
Avec le soutien financier de la DGS

Il
lu

st
ra

ti
on

s 
: 

S
ha

di
 M

or
sh

ed
 –

 G
ra

ph
is

m
e 

: 
ca

ra
ct

er
is

ti
c.

fr
 

Im
pr

im
er

ie
 N

otre-Dame – M
ontbonnot 

P
apier recyclé – Encres à base

 vé
gé

ta
le

ไวรสัตบัอักเสบบี และ
 ซ ี

...

ทุกคนสามารถมีส่วนเกี่ยวข้อง

...แ
ละ
เรา

 

Th
a

ïl
a

n
d

a
is



1

  เพราะว่าเป็นโรค

 ท่ีเราไม่สามารถเห็นได                             p  4

 ท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง                                p  6

 ท่ีอาจมีอาการรุนแรง                            p  8

            p  12

  
        p  12

                      p  22

 ท่ีเราสามารถตรวจพบได้ทางการแพทย์ p  24

ท�าไมถึงตอ้งพดูเร่ืองไวรัสตบัอกัเสบบี และ ซี ?

ท่ีเราไม่สามารถเห็นได้

ท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง

ท่ีสามารถติดต่อกนัได้

ท่ีเราสามารถหลีกเล่ียงได้

ท่ีเราสามารถรักษาได ้
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ไวรัสตับอักเสบ เป็นภาวะทีต่ับมีการอักเสบและเกิดการท�าลายของเซลล์ตับ 

ไวรัสตับอักเสบคืออะไร ?

ตับปกติ

ตบัติดเช้ือ

ตบัเป็นอวยัวะท่ีส�าคญั

ตบัมีหนา้ท่ีเกบ็รักษา  เปล่ียนแปลง สร้างสารต่างๆท่ีส�าคญัอยา่งยิง่ในการท�างาน

ของร่างกาย และตบัมีหนา้ท่ีก�าจดัส่ิงท่ีเป็นพิษต่อร่างกาย

3

ไวรัสตับอักเสบอาจเกิดจากสารพิษ 
(สุรา, ยา, เห็ด...) หรือไวรัส

ไวรัสท่ีก่อใหเ้กิดไวรัสตบั

อกัเสบชนิดบี

ไวรัสท่ีก่อใหเ้กิดไวรัสตบั

อกัเสบชนิดซี

ไวรัสตบัอกัเสบบี และ ซี เป็นไวรัสตบัอกัเสบท่ีเกิดจากไวรัส 
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ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะไม่มีอาการปรากฏ

สัญญาณของโรคไวรัสตับอักเสบบี หรือ ซี คืออะไร ?

ผู้ป่วยมักไม่รู้สึกป่วย 
ผู้ป่วยมักไม่ทราบว่าป่วย 

5

บางคร้ังในช่วงเร่ิมตน้ของการติดเช้ือผูป่้วยอาจจะมีอาการตวั
เหลือง อ่อนเพลีย คล่ืนไส ้ปวดเน้ือปวดตวั และรู้สึกเหน่ือยลา้

วธีิเดียวท่ีจะรู้วา่เรามีเช้ือไวรัสตบัอกัเสบบี หรือ ซี หรือไม่ คือ
การตรวจสอบทางการแพทย ์
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โรคไวรัสตบัอกัเสบบี หรือ ซี : เป็นโรคท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังจริงหรือไม่ ?

โรคไวรัสตบัอกัเสบบี หรือ ซี เป็น
โรคท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง

ส่วนใหญ่ผูติ้ดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบบี หรือ ซี มกัไม่ทราบวา่ตวัเองติดเช้ือ 
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โรคไวรัสตบัอกัเสบบี หรือ ซี : เป็นโรคท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังจริงหรือไม่ ?

บนโลกใบน้ี ...

1  ใน 3 คนเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบบีหรือไวรัสตบัอกัเสบบี หรือ ซี

1 ใน 12 คนเป็นโรคไวรัสตบัอกัเสบบี หรือ ซี ชนิดเร้ือรัง
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โรคไวรัสตับอักเสบบีร้ายแรงหรือไม่ ?  

