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ไวรัสตับอักเสบชนิดบี
ในขณะที่เราพยายามจะทําใหเอกสารนี้มีขอมูลที่ถูกตอง แตขอมูลเหลานี้
ก็ไมสามารถใชทดแทนคําแนะนําทางการแพทยได กรุณาไปพบผูเชี่ยวชาญทางดาน
สุขภาพ หากคุณมีความกังวลใด ๆ เกี่ยวกับสุขภาพของคุณ รายการที่แสดงอยูดานลาง
ของเอกสารนี้ เปนรายชื่อของสถานที่ที่คุณจะสามารถขอรับขอมูลเพิ่มเติมได

ไวรัสตับอักเสบชนิดบี คืออะไร?
โรคตับอักเสบ หมายถึง ความเจ็บปวยของตับ ซึ่งอาจมีสาเหตุมากจากเชื้อไวรัส เชน
ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ บี ซี ดี อี และ จี แอลกอฮอล สารเคมีบางชนิด และยาเสพติด

คุณจะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ไดอยางไร?
โรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี จะติดตองายกวา HIV/เอดส ไวรัสตับอักเสบชนิดบี สวนใหญ
จะแพรกระจายผานการสัมผัสโดยตรงกับเลือดที่ติดเชื้อและผลิตภัณฑจากเลือด
แตคุณยังสามารถติดเชื้อผานสารคัดหลั่งจากรางกายประเภทอื่นไดอีกดวย ซึ่งรวมถึง
นํ้าอสุจิ และสารคัดหลั่งจากชองคลอด

คุณสามารถติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ได
■
■

■
■

จากเลือดจํานวนเพียงเล็กนอย แมจะมีขนาดเล็กเกินกวาที่จะมองเห็นก็ตาม
โดยการมีเพศสัมพันธทางชองคลอด ปาก หรือทางทวารหนักกับผูติดเชื้อ
หากคุณไมใชถุงยางอนามัย
จากการใชเข็ม กระบอกฉีดยา และอุปกรณฉีดยาชนิดอื่นๆ รวมกับผูติดเชื้อ
หากคุณทํางานที่เกี่ยวของกับการสัมผัสกับเลือด หรือสารคัดหลั่งจากรางกาย
ของมนุษย

หากคุณติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ทารกของคุณก็อาจติดเชื้อไปดวยในระหวาง
การคลอด หรือในเวลาตอมา
หากคุณอยูรวมชายคาเดียวกันกับผูเปนพาหะนําโรค คุณจําเปนตองใชความระมัดระวัง
เปนพิเศษ (ดูที่หัวขอเรื่อง ผม/ดิฉันจะลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
ชนิดบี ไดอยางไร)
ในออสเตรเลีย คุณมีโอกาสนอยที่จะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ผานการเปลี่ยนถาย
เลือด หรือการผาตัดปลูกถายอวัยวะ

สัญญาณและอาการของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี คืออะไร?
ประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรผูใหญและเด็กสวนใหญที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี
มักจะไมมีอาการแตอยางใด บางคนจะรูสึกสบายดีเปนเวลาหลายเดือน กอนจะมีอาการ
ใดๆ เกิดขึ้น
อาการ ไดแก:
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ไวรัสตับอักเสบชนิดบี
■

มีไข

■

เหนื่อยอยางรุนแรงเปนสัปดาหหรือเป3็นเดือน

■

เบื่ออาหาร คลื่นเหียน (รูสึกเหมือนไมสบาย) และอาเจียน

■

ปวดตามขอ

■

ตาหรือผิวหนังเริ่มเปลี่ยนเปนสีเหลือง (โรคดีซาน)

สวนใหญพวกผูใหญมักจะหายขาด และไมเปนไวรัสตับอักเสบชนิดบี อีก
อยางไรก็ตาม ผูใหญบางคน และเด็กทารกสวนใหญจะกลายเปนพาหะนําโรคของไวรัส
ตับอักเสบชนิดบี ผูเปนพาหนะจะไมรูสึกวาตนเองไมสบาย แตจะมีไวรัสอยูในกระแส
เลือดนานนับป ผูเปนพาหนะนําโรคสามารถพัฒนาอาการไปเปนโรคตับที่รุนแรงได
ซึ่งรวมถึง ตับวาย และมะเร็งตับ หลังจากติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีไปแลวเปนเวลา
20 ป หรือมากกวานั้น ผูเปนพาหะนําโรคยังสามารถแพรเชื้อไปยังผูอื่นได แมวาพวกเขา
จะรูสก
ึ สบายดีอยู และไมมีอาการใดๆ ก็ตาม

