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โรคไวรั สตับอักเสบบี
ข้ อมูลสําหรับผู้ป่วยและระเบียบปฏิบตั ิ เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อโดยเจ้ าหน้ าที่แพทย์ควบคุมโรคติดต่อ
โรคไวรัสตับอักเสบบี คืออะไร
โรคไวรัสตับอักเสบบี เป็ นไวรัสชนิดหนึง่ ที่ทําให้ ตบั อักเสบ และสามารถติดต่อทางเลือดและเพศสัมพันธ์
โรคไวรัสตับอักเสบบี เป็ นโรคที่พบทัว่ โลก และพบมากในบางประเทศ
ประมาณครึ่งหนึง่ ของผู้ใหญ่ที่ตดิ เชื ้อทังหมดจะไม่
้
แสดงอาการใด ๆ ของโรค ในกรณีโรคตับอักเสบบีแบบเฉียบพลัน
อาจมีอาการรู้สกึ คลืน่ ไส้ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ปวดทัว่ ท้ อง ปวดเมื่อยตัวและมีไข้ นอกจากนี ้อาจมีอาการคันระคายเคือง
รวมถึงอาการตาเหลืองและตัวเหลือง (ดีซา่ น) ด้ วยเช่นกัน
ผู้ใหญ่ที่ติดเชื ้อส่วนมากจะรักษาโรคนี ้ให้ หายขาดได้ ภายในไม่กี่เดือน และจะไม่กลับมาติดเชื ้ออีก
เด็กที่ตดิ เชื ้อมีความเสีย่ งสูงที่จะติดเชื ้อในระยะยาว (เรื อ้ รัง) มากกว่าผู้ใหญ่
ในกรณีติดเชื ้อแบบเรื อ้ รังจะทําให้ เป็ นผู้แพร่เชื ้อและอาจทําให้ ตบั ถูกทําลายอย่างรุนแรงในระยะยาว
ดังนันผู
้ ้ ป่วยทีต่ ิดเชื ้อแบบเรื อ้ รังควรติดต่อกับแพทย์ของตนเป็ นประจํา
เนือ่ งจากอาจมีการรักษาที่เหมาะสมซึง่ ช่วยลดความเสีย่ งตับถูกทําลายจากไวรัสได้ การพบแพทย์และการการรักษาใด ๆ
จะไม่เสียค่าใช้ จา่ ย
ปั จจุบนั มีวคั ซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ซึง่ สามารถฉีดป้องกันทังก่
้ อนได้ รับเชื ้อและภายใน 48 ชัว่ โมงหลังได้ รับเชื ้อ
การติดต่ อของโรค
โรคไวรัสตับอักเสบบี สามารถติดต่อทางเลือดที่ตดิ เชื ้อผ่านเยื่อเมือกหรื อแผลที่ผิวหนัง
นอกจากนี ้โรคไวรัสตับอักเสบบียงั สามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีกด้ วย
ซึง่ มีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะติดเชื ้อจากการมีเพศสัมพันธ์/สัมผัสทางเพศทุกรูปแบบ
การติดเชื ้ออาจเกิดขึ ้นได้ เมื่อสัมผัสใกล้ ชิดกับบุคคลในครอบครัว แม่ที่ติดเชื ้ออาจแพร่เชื ้อสูล่ กู ในขณะคลอดได้
การใช้ เข็มฉีดยาและอุปกรณ์ร่วมกับผู้ติดเชื ้อไวรัสตับอักเสบบีที่ใช้ สารเสพติดแบบฉีด
ทําให้ มคี วามเสีย่ งสูงทีจ่ ะติดเชื ้อนี ้ด้ วย การแพร่เชื ้อสามารถป้องกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพด้ วยการฉีดวัคซีน
บุคคลในครอบครัวและบุคคลใกล้ ชิด (คูน่ อน) ของผู้ป่วย ที่จําเป็ นต้ องได้ รับการฉีดวัคซีน
จะได้ รับบริ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี ้โดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ย
ไวรัสตับอักเสบบีไม่ ตดิ ต่ อผ่ านทางใด