ไวรัสตับอักเสบชนิดรุนแรง :
ไวรัสท�าลายตับ (1%)

สองร้อยล้านคน

การรักษา :  
ไวรัสถูกก�าจัดออกจากร่างกาย 

(89%)

10%

1%

89%

บนโลกใบน้ี

โรคตบัอกัเสบชนิดเร้ือรัง : 
ไวรัสยงัอยูแ่ละเจริญเติบโตเพิ่ม

เช้ือในตบั (10%)

ภาวะเส่ียง
เช้ือไวรัส

9

โรคตับแข็ง 
(20 ถึง 40%)   

การรักษา  โรคมะเร็ง

เสียชีวิต 600,000  คนต่อปี

ถ้าไม่มีการรักษาภายใน 20 ถึง 30 ปี 

80%
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โรคไวรัสตับอักเสบซีร้ายแรงหรือไม่ ?  

การรักษา :  
ไวรัสถูกก�าจัดออกจากร่างกาย 

(20%)

80%

20%

บนโลกใบน้ี

โรคตบัอกัเสบชนิดเร้ือรัง : 

ไวรัสยงัอยูแ่ละเจริญเติบโต

เพิ่มเช้ือในตบั (80%) 

ภาวะเส่ียง

เช้ือไวรัส

200 ลา้นคน

11

โรคตับแข็ง 
(20 ถึง 40%)   

การรักษา โรคมะเร็ง

เสียชีวิต 350 000 คนต่อปี

ถ้าไม่มีการรักษาภายใน 20 ถึง 30 ปี 
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ไม่มีวัคซีน
ป้องกันไวรัสตับอักเสบซี

          โดยการฉีด    วัคซีน

90%

4%

โรคไวรัสตับอักเสบบี และ ซี : ติดต่อกันอย่างไร ?

จากแม่ไปสู่ลกูในระหวา่งตั้งครรภ ์หรือ ระหวา่ง
คลอดบุตร เม่ือแม่ติดเช้ือ

มีวคัซีนท่ีปลอดภยัและมีประสิทธิภาพท่ีป้องกนัไวรัสตบัอกัเสบบี
ส�าหรับทารก, เดก็, วยัรุ่นและผูใ้หญ่       
เม่ือเราไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนั
ไวรัสตบัอกัเสบบีแลว้ ความเส่ียงของ
การเกิดโรคหรือการแพร่กระจายโรค
กจ็ะเป็นศนูย์

หลีกเล่ียงอยา่งไร ?

13

          โดยการฉีด    วัคซีน

คลินิกแพทย์
ในศูนย์การฉีดวัคซีน (บริการฟรี)

เม่ือแม่มีไวรัสตบัอกัเสบบี ตอ้งท�าการฉีด
วคัซีนพิเศษ  (วคัซีนเซรุ่ม) ใหท้ารกหลงัค

ลอดเพื่อปกป้องทารกจากการติดโรค

หลีกเล่ียงอยา่งไร ?

ยงัไม่มีวคัซีนเซรุ่ม

ส�าหรับการป้องกนัไวรัสตบัอกัเสบซี 

แต่การถ่ายทอดไวรัสจากแม่ลกูค่อนขา้งนอ้ย

สถานท่ีท่ีสามารถรับการฉีดวคัซีน ?
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โรคไวรัสตับอักเสบบี และ ซี : ติดต่อกันอย่างไร ?

ไวรัสซีไม่สามารถติดต่อผ่านทาง
ของเหลวทางเพศ แต่อาจเกิดความ
เสี่ยงได้หากมีการสัมผัสกับเลือดใ
นช่วงมีประจ�าเดือน มีบาดแผลหรือ
บาดเจ็บ

ทางเพศสมัพนัธ์โดยไม่ใชถุ้งยางอนามยักบัผูติ้ดเช้ือ : 

ผา่นทาง อวยัวะเพศ ทวารหนกั ช่องปาก ระหวา่งชาย

และหญิง หรือคนรักร่วมเพศ

การเปล่ียนคู่นอนบ่อยๆเพิ่ม 

     ความเส่ียงต่อการติดเช้ือ

15

โดยการใชถุ้งยางอนามัย
ส�าหรับผู้ชายหรือผู้หญิง 

หลีกเล่ียงอยา่งไร ?

