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ไวรัสตับอักเสบชนิดซี
ในขณะที่เราพยายามจะทําใหเอกสารนี้มีขอมูลที่ถูกตอง แตขอมูลเหลานี้
ก็ไมสามารถใชทดแทนคําแนะนําทางการแพทยได กรุณาไปพบผูเชี่ยวชาญทางดาน
สุขภาพ หากคุณมีความกังวลใด ๆ เกี่ยวกับสุขภาพของคุณ รายการที่แสดงอยูดานลาง
ของเอกสารนี้ เปนรายชื่อของสถานที่ที่คุณจะสามารถขอรับขอมูลเพิ่มเติมได

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

คุณจะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี ไดอยางไร?
ไวรัสตับอักเสบชนิดซี เปนโรคที่ติดเชื้อทางกระแสเลือด ซึ่งแพรกระจายโดยการติดตอ
จากเลือดสูเลือด เมื่อเลือดของผูติดเชื้อเขาสูกระแสเลือดของอีกคนหนึ่ง ในประเทศ
ออสเตรเลีย การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีสวนใหญ เปนผลมาจากการใชเข็ม และ
อุปกรณอื่นๆ ที่ใชสําหรับฉีดยาเสพติดรวมกัน คุณสามารถติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี
ไดจากใชเข็ม หรืออุปกรณอื่นๆ รวมกัน แมเพียงครั้งเดียวเทานั้น

คุณสามารถติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี ไดหลายทาง ซึ่งไดแก:
■

■

■

■

■

การถูกเข็มตําในสถานที่ที่เกี่ยวของกับการดูแลดานสุขภาพ ความเสี่ยงของการ
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี จากเข็มที่พบในชุมชน เชน ในสวนสาธารณะนั้น
มีโอกาสติดเชื้อตํ่ามาก
การทําลวดลายศิลปะบนรางกาย เชน การสักหรือเจาะผิวหนัง เมื่ออุปกรณที่ใช
ไมไดผานการทําใหปลอดเชื้อ
การมีเพศสัมพันธโดยไมมีการปองกัน ซึ่งมีกรณีเลือดออก หรือผิวหนังฉีกขาด
เชน การมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก และ/หรือมีเพศสัมพันธกับผูหญิงที่มี
ประจําเดือนโดยไมมีการปองกัน ความเสี่ยงของการติดเชื้อผานทางอวัยวะเพศ
ชายและชองคลอดหญิงนั้น มีโอกาสติดเชื้อตํ่ามาก
ใชสิ่งของสวนตัวที่สามารถมีเลือดปนเปอนรวมกัน เชน ใบมีดโกน แปรงสีฟน
และไหมขัดฟน
ความเสี่ยงของคุณแมที่ติดเชื้อจะแพรเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี ไปใหลูกนอย
ของเธอไดนั้นตํ่ามาก ทั้งในระหวางการตั้งครรภ หรือระหวางการคลอด ความเสี่ยง
จากการเลี้ยงทารกดวยนมแมนั้น แทบจะไมมีเลย

ในออสเตรเลีย คุณแทบจะไมมีโอกาสติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี ผานการเปลี่ยนถาย
เลือด หรือการผาตัดปลูกถายอวัยวะเลย
คุณจะไมสามารถติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี จากการติดตอทางสังคมในชีวิตประจําวัน
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ไวรัสตับอักเสบชนิดซี
สัญญาณและอาการของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี มีอะไรบาง?
หลายคนอาจไมมีอาการใดๆ เลยในชวงแรก หรือมีการเจ็บปวยคลายไขหวัดใหญ
แตไมรุนแรงนัก ในบางกรณี ปสสาวะของผูที่ติดเชื้อจะมีสีเขม ผิวและตาของพวกเขา
ก็จะเริ่มเปลี่ยนเปนสีเหลือง (โรคดีซาน) อาการของโรคตับอักเสบมักจะหายไปภายใน
ไมกี่สัปดาห แตทั้งนี้ไมไดหมายความวาการติดเชื้อไดหายไปดวย ทุกคนที่มีอาการ
ของโรคตับอักเสบ ควรไปพบแพทย หรือแพทยที่เขาเลือก
หากตับเกิดการ “อักเสบ”นานกวา 6 เดือน ความเจ็บปวยประเภทนี้ ก็จะเรียกวา
โรคตับอักเสบเรื้อรัง หรือระยะยาวอาการของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี
ประเภทเรื้อรัง ไดแก
■
■
■
■
■
■

เหนื่อยลาระดับปานกลางถึงรุนแรง
เบื่ออาหาร
รูสึกไมสบายและอาเจียน
ปวดเมื่อยใตกระดูกซี่โครง
มีไข
เจ็บตามขอ

ผม/ดิฉันจะทราบไดอยางวาติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี?
วิธีเดียวที่จะทําใหรูวา คุณติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี หรือไม ก็คือ การตรวจเลือด
การตรวจสอบแอนตีบอดีจากไวรัสตับอักเสบชนิดซี (HCV) จะแสดงผลใหทราบวา
คุณเคยติดเชื้อมากอนหรือไม ซึ่งใชเวลา 4-6 เดือน นับจากวันที่ติดเชื้อ กอนที่จะ
ทราบผลการตรวจที่เปนบวก ดังนั้น หากผลตรวจของคุณเปนลบ คุณจําเปนตองตรวจ
อีกครั้ง ในระยะเวลา 4-6 เดือนหลังจากนั้น
การตรวจสอบแอนตีบอดี HCV นี้ ไมสามารถบงชี้ไดวา คุณไดกลายเปนพาหะนําโรค
หรือไม หากผลการตรวจเลือกแจงผลเปนบวก คุณอาจจําเปนตองทําการตรวจอีกครั้ง
(การทดสอบ HCV PCR) เพื่อระบุวา ไวรัสนั้น ยังอยูในกระแสเลือดของคุณหรือไม
กรุณาสอบถามแพทยของคุณ (GP) หรือแพทยที่คุณเลือก หรือผูปฏิบัติงานดาน
การดูแลสุขภาพเกี่ยวกับการตรวจสอบไวรัสตับอักเสบชนิดซี

