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การป้องกันการแพร่ขยายโรคตับอักเสบ บี

เช่นเดียวกับโรคติดต่อส่วนมาก การติดเชื้อโรคตับอักเสบ บี เป็นสิ่ง
ที่ป้องกันได้ วิธีป้องกันการแพร่เชื้อโรคตับอักเสบ บี ได้แก่
ท
 �ำการฉีดวัคซีนโรคตับอักเสบ บีให้แก่บรรดาผู้ที่อาจติดเชื้อทุก

คน
ต
 ้องแน่ใจว่าผู้คนที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค
ห
 ลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดของผู้อื่น
 ไ ม่ใช้อุปกรณ์ฉีดยาอย่างหนึ่งอย่างใดร่วมกัน (ส�ำหรับผู้ที่ฉีดยา
เสพติด)
 ไ ม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกัน เช่นแปรงฟัน มีดโกน หรือที่ตัด
เล็บ
ถ
 ้าติดเชื้อ ต้องไม่บริจาคเลือดหรืออสุจิ
ม
 ีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย (ใช้ถุงยางอนามัย)
ข
 อค�ำแนะน�ำจากแพทย์ของท่านในกรณีที่งานของท่านเกี่ยวข้อง
กับความเป็นได้ว่าเลือดอาจไปติดผู้อื่น

การรักษาและการด�ำเนินการ

มีการตรวจเลือดหลายครั้งเพื่อท�ำการวินิจฉัยโรคและคอยติดตามดู
อาการของการติดเชื้อโรคตับอักเสบ บี ควรปรึกษาการทดสอบ
เหล่านี้กับแพทย์ของท่านหรือแพทย์เฉพาะโรคตับ
ขอแนะน�ำว่าผู้ที่เป็นโรคตับอีกเสบ บี ควรขอค�ำแนะ น�ำเกี่ยวกับ
ทางเลือกในการรักษาจากแพทย์จีพี แพทย์จีพีของท่านจะเป็นผู้
ตัดสินว่าควรรักษาอย่างไร โดยพิจารณาจากอาการและระดับการ
ติดเชื้อของท่านซึ่งอาจรวมถึงการทดสอบเป็นประจ�ำและ/หรือการ
ใช้ยาก�ำจัดไวรัส

ค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินชีวิต
ก
 ินอาหารที่มีสุขภาพและมีสัดส่วนสมดุลย์
ก
 �ำหนดปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์
ล
 ดปริมาณหรือควรหยุดสูบบุหรี่
ก
 ่อนใช้ยาแทน ต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางและแพทย์จีพี

เนื่องจากยาบางชนิดอาจเป็นอันตรายต่อตับของท่าน

ท่านอาจต้องการน�ำแผ่นปลิวนี้ไปปรึกษากับแพทย์ของท่าน
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โรคตับอักเสบ บี
เอกสารข้อมูล

ส�ำหรับผู้ที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค

โรคตับอักเสบ บี คืออะไร

ตับอักเสบหมายถึงอาการอักเสบของตับ เกิดขึ้นบ่อยจากการ
ติดเชื้อจากไวรัส เช่นไวรัสตับอักเสบ บี เมื่อไวรัสตับอักเสบ
บีเข้าสู่ร่างกายคน มันจะเข้าสู่ตับซึ่งเป็นบริเวณที่มันจะอาศัย
อยู่และขยายพันธุ์ ทว่าความพยายามของร่างกายในการที่จะ
ท�ำลายไวรัสนี้เองที่เป็นสาเหตุของการท�ำให้ตับเกิดการอักเสบ
และถูกท�ำลายได้มากที่สุด
ผลกระทบของการติดเชื้อตับอักเสบ บี ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ที่
ติดเชื้อในขณะนั้น ทารกที่ติดเชื้อตับอักเสบบี มักจะกลาย
เป็นการติดเชื้อในระยะยาว (เรื้อรัง) ผู้ที่ติดเชื้อเมื่อเป็นผู้ใหญ่
ร้อยละ 95 มีโอกาสที่จะขจัดไวรัสออกจากร่างกายได้
ผู้ที่ป่วยด้วยโรคตับอักเสบ บี จ�ำนวนมากจะไม่มีอาการของ
โรค ดังนั้นพวกเขาจึงไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อไวรัสนี้ บางคนอาจ
รู้สึกอ่อนเพลีย คลื่นไส้ (รู้สึกว่าจะอาเจียน) และดีซ่าน (ตา
และผิวหนังออกเป็นสีเหลือง) ทว่าทารกไม่ใคร่จะมีอาการ
ของการติดเชื้อ ประมาณร้อยละ 50 ของเด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่
จะมีตัวเหลืองเมื่อติดเชื้อเป็นครั้งแรก ซึ่งรียกว่าโรคตับอัก
เสบบี ขั้นร้ายแรง

