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ไวรัสตับอักเสบซี
บทความโดย รศ.พญ.วัฒนา สุ ขีไพศาลเจริ ญ
สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
คานา
ไวรัสตับอักเสบ ปะกอบด้วยไวรัสตับอักเสบ เอ บี ซี ดี และอี ประมาณการว่ามีผปู ้ ่ วยเป็ นโรคไวรัสตับอักเสบ
ในประชากรโลกมากกว่า 500 ล้านคน เสี ยชีวติ ปี ละ 1.4 ล้านคน เป็ นสาเหตุการตายอันดับ 7 ของโลก และ 80% จาก
โรคมะเร็งตับชนิดปฐมภูมิ
ไวรัสตับอักเสบซี
เป็ นไวรัสที่ไม่ใช่เอและบี ค้นพบ ปี พศ. 2532 พบว่าเป็ นไวรัสที่ทาให้เกิดตับอักเสบได้อีกชนิดหนึ่ง สามารถทาให้
เกิดตับอักเสบทั้งชนิดเฉี ยบพลันและเรื้ อรัง ตลอดจนตับแข็งและมะเร็ งตับ ความรุ นแรงของเชื้อไวรัสชนิดนี้ คือ เป็ นตับ
อักเสบเรื้ อรังมากกว่า 85% และยังไม่มีวคั ซีนสาหรับป้ องกันเหมือนไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี ถือว่าเป็ นปั ญหา
สาคัญของทัว่ โลก พบอย่างน้อยเกือบ 150-170 ล้านคน ประมาณกันว่าประชากรในโลกเสี ยชีวติ จากไวรัสตับอักเสบบีและ
ซีปีละ 1 ล้านคน 350.000คนจากไวรัสตับอักเสบซี เสี ยชีวติ จากตับแข็งและผลแทรกซ้อนจากตับแข็งระยะสุดท้าย 57%
จาก27%จากไวรัสตับอักเสบซี เสี ยชีวติ จากมะเร็ งตับชนิดปฐมภูมิ 78% จากไวรัสตับอักเสบซี 25%
การติดเชื้อ
การติดเชื้อพบได้ท้ งั 2 เพศ แต่เพศชายมากกว่าเพศหญิง อัตราการติดเชื้อในเมืองไทย ประมาณ 1-2% แต่ในภาค
อีสานและภาคเหนือ 6-7%
การติดต่ อของไวรัสตับอักเสบซี
1. เลือดและผลิตภัณฑ์ของเลือดทุกชนิด โดยเฉพาะได้รับก่อนปี พ.ศ. 2533 สภากาชาติไทยเริ่ มควบคุมการคัด
กรองไวรัสตับอักเสบซีทวั่ ประเทศหลังปี พ.ศ.2535
2. การใช้เข็มฉี ดยาร่ วมกัน การฉี ดยากับหมอเถื่อน
3. การสัก การเจาะหู โดยใช้อปุ กรณ์ที่ไม่มีมาตรฐาน
4. การฟอกไตในผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อรัง
การติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ข้อมูลในปัจจุบนั พบน้อยมาก จนไม่ถือเป็ นนัยสาคัญทางสถิติ ยกเว้นพฤติกรรมสา
ส่อนทางเพศ อาจทาให้เพิ่มอัตราการติดเชื้อต่อคูน่ อน
การติดต่อจากแม่ไปสู่ลูก หรื อการติดต่อในครอบครัว มักพบในแม่ที่ติดเชื้อเอดส์ หรื อแม่ที่มีปริ มาณไวรัสมาก
ในขณะตังครรภ์
โรคทีเ่ กิดจากไวรัสตับอักเสบซี
1. ตับอักเสบเฉี ยบพลัน ซึ่งหายได้เพียง 20-25%
2. ติดเชื้อเรื้ อรัง พบได้หลังการติดเชื้อถึง 75-80% ซึ่งในกลุ่มเป็ นตับแข็ง 20-40% และลงท้ายด้วยตับวาย ผลแทรก
ซ้อนจากตับแข็ง และอีก 1-4% ของตับแข็งกลายเป็ นมะเร็งตับ
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ปัจจัยทีท่ าให้ เกิดโรครุนแรงหรื อตับแข็งเร็วขึน้ คือ
1. ได้รับเชื้อขณะอายุมาก
2. ได้รับเชื้อจากการได้รับเลือด
3. ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 30-50 กรัม/วัน ขึ้นไป แม้ดื่มปริ มาณน้อย (20 กรัมของแอลกอฮอล์) ก็สามารถ
ทาให้ตบั เสื่ อมลงอย่างรวดเร็ วได้
การดาเนินของโรค

อาการของตับอักเสบเฉียบพลันจากไวรัสตับอักเสบซี
1. ไม่มีอาการ
2. อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน น้ าหนักลด และลงท้าย
ด้วยตัวเหลืองตาเหลือง ซึ่งอาการตัวเหลืองตาเหลือง พบได้เพียง 10-15% เท่านั้น ที่เหลือจึงไม่พบตัวเหลือง ตาเหลือง ซึ่งทา
ให้ยากต่อการวินิจฉัย
อาการตับอักเสบเรื้อรัง
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาการ บางรายอาจมีอาการเหนื่อยเพลีย ไม่ค่อยมีแรง มึนงง สมองไม่สงั่ งาน และเมื่อตับอักเสบ
ไปเรื่ อย ๆ จึงพบอาการของตับแข็ง
นอกจากนั้น อาจพบอาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิตา้ นทานผิดปกติ เช่น โรคไต โรคผิวหนัง ผื่นตามผิวหนัง
อาการตับแข็ง
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ผูป้ ่ วยตับแข็งในระยะแรกยังไม่มีอาการหรื อความผิดปกติให้เห็น ผูป้ ่ วยยังสามารถมีชีวติ ทางานได้ตามปกติ
เหมือนเดิม จนกระทัง่ ผูป้ ่ วยสูญเสี ยการทางานของตับมากขึ้นเรื่ อย ๆ ก็จะเริ่ มมีอาการต่าง ๆ ปรากฏให้เห็น ซึ่งอาการแสดง
แบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ
1. อาการที่เกิดจากการสูญเสี ยการทางานของเซลล์ตบั ทาให้การสร้างสารอาหาร พลังงาน และการทาลายพิษต่าง
ๆ ผิดปกติ อาการที่ปรากฏ คือ
 อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ผอมลง
 ตัวเหลือง ตาเหลือง
 ท้องมาน ขาบวม
 ผิวดาคล้ า แห้ง คัน โดยไม่มีแผล หรื อผื่นมากกว่าเดิม
 เลือดกาเดาออก เลือดออกตามไรฟัน กลางคืนนอนมีเลือดหยดจากหมอน
 ผิวหนังซ้ า เขียว ง่าย
 ไวต่อยาหรื อสารพิษต่าง ๆ มากกว่าปกติ
 สมองมึนงง ซึม สับสน หรื อโคม่า
2. อาการที่เกิดจากพังผืดยึดรักเนื้อตับ
 อาเจียนเป็ นเลือด ถ่ายดา ถ่ายเป็ นเลือด เนื่องจากมีการแตกของหลอดเลือดโป่ งพองในหลอดอาหาร
 ม้ามโต
 ซีด เกล็ดเลือดต่า เม็ดเลือดขาวต่า
 มะเร็ งตับ เพราะผูป้ ่ วยตับแข็งจากไวรัสซี มีโอกาสเกิดมะเร็ งตับสูงถึง 1-4% ต่อปี ผูป้ ่ วยก็จะผอมลง ซีด
ตัวเหลือง ตาเหลือง คลาก้อนได้ในท้อง
การตรวจหาไวรัสตับอักเสบซี
1. โดยการตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสและการทางานของตับ
- ถ้าเป็ นพาหะ จะตรวจพบเพียงเชื้อไวรัส แต่ผลการทางานของตับ (ALT) ปกติ
