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ตรวจเมื่อเสี่ยง

ลางมือบอย ๆ
ไทยชนะ

#เราทำได

กาวทันเอชไอว�สถานีวัยรุนตอน…ไคตายหนายชีว�ต หนา 2
รู ไว ไมติด ตอน จะยับยั้งการแพรกระจายของเชื้อวัณโรคไดอยางไร หนา 4
โรคหลอดเลือดหัวใจในกลุมสาวประเภทสองในประเทศไทย หนา 6 - 7

ม
า
ถ
คำ เลม

น
บ
ใ
อ
ย
า
มต ภ

รวิงรางวัลหนา 5
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กาวทันเอชไอว� สถานีวัยรุน
ตอน…ไคตายหนายชีว�ต

เด็กดอย

ทุกวันนีห้ ากใครเปนแฟนรายการขาวทางโทรทัศนชอ งไหน ๆ ก็ตาม นอกจากเรือ่ งหวยหายอีกเรือ่ ง
ที่ตองไดยินทุกวันคือคนฆากันตายถูกผูอื่นทำใหตายหรือการฆาตัวตายสืบเนื่องจากประเด็นเรื่องการทะเลาะ
บาดหมางในครอบครัวหรือทะเลาะวิวาทกระทบกระทั่งกันในสังคมและสาเหตุอีกประการที่มักถูกหยิบยกขึ้นมา
คือปญหาสุขภาพจิตหรือโรคซึมเศราชวนใหคิดวาประชาชนคนไทยหรือมนุษยโลกทุกวันนี้ชางมีปญหาสุขภาพจิต
กันมากมาย มาดูขอมูลกันดีกวา
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จากสถิติของกรมสุขภาพจิต อัตราการฆาตัวตายสำเร็จของคนไทยในป 2562 อยูที่ 6.64 ตอแสนประชากร
ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 5.97 ตอแสนประชากรเมื่อ 10 ปกอน คือในป 2552 และขอมูลจากศูนยปองกันการฆาตัวตาย
ระดับชาติ กรมสุขภาพจิต พบวาเฉลี่ยแลวคนไทยมีความพยายามฆาตัวตาย 53,000 คนตอปฆาตัวตายไดสำเร็จ
ประมาณ 4,000 คนตอป สวนคนที่ฆาตัวตายไมสำเร็จนั้น มีแนวโนมที่จะพยายามกลับมาฆาตัวตายซ้ำอีก หากดู
ตัวเลขการตายอยางผิดธรรมชาติของประชากรไทย อันดับ 1 คืออุบัติเหตุ อันดับ 2 คือการฆาตัวตาย
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สำหรับการฆาตัวตายนั้นพบวาเกินรอยละ 60 มีสาเหตุจากโรคซึมเศรา จากการคนไทยปวยเปน
โรคซึมเศรามากถึง 1,500,000 ลานคน และมีความเสี่ยงมากถึง 5 ลานคนที่ขนาดวาไมรวมคนที่เริ่มมีอาการ หรือ
มีความเสี่ยงส่วนหนึ่งที่ไม่กล้าเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพเพื่อรับการรักษาทั้งเพราะมีทัศนคติส่วนตัวในด้านลบ
เกี่ยวกับโรคนี้ หรือกลัวการถูกตีตราจากคนรอบขางในสังคม แมวาจะเปนที่ทราบกันอยางกวางขวางแลววา
โรคซึมเศราอาจเกิดได
วัยรุนเปนชวงวัยที่สำคัญ ที่ตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทั้งรางกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดลอม
วัยรุนจึงเกิดภาวะเครียด-ซึมเศราไดงาย และบางครั้งมีขอจำกัดในการปรับตัว เมื่อตองเผชิญกับปญหา หรือสถานการณ
ที่บีบบังคับ อาการของโรคเครียดและ/หรือซึมเศราอาจแสดงออกแตกตางกันตั้งแตความผิดปกติทางกาย
เชน นอนไมหลับ เบื่ออาหาร ออนเพลีย ปวดหัว ปวดทอง ใจสั่น หรือความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเชน
หงุดหงิด โกรธงาย เบื่อหนาย คิดมาก วิตกกังวล เศราหมอง ไมมีสมาธิ เงียบขรึม เก็บตัว ชอบชวนทะเลาะ
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เมื่อป 2561ไดมีการสำรวจความชุกของภาวะซึมเศราและความเสี่ยงฆาตัวตายในวัยรุนไทยใน
โรงเรียนที่มีอายุระหวาง 11-19 ป ซึ่งมีกลุมตัวอยางจากนักเรียนในการศึกษาพื้นฐานป.6 ไปจนถึงปวส. ใน
13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ (แตไมรวมวัยรุนนอกระบบการศึกษาหรือในภาคแรงงาน) พบวาวัยรุนรอยละ 17.5
มีภาวะซึมเศราและรอยละ 49.8 มีอาการซึมเศราเล็กนอย รอยละ 20.5 มีความคิดอยากตาย รอยละ 5.1
มีความคิดฆาตัวตายและรอยละ 6.4 เคยพยายามฆาตัวตาย ใชสารเสพติด สูบบุหรี่หรือดื่มสุรามากขึ้น

