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โรคไวรัสตับอักเสบบี
ข้ อมูลสำหรับผู้ป่วยและระเบียบปฏิบตั ิ เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อโดยเจ้ ำหน้ ำที่แพทย์ควบคุมโรคติดต่อ
โรคไวรัสตับอักเสบบี คืออะไร
โรคไวรัสตับอักเสบบี เป็ นไวรัสชนิดหนึง่ ที่ทำให้ ตบั อักเสบ และสำมำรถติดต่อทำงเลือดและเพศสัมพันธ์
โรคไวรัสตับอักเสบบี เป็ นโรคที่พบทัว่ โลก และพบมำกในบำงประเทศ
ประมำณครึ่งหนึง่ ของผู้ใหญ่ที่ตดิ เชื ้อทังหมดจะไม่
้
แสดงอำกำรใด ๆ ของโรค ในกรณีโรคตับอักเสบบีแบบเฉียบพลัน
อำจมีอำกำรรู้สกึ คลืน่ ไส้ เบื่ออำหำร อ่อนเพลีย ปวดทัว่ ท้ อง ปวดเมื่อยตัวและมีไข้ นอกจำกนี ้อำจมีอำกำรคันระคำยเคือง
รวมถึงอำกำรตำเหลืองและตัวเหลือง (ดีซำ่ น) ด้ วยเช่นกัน
ผู้ใหญ่ที่ติดเชื ้อส่วนมำกจะรักษำโรคนี ้ให้ หำยขำดได้ ภำยในไม่กี่เดือน และจะไม่กลับมำติดเชื ้ออีก
เด็กที่ตดิ เชื ้อมีควำมเสีย่ งสูงที่จะติดเชื ้อในระยะยำว (เรื อ้ รัง) มำกกว่ำผู้ใหญ่
ในกรณีติดเชื ้อแบบเรื อ้ รังจะทำให้ เป็ นผู้แพร่เชื ้อและอำจทำให้ ตบั ถูกทำลำยอย่ำงรุนแรงในระยะยำว
ดังนันผู
้ ้ ป่วยที่ติดเชื ้อแบบเรื อ้ รังควรติดต่อกับแพทย์ของตนเป็ นประจำ
เนือ่ งจำกอำจมีกำรรักษำที่เหมำะสมซึง่ ช่วยลดควำมเสีย่ งตับถูกทำลำยจำกไวรัสได้ กำรพบแพทย์และกำรกำรรักษำใด ๆ
จะไม่เสียค่ำใช้ จำ่ ย
ปั จจุบนั มีวคั ซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ซึง่ สำมำรถฉีดป้องกันทังก่
้ อนได้ รับเชื ้อและภำยใน 48 ชัว่ โมงหลังได้ รับเชื ้อ
การติดต่ อของโรค
โรคไวรัสตับอักเสบบี สำมำรถติดต่อทำงเลือดที่ตดิ เชื ้อผ่ำนเยื่อเมือกหรื อแผลที่ผิวหนัง
นอกจำกนี ้โรคไวรัสตับอักเสบบียงั สำมำรถติดต่อทำงเพศสัมพันธ์อีกด้ วย
ซึง่ มีควำมเสีย่ งสูงทีจ่ ะติดเชื ้อจำกกำรมีเพศสัมพันธ์/สัมผัสทำงเพศทุกรูปแบบ
กำรติดเชื ้ออำจเกิดขึ ้นได้ เมื่อสัมผัสใกล้ ชิดกับบุคคลในครอบครัว แม่ที่ติดเชื ้ออำจแพร่เชื ้อสูล่ กู ในขณะคลอดได้
กำรใช้ เข็มฉีดยำและอุปกรณ์ร่วมกับผู้ติดเชื ้อไวรัสตับอักเสบบีที่ใช้ สำรเสพติดแบบฉีด
ทำให้ มคี วำมเสีย่ งสูงทีจ่ ะติดเชื ้อนี ้ด้ วย กำรแพร่เชื ้อสำมำรถป้องกันได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพด้ วยกำรฉีดวัคซีน
บุคคลในครอบครัวและบุคคลใกล้ ชิด (คูน่ อน) ของผู้ป่วย ที่จำเป็ นต้ องได้ รับกำรฉีดวัคซีน
จะได้ รับบริ กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี ้โดยไม่เสียค่ำใช้ จำ่ ย
ไวรัสตับอักเสบบีไม่ ตดิ ต่ อผ่ านทางใด
โรคไวรัสตับอักเสบบีจะไม่ตดิ ต่อผ่ำนกำรกอด จูบ หรื อน ้ำตำ และจะไม่ติดต่อผ่ำนทำงอุจจำระ ปั สสำวะ