- ถ้าเป็ นตับอักเสบเรื้ อรังหรื อตับแข็ง ก็จะพบทั้งตัวไวรัส และผลการทางานของตับผิดปกติ
2. การหาปริ มาณของเชื้อไวรัสในเลือด (HCV viral load) ในบางรายตรวจพบไวรัสตับอักเสบซีจากกระแสเลือด
จริ ง แต่เป็ นเพียงแค่ซากของไวรัส เพราะเมื่อตรวจหาปริ มาณไวรัสแล้วพบว่าต่ามาก
3. การตัดชิ้นเนื้อตับ จะบอกได้ถึงพยาธิสภาพว่าขณะนี้เป็ นตับอักเสบเรื้ อรังขั้นไหน ซึ่งจะทาในกรณี ที่จะให้การ
รักษา
่ ในตับ (Transient elastography, Fibroscan®) เป็ นการตรวจหาพังผืดในตับเพื่อดู
4.การตรวจความยืดหยุน
ว่าอยูใ่ นเกณฑ์ตอ้ งรี บรักษาหรื อไม่โดยไม่ตอ้ งเจาะตับ
รู ปไฟโบร
ดังนั้นการตรวจร่ างกายประจาปี ในปั จจุบนั จึงมีขอ้ แนะนาว่า ถ้าตรวจพบว่ามีผลการทางานของตับผิดปกติ ควร
บอกแพทย์ให้ตรวจหาไวรัสตับอักเสบให้ดว้ ย โดยเฉพาะถ้ามีปัจจัยเสี่ ยงจากการได้เลือด การสัก การใช้เข็มฉีดยาร่ วมกัน
หรื ออุปกรณ์ที่ไม่มีมาตรฐาน**
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การรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี
>> ตับอักเสบเฉียบพลัน <<
เนื่องจากผูป้ ่ วยไวรัสตับอักเสบเฉียบพลัน มักไม่ค่อยมีอาการ จึงไม่มีการรักษาใด ๆ เพราะผูป้ ่ วยยังเป็ นปกติ
เหมือนเดิม แต่ถึงแม้ผปู ้ ่ วยที่มีอาการแสดงของตับอักเสบเฉี ยบพลัน การดูแลรักษาตามอาการเท่านั้น เช่น ถ้าอ่อนเพลียมาก
แนะนาให้พกั ผ่อน ไม่นอนดึก รับประทานอาหารตามปกติ ไม่มีความจาเป็ นต้องดื่มน้ าหวาน ยกเว้นว่าถ้ามีอาการคลื่นไส้
อาเจียน ในระยะเริ่ มแรกก็ให้ดื่มได้ตามปกติ
ปั จจุบนั ถ้าผูป้ ่ วยไวรัสตับอักเสบซีเฉี ยบพลัน ที่ไวรัสไม่หายไปใน 12 สัปดาห์แนะนาให้การรักษาด้วยยาฉี ด
อินเตอร์เฟอรอนอย่างเดียว เป็ นเวลา 24 สัปดาห์โดยไม่ตอ้ งรับประทานไรบาวิริน ก็ ดังนั้นจึงเป็ น
>> ตับอักเสบเรื้อรัง <<
ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ส่วนใหญ่จะกลายเป็ นโรคเรื้ อรัง และมีการดาเนินของโรคไปเรื่ อย ๆ
จนถึงสภาพตับเสื่ อม และตับวายในที่สุด ดังนั้นในผูป้ ่ วยที่ตบั อักเสบเรื้ อรัง จึงสมควรได้รับการรักษา
ประเทศไทยได้มีการอนุมตั ิให้มีการรักษาไวรัสตับอักเสบซีทุกสายพันธุ์รวมถึงผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีที่มีการติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบซี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ใช้ได้ท้ งั การประกันสุขภาพทั้ง 3 กองทุน คือ ข้าราชการ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
และประกันสังคม
 ผู้ป่วยทีส่ มควรได้ รับการรักษา มีข้อบ่ งชี้ดงั ต่ อไปนี้
1. อายุ 18-65 ปี
2. หยุดดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 6 เดือน
3. ตรวจพบไวรัสซี โดยหาตัวไวรัสร่ วมกับการหา RNA ของไวรัสให้ผลบวกมากกว่า 5000 iu/ml
4. ผลการตรวจชื้นเนื้อตับ มีพงั ผืดในตับตั้งแต่ F2 หรื อการตรวจความยืดหยุน่ ของเนื้อตับมากกว่า7.5 kPa
5. โรคตับแข็งระยะต้น
6. มีโรคร่ วมที่สามารถควบคุมได้ เช่นเบาหวาน ความดัน
7. ถ้าเป็ นโรคร่ วมเช่นการติดเชื้อ เอชไอวี ที่ได้ยาต้านไวรัส ต้องตรวจไม่พบไวรัส HIV และมีค่า CD4
ตั้งแต่ 350 เซลล์/ลบมม แต่ถา้ ไม่ได้ยาต้านไวรัส ต้องมี มีค่า CD4 ตั้งแต่ 500 เซลล์/ลบมม
8. เซ็นใบยินยอมรับการรักษา ทราบถึงผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น การยอมรับการหยุดยา
ถึงแม้วา่ ผูป้ ่ วยตับอักเสบเรื้ อรังจากไวรัสซี ส่วนใหญ่สมควรเพราะปั จจุบนั องค์กาอนามัยโลกประกาศว่าจะมี
การักษาให้หายขาดในปี 2563 แต่เนื่องจากงบประมาณมีจากัดทาให้ผปู ้ ่ วยบางกลุ่มที่ไม่เข้ากับข้อบ่งชี้ ไม่สามารถให้การ
รักษา
 ผู้ป่วยทีไ่ ม่ สมควรได้ รับการรักษามีสาเหตุดงั นี้
1. ผูป้ ่ วยที่ยงั ไม่สามารถหยุดดื่มแอลกอฮอล์ได้ เพราะนอกจากตัวแอลกอฮอล์จะทาให้ตบั อักเสบเพิม่ ขึ้น
แล้ว แอลกอฮอล์ยงั ทาให้การตอบสนองต่อการรักษาลดลง
2. ผูป้ ่ วยที่ยงั ฉีดยาเสพติด เพราะจะมีโอกาสที่ติดเชื้อซ้ าใหม่สูงขึ้น
3. ตับแข็งในระยะท้ายหรื อตับวายเช่น ตัวเหลือง ตาเหลือง ขาบวม ท้องมาน เม็ดเลือดขาวต่า เกล็ดเลือดต่า
มี หลอดเลือดขอดในหลอดอาหารแตก หรื อตับวาย
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4. ไตวายเรื้ อรัง
5. มีอาการทางจิตอย่างรุ นแรง โดยเฉพาะโรคซึมเศร้า โรคจิตเภท
6. ผูป้ ่ วยมีโรคภูมิตา้ นต่อต้านเนื้อเยือ่ ตัวเอง เช่น เอสแอลอี (SLE) ตับอักเสบจากภูมิตา้ นทานตนเองทาลาย
ตับ (Autoimmune hepatitis)
7. ผูป้ ่ วยได้รับการเปลี่ยนไต หัวใจ ปอด
8. ภาวะไทรอยด์เป็ นพิษที่ยงั ไม่สามารถควบคุมได้
9. ผูป้ ่ วยตั้งครรภ์ หรื อไม่สามารถคุมกาเนิดขณะรักษาได้
10. ผูป้ ่ วยที่มีการเจ็บป่ วยจากโรคอื่น ๆ ที่รุนแรง เช่น ความดันโลหิ ตสูง หัวใจวาย โรคหลอดเลือดหัวใจ
เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคถุงลมโป่ งพอง
11. โรคเอดส์ที่มีระดับซีดี 4 (CD4) ต่ากว่า 200/ลูกบาศก์มิลลิเมตร
วัตถุประสงค์ ของการรักษาไวรัสตับอักเสบซี
วัตถุประสงค์ที่สาคัญในการรักษาไวรัสตับอักเสบซี คือ กาจัดไวรัสให้หมดไปจากร่ างกาย ผลลัพธ์คือตับอักเสบ
ลดลงหรื อคืนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ทาให้การเกิดตับแข็งช้าลง นอกจากนั้นการรักษาไวรัสตับอักเสบซี สามารถป้ องกันการ
