แนวคิด การรณรงควันตับอักเสบโลก ประจําป 2563
กําจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ภายในป 2573 : Eliminate Hepatitis B and C 2030
กระทรวงสาธารณสุข รวมกับ หนวยงานภาครัฐ เอกชนและภาคีเครือ ข าย รวมจัดกิ จกรรมรณรงค
วันตับอักเสบโลก (28 กรกฎาคม ของทุกป) เปนการตรวจคัดกรองเบื้องตนที่ทําใหประชาชนรูสถานการณติด
เชื้อไวรัสตับอักเสบของตนเอง แลวนําไปสูการรักษาไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อชวยลดโอกาสการถายทอดเชื้อ
ไปยังผูอื่นไดอีกดวย โดยการรับ คําแนะนําจากเจาหนาที่ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข มุงเนนใหประชาชน มี
ความรูเกี่ยวกับโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี หากมีพฤติกรรมเสี่ยงหรืออยูในกลุมเสี่ยงตอการติดเชื้อ ใหเขารับการ
คัดกรองและระบบบริการรักษาโดยเร็ว เพื่อนําไปสูการลดจํานวนผูที่เปนตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง และมะเร็ง
ตับไดในอนาคต
โรคไวรั สตั บ อั กเสบถื อ เปน ป ญ หาสาธารณสุข ที่สํ า คั ญ ทั้ ง ในประเทศไทยและในระดั บ นานาชาติ
องคการอนามัยโลกไดประกาศในที่ประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลก ใหประเทศสมาชิกดําเนินการควบคุม
ปองกัน โรคไวรัสตับอักเสบอยางบูรณาการ และจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาโรค
ไวรัสตับ อั กเสบอย างเป นรูปธรรม จากขอ มูลขององค การอนามัย โลกพบผู ติดเชื้อ ไวรัสตั บอั กเสบ บี เรื้อรัง
ทั่วโลก ประมาณ 257 ลานคน และผูติดเชื้อไวรัสตับ อั กเสบ ซี เรื้อรั งทั่วโลก ประมาณ 71 ลานคน และ
ประเทศไทยคาดประมาณผูติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี เรื้อรัง ประมาณ 2.2 – 3 ลานคน และผูติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบ ซี ประมาณ 8 แสนคน พบมากในประชาชนอายุ 30 ป ขึ้นไป และพบอัตราการเสียชีวิตมีแนวโนม
เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง โรคไวรัส ตั บ อัก เสบ บี มี วั คซี น ในการป อ งกั น สามารถรั ก ษาไดแ ต ไม ห ายขาด ส ว นโรคไวรั ส
ตั บ อั ก เสบ ซี ไม มี วั ค ซี น ในการป อ งกั น แต ส ามารถรั ก ษาให ห ายขาดได ด ว ยการทานยาต า นไวรั ส ให
ครบ 12 สัปดาห
กรมควบคุมโรค รวมกับสมาคมโรคตับแหงประเทศไทย และสํานั กงานหลักประกัน สุขภาพแหงชาติ
ไดมีมาตรการกํา จัดไวรัสตับ อักเสบ ซี ซึ่งในป 2563 ขยายความครอบคลุมกลุมเปา หมายเพิ่ มอีก 8 กลุ ม
ประชากรที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี และไดรวมกับองคกรปกครองทองถิ่นดําเนินการคัด
กรองไวรัสตับอักเสบ ซี ในกลุมประชาชนทั่วไปและพนักงานคัดแยกขยะ ในสวนของมาตรการกําจัดโรคไวรัส
ตับอักเสบ บี ไดดําเนินโครงการนํารองการกําจัดไวรัสตับอักเสบ บี จากแมสูลูกพรอมทั้งขยายชุดสิทธิประโยชน
ใหครอบคลุม การตรวจหาเชื้อ และใหยาตานไวรัส ตับอั กเสบบี เพื่อปองกันการถา ยถอดเชื้อ จากแม สูลู กให
ครอบคลุมทั้งประเทศ
กรมควบคุ มโรค จึ งได กํ าหนดให มี ก ารรณรงค วั น ตั บ อั ก เสบโลก ประจํ า ป 2563 ระหว างวั น ที่
10 สิ งหาคม – 31 ธันวาคม 2563 โดยเนนการสื่อสารใหประชาชนมีความรู ความเข าใจเกี่ ยวกับโรคไวรั ส
ตับอักเสบบีและซี สร างความตระหนักในการปองกันตนเอง และหากมีพฤติกรรมเสี่ยงต อการติดเชื้ อโรคไวรั ส
ตับอักเสบ บี และ ซี ใหเขารับการคัดกรอง และเขาสูระบบริการรักษาโดยเร็ว เพื่อปองกันการติดเชื้อโรคไวรัส
ตับอักเสบ บี และ ซี โรคมะเร็งตับในประชาชน ซึ่งประเด็นสื่อสาร ในป 2563 คือ
“กําจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ภายในป 2573 : Eliminate Hepatitis B and C 2030”

ไวรัสตับอักเสบบี : มีวัคซีนในการปองกัน สามารถรักษาไดแตไมหายขาด