หรื อไข้ หวัดมีน ้ำมูกที่ไม่มเี ลือดปนด้ วยเช่นกัน นอกจำกนี ้เลือดบนผิวหนังที่ไม่มีแผลก็ไม่เสีย่ งที่จะติดเชื ้อ
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การประกอบอาชีพ
โดยปกติกำรติดเชื ้อไวรัสตับอักเสบบี จะไม่เป็ นข้ อจำกัดในกำรประกอบอำชีพหรื อกำรศึกษำ
แต่อย่ำงไรก็ตำมอำจจะได้ รับผลกระทบจำกข้ อจำกัดในเรื่ องงำน กำรฝึ กอบรม หรื อกำรร่วมกิจกรรมอื่น ๆ
ถ้ ำหำกมีควำมเสีย่ งที่จะเกิดกำรแพร่เชื ้อ
การตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตร
หญิงตังครรภ์
้
ที่เป็ นพำหะของโรคนี ้ สำมำรถถ่ำยทอดเชื ้อให้ ลกู ในขณะคลอดได้
ดังนันหญิ
้ งตังครรภ์
้
ทกุ คนจะได้ รับบริ กำรตรวจหำโรคไวรัสตับอักเสบบีที่ศนู ย์อนำมัยมำรดำ (mödravårdscentralen)
กำรป้องกันเพื่อไม่ให้ ทำรกแรกเกิดติดเชื ้อไวรัสตับอักเสบบี จะฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ ทำรกทันทีหลังคลอด
ถุงยางอนามัยกับการมีเพศสัมพันธ์ ทางปาก ช่ องคลอด หรือทวารหนัก
กำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยเป็ นวิธีที่ดใี นกำรป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์อื่น ๆ
ซึง่ ควรใช้ ตลอดเวลำทีม่ ีเพศสัมพันธ์หำกคูข่ องท่ำนไม่มีภมู ิค้ มุ กันต้ ำนโรคไวรัสตับอักเสบบี
(เคยเป็ นโรคนี ้แล้ วหรื อได้ รับวัคซีนป้องกันโรคนี ้แล้ ว) มีเหตุผลพอที่จะสันนิษฐำนได้ วำ่ ถุงยำงอนำมัยสำหรับสตรี
(femidom) สำมำรถใช้ ป้องกันโรคนี ้ได้ เช่นกัน แต่วิธีกำรนี ้ยังไม่ได้ ประเมินทำงวิทยำศำสตร์ เช่นเดียวกับวิธีป้องกันที่เรี ยกว่ำ
“แผ่นอนำมัย” (slicklapp) ไม่วำ่ จะใช้ วิธีป้องกันแบบใดก็จำเป็ นต้ องใช้ ตลอดเวลำที่มเี พศสัมพันธ์/กำรสัมผัสทำงเพศ
การติดตามการเกิดโรค
กำรตำมหำบุคคลอื่นที่อำจติดเชื ้อและอำจแพร่เชื ้อต่อไปถือว่ำเป็ นเรื่ องสำคัญ ดังนันจึ
้ งดำเนินกำรติดตำมกำรเกิดโรค
ซึง่ หมำยควำมว่ำ ท่ำนจะต้ องแจ้ งชื่อผู้ที่อำจแพร่เชื ้อให้ ทำ่ น – หรื อผู้ที่อำจได้ รับเชื ้อจำกท่ำน
ต่อเจ้ ำหน้ ำที่ตดิ ตำมกำรเกิดโรค ท่ำนมีหน้ ำทีใ่ นกำรให้ ควำมร่วมมือติดตำมกำรเกิดโรค
โดยจะไม่มกี ำรเปิ ดเผยชื่อของท่ำนให้ บคุ คลในรำยชื่อทรำบ
คาแนะนาด้ านสุขอนามัยที่ผ้ ปู ่ วยควรปฏิบตั ิเพื่อไม่ ให้ แพร่ เชือ้ สู่ผ้ อู ่ นื






ใช้ ผ้ำพันแผลปิ ดแผลให้ เรี ยบร้ อยแม้ แต่แผลเล็ก ๆ
หำกมีบคุ คลใดช่วยทำแผลให้ ทำ่ น บุคคลนันจะต้
้ องสวมถุงมือยำง
จัดเก็บวัสดุเปื อ้ นเลือดด้ วยควำมระมัดระวังก่อนทิ ้ง
เสื ้อผ้ ำที่เปื อ้ นเลือดให้ ซกั ด้ วยเครื่องซักผ้ ำ
