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ส�งสาร สร�างความเข�าใจ เพ�่องานว�จัยสู�ชุุมชน

ก�าวทันเอชไอว�สถานีวัยรุ�นตอน…ไค��ต�ายหน�ายชีว�ต หน�า 2
รู� ไว�ไม�ติด ตอน จะยับยั้งการแพร�กระจายของเชื้อวัณโรคได�อย�างไร หน�า 4
โรคหลอดเลือดหัวใจในกลุ�มสาวประเภทสองในประเทศไทย หน�า 6 - 7 ร�วมตอบคำถาม
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ก�าวทันเอชไอว� สถานีวัยรุ�น

เด็กดอย
  ทุกวันน้ีหากใครเปนแฟนรายการขาวทางโทรทัศนชองไหน ๆ ก็ตาม นอกจากเร่ืองหวยหายอีกเร่ือง

ที่ตองไดยินทุกวันคือคนฆากันตายถูกผูอื่นทำใหตายหรือการฆาตัวตายสืบเนื่องจากประเด็นเรื่องการทะเลาะ

บาดหมางในครอบครัวหรือทะเลาะวิวาทกระทบกระทั่งกันในสังคมและสาเหตุอีกประการที่มักถูกหยิบยกขึ้นมา

คือปญหาสุขภาพจิตหรือโรคซึมเศราชวนใหคิดวาประชาชนคนไทยหรือมนุษยโลกทุกวันนี้ชางมีปญหาสุขภาพจิต

กันมากมาย มาดูขอมูลกันดีกวา

 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 

  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 

เด็กดอย
ทุกวันน้ีหากใครเปนแฟนรายการขาวทางโทรทัศนชองไหน ๆ ก็ตาม นอกจากเร่ืองหวยหายอีกเร่ือง

ตอน…ไค��ต�ายหน�ายชีว�ต
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การป�องกันป�ญหาสุขภาพจ�ต
ไม�ให�รุนแรงมากข�้นจนนำไปสู�ผลลัพธ�ที่ไม�พ�งประสงค�อาจทำได�โดย

หาว�ธีการจัดการกับความเคร�ยดที่เหมาะสมกับตนเอง ซึ่งอาจไม�เหมือนกับคนอื่น

เพราะแต�ละคนย�อมมีความคิด ความรู�สึก การรับรู� ความคาดหวัง ตัวตน และอารมณ�

ที่แตกต�างกัน

   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 

ฝ�กแก�ป�ญหาเมื่อเร��มเกิดป�ญหาก�อนที่จะรู�สึกเคร�ยดมากเกินไป ปรับมุมมองต�อ

ป�ญหาหร�อสถานการณ�ที่ทำให�เกิดความตึงเคร�ยด

ฝ�กการสร�างความคิดเชิงบวก และมองเห็นข�อดีของตนเอง โดยไม�เปร�ยบเทียบกับใคร

ใช�เวลาร�วมกันในครอบครัว (หร�อกลุ�มเพ�่อนสนิทสำหรับวัยรุ�นที่อยู�ห�างบ�าน) 

รับฟ�งเร�่องราว สร�างความสุขแก�กัน ไม�กดดันหร�อสร�างบรรยากาศตึงเคร�ยด

หากิจกรรมคลายเคร�ยดเช�น การฝ�กสมาธิ ฝ�กหายใจคลายกล�ามเนื้อ ฟ�งเพลง 

ออกกำลังกาย ท�องเที่ยว เล�นดนตร� ลดเวลาในโลกโซเชียล โดยเฉพาะหากทราบว�า

เร�่องราวในนั้นเป�นสาเหตุส�วนหนึ่งของความไม�สบายใจ

ประเมินตนเองและสังเกตคนรอบข�าง หากสงสัยว�าจะมีป�ญหาสุขภาพจ�ตที่

เป�นมากข�้น หร�อเนิ�นนานจนเป�นอ�ปสรรคต�อการดำเนินชีว�ต ควรไปรับการ

ประเมินจากเจ�าหน�าที่ด�านสุขภาพจ�ต ปร�กษาคลินิกคลายเคร�ยดในหน�วย

บร�การต�างๆ หร�อโทรสายด�วนสุขภาพจ�ต 1323 (ฟร�ตลอด 24 ช่ัวโมง) 

1323
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รู� ไว�ไม�ติด 
ตอน…จะยับยั้งการแพร�กระจาย

