ไวรัสตับอักเสบ บี มหันตภัยใกล้ตัวที่ตอ้ งระวัง
ดร.ยุพิน โจ้แปง
นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการพิเศษ

สถานการณ์ไวรัสตับอักเสบ บี
โรคไวรัสตับอักเสบ หมายถึง โรคตับอักเสบที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซึง่
แบ่งเป็นหลายชนิด คือ เอ บี ซี ดี และ อี เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี เป็นชนิดที่พบบ่อยและพบก่อน
ชนิดอื่น คือพบในปี พ.ศ. 2508 เป็นชนิดที่อันตรายและรุนแรงมากที่สุด เนื่องจากพบว่าสาเหตุของ
มะเร็งตับกว่าร้อยละ 70 มาจากไวรัสตับอักเสบ บี เรื้อรัง
องค์การอนามัยโลกได้กาหนดให้ทุกวันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี เป็น “วันตับอักเสบโลก
(World Hepatitis Day)” เนื่องจากต้องการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายและวิธีการ
ป้องกันไม่ให้เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ บี ซึ่งเป็นภัยร้ายใกล้ตัว ปัจจุบันมีการคาดคะเนกันว่า คนทั่ว
โลกมีผู้เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ บี ประมาณ 350 ล้านคนซึ่งร้อยละ 78 อยู่ในประเทศแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และแถบมหาสมุทรแปซิฟิก โดยพบว่าหนุ่มสาววัยทางาน อายุ 30-40 ปี เป็นกลุ่มที่
มีการติดเชื้อสูงที่สุด ส่วนในกลุ่มที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป พบการติดเชื้อสูงร้อยละ 8-12 ประเทศที่พบโรค
ไวรัสตับอักเสบ บี มากกว่าร้อยละ 8 ของประชากร ได้แก่ประเทศเกาหลี ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน เวียดนาม
ประเทศที่พบประมาณร้อยละ 2-7 ได้แก่ประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย มาเลย์เซีย และสิงค์โปร์ และ
ประเทศที่พบน้อยกว่าร้อยละ 2 ของประชากร ได้แก่ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ดังนั้นจะ
เห็นได้ว่าประเทศที่ด้อยพัฒนา หรือกาลังพัฒนาจะพบอุบัติการณ์ของโรคนี้สูงกว่าประเทศที่พัฒนา
แล้ว สาหรับประเทศไทย ผู้ใหญ่ 100 คน จะพบคนที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ บี อยู่ประมาณ 810 คน หรือมีคนไทยประมาณ 5 ล้านคน เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ บี ซึ่งคนที่เป็นพาหะนั้น ไม่ได้เป็น
โรค ไม่มีอาการป่วยไวรัสตับอักเสบบี เพียงแต่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี อยู่ในร่างกายนานเกิน 6 เดือน
ขึ้นไป และสามารถแพร่เชื้อให้คนอื่น ซึ่งสามารถตรวจเลือดพิสูจน์ได้ว่าเป็นพาหะหรือไม่ ในเขตนคร
ชัยบุรินทร์จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างของข้าราชการและรัฐวิสาหกิจจานวน 1,967 รายที่มารับการ
ตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ในช่วงเดือนตุลาคม 2554 – เดือน
กันยายน 2555 พบว่าเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ บี จานวน 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.7 ซึง่ ต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศและมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นแล้ว จานวน 713 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.2

รูปที่ 1 การระบาดของไวรัสตับอักเสบ (ภาพจาก : http:/wwwn.cdc.gov/travel/yellowbookch4-HepB.aspx)

มาเรียนรู้กับเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
ลักษณะของเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี เป็นดีเอ็นเอ ไวรัส อยู่ใน family Hepadnaviridae Genus
Orthohepdnavirus มี HBsAg อยู่รอบนอก

รูปที่ 2 ลักษณะของตัวเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (ภาพจากvirology.wisc.edu/virusworld)

