ความสาคัญของการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี
ความสาคัญของตับและการทางานของตับ
ความสาคัญของโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี และชนิดซี
ผูท้ ี่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี และชนิดซี
และควรได้รบั การตรวจหาเชื้อ
การปฏิบตั ิ ตวั เมื่อติดเชื้อตับอักเสบชนิดบี และชนิดซี
วิธีการป้ องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี
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ความสาคัญของการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี (Anti-HIV)
เอชไอวี เป็ นไวรัสที่เป็ นสาเหตุของโรคเอดส์ หลายคนที่ตดิ เชื้อเอชไอวีไม่
รูต้ วั ว่าติดเชือ้ เพราะไม่เคยตรวจเลือด ดังนัน้ มีวธิ เี ดียวทีจ่ ะรูว้ ่าติดเชือ้ หรือไม่ ก็โดย
การตรวจเลือด
ตรวจเพื่อก้าวต่อ คือ อะไร
ถ้าตรวจไม่เจอ จะได้เริม่ ต้นป้ องกันตัวเองอย่างจริงจัง หรือถ้าตรวจเจอต้อง
ถือว่า โชคดีทร่ี ตู้ วั ก่อนทีจ่ ะป่ วยขึน้ มา จะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาแต่เนิ่นๆ จะได้
ไม่ป่วยหรือเสียชีวติ จากโรคเอดส์ อีกทัง้ สามารถป้ องกันคนทีเ่ รารักและคนอื่นๆ ไม่ให้
ติดเชือ้ จากเราได้
เรามีโอกาสจะติดเอดส์ไหม?
ร้อยละ 90 ของผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี รายใหม่ ติดเชือ้ จากการมีเพศสัมพันธ์ท่ไี ม่
ป้ องกัน ดังนัน้ เมื่อท่านเคยมีพฤติกรรมทีเ่ สีย่ งต่อการติดเชือ้ เอชไอวี เช่น เคยเสพยา
โดย
การฉีด หรือเคยมีเพศสัมพันธ์กบั ใครโดยไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัย
(แม้กระทังกั
่ บสามีหรือภรรยาของเราเอง เพราะเราไม่รวู้ ่าเขาเคยมีเพศสัมพันธ์กบั ผู้
ติดเชือ้ มาก่อนหรือไม่) ท่านควรตรวจเลือดหาเชือ้ เอชไอวี เพราะคนทีต่ ดิ เชือ้ ใหม่ใน
ปั จจุบนั ติดมาจากคนที่ติดเชื้อ
อยู่ก่อนแล้ว แต่ไม่รู้ตวั เพราะไม่เ คยไป
ตรวจ หรือ ไม่ม ีอ าการอะไร การตรวจ
Anti-HIV เป็ น วิธีท่ดี ีท่สี ุ ด ในการ
ตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวี (เอดส์) โดยไม่ตอ้ งรอให้มอี าการ
ทาไมตับจึงมีความสาคัญต่อเรา
ตับเป็ นอวัยวะทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในร่างกาย ตับแบ่งออกเป็ น 2 กลีบ คือ กลีบขวาซึง่
เป็ นส่วนใหญ่ของตับ และกลีบซ้ายซึง่ มีขนาดเล็กกว่ากลีบขาว 5-6 เท่า ตับมีเลือด
ไหลเวียนอย่างมาก ตับเป็ นเหมือนหัวจักรสาคัญในการควบคุมการทางานต่างๆ ของ
ร่างกาย และเป็ นโรงงานผลิตสารต่างๆ ทีร่ า่ งกายต้องการ เช่น โปรตีนทีเ่ กีย่ วกับการ
แข็งตัวของเลือด น้าดีเพือ่ เอือ้ ในการย่อยอาหารประเภทไขมัน เป็ นต้น รวมถึงกาจัด
ของเสีย เช่น ทาลายแอมโมเนีย ทาลายแอลกอฮอล์และยาทัง้ หลาย นอกจากนัน้ ตับ
ทาหน้าทีเ่ ก็บสะสมอาหารไว้ในยามทีร่ า่ งกายต้องการ เช่น เหล็ก ทองแดง และธาตุ
โลหะ รวมถึงไวตามินต่างๆ และเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันให้กบั ร่างกาย
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ตับเป็ นอวัยวะทีม่ คี วามสาคัญและมีความสลับซับซ้อนในหน้าที่ แม้ม ี
วิวฒ
ั นาการทางการแพทย์กา้ วหน้าอย่างไร ก็ไม่สามารถหาอวัยวะหรืออุปกรณ์ใดมา
ทดแทนตับได้

ความสาคัญของโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี
ประเทศไทยเป็ นประเทศทีไ่ วรัสตับอักเสบบีระบาดมาก โรคติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี
จึงนับว่ามีความสาคัญมาก เนื่องจากไวรัสตับอักเสบบีทาให้เกิดการอักเสบของเซลล์ตบั และ
ทาให้เซลล์ตบั ตาย การติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีเป็ นปั จจัยเสีย่ งทีส่ าคัญทีส่ ุดในการเกิดมะเร็ง
ตับ ซึง่ เป็ นโรคมะเร็งทีพ่ บมากทีส่ ุดในคนไทย

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี
ติดต่อได้คล้ายโรคเอดส์ คือติดต่อทางเพศสัมพันธ์กบั คนทีม่ เี ชือ้ โดยไม่ได้สวมถุงยาง
อนามัย
ติดต่อทางสารคัดหลังต่
่ างๆ หรือทางเลือด ที่มเี ชื้อไวรัสตับอักเสบอยู่ โดยผ่านเข้า
ทางบาดแผล หรือใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน
ติดเชือ้ ขณะคลอดจากแม่ทม่ี เี ชือ้ (ถ้าแม่มเี ชือ้ ลูกมีโอกาสได้รบั เชือ้ 90%)

ทาไมต้องตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี HBsAg (แอนติเจนไวรัสตับ
อักเสบบี)
คนบางคนทีม่ เี ชือ้ ไวรัสตับอักเสบชนิดบี แต่ไม่แสดงอาการใดๆ เรียกว่าเป็ น “พาหะ”
ดังนัน้ คนทีเ่ ป็ นพาหะจะไม่รตู้ วั ว่าตัวเองมีเชือ้ นี้อยู่ ก็อาจจะแพร่เชือ้ ไปสู่คนใกล้ชดิ ได้โดยไม่
รูต้ วั จึงต้องตรวจเลือด ก่อนทีจ่ ะฉีดวัคซีน ถ้าการตรวจ HBsAg ให้ผลบวก แปลว่า กาลังมี
เชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี

อาการของโรคไวรัสตับอักเสบบี แบ่งเป็ น 2 ระยะ
ระยะเฉียบพลัน มีไข้ ตัวเหลือง ตาเหลือง ปวดท้องใต้ชายโครงขวา หรือคลื่นไส้ อาเจียน
เบื่อ อาหาร อ่ อ นเพลีย ผื่น ปวดข้อ ภายใน 1-4 เดือ น หลัง ติด เชื้อ อาการจะดีข้ึน ใน 1-4
สัปดาห์ และ จะหายเป็ นปกติเมื่อร่างกายสามารถกาจัดและควบคุมเชือ้ ไวรัส ตับอักเสบได้
ซึง่ มักใช้เวลาไม่เกิน 3 เดือน
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ระยะเรื้อรัง ส่วนมากมักไม่มอี าการ บางรายอาจมีอาการอ่อนเพลีย หรือเบื่ออาหารได้ ซึ่ง
เรียกว่าเป็ น “พาหะ” คือ ไม่มอี าการแต่สามารถแพร่เชือ้ สู่ผอู้ ่นื ได้และมีผลการตรวจเลือดพบ
ค่าการทางานของตับอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ หรือ เป็ นตับอักเสบเรือ้ รัง คือ มีเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี
ในร่างกายแต่มผี ลตรวจเลือดพบค่าการทางานของตับผิดปกติ