โรคตับอักเสบ บีเรื้อรัง

ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคตับอักเสบ บีเรื้อรังคือผู้ที่ติด
เชื้อไวรัสนี้มานานกว่า 6 เดือน (ได้รับการยืนยันจากการตรวจ
เลือด)
โรคตับอักเสบ บี เรื้อรังจะเกิดขึ้นในผู้ใหญ่ประมาณร้อยละ 5
เด็กบางคนและทารกเป็นส่วนมากที่ติดเชื้อโรคนี้
ผู้ที่เป็นโรคตับอักเสบ บี เรื้อรังมักจะมีการติดเชื้อไปตลอดชีวิต
และถึงแม้ว่าโดยทั่วไปจะมีสุขภาพดีแต่มีการเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อ
การมีโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรง อาทิเช่นโรคตับแข็ง (ตับเป็น
แผล) และมะเร็งตับ
ประการส�ำคัญคือมีความเป็นได้ว่าผู้ที่เป็นโรคตับอักเสบ บี จะ
แพร่เชื้อไปยังผู้อื่น นอกจากว่าเขาจะท�ำตามค�ำแนะน�ำง่ายๆ
บางอย่าง

โรคตับอักเสบ บี แพร่ขยายได้อย่างไร?
โรคตับอักเสบ บี แพร่ขยายได้เมื่อเลือดหรือของเหลวอื่นๆจาก
ร่างกายของผู้ติดเชื้อ (เช่นน�้ำลาย น�้ำนม น�้ำอสุจิ และของเหลว
จากช่องคลอด) เข้าสู่ร่างกายของผู้ที่ไวต่อการติดเชื้อ โรคตับ
อักเสบ บี แพร่ขยายได้ดังนี้:
ห
 ญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคตับอักเสบ บี สามารถถ่ายทอดการ

ติดเชื้อให้แก่ทารกได้
ก
 ารมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ทวารหนัก หรือทางปาก
โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
 ใ ช้เข็มฉีดยา หลอดฉีดยา และอุปกรณ์การฉีดยาอื่นๆที่ใช้
แล้ว
ก
 ารสักหรือการเจาะส่วนต่างๆของร่างกาย
ก
 ารใช้แปรงฟัน มีดโกน หรือที่ตัดเล็บร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อ
ก
 ารถ่ายเลือด (ไม่ใคร่เกิดขึ้นมากในออสเตรเลีย)
บ
 าดเจ็บจากการถูกเข็มฉีดยาแทงโดยบังเอิญ หรือการ
กระเด็นของเลือดหรือของเหลวจากร่างกายของผู้ที่ติดเชื้อ
ก
 ีฬาที่สัมผัสกัน ถ้าการบาดเจ็บท�ำให้สัมผัสกับเลือดของผู้
ติดเชื้อ

อาการของการติดเชื้อ

หลายคนที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ไม่แสดงอาการใดๆเลย
อย่างไรก็ตามการติดเชื้ออย่างรุนแรงอาจมีผลท�ำให้เกิดอาการดัง
ต่อไปนี้:
 ไ ม่อยากอาหาร

 ค
 ลื่นไส้และอาเจียน
 อ่อนเพลีย

 ดีซ่าน (ตาและผิวเหลือง)

 ปวดในท้องน้อย (บริเวณหน้าท้อง)
 ปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อ
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ผู้ใดควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ บี?
ผู้ที่ควรฉีดรวมทั้ง:

 ทารกและเด็กเล็กทุกคน

 ผ ู้ย้ายถิ่นที่เกิดในประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อโรคตับอักเสบ

บี สูง (ตัวอย่างเช่นในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะ
แปซิฟิก ยุโรปใต้หรือตะวันออก หรือแอฟริกา)
 ผู้เยาว์อายุระหว่าง 10-13 ปี (ถ้ายังไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน)
 ผ ู้คนในครัวเรือนของผู้เป็นโรคตับอักเสบ บีร้ายแรงและ
เรื้อรัง
 คู่เพศสัมพันธ์ของผู้ติดเชื้อ
 ผู้รับผลิตภัณฑ์เลือด
 เจ้าหน้าที่สุขภาพและเจ้าหน้าที่บริการฉุกเฉิน
 ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (เอ็มเอสเอ็ม)
 ผู้ที่ฉีดยาเสพติดเข้าเส้นเลือด (ไอดียู)

ข้าพเจ้าควรบอกคนอืน่ ไหม?

ผลการตรวจโรคตับอักเสบ บี เป็นเรื่องส่วนตัว ท่านไม่ต้อง
บอกใครในทันที อย่างไรก็ตามท่านจ�ำเป็นต้องใช้ความ
ระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้การติดเชื้อแพร่ขยายออก ตามที่
ระบุไว้ข้างล่างนี้

ท่านจะได้รับการแนะน�ำให้บอกคู่เพศสัมพันธ์ของท่านและผู้
ใกล้ชิดภายในครัวเรือนทราบเพื่อว่าเขาเหล่านั้นอาจต้องท�ำการ
ทดสอบและฉีดวัคซีนป้องกัน
ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่สุขภาพท่านต้องไม่ให้บริการที่ มี “แนว
โน้มแพร่เชื้อโรค” (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการให้ความ
ช่วยเหลือในเอกสารข้อมูลนี้) ถ้าท่านปฏิบัติหน้าที่ในเหล่าทัพ
ต่างๆของออสเตรเลียท่านจ�ำเป็นต้องเปิดเผยหากท่านเป็นโรค
ตับอักเสบ บีเรื้อรัง