ของเชื้อวัณโรคได�อย�างไร
                            เชื้อที่เปนสาเหตุของวัณโรคคือแบคทีเรียชื่อมัยโคแบคทีเรีย ทูเบอรคูโลซิสที่สามารถทนอยู

                                    ในอากาศ และสิ่งแวดลอมไดนาน แตจะถูกทำลายไดดวยความรอน แสงแดดหรือรังสียูวี

                               เชื้อวัณโรคติดตอไดงายทางอากาศ เริ่มจากผูปวยวัณโรคที่มีเชื้อในปอด หลอดลม หรือกลองเสียง 

เม่ือผูปวยไอจามพูดดัง ๆ ตะโกน หัวเราะ หรือรองเพลง เช้ือเหลาน้ีจะอยูในละอองฝอยของน้ำมูก น้ำลายหรือเสมหะท่ีออกมา

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 

ผู�ป�วยวัณโรคที่สามารถแพร�กระจายเชื้อ คือ ผู�ป�วยวัณโรคปอด กล�องเสียง

ซึ่งตรวจพบเชื้อวัณโรคในเสมหะ และผู�ป�วยไม�ป�ดปาก และจมูกเมื่อมีอาการไอ จาม

ข�้นอยู�กับ ปร�มาณเชื้อวัณโรคในอากาศที่ผู�สัมผัสสูดเข�าไป และระยะเวลา

ที่สัมผัสใกล�ชิดกับผู�ป�วยวัณโรคระยะแพร�เชื้อ 

เอื้อต�อการแพร�กระจายเชื้อได�แก�สถานที่คับแคบ หร�ออับทึบ (enclosed spaces) 

มีการไหลเว�ยนของอากาศน�อย ถ�ายเท/ระบายอากาศไม�ดี แสงแดดส�องไม�ถึง 

ได�แก� การว�นิจฉัยและรักษาล�าช�า ไม�มีการแยกผู�ป�วยออกจากผู�อ่ืน การรักษาด�วยสูตรยาท่ีไม�เหมาะสมการป�องกัน

วัณโรคแพร�กระจาย จ�งทำได�ต้ังแต� ผู�ท่ีมีอาการอาการสงสัยวัณโรคปอดได�แก� ไอเร�อ้รัง ไข�เร�อ้รัง น้ำหนักลด ไอเป�นเลือด 

ให�พบแพทย�เพ�อ่ว�นิจฉัยและรักษาโดยเร็วให�ผู�ป�วยสวมหน�ากากอนามัยตลอดเวลาหลีกเล่ียงการสัมผัสใกล�ชิดกับ

ผู�อ่ืนโดยเฉพาะในท่ีแออัดอากาศไม�ถ�ายเทให�แยกห�องผู�ป�วยระยะแพร�เช้ือ(พบเช้ือในเสมหะ)จนกว�าจะได�รับการรักษา

ด�วยยาที่เหมาะสมจนพ�นระยะแพร�เชื้อ (2 สัปดาห�) ตรวจคัดกรองผู�สัมผัสใกล�ชิดกับผู�ป�วยเพ�่อค�นหาการติดเชื้อ

แฝง และให�การรักษา

ด�านผู�ป�วย ป�จจัยที่มีผลต�อ

 ป�จจัยด�านผู�สัมผัส

    ป�จจัยด�านสิ�งแวดล�อม

ป�จจัยด�านการให�บร�การสาธารณสุข

การแพร�กระจาย

  ด�าน คือ…
มี4
“เชื้อวัณโรค”
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1. วัณโรค (Tuberculosis หร�อ TB) คือเป�นโรคติดเชื้อแบคทีเร�ยชนิดหนึ่งชื่อ มัยโคแบคทีเร�ย 

 ทูเบอร�คูโลซิส ซึ่งติดต�อได�ทาง 

ส�งคำตอบของท�านมาที่ หน�วยชุมชนสัมพันธ� 
สถาบันว�จัยว�ทยาศาสตร�สุขภาพ มช. 
ตู�ปณ.80 ปท.มหาว�ทยาลัยเชียงใหม� อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม� 50202
หร�อ ส�งข�อความได�ทางเพจเฟสบุ�ค : ด�อกเตอร�เห็ด

คำถามชิงรางวัล
เนื่องในวันวัณโรคโลก 24 มีนาคม
คำถามชิงรางวัล
เนื่องในวันวัณโรคโลก 24 มีนาคม

