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ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
ในขณะที่เราพยายามจะทําใหเอกสารนี้มีขอมูลที่ถูกตอง แตขอมูลเหลานี้
ก็ไมสามารถใชทดแทนคําแนะนําทางการแพทยได กรุณาไปพบผูเชี่ยวชาญทางดาน
สุขภาพ หากคุณมีความกังวลใด ๆ เกี่ยวกับสุขภาพของคุณ รายการที่แสดงอยูดานลาง
ของเอกสารนี้ เปนรายชื่อของสถานที่ที่คุณจะสามารถขอรับขอมูลเพิ่มเติมได

ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ คืออะไร?
โรคตับอักเสบ หมายถึง ความเจ็บปวยของตับ ซึ่งอาจมีสาเหตุมากจากเชื้อไวรัส เชน
ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ บี ซี ดี อี และ จี แอลกอฮอล สารเคมีบางชนิด และยาเสพติด

คุณจะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไดอยางไร?
ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ เปนไวรัสที่พบในอุจจาระของผูติดเชื้อ ซึ่งมักแพรกระจายโดย
การติดตอใกลชิดกับผูติดเชื้อ หรือโดยการรับประทานอาหาร หรือดื่มนํ้า (สกปรก)
ที่ปนเปอน
ผูที่มีความเสี่ยงไดแก
■
■
■

■

ผูที่อาศัยอยูกับผูติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
ผูที่ใชชีวิตอยูอยางไมถูกสุขอนามัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การลางมือที่ไมสะอาด
ผูที่ทํางานในสถานที่ที่พวกเขาอาจสัมผัสกับเชื้อไวรัสได รวมถึงผูดูแลเด็กเล็ก
และผูปฏิบัติงานดานการกําจัดสิ่งปฏิกูล
และผูที่เดินทางไปประเทศอื่นๆ ที่ซึ่ง เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอนั้น มีอยูทั่วไป

เด็กเล็กมีโอกาสติดตอใกลชิดกันมาก ดังนั้น จึงเปนการงายสําหรับเชื้อไวรัสที่จะ
แพรกระจายระหวางเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากพวกเขายังอยูในชวงระหวาง
การใชผาออม

สัญญาณและอาการของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ คืออะไร?
อาการมักจะปรากฏออกมาประมาณ 4 สัปดาห หลังจากที่คุณไดติดเชื้อไปแลว
อาการโดยทั่วไป ไดแก
■
■
■
■
■
■
■

เหนื่อย
ปวดและเมื่อยตามรางกาย
เบื่ออาหาร
รูสึกเหมือนไมสบายและอาเจียน
มีไข และหนาวสั่น
ปวดทองสวนบน โดยปกติ มักปวดบริเวณดานขวา
ตาหรือผิวหนังเริ่มเปลี่ยนเปนสีเหลือง (โรคดีซาน)

เด็กเล็กมักไมมีอาการ แตเด็กโตและผูใหญสวนใหญจะมีอาการ
อาการมักจะเปนอยูสองถึงสามสัปดาห แตอาจรูสึกถึงความเหนื่อยลาเปนเวลานานกวา
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ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
หากคุณหรือบุตรหลานมีอาการเหลานี้ ใหไปพบแพทยของคุณเพื่อตรวจเลือด
การเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ นั้นเปนไปไดยาก แตคนบางคนก็อาจ
เจ็บปวยอยางหนักไดเชนกัน

ผม/ดิฉันจะทราบไดอยางวาติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ?
การวินิจฉัยโรคจะขึ้นอยูกับอาการของผูปวย และการยืนยันจากการตรวจเลือด

ผม/ดิฉันจะตองทําอะไรบาง หากติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ?
รีบไปพบแพทยของคุณ (GP) หรือแพทยที่คุณเลือกใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได
หากคุณคิดวา คุณอาจติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอแลว

ผม/ดิฉันยังคงไปทํางานไดหรือไม?
ผูที่อาชีพการทํางานเกี่ยวกับอาหารหรือเครื่องดื่ม ผูดูแลเด็กเล็ก และผูปฏิบัติงานดาน
สุขภาพ และอาจารยผูสอนวายนํ้า จะตองหยุดงานเปนเวลาอยางนอย 1 สัปดาห
หลังจากที่มีอาการตัวเหลืองขึ้นมา ตรวจสอบกับแพทยของคุณ (GP) หรือแพทย
ที่คุณเลือก

ผม/ดิฉันจะไดรับการรักษาอยางไร?
ปรึกษาแพทยของคุณ (GP) หรือแพทยที่คุณเลือก ไมมีการบําบัดรักษาพิเศษสําหรับ
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ผูคนสวนใหญจะรูสึกดีขึ้นดวยตัวเองหลังจากเวลา
หลายเดือนผานไป แตก็มีเด็กโตและผูใหญบางคน ที่อาจจําเปนตองไปเขารักษาตัว
ในโรงพยาบาล การพักผอนมากๆ และการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะจะชวย
ไดมาก คุณจะสามารถติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น

ผม/ดิฉันจะลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไดอยางไร?
หากคุณเคยติดตอใกลชิดกับผูที่ติดเชื้อมาแลว ใหรีบไปพบแพทยใหเร็วที่สุดเทาที่
จะทําได เนื่องจากมีวิธีในการหยุดยั้ง หรือลดอัตราการติดเชื้อนี้