เกิดมะเร็งตับได้ แม้วา่ ค่าการทางานของตับ (ALT) จะไม่ลดลงมาเป็ นปกติ
ยารักษาไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรังทีม่ ใี นประเทศไทย
 เพคกิเลตเตตอินเตอร์เฟอรอน
 ไรบาไวริ น


โซฟอสบูเวียร์ (sofosbuvir)

 ดาคลาตาสเวียร์ (daclatasvir)
 ยาที่กาลังขึ้นทะเบียนได้แก่ เซมิพรี เวียร์ (simiprevir) ยาสูตรผสมระหว่าง โซฟอสบูเวียร์
และ เลดิพลาสเวียร์ lediplasvir)ยาสูตรผสมระหว่าง พาริ ต้าพรีเวียร์ /ริ โทนาเวียร์
(paritaprevir/ritonavir)และออมบิตาสเวียร์ (ombitasvir)ร่ วมกับดาซ่าบูเวียร์ (dasabuvir)
ปั จจุบนั ยาที่ใช้เป็ นมาตรฐานในการรักษาคือ การให้ยา 2 ตัว ร่ วมกัน ประกอบด้วย ยาฉี ดในกลุ่มอินเตอร์เฟอรอน
(อินเตอร์เฟอรอนปกติหรื อกิเลตเตตอินเตอร์เฟอรอน) ร่ วมกับยาไรบาไวริ น ซึ่งใช้รับประทาน ยาทั้ง 2 จะให้ผลดี คือ
สามารถกาจัดไวรัสให้หมดไป และไม่เป็ นซ้ าอีกหลังหยุดยา เนื่องจากคนเอเชียมียนี ที่ตอบสนองดีตอ่ การรักษาซึ่งให้ผล
เฉลี่ยมากกว่า 70% บางสายพันธุ์ที่มีความรุ นแรงน้อย (สายพันธุ์ 2-3) ให้ผลเกือบ 90%
ขนาดและเวลาของการให้ ยา
1. อินเตอร์เฟอรอน
 อินเตอร์เฟอรอนปกติ : ขนาด 3 ล้านยูนิต ฉี ดเข้าใต้ผิวหนัง สัปดาห์ละ 3 ครั้ง เป็ นเวลา 48 สัปดาห์
 เพคกิเลตเตตอินเตอร์เฟอรอน : ในกรณี ไม่ใช่สายพันธุ์ที่ 1 ฉี ดเข้าใต้ผิวหนัง สัปดาห์ละครั้ง เป็ น
เวลา 24 สัปดาห์ ถ้าเป็ นสายพันธุ์ที่ 1รวมทั้งผูป้ ่ วยโรคเอชไอวี ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีทุกสายพันธุ์
เป็ นเวลา 48 สัปดาห์
2. ไรบาไวริ น
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ใช้ร่วมกับอินเตอร์เฟอรอน ขนาดตามน้ าหนักตัว คือ มากกว่า 10.6 มิลลิกรัม/น้ าหนักตัว เป็ นกิโลกรัม/วัน
หรื อขนาดที่เฉลี่ย คือ
 น้ าหนักตัวน้อยกว่า 65 กิโลกรัม ใช้ขนาด 800 มิลลิกรัม/วัน
 น้ าหนักระหว่าง 65-85 กิโลกรัม ใช้ขนาด 1,000 มิลลิกรัม/วัน
 น้ าหนักมากกว่า 85 กิโลกรัม ใช้ขนาด 1,200 มิลลิกรัม/วัน
การรักษาด้ วยยามาตรฐานคือ เพคกิเลตเตตอินเตอร์เฟอรอนและไรบาวิริน ยังคงใช้ เป็ นยามาตรฐานในการรักษา
ทั้ง 3 กองทุน จนกว่ าจะมียาตัวใหม่ ดงั กล่ าวเบื้องต้ นเข้ าไปอยู่ในบัญชียาหลักแห่ งชาติและกาหนดข้ อบ่ งชี้ให้ ชัดเจน
ยาตัวใหม่ ทสี่ ามารถรักษาครอบคลุมได้ ทุกสายพันธ์ เช่ น
สู ตรที่ 1: เพคกิเลตเตตอินเตอร์เฟอรอน ฉี ดเข้าชั้นใต้ผิวหนังสัปดาห์ละ1ครั้ง และ ไรบาไวริ น รับประทานวันละ2ครั้ง
ร่ วมกับโซฟอสบูเวียร์ รับประทานขนาด 400 มิลลิกรัมวันละ1ครั้งเป็ นเวลานาน12สัปดาห์
สู ตรที่ 2: sโซฟอสบูเวียร์ รับประทานขนาด 400 มิลลิกรัม วันละ1 ครั้งร่ วมกับดาคลาตาสเวียร์
รับประทานขนาด60มิลลิกรัมวันละ1ครั้งเป็ นเวลานาน12สัปดาห์
ยาเหล่านี ้สามารถให้ ผลการรักษามากกว่า90-95%
การตรวจเช็คร่ างกายก่ อนการรักษา
เนื่องจากการรักษาไวรัสตับอักเสบ ต้องใช้ยาทั้ง 2 ชนิดดังกล่าวเบื้องต้น ซึ่งทาให้เพิ่มผลแทรกซ้อนมากขึ้นกว่า
การรักษาไวรัสตับอักเสบบี ดังนั้นในผูป้ ่ วยที่ได้คดั กรองแล้วว่ามีขอ้ บ่งชี้ในการรักษาเรี ยบร้อยแล้ว ก่อนเริ่ มการรักษา จึง
ควรต้องประเมินว่ามีขอ้ ห้ามอื่นด้วย คือ
1. ตรวจหาความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด เพื่อหาว่ามีขอ้ ห้ามในการใช้ยา หรื อต้อง
ปรับขนาดยาหรื อไม่
2. ตรวจหาการทางานของต่อมไทรอยด์ผิดปกติหรื อไม่ เพราะยาที่ให้คือ อินเตอร์เฟอรอน จะทาให้การทางาน
ของต่อมไทรอยด์ผดิ ปกติมากขึ้น แต่ถา้ พบว่าผิดปกติอยูก่ ่อน จะต้องควบคุมให้ปกติก่อนการรักษา
3. ตรวจหาไวรัสตับอักเสบซี ในผูท้ ีติดเชื้อไวรัสเอชไอวี เพราะว่าการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวมีผลต่อการรักษาไวรัส
ตับอักเสบซี และอาจจาเป็ นต้องเปลี่ยนขนาดหรื อชนิดของยาที่ใช้ในการรักษาโรคเอชไอวี
4. ตรวจหาการตั้งครรภ์ เพราะยาไรบาไวริ นมีผลข้างเคียงต่อทารก ทาให้ทารกพิการ แท้ง หรื อคลอดก่อนกาหนด
ในอัตราสูงมาก ดังนั้นผูห้ ญิงทุกคนในวัยเจริ ญพันธุ์ ก่อนการรักษาต้องได้รับการตรวจการตั้งครรภ์ทุกคน และหลังจากนั้น
ต้องแนะนาให้คุมกาเนิดอย่างเคร่ งครัด จะโดยการรับประทานยาคุมกาเนิดหรื อใส่ห่วง หรื อใช้ถุงยางอนามัยในกรณี เลือก
คุมกาเนิดชัว่ คราว สาหรับฝ่ ายชายที่จะเริ่ มการรักษาก็แนะนาให้คุมกาเนิดด้วยเหมือนกัน เพราะยามีผลต่อตัวอสุจิ ทาให้มี
ความผิดปกติตอ่ ทารกได้
5. ควรฉี ดวัคซีนไวรัสตับอักเสบเอและบี เพราะการที่ท่านเป็ นไวรัสตับอักเสบซี ก็มีความรุ นแรงอยูแ่ ล้ว หากมี
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบตัวอื่น ๆ อาจทาให้ตบั อักเสบเพิ่มขึ้น
การปฏิบัตติ วั ขณะรักษา
1. มาพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่าเสมอ
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2. ฉี ดยาและรับประทานยาตามที่แพทย์สงั่ อย่างเคร่ งครัด ถ้ามีขอ้ สงสัยในยาฉี ดหรื อยารับประทาน ให้กลับมาพบ
แพทย์เพื่อรับคาแนะนาเพิ่มเติม ไม่ควรปรับลดยาเอง
3. ให้สงั เกตผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาและรายงานให้แพทย์ทราบทุกครั้งที่มาพบแพทย์ เพื่อพิจารณาปรับ
ขนาดยา ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยเกิดภาวะแทรกซ้อนมาก