โรคไวรัสตับอักเสบบีจะไม่ตดิ ต่อผ่านการกอด จูบ หรื อนํ ้าตา และจะไม่ติดต่อผ่านทางอุจจาระ ปั สสาวะ
หรื อไข้ หวัดมีนํ ้ามูกที่ไม่มเี ลือดปนด้ วยเช่นกัน นอกจากนี ้เลือดบนผิวหนังที่ไม่มีแผลก็ไม่เสีย่ งที่จะติดเชื ้อ
การประกอบอาชีพ
โดยปกติการติดเชื ้อไวรัสตับอักเสบบี จะไม่เป็ นข้ อจํากัดในการประกอบอาชีพหรื อการศึกษา
แต่อย่างไรก็ตามอาจจะได้ รับผลกระทบจากข้ อจํากัดในเรื่ องงาน การฝึ กอบรม หรื อการร่วมกิจกรรมอื่น ๆ
ถ้ าหากมีความเสีย่ งที่จะเกิดการแพร่เชื ้อ
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การตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตร
หญิงตังครรภ์
้
ที่เป็ นพาหะของโรคนี ้ สามารถถ่ายทอดเชื ้อให้ ลกู ในขณะคลอดได้
ดังนันหญิ
้ งตังครรภ์
้
ทกุ คนจะได้ รับบริ การตรวจหาโรคไวรัสตับอักเสบบีที่ศนู ย์อนามัยมารดา (mödravårdscentralen)
การป้องกันเพื่อไม่ให้ ทารกแรกเกิดติดเชื ้อไวรัสตับอักเสบบี จะฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ ทารกทันทีหลังคลอด
ถุงยางอนามัยกับการมีเพศสัมพันธ์ ทางปาก ช่ องคลอด หรือทวารหนัก
การใช้ ถงุ ยางอนามัยเป็ นวิธีที่ดใี นการป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ
ซึง่ ควรใช้ ตลอดเวลาทีม่ ีเพศสัมพันธ์หากคูข่ องท่านไม่มีภมู ิค้ มุ กันต้ านโรคไวรัสตับอักเสบบี
(เคยเป็ นโรคนี ้แล้ วหรื อได้ รับวัคซีนป้องกันโรคนี ้แล้ ว) มีเหตุผลพอที่จะสันนิษฐานได้ วา่ ถุงยางอนามัยสําหรับสตรี
(femidom) สามารถใช้ ป้องกันโรคนี ้ได้ เช่นกัน แต่วิธีการนี ้ยังไม่ได้ ประเมินทางวิทยาศาสตร์ เช่นเดียวกับวิธีป้องกันที่เรี ยกว่า
“แผ่นอนามัย” (slicklapp) ไม่วา่ จะใช้ วิธีป้องกันแบบใดก็จําเป็ นต้ องใช้ ตลอดเวลาที่มเี พศสัมพันธ์/การสัมผัสทางเพศ
การติดตามการเกิดโรค
การตามหาบุคคลอื่นที่อาจติดเชื ้อและอาจแพร่เชื ้อต่อไปถือว่าเป็ นเรื่ องสําคัญ ดังนันจึ
้ งดําเนินการติดตามการเกิดโรค
ซึง่ หมายความว่า ท่านจะต้ องแจ้ งชื่อผู้ที่อาจแพร่เชื ้อให้ ทา่ น – หรือผู้ที่อาจได้ รับเชื ้อจากท่าน
ต่อเจ้ าหน้ าที่ตดิ ตามการเกิดโรค ท่านมีหน้ าทีใ่ นการให้ ความร่วมมือติดตามการเกิดโรค
โดยจะไม่มกี ารเปิ ดเผยชื่อของท่านให้ บคุ คลในรายชื่อทราบ
คําแนะนําด้ านสุขอนามัยที่ผ้ ูป่วยควรปฏิบตั ิเพื่อไม่ ให้ แพร่ เชือ้ สู่ผ้ ูอ่ นื
•
•
•
•
•

ใช้ ผ้าพันแผลปิ ดแผลให้ เรี ยบร้ อยแม้ แต่แผลเล็ก ๆ
หากมีบคุ คลใดช่วยทําแผลให้ ทา่ น บุคคลนันจะต้
้ องสวมถุงมือยาง
จัดเก็บวัสดุเปื อ้ นเลือดด้ วยความระมัดระวังก่อนทิ ้ง
เสื ้อผ้ าที่เปื อ้ นเลือดให้ ซกั ด้ วยเครื่องซักผ้ า