ผม/ดิฉันจะทราบไดอยางวาติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี?
การตรวจเลือดสามารถแสดงใหเห็นได หากผูปวยเคยไดรับเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี
ในอดีตที่ผานมา หรือวาติดเชื้อเรื้อรัง การตรวจสอบประเภทอื่น เชน การตรวจสอบ
การทํางานของตับ สามารถแสดงใหเห็นวา ตับไดรับความเสียหายไปบางแลว หรือไม

ผม/ดิฉันจะตองทําอะไรบาง หากติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี?
รีบไปพบแพทยของคุณ (GP) หรือแพทยที่คุณเลือกใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได หากคุณ
คิดวา คุณอาจติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี แลว

หากคุณเปนผูติดเชื้อ:
■
■

■
■

■

อยาบริจาคเลือด อวัยวะ หรือเนื้อเยื่อ หากคุณมีเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี
ระมัดระวังเพื่อใหแนใจไดวา คนอื่นไมไดสัมผัสกับเลือด หรือสารคัดหลั่งจาก
รางกายของคุณ หากสารคัดหลั่งเหลานั้นหกออกมา ใหทําความสะอาดโดยใช
กระดาษชําระเช็ด และทําความสะอาดใหเกลี้ยงดวยนํ้ายาซักลางและนํ้า
จนกระทั่งไมมีคราบเหลือใหเห็นไดอีก หากมีคราบเลือดขนาดใหญหกลงบนพรม
อาจจะตองลางพรมดวยแชมพู หรือความสะอาดดวยไอนํ้า
ปดบาดแผลของคุณดวยผาพันแผลชนิดกันนํ้าได
ใชถุงยางอนามัย และสารหลอลื่นที่ทําจากนํ้า และแผนยางอนามัยสําหรับเลีย
กับคูนอนคนใหม และกับคูนอนที่ยังไมมีภูมิคุมกัน
ไมควรใชเข็ม กระบอกฉีดยา หรืออุปกรณฉีดยาใดๆ รวมกับผูอื่นโดยเด็ดขาด
ใหแนใจไดวา อุปกรณฉีดยาเหลานั้น เปนของใหม และ/หรือไดผานการทําให
ปลอดเชื้อมาแลว
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ไวรัสตับอักเสบชนิดบี
ผม/ดิฉันจะไดรับการรักษาไดอยางไร?
หากคุณสัมผัสกับเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีมา แพทยมีรักษาแบบพิเศษที่สามารถ
ชวยปองกันการติดเชื้อได หากคุณไปพบแพทยในทันที แพทยยังมียาที่จะชวยรักษา
ผูเปนพาหะนําโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี ระยะยาวไดอีกดวย

ผม/ดิฉันจะลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ไดอยางไร?
คุณจะปลอดภัยไดถึงเกือบ 100 เปอรเซ็นต หากคุณไดรับการฉีดวัคซีนปองกันเชื้อไวรัส
ตับอักเสบชนิดบี ซึ่งสําหรับผูใหญ ตองฉีดยา 3 เข็ม ในระยะเวลา 6 เดือน
นอกจากนี้ยังมีวิธีงายๆ ที่จะปองกันตัวคุณเองจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี
และการติดเชื้อประเภทอื่นๆ นั่นคือ
■

■

■

■

■
■

ไมควรใชเข็ม กระบอกฉีดยา หรืออุปกรณฉีดยาใดๆ รวมกับผูอื่นโดยเด็ดขาด
ใหแนใจไดวา อุปกรณฉีดยาเหลานั้น เปนของใหม และ/หรือไดผานการทําให
ปลอดเชื้อมาแลว
ใหเลือกวิธีมีเพศสัมพันธอยางปลอดภัย ดวยการใชถุงยางอนามัย หรือแผนยาง
อนามัยสําหรับเลีย และสารหลอลื่นที่ทําจากนํ้า คุณจะมีความเสี่ยงมากขึ้น หากมี
คูนอนหลายคน การรวมเพศทางทวารหนัก และ/หรือในชวงที่ฝายหญิงมีประจําเดือน
กอนการตัดสินใจทําลวดลายศิลปะบนรางกาย (เชน สักหรือเจาะผิวหนัง) ใหแนใจ
ไดวา ศิลปนผูที่ทํางานใหนั้น ใชอุปกรณที่ผานการทําใหปลอดเชื้อ และใชใบมีด
และเข็มใหมทุกครั้ง
อยาใชอุปกรณสุขอนามัยสวนบุคคลรวมกับผูอื่น เชน ใบมีดโกน แปรงสีฟน
และไหมขัดฟน
ทําความสะอาดและปดบาดแผลที่มีการตกเลือด และเคลือบแผลในทันที
เลือดที่ไหลออกมา รวมถึงคราบเลือดที่แหงแลว ควรจะไดรับการทําความสะอาด
และทําใหไมติดเชื้อดวยการใชสวนผสมของนํ้ากับนํ้ายาฆาเชื้อ (นํ้ายาฆาเชื้อ
แบบที่ใชตามบาน หนึ่งสวน ผสมกับ นํ้า 10 สวน) ควรสวมถุงมือทุกครั้ง
ที่ทําความสะอาดรอยคราบเลือด แมรอยเลือดนั้นๆ จะแหงแลวตาม นั่นก็อาจมี
ความเสี่ยงตอผูอื่นเชนกัน ควรหอผาและถุงมือที่ใชทําความสะอาด ใสลงไปใน
ถุงพลาสติก กอนที่จะทิ้งลงในถังขยะดวย
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ไวรัสตับอักเสบชนิดบี
มีวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี หรือไม?
มี วัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบชนิดบี มีความปลอดภัย และไดผล