4. เนื่องจากผลข้างเคียงของยา อาจทาให้เบื่ออาหาร ผอมลง ซึ่งไม่ตอ้ งตกใจ พยายามรับประทานอาหารทุกมื้อและ
ครบทุกหมู่ ไม่ควรอดอาหาร
5. รักษาร่ างกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการอยูร่ ่ วมหรื อสัมผัสผูป้ ่ วยที่เป็ นหวัดหรื อหรื อโรคติดเชื้อ
6. ออกกาลังกายได้ แต่ไม่ใช่ออกกาลังกายเพื่อการแข่งขัน
7. หลีกเลี่ยงการรับประทานยาที่ไม่ทราบส่วนประกอบ สมุนไพร อาหารเสริ ม ซึ่งเหล่านี้ควรได้รับคาแนะนาจาก
แพทย์ก่อนใช้
การติดตามการรักษา
ในระหว่างการรักษา จะติดตามการเปลี่ยนแปลงการทางานของตับ (ALT) ร่ วมกับการตรวจความเข้มข้นของ
เลือด เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด ทุก ๆ เดือน จนเมื่อจบการรักษา จะมีการตรวจหาปริ มาณไวรัสในกระแสเลือด เพื่อดูวา่
ปริ มาณไวรัสลดน้อยลงมากแค่ไหน ซึ่งถ้าได้ผลลบหรื อปริ มาณต่ามาก ก็ถือว่าประสบความสาเร็ จในการรักษา ซึ่งหลังจาก
นั้นต้องมีการติดตามเป็ นระยะ ๆ โดยดูระดับ ALT 1-2 ครั้ง/ปี และถ้าติดตามไปเกิน 5 ปี ไม่พบตับอักเสบ และไวรัสใน
เลือดให้ผลลบถือว่าหายขาด
ผูป้ ่ วยที่เป็ นไวรัสตับอักเสบซี สายพันธุ์ 1 เมื่อให้การรักษาไปแล้ว แนะนาว่าให้ตรวจหาปริ มาณไวรัสในเลือด
(HCV RNA)ที่12สัปดาห์ ถ้าระดับไวรัสลดลงเกินค่าที่กาหนด (2 log) ก็ให้การรักษาต่อจนครบ 48 สัปดาห์ แต่ถา้ ลดลงน้อย
กว่าค่าที่กาหนดก็ให้หยุดยา
ผลแทรกซ้ อนจากยา
ส่วนใหญ่ผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นผูป้ ่ วยมักทนทานได้ ไม่มากถึงขนาดล้มหมอนนอนเสื่ อ หรื อต้องหยุดงาน แต่
ก็มีผปู ้ ่ วยเกือบ 5% ที่ทนทานต่อผลแทรกซ้อนไม่ได้ ต้องหยุดยาก่อนกาหนด ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย ๆ คือ
1. อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (Flu-like) คือ ไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คอแห้ง เหมือนคนเป็ นไข้หวัดใหญ่
อาการเหล่านี้พบบ่อยมากที่สุดหลังฉี ดอินเตอร์เฟอรอน มักจะเกิดขึ้นหลังฉี ด 4-6 ชัว่ โมง พบได้ท้ งั หญิงและชาย
แต่หลังจากฉี ดไปสักระยะ ผูป้ ่ วยจะทนทานได้ บางรายไม่มีอาการโดยเฉพาะผูช้ าย แต่ผหู ้ ญิงส่วนใหญ่อาการจะ
คงอยูจ่ นถึงสิ้นสุดการรักษา แต่อาการระยะหลังจะไม่มากเหมือนระยะแรก ๆ ข้อแก้ไข จึงมักแนะนาให้ฉีดหลัง
อาหารเย็นหรื อก่อนนอน ซึ่งอาการข้างเคียงจะมาเกิดในช่วงดึก ๆ ซึ่งหลับไปแล้ว การรับประทานยาแก้ปวดพารา
เซตามอลก่อนหรื อหลังฉี ดยาจะลดฤทธิ์ขา้ งเคียงได้ จึงมีขอ้ แนะนาว่าให้ฉีดยาก่อนนอน โดยฉีดก่อนนอน 1
ชัว่ โมง ให้รับประทานยาแก้ปวดร่ วมกับดื่มน้ าตามมาก ๆ หลังจากนั้น จึงฉีดยาแล้วเข้านอน และให้ฉีดยาเย็นวัน
ศุกร์จะได้พกั ได้ หรื อฉี ดวันที่ไม่ค่อยมีงานหนัก หลังฉี ดยาวันรุ่ งขึ้นมีอาการปวดเมื่อยก็สามารถรับประทานยาแก้
ปวดได้อีก
2. ระบบทางเดินอาหาร อาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน น้ าหนักลด เนื่องจากอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้
พบได้บ่อย จึงแนะนาให้พยายามอย่าอดอาหาร ให้รับประทานทุกมื้อ เพียงแต่หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัด หรื อ
อาหารมัน เพราะจะทาให้พะอืดพะอมมากขึ้น บางคนจะมีความรู ้สึกลิ้นรับรสอาหารแปลกไป เช่น ขม หรื อไม่รู้
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3.

4.
5.
6.
7.

รส ก็แนะนาให้แปรงฟันบ่อย ๆ หลังอาหารทุกมื้อ อาจทาให้ความรู ้สึกดีข้ ึน ในช่วงการรักษาอาจมีน้ าหนักลด
เนื่องจากฤทธิ์ขา้ งเคียงของยา ก็ไม่ควรตกใจ พยายามรับประทานอาหารเพื่อรักษาน้ าหนักให้ใกล้เคียงของเดิม
อาการเหล่านี้จะดีข้ ึนเมื่อจบการรักษา
ไขกระดูกทางานลดลง ซึ่งทาให้เกิดอาการซีด เม็ดเลือดขาวต่า เกล็ดเลือดต่า ซึ่งเกิดได้จากอินเตอร์เฟอรอน และ
อาการซีดยังเกิดขึ้นได้จากยาไรบาไวริ น เพราะยาไรบาไวริ นทาให้เม็ดเลือดแดงแตกง่าย จะทาให้ระดับความ
เข้มข้นในเลือดลดลง 2-3 กรัม/เดซิลิตร แต่ถา้ หากลดลงมากจนฮีโมโกลบินต่ากว่า 10 กรัม อาจต้องปรับยาไรบา
ไวริ นให้ลดลงชัว่ คราว ส่วนในรายที่มีเม็ดเลือดขาว (นิวโทรฟิ ล) ต่ากว่า 750/ลบมม. หรื อเกล็ดเลือดลดลงต่ากว่า
50,000/ลบมม. แพทย์จะทาการปรับยาอินเตอร์เฟอรอน
อาการอ่อนเพลีย ความจาลดลง หงุดหงิดง่าย นอนไม่หลับ วิตกกังวลเพิ่มขึ้น ซึ่งอาการเหล่านี้ถา้ ได้รับคาแนะนา
หรื อให้ยาแก้ไขร่ วมกับการดูแลของครอบครัว ก็จะทาให้อาการเหล่านี้ลดลงหรื อหายไป
อาการทางปอด เช่น เหนื่อยง่าย ไอแห้ง ๆ ซึ่งเกิดจากยาไรบาไวริ น แก้ไขโดยให้ยาแก้ไอ ซึ่งมักจะดีข้ ึน แต่ถา้ ไม่ดี
ขึ้นก็ลดขนาดยาไรบาไวริ น
อาการทางผิวหนัง จะพบผิวแห้ง ผื่นคัน ซึ่งพบได้บ่อยแต่ไม่มาก ส่ วนใหญ่แก้ไขโดยให้ยาแก้คนั ทาโลชัน่
หลีกเลี่ยงการอาบน้ าร้อนจัดหรื อการถูตวั รุ นแรงหรื อใช้สบู่ที่แรง ๆ
ผมร่ วง จะสังเกตเห็นได้โดยหลังฉี ดยาได้ประมาณ 2 เดือน ซึ่งอาการผมร่ วงนี้ ไม่เหมือนจากการใช้ยาเคมีบาบัด
ซึ่งกลุ่มพวกนั้นจะล่วงจนเห็นหนังศีรษะ แต่ผมร่ วงจากยาฉี ดนี้จะรู ้สึกว่าผมบางลงเท่านั้น แต่เมื่อหยุดฉี ดยา ผลก็
จะกลับมาหนาเหมือนปกติ

ข้ อแนะนาคนทีม่ ไี วรัสตับอักเสบซี
1. หยุดบริ จาคโลหิ ต
2. แยกอุปกรณ์ที่เป็ นของมีคม เช่น มีดโกน กรรไกรตัดเล็บ แปรงสี ฟัน โดยไม่ปนเปื้ อนกับผูอ้ ื่น