คราบเลือด เช่น คราบเลือดบนพื ้นให้ เช็ดด้ วยวัสดุทใี่ ช้ ครัง้ เดียวแล้ วทิ ้ง
จากนันล้
้ างให้ สะอาดด้ วยนํ ้าและนํ ้ายาทําความสะอาด

ระเบียบปฎิบัตทิ ่ ผี ้ ูป่วยต้ องปฏิบัติตามเพื่อไม่ ให้ แพร่ เชือ้ สู้ผ้ ูอ่ นื
•
•
•

ท่านจะต้ องมาตามที่แพทย์นดั หากแพทย์ผ้ รู ักษาเห็นว่าจําเป็ น
ท่านจะต้ องแจ้ งว่าท่านมีเลือดติดเชื ้อเมื่อเข้ ารับบริ การรักษาพยาบาลหรื อทันตกรรม
ท่านจะต้ องแจ้ งว่ามีเลือดติดเชื ้อหากต้ องการสัก เจาะหู หรื อบริ การอย่างอื่นที่อาจมีเลือดออกทางผิวหนังได้
เช่น การเจาะร่างกาย
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ท่านต้ องแจ้ งให้ แพทย์ผ้ รู ักษาทราบหากมีคหู่ รื อบุคคลในครอบครัวของท่าน
ที่อาจจําเป็ นต้ องฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี
• ท่านมีหน้ าที่แจ้ งให้ คขู่ องท่านทราบว่าเป็ นโรคไวรัสตับอักเสบบีกอ่ นมีเพศสัมพันธ์ /การสัมผัสทางเพศ
ซึง่ รวมถึงการสัมผัสทางเพศ/กิจกรรมทางเพศทุกรูปแบบ
จะต้ องแจ้ งว่าเป็ นโรคไวรัสตับอักเสบบีถึงแม้ วา่ จะใช้ ถงุ ยางอนามัย/ถุงยางอนามัยสําหรับสตรี /แผ่นอนามัย
ู ิค้ มุ กันโรคไวรัสตับอักเสบบี (เคยเป็ นโรคนี ้หรื อได้ รับวัคซีนป้องกันโรคนี ้แล้ ว)
• หากคูข่ องท่านไม่มีภม
ให้ ปฏิบตั ิดงั นี ้ กรณีเพศสัมพันธ์โดยมีการสอดใส่อวัยวะเพศชายทางช่องคลอด ทวารหนัก หรื อปาก
ให้ สวมถุงยางอนามัยตลอดเวลาที่มีเพศสัมพันธ์กนั
• หากมีบคุ คลใดโดนเลือดของท่านจากบาดแผลผิวหนัง ตา หรื อปาก ให้ ล้างออกทันทีด้วยนํ ้าเปล่า
ท่านจะต้ องแจ้ งให้ บคุ คลนันทราบว่
้
า เลือดของท่านติดเชื ้อไวรัสตับอักเสบบี
และให้ เขา/เธอติดต่อศูนย์อนามัย/สุขภาพ คลินิกรักษาโรคติดเชื ้อ หรื อ 1177/ศูนย์สายด่วนการแพทย์โดยเร็ ว
เพื่อพิจารณาว่าควรฉีดวัคซีนหรือไม่ ซึง่ การฉีดวัคซีนไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย
• ไม่ใช้ ของใช้ สว่ นตัว เช่นใบมีดโกน หรื อแปรงสีฟันร่ วมกับผู้อื่น
• หากฉีดยาเสพติดจะต้ องใช้ กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาของตนเอง และไม่ให้ ผ้ อู ื่นใช้
ห้ ามใช้ แก้ วผสมและอุปกรณ์อื่น ๆ ร่วมกัน จะต้ องจัดเก็บอุปกรณ์การฉีดเพื่อไม่ให้ ผ้ อู ื่นเสีย่ งติดเชื ้อ
• ห้ ามท่านบริ จาคเลือด อสุจิ ไข่ อวัยวะ หรื อเนื ้อเยื่อเพื่อการปลูกถ่าย
•

ตามกฎหมายโรคติดต่อ โรคไวรัสตับอักเสบบีเป็ นโรคหนึง่ ทีเ่ รี ยกได้ วา่ โรคอันตรายต่อประชาชน
ดังนันท่
้ านจึงมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิที่แพทย์ได้ ให้ ไว้
ท่านสามารถขอให้ เจ้ าหน้ าที่แพทย์ควบคุมโรคติดต่อประจํามณฑล พิจารณาระเบียบปฏิบตั ิใหม่ได้
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