การปองกันปญหาสุขภาพจ�ต

ไมใหรุนแรงมากข�้นจนนำไปสูผลลัพธที่ ไมพ�งประสงคอาจทำไดโดย
หาว�ธีการจัดการกับความเคร�ยดที่เหมาะสมกับตนเอง ซึ่งอาจไมเหมือนกับคนอื่น
เพราะแตละคนยอมมีความคิด ความรูสึก การรับรู ความคาดหวัง ตัวตน และอารมณ
ที่แตกตางกัน
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ฝกแกปญหาเมื่อเร��มเกิดปญหากอนที่จะรูสึกเคร�ยดมากเกินไป ปรับมุมมองตอ
ปญหาหร�อสถานการณที่ทำใหเกิดความตึงเคร�ยด
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ฝกการสรางความคิดเชิงบวก และมองเห็นขอดีของตนเอง โดยไมเปร�ยบเทียบกับใคร

K

ใชเวลารวมกันในครอบครัว (หร�อกลุมเพ�่อนสนิทสำหรับวัยรุนที่อยูหางบาน)
รับฟ�งเร�่องราว สรางความสุขแกกัน ไมกดดันหร�อสรางบรรยากาศตึงเคร�ยด
หากิจกรรมคลายเคร�ยดเชน การฝกสมาธิ ฝกหายใจคลายกลามเนื้อ ฟ�งเพลง
ออกกำลังกาย ทองเที่ยว เลนดนตร� ลดเวลาในโลกโซเชียล โดยเฉพาะหากทราบวา
เร�่องราวในนั้นเปนสาเหตุสวนหนึ่งของความไมสบายใจ
ประเมินตนเองและสังเกตคนรอบขาง หากสงสัยวาจะมีปญหาสุขภาพจ�ตที่
เปนมากข�้น หร�อเนิ�นนานจนเปนอ�ปสรรคตอการดำเนินชีว�ต ควรไปรับการ
1323
ประเมินจากเจาหนาที่ดานสุขภาพจ�ต ปร�กษาคลินิกคลายเคร�ยดในหนวย
บร�การตางๆ หร�อโทรสายดวนสุขภาพจ�ต 1323 (ฟร�ตลอด 24 ชัว่ โมง)
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รู ไว ไมติด