ก. อาหาร และน้ำ   ข. การสัมผัสทางผ�วหนัง   ค. ทางการหายใจ

3. ผู�ที่เสี่ยงต�อการป�วยเป�นวัณโรคมากกว�าคนทั่วไป ได�แก� 

ก. ผู�ที่มีภูมิคุ�มกันอ�อนแอ เช�น โรคเบาหวาน ผู�ที่ได�รับยาเคมีบำบัดรักษามะเร็ง 

    ผู�มีเชื้อเอชไอว� ที่มีภูมิคุ�มกันต่ำ

ข. ผู�ที่อยู�ร�วมกับผู�ป�วยระยะติดต�อในที่แออัด อากาศถ�ายเทไม�ดี   

ค. ถูกทั้ง ก และ ข 

4. ข�อใด ไม� สามารถป�องกันวัณโรคไม�ให�แพร�กระจายได� 

ก. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกอยู�เสมอ  

ข. แยกผู�ป�วยวัณโรคให�พักในที่ที่อากาศถ�ายเทสะดวกและมีแสงแดดส�องถึง  

ค. การให�การว�นิจฉัยและรักษาผู�ป�วยโดยเร็ว

5. ข�อใด ไม� ถูกต�อง 

ก. วัณโรคสามารถรักษาให�หายขาดได�   

ข. ต�องแยกผู�ป�วยวัณโรคปอดจนกว�าจะกินยาครบระยะเวลาการรักษา 6 เดือน

ค. คนที่ได�รับเชื้อวัณโรค หากร�างกายแข็งแรงและมีภูมิต�านทานโรคดี มักจะไม�ป�วยเป�นโรค

2. วัณโรคสามารถก�อให�เกิดโรคที่อวัยวะใดบ�าง (ตอบได�มากกว�า 1 ข�อ)

ก. ต�อมน้ำเหลือง   ข. ปอด    ค. กระดูก 
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โรคหลอดเลือดหัวใจในกลุมสาวประเภทสองในประเทศไทย
โดย...อาจารย ดร. กนกวรรณ กุลประชากานต

สำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

          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 เปนกลุมท่ีมีความเส่ียงตอโรคหลอดเลือดหัวใจมากกวาผูปวยท่ีไมไดเปนถึง 1.7เทาย่ิงกวาน้ันผูปวยท่ีเปน
เบาหวานจะเพิ่มโอกาสในการเปนมากกวาผู ปวยที่ไมไดเปนถึง 3.5 เทา ในสวนของผูปวยที่เปนทั้งเบาหวาน และกลุมอาการ
เมตาบอลิกจะมีโอกาสในการเปนมากกวาผูปวยที่ไมไดเปนถึง 4.9 เทา

       ผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจสวนใหญมักไมทราบมากอนวาตัวเอง
มีความผิดปกติหากไมปรากฏอาการ โดยผูปวยจะมีอาการ ปวดเคน
ที่บริเวณหัวใจ อาจราวไปที่แขน ไหลซาย ขอศอก ขากรรไกร หรือไปที่
ดานหลัง และอาจมีอาการอื่นรวมดวย เชน แนนหนาอก หายใจลำบาก 
ใจสั่น ซีด คลื่นไสอาเจียน หนามืดคลายจะเปนลม เหงื่อออกมากหมดสติ
ผ ู ป วยจำเปนตองไดร ับการรักษาดวยการขยายหลอดเลือด ดวยยา หรือ
การผาตัดขึ้นอยูกับระดับของอาการของโรค 

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

โรคหลอดเลือดหัวใจ

อาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ

ป�จจัยเสี่ยงต�อการเกิด
โรคหลอดเลือดหัวใจ
ป�จจัยเสี่ยงต�อการเกิด

การผาตัดขึ้นอยูกับระดับของอาการของโรค การผาตัดขึ้นอยูกับระดับของอาการของโรค 
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          ป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับ

อาการ และความรุนแรงของโรค 

1.  การขยายหลอดเลือดหัวใจด�วยบอลลูน (balloon angioplasty) 

2.  การขยายหลอดเลือดโดยการใช�แสงเลเซอร� 

3.  การขยายหลอดเลือดโดยการใช�หัวกรอ (rotablator)

4. การผ�าตัดต�อหลอดเลือดเพ�่อนำหลอดเลือดจากบร�เวณอื่นไปทำ

 หน�าที่แทนหลอดเลือดหัวใจช�วงที่อ�ดตัน หร�อที่เร�ยกว�า บายพาส  

 (by pass) 

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

1. งานประชุม The 4th International Conference 
on One Medicine One Science (iCOMOS) "One 
World, One Medicine, One Science: The way 
forward for better health" 2019.
2. งานประชุม The American Heart Association's 
Epidemiology and Prevention/Lifestyle and 
Cardiometabolic Health 2020. 

