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Thai – Hepatitis C 

ไวรัสตับอักเสบชนิดซี ไวรัสตับอักเสบชนิดซี 
ในขณะที่เราพยายามจะทําใหเอกสารนี้มีขอมูลท่ีถูกตอง แตขอมูลเหลาน้ี
ก็ไมสามารถใชทดแทนคําแนะนําทางการแพทยได กรุณาไปพบผูเช่ียวชาญทางดาน
สุขภาพ หากคุณมีความกังวลใด ๆ เก่ียวกับสุขภาพของคุณ รายการที่แสดงอยูดานลาง
ของเอกสารนี้ เปนรายช่ือของสถานที่ท่ีคุณจะสามารถขอรับขอมูลเพ่ิมเติมได

ไวรัสตับอักเสบชนิดซี คืออะไร?ไวรัสตับอักเสบชนิดซี คืออะไร?
โรคตับอักเสบ หมายถึง ความเจ็บปวยของตับ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมากจากเชื้อไวรัส เชน
ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ บี ซี ดี อี และ จี แอลกอฮอล สารเคมีบางชนิด และยาเสพติด

คุณจะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี ไดอยางไรคุณจะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี ไดอยางไร?

ไวรัสตับอักเสบชนิดซี เปนโรคท่ีติดเชื้อทางกระแสเลือด ซึ่งแพรกระจายโดยการติดตอ
จากเลือดสูเลือด เม่ือเลือดของผูติดเชื้อเขาสูกระแสเลือดของอีกคนหน่ึง ในประเทศ
ออสเตรเลีย การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีสวนใหญ เปนผลมาจากการใชเข็ม และ
อุปกรณอ่ืนๆ ท่ีใชสําหรับฉีดยาเสพติดรวมกัน คุณสามารถติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี
ไดจากใชเข็ม หรืออุปกรณอ่ืนๆ รวมกัน แมเพียงครั้งเดียวเทาน้ัน

คุณสามารถติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี ไดหลายทาง ซึ่งไดแก:คุณสามารถติดเช้ือไวรัสตับอักเสบชนิดซี ไดหลายทาง ซ่ึงไดแก:
■ การถูกเข็มตําในสถานที่ท่ีเกี่ยวของกับการดูแลดานสุขภาพ ความเส่ียงของการ

ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบชนิดซี จากเข็มที่พบในชุมชน เชน ในสวนสาธารณะนั้น
มีโอกาสติดเช้ือต่ํามาก

■ การทําลวดลายศิลปะบนรางกาย เชน การสักหรือเจาะผิวหนัง เม่ืออุปกรณท่ีใช
ไมไดผานการทําใหปลอดเช้ือ 

■ การมีเพศสัมพันธโดยไมมีการปองกัน ซ่ึงมีกรณีเลือดออก หรือผิวหนังฉีกขาด
เชน การมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก และ/หรือมีเพศสัมพันธกับผูหญิงที่มี
ประจําเดือนโดยไมมีการปองกัน ความเส่ียงของการติดเชื้อผานทางอวัยวะเพศ
ชายและชองคลอดหญิงนั้น มีโอกาสติดเชื้อต่ํามาก

■ ใชสิ่งของสวนตัวท่ีสามารถมีเลือดปนเปอนรวมกัน เชน ใบมีดโกน แปรงสีฟน
และไหมขัดฟน

■  ความเส่ียงของคุณแมท่ีติดเชื้อจะแพรเช้ือไวรัสตับอักเสบชนิดซี ไปใหลูกนอย
ของเธอไดน้ันต่ํามาก ทั้งในระหวางการตั้งครรภ หรือระหวางการคลอด ความเสี่ยง
จากการเลี้ยงทารกดวยนมแมน้ัน แทบจะไมมีเลย

ในออสเตรเลีย คุณแทบจะไมมีโอกาสติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี ผานการเปล่ียนถาย
เลือด หรือการผาตัดปลูกถายอวัยวะเลย

คุณจะไมสามารถติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี จากการติดตอทางสังคมในชีวิตประจําวัน
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สัญญาณและอาการของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี มีอะไรบาง?สัญญาณและอาการของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี มีอะไรบาง?
หลายคนอาจไมมีอาการใดๆ เลยในชวงแรก หรือมีการเจ็บปวยคลายไขหวัดใหญ
แตไมรุนแรงนัก ในบางกรณี ปสสาวะของผูท่ีติดเชื้อจะมีสีเขม ผิวและตาของพวกเขา
ก็จะเริ่มเปล่ียนเปนสีเหลือง (โรคดีซาน) อาการของโรคตับอักเสบมักจะหายไปภายใน
ไมกี่สัปดาห แตท้ังนี้ไมไดหมายความวาการติดเชื้อไดหายไปดวย ทุกคนท่ีมีอาการ
ของโรคตับอักเสบ ควรไปพบแพทย หรือแพทยท่ีเขาเลือก 