จะปฏิ บตั ิ ตวั อย่างไรเมื่อพบว่ามีผลบวก !!!
ไม่ตอ้ งกังวล หากเป็ นตับอักเสบเฉียบพลันชนิดบี ส่วนใหญ่จะหายได้เองและมีภูมคิ มุ้ กันตามมา
รับประทานยาและปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของแพทย์
ไม่ใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์
บอกให้คนใกล้ชดิ ทราบ เพือ่ ฉีดวัคซีนป้ องกันไวรัสตับอักเสบบี หากคนใกล้ชดิ นัน้ ไม่มภี ูมแิ ละ
เชือ้
มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยโดยการสวมถุงยางอนามัย
งดบริจาคเลือด
ไม่ดม่ื สุราหรือเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ทกุ ชนิด
พักผ่อนให้เพียงพอทัง้ ร่างกายและจิตใจ และออกกาลังกายสม่าเสมอ
เมื่อต้องรับการผ่าตัดหรือทาฟั นควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบ
หญิงตัง้ ครรภ์และคลอดบุตร ควรฉีดวัคซีนให้บตุ รภายใน 24 ชัวโมงหลั
่
งคลอด
ต้องเจาะเลือดซ้าอีกครัง้ ที่ 6 เดือนนับจากวันทีพ่ บว่ามีเชือ้
การรักษา
ถ้าเป็ นแบบเฉียบพลัน สิง่ ที่ต้องทาคือ พักผ่อนให้มาก ดูแลสุขภาพให้ดี ไม่นานก็หายเป็ นปกติ
ส่วนผูท้ เ่ี ป็ นแบบเรือ้ รัง ก็จะต้องตรวจละเอียดมากขึน้ เพื่อให้ทราบถึงการดาเนินของโรค และรายละเอียด
ของการรับเชือ้ ในขัน้ ตอนการรักษามีหลายแบบ ขึน้ อยู่กบั อาการ บางรายที่มเี ชือ้ แต่ไม่ปรากฏอาการ
ตับไม่ได้รบั
ความเสียหาย กรณีน้ี แพทย์ไม่จาเป็ นต้องให้ยา เพียงแต่คอยติดตาม การทางาน
ของตับทุกปี
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ในรายทีม่ อี าการตับอักเสบเรือ้ รัง อาจต้องมีการใช้ยาช่วย ซึ่งให้ผลดีในการรักษา ผูป้ ่ วยสามารถ
หายจากตับอักเสบ และเป็ นปกติได้ภายในเวลาไม่นาน แม้ไวรัสจะไม่หายขาด แต่ตอ้ งมีการติดตามดูแล
ตรวจเช็คสุขภาพของตับอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้ องกันตับแข็งและมะเร็งตับทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อไป

มาทาความรู้จกั เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิ ดซี กันเถอะ !!!
โรคทีเ่ กิดจากการติดเชือ้ ไวรัสชนิดซี สามารถติดต่อกันทางเลือดหรือเพศสัมพันธ์คล้ายกับไวรัส
ตับอักเสบบี แต่ไม่สามารถติดต่อกันได้ทางการให้นมบุตร การจามหรือไอรดกัน การรับประทานอาหาร
หรือดื่มน้ าด้วยกัน และการใช้ถว้ ยชามร่วมกัน
ไวรัสตับอักเสบ ซี มีความสาคัญแค่ไหน
เมื่อเข้าไปในร่างกายจะแบ่งตัวและอาศัยอยู่ในตับ ระยะแรกทาให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลัน ซึ่ง
มักจะมีอาการไม่มาก โดยประมาณเกือบ 8% ของผูท้ ไ่ี ด้รบั เชือ้ จะมีการติดเชือ้ เรือ้ รัง และตามมาด้วยตับ
อักเสบแบบเรื้อรังแบบค่อยเป็ นค่อยไป ไม่ค่อยมีอาการชัดเจน ผ่านไปประมาณ 10-30 ปี จึงเข้าสู่ระยะ
ตับแข็ง และอีก
10 ปี ต่อมาจึงถึงระยะท้ายของโรคตับแข็ง เมื่อมีโรคตับแข็งเกิดขึน้ จะมีโอกาส
เกิดมะเร็งตับได้ประมาณ 1-3% ต่อปี (ใน 100 คนทีเ่ ป็ นโรคตับแข็งจากไวรัสซี ถ้าติดตามไป 1 ปี จะมี 3
คนเป็ นมะเร็งตับ)
ผูท้ ี่มีความเสี่ยงต่อการติ ดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีและควรได้รบั การทดสอบหาเชื้อ (Anti-HCV)
ผูท้ เ่ี คยได้รบั เลือดและสารเลือดก่อนปี พ.ศ.2535 เนื่องจากยังไม่มกี ารตรวจหาเชือ้ ไวรัสตับอักเสบซี
ผูท้ ไ่ี ด้รบั การปลูกถ่ายอวัยวะก่อนปี พ.ศ.2535
ผูท้ ม่ี กี ารฉีดสารเสพติดเข้าเส้นเลือด ถึงแม้วา่ ทดลองใช้เพียงครัง้ เดียว ผูท้ ต่ี ดิ ยาเสพติดใช้เข็มฉีดยา
ร่วมกัน
ผูป้ ่ วยโรคเอดส์
ผูท้ ส่ี าส่อนทางเพศหรือรักร่วมเพศ
ผูท้ ม่ี กี ารสักตามตัว การใช้เข็มทีต่ ดิ เชือ้ โรคสักผิวหนัง เจาะหู ฝั งเข็ม
ผูท้ ม่ี ปี ระวัตมิ เี พศสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วยไวรัสตับอักเสบซีเรือ้ รัง
การใช้ของส่วนตัวทีเ่ ปื้ อนเลือดร่วมกัน เช่น มีดโกน หรือกรรไกรตัดเล็บ
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การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV) คืออะไร
มี