ผม/ดิฉันจะลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี ไดอยางไร?
ยังไมมีวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี
อยางไรก็ตาม มีอยูหลายวิธีที่คุณสามารถใชลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัส ตับอักเสบชนิดซีได:
■

อยาเสพยาดวยวิธีฉีด หากคุณฉีด หามใชเข็ม กระบอกฉีดยา ตัวกรอง นํ้า หรือ
ชอน รวมกับผูอื่นโดยเด็ดขาด ใหลางมือหรือขัดนิ้วใหสะอาดกอนจับตอง
สวนตางๆ ของรางกายผูอื่นที่เปนบริเวณที่ใชฉีดยาเขาเสน ใหใชเข็มและ
กระบอกฉีดยาชุดใหมอยูเสมอ คุณสามารถหาซื้อไดจากรานขายยาทั่วไป
สถานที่แลกเปลี่ยนเข็มและกระบอกฉีดยา และที่โรงพยาบาลในพื้นที่สวนภูมิภาค หลังเวลาทําการ
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ไวรัสตับอักเสบชนิดซี
■

■

■

■

ใหเลือกวิธีมีเพศสัมพันธอยางปลอดภัย ดวยการใชถุงยางอนามัย หรือแผนยาง
อนามัยสําหรับเลีย และสารหลอลื่นที่ทําจากนํ้า คุณจะมีความเสี่ยงมากขึ้น
หากมีคูนอนหลายคน การรวมเพศทางทวารหนัก และ/หรือในชวงที่ฝายหญิง
มีประจําเดือน
กอนการตัดสินใจทําลวดลายศิลปะบนรางกาย (เชน สักหรือเจาะผิวหนัง) ใหแนใจ
ไดวา ศิลปนผูที่ทํางานใหนั้น ใชอุปกรณที่ผานการทําใหปลอดเชื้อ และใชใบมีด
และเข็มใหมทุกครั้ง
อยาใชอุปกรณสุขอนามัยสวนบุคคลรวมกับผูอื่น เชน ใบมีดโกน แปรงสีฟน และ
ไหมขัดฟน
ผูปฏิบัติงานดานการดูแลสุขภาพควรหมั่นปฏิบัติตามกระบวนการควบคุม
การแพรกระจายเชื้อในที่ทํางานอยางเครงครัดเสมอ

ผม/ดิฉันจะตองทําอะไรบาง หากติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี?
คุณจําเปนตองใหความรวมมือกับแพทยของคุณ เพื่อการดูแลตัวคุณเอง ใหแนใจวา
คุณไดเลือกแพทยที่คุณพอใจจะรักษาดวย และผูที่มีความเขาใจในโรคไวรัสตับอักเสบ
ชนิดซี นี้ เปนอยางดี
ถึงแมวาคุณติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี แลวก็ตาม คุณยังสามารถติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบชนิดซี สายพันธุอื่นๆ อีกไดดวย หากคุณไดรับการรักษาแลว คุณยังสามารถ
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี ไดอีก คุณจําเปนตองปองกันตัวเองตอการติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบชนิดซีนี้ อยูเสมอ
คุณยังจําเปนตองมีความรับผิดชอบในการที่จะไมแพรเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี นี้
ไปใหกับคนอื่นๆ อีกดวย
คุณจําเปนตองลดความเสี่ยงของการติดเชื้อในตับชนิดอื่นใหนอยลงที่สุด เชน
ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ และชนิดบี ถามแพทยของคุณ (GP) หรือแพทยที่คุณเลือก
เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบชนิดเอ และชนิดบี

ผม/ดิฉันจะรับการรักษาไดอยางไรบาง?
ไวรัสตับอักเสบชนิดซี สามารถบําบัดได การบําบัดนี้สามารถรักษาผูปวย 8 ใน 10 คน
ใหหายได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของไวรัสตับอักเสบชนิดซี ที่พวกเขาเปน
การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ นอนหลับใหเพียงพอ และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล บุหรี่ และยาเสพติดอื่นๆ ก็มีความสําคัญเชนกัน
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ไวรัสตับอักเสบชนิดซี
ผม/ดิฉันจะหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบชนิดซี ไดจากที่ใดบาง?
ติดตอแพทยของคุณ (GP) หรือแพทยที่คุณเลือก หรือ
■

■

หรือ เฮเพอรไททิสดับเบิลยูเอ (HepatitisWA)
9328 8538 (สําหรับผูที่โทรจากเขตเมือง) หรือ
1800 800 070 (สําหรับผูที่โทรจากเขตภูมิภาค – โทรฟรีเฉพาะเมื่อใชโทรศัพทบาน)
หรือ เฮลธไดเร็คท ออสเตรเลีย (healthdirect Australia)
1800 022 222

Sexual Health Helpline
 (08) 9227 6178 หรือ
  1800 198 205 (สําหรับผูที่โทรจากเขตภูมิภาค – โทรฟรีเฉพาะเมื่อใชโทรศัพทบาน)
■

คุณสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบไดทางอินเตอรเน็ตที่เว็บไซต

เอกสารฉบับนี้สามารถจัดทําขึ้นในรูปแบบอื่นๆไดถามี
การขอเพื่อนําไปใหผูที่เปนบุคคลทุพพลภาพ
จัดทําโดย คณะกรรมการควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข รัฐเวสเทิรนออสเตรเลีย 2013
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