โดยการใชน้�้ ายาหล่อล่ืนท่ีช่วยลด

ความเส่ียงของการแตกของถุงยาง

อนามยัและการเกิดบาดแผล
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ผ่านทางเลือด

ผ่านการใช้ของส่วนตัวที่อาจสัมผัสกับ
เลือดร่วมกัน

โรคไวรัสตับอักเสบบี และ ซี : ติดต่อกันอย่างไร ?

การรักษาในบางประเทศหรือประเทศฝร่ังเศสใน

ช่วงก่อนปีคริสตศ์กัราช 1992 : การถ่ายเลือด การ

ผา่ตดัใหญ่ การรักษาผูป่้วยหนกัท่ีมีอุปกรณ์ท่ีไม่ได้

ผา่นการฆ่าเช้ือ

17

หลีกเล่ียงอยา่งไร ?

โดยการขอใชข้องท่ีใชค้ร้ังเดียวแลว้ท้ิง

โดยการไม่ใชข้องส่วนตวัร่วมกบัผูอ่ื้น
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โรคไวรัสตับอักเสบบี และ ซี : ติดต่อกันอย่างไร ?

ผ่านทางเลือดโดยการใชว้สัดุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชย้าเสพติดร่วมกนั : 

เขม็ฉีดยา, ส�าลี, ตวักรอง, ชอ้น, หลอด, หลอดสูบยา ...

ในระหวา่งการสกั, การเจาะ, การสกัแบบขดูเน้ือ, 

… โดยการใชอุ้ปกรณ์ท่ีผา่นการใชง้านแลว้ : 

เขม็, หมึก, เคร่ืองประดบั…

19

โดยการเสพยาเสพติดโดยใช้
อุปกรณ์ส่วนตัวและใหม่ 

หลีกเล่ียงอยา่งไร ?

โดยการสกั เจาะ กบั ผูท่ี้เป็นมืออาชีพ 

และใชอุ้ปกรณ์ท่ีปลอดเช้ือ
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ไม่มีความเส่ียงของการส่งไวรัสตบัอกัเสบบี และ ซี 

ในช่วงเร่ิมแรกของการติดเช้ือ การจูบ

โดยใชล้ิ้นมีความเส่ียงท่ีต�่ามากต่อการ

ถ่ายทอดไวรัสตบัอกัเสบบี

21
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มีทางรักษา

และถ้าเราเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี หรือ ซี ? 

ส�าหรับเช้ือไวรัสตบัอกัเสบบี ไม่สามารถรักษาให้

หายขาดได ้แต่สามารถหยดุการแพร่กระจายของ

ไวรัสได ้ซ่ึงท�าใหผู้ป่้วยสามารถใชชี้วติเป็นปกติได้

เม่ือเราติดเช้ือ ตอ้ง :

ไม่หยดุทานยาระหวา่งการรักษา

พบแพทยเ์ป็นประจ�า และท�าการตรวจสอบหาเช้ือเป็นประจ�า
พดูกบัผูค้นรอบขา้ง และขอความช่วยเหลือถา้จ�าเป็น 

23

ส�าหรับเช้ือไวรัสตบัอกัเสบซี ส่วนใหญ่โรค
น้ีสามารถรักษาใหห้ายขาดได ้

จ�ากดัปริมาณ สุรา กญัชา บุหร่ี และน�้า
หนกัตวัท่ีสูง ปัจจยัเหล่าน้ีสามารถท�าให้
อาการของโรคร้ายแรงข้ึน 
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สามารถตรวจสอบทางการแพทย์ได้ที่ไหน ? 

การตรวจหาเชื้อแบบ
ธรรมดา : เจาะเลือด 
(2 วัน) 

ท�าอยา่งไรถึงจะทราบวา่เราติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบบี และ ซี ?