3. งดการใช้เข็มฉีดยาร่ วมกัน
4. การสัก เจาะ ควรใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน และห้ามนาไปใช้กบั ผูอ้ ื่น ๆ
5. งดการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะว่าการดื่มสุราเพียง 20-30 กรัมต่อวัน (เบียร์ 1 กระป๋ อง หรื อไวน์ 1 แก้ว) จะ
ทาให้โรคตับรุ นแรงมากขึ้น และถ้าดื่มมากกว่า 50 กรัมต่อวัน จะย่นระยะเวลาให้เกิดตับแข็งเร็ วขึ้น
6. หลีกเลี่ยงสารพิษอื่น ๆ เช่น อาหารเสริ ม สมุนไพร ที่ไม่ทราบส่วนประกอบหรื อผลข้างเคียง เพราะอาจทาให้ตบั
อักเสบเพิ่มขึ้น หรื อเกิดตับแข็งเร็วขึ้น
7. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมสาส่อนทางเพศ หรื อพฤติกรรมทางเพศที่รุนแรง เพราะอาจจะทาให้เกิดการติดเชื้อต่อคู่นอน
ง่ายขึ้น
8. ควรมาพบแพทย์ทุก 3-6 เดือน แม้จะไม่มีอาการอะไร หรื อมาตามนัดของแพทย์ทุกครั้ง เพื่อตรวจว่ามีตบั อักเสบ
หรื อไม่ หรื อเริ่ มเป็ นตับแข็งหรื อยัง หรื อเพื่อตรวจคัดกรองหามะเร็ งในระยะเริ่ มแรก

การป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
ในปัจจุบนั ยังไม่มีวคั ซีนป้ องกันไวรัสตับอักเสบซี ดังนั้นการหลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยงต่อการติดเชื้อดังกล่าว สิ่ งที่
สาคัญที่สุดคือการรับเลือดหรื อผลิตภัณฑ์ของเลือด จึงควรหลีกเลี่ยงการได้เลือดโดยไม่จาเป็ น ถ้าผ่าตัดที่ไม่รีบด่วน ควรใช้
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เลือดตนเอง โดยไปบริ จาคเอาไว้ก่อนผ่าตัด แต่ถา้ จาเป็ นต้องใช้เลือด ควรเลือกผูบ้ ริ จาคที่มีปัจจัยเสี่ยงน้อย ไม่ควรซื้อเลือด
จากบุคคลที่นาเลือดมาขาย แต่ถา้ เลือกไม่ได้ก็ตอ้ งมีการตรวจทางเคมีที่เชื่อได้วา่ มีมาตรฐานในการคัดกรองไวรัสซี พ่อ-แม่
ครู ควรให้คาแนะนาแก่บุตรหลานเรื่ องการใช้เข็มฉี ดยาร่ วมกัน เพราะพฤติกรรมการใช้เข็มฉี ดยาร่ วมกันมักเกิดในช่วงวัยรุ่ น
หนุ่ม-สาว ซึ่งต้องการทดลองและเรี ยนรู ้ จึงทาให้เกิดการผิดพลาดขึ้น มารู ้วา่ ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในวัยทางานหรื อวัย
กลางคน ซึ่งก็สายเกินแก้ไข
สาหรับวัยรุ่ นหรื อวัยหนุ่มสาวที่ตอ้ งการความสวยงาม นิยมการสัก การเจาะ ควรจะต้องระมัดระวังไม่ใช้
อุปกรณ์ร่วมกับผูอ้ ื่น ผูร้ ับทาการเจาะสักก็ควรต้องมีอุปกรณ์ บุคลากรที่มีมาตรฐานและรับผิดชอบในการกระทา ไม่นา
อุปกรณ์ที่ใช้แล้วมาใช้กบั คนอื่นอีก
คู่สามีภรรยา ที่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งมีไวรัสตับอักเสบซี ไม่ตอ้ งกลัวมากเพราะโอกาสติดเชื้อไปสู่อีกคนหนึ่ง
ค่อนข้างน้อย ไม่จาเป็ นต้องป้ องกันด้วยถุงยางอนามัย แต่ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ที่รุนแรงทาให้เกิดบาดแผลและ
หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ขณะมีประจาเดือน
หญิงวัยเจริ ญพันธุ์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีแนะนาให้ทาการรักษาก่อนตั้งครรภ์เพื่อป้ องกันการแพร่ เชื้อไปยัง
ทารก
การคัดกรองมะเร็ง
ผูป้ ่ วยไวรัสตับอักเสบซีที่เป็ นตับแข็งทุกรายแม้วา่ จะรักษาไวรัสหายขาดแล้ วก็ควรได้รับการคัดกรองมะเร็ งทุก
6 เดือน การคัดกรองโดยใช้การทาอัลตราซาวด์ หรื อ สารบ่งชี้การเกิดมะเร็ ง(alfa-fetoprotein)
สรุป
ไวรัสตับอักเสบซี เป็ นไวรัสที่ทาให้เกิดความรุ นแรงต่อตับ ตั้งแต่การติดเชื้อเรื้ อรัง ตับอักเสบเรื้ อรัง ตับแข็ง และ
มะเร็ งตับ แม้วา่ การคัดกรองเลือดในปัจจุบนั จะมีความแม่นยามากขึ้น ร่ วมกับการรณรงค์เรื่ องการใช้เข็มฉี ดยาเสพติด ทาให้
การติดเชื้อจากแหล่งเหล่านี้ลดลง แต่มีแนวโน้มจะติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากการกระทาบางอย่าง เช่น การสัก การเจาะ ซึ่งเป็ นที่
นิยมในสังคมเด็กวัยรุ่ นในปัจจุบนั และเนื่องจากวัคซีนสาหรับการป้ องกันยังไม่สามารถค้นพบได้ ดังนั้นการป้ องกันการติด
เชื้อที่ดีที่สุดคือ พยายามหลีกเลี่ยงการได้เลือด หรื อผลิตภัณฑ์ของเลือดโดยไม่จาเป็ น หรื อการสัก การเจาะ การใช้เข็มฉีดยาที่
ไม่ถูกต้องและไม่ได้มาตรฐาน และสาหรับผูท้ ี่มีเชื้อไวรัสควรจะดูแลสุขภาพตนเอง และทาตามคาแนะนาของแพทย์อย่าง
เคร่ งครัด

คาถาม-คาตอบ
คาถาม : อยากทราบว่าไวรัสตับอักเสบซีติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้หรื อไม่
คาตอบ : การติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งการติดต่อจากแม่ไปสู่ลูก พบได้นอ้ ยมาก เมื่อเทียบกับการติดต่อโดยวิธีอื่น ๆ
อย่างไรก็ตามผูท้ ี่สาส่อนทางเพศ ชอบเปลี่ยนคู่นอนบ่อย ๆ พบว่ามีความเสี่ ยงเป็ นมากขึ้น ในกรณี การติดเชื้อจาก
มารดาไปสู่ทารก พบว่าความเสี่ ยงที่ทารกจะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบค่อนข้างน้อย (ประมาณ 1-3% เท่านั้น) ยกเว้น
ในผูท้ ี่มีปริ มาณเชื้อมาก ๆ หรื อมีการติดเชื้อเอดส์ร่วมด้วย
คาถาม : ดิฉนั ไม่มีความเสี่ ยงใด ๆ เลย แต่หมอบอกว่ามีไวรัสตับอักเสบซี เกิดขึ้นมาจากไหน
คาตอบ : ในประเทศไทยกลุ่มบุคคลที่ไม่มีความเสี่ ยง สามารถได้รับเชื้อโดยไม่ทราบที่มาได้ชดั เจน พบได้ถึง 30%
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คาถาม : ผมเป็ นไวรัสตับอักเสบจากไขมันในตับ ไปบริ จาคโลหิต หมอบอกมีไวรัสซี ผมจะรู ้ได้อย่างไรว่าผมเป็ นอะไรแน่
