ข่าวแจก : Strong ไปก ับ สคร.4
ตอน ตรวจเร็ว ร ักษาได้ ห่างไกลมะเร็งต ับ

สำนั กงำนป้ องกัน ควบคุม โรคที่ 4 จั งหวัดสระบุ รี (สคร.4) ขอเชิญ ประชำชนร่ว มรณรงค์สัปดำห์ตับ อัก เสบโลก
ระหว่ำงวันที่ 31 กรกฎำคม - 4 สิงหำคม 2560 ภำยใต ้สโลแกน “ตรวจเร็ว รักษำได ้ ห่ำงไกลมะเร็ง ตับ” หำกตรวจพบเร็ ว
่ งโรคตับแข็ง และมะเร็งตับ
จะเข ้ำสูร่ ะบบกำรรักษำ และลดควำมเสีย
สถำนกำรณ์มะเร็งตับ พบสูงเป็ นอันดับ 4 ในชำยไทย โรคไวรัสตับอักเสบบี และซี กลุม
่ อำยุ 41 – 50 ปี พบอัตรำ
ควำมชุกของโรคไวรัสตับอักเสบ ซี เรือ
้ รังสูงสุดร ้อยละ 1.69 สถำนกำรณ์ไวรัสตับอักเสบ ซี ประเทศไทยมีแนวโน ้มลดลง
ตัง้ แต่ พ.ศ.2555 – 2559 ข ้อมูลจำกสำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข ณ วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2560
พบผู ้ป่ วย จำนวน 846, 442, 350, 378 และ 217 ตำมล ำดับ ในปี 2559 พบอัตรำป่ วย 0.33 ต่อ ประชำกรแสนคน เมื่อ
จำแนกตำมเพศ พบว่ำ เพศชำยป่ วยเป็ นโรคไวรั ส ตับ อักเสบ ซี มำกกว่ำเพศหญิง โดยเพศชำยมีอัต รำป่ วย 0.50 ต่อ
ประชำกรแสนคน และเพศหญิงมีอต
ั รำป่ วย 0.18 ต่อประชำกรแสนคน สำหรับในเขตพืน
้ ทีส
่ ข
ุ ภำพที่ 4 พ.ศ.2555 – 2559
พบผู ้ป่ วยไวรัสตับอักเสบ ซี จำนวน 45, 62, 26, 91 และ 23 รำย ตำมลำดับ ปี 2559 มีอต
ั รำป่ วย 0.33 ต่อประชำกรแสน
คน โดยจังหวัดนนทบุรพ
ี บผู ้ป่ วยมำกทีส
่ ด
ุ จำนวน 22 รำย คิดเป็ นอัตรำป่ วย 1.86 ต่อประชำกรแสนคน
้ ไวรัสตับอักเสบ สำมำรถติดต่อได ้
สำหรับโรคไวรัสตับอักเสบบี และซี พบมำกในประเทศไทย เกิดจำกกำรติดเชือ
ทำงเลือด กำรใช ้เข็ม ฉี ดยำร่วมกัน กำรสัมผัสเลือดและสำรคัดหลั่ง กำรสัก เจำะ ตำมร่ำงกำย จำกเครือ
่ งมือทีไ่ ม่ผ่ำนกำร
้ โรค สำหรับไวรัสตับอักเสบ บี นอกจำกจะติดเชือ
้ ด ้วยวิธีต่ำงๆ ที่กล่ำวมำแล ้ว ยังสำมำรถติดต่อทำงเพศสัม พัน ธ์
ฆ่ำเชือ
และติดต่อจำกแม่สู่ลก
ู อำกำรของโรคนี้ เริม
่ จำกมีไ ข ้ ปวดท ้อง คลืน
่ ไส ้ อำเจียน เบือ
่ อำหำร อ่อนเพลีย ปวดใต ้ชำยโครง
่ งโรคไวรัสตับอักเสบบี ใน
ขวำ จำกนั น
้ จะมีอำกำรปั สสำวะสีชำเข ้ม ตำเหลือง ตัวเหลือง หรือเรียกว่ำ “ดีซ่ำน” ปั จ จัยเสีย
่ ง ได ้แก่ ผู ้ใช ้ยำเสพติดด ้วยวิธีฉีด ผู ้ติด
อดีตเกิดจำกกำรแม่สู่ลก
ู ของกำรแพร่กระจำยของโรค ปั จจัยบันประชำกรกลุม
่ เสีย
้ เอชไอวี ชำยที่มเี พศสัม พันธ์กบ
่ งพบอัตรำควำมชุกของไวรัสตับอักเสบซี เรื้อรังสูงสุด ได ้แก่ ผู ้
เชือ
ั ชำย ประชำกรกลุม
่ เสีย
้ เอชไอวี ผู ้ใช ้ยำเสพติดด ้วยวิธฉ