โดยการตรวจสอบทางการแพทย ์
เป็นการตรวจสอบพิเศษเพื่อดูวา่มีเช้ือหรือไม่ 
เพื่อท่ีจะไดม้ัน่ใจวา่ไม่มีเช้ือ หรือเพื่อท่ีจะไดรั้บการรักษาไดท่้วงทนัก่อนท่ี
อาการจะร้ายแรงเกินไป และเพื่อปกป้องคนรอบขา้งจากเช้ือ

ในคลินิกตรวจเลือด โดยใชใ้บสัง่จากแพทย ์ใน

ศนูยต์รวจเช้ือ (CDAG) 

ตรวจฟรี และ เป็นความลบั 

ในสมาคมบางสมาคม

20 min.

25

ถ้าผลตรวจแสดงให้เห็นว่ามีเชื้อไวรัสตับอักเสบ ผู้ป่วยต้องท�าการตรวจหาเชื้อแบบ
ธรรมดาโดยการเจาะเลือด เพื่อให้แน่ใจผลตรวจไม่ผิดพลาด 

ท�าอยา่งไรถึงจะทราบวา่เราติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบบี และ ซี ?

โดยการตรวจสอบทางการแพทย ์

การตรวจหาเช้ือแบบเร่งด่วน : 

เจาะเลือดจากปลายน้ิว (20 นาที)

ถึงแมว้า่ผลตรวจจะเป็นลบนัน่กไ็ม่ไดห้มายความวา่เราจะไม่

สามารถติดเช้ือไวรัสได ้เราอาจติดเช้ือไดถ้า้มีความเส่ียง 
!
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ไวรัสตับอักเสบเอ

หายเองได้ 99% 

โรคตับอักเสบร้ายแรง1%

การป้องกัน

การรักษา

และโรคไวรัสตบัอกัเสบชนิดอ่ืนล่ะ ? 
โรคไวรัสตบัอกัเสบชนิดอ่ืนค่อนขา้งพบยากและอนัตรายนอ้ยกวา่     

เราสามารถติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบหลายชนิดในเวลาเดียวกนั ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มความเส่ียงของภาวะแทรกซอ้น

จ�านวนผูติ้ดเช้ือ 
และอตัราการเสีย
ชีวติทัว่โลก  

การแพร่เช้ือ

ววิฒันาการของ
เช้ือโรค

1 ลา้น 4 แสนราย ต่อ ปี
เสียชีวติ 000 7 ราย ต่อ ปี 
หาไดย้ากในประเทศฝร่ังเศส

โดยเฉาะอยา่งยิง่ผา่นทางน�้า
และอาหารท่ีมีส่ิงปฏิกลูปน
เป้ือน (ไม่มีน�้าสะอาดท่ีด่ืมได)้

27

ไวรัสตับอักเสบดี ไวรัสตับอักเสบอี

หายโดยการรักษา 99% หายโดยการรักษา 20% 

โรคตับอักเสบร้ายแรง 1% 

20 ล้าน ราย ต่อ ปี
เสียชีวิต 70 000 ราย ต่อ ปี
หาได้ยากในประเทศฝรั่งเศส

โรคไวรัสตบัอกัเสบชนิดอ่ืนค่อนขา้งพบยากและอนัตรายนอ้ยกวา่     

เราสามารถติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบหลายชนิดในเวลาเดียวกนั ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มความเส่ียงของภาวะแทรกซอ้น

เน้ือหมู หรือ กวางท่ีปนเป้ือน
น�้าและอาหารท่ีปนเป้ือน 

โรคตบัอกัเสบเร้ือรัง 80% 

มกัติดเช้ือในเวลาเดียวกนั หรือ หลงั
จากไดรั้บเช้ือไวรัสตบัอกัเสบบี 
ไวรัสดี ใช ้ไวรัสบี ในการเพิ่มเช้ือ 
ป่วยเร้ือรังจ�านวน 10 ลา้นรายต่อปี



Avec le soutien financier de la DGS

Il
lu

st
ra

ti
on

s 
: 

S
ha

di
 M

or
sh

ed
 –

 G
ra

ph
is

m
e 

: 
ca

ra
ct

er
is

ti
c.

fr
 

Im
pr

im
er

ie
 N

otre-Dame – M
ontbonnot 

P
apier recyclé – Encres à base

 vé
gé

ta
le

Hepatitisi B
 i C

...

Svi su zainteresovani

...i 
Mi 

Se
r
b
o
-C
r
o
at
e