ตอน…จะยับยั้งการแพรกระจาย
ของเชื้อวัณโรคไดอยางไร
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เชื้อที่เปนสาเหตุของวัณโรคคือแบคทีเรียชื่อมัยโคแบคทีเรีย ทูเบอรคูโลซิสที่สามารถทนอยู
ในอากาศ และสิ่งแวดลอมไดนาน แตจะถูกทำลายไดดวยความรอน แสงแดดหรือรังสียูวี
เชื้อวัณโรคติดตอไดงายทางอากาศ เริ่มจากผูปวยวัณโรคที่มีเชื้อในปอด หลอดลม หรือกลองเสียง
เมือ่ ผูป ว ยไอจามพูดดัง ๆ ตะโกน หัวเราะ หรือรองเพลง เชือ้ เหลานีจ้ ะอยูใ นละอองฝอยของน้ำมูก น้ำลายหรือเสมหะทีอ่ อกมา
สูอากาศ เมื่อคนสูดหายใจเอาละอองฝอยที่มีเชื้อวัณโรคเขาสูรางกาย อนุภาคที่มีขนาดใหญจะติดอยูที่จมูกหรือลำคอซึ่งมัก
ไมกอใหเกิดโรค แตสวนที่มีขนาดเล็กๆ จะเขาไปสูที่ปอด เชื้อจะถูกทำลายดวยระบบภูมิคุมกันของรางกาย หากมีเชื้อที่ถูกทำลาย
ไมหมดจะแบงตัวทำใหเกิดการติดเชื้อถาระบบภูมิคุมกันแข็งแรงจะสามารถยับยั้งการแบงตัวของเชื้อวัณโรคไดเกิดภาวะการ
ติดเชื้อ ที่เรียกวาการติดเชื้อวัณโรคแฝง ซึ่งจะไมมีอาการและไมสามารถแพรเชื้อได ผูติดเชื้อสวนนอย (รอยละ 5-10 ในประชากรทั่ว ๆ ไป)
มีโอกาสปวยเปนวัณโรคในเวลาตอมา ผูสัมผัสที่เสี่ยงตอการติดเชื้อแลวปวยเปนวัณโรค ไดแก ผูที่อยูใกลชิดกับผูปวยวัณโรค
ผูตองขัง บุคลากรสาธารณสุข แรงงานขามชาติ ผูสูงอายุและเด็กเล็ก ผูปวยปญหาของระบบภูมิคุมกัน เชนติดเชื้อเอชไอวี
ผูปวยเบาหวาน ผูที่ไดรับยากดภูมิคุมกัน เปนตน แมจะติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจแตวัณโรคสามารถกระจายไปทั่วรางกาย
กระแสเลือดไดจึงเกิดโรคไดกับอวัยวะทุกสวนของรางกาย
ดานผูปวย

ปจจัยที่มีผลตอ

การแพรกระจาย

4

“เชื้อวัณโรค”
มี

ดาน

คือ…

ผูปวยวัณโรคที่สามารถแพรกระจายเชื้อ คือ ผูปวยวัณโรคปอด กลองเสียง
ซึ่งตรวจพบเชื้อวัณโรคในเสมหะ และผูปวยไมปดปาก และจมูกเมื่อมีอาการไอ จาม

ปจจัยดานสิ�งแวดลอม

เอื้อตอการแพรกระจายเชื้อไดแกสถานที่คับแคบ หร�ออับทึบ (enclosed spaces)
มีการไหลเว�ยนของอากาศนอย ถายเท/ระบายอากาศไมดี แสงแดดสองไมถึง

ปจจัยดานผูสัมผัส

ข�้นอยูกับ ปร�มาณเชื้อวัณโรคในอากาศที่ผูสัมผัสสูดเขาไป และระยะเวลา
ที่สัมผัสใกลชิดกับผูปวยวัณโรคระยะแพรเชื้อ