คาตอบ : ในผูป้ ่ วยที่ตรวจพบไวรัสซีในเลือด (Anti-HCV) อย่าด่วนสรุ ปว่าเป็ นการติดเชื้อ เพราะอาจเป็ นซากของไวรัสที่
เหลืออยู่ ต้องยืนยันในการตรวจหา RNA ของไวรัส (HCV viral load) ในเลือด ถ้าให้ผลบวกจึงตอบว่ามีการติดเชื้อ
ในกระแสเลือด กรณี อย่างคุณ แนะนาว่าให้ตรวจหา RNA ไวรัสในเลือด
คาถาม : Anti-HCV แปลว่าอะไร ใช่ภูมิตา้ นทานไวรัสซีหรื อไม่
คาตอบ : Anti-HCV คือวิธีการตรวจเลือดเพื่อหาแอนติบอดี้ต่อไวรัสตับอักเสบซี แอนติบอดี้น้ ีไม่ใช่เป็ นแอนติบอดี้หรื อภูมิ
ต้านทานต่อไวรัสซี แต่เป็ นแอนติบอดี้ที่สร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการตรวจหาไวรัสซี เมื่อ Anti-HCV ให้
ผลบวก จึงไม่ได้หมายถึงมีภูมิ แต่บอกว่าผูป้ ่ วยกาลังติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี หรื อครั้งหนึ่งเคยติดเชื้อ ในปั จจุบนั
การตรวจ Anti-HCV ให้ความไวถึง 90% แต่ในบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีความเสี่ ยง เมื่อตรวจเลือดพบ Anti-HCV อย่า
ตกใจ เพราะโอกาสจะเป็ นไวรัสตับอักเสบจริ ง ๆ เพียง 50-60% เท่านั้น
คาถาม : ทาไมเราจึงไม่ตรวจหา RNA ของไวรัสซี โดยตรง
คาตอบ : เนื่องจากปัจจุบนั การตรวจ Anti-HCV ให้ความไวสูงถึง 90% อยูแ่ ล้ว ประโยชน์ของการตรวจ RNA ของไวรัสซี
คือ การยืนยันว่าเป็ นไวรัสตับอักเสบซีจริ ง ปริ มาณมากหรื อน้อย ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความรุ นแรงของโรค แต่
อาจสัมพันธ์กบั การรักษา ดังนั้นจึงไม่มีความจาเป็ นต้องตรวจเป็ นเบื้องต้น นอกจากนี้ การตรวจหา RNA ยังมีราคา
แพง ค่าตรวจประมาณ 3,000-5,000 บาท และต้องรอผล 2-4 สัปดาห์
คาถาม : ทราบว่าไวรัสตับอักเสบซี มีหลายสายพันธุ์ อยากทราบว่ามีกี่สายพันธุ์ และมีประโยชน์อย่างไร
คาตอบ : ไวรัสตับอักเสบซีมี 6 สายพันธุ์ และยังแบ่งย่อยแต่ละสายพันธุ์เป็ น เอ บี ซี สายพันธุ์มีความสัมพันธ์อย่างมากกับ
ความสาเร็ จในการรักษา โดยพบว่า
สายพันธุ์ 1 รักษายากที่สุด จากการรักษาด้วยเพคกิเลตเตตอินเตอร์เฟอรอนร่ วมกับไรบาไวริ น สายพันธุ์ 1 ต้องให้
การรักษา 1 ปี ได้ผลประมาณ 70%
ส่วนสายพันธ์ 2 และ 3 ใช้เวลารักษาเพียง 6 เดือน และให้ผลการรักษาถึง 80-90% สาหรับประเทศไทยพบการติด
เชื้อสายพันธุ์ 2 และ 3 ถึง 90%
คาถาม : เป็ นไวรัสตับอักเสบซีตอ้ งรับประทานอาหารอย่างไร
คาตอบ : ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ไม่ควรรับประทานอาหารมากเกินไป เพราะจะทาให้เกิดโรคอ้วน ทาให้
ไขมันไปเกาะตับ เกิดตับอักเสบมากขึ้น ไม่ควรรับประทานอาหารเสริ ม สมุนไพร หรื อยาบารุ งที่เชื่อว่าจะทาให้
ตับอักเสบดีข้ ึนหรื อหายขาด เพราะยิง่ จะทาอันตรายต่อตับมากขึ้น นอกจากนั้นการกินวิตามินเสริ มมากเกินไป
อาจทาให้ตบั เสี ยเร็ วมากขึ้น เช่น การรับประทานธาตุเหล็ก วิตามินเอ มากเกินไป จะทาให้เกิดตับแข็งเร็ วกว่าปกติ
ได้
คาถาม : เป็ นไวรัสตับอักเสบซี ไม่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์ได้ไหม
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คาตอบ : ไม่วา่ เหล้าหรื อเบียร์ คือ เครื่ องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ท้ งั สิ้น แตกต่างกันตามความเข้มข้นเท่านั้น เบียร์จะมี
เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ประมาณ 5-7% ดังนั้นเบียร์ 1 กระป๋ อง จะมีแอลกอฮอล์ประมาณ 20 กรัม จากข้อมูลที่มี
พบว่าผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีไวรัสตับอักเสบซี การดื่มแอลกอฮอล์แม้ปริ มาณน้อย เช่น 20-30 กรัมต่อวัน ก็จะเร่ งระยะเวลา
การเป็ นตับแข็งให้ส้ นั เข้า ผูป้ ่ วยไวรัสตับอักเสบซี จึงไม่สมควรดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
คาถาม : เป็ นโรคตับอักเสบกินยาแก้ปวดได้ไหม
คาตอบ : ผูป้ ่ วยไวรัสตับอักเสบที่ตบั ยังไม่วาย สามารถรับประทานยาแก้ปวดได้เหมือนคนปกติทวั่ ๆ ไป เช่น พาราเซตา
มอล แอสไพริ น ยาแก้ปวดข้อ-กระดูก (NSAID) แต่ถา้ เป็ นไวรัสตับอักเสบที่มีตบั แข็งหรื อตับวายแล้ว ยาแก้ปวดที่
แนะนา คือ พาราเซตามอล ประมาณวันละ 2 กรัม ก็จะปลอดภัยสาหรับโรคตับ ไม่ควรใช้ยากลุ่มอื่น เพราะจะเพิ่ม
ผลแทรกซ้อนต่อโรคตับมากขึ้น เลือดออกจากกระเพาะอาหาร ไตวาย
คาถาม : ยาสมุนไพรที่ไม่ควรใช้ในโรคตับ มียาอะไรบ้าง
คาตอบ : ใบขี้เหล็ก บอระเพ็ด มะรุ ม กระชายดา พบว่าทาให้เกิดตับอักเสบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีตวั อื่น ๆ อีกหลายชนิด
เช่น ว่าน สาหร่ าย ชา อาจทาให้ตบั อักเสบมากขึ้น จึงมีขอ้ แนะนาว่าผูป้ ่ วยไวรัสตับอักเสบ ไม่ควรใช้ยาตัวอื่น ๆ
นอกเหนือจากที่แพทย์แนะนา
คาถาม : เป็ นโรคไวรัสตับอักเสบ ไปวิง่ แข่งขันมาราธอนได้หรื อไม่
คาตอบ : ผูป้ ่ วยที่มีไวรัสตับอักเสบ ไม่ได้เป็ นข้อห้ามในการออกกาลังกาย โดยทางตรงกันข้าม การออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอชนิดเบาๆ ไม่หกั โหม จะทาให้สุขภาพทั้งกายและใจดีข้ ึน ภูมิตา้ นทานดีข้ นึ แต่ไม่แนะนาการออกกาลัง
กายที่หกั โหม รุ นแรง หรื อเพื่อการแข่งขัน จึงไม่แนะนาเรื่ องการวิง่ แข่งมาราธอน
คาถาม : ผมมีไวรัสตับอักเสบซีในเลือด แต่ไม่มีตบั อักเสบ ไม่ดื่มเหล้า ไม่เที่ยวดึก ทาไมต้องไปพบแพทย์
