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ตบัและโรคไวรสัตบั
อักเสบบีคืออะไร?
ตบัคืออวยัวะท่ีใหญ่ท่ีสดุในร่างกาย ตบัท่ีแข็งแรงท�าความ
สะอาดเลือด ก�าจดัการตดิเชือ้ ชว่ยยอ่ยอาหารและสารอาหาร
และเก็บสะสมวิตามิน ตบัอกัเสบบีเป็นไวรัสชนิดหนึง่ท่ีเลก็
มากเกินกวา่จะมองเหน็ แตม่นัสามารถท�าให้เกิดการเจ็บป่วย
ท่ีร้ายแรงได้ในตบัและในร่างกาย
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ตับ
ป่วย

คนสีค่นมชีวีติอยู่กบัโรคตบัอักเสบบีเร้ือรัง

โรคไวรัสตบัอกัเสบบีสามารถท�าให้ตบัอกัเสบบวม
และเป็นแผลเป็น แล้วตบัก็จะไมส่ามารถท�าหน้าท่ี
ของมนัท่ีจะท�าให้คณุแข็งแรงได้อีกตอ่ไป คนสว่น 
มากท่ีเป็นโรคไวรัสตบัอกัเสบบีจะไมรู้่สกึวา่ตนเอง
เจ็บป่วยจนกระทัง่โรคนีอ้ยูใ่นระยะก้าวหน้ามาก
แล้ว โรคนีไ้มมี่อาการ คนอาจจะเร่ิมรู้สกึไมส่บาย 
ออ่นเพลีย ปวดหรือเป็นไข้เม่ือตบัอกัเสบมากและ
เป็นแผลเป็น

คนสว่นมากติดโรคไวรัสตบัอกัเสบบีเม่ือเป็นทารก
หรือเดก็เลก็ และจะมีไวรัสนีอ้ยูใ่นตวัตลอดชีวิต น่ี
เรียกวา่โรคไวรัสตบัอกัเสบบี “เรือ้รัง”  ไวรัสตวันี ้
สามารถ “หลบั”และไมท่�าให้เกิดปัญหาสขุภาพ
อยา่งจริงจงัเป็นเวลานาน แตใ่นบางคนไวรัสตวันี ้
สามารถ “ต่ืนขึน้มา”และท�าให้คนนัน้ป่วยได้

ในทกุสี่คนท่ีเป็นโรคไวรัสตบัอกัเสบบีเรือ้รัง จะมี
หนึง่คนท่ีตบัเป็นแผลเป็น (เรียกวา่โรคตบัแข็ง)  โรค
มะเร็งตบัหรือตบัวายและป่วยรุนแรงหากผู้ ป่วยไม่
รับการรักษา การไปพบแพทย์เพ่ือตรวจสขุภาพทกุ 
6 เดือนจะชว่ยป้องกนัได้

โรคไวรสัตบั
อักเสบบีมผีล
ต่อคุณอย่างไร ?
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4 เร่ืองโรคไวรัสตบัอกัเสบบี 

หลายประเทศมีคนจ�านวนมากท่ีมีชีวิตอยูก่บัโรคไวรัสตบัอกัเสบบี
เรือ้รัง ทัง้ผู้ชายและผู้หญิงท่ีเกิดใน:

•  เอเซยี

•  หมูเ่กาะแปซฟิิก

• แอฟรกิา

•  หมเูกาะคารบิเบยีน

•  ยุโรปตอนใต้

•  ตะวนัออกกลาง
มีแนวโน้มวา่จะใช้ชีวิตอยูก่บัโรคไวรัสตบัอกัเสบบีมากกวา่

ชาวอะบอรจินิและชาวเกาะช่องแคบทอเรส 
เป็นโรคไวรัสตบัอกัเสบบีในอตัราสงูด้วยเชน่เดียวกนั

โรคไวรัสตบัอกัเสบบีมกัพบบอ่ยในคนหลายคนในครอบครัวเดียวกนั 
คนสว่นมากตดิเชือ้ไวรัสตบัอกัเสบบีเม่ือยงัเป็นทารกหรือเดก็เลก็ หาก
คณุเป็นโรคไวรัสตบัอกัเสบบี เป็นสิง่ส�าคญัท่ีพ่ีน้องชายหญิง บดิา
มารดา คูค่รองและลกูๆของคณุควรได้รับการทดสอบ วา่มีใครเป็นโรค
ไวรัสตบัอกัเสบบีหรือไม่