ปจจัยดานการใหบร�การสาธารณสุข

ไดแก การว�นจิ ฉัยและรักษาลาชา ไมมกี ารแยกผูป ว ยออกจากผูอ น่ื การรักษาดวยสูตรยาที่ไมเหมาะสมการปองกัน
วัณโรคแพรกระจาย จ�งทำไดตง้ั แต ผูท ม่ี อี าการอาการสงสัยวัณโรคปอดไดแก ไอเร�อ้ รัง ไขเร�อ้ รัง น้ำหนักลด ไอเปนเลือด
ใหพบแพทยเพ�อ่ ว�นจิ ฉัยและรักษาโดยเร็วใหผปู ว ยสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาหลีกเลีย่ งการสัมผัสใกลชดิ กับ
ผูอ น่ื โดยเฉพาะในทีแ่ ออัดอากาศไมถา ยเทใหแยกหองผูป ว ยระยะแพรเชือ้ (พบเชือ้ ในเสมหะ)จนกวาจะไดรบั การรักษา
ดวยยาที่เหมาะสมจนพนระยะแพรเชื้อ (2 สัปดาห) ตรวจคัดกรองผูสัมผัสใกลชิดกับผูปวยเพ�่อคนหาการติดเชื้อ
แฝง และใหการรักษา
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คำถามชิ
ง
รางวั
ล
เนื่องในวันวัณโรคโลก 24 มีนาคม
1. วัณโรค (Tuberculosis หร�อ TB) คือเปนโรคติดเชื้อแบคทีเร�ยชนิดหนึ่งชื่อ มัยโคแบคทีเร�ย
ทูเบอรคูโลซิส ซึ่งติดตอไดทาง
ก. อาหาร และน้ำ ข. การสัมผัสทางผ�วหนัง ค. ทางการหายใจ
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2. วัณโรคสามารถกอใหเกิดโรคที่อวัยวะใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ก. ตอมน้ำเหลือง ข. ปอด ค. กระดูก
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3. ผูที่เสี่ยงตอการปวยเปนวัณโรคมากกวาคนทั่วไป ไดแก
ก. ผูที่มีภูมิคุมกันออนแอ เชน โรคเบาหวาน ผูที่ไดรับยาเคมีบำบัดรักษามะเร็ง
ผูมีเชื้อเอชไอว� ที่มีภูมิคุมกันต่ำ
ข. ผูที่อยูรวมกับผูปวยระยะติดตอในที่แออัด อากาศถายเทไมดี
ค. ถูกทั้ง ก และ ข
4. ขอใด ไม สามารถปองกันวัณโรคไมใหแพรกระจายได
ก. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกอยูเสมอ
ข. แยกผูปวยวัณโรคใหพักในที่ที่อากาศถายเทสะดวกและมีแสงแดดสองถึง
ค. การใหการว�นิจฉัยและรักษาผูปวยโดยเร็ว
5. ขอใด ไม ถูกตอง
ก. วัณโรคสามารถรักษาใหหายขาดได
ข. ตองแยกผูปวยวัณโรคปอดจนกวาจะกินยาครบระยะเวลาการรักษา 6 เดือน
ค. คนที่ไดรับเชื้อวัณโรค หากรางกายแข็งแรงและมีภูมิตานทานโรคดี มักจะไมปวยเปนโรค

สงคำตอบของทานมาที่ หนวยชุมชนสัมพันธ
สถาบันว�จัยว�ทยาศาสตรสุขภาพ มช.