เป็ นการตรวจหาภูมทิ บ่ี อกว่ามีหรือเคยมีการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบซี ถ้าให้ผลบวก แสดงว่าเคย
การติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบซีมาก่อน โดยทีข่ ณะนี้อาจมีหรือไม่มไี วรัสอยู่ในเลือดก็ได้

การปฏิ บตั ิ ตวั เมื่อติ ดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
ดาเนินชีวติ ประจาวันตามปกติ ทาจิตใจให้สบาย อย่าวิตกกังวลหรือมีความเครียดมาก
โดยเฉพาะ อย่างยิง่ กับอาการเจ็บป่ วยของตนเอง
ฉีดวัคซีนป้ องกันไวรัสตับอักเสบเอ บี
พักผ่อนให้เต็มที่ ไม่ควรทางานหนักถ้ามีอาการอ่อนเพลียมาก
งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทกุ ชนิดอย่างเด็ดขาด
งดรับประทานยาทีเ่ ป็ นอันตรายต่อตับ เช่น ยาลดไข้และยาแก้ปวดพาราเซตามอล สมุนไพร
รับประทานอาหารทีเ่ หมาะสม
ออกกาลังกายเบาๆ ยกเว้นการออกกาลังกายชนิดทีต่ อ้ งหักโหม หรือตรากตราทางานหนัก
ไม่ควรบริจาคเลือด อวัยวะ หรือน้ าอสุจ ิ
หลีกเลีย่ งการใช้แปรงสีฟันและของมีคมร่วมกับผูอ้ ่นื
หยุดการใช้ยาเสพติด
ตรวจเลือดเป็ นระยะๆ (ทุก 3-6 เดือน) ตามทีแ่ พทย์นดั เพือ่ เฝ้ าดูการดาเนินของโรค
ผูท้ ม่ี เี ชือ้ ไวรัสตับอักเสบซี ควรได้รบั คาแนะนาว่าควรหลีกเลีย่ งการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก
สาหรับผู้ที่เป็ นพาหะหรือติ ดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี จากการตรวจเลือด โดยที่ร่างกายยัง
แข็งแรง
ควรให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ติ วั อย่าเครียด ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี พยายามใช้
ชีวติ ให้เป็ นปกติสุขมากที่สุด และหลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ยงทุกชนิด เพื่อไม่ให้ร่างกายเกิดภาวะตับอักเสบ
เรื้อรัง เพราะหากปล่อยไปถึงขัน้ นัน้
จะเสี่ยงกับอันตรายมากขึน้ และการรักษาก็ยุ่งยากมากขึน้
ด้วยเช่นกัน
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วิ ธีป้องกันการติ ดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
ห้ามใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน
สวมถุงมือถ้าต้องสัมผัสเลือด
ห้ามใช้มดี โกนหนวดแปรงสีฟันร่วมกัน
ห้ามใช้อุปกรณ์ในการสักร่วมกัน
ใช้ถุงยางอนามัยหากมีเพศสัมพันธ์หลายคน

เอกสารอ้างอิง
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
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