ใครเป็นโรคไวรสัตับ
อักเสบบีเร้ือรงั?
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คุณตดิโรคไวรสัตบัอักเสบบีได้อย่างไร?
ไวรัสตับอักเสบบีอยู่ในเลือดและของเหลวทางเพศ คนส่วนมากติดโรคไวรัสตับอักเสบบีเม่ือเกิดหรือเป็น
เด็กเล็กมากๆ ทารกสามารถติดโรคไวรัสตับอักเสบบีตอนเกิด หากมารดาของเด็กเป็นโรคไวรัสตับอัก
เสบบี

หากเรารู้ว่ามารดาเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี การตรวจสุขภาพและการใช้ยาระหว่างการมีครรภ์สามารถป้องกัน
เด็กเกิดใหม่จากการติดเช้ือไวรัสตัวน้ีได้

นอกจากนี้ คุณยังอาจติดเชื้อนี้มาจากผู้ที่เป็นโรคไวรัสตับอัก 
เสบบีได้ด้วย โดย:

• การใช้เขม็ฉีดยาและอปุกรณ์การสกั การเจาะ และการฉีดสารเสพตดิร่วมกนั

• การใช้มีดโกน แปรงสีฟัน กรรไกรตดัเลบ็และตุ้มหรู่วมกนั

• การสมัผสัเลือดหรือแผลเปิดของผู้ตดิเชือ้ 

• การมีเพศสมัพนัธ์โดยไมใ่ช้ถงุยางอนามยั 

เร่ืองโรคไวรัสตบัอกัเสบบี 

คุณไม่ตดิโรคไวรสัตบัอักเสบจาก:
• ยงุ

• การรับประทานอาหาร เคร่ืองด่ืมและสบูบหุร่ีร่วมกนั

• การใช้จาน ถ้วย ส้อม ข้อนและตะเกียบร่วมกนั

• การเลีย้งลกูจากเต้านม

• การสมัผสั การจบู การกอด

• การไอหรือจาม

• การมีเพศสมัพนัธ์ด้วยการใช้ถงุยางอนามยั
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การทดสอบเพ่ือตรวจหา
โรคไวรสัตบัอักเสบบี 
หนึง่ในทกุสองคนท่ีเป็นโรคไวรัสตบัอกัเสบบีเรือ้รังจะไมรู้่วา่ตวัเองเป็น ขอให้แพทย์หรือพยาบาล
ของคณุตรวจเลอืดหาเชือ้ไวรัสตบัอกัเสบบีงา่ยๆ ผลตรวจจะกลบัมาถงึแพทย์ผู้นัน้ภายใน 2 
สปัดาห์ การทดสอบนีจ้ะแสดงให้เหน็วา่: 

• คณุเป็นโรคไวรัสตบัอกัเสบบีเรือ้รังหรือไม่

• คณุได้รับการคุ้มกนัเพราะคณุได้รับการฉีดวคัซีนป้องกนัไวรัสตบัอกัเสบบีมาแล้วหรือไม ่หรือ

• คณุจ�าเป็นต้องรับการฉีดวคัซีนป้องกนัไวรัสตบัอกัเสบบีหรือไม่
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Take
tablets
every
day

การรักษาและยา

อัลตราซาวน์
หรือสแกน
ทุก 6 เดือน

การตรวจเลือด
ทุก 6 เดือน

ในอนาคต คณุอาจจ�าเป็นต้องรับประทานยา หากไวรัสตวันี”้ต่ืนขึน้มา” และเร่ิมให้ท�าความเสียหาย
แก่ตบัของคณุ คณุจะต้องรับประทานทานยาเม็ดเหลา่นีท้กุวนั เพ่ือชว่ยป้องกนัความเสียหายของ
ตบัและมะเร็งตบั ยานีไ้มไ่ด้รักษาให้โรคไวรัสตบัอกัเสบหายและมนัจะไมท่�าให้ไวรัสตวันีห้ายไป แต่
มนัชว่ยลดความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่ตบัของคณุและมะเร็งตบั มนัชว่ยควบคมุไวรัสตวันี ้

เป็นสิ่งส�าคัญที่จะต้องตรวจร่างกายอย่างสม�่าเสมออยู่ต่อไป

การตรวจสขุภาพ
เชือ้ไวรัสตบัอกัเสบบีในตบัของคณุเปลี่ยนแปลง
อยูต่ามกาลเวลาท่ีผา่นไป การตรวจสขุภาพทกุ 
6 เดือนเป็นสิง่ส�าคญัมากและเป็นการบอกให้
แพทย์ทราบเก่ียวกบัความเสียหายในตบัของ
คณุ น่ีหมายความถงึการตรวจเลือดและอาจ
ต้องท�าอลัตราซาวน์หรือสแกนด้วย