ช่องทางการติดต่อของไวรัสตับอักเสบ บี
เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี พบในเลือดมากที่สุด รองลงมาพบในน้าลาย น้าตา น้าอสุจิ น้าเมือกใน
ช่องคลอด น้าดี และน้านมของผู้ป่วยหรือผู้ที่เป็นพาหะ และสามารถติดต่อกันได้ผ่านช่องทางเดียวกับ
การติดต่อโรคเอดส์ คือ
1. ทางเพศสัมพันธ์ (Sexual contact)
2. ทางเลือดและน้าเหลือง เช่นการถ่ายเลือด หรือการฟอกเลือดด้วยไตเทียม
3. การใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน การฝังเข็ม การสัก การเจาะหูที่ไม่
สะอาด การใช้มีดโกน มีดตัดเล็บ หรือ แปรงสีฟัน ร่วมกัน
4. จากแม่สู่ลูก (Mother to child) โดยลูกมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อจากแม่ที่มีเชื้อไวรัสตับ
อักเสบ บี ขณะกาลังคลอดถึง 90% และส่งผลต่อสุขภาพของทารก เนื่องจากทารกที่
ได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่ที่เป็นพาหะหรือป่วยเป็นโรคนี้ จะไม่สามารถกาจัด
เชื้อให้หมดไปได้เองเหมือนกับผู้ใหญ่ที่ได้รับเชื้อมาจากสาเหตุอื่น โดยทารกแรกเกิดมักไม่
มีอาการว่าป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบ บี แต่จะกลายเป็นพาหะเรื้อรังนานหลายสิบปี หรือ
ตลอดชีวิต และเมื่อโตขึ้นอยู่ในวัยกลางคนมีโอกาสเป็นโรคตับเรื้อรัง ตับแข็ง หรือมะเร็ง
ตับได้ โดยเพศชายจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคตับมากกว่าเพศหญิง ส่วนเพศหญิงส่วนใหญ่
จะเป็นพาหะถ่ายทอดโรคไปสู่ลูกต่อไป ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน ในปี 2539 จึงมี
นโยบายให้เด็กทารกแรกคลอดทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ บี
5. ทางบาดแผลผิวหนัง

ใครคือกลุ่มเสี่ยง ????
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คนที่ใช้ยาเสพติดฉีดเข้าหลอดเลือด
ชายรักร่วมเพศ
ผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย
ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
คนที่เกิดในถิ่นที่มีการระบาดสูง
เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ
บุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบ บี

ลักษณะอาการของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
1. อาการติดเชื้อแบบเฉียบพลัน (Acute Infection) ผู้ป่วยอาจมีอาการเพลีย เบื่ออาหาร
อาจมีไข้ต่าๆในวันแรกๆ มีอาการจุกแน่นท้อง ปวดท้อง ตัวเหลือง ตาเหลือง มีปัสสาวะ
สีเข้ม อาการเหมือนดีซ่าน เป็นอยู่ 2-3 สัปดาห์หรือเป็นเดือนแล้วจะหายเป็นปกติมี
เพียงส่วนน้อยที่อาจทาให้ตับเสีย มีอาการเพ้อคลั่ง ซึม มีน้าในท้อง ซึ่งอาจทาให้เสียชีวิต
ได้ ทั้งนี้ ระยะฟักตัวของเชื้อนี้ คือ 30 - 180 วัน โดยเฉลี่ยคือ 60 - 90 วัน
โดยทั่วไปผู้ที่ได้รับเชื้อร้อยละ 90 จะสามารถกาจัดเชื้อออกจากร่างกายได้ และหาย
เป็นปกติ พร้อมกับสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ตลอดชีวิต ซึ่งสามารถตรวจเลือดเพื่อ
ตรวจสอบว่ามีภูมิต้านทานโรคไวรัสตับอักเสบได้

2. อาการติดเชื้อแบบเรื้อรัง(Chronic Infection) กลุ่มนี้ร่างกายไม่สามารถกาจัดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบ บี ได้หมด ยังมีเชื้ออยู่ในร่างกายกลายเป็นพาหะเรื้อรัง สามารถแพร่เชื้อได้
ตลอดเวลาตับยังทางานได้ตามปกติ ไม่เกิดความผิดปกติแต่อย่างใด แต่ผู้ที่เป็นพาหะนี้มี
อัตราเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็งตับมากกว่าคนปกติถึง 223 - 250 เท่า และเกือบ
ครึ่งหนึ่งของผู้เป็นพาหะของเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จะเสียชีวิตเนื่องจากโรคตับอักเสบ
เรื้อรัง, ตับแข็ง และมะเร็งตับ แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่จะเป็นโรคตับร้ายแรงเหล่านี้ จะต้อง
มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ในตัวนานกว่า 20-30 ปีขึ้นไป นั่นคือต้องได้รับเชื้อมาตั้งแต่เด็ก
นั่นเอง