คาตอบ : เนื่องจากธรรมชาติของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีมากกว่า 80% จะกลายเป็ นตับอักเสบเรื้ อรัง และจากตับอักเสบ
เรื้ อรังจะกลายเป็ นตับแข็ง และมะเร็ งตับเมื่ออายุมากขึ้น ดังนั้นแม้วา่ เราจะเป็ นคนที่ปกติ มีร่างกายที่แข็งแรง แต่เรา
ก็ควรจะได้รับการประเมินการทางานของตับเป็ นระยะ ๆ ประมาณ 6-12 เดือนต่อครั้ง ขึ้นอยูก่ บั การตรวจโรคใน
ระยะนั้น ๆ ถ้าพบว่ามีตบั อักเสบเรื้ อรังเกิดขึ้น ก็จะได้เตรี ยมการรักษา นอกจากนั้นเมื่อท่านถูกตรวจพบว่าเป็ นตับ
แข็งหรื ออายุมากขึ้น ท่านจะได้รับการคัดกรองหามะเร็ งตับในระยะเริ่ มต้น จากการเจาะเลือด ทาอัลตร้าซาวด์ เป็ น
ระยะ ๆ ทุก ๆ 6 เดือน
คาถาม : ทาไมต้องเจาะชิ้นเนื้อตับไปตรวจก่อนให้การรักษา
คาตอบ : การเจาะชิ้นเนื้อตับมีความจาเป็ น เพราะการตรวจเลือดอย่างเดียวไม่สามารถบอกพยาธิสภาพที่แท้จริ งได้ และการ
รักษาตับอักเสบเรื้ อรังจากไวรัสตับอักเสบซีก็จะเริ่ มการรักษาเมื่อมีการอักเสบเข้าขั้นปานกลางจนถึงขั้นตับแข็งที่
ระยะต้น ๆ แต่ถา้ เป็ นระยะต้น ๆ ยังไม่จาเป็ นต้องรักษา เพราะสามารถติดตามได้ และระยะเวลากว่าจะกลายเป็ น
เรื้ อรังปานกลางก็ใช้เวลาอีกหลายปี จึงไม่จาเป็ นต้องรักษา เพื่อจะไม่ตอ้ งมาทนต่อผลข้างเคียงของยา แต่ถา้ คนไข้มี
ความประสงค์อยากหาย โดยเฉพาะที่เกิดจากไวรัสสายพันธุ์ 2 และ 3 ก็ตอ้ งคุยในรายละเอียดเรื่ องการรักษาอีกครั้ง
ส่วนผูป้ ่ วยที่เป็ นตับแข็งแล้ว ถ้าเป็ นมากก็จาเป็ นต้องปรับยา แต่ถา้ เป็ นระยะท้าย ๆ ก็ไม่ควรรักษาเพราะจะยิง่ ทาให้
ตับทรุ ดลง ดังนั้นถ้าไม่ทาการเจาะชิ้นเนื้อตับ เมื่อให้การรักษาไป และมีผลแทรกซ้อนเกิดขึ้น หรื อรักษาแล้วไม่สบ

12

ผลสาเร็ จ แพทย์จะได้บอกกับผูป้ ่ วยได้วา่ เกิดจากอะไร มีเหตุผลอะไรบ้าง การเจาะตับจึงมีความจาเป็ นก่อนให้การ
รักษาไวรัสตับอักเสบเรื้ อรังเสมอ
คาถาม : ผมเป็ นโรคเลือดทาลัสซีเมียและเป็ นไวรัสตับอักเสบซีเรื้ อรัง จะรักษาได้ไหม
คาตอบ : ได้ แต่ตอ้ งระมัดระวังเรื่ องผลแทรกซ้อนจากยา เพราะผูป้ ่ วยจะมีอาการซีดเพิ่มขึ้น จากยาอินเตอร์เฟอรอนและไร
บาไวริ น
คาถาม : ผมได้รับการรักษาไวรัสตับอักเสบซีเรื้ อรัง ด้วยยาอินเตอร์เฟอรอน และไรบาไวริ น เป็ นเวลา 1 ปี แต่หมอบอกว่า
ไม่ดีข้ ึน ยังมีอาการอักเสบอยู่ ผมจะทาอย่างไร
คาตอบ : ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาหรื อมีโรคกลับเป็ นซ้ าอีก ภายหลังจากได้รับการรักษาโดยอินเตอร์
เฟอรอนปกติ แนะนาให้รักษาซ้ าด้วยยากลุ่มใหม่
คาถาม : ผมได้รับการรักษาด้วยเพคกิเลตเตตอินเตอร์เฟอรอนและไรบาไวริ น เป็ นเวลา 48 สัปดาห์แล้ว หมอบอกว่าไม่
ได้ผลจากการรักษา มีขอ้ แนะนาอย่างไร
คาตอบ : ในเรื่ องการดูแลสุขภาพ การรับประทานอาหาร การออกกาลังกาย การงดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ก็ยงั เป็ นสิ่ งที่สาคัญ
และให้ปฏิบตั ิโดยอย่างเคร่ งครัด ปั จจุบนั เรามียากลุ่มใหม่ที่ตอบสนองดีท้ งั ผูท้ ี่ไม่เคยรักษาหรื อผูท้ ี่ไม่ตอบสนอง
ต่อการรักษาและสามารถให้ผลมากกว่า 90-95%
คาถาม : ผูป้ ่ วยไวรัสตับอักเสบซีชนิดเฉี ยบพลัน มีการรักษาหรื อไม่ ได้ผลดีไหม
คาตอบ : ปั จจุบนั ยังมีขอ้ มูลว่าการรักษาไวรัสตับอักเสบซีในระยะเฉี ยบพลัน ได้ผลดีกว่าผูท้ ี่ไม่รักษา โดยถ้าไวรัสไม่หายไป
ใน 12 สัปดาห์แนะนาให้รักษาด้วยอินเตอร์เฟอรอนตัวเดียวเป็ นเวลา 24 สัปดาห์
คาถาม : ผูป้ ่ วยตับแข็งระยะสุดท้าย จะให้การรักษาหรื อไม่
คาตอบ : พิจารณาให้การรักษาในผูป้ ่ วยที่วางแผนการเปลี่ยนตับ และใช้ยากลุ่มใหม่ที่ไม่มีอินเตอร์เฟอรอน
คาถาม : ผลได้รับการรักษาด้วยอินเตอร์เฟอรอน แล้วมีอาการข้างเคียงมาก ผมอยากลดยาได้ไหม
คาตอบ : ผลแทรกซ้อนจากอินเตอร์เฟอรอน เป็ นสิ่ งที่พบได้บ่อยและเป็ นส่วนใหญ่ อาการจะเป็ นมากในช่วงแรก ๆ และ
ค่อย ๆ ดีข้ นึ แพทย์จะปรับหรื อลดยาก็ต่อเมื่อจาเป็ นจริ ง ๆ เช่น ไขกระดูกไม่ทางาน มีโรคจิตหลอน ไทรอยด์เป็ น
พิษ ซึ่งเหล่านี้จาเป็ นต้องปรับยา ผลจากการปรับยาก็จะทาให้ผลลัพธ์ของการรักษาลดลง เช่น ในภาวะปกติไวรัส
สายพันธุ์ 2-3 ที่ให้ผลถึง 90% เมื่อลดยา 1 ตัว ก็จะให้ผลแค่ 70% และถ้าต้องปรับยาทั้ง 2 ตัว ก็จะทาให้ผลลดลง
เหลือแค่ 50% ดังนั้นแพทย์จะประเมินว่าสมควรหยุดหรื อไม่ และแจ้งให้ผปู ้ ่ วยทราบว่าผลลัพธ์ของการรักษาจะ
เหลือเท่าไรแต่ในปั จจุบนั ที่เรามียากลุ่มใหม่ที่ไม่ใช้อินเตอร์เฟอรอน เป็ นยารับประทานอย่างเดียว ผลแทรกซ้อน
น้อย และได้ผลมากกว่า 90-95% จึงไม่มีความจาเป็ นที่จะให้ผปู ้ ่ วยทนต่อผลแทรกซ้อนดังกล่าว
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คาถาม : ต้องเตรี ยมค่ารักษามากขนาดไหนในการรักษาไวรัสตับอักเสบ
คาตอบ : ปั จจุบนั ยังเป็ นการรักษาที่มีราคาสูง ขึ้นกับชนิดของยาอินเตอร์เฟอรอนและไวบาไวริ น ที่เลือกใช้ โดยมีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยสัปดาห์ละตั้งแต่ 3500-4000 บาทขึ้นไป จนถึงเดือนละ 13000-15000 บาท แต่ยากลุ่มใหม่ยงั มีราคาแพง
คาถาม : โครงการบัตรสุขภาพ 30 บาท รักษาไวรัสตับอักเสบซีได้หรื อไม่
คาตอบ : สามารถรักษาได้แล้วและครอบคลุมทั้งกองทุนดูแลสุขภาพทั้ง 3 กองทุน

คาถาม : เป็ นพระภิกษุ และเป็ นไวรัสตับอักเสบซี รักษาได้ไหม โดยใช้สิทธิ์ของพระภิกษุ-สามเณร
