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ความส าคญัของการตรวจเลอืดเพื่อหาเช้ือเอชไอวี 

ความส าคญัของตบัและการท างานของตบั 

ความส าคญัของโรคติดเช้ือไวรสัตบัอกัเสบชนิดบี และชนิดซี 

ผูท่ี้มีความเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรสัตบัอกัเสบชนิดบี และชนิดซี 

และควรได้รบัการตรวจหาเช้ือ 

การปฏิบติัตวัเม่ือติดเช้ือตบัอกัเสบชนิดบี และชนิดซี 

วิธีการป้องกนัการติดเช้ือไวรสัตบัอกัเสบชนิดซี 
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ความส าคญัของการตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอวี (Anti-HIV) 

เอชไอว ี เป็นไวรสัที่เป็นสาเหตุของโรคเอดส ์ หลายคนที่ตดิเชื้อเอชไอวไีม่

รูต้วัว่าตดิเชือ้เพราะไม่เคยตรวจเลอืด ดงันัน้มวีธิเีดยีวทีจ่ะรูว้่าตดิเชือ้หรอืไม่ ก็โดย

การตรวจเลอืด   

ตรวจเพ่ือก้าวต่อ คือ อะไร 

ถา้ตรวจไม่เจอ  จะไดเ้ริม่ตน้ป้องกนัตวัเองอยา่งจรงิจงั  หรอืถา้ตรวจเจอตอ้ง

ถอืว่า  โชคดทีีรู่ต้วัก่อนทีจ่ะป่วยขึน้มา จะไดเ้ขา้สู่กระบวนการรกัษาแต่เนิ่นๆ จะได้

ไมป่่วยหรอืเสยีชวีติจากโรคเอดส ์อกีทัง้สามารถป้องกนัคนทีเ่รารกัและคนอื่นๆ ไมใ่ห้

ตดิเชือ้จากเราได ้

เรามีโอกาสจะติดเอดสไ์หม?  

  รอ้ยละ 90 ของผูต้ดิเชือ้เอชไอว ีรายใหม่ ตดิเชือ้จากการมเีพศสมัพนัธ์ที่ไม่
ป้องกนั ดงันัน้เมื่อท่านเคยมพีฤตกิรรมทีเ่สีย่งต่อการตดิเชือ้เอชไอว ีเช่น เคยเสพยา
โดย                 การฉีด หรอืเคยมเีพศสมัพนัธ์กบัใครโดยไม่ได้ใส่ถุงยางอนามยั 
(แมก้ระทัง่กบัสามหีรอืภรรยาของเราเอง เพราะเราไม่รูว้่าเขาเคยมเีพศสมัพนัธก์บัผู้
ตดิเชือ้มาก่อนหรอืไม่) ท่านควรตรวจเลอืดหาเชือ้เอชไอว ีเพราะคนทีต่ดิเชือ้ใหม่ใน
ปัจจุบนั ตดิมาจากคนที่ติดเชื้อ            อยู่ก่อนแล้ว  แต่ไม่รู้ตวัเพราะไม่เคยไป
ตรวจ  หรือไม่มีอาการอะไร การตรวจ               Anti-HIV เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการ
ตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ี(เอดส)์  โดยไมต่อ้งรอใหม้อีาการ  

