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คุณและคนในครอบครัวควรได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัส
ตับอักเสบบี เพราะไวรัสตับอักเสบบีเป็นโรคสำคัญ
ที่บั่นทอนสุขภาพของคนไทย

» รับการตรวจ
สอบถามแพทย์ของคุณถึงการตรวจเลือดเหล่านี้:

ไวรัสตับอักเสบบีแอนติเจน (HBsAg): 
บ่งชี ้ว ่าคุณเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีเร ื ้อรังหรือไม่ 
(หรือเป็นที่รู้จักกันว่า พาหะของโรคไวรับตับอีกเสบบี)

ไวรัสตับอักเสบบีแอนติบอดี้ (anti-HBs):
ทดสอบว่าคุณมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือไม่

การตรวจหาไวรัสตับอักเสบบีแอนติเจนเพียงอย่างเดียวก็
สามารถบอกได้ว่าคุณเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง
หรือไม่ 

» รับการฉีดวัคซีน
หากผลการตรวจเลือดทั้งสองข้างต้นเป็นลบ แสดงว่าคุณ 
ยังไม่มีภูมิคุ้มกันและควรรับวัคซีน และทารกของคุณควร
ได้รับวัคซีนเมื่อแรกเกิดเช่นกัน

ชุดวัคซีนปัองกันไวรัสตับอักเสบบีเป็นการฉีดวัคซีน
3 เข็มในระยะเวลา 6 เดือน และสามารถกระตุ้นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้คุณได้ตลอดชีวิต
             
วัคซีนนี้ได้ผลดีมากในการป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
และมะเร็งตับถึงขนาดที่องค์การอนามัยโลก เรียกวัคซีนนี้
ว่าเป็นวัคซีนต่อต้านโรคมะเร็งตัวแรก  

»การตรวจพบแต่แรกเป็นสิ่งสำคัญ
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1. การติดต่อจากแม่สู่ลูก
สำหรับคนไทย โรคไวรัสตับอักเสบบีมักติดต่อจากแม่ซึ่ง
ติดเชื้อแบบเรื้อรังสู่ทารกแรกเกิด  

2. การติดต่อทางเลือด
โรคไวรัสตับอักเสบบีสามารถติดต่อทางเลือดที ่มีเชื ้อ 
ทั้งนี้รวมถึง:

บาดแผลสัมผัสกับบาดแผล
การใช้มีดโกน หรือแปรงสีฟันร่วมกัน
การใช้เข็มซ้ำในการสักเจาะร่างกาย
การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน

      
3. การติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรคไวรัสตับอักเสบบีสามารถติดต่อได้ทางการมีเพศ 
สัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อโดยปราศจากการป้องกัน

ผู้คนมีความเชื่อที่ผิดๆมากมายเกี่ยวกับการได้รับเชื้อไวรัส 
ตับอักเสบบี

แต่จริงๆแล้วควรปรับความเข้าใจใหม่ให้ถูกต้องว่าเชื้อ 
โรคไวรัสตับอักเสบบีนั้นไม่แพร่ทาง:

การรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำร่วมกัน
การใช้ภาชนะอาหารและแก้วน้ำร่วมกัน
การสัมผัสตามปกติ
การไอ หรือจาม
การกอด หรือการจูบ
การให้นมแม่แก่ทารก

ไม่มีเหตุผลใดๆที่คุณจะกีดกันหรือแยกตัวเองออกห่าง 
จากผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
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ติดต่อได้เหมือนกับโรคเอดส์

ผ้คนมีความผ้คนมีค»
»ข้อเท็จจริงของไวรัสตับอักเสบบี

โรคไวรัสตับอักเสบบีไม่ติดต่อผ่าน
ทางอาหารและน้ำ

$30$3»

โรคไวรัสตับอักเสบบีเป็นการติดเชื ้อของตับชนิด   
รุนแรงที่พบบ่อยที่สุด และสามารถทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรจากโรคมะเร็งตับหรือตับวาย