ผลทางห้องปฏิบัติการแบบไหน ??? ที่จะบ่งชี้ว่าติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
1. ระยะติดเชื้อแบบเฉียบพลัน (Acute Infection) จะมีลาดับการตรวจพบ marker ชนิด
ต่างๆของเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ในซีรั่ม โดยพบเชื้อคือ HBsAg ซึ่งมักพบร่วมกับ HBeAg
ส่วนแอนติบอดีพบตามลาดับ ดังนี้ ระยะแรกพบ anti-HBc ชนิด IgM ก่อน ต่อมาพบ
anti-HBc ชนิด IgG, anti-HBe และ anti-HBs (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี แบบเฉียบพลัน และฟื้นตัวเป็นปกติ

2. ระยะติดเชื้อแบบเรื้อรัง(Chronic Infection) ร่างกายไม่สามารถกาจัดไวรัสได้หมด
ยังคงพบส่วนประกอบของไวรัสได้เป็นเวลานานเกินกว่า 6 เดือนโดยไม่มีการสร้าง antiHBs ซึ่งอาจพบร่วมกับ HBeAg หรือไม่พบก็ได้แต่ต้องพบ anti-HBc ชนิด IgG ร่วมด้วย
การตรวจพบ HBeAg ในกระแสเลือด บ่งบอกถึงเชื้อยังมีการเพิ่มจานวน มีโอกาสที่จะ
แพร่เชื้อติดต่อได้สูง(รูปที่ 4)

รูปที่ 4 การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี แบบเรื้อรัง

ตารางที่ 1 viral marker ต่างๆ ที่ช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ทางห้องปฏิบัติการ
HBs Ag
+
+
-

Anti-HBs
+
+
-

Anti-HBc Anti-HBc IgM
การแปลผล
+
+
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี แบบเฉียบพลัน
+
กาลังเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ บี
+
เคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี มาก่อนแต่ปัจจุบันมีภมู ิต้านทาน
มีภูมิตา้ นทานจากการได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี
ไม่เคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี มาก่อน

เมื่อเป็นแล้วจะปฏิบัตติ วั อย่างไร ?
1. รักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ด้วยการออกกาลังกายเป็นประจา กินอาหารที่มี
ประโยชน์ และสามารถทานอาหารร่วมกับผู้อื่นได้โดยใช้ช้อนกลาง
2. หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายต่อตับ เช่น การทานยาบางชนิด การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ สารพิษจากเชื้อรา เป็นต้น
3. หากพบอาการผิดปกติ เช่น เท้าบวม ท้องบวม อุจจาระเป็นสีดา ตัวเหลือง ตาเหลือง
ควรรีบปรึกษาแพทย์
4. เจาะเลือดปีละครั้ง เพื่อตรวจการทางานของตับ และตรวจหาสารอัลฟา ฟีโตโปรตีน
(Alpha fetoprotein) ในเลือด ที่บ่งบอกว่าจะเกิดมะเร็งตับหรือไม่ และจะตรวจถี่ขึ้นใน
ผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 40 ปี
5. งดบริจาคเลือด และแยกใช้ข้าวของเครื่องใช้ เช่น มีดโกน แปรงสีฟัน เพื่อป้องกันการ
แพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่น

6. ให้บุคคลใกล้ชิดเข้ารับวัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี เพื่อสร้างภูมิต้านทาน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง เด็กแรกเกิดควรได้รับการฉีดวัคซีน อย่างไรก็ตาม การให้วัคซีนแก่ผู้ที่เป็นพาหะแล้ว
ไม่สามารถกาจัดเชื้อไวรัสให้หมดไปได้
7. ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ให้ไขมันสูง น้าหวาน เพราะจะทาให้เกิดไขมันสะสมที่ตับ จึงควร
รับประทานอาหารที่ย่อยง่ายและมีประโยชน์ต่อร่างกาย