 
ท าไมตบัจึงมีความส าคญัต่อเรา 

ตบัเป็นอวยัวะทีใ่หญ่ทีสุ่ดในรา่งกาย ตบัแบ่งออกเป็น 2 กลบี คอื กลบีขวาซึง่
เป็นสว่นใหญ่ของตบั  และกลบีซา้ยซึง่มขีนาดเลก็กวา่กลบีขาว 5-6 เทา่ ตบัมเีลอืด
ไหลเวยีนอยา่งมาก ตบัเป็นเหมอืนหวัจกัรส าคญัในการควบคุมการท างานตา่งๆ ของ
รา่งกาย และเป็นโรงงานผลติสารตา่งๆ ทีร่า่งกายตอ้งการ เชน่ โปรตนีทีเ่กีย่วกบัการ
แขง็ตวัของเลอืด น ้าดเีพือ่เอือ้ในการยอ่ยอาหารประเภทไขมนั เป็นตน้ รวมถงึก าจดั
ของเสยี เชน่ ท าลายแอมโมเนีย ท าลายแอลกอฮอลแ์ละยาทัง้หลาย นอกจากนัน้ตบั
ท าหน้าทีเ่กบ็สะสมอาหารไวใ้นยามทีร่า่งกายตอ้งการ เชน่ เหลก็ ทองแดง และธาตุ
โลหะ รวมถงึไวตามนิตา่งๆ และเสรมิสรา้งภูมคิุม้กนัใหก้บัรา่งกาย 
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 ตบัเป็นอวยัวะทีม่คีวามส าคญัและมคีวามสลบัซบัซอ้นในหน้าที ่แมม้ี
ววิฒันาการทางการแพทยก์า้วหน้าอยา่งไร กไ็มส่ามารถหาอวยัวะหรอือุปกรณ์ใดมา
ทดแทนตบัได ้

 

 

 

ความส าคญัของโรคติดเช้ือไวรสัตบัอกัเสบชนิดบี 

  ประเทศไทยเป็นประเทศทีไ่วรสัตบัอกัเสบบรีะบาดมาก โรคตดิเชือ้ไวรสัตบัอกัเสบบี

จงึนับว่ามคีวามส าคญัมาก เนื่องจากไวรสัตบัอกัเสบบที าใหเ้กดิการอกัเสบของเซลล์ตบัและ

ท าใหเ้ซลลต์บัตาย การตดิเชือ้ไวรสัตบัอกัเสบบเีป็นปัจจยัเสีย่งทีส่ าคญัทีสุ่ดในการเกดิมะเร็ง

ตบั ซึง่เป็นโรคมะเรง็ทีพ่บมากทีสุ่ดในคนไทย 

การติดเช้ือไวรสัตบัอกัเสบชนิดบี  

  ตดิตอ่ไดค้ลา้ยโรคเอดส ์คอืตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธก์บัคนทีม่เีชือ้โดยไมไ่ดส้วมถุงยาง
อนามยั  

  ตดิต่อทางสารคดัหลัง่ต่างๆ หรอืทางเลือด ที่มเีชื้อไวรสัตบัอกัเสบอยู่ โดยผ่านเขา้           
ทางบาดแผล หรอืใชเ้ขม็ฉีดยารว่มกนั 

  ตดิเชือ้ขณะคลอดจากแมท่ีม่เีชือ้ (ถา้แมม่เีชือ้ลูกมโีอกาสไดร้บัเชือ้ 90%) 

ท าไมต้องตรวจเลือดหาเช้ือไวรสัตบัอกัเสบชนิดบี HBsAg (แอนติเจนไวรสัตบั
อกัเสบบี) 

 คนบางคนทีม่เีชือ้ไวรสัตบัอกัเสบชนิดบ ีแตไ่มแ่สดงอาการใดๆ เรยีกวา่เป็น “พาหะ” 
ดงันัน้คนทีเ่ป็นพาหะจะไมรู่ต้วัวา่ตวัเองมเีชือ้นี้อยู่ ก็อาจจะแพร่เชือ้ไปสู่คนใกล้ชดิไดโ้ดยไม่
รูต้วัจงึตอ้งตรวจเลอืด ก่อนทีจ่ะฉีดวคัซีน ถา้การตรวจ HBsAg ใหผ้ลบวก แปลว่า ก าลงัมี
เชือ้ไวรสัตบัอกัเสบบ ี

อาการของโรคไวรสัตบัอกัเสบบี แบง่เป็น 2 ระยะ 
ระยะเฉียบพลนั มไีข้ ตวัเหลือง ตาเหลือง ปวดท้องใตช้ายโครงขวา หรอืคลื่นไส ้อาเจยีน 

เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ผื่น ปวดข้อภายใน 1-4 เดือน หลังติดเชื้ออาการจะดีขึ้นใน 1-4 

สปัดาห ์และ จะหายเป็นปกตเิมื่อร่างกายสามารถก าจดัและควบคุมเชือ้ไวรสั ตบัอกัเสบได ้

ซึง่มกัใชเ้วลาไมเ่กนิ 3 เดอืน  
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ระยะเรื้อรงั ส่วนมากมกัไม่มอีาการ บางรายอาจมอีาการอ่อนเพลยี หรอืเบื่ออาหารได ้ซึ่ง

เรยีกวา่เป็น “พาหะ” คอื ไมม่อีาการแตส่ามารถแพร่เชือ้สู่ผูอ้ ื่นได้และมผีลการตรวจเลอืดพบ

คา่การท างานของตบัอยูใ่นเกณฑป์กต ิหรอื เป็นตบัอกัเสบเรือ้รงั คอื มเีชือ้ไวรสัตบัอกัเสบบี

ในรา่งกายแตม่ผีลตรวจเลอืดพบคา่การท างานของตบัผดิปกต ิ

 

 

 

 

จะปฏิบติัตวัอย่างไรเมื่อพบว่ามีผลบวก !!! 
  ไม่ตอ้งกงัวล หากเป็นตบัอกัเสบเฉียบพลนัชนดิบ ีส่วนใหญ่จะหายไดเ้องและมภูีมคิุม้กนัตามมา  
  รบัประทานยาและปฏบิตัติามค าแนะน าของแพทย ์
  ไม่ใชย้าโดยไม่ปรกึษาแพทย ์
  บอกใหค้นใกลช้ดิทราบ เพือ่ฉีดวคัซนีป้องกนัไวรสัตบัอกัเสบบ ีหากคนใกลช้ดินัน้ไม่มภูีมแิละ

เชือ้ 
  มเีพศสมัพนัธอ์ย่างปลอดภยัโดยการสวมถุงยางอนามยั 
  งดบรจิาคเลอืด 
  ไม่ดืม่สุราหรอืเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์กุชนิด 
  พกัผอ่นใหเ้พยีงพอทัง้ร่างกายและจติใจ และออกก าลงักายสม ่าเสมอ 
  เมื่อตอ้งรบัการผา่ตดัหรอืท าฟันควรแจง้ใหแ้พทยห์รอืทนัตแพทยท์ราบ 
  หญงิตัง้ครรภ์และคลอดบุตร ควรฉีดวคัซนีใหบ้ตุรภายใน 24 ชัว่โมงหลงัคลอด 
  ตอ้งเจาะเลอืดซ ้าอกีครัง้ที ่6 เดอืนนบัจากวนัทีพ่บวา่มเีชือ้ 

การรกัษา 

  ถ้าเป็นแบบเฉียบพลนั สิง่ที่ต้องท าคอื พกัผ่อนใหม้าก ดูแลสุขภาพใหด้ ีไม่นานกห็ายเป็นปกต ิ

ส่วนผูท้ีเ่ป็นแบบเรือ้รงั กจ็ะตอ้งตรวจละเอยีดมากขึน้เพื่อใหท้ราบถงึการด าเนินของโรค และรายละเอยีด 

ของการรบัเชือ้ ในขัน้ตอนการรกัษามหีลายแบบ ขึน้อยู่กบัอาการ บางรายที่มเีชือ้แต่ไม่ปรากฏอาการ  

ตบัไม่ไดร้บั             ความเสยีหาย กรณนีี้ แพทยไ์ม่จ าเป็นตอ้งใหย้า เพยีงแต่คอยตดิตาม การท างาน

ของตบัทุกปี 
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  ในรายทีม่อีาการตบัอกัเสบเรือ้รงั อาจตอ้งมกีารใชย้าชว่ย ซึ่งใหผ้ลดใีนการรกัษา ผูป่้วยสามารถ

หายจากตบัอกัเสบ และเป็นปกตไิดภ้ายในเวลาไม่นาน แมไ้วรสัจะไม่หายขาด แต่ตอ้งมกีารตดิตามดูแล 

ตรวจเชค็สุขภาพของตบัอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกนัตบัแขง็และมะเรง็ตบัทีอ่าจเกดิขึน้ต่อไป 

 

 

 
 

  

มาท าความรู้จกัเช้ือไวรสัตบัอกัเสบชนิดซี กนัเถอะ !!! 