ติดเชือ
ี ีด ผู ้ทีเ่ คยได ้รับกำรฉีดยำจำกผู ้ทีไ่ ม่ใช่บุคลำกรสำธำรณสุข
่ งต่อกำรติดเชือ
้ ไวรัสตับอักเสบควรเข ้ำรับกำรคัดกรองตัง้ แต่เนิน
ขอเชิญประชำชนหรือผู ้ทีม
่ ีควำมเสีย
่ ๆ ได ้แก่ ผู ้ที่
เกิดก่อนปี พ.ศ.2535 (ซึง่ ยัง ไม่ม ีร ะบบกำรบริก ำรวัค ซีน ป้ องกัน ไวรัส ตับ อัก เสบ บี) ผู ้ที่ใช ้เข็ม ฉี ดยำร่วมกัน ผู ้ที่สัม ผัส
เลือดและสำรคัดหลั่ง สัก เจำะ ตำมร่ำงกำย มีเพศสัม พันธ์โดยไม่ใช ้ถุงยำงอนำมัย สำมำรถรับบริกำรตรวจคัดกรองไวรัส
้ 104 แห่ ง ซึง่ โรงพยำบำลในเขตสุข ภำพที่ 4 ที่ร่ว ม
ตับ อัก เสบ บี และ ซี ฟรี ได ้ที่โ รงพยำบำลที่ร่ว มโครงกำร ทั ง้ สิน
โครงกำร จ ำนวน 13 แห่ ง ได ้แก่ สถำบั น บ ำรำศนรำดู ร โรงพยำบำลพระนั่ ง เกล ้ำ โรงพยำบำลพระนครศรีอ ยุ ธ ยำ
โรงพยำบำลเสนำ โรงพยำบำลสระบุรี โรงพยำบำลปทุมธำนี สถำบันบำบัดรักษำและฟื้ นฟูผู ้ติดยำเสพติดแห่งชำติบรมรำช
โรงพยำบำลอ่ำงทอง โรงพยำบำลพระนำรำยณ์ม หำรำช โรงพยำบำลบ ้ำนหมี่ โรงพยำบำลสิงห์บุรี โรงพยำบำลอินทร์บุรี
และโรงพยำบำลนครนำยก หรือสำมำรถสอบถำมข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ทีส
่ ำยด่วนกรมควบคุมโรค 1422
กำรป้ องกันโรคไวรัสตับอักเสบ สำมำรถทำได ้โดย 1.หลีกเลีย
่ งกำรสัมผัสเลือดและสำรคัดหลัง่ 2.ไม่ใช ้ของมีคม
ร่วมกัน เช่น มีดโกนหนวด มีดโกน กรรไกรตัดเล็บ 3.ใช ้ถุงยำงอนำมัยทุกครัง้ ที่ม ีเพศสัม พั นธ์ 4.ไม่ใช ้เข็ม ฉี ดยำร่วมกัน
5.หลีกเลีย
่ งกำรสัก ฝั งเข็ม หรือเจำะ โดยใช ้เข็ม ร่วมกัน 6.ผู ้ปกครองควรพำบุตรหลำนไปรับวัคซีนป้ องกันไวรัสตับอักเสบ
บี ให ้ครบ กำรฉีดวัคซีนป้ องกันโรคตับอักเสบบีสำมเข็ม เข็ม ที่ 1 เมือ
่ แรกเกิด เข็มที่ 2 เมื่ออำยุ 1 – 2 เดือน เข็มที่ 3 เมื่อ
อำยุ 6 – 18 เดือน
หำกผู ใ้ ดติด เชื้อ จะได ้รั บ กำรผลั ก ดั น เข ำ้ สู่ ก ระบวนกำรรั ก ษ ำก่ อ นที่ จ ะกลำยเป็ นโรคเรื้ อ รั ง มี ย ำรั ก ษ ำที่ มี
ประสิทธิภำพอยู่ในบัญชียำหลักแห่งชำติ ใช ้เวลำรักษำ 9-10 เดือนก็สำมำรถหำยเป็ นปกติได ้ และที่สำคัญสำมำรถเข ้ำรับ
่ งต่อกำรเกิดโรคตับแข็งและมะเร็งตับ ซึง่ เป็ น
กำรรักษำได ้ฟรี ควรลดกำรดืม
่ เครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ทุกชนิด เพือ
่ ลดควำมเสีย
ภำวะแทรกซ ้อนทีส
่ ำคัญ
ขอบคุณข ้อมูลจำก ศูนย์ประสำนงำนโรคตับอักเสบจำกไวรัส กรมควบคุมโรค
่ สำรควำมเสีย
่ งและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ
กลุม
่ สือ
Facebook : https://www.facebook.com/dpc4saraburi