คาตอบ : ได้โดยใช้สิทธิประกันสุภาพถ้วนหน้า
คาถาม : ผมเป็ นชาวนาไม่มีประกันสุขภาพใด ๆ แต่เป็ นไวรัสตับอักเสบซี จะทาอย่างไรครับ
คาตอบ :ได้โดยใช้สิทธิประกันสุภาพถ้วนหน้า
คาถาม : ผมไปคัดกรองเข้าโครงการยาในบัญชียา จ 2 แต่หมอยังไม่รักษาบอกตับยังนิ่มอยู่ ผมต้องปฏิบตั ิตวั อย่างไร
เนื่องจากการรักษาไวรัสตับอักเสบซี ต้องใช้เงินจานวนมาก ดังนั้นรัฐจะพิจารณาให้การรักษาในผูป้ ่ วยที่มีการ
ดาเนินของโรครุ นแรง และเริ่ มเป็ นตับแข็ง เป็ นอันดับแรก ซึ่งการรักษาในคนเอเชียจะได้ผลดีเนื่องจากมียนี ที่
ตอบสนองต่อการรักษาที่ดี ส่วนในผูป้ ่ วยที่ยงั ไม่ได้รับการรักษา เช่น อาจยังไม่มีขอ้ บ่งชี้ที่ชดั เจน หรื อยังไม่พร้อม
ต่อการรักษา แพทย์อาจให้คาแนะนาให้ดูแลตนเอง รักษาร่ างกายให้แข็งแรง ไม่อว้ น รับปะทานอาหารให้ครบหมู่
ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ก็จะทาให้ตบั ไม่อกั เสบเพิ่มขึ้น และมาติดตามเพือ่ ตรวจเฝ้าระวังอาการกับแพทย์เป็ นระยะ
คาถาม : ดิฉนั เป็ นข้าราชการรัฐวิสาหกิจ เป็ นไวรัสตับอักเสบซี แต่ไม่มีตบั อักเสบ ดิฉนั อยากรักษาให้หายขาด จะทาได้ไหม
คะ
คาตอบ : เนื่องจากการตรวจเลือดเพื่อหาค่าการทางานของตับ ไม่สามารถบอกพยาธิสภาพที่แท้จริ งได้ 100% เมื่อท่านอยาก
หาย ก็ตอ้ งทาการประเมินว่าพยาธิสภาพของท่านเป็ นขนาดไหน ถ้าเข้าขั้นปานกลาง หรื อเริ่ มมีตบั แข็งแล้ว ก็
สมควรรักษา แต่ถา้ พยาธิสภาพมีไม่มากนัก แต่เป็ นไวรัสสายพันธุ์ 2-3 ซึ่งมีโอกาสหายขาดและแพทย์พิจารณาเห็น
ความตั้งใจและความพร้อมของการรักษา ก็มกั จะพิจารณาการรักษา ซึ่งทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยูก่ บั การประเมินความ
พร้อมของผูป้ ่ วยและดุลยพินิจของแพทย์ ในขณะประเมินนั้น ๆ
คาถาม : ผมเริ่ มทาการรักษาไวรัสตับอักเสบซีเรื้ อรัง จะฉี ดยาเองได้หรื อไม่ อันตรายไหม
คาตอบ : หากท่านต้องการฉี ดยาเอง สามารถทาได้ โดยให้เรี ยนรู ้วธิ ีผสมยา วิธีทาความสะอาดและวิธีฉีดยาจากแพทย์
พยาบาล และเรี ยนรู ้ตาแหน่งที่ฉีด ตาแหน่งฉี ดที่เหมาะสม คือ หน้าท้องและหน้าขา หลักคือ ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง เมื่อ
หลังจากเตรี ยมยาเรี ยบร้อยแล้ว ให้ทาความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ที่ฆ่าเชื้อ รอจนแอลกอฮอล์แห้ง ใช้นิ้วชี้กบั
นิ้วหัวแม่มือจับผิวหนังข้าง ๆ บริ เวณที่ทาความสะอาด ยกขึ้นมา อีกมือหนึ่งจับกระบอกยาเหมือนจับปากกา เอียง
ประมาณ 45-90 องศา แทงเข็มลงไปประมาณ 0.5-1 ซม. ขึ้นอยูก่ บั ความหนาของชั้นใต้ผิวหนัง ค่อย ๆ กดกระบอก
ฉี ดยาจนหมดตามที่กาหนด ดึงเข็มขึ้นออก กดด้วยสาลีแห้งไว้สกั พัก ไม่ตอ้ งนวดหรื อคลึง
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ถ้าฉี ดยาได้เอง เราจะฉี ดเวลาไหนก็ได้ ไปต่างจังหวัดก็พกไปด้วย ไม่ตอ้ งไปหาคนฉี ดให้ และ
การฉี ดก่อนนอนก็จะทาให้ผลแทรกซ้อนจากยาคืออาการปวดเมื่อยลดลง เพราะเกิดในช่วง
หลับไปแล้ว
ข้อเสี ย อาจทาให้เลือดออกเป็ นจ้ าบริ เวณที่ฉีด หรื อติดเชื้อได้ แต่ไม่เป็ นสิ่ งที่น่ากลัว แก้ไขโดยกดแผล
ไว้นาน ๆ และทาความสะอาดผิวหนังบริ เวณนี้ให้ดี และเปลี่ยนตาแหน่งที่ฉีดยาในแต่ละครั้ง
คาถาม : หากลืมฉี ดยา จะทาอย่างไร
คาตอบ : เมื่อนึกออกให้ฉีดเลย และเว้น 1 วัน ให้เริ่ มเข็มต่อไปได้เลย ในกรณี ตอ้ งฉี ดอาทิตย์ละ 3 วัน แต่ถา้ ฉี ดเพคกิเลตเตต
เมื่อลืมไป 1-2 วัน ให้ฉีดได้เลยเมื่อนึกออก และเมื่อถึงวันฉี ดเดิมให้ฉีดซ้ าได้เลย แต่ถา้ ท่านลืมเกิน 2 วันขึ้นไป ให้
ฉี ดเลยและนับใหม่ ให้เข็มที่ 2 ห่างไป 7 วัน
คาถาม : เมื่อมาซื้อยาอินเตอร์เฟอรอน ควรเก็บเอาไว้อย่างไร
คาตอบ : ยาอินเตอร์เฟอรอนเป็ นโปรตีน ควรเก็บไว้ในที่เย็นประมาณ 2-8 องศาเซลเซียส คือเก็บในตูเ้ ย็นปกติ ไม่เก็บไว้ใน
ชั้นใต้น้ าแข็งหรื อแช่แข็ง เพราะจะทาให้โปรตีนเสื่ อมสภาพ และไม่ควรให้ถูกแสง เมื่อมาซื้อยาจากห้องยาจึงควร
เอากระติกใส่น้ าแข็งมาด้วยแล้วแช่ยาไว้ เมื่อกลับถึงบ้านจึงเอาใส่ตเู ้ ย็น
คาถาม : การรักษาไวรัสตับอักเสบซีเรื้ อรัง ป้ องกันมะเร็งได้ไหม
คาตอบ : ได้ จากข้อมูลในกลุ่มที่ได้ผลต่อการรักษา สามารถป้ องกันการเกิดมะเร็งตับได้ แม้ในบางรายที่หลังการรักษา การ
ทางานของตับไม่ลดลงถึงปกติ แต่ไม่เกิน 2 เท่า ก็พบว่ายังได้ผลในการป้ องกันการเกิดมะเร็ งตับ
คาถาม : การรักษาไวรัสตับอักเสบซีเรื้ อรัง ทาให้ตบั แข็งหายได้หรื อไม่
คาตอบ : ยาอินเตอร์เฟอรอน นอกจากมีฤทธิ์ทาลายไวรัสแล้วยังมีฤทธิ์ลดพังผืดในตับได้ดว้ ย แม้ในกลุ่มที่ไม่ตอบสนองต่อ
การรักษา ก็ยงั ได้ประโยชน์จากการรักษา เพราจะทาให้พงั ผืดลดลง หรื อไม่เป็ นมากขึ้น ดังนั้นตับแข็งจะไม่
หายขาด แต่ทาให้พงั ผืดลดลงหรื อไม่เพิม่ ขึ้น
คาถาม : ไวรัสตับอักเสบซี มีวคั ซีนป้ องกันหรื อไม่
คาตอบ : ยังไม่มี เพราะในปั จจุบนั นี้เรายังไม่สามารถค้นพบภูมิตา้ นทานที่สามารถป้ องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีได้
นอกจากนั้นธรรมชาติของไวรัสตับอักเสบซี มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์เร็ วมาก ทาให้การศึกษาในสัตว์ทดลอง
เรื่ องไวรัสตับอักเสบซีเป็ นไปได้ยาก จึงทาให้การพัฒนาวัคซีนเป็ นไปได้ยากมากเช่นกัน

