
 

 
แนวคิดการรณรงควันตับอักเสบโลก ประจําป 2565 

 
 

 

 องคการอนามัยโลก (WHO) ไดใหความสําคัญตอการกําจัดโรคไวรัสตับอักเสบ จึงกําหนดให วันท่ี 28 กรกฎาคม  
ของทุกป เปนวันตับอักเสบโลก (World Hepatitis Day) เพ่ือใหทุกประเทศรวมกันรณรงคและมีเปาหมายการดําเนินงานปองกันและ
ควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยองคการอนามัยโลก (WHO) และประเทศสมาชิก ไดกําหนดเปาหมาย 
การกําจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ภายในป พ.ศ. 2573 ประกอบดวย ลดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี รายใหม รอยละ 95  
และลดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี รายใหม รอยละ 80 ผูติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ไดรับการวินิจฉัย รอยละ 90 ผูติดเชื้อไวรสั
ตับอักเสบ บี และ ซี ไดรับการรักษามากกวา รอยละ 80 และอัตราการเสียชีวิตท่ีเก่ียวของกับโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ลดลง  
รอยละ 65 เนื่องจาก ผูติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี สวนใหญมักไมมีอาการ ทําใหไมทราบสถานการณติดเชื้อของตนเอง  
ทําใหผูติดเชื้อไมเขารับบริการตรวจคัดกรองและรักษา จะเขารับการรักษาก็ตอเม่ือมีอาการรุนแรง ซ่ึงอาจนําไปสูการเกิดภาวะตับแข็ง 
กลายเปนมะเร็งตับ และเสียชีวิตในท่ีสุด 

สําหรับประเทศไทยคาดการณวาจะมีผูติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี เรื้อรัง ประมาณ 2.2 - 3 ลานคน โดยมีอัตราความ
ชุกประมาณรอยละ 4 - 5 ของประชาชน ท่ีเกิดกอนป 2535 ทําใหพบผูติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี เรื้อรัง ในประชากรท่ีมีอายุ 30 ป 
ข้ึนไปเปนสวนมาก สําหรับผูติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี คาดวามีประมาณ 3 - 8 แสนคน 

การดําเนินงานกําจัดโรคไวรัสตับอักเสบในประเทศไทย ดําเนินงานภายใตกรอบแนวคิดในการผลักดันให 
การแกไขปญหาไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ใหเปนแผนงานโรคท่ีมีความสําคัญลําดับสูงของระบบสาธารณสุขในประเทศไทย  
เนนการยกระดับบริการ (Leverage) การปองกันแกไขและการดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ใหประชากรกลุมเปาหมาย
สามารถเขาถึงบริการไดอยางครอบคลุม ตอเนื่อง มีคุณภาพ และยั่งยืน ภายใตการทํางานแบบบูรณาการ (Integrate) ระหวางแผนงาน
ท่ีมีวิธีการ ติดเชื้อรวมกัน ไดแก โรคไวรัสตับอักเสบ เอชไอวี โรคติดตอทางเพศสัมพันธ การอนามัยเจริญพันธุ และการลดอันตราย 
จากการใชยาเสพติด โดยการพัฒนาโครงสรางและกลไกท่ีกอใหเกิดการประสานความรวมมือขององคกรในภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองคกรทองถ่ิน ในการดําเนินงานเพ่ือปองกันและแกไขปญหาไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี  
ดวยความตระหนักในการเปนเจาของปญหารวมกัน (Partnership) อีกท้ังยังมุงเนนเรื่องความเทาเทียมดานสุขภาพ 
โดยปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ (Stigma & Discrimination) ตอประชากรกลุมเปาหมายและสมาชิกในครอบครัวอีกดวย 

ไวรัสตับอักเสบ บี: ปองกันไดดวยวัคซีน 

 ไวรัสตับอักเสบ บี มีชองทางท่ีแพรเชื้อสําคัญคือ การติดเชื้อจากแมสูลูก การติดเชื้อจากการไดรับเลือดและ
ผลิตภัณฑของเลือดกอนป พ.ศ. 2535 การติดเชื้อผานทางผิวหนังท่ีเปนแผลเม่ือสัมผัสกับเลือดหรือ 
สารคัดหลั่งของผูปวย (percutaneous transmission) และ การมีเพศสัมพันธกับผู ท่ีติดเชื้อ (sexual 
transmission)  
 