การสรางความรูความเขาใจ และสรางความตระหนักเกี่ยวกับโรคไวรัสตับอักเสบ บี ใหกับประชาชน
ทํา ให สามารถประเมินความเสี่ยงของตนเอง ถาหากมีพ ฤติ กรรมเสี่ย ง ให เข าสูระบบบริก ารตรวจคัดกรอง
โรคไวรัสตับอัก เสบ บี โดยเร็ว และที่สํา คัญ โรคไวรัส ตับ อักเสบ บี มีวัคซีนในการปอ งกัน โรค สํา หรับ หญิง
ตั้งครรภควรมาฝากครรภโดยเร็ว (อายุครรภ 12 สัปดาห) จะทําใหสามารถลดการถายทอดเชื้อจากแมสูลูก
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบันไดมีการบรรจุวัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบ บี ในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกัน
โรคดว ยวัค ซีนของประเทศไทย ทํา ใหเด็กแรกเกิดทุกคนไดรับ วัคซีนเพื่อปอ งกัน โรคไวรัส ตับ อักเสบบี แต
สําหรับประชาชนที่เกิดกอนป พ.ศ. 2535 และผูที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ควรตรวจหาภูมิคุมกันโรคไวรัสตับอักเสบ
ถาไมมีภูมิคุมกันใหฉีดวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบ บี ใหครบชุด จํานวน 3 เข็ม ทั้งนี้ หากประชาชนรูความ
เสี่ยงของตนเอง เขาสูระบบบริการคัดกรองโดยเร็ว และรับบริการฉีดวัคซีนเพื่อปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบี
ก็จะใหลดจํานวนผูติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี รายใหมได
ไวรัสตับอักเสบซี : ไมมีวัคซีนในการปองกัน แตสามารถรักษาใหหายขาดได ดวยการทานยาตาน
ไวรัสใหครบ 12 สัปดาห
โรคไวรัสตับอักเสบ ซี ไมมีวัคซีนในการปองกัน แตสามารถรักษาใหหายขาดได ดวยการทานยาตาน
ไวรัสฉะนั้นหากมีความเสี่ยง หรือพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ควรเขารับบริการตรวจคัด
กรองและรักษาโดยเร็ว ซึ่งรักษาดวยการใชยาตานไวรัสตับอักเสบ ซี ที่ครอบคลุมทุกสายพันธุ เพียงรับประทาน
ยาตอเนื่อง เปนเวลา 12 สัปดาห ซึ่งปจจุบัน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) สนับสนุนการ
ตรวจคัดกรอง การตรวจยืนยันโรคไวรัสตับอักเสบ ซี ในกลุมผูมีเชื้อเอชไอวี/เอดสและผูใชสารเสพติดโดยวิธีฉีด
ไดฟรี ซึ่งประชาชนที่มีความเสี่ยง ประเมินตนเองแลววามีความเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ใหเขารับ
บริการตรวจคัดกรอง และรักษาโดยเร็ว เพื่อปองกันกันการเกิดโรคตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ ง และมะเร็งตับ
ลดการเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งตับอันเนื่องมาจากโรคไวรัสตับอักเสบซีได
เนื่องในสัปดาหรณรงควันตับอักเสบโลก ป 2563 นี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญ
ชวนหนวยงาน และองคกรทุกภาคสวน ตลอดจนสื่อมวลชน รวมกันรณรงคภายใตแนวคิด
“กําจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ภายในป 2573 : Eliminate Hepatitis B and C 2030”
เพื่อใหประชาชนมีความรู ความเขาใจและเห็นความสําคัญของโรคไวรัสตับอักสบ บี และ ซี สามารถ
ประเมินความเสี่ยงของตนเอง และคนรอบขางได หากมีพฤติกรรมเสี่ยงใหเขารับบริการตรวจคัดกรองและการ
รักษาโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี โดยเร็ว นําไปสูการกําจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ภายในป 2573
กรมควบคุ มโรค ไดจัดทําขอมูลและสื่อ เผยแพรป ระชาสัมพันธในรูป แบบ Infographic, VDO Clip
และ Banner สนับสนุนแกภาคีเครือขายทั่วประเทศ ดังนี้
ดาวนโหลดสื่อตนแบบไดที่เว็บไซตกองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
https://ddc.moph.go.th/das
ขอเชิญรวมกิจกรรมรณรงคไดทาง Facebook Fan page: Safe SEX Story เลาเรื่อง
เอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