  โรคทีเ่กดิจากการตดิเชือ้ไวรสัชนิดซ ีสามารถตดิต่อกนัทางเลอืดหรอืเพศสมัพนัธค์ลา้ยกบัไวรสั

ตบัอกัเสบบ ีแต่ไม่สามารถตดิต่อกนัไดท้างการใหน้มบุตร การจามหรอืไอรดกนั การรบัประทานอาหาร

หรอืดื่มน ้าดว้ยกนั และการใชถ้ว้ยชามร่วมกนั 

ไวรสัตบัอกัเสบ ซี มีความส าคญัแค่ไหน 

  เมื่อเขา้ไปในร่างกายจะแบ่งตวัและอาศยัอยู่ในตบั ระยะแรกท าให้เกดิตบัอกัเสบเฉียบพลนั ซึ่ง

มกัจะมอีาการไม่มาก โดยประมาณเกอืบ 8% ของผูท้ีไ่ดร้บัเชือ้จะมกีารตดิเชือ้เรือ้รงั และตามมาดว้ยตบั

อกัเสบแบบเรื้อรงัแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ค่อยมอีาการชดัเจน ผ่านไปประมาณ 10-30 ปี จงึเขา้สู่ระยะ

ตบัแขง็ และอกี           10 ปีต่อมาจงึถงึระยะท้ายของโรคตบัแขง็ เมื่อมโีรคตบัแขง็เกดิขึน้จะมโีอกาส

เกดิมะเรง็ตบัไดป้ระมาณ 1-3% ต่อปี (ใน 100 คนทีเ่ป็นโรคตบัแขง็จากไวรสัซ ีถา้ตดิตามไป 1 ปีจะม ี3 

คนเป็นมะเรง็ตบั) 

ผูท่ี้มีความเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรสัตบัอกัเสบซีและควรได้รบัการทดสอบหาเช้ือ (Anti-HCV) 

  ผูท้ีเ่คยไดร้บัเลอืดและสารเลอืดกอ่นปี พ.ศ.2535 เนื่องจากยงัไมม่กีารตรวจหาเชือ้ไวรสัตบัอกัเสบซี 

  ผูท้ีไ่ดร้บัการปลูกถ่ายอวยัวะกอ่นปี พ.ศ.2535 

  ผูท้ีม่กีารฉดีสารเสพตดิเขา้เสน้เลอืด ถงึแมว้า่ทดลองใชเ้พยีงครัง้เดยีว ผูท้ีต่ดิยาเสพตดิใชเ้ขม็ฉีดยา

ร่วมกนั 

  ผูป่้วยโรคเอดส ์

  ผูท้ีส่ าส่อนทางเพศหรอืรกัร่วมเพศ 

  ผูท้ีม่กีารสกัตามตวั การใชเ้ขม็ทีต่ดิเชือ้โรคสกัผวิหนงั เจาะหู ฝังเขม็ 

  ผูท้ีม่ปีระวตัมิเีพศสมัพนัธก์บัผูป่้วยไวรสัตบัอกัเสบซเีรือ้รงั 

  การใชข้องส่วนตวัทีเ่ป้ือนเลอืดร่วมกนั เชน่ มดีโกน หรอืกรรไกรตดัเลบ็ 
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การตรวจหาเช้ือไวรสัตบัอกัเสบซี (Anti-HCV) คืออะไร 