          เนื่องจากความแตกตางของฮอรโมนเพศระหวางชาย และหญิง
จึงสงผลใหเพศชายมีอุบัติการณของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจมากกวา
เพศหญิง เม่ือเทียบกันในชวงอายุ 65-75 ปซ่ึงสาเหตุอาจจะเก่ียวเน่ืองมาจาก
ฮอรโมนเพศชายและฮอรโมนเพศหญิง ในประเทศไทยมีชุมชนคนขามเพศ
ขนาดใหญและมีความหลากหลายกลุมคนขามเพศเหลานี้มีการใชฮอรโมน
เพื่อลดฮอรโมนเพศเดิมและเสริมฮอรโมนเพศที่ตองการโดยพบวาฮอรโมน
ที่ใชในการขามเพศจากชายเปนหญิงบางชนิดอาจจะมีผลขางเคียงทำใหเกิด
โรคหลอดเลือดดำอุดตันและโรคหลอดเลือดหัวใจ ดังนั้นจึงไดมีการศึกษา
ปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในกลุมสาวประเภทสองที่ไดรับ
ฮอรโมนเพศหญิงในจังหวัดเชียงใหมโดยจะทำการศึกษาในกลุมสาวประเภทสอง
ที่ไดรับฮอรโมนเพศหญิงและกลุมสาวประเภทสองหรือชายรักชายที่ไมได
รับฮอรโมนเพศหญิงจำนวนกลุมละ 100 คน ณ คลินิกพิมาน จังหวัดเชียงใหม
จากผลการศึกษาพบวาอาสาสมัครทั้งสองกลุมสวนใหญมีอายุเฉลี่ย 24 ป 
ระยะเวลาเฉล่ียในการใชฮอรโมนคือ 6 ป เสนรอบเอวในกลุมสาวประเภทสอง 
หรือชายรักชายที่ไมไดรับฮอรโมนเพศหญิงมีคาสูงกวากลุมสาวประเภทสอง
ที ่ไดรับฮอรโมนเพศหญิง ในขณะที ่คาตัวบงชี ้การอักเสบทางชีวภาพ 
(inflammatory biomarker) และคาตัวบงช้ีสภาวะกลามเน้ือหัวใจขาดเลือด 
และภาวะหัวใจลมเหลว (cardiac troponin I, proBNP) ในกลุมสาวประเภทสอง
ที่ไดรับฮอรโมนเพศหญิงมีคาสูงกวากลุมสาวประเภทสองหรือชายรักชาย
ท่ีไมไดรับฮอรโมนเพศหญิงอยางไรก็ตามผลการศึกษาน้ีพบวาการไดรับฮอรโมน
เพศหญิงของสาวประเภทสองนั้นมีความสัมพันธเพียงเล็กนอยตอการเพิ่ม
ระดับของปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจการศึกษาวิจัยนี้จะใช
เปนขอมูลพื้นฐานเพื่อการสนับสนุนองคความรูทางดานการแพทยสำหรับ
ใชในการพัฒนากลยุทธในการปองกันและการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ
กลุมสาวประเภทสองตอไปในอนาคต

การศึกษาป�จจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
ในกลุ�มสาวประเภทสองในประเทศไทย