1 ใน 10 ของคนไทยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง 

คนส่วนมากมักจะไม่รู้ตัวว่าตนได้รับเชื้อ

1 ใน 4 ของผู้ติดเชื้อไวรัสตับอัเสบบีเรื้อรังเสียชีวิตลง
ด้วยมะเร็งตับหรือตับวาย อย่างไรก็ตามการเสียชีวิต
ด้วยสาเหตุดงักล่าวสามารถป้องกันได้ด้วยการเฝ้า
ระวัง และดูแลรักษาที่เหมาะสม
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»»»»» สิ่งที่คุณควรทำเมื่อได้รับเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบบี

ถึงแม้ว่าคุณรู้สึกว่าตนเองสุขภาพ 
แข็งแรงดี คุณก็อาจเป็นผู้ติดเชื้อได้»»แแ

             

» รับการตรวจคัดกรอง  
ถึงแม้ว่าคุณรู้สึกว่ามีสุขภาพแข็งแรง การเข้ารับการตรวจ 
คัดกรองอย่างสม่ำเสมอนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ถามแพทย์ของ 
คุณเกี่ยวกับการตรวจต่อไปนี้:

ความถี่ การตรวจ ตรวจหา
6 เดือน การตรวจเลือด ALT ตับที่ถูกทำลาย

การตรวจเลือด AFP มะเร็งตับ

1 ปี* อัลตร้าซาวน์ มะเร็งตับ
* ถ้าคุณเป็นโรคตับแข็ง หรือมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งตับ เพิ่มความถี่ 

ในการตรวจอัลตร้าซาวนด์เป็นทุกๆ 6 เดือน

มะเร็งตับสามารถรักษาให้หายได้ ถ้าตรวจพบในระยะ 
เริ่มแรก  

» ผู้มีเชื้อไวรัสตับอีกเสบบี 
ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ารับการรักษาทุกราย 

ถ้าระดับ ALT ของผู้ป่วยขึ้นสูง บ่งบอกถึงการถูกทำลายของ
ตับ ผู้ป่วยควรได้รับยาต้านไวรัส ถึงแม้ว่าในขณะนี้ยังไม่มี 
ทางที่จะรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีให้หายขาดได้ การดูแล
รักษาอย่างถูกวิธีจะสามารถลดความเสี่ยงของมะเร็งตับและ
ตับวาย สอบถามแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการดูแลรักษาที่ได้ 
รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา

ถ้าคุณเริ่มเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัด คุณ 
ควรจะได้รับการรักษาไวรัสตับอักเสบบี เพื่อป้องกันการ 
กระจายตัวของเชื้อไวรัสและลดความเสี่ยงของตับวาย

 

» รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ
» ลดละการดื่มสุรา

» ป้องกันคนที่คุณรัก
ควรพาคนในครอบครัวไปรับการตรวจาหาเชื ้อไวรัส 
ตับอักเสบบีและรับการฉีดวัคซีน ถ้าพบว่าพวกเขายัง 
ไม่มีภูมิคุ้มกัน

ถ้าคุณตั้งครรภ์ทารกแรกเกิดต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้อง 
กันไวรัสตับอักเสบบีเข็มแรก และไวรัสตับอักเสบบีอิมมู 
โนโกลบูลิน (HBIG) เมื่อแรกเกิด ตามด้วยการฉีดวัคซีน 
ป้องกันไวรัสตับอักเสบบีเข็มต่อๆไปตามการนัดของแพทย์
วิธีนี้ได้ผลมากกว่า 95% ในการป้องกันทารกของคุณจาก
เชื้อไวรัสตับอักเสบบี 

โรคไวรัสตับอักเสบบีนั้นอันตราย เพราะผู้ติดเชื้อมักจะ 
ไม่แสดงอาการใดๆ แม้แต่ผลตรวจเลือดของตับก็เป็นปกติ 
เมื่อผู้ป่วยเริ่มแสดงอาการของโรค เช่น ปวดท้อง หรือ 
ปัสสาวะสีเข้มและผิวหนังหรือตาเป็นสีเหลืองก็มักจะสาย
เกินไปสำหรับการรักษาที่ได้ประสิทธิผล