ผูที่ควรฉีดวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี มีใครบาง?
คูนอน และผูที่อาศัยอยูกับผูที่เปนพาหะนําโรคของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ควรไป
ตรวจเพื่อหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี หากไมมีเชื้อ พวกเขาควรฉีดวัคซีนปองกัน
ผูที่อยูในกลุมเสี่ยงสามารถฉีดวัคซีนไดฟรี กรุณาสอบถามแพทยของคุณ (GP) หรือ
แพทยที่คุณเลือก

เราขอแนะนําใหคุณฉีดวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี หาก
■

คุณเคยมีสวนรวมในการใชเข็มฉีดยาเสพติด การสักและเจาะผิวหนัง
มีเพศสัมพันธทางชองคลอด ทางปาก หรือทางทวารหนัก โดยไมมีการปองกัน
กับคูนอนชั่วคราว หรือรวมเพศกับผูขายบริการทางเพศ

■

คุณเปนชายรักรวมเพศ

■

คุณมีโรคตับเรื้อรังอื่นๆ นอกเหนือจากไวรัสตับอักเสบบี

■

คุณอยูในชวงระหวางการฟอกไต

■

งานของคุณ ทําใหคุณตองสัมผัสกับเลือด หรือสารคัดหลั่งตางๆ จากรางกาย

■

คุณเปนนักโทษหรือเจาหนาที่ของสถานกักกัน (คุก)

■

คุณอาศัยอยูหรือทํางานกับคนที่มีความพิการทางปญญา

■

คุณเดินทางไปยังประเทศที่เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี นั้น มีอยูทั่วไป
(สอบถามแพทยของคุณ (GP) หรือผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพการเดินทาง)

■

คุณเปนสมาชิกของครอบครัวที่รับเลี้ยงบุตรบุญธรรมจากตางประเทศ

■

คุณเปนผูปฏิบัติงานดานการดูแลสุขภาพ

ผม/ดิฉันจะไปฉีดวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ไดอยางไร?
สําหรับผูใหญ คุณจะตองฉีดวัคซีน 3 เข็ม ในระยะเวลา 6 เดือน เด็กทารกทุกคนที่เกิด
ในออสเตรเลีย และเด็กทุกคนที่เรียนในชั้นปที่ 7 จะไดรับการฉีดวัคซีนปองกันเชื้อไวรัส
ตับอักเสบชนิดบี ฟรี ทุกคน

ผม/ดิฉันจะหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบชนิดบี ไดจากที่ใดบาง?
ติดตอแพทยของคุณ (GP) หรือแพทยที่คุณเลือก หนวยสุขภาพประชากร
(Population Health Unit) ในทองถิ่น พยาบาลชุมชน หรือผูปฏิบัติงานดานสุขภาพหรือ
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ไวรัสตับอักเสบชนิดบี
■

■

■

■

Central Immunisation Clinic
 (08) 9321 1312
หรือ เฮลธไดเร็คท ออสเตรเลีย (healthdirect Australia)
1800 022 222
Sexual Health Helpline
 9227 6178 หรือ
 1800 198 205 (สําหรับผูที่โทรจากเขตภูมิภาค – โทรฟรีเฉพาะเมื่อใชโทรศัพทบาน)
หรือ เฮเพอรไททิสดับเบิลยูเอ (HepatitisWA)
9328 8538 (สําหรับผูที่โทรจากเขตเมือง) หรือ
1800 800 070 (สําหรับผูที่โทรจากเขตภูมิภาค – โทรฟรีเฉพาะเมื่อใชโทรศัพทบาน)

คุณสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบไดทางอินเตอรเน็ตที่เว็บไซต์

เอกสารฉบับนี้สามารถจัดทําขึ้นในรูปแบบอื่นๆไดถามี
การขอเพื่อนําไปใหผูที่เปนบุคคลทุพพลภาพ
จัดทําโดย คณะกรรมการควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข รัฐเวสเทิรนออสเตรเลีย 2013

HP012469 FEB’13 THAI

www.hepatitiswa.com.au