หากตับเกิดการ “อักเสบ”นานกวา 6 เดือน ความเจ็บปวยประเภทน้ี ก็จะเรียกวา 
โรคตับอักเสบเร้ือรัง หรือระยะยาวอาการของการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบชนิดซี 
ประเภทเร้ือรัง ไดแก

■ เหน่ือยลาระดับปานกลางถึงรุนแรง
■  เบ่ืออาหาร
■ รูสึกไมสบายและอาเจียน
■ ปวดเม่ือยใตกระดูกซี่โครง
■ มีไข
■  เจ็บตามขอ

ผม/ดิฉันจะทราบไดอยางวาติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี?ผม/ดิฉันจะทราบไดอยางวาติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี?
วิธีเดียวท่ีจะทําใหรูวา คุณติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี หรือไม ก็คือ การตรวจเลือด
การตรวจสอบแอนตีบอดีจากไวรัสตับอักเสบชนิดซี (HCV) จะแสดงผลใหทราบวา
คุณเคยติดเช้ือมากอนหรือไม ซึ่งใชเวลา 4-6 เดือน นับจากวันท่ีติดเชื้อ กอนท่ีจะ
ทราบผลการตรวจที่เปนบวก ดังนั้น หากผลตรวจของคุณเปนลบ คุณจําเปนตองตรวจ
อีกครั้ง ในระยะเวลา 4-6 เดือนหลังจากนั้น

การตรวจสอบแอนตีบอดี HCV น้ี ไมสามารถบงชี้ไดวา คุณไดกลายเปนพาหะนําโรค
หรือไม หากผลการตรวจเลือกแจงผลเปนบวก คุณอาจจําเปนตองทําการตรวจอีกครั้ง
(การทดสอบ HCV PCR) เพื่อระบุวา ไวรัสนั้น ยังอยูในกระแสเลือดของคุณหรือไม
กรุณาสอบถามแพทยของคุณ (GP) หรือแพทยท่ีคุณเลือก หรือผูปฏิบัติงานดาน

การดูแลสุขภาพเกี่ยวกับการตรวจสอบไวรัสตับอักเสบชนิดซี

ผม/ดิฉันจะลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี ไดอยางไร?ผม/ดิฉันจะลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี ไดอยางไร?
ยังไมมีวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี

อยางไรก็ตาม มีอยูหลายวิธีท่ีคุณสามารถใชลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัส ตับอักเสบชนิดซีได:

■ อยาเสพยาดวยวิธีฉีด หากคุณฉีด หามใชเข็ม กระบอกฉีดยา ตัวกรอง นํ้า หรือ
ชอน รวมกับผูอ่ืนโดยเด็ดขาด ใหลางมือหรือขัดนิ้วใหสะอาดกอนจับตอง
สวนตางๆ ของรางกายผูอ่ืนท่ีเปนบริเวณท่ีใชฉีดยาเขาเสน ใหใชเข็มและ
กระบอกฉีดยาชุดใหมอยูเสมอ คุณสามารถหาซื้อไดจากรานขายยาท่ัวไป
สถานที่แลกเปล่ียนเข็มและกระบอกฉีดยา และท่ีโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีสวนภูมิภาค หลังเวลาทําการ
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■ ใหเลือกวิธีมีเพศสัมพันธอยางปลอดภัย ดวยการใชถุงยางอนามัย หรือแผนยาง
อนามัยสําหรับเลีย และสารหลอล่ืนท่ีทําจากนํ้า คุณจะมีความเสี่ยงมากขึ้น
หากมีคูนอนหลายคน การรวมเพศทางทวารหนัก และ/หรือในชวงที่ฝายหญิง
มีประจําเดือน

■ กอนการตัดสินใจทําลวดลายศิลปะบนรางกาย (เชน สักหรือเจาะผิวหนัง) ใหแนใจ
ไดวา ศิลปนผูท่ีทํางานใหน้ัน ใชอุปกรณท่ีผานการทําใหปลอดเช้ือ และใชใบมีด
และเข็มใหมทุกครั้ง