ผลตรวจจะบอกแพทย์ทราบวา่คณุต้องเร่ิมรับ
ประทานยาหรือยงั

คนสว่นมากท่ีเป็นโรคไวรัสตบัอกัเสบบีเรือ้รัง
ไมจ่�าเป็นต้องรับประทานยา เพราะไวรัสตวันี ้
“ก�าลงัหลบั”และไมท่�าให้ตบัเสียหาย แพทย์อาจ
ขอให้คณุไปพบแพทย์ผู้ เช่ียวชาญโรคไวรัสตบั
อกัเสบ
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รับประทาน
ยา ทกุ วนั



• รับประทานอาหารหลายประเภท ทานผล
ไม้ ผกั ข้าว เมลด็ธญัพืช ถัว่เปลอืกแขง็ 
ปลาและเต้าหู้ให้มากขึน้

• มีน�า้หนกัตวัสมบรูณ์
• ออกก�าลงักายและท�าตวักระฉบักระเฉงอยู่

เสมอ ลองเดนิเลน่กบัครอบครัวและเพ่ือน
ฝงู ลองเตะฟตุบอล เต้นร�าหรือไทชิ

• ตรวจสขุภาพกบัแพทย์ทกุ 6 เดือน
• รับการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคไวรัสตบัอกัเสบเอ
• หลกีเลีย่งการด่ืมสรุาและการใช้สารเสพตดิ
• หยดุสบูบหุร่ี
• อยา่รับประทานอาหารซือ้กลบับ้าน มนัทอด 

ของหวาน เนือ้ท่ีผา่นการแปรรูป เค้กหรือเคร่ือง
ด่ืมรสหวานมากนกั

การมสีขุภาพสมบูรณ์และอยู่สบาย
สิง่ต่อไปน้ีจะช่วยให้คุณมสีขุภาพสมบูรณ์

12
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เดก็เกิดใหมท่กุคนในออสเตรเลียจะได้รับการฉีดวคัซีน
ป้องกนัโรคไวรัสตบัอกัเสบบี ฟรีหนึง่ชดุสี่เข็ม การฉีด
เหลา่นีต้ามปกตจิะป้องกนัเดก็จากการติดโรคไวรัสตบั
อกัเสบบี

หากผู้หญิงมีครรภ์เป็นโรคไวรัสตบัอกัเสบบี เธอจ�าเป็น
ต้องรับการตรวจร่างกายพิเศษ เธออาจจ�าเป็นต้องรับ
ประทานทานยาในชว่งเดือนท้ายๆของการมีครรภ์ เพ่ือ
ป้องกนัไมใ่ห้ทารกติดเชือ้ไวรัสระหวา่งการเกิด ทารก
ท่ีมีมารดาเป็นไรคไวรัสตบัอกัเสบบีเรือ้รังจะได้รับการ
ฉีดยาพิเศษหนึง่เข็มทนัทีท่ีคลอดออกมา น่ีจะท�าให้
ทารกสว่นมากปลอดจากการตดิเชือ้ไวรัสตบัอกัเสบบี 
หลงัจากนัน้ทัง้แมแ่ละทารกต้องรับการตรวจร่างกาย
อยา่งสม�่าเสมอเป็นเวลาหลายปี

การมบุีตร
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การดแูลครอบครวัของคุณ:
การป้องกนัโรคไวรสัตบัอักเสบบี 
การฉีดวคัซีนป้องกนัโรคไวรัสตบัอกัเสบบี 
เป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุส�าหรับครอบครัวของคณุ 
และคนใกล้ชิดกบัคณุ ท่ีจะได้รับการคุ้ม 
กนัจากโรคไวรัสตบัอกัเสบบี โปรดพงึระลกึ
วา่โรคไวรัสตบัอกัเสบบีมกัพบในคนหลาย 
คนในครอบครัวเดียวกนั  หากคณุเป็นโรค 
ไวรัสตบัอกัเสบบีเรือ้รัง เป็นสิง่ส�าคญัท่ีพ่ี 
น้องชายหญิง บดิามารดา ภรรยา สามี 
คูน่อนและลกูๆของคณุควรได้รับการ 
ทดสอบ วา่มีใครเป็นโรคไวรัสตบัอกัเสบบี
หรือไม่