  เป็นการตรวจหาภูมทิีบ่อกวา่มหีรอืเคยมกีารตดิเชือ้ไวรสัตบัอกัเสบซ ีถา้ใหผ้ลบวก แสดงวา่เคย
ม ี            การตดิเชือ้ไวรสัตบัอกัเสบซมีาก่อน โดยทีข่ณะนี้อาจมหีรอืไมม่ไีวรสัอยู่ในเลอืดกไ็ด้ 

การปฏิบติัตวัเมื่อติดเช้ือไวรสัตบัอกัเสบซี 

ด าเนินชวีติประจ าวนัตามปกต ิท าจติใจใหส้บาย อยา่วติกกงัวลหรอืมคีวามเครยีดมาก 

โดยเฉพาะ อยา่งยิง่กบัอาการเจบ็ป่วยของตนเอง 

ฉีดวคัซนีป้องกนัไวรสัตบัอกัเสบเอ บ ี

พกัผอ่นใหเ้ตม็ที ่ไม่ควรท างานหนกัถา้มอีาการอ่อนเพลยีมาก 

งดเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์กุชนิดอย่างเดด็ขาด 

งดรบัประทานยาทีเ่ป็นอนัตรายต่อตบั เชน่ ยาลดไขแ้ละยาแกป้วดพาราเซตามอล สมุนไพร 

รบัประทานอาหารทีเ่หมาะสม  

ออกก าลงักายเบาๆ ยกเวน้การออกก าลงักายชนิดทีต่อ้งหกัโหม หรอืตรากตร าท างานหนกั 

ไม่ควรบรจิาคเลอืด อวยัวะ หรอืน ้าอสุจ ิ

หลกีเลีย่งการใชแ้ปรงสฟัีนและของมคีมร่วมกบัผูอ้ ื่น 

หยุดการใชย้าเสพตดิ 

ตรวจเลอืดเป็นระยะๆ (ทุก 3-6 เดอืน) ตามทีแ่พทยน์ดั เพือ่เฝ้าดกูารด าเนินของโรค 

ผูท้ีม่เีชือ้ไวรสัตบัอกัเสบซี ควรไดร้บัค าแนะน าวา่ควรหลกีเลีย่งการมเีพศสมัพนัธท์างทวารหนกั 

  ส าหรบัผู้ท่ีเป็นพาหะหรือติดเช้ือไวรสัตับอกัเสบซี จากการตรวจเลือด โดยที่ร่างกายยัง
แขง็แรง             ควรให้ความส าคญักบัการปฏบิตัติวั อย่าเครยีด ดูแลสุขภาพตวัเองให้ด ีพยายามใช้
ชวีติให้เป็นปกติสุขมากที่สุด และหลีกเลี่ยงปัจจยัเสี่ยงทุกชนิด เพื่อไม่ให้ร่างกายเกดิภาวะตบัอกัเสบ
เรื้อรงั เพราะหากปล่อยไปถงึข ัน้นัน้          จะเสี่ยงกบัอนัตรายมากขึน้ และการรกัษากย็ุ่งยากมากขึน้
ดว้ยเชน่กนั  
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วิธีป้องกนัการติดเช้ือไวรสัตบัอกัเสบซี  

  หา้มใชเ้ขม็ฉีดยาร่วมกนั 

  สวมถุงมอืถา้ตอ้งสมัผสัเลอืด 

  หา้มใชม้ดีโกนหนวดแปรงสฟัีนร่วมกนั 

  หา้มใชอุ้ปกรณ์ในการสกัร่วมกนั 

  ใชถุ้งยางอนามยัหากมเีพศสมัพนัธห์ลายคน 

 

เอกสารอา้งองิ 

http://www.thailiverfoundation.org.th 

https://www.bumrungrad.com/th/digestive-diseases/hepatitis-b 

https://www.bumrungrad.com/th/digestive-diseases/hepatitis-c 

http://www.redcross.or.th 

 

 

www.boe.moph.go.th/aids 

http://www.thailiverfoundation.org.th/
https://www.bumrungrad.com/th/digestive-diseases/hepatitis-b
https://www.bumrungrad.com/th/digestive-diseases/hepatitis-c
http://www.redcross.or.th/