ตูปณ.80 ปท.มหาว�ทยาลัยเชียงใหม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50202
หร�อ สงขอความไดทางเพจเฟสบุค : ดอกเตอรเห็ด
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โรคหลอดเลือดหัวใจในกลุมสาวประเภทสองในประเทศไทย
โดย...อาจารย ดร. กนกวรรณ กุลประชากานต
สำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โรคหลอดเลือดหัวใจ
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โรคหลอดเลือดหัวใจเกิดจากการเสื่อมของผนัง
หลอดเลือดแดงโคโรนารี (coronary) ซึ่งเปนหลอดเลือดที่
นำเลือดไปเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ รวมทั้งการมีไขมันอุดตันในหลอดเลือด
ในระยะแรกนั้นหลอดเลือดหัวใจจะมีการปรับตัวขยายใหญขึ้นเพื่อใหเลือดไปเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจไดดีแตหากยังมีไขมันสะสม
ในผนังหลอดเลือดมากขึ้นเรื่อย ๆ จนทำใหเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจไมสะดวก และไมสามารถนำออกซิเจนไปสู
หัวใจได ทำใหเกิดอาการปวดเคนที่บริเวณหัวใจ (angina) หากการอุดตันหลอดเลือดแดงเกิดขึ้นอยางฉับพลัน (heart attack)
จนทำใหกลามเนื้อหัวใจตายเนื่องจากขาดออกซิเจน ผูปวยอาจเสียชีวิตไดทันที จากสถิติผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจในประเทศไทย
พบวา มีผูปวยรายใหมเกิดขึ้น 21,700 รายตอป และในทุกชั่วโมงคนไทยจะเสียชีวิตจากโรคดังกลาวเฉลี่ย 2.3 คนหรือวันละ
54 คน
จากการศึกษาในประเทศไทยพบวา ผูที่อยูในกลุมอาการเมตาบอลิก (metabolicsyndrome)หรือกลุมอาการที่สืบเนื่อง
จากความอวนลงพุง เปนกลุม ทีม่ คี วามเสีย่ งตอโรคหลอดเลือดหัวใจมากกวาผูป ว ยทีไ่ มไดเปนถึง 1.7เทายิง่ กวานัน้ ผูป ว ยทีเ่ ปน
เบาหวานจะเพิ่มโอกาสในการเปนมากกวาผูปวยที่ไมไดเปนถึง 3.5 เทา ในสวนของผูปวยที่เปนทั้งเบาหวาน และกลุมอาการ
เมตาบอลิกจะมีโอกาสในการเปนมากกวาผูปวยที่ไมไดเปนถึง 4.9 เทา

อาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ

ผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจสวนใหญมักไมทราบมากอนวาตัวเอง
มีความผิดปกติหากไมปรากฏอาการ โดยผูปวยจะมีอาการ ปวดเคน
ที่บริเวณหัวใจ อาจราวไปที่แขน ไหลซาย ขอศอก ขากรรไกร หรือไปที่
ดานหลัง และอาจมีอาการอื่นรวมดวย เชน แนนหนาอก หายใจลำบาก
ใจสั่น ซีด คลื่นไสอาเจียน หนามืดคลายจะเปนลม เหงื่อออกมากหมดสติ
ผู  ป  ว ยจำเป น ต อ งได ร ั บ การรั ก ษาด ว ยการขยายหลอดเลื อ ด ด ว ยยา หรื อ
การผาตัดขึ้นอยูกับระดับของอาการของโรค

ปจจัยเสี่ยงตอการเกิด
โรคหลอดเลือดหัวใจ

มชนสัมพันธ
6 สารชุ
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ไดแก พันธุกรรม เพศ อายุ โรคความดัน
โลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวาน
การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
น้ำหนักมาก/อวน ออกกำลังกายนอย ทานผัก
ผลไมนอย สภาพจิตใจเชิงลบ เชน เครียดซึมเศรา
หดหู

แนวทางการปองกันโรคหลอดเลือดหัวใจ

หลีกเลีย่ งอาหาร
รสหวาน มัน เค็ม

งดสูบบุหร�่

งดดืม่ เคร�อ่ งดืม่
แอลกอฮอล

ออกกำลังกายเปนประจำ
และควบคุมน้ำหนัก

นอนหลับพักผอน
ใหเพ�ยงพอ ไมเคร�ยด

ตรวจสุขภาพ
ประจำป

แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ

ปจจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยูกับ
อาการ และความรุนแรงของโรค
1. การขยายหลอดเลือดหัวใจดวยบอลลูน (balloon angioplasty)
2. การขยายหลอดเลือดโดยการใชแสงเลเซอร
3. การขยายหลอดเลือดโดยการใชหัวกรอ (rotablator)
4. การผาตัดตอหลอดเลือดเพ�่อนำหลอดเลือดจากบร�เวณอื่นไปทำ
หนาที่แทนหลอดเลือดหัวใจชวงที่อ�ดตัน หร�อที่เร�ยกวา บายพาส
(by pass)

การศึกษาปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
ในกลุมสาวประเภทสองในประเทศไทย
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เนื่องจากความแตกตางของฮอรโมนเพศระหวางชาย และหญิง
จึงสงผลใหเพศชายมีอุบัติการณของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจมากกวา
เพศหญิง เมือ่ เทียบกันในชวงอายุ 65-75 ปซง่ึ สาเหตุอาจจะเกีย่ วเนือ่ งมาจาก
ฮอรโมนเพศชายและฮอรโมนเพศหญิง ในประเทศไทยมีชุมชนคนขามเพศ
ขนาดใหญและมีความหลากหลายกลุมคนขามเพศเหลานี้มีการใชฮอรโมน
เพื่อลดฮอรโมนเพศเดิมและเสริมฮอรโมนเพศที่ตองการโดยพบวาฮอรโมน
ที่ใชในการขามเพศจากชายเปนหญิงบางชนิดอาจจะมีผลขางเคียงทำใหเกิด
โรคหลอดเลือดดำอุดตันและโรคหลอดเลือดหัวใจ ดังนั้นจึงไดมีการศึกษา
ปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในกลุมสาวประเภทสองที่ไดรับ
ฮอรโมนเพศหญิงในจังหวัดเชียงใหมโดยจะทำการศึกษาในกลุม สาวประเภทสอง
ที่ไดรับฮอรโมนเพศหญิงและกลุมสาวประเภทสองหรือชายรักชายที่ไมได
ผลงานว�จัยนี้ ไดถูกนำไปเผยแพร
รับฮอรโมนเพศหญิงจำนวนกลุม ละ 100 คน ณ คลินกิ พิมาน จังหวัดเชียงใหม
จากผลการศึกษาพบวาอาสาสมัครทั้งสองกลุมสวนใหญมีอายุเฉลี่ย 24 ป ในงานประชุมว�ชาการระดับนานาชาติ
ระยะเวลาเฉลีย่ ในการใชฮอรโมนคือ 6 ป เสนรอบเอวในกลุม สาวประเภทสอง ในรูปแบบโปสเตอรซึ่งจัดข�้นในประเทศไทย
และประเทศสหรัฐอเมร�กา ไดแก
หรือชายรักชายที่ไมไดรับฮอรโมนเพศหญิงมีคาสูงกวากลุมสาวประเภทสอง
ม The 4th International Conference
ที ่ ไ ด ร ั บ ฮอร โ มนเพศหญิ ง ในขณะที ่ ค  า ตั ว บ ง ชี ้ ก ารอั ก เสบทางชี ว ภาพ 1.onงานประชุ
One Medicine One Science (iCOMOS) "One
(inﬂammatory biomarker) และคาตัวบงชีส้ ภาวะกลามเนือ้ หัวใจขาดเลือด World, One Medicine, One Science: The way
และภาวะหัวใจลมเหลว (cardiac troponin I, proBNP) ในกลุม สาวประเภทสอง forward for better health" 2019.
งานประชุม The American Heart Association's
ที่ไดรับฮอรโมนเพศหญิงมีคาสูงกวากลุมสาวประเภทสองหรือชายรักชาย 2.Epidemiology
and Prevention/Lifestyle and
ทีไ่ มไดรบั ฮอรโมนเพศหญิงอยางไรก็ตามผลการศึกษานีพ้ บวาการไดรบั ฮอรโมน Cardiometabolic Health 2020.
เพศหญิงของสาวประเภทสองนั้นมีความสัมพันธเพียงเล็กนอยตอการเพิ่ม
ระดับของปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจการศึกษาวิจัยนี้จะใช
เปนขอมูลพื้นฐานเพื่อการสนับสนุนองคความรูทางดานการแพทยสำหรับ
ใชในการพัฒนากลยุทธในการปองกันและการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ
กลุมสาวประเภทสองตอไปในอนาคต
ที่มา : Kanokwan Kulprachakarn, Sakaewan Ounjaijean, Kittipan Rerkasem, Rebecca L Molinsky,
Ryan T Demmer. Cardiovascular disease risk factors among transgender women in Chiang Mai,
Thailand. Am J Cardiovasc Dis 2020; 10(2): 124-130
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Eliminate Hep C