ครำบเลือด เช่น ครำบเลือดบนพื ้นให้ เช็ดด้ วยวัสดุทใี่ ช้ ครัง้ เดียวแล้ วทิ ้ง
จำกนันล้
้ ำงให้ สะอำดด้ วยน ้ำและน ้ำยำทำควำมสะอำด
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ระเบียบปฎิบัตทิ ่ ผี ้ ปู ่ วยต้ องปฏิบัติตามเพื่อไม่ ให้ แพร่ เชือ้ สู้ผ้ อู ่ นื
ท่ำนจะต้ องมำตำมที่แพทย์นดั หำกแพทย์ผ้ รู ักษำเห็นว่ำจำเป็ น
 ท่ำนจะต้ องแจ้ งว่ำท่ำนมีเลือดติดเชื ้อเมื่อเข้ ำรับบริ กำรรักษำพยำบำลหรื อทันตกรรม
 ท่ำนจะต้ องแจ้ งว่ำมีเลือดติดเชื ้อหำกต้ องกำรสัก เจำะหู หรื อบริ กำรอย่ำงอื่นที่อำจมีเลือดออกทำงผิวหนังได้
เช่น กำรเจำะร่ำงกำย
 ท่ำนต้ องแจ้ งให้ แพทย์ผ้ รู ักษำทรำบหำกมีคห
ู่ รื อบุคคลในครอบครัวของท่ำน
ที่อำจจำเป็ นต้ องฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี
 ท่ำนมีหน้ ำที่แจ้ งให้ ค่ขู องท่ำนทรำบว่ำเป็ นโรคไวรัสตับอักเสบบีกอ่ นมีเพศสัมพันธ์ /กำรสัมผัสทำงเพศ
ซึง่ รวมถึงกำรสัมผัสทำงเพศ/กิจกรรมทำงเพศทุกรูปแบบ
จะต้ องแจ้ งว่ำเป็ นโรคไวรัสตับอักเสบบีถึงแม้ วำ่ จะใช้ ถงุ ยำงอนำมัย/ถุงยำงอนำมัยสำหรับสตรี /แผ่นอนำมัย
 หำกคูข่ องท่ำนไม่มีภม
ู ิค้ มุ กันโรคไวรัสตับอักเสบบี (เคยเป็ นโรคนี ้หรื อได้ รับวัคซีนป้องกันโรคนี ้แล้ ว)
ให้ ปฏิบตั ิดงั นี ้ กรณีเพศสัมพันธ์โดยมีกำรสอดใส่อวัยวะเพศชำยทำงช่องคลอด ทวำรหนัก หรื อปำก
ให้ สวมถุงยำงอนำมัยตลอดเวลำที่มีเพศสัมพันธ์ กนั
 หำกมีบคุ คลใดโดนเลือดของท่ำนจำกบำดแผลผิวหนัง ตำ หรื อปำก ให้ ล้ำงออกทันทีด้วยน ้ำเปล่ำ
ท่ำนจะต้ องแจ้ งให้ บคุ คลนันทรำบว่
้
ำ เลือดของท่ำนติดเชื ้อไวรัสตับอักเสบบี
และให้ เขำ/เธอติดต่อศูนย์อนำมัย/สุขภำพ คลินิกรักษำโรคติดเชื ้อ หรื อ 1177/ศูนย์สำยด่วนกำรแพทย์โดยเร็ ว
เพื่อพิจำรณำว่ำควรฉีดวัคซีนหรือไม่ ซึง่ กำรฉีดวัคซีนไม่ต้องเสียค่ำใช้ จ่ำย
 ไม่ใช้ ของใช้ สว่ นตัว เช่นใบมีดโกน หรื อแปรงสีฟันร่ วมกับผู้อื่น
 หำกฉีดยำเสพติดจะต้ องใช้ กระบอกฉีดยำและเข็มฉีดยำของตนเอง และไม่ให้ ผ้ อู ื่นใช้
ห้ ำมใช้ แก้ วผสมและอุปกรณ์อื่น ๆ ร่วมกัน จะต้ องจัดเก็บอุปกรณ์กำรฉีดเพื่อไม่ให้ ผ้ อู ื่นเสีย่ งติดเชื ้อ
 ห้ ำมท่ำนบริจำคเลือด อสุจิ ไข่ อวัยวะ หรื อเนื ้อเยื่อเพื่อกำรปลูกถ่ำย


ตำมกฎหมำยโรคติดต่อ โรคไวรัสตับอักเสบบีเป็ นโรคหนึง่ ทีเ่ รี ยกได้ วำ่ โรคอันตรำยต่อประชำชน
ดังนันท่
้ ำนจึงมีหน้ ำที่ปฏิบตั ิตำมระเบียบปฏิบตั ิที่แพทย์ได้ ให้ ไว้
ท่ำนสำมำรถขอให้ เจ้ ำหน้ ำที่แพทย์ควบคุมโรคติดต่อประจำมณฑล พิจำรณำระเบียบปฏิบตั ิใหม่ได้
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