เมื่อเป็นแล้วจะรักษาอย่างไร ???
ปัจจุบันยังไม่มียาที่ใช้รักษาโรคไวรัสตับอักเสบ บี โดยตรง เป็นเพียงแค่การรักษาตามอาการ
เท่านั้น แต่ดังที่กล่าวข้างต้น ร้อยละ 90 ของผู้ที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ บี สามารถหายได้เองตาม
ธรรมชาติ มีเพียงส่วนน้อยที่จะเกิดอันตรายขึ้น แต่ในบางรายที่มีอาการตับอักเสบร่วมด้วย ก็อาจฉีด
ยาหรือให้กินยาเพื่อช่วยบรรเทาอาการเสื่อมของตับ ได้แก่ การให้ยาต้านไวรัสซึ่งจะออกฤทธิ์ยับยั้งการ
แบ่งตัวของไวรัสและเป็นการลดปริมาณไวรัสในเลือดหรือการฉีดอินเตอร์เฟียรอนอัลฟ่า (InterferonAlpha) เพื่อช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย

ทาอย่างไร???เมื่อไม่มภี ูมิต้านทาน
ถ้าผลการตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการจากการตรวจ HBsAg, anti-HBs และ anti-HBc
ให้ผลเป็นลบทั้งหมด แสดงว่ายังไม่เคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี มาก่อนสามารถจะป้องกันได้โดย
การฉีดวัคซีน 3 ครั้งคือครั้งแรก, 1 เดือน และ 6 เดือนตามลาดับ สาหรับแม่ที่กาลังตั้งครรภ์และ
พบว่าไม่ได้เป็นพาหะหรือยังไม่มีภูมิต้านทานสามารถฉีดวัคซีนได้เหมือนคนทั่วไป ซึ่งปัจจุบันยังไม่
พบว่ามีอันตรายต่อเด็กในครรภ์

จะป้องกันลูกน้อยอย่างไร ??? เมื่อแม่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ บี
ทารกที่คลอดจากแม่ที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี มีโอกาสติดเชื้อจากแม่ได้ร้อยละ 35-80 โดย
เชื่อว่าลูกได้รับเชื้อจากเลือดของแม่ขณะคลอดหรือหลังคลอด ซึ่งจะตรวจพบ HBsAg ได้ภายใน 6
สัปดาห์หลังคลอดและมีโอกาสสูงในการเป็นโรคแบบเรื้อรัง ดังนั้นจึงมีการฉีดสารภูมิต้านทานให้ลูก
ภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด เพื่อให้ลูกมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นเลยทันที ในขณะเดียวกันก็ฉีดวัคซีน
เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานได้เองในภายหลัง โดยฉีดเมื่อแรกคลอด, 1 เดือน, 2 เดือน, 4 เดือน
และ 6 เดือนตามลาดับ ซึ่งปัจจุบันได้มีการรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี ให้กับเด็กแรก
เ กิ ด ต า ม แ ผ น ก า ร ใ ห้ วั ค ซี น เ ด็ ก ทุ ก ค น เ ห มื อ น กั บ ก า ร ป้ อ ง กั น โ ร ค อื่ น ๆ ด้ ว ย

ใครทาอะไรในพื้นที่นครชัยบุรินทร์
ในปี 2555 แต่ละจังหวัดมีการจัดทาโครงการ “วันตับอักเสบโลก” ในชื่องาน “รู้ทันภัยร้าย
ห่างไกลโรคตับ” โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคตับ ตรวจหาตับอักเสบ ตรวจหาสาเหตุของโรคตับ
อักเสบ และสร้างเครือข่ายผู้ป่วยโรคตับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
 โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 โดย นพ. เผด็จ หนูพันธ์

 โรงพยาบาลมหาราช จั งหวัดนครราชสี มา วันที่ 19

กรกฎาคม 2555 โดย นพ.สมชาย

เหลืองจารุ
 โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 โดย พญ. น้าทิพย์ อารยะสกุลวงศ์

Take Home message
“It’s closer than you think ดังนั้นเพื่อป้องกันการเป็นโรคตับอักเสบ บี ผู้ทไี่ ม่เคยตรวจคัด
กรองไวรัสตับอักเสบ บี มาก่อน ควรรีบไปตรวจคัดกรอง โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงหรือผู้
ที่เคยได้รับวัคซีนมาแล้วควรตรวจดูว่ามีภูมิต้านทานเกิดขึ้นหรือไม่ เพื่อจะได้วินิจฉัยและรักษา
หรือเฝ้าระวังก่อนจะลุกลามไปสู่โรคตับแข็ง ตับวาย และมะเร็งตับ”
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