ผลงานว�จัยนี้ได�ถูกนำไปเผยแพร�
ในงานประชุมว�ชาการระดับนานาชาติ

ในรูปแบบโปสเตอร�ซึ่งจัดข�้นในประเทศไทย
ในงานประชุมว�ชาการระดับนานาชาติ

ในรูปแบบโปสเตอร�ซึ่งจัดข�้นในประเทศไทย
ในงานประชุมว�ชาการระดับนานาชาติ

และประเทศสหรัฐอเมร�กา ได�แก�

แนวทางการป�องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ

หลีกเล่ียงอาหาร
รสหวาน มัน เค็ม

งดสูบบุหร�่ งดด่ืมเคร�อ่งด่ืม
แอลกอฮอล�

ออกกำลังกายเป�นประจำ 
และควบคุมน้ำหนัก

นอนหลับพักผ�อน
ให�เพ�ยงพอ ไม�เคร�ยด

ตรวจสุขภาพ
ประจำป�

ผลงานว�จัยนี้ได�ถูกนำไปเผยแพร�

ป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับ

แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ

ป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับ

แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ

ป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับ

แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ

ป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับ

แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ

ป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับป�จจ�บันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายว�ธี ข�้นอยู�กับ
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โครงการว�จัย การตรวจเลือดเพ�่อหาการติดเชื้อเอซไอว� 
และไวรัสตับอักเสบ และรักษาทันที สำหรับผู�ใช�ยา และคู�

ในประเทศไทย : การว�จัยปลอดจากโรคไวรัสตับอักเสบซี

ศูนย�ลดอันตรายจากยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม� เคร�อข�ายผู�ใช�ยาประเทศไทย
70/29 ม.2 ต.ช�างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม� 50300 
 โทร 052 000 362, 090 465 6872 ผู�จัดการศูนย�

Eliminate Hep C

โครงการว�จัยปลอดจากโรคไวรัสตับอักเสบชีเป�นโครงการว�จัยที่ตรวจเลือด
เพ�่อหาการติดเชื้อเอชไอว� ไวรัสตับอักเสบซี และไวรัสตับอักเสบบี 
และนอกจากนี้ยังศึกษาถึงผลการรักษาการติดเชื้อดังกล�าวโดยให�

การรักษาที่ศูนย�บร�การที่อยู�ในชุมชนสำหรับผู�เข�าร�วมโครงการที่มีการติดเชื้อ

โรคไวรัสตับอักเสบซี เป�นหนึ่งในเชื้อไวรัสตับอักเสบที่สำคัญ ไวรัสตับอักเสบชีสามารถติดต�อได�ผ�านทางเลือด เช�น
จากการได�รับเลือดที่ไม�ปลอดภัย จากการใช�อ�ปกรณ�สำหรับฉีดสารเสพติดร�วมกัน จากการใช�อ�ปกรณ�การเจาะหร�อสัก
ที่ไม�สะอาด โรคไวรัสตับอักเสบซีสามารถรักษา และหายขาดได�

โรคไวรัสตับอักเสบซีภายในโครงการนี้สามารถรักษาได�โดยการ
ให�ยาชนิดรับประทาน โดยปกติการรักษาจะให�ยาทุกวัน
เป�นช�วงเวลาการรักษา 12 สัปดาห�

ตรวจแบบเบื้องต�นที่ศูนย�บร�การมูลนิธิ
ชุมชน หากผลเป�นลบ ตรวจซ้ำทุก 3 เดือน
หากผลเป�นบวก รับการตรวจไวรัสในเลือด
และรับคำแนะนำการรักษาต�อ

ตรวจแบบเบื้องต�นเพ�่อหาภูมิต�านทาน
หากภูมิต�านทานเป�นลบ จะได�รับข�อเสนอ
ให�ฉีดวัคซีนป�องกันโรค ทั้งหมด 3 เข็ม

ตรวจแบบเบื้องต�นที่ศูนย�บร�การมูลนิธิ
ชุมชน หากผลเป�นลบ ตรวจซ้ำทุก 3 เดือน
หากผลเป�นนวก รับการตรวจยืนยันและ
CD4 พร�อมรับคำแนะนำการรักษาต�อ

โรคไวรัสตับอักเสบซี และการรักษา

บร�การของโครงการ (ไม�เสียค�าใช�จ�าย)

เจาะเลือด
ตรวจ

ตรวจ
ไวรัสตับอักเสบซี

ตรวจ
ไวรัสตับอักเสบบี

ตรวจ
เอชไอว�

12
สัปดาห�

บร�การของโครงการ (ไม�เสียค�าใช�จ�าย)

พ�ดคุย
รับคำแนะนำ

จากพยาบาลว�จัย

ลงนาม
ยินยอม

เข�าร�วมว�จัย

ตรวจหา
ไวรัสตับอักเสบ

บี, ซี และ เอชไอว�

   ก
รุณา

โทรติดต�อล�วงห
น�า
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