■ อยาใชอุปกรณสุขอนามัยสวนบุคคลรวมกับผูอ่ืน เชน ใบมีดโกน แปรงสีฟน และ
ไหมขัดฟน

■ ผูปฏิบัติงานดานการดูแลสุขภาพควรหม่ันปฏิบัติตามกระบวนการควบคุม
การแพรกระจายเชื้อในท่ีทํางานอยางเครงครัดเสมอ

ผม/ดิฉันจะตองทําอะไรบาง หากติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี?ผม/ดิฉันจะตองทําอะไรบาง หากติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี?
คุณจําเปนตองใหความรวมมือกับแพทยของคุณ เพ่ือการดูแลตัวคุณเอง ใหแนใจวา
คุณไดเลือกแพทยท่ีคุณพอใจจะรักษาดวย และผูท่ีมีความเขาใจในโรคไวรัสตับอักเสบ
ชนิดซี น้ี เปนอยางดี

ถึงแมวาคุณติดเช้ือไวรัสตับอักเสบชนิดซี แลวก็ตาม คุณยังสามารถติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบชนิดซี สายพันธุอ่ืนๆ อีกไดดวย หากคุณไดรับการรักษาแลว คุณยังสามารถ

ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี ไดอีก คุณจําเปนตองปองกันตัวเองตอการติดเชื้อไวรัส
ตบัอักเสบชนิดซีน้ี อยูเสมอ

คุณยังจําเปนตองมีความรับผิดชอบในการที่จะไมแพรเช้ือไวรัสตับอักเสบชนิดซี น้ี
ไปใหกับคนอ่ืนๆ อีกดวย

คุณจําเปนตองลดความเสี่ยงของการติดเชื้อในตับชนิดอื่นใหนอยลงท่ีสุด เชน
ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ และชนิดบี ถามแพทยของคุณ (GP) หรือแพทยท่ีคุณเลือก
เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบชนิดเอ และชนิดบี

ผม/ดิฉันจะรับการรักษาไดอยางไรบาง?ผม/ดิฉันจะรับการรักษาไดอยางไรบาง?
ไวรัสตับอักเสบชนิดซี สามารถบําบัดได การบําบัดนี้สามารถรักษาผูปวย 8 ใน 10 คน
ใหหายได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับประเภทของไวรัสตับอักเสบชนิดซี ท่ีพวกเขาเปน
การรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ นอนหลับใหเพียงพอ และหลีกเล่ียงเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล บุหร่ี และยาเสพติดอื่นๆ ก็มีความสําคัญเชนกัน

ไวรัสตับอักเสบชนิดซี ไวรัสตับอักเสบชนิดซี 



เอกสารฉบับน้ีสามารถจัดทําขึ้นในรูปแบบอ่ืนๆไดถามี
การขอเพ่ือนําไปใหผูท่ีเปนบุคคลทุพพลภาพ
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ผม/ดิฉันจะหาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบชนิดซี ไดจากท่ีใดบาง?ผม/ดิฉันจะหาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบชนิดซี ไดจากที่ใดบาง?
ติดตอแพทยของคุณ (GP) หรือแพทยท่ีคุณเลือก หรือ

■  หรือ เฮเพอรไททิสดับเบิลยูเอ (HepatitisWA)
9328 8538 (สําหรับผูท่ีโทรจากเขตเมือง) หรือ 
1800 800 070 (สําหรับผูท่ีโทรจากเขตภูมิภาค – โทรฟรีเฉพาะเม่ือใชโทรศัพทบาน)

■ หรือ เฮลธไดเร็คท ออสเตรเลีย (healthdirect Australia)
1800 022 222

■ Sexual Health HelplineSexual Health Helpline
  (08) 9227 6178 หรือ
 1800 198 205 (สําหรับผูท่ีโทรจากเขตภูมิภาค – โทรฟรีเฉพาะเม่ือใชโทรศัพทบาน)

คุณสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบไดทางอินเตอรเน็ตท่ีเว็บไซตคุณสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบไดทางอินเตอรเน็ตท่ีเว็บไซต
www.hepatitiswa.com.au
www.hepatitisaustralia.com

จัดทําโดย จัดทําโดย  คณะกรรมการควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข รัฐเวสเทิรนออสเตรเลีย 2013 คณะกรรมการควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข รัฐเวสเทิรนออสเตรเลีย 2013
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