การลางมือและสุขอนามัย
ลางมือของคุณอยางสมํ่าเสมอ (โดยใชสบู และถูมือไปมาใหทั่ว เปนเวลา 15 วินาที)
■
■
■
■

หลังจากที่เขาหองนํ้า
หลังจากที่เปลี่ยนผาออมใหเด็ก
กอนการรับประทานอาหาร
กอนการเตรียมอาหาร
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ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ สามารถอยูรอดในสถานที่ที่มีความชื้นไดเปนสัปดาห หากคุณ
หรือสมาชิกในครอบครัวมีเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ คุณจําเปนตองทําความสะอาดทุกพื้นผิว
ที่อาจมีไวรัสอยู เปนเวลาอยางนอย 1 สัปดาห หลังจากอาการตัวเหลืองไดพัฒนาขึ้นมา
ทั้งนี้ รวมถึงที่จับประตู ที่นั่งโถสวมหองนํ้าและที่จับ กอกนํ้า และโตะเปลี่ยนผาออม
หากคุณติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ คุณตองไมเตรียมหรือจับตองอาหารของคนอื่น

การรวมเพศอยางปลอดภัย
ใหใชแผนยางอนามัยสําหรับเลีย เพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อไวรัสตับอักเสบ
ชนิดเอ ในระหวางการรวมเพศทางปาก-ทวารหนัก ซึ่งคุณจะหาซื้อไดตามคลินิกสุขภาพ
ทางเพศ และรานขายยาบางแหง

การเดินทางไปตางประเทศ
หากคุณกําลังจะเดินทางไปยังสถานที่ที่เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ นั้น มีอยูทั่วไป
(รวมถึงประเทศที่กําลังพัฒนาสวนใหญ) ขอใหดูแลตัวเองอยางเปนพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยง
การติดเชื้อ โปรดใชความระมัดระวังอยางมาก เมื่อคุณเลือก หรือ เตรียมอาหารและ
เครื่องดื่ม คําแนะนําที่ดีก็คือ จง ‘ปรุงใหสุก ปอกเปลือก ตมใหสุก หรือไมอยางนั้นก็
อยากิน หรือดื่มมัน’ ไปพบแพทยของคุณ และปรึกษาเรื่องแผนการเดินทางของคุณ
อยางนอย 6 สัปดาหลวงหนา จะเปนการดี หากมีการฉีดวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับ
อักเสบชนิดเอ กันไวกอน

มีวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ หรือไม?
มีวัคซีนสําหรับไวรัสตับอักเสบชนิดเอ คุณจะตองรับวัคซีนสองครั้ง เพื่อการปองกันที่ดี
ที่สุด ควรเวนระยะหางเปนเวลา 6 -12 เดือน และยังมีวัคซีนควบสําหรับไวรัสตับอักเสบ
ชนิดเอ และบี อีกดวย

ผูที่ควรฉีดวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ มีใครบาง?
■

■
■
■
■
■
■

ผูที่กําลังจะเดินทางไปยังสถานที่ที่เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ นั้น มีอยูทั่วไป
(รวมถึงประเทศที่กําลังพัฒนาสวนใหญ)
ผูที่อาศัยหรือทํางานกับชุมชนอะบอริจินในพื้นที่หางไกล
พนักงานของศูนยเลี้ยงเด็กในเวลากลางวัน
ผูพิการทางสมองและผูที่ดูแลพวกเขา
ผูปฏิบัติงานดานการกําจัดสิ่งปฏิกูล
ผูชายรักรวมเพศ
ผูที่มีโรคตับเรื้อรัง
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ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
ผม/ดิฉันจะไปฉีดวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไดอยางไร?
ปรึกษากับแพทยของคุณ (GP) หรือแพทยที่คุณเลือก หากคุณกําลังคิดวา
จะไปฉีดวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ

ผม/ดิฉันจะหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไดจากที่ใดบาง?
ติดตอแพทยของคุณ (GP) หรือแพทยที่คุณเลือก หรือ
■
■
■
■
■

■

เจาหนาที่สาธารณสุขสิ่งแวดลอมในรัฐบาลทองถิ่นของคุณ
พยาบาลในชุมชนของคุณ
หนวยงานสุขภาพประชากรในพื้นที่สวนภูมิภาค (Regional Population Health Unit) ของคุณ
โรงพยาบาลใกลบานคุณ (ในพื้นที่สวนภูมิภาค)
หรือ เฮเพอรไททิสดับเบิลยูเอ (HepatitisWA)
9328 8538 (สําหรับผูที่โทรจากเขตเมือง) หรือ
1800 800 070 (สําหรับผูที่โทรจากเขตภูมิภาค – โทรฟรีเฉพาะเมื่อใชโทรศัพทบาน)
หรือ เฮลธไดเร็คท ออสเตรเลีย (healthdirect Australia)
1800 022 222

คุณสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบไดทางอินเตอรเน็ตที่เว็บไซต

เอกสารฉบับนี้สามารถจัดทําขึ้นในรูปแบบอื่นๆไดถามี
การขอเพื่อนําไปใหผูที่เปนบุคคลทุพพลภาพ
จัดทําโดย คณะกรรมการควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข รัฐเวสเทิรนออสเตรเลีย 2013
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www.hepatitiswa.com.au