โครงการว�จัย การตรวจเลือดเพ�่อหาการติดเชื้อเอซไอว�
และไวรัสตับอักเสบ และรักษาทันที สำหรับผูใชยา และคู
ในประเทศไทย : การว�จัยปลอดจากโรคไวรัสตับอักเสบซี
โครงการว�จัยปลอดจากโรคไวรัสตับอักเสบชีเปนโครงการว�จัยที่ตรวจเลือด
เพ�่อหาการติดเชื้อเอชไอว� ไวรัสตับอักเสบซี และไวรัสตับอักเสบบี
และนอกจากนี้ยังศึกษาถึงผลการรักษาการติดเชื้อดังกลาวโดยให
การรักษาที่ศูนยบร�การที่อยูในชุมชนสำหรับผูเขารวมโครงการที่มีการติดเชื้อ

โรคไวรัสตับอักเสบซี และการรักษา

โรคไวรัสตับอักเสบซี เปนหนึ่งในเชื้อไวรัสตับอักเสบที่สำคัญ ไวรัสตับอักเสบชีสามารถติดตอไดผานทางเลือด เชน
จากการไดรับเลือดที่ไมปลอดภัย จากการใชอ�ปกรณสำหรับฉีดสารเสพติดรวมกัน จากการใชอ�ปกรณการเจาะหร�อสัก
ที่ไมสะอาด โรคไวรัสตับอักเสบซีสามารถรักษา และหายขาดได

เจาะเลือด
ตรวจ
C

M

12
สัปดาห

โรคไวรัสตับอักเสบซีภายในโครงการนี้สามารถรักษาไดโดยการ
ใหยาชนิดรับประทาน โดยปกติการรักษาจะใหยาทุกวัน
เปนชวงเวลาการรักษา 12 สัปดาห

บร�การของโครงการ (ไมเสียคาใชจาย)

บร�การของโครงการ (ไมเสียคาใชจาย)
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ตรวจ
ไวรัสตับอักเสบซี

CMY

K

ตรวจแบบเบื้องตนที่ศูนยบร�การมูลนิธิ
ชุมชน หากผลเปนลบ ตรวจซ้ำทุก 3 เดือน
หากผลเปนบวก รับการตรวจไวรัสในเลือด
และรับคำแนะนำการรักษาตอ

ตรวจ
ไวรัสตับอักเสบบี

ตรวจแบบเบื้องตนเพ�่อหาภูมิตานทาน
หากภูมิตานทานเปนลบ จะไดรับขอเสนอ
ใหฉีดวัคซีนปองกันโรค ทั้งหมด 3 เข็ม

ตรวจ
เอชไอว�

ตรวจแบบเบื้องตนที่ศูนยบร�การมูลนิธิ
ชุมชน หากผลเปนลบ ตรวจซ้ำทุก 3 เดือน
หากผลเปนนวก รับการตรวจยืนยันและ
CD4 พรอมรับคำแนะนำการรักษาตอ

พ�ดคุย
รับคำแนะนำ
จากพยาบาลว�จัย

ลงนาม
ยินยอม
เขารวมว�จัย

ตรวจหา
ไวรัสตับอักเสบ
บี, ซี และ เอชไอว�

ศูนยลดอันตรายจากยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม เคร�อขายผูใชยาประเทศไทย
70/29 ม.2 ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300
โทร 052 000 362, 090 465 6872 ผูจัดการศูนย
ุณา หนา

กริดตอลวง
ต

โทร