 โรคไวรัสตับอักเสบ บี สามารถปองกันไดดวยการฉีดวัคซีน ในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของประเทศไทย 
ไดบรรจุวัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบ บี ตั้งแต พ.ศ. 2535 ใหเด็กทุกคนไดรับวัคซีนเพ่ือปองกันโรคไวรัส 
ตับอักเสบ บี โดยไดรับวัคซีนเม่ือแรกเกิด อายุ 2, 4 และ 6 เดือน สําหรับประชาชนท่ีเกิดกอนป พ.ศ. 2535 
ควรตรวจหาการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบ บี ซ่ึงสามารถตรวจไดท่ีโรงพยาบาลทุกแหง หากพบวา 
ยังไมเคยติดเชื้อ และไมมีภูมิคุมกัน แนะนําใหฉีดวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบ บี ใหครบชุด จํานวน 3 เข็ม  
ท่ี 0, 1 และ 6 เดือน ในกรณีท่ีติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี สามารถรักษาไดดวยการกินยาตานไวรัส  
ซ่ึงจะชวยชะลอการเกิดภาวะตับแข็ง และลดการเกิดมะเร็งตับได  

“Hepatitis B & C can’t wait: โรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี  
ตรวจเร็ว รักษาเร็ว รอไมได” 

 



 

 

 

 
ไวรัสตับอักเสบ ซี: รักษาได หายขาด  

 ไวรัสตับอักเสบ ซี มีชองทางท่ีแพรเชื้อสําคัญคือ การไดรับเลือดและผลิตภัณฑของเลือดกอน 
ป พ.ศ. 2535 การฉีดยาเสพติด/ใชเข็มฉีดยารวมกัน การสักผิวหนังหรือหัตการของแพทยพ้ืนบาน 
ในสถานท่ีท่ีไมถูกสุขลักษณะ และไมไดทําความสะอาดเครื่องมืออยางถูกวิธี  การมีเพศสัมพันธ 
โดยไมไดปองกัน โดยเฉพาะในกลุมชายรักชาย และกลุมท่ีมีการติดเชื้อเอชไอวีรวมดวย 
 

 

 โรคไวรัสตับอักเสบ ซี ยังไมมีวัคซีนปองกันโรค ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทุกประเภท 
เพ่ือปองกันไมใหติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี อยางไรก็ดี โรคไวรัสตับอักเสบ ซี สามารถรักษาใหหายขาดได  
ผู ท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงควรเขารับบริการตรวจคัดกรองโดยเร็ว ซ่ึงปจจุบันสามารถตรวจคัดกรอง 
ไดสะดวกและรวดเร็ว และหากตรวจยืนยันพบการติดเชื้อจะสามารถรักษาไดดวยการกินยาตานไวรัส
อยางตอเนื่องจนครบ 12 สัปดาห   

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนหนวยบริการสุขภาพ และองคกรภาคีเครือขายทุกภาคสวน 
ตลอดจนสื่อมวลชน รวมกันจัดกิจกรรมรณรงค และเผยแพรประชาสัมพันธเนื่องในวันตับอักเสบโลกประจําป 2565  
ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ภายใตแนวคิด 

 
 

 

• ตรวจเร็ว เ พ่ือทราบสถานะการติดเชื้อไวรัสตับ บี และ ซี ในผู ท่ี มีพฤติกรรมเสี่ยง สําหรับ 
หญิงตั้งครรภควรไดรับการตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี เพ่ือปองกันการถายทอดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบ บี จากแมสูลูก สวนผูท่ีเกิดกอน ป 2535 หากตรวจไมพบการติดเชื้อและไมมีภูมิคุมกัน
ตอไวรัสตับอักเสบ บี ควรไดรับการฉีดวัคซีน เพ่ือปองกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี     
 

• รักษาเร็ว ผูท่ีติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ควรไดรับการรักษาเพ่ือเขาถึงยาท่ีมีประสิทธิภาพ
โดยเร็ว โดยเฉพาะโรคไวรัสตับอักเสบ สามารถรักษาใหหายขาดได  

 
 

• รอไมได ไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี เปนภัยเงียบใกลตัว ท่ีไมควรรอใหเกิดภาวะตับแข็งและมะเร็งตับ 

กรมควบคุมโรค ไดจัดทําขอมูลและสื่ อเผยแพรประชาสัมพันธ ในรูปแบบ  Infographic, VDO Clip  
และ Banner สนับสนุนแกภาคีเครือขายท่ัวประเทศ ดังนี้ ดาวนโหลดสื่อตนแบบไดท่ีเว็บไซตกองโรคเอดสและโรคติดตอ 
ทางเพศสัมพันธ https://ddc.moph.go.th/das 

 

 

 

 

 

 

 

“Hepatitis B & C can’t wait: โรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี  
ตรวจเร็ว รักษาเร็ว รอไมได” 
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