หากพวกเขายงัไมเ่ป็นโรคไวรัสตบัอกัเสบ 
บี พวกเขาสามารถไปรับการฉีดวคัซีน 
ป้องกนัโรคไวรัสตบัอกัเสบบีได้ฟรีหนึง่ชดุ

เ ป็นสิง่ส�าคญัท่ีจะต้องตรวจเช็ควา่สมาชิก 
ในครอบครัวท่ีอยูบ้่านเดียวกบัคณุทราบ 
เก่ียวกบัการฉีดวคัซีนนีเ้พ่ือคุ้มกนัตวัพวก 
เขา

การฉีดวคัซีนเป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุส�าหรับ
ครอบครัวของคณุและคนใกล้ชิดกบัคณุ 
ท่ีจะได้รับการคุ้มกนัจากโรคไวรัสตบัอกั
เสบบี

ท�าความสะอาดเลือด ปิดแผลท่ีเปิด

อยา่ใช้มีดโกน แปรงสีฟัน กรรไกรตดัเลบ็
หรือตุ้มหรู่วมกนั

อยา่ใช้เข็มฉีดยาหรืออปุกรณ์ส�าหรับ
การสกั การเจาะหรือการฉีดสารเสพตดิ
ร่วมกนั

ใช้ถงุยางอนามยัเม่ือมีเพศสมัพนัธ์กบั
คูค่รองคนใหมห่รือคนท่ีไมไ่ด้รับการฉีด
วคัซีน

อย่าลืมดูแลตัวเอง

16
เร่ืองโรคไวรัสตบัอกัเสบบี เร่ืองโรคไวรัสตบัอกัเสบบี  

คลนิิก



คนบางคนต้องการจะบอกเพ่ือนและครอบครัววา่ตนเป็นโรคไวรัสตบัอเัสบบีเรือ้รัง ในขณะท่ี
คนอ่ืนๆอาจรู้สกึละอายและกงัวล – พวกเขาไมต้่องการจะพดูเก่ียวกบัโรคไวรัสตบัอกัเสบบี 
อาจเป็นประโยชน์ ถ้าคณุได้พดูกบัคนท่ีเข้าใจคณุ คอ่ยๆตดัสนิใจวา่คณุจะสามารถไว้ใจ
ใครได้บ้าง เป็นสิง่ส�าคญัท่ีคณุจะต้องคดิเร่ืองการบอกให้คนในบ้านและคูส่มัพนัธ์ทางเพศ
ของคณุทราบ เพ่ือเขาจะได้ไปรับการตรวจและฉีดวคัซีนป้องกนั อาจเป็นประโยชน์หากคณุ
หารือเร่ืองนีก้บัพยาบาลหรือแพทย์ของคณุ  

การมชีวีติอยู่กบัโรคไวรัสตับ 
อักเสบบีเร้ือรัง: มนัหมายความว่า 
อะไรส�าหรบัคุณ?

การฉีดวคัซีนจะสามารถป้องกนัไมใ่ห้คนตดิโรคไวรัสตบัอกัเสบบี

โรคไวรัสตบัอกัเสบบีเรือ้รังสามารถท�าให้เกิดโรคตบัและมะเร็งตบั

ขอให้แพทย์ของคณุตรวจเลือดเพ่ือการตรวจสอบวา่คณุเป็นโรคไวรัสตบัอกัเสบบี
หรือไม่

การรักษาโรคไวรัสตบัอกัเสบบีลดโอกาสของการท่ีตบัจะถกูท�าให้เสียหายและการ
เป็นโรคมะเร็ง 

ตรวจร่างกายทกุ 6 เดือนท่ีคลนิิกแพทย์ของทา่น เพ่ือตรวจวา่ทา่นเป็นโรคไวรัสตบั
อกัเสบบีเรือ้รังหรือไม่

โปรดพึงระลึกว่า!
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Your Community Health Centre 
Your doctor, GP or clinic nurse

Hep B Help website –  
for community & clinicians 
www.hepbhelp.org.au

Organisations working with refugee 
and migrant communities in hepatitis 
and sexual health.

Victoria – Multicultural Health and 
Support Service (CEH) 
Phone: (03) 9418 9929 
www.ceh.org.au

NSW - Multicultural HIV 
and Hepatitis Service    
Phone:  (02) 9515 1234 
www.mhahs.org.au

South Australia – PEACE Multicultural 
Services (Relationships Australia)  
Phone: (08) 8245 8100 
www.rasa.org.au/services/couples-
families/peace-multicultural-services/
Queensland – Hepatitis, HIV and 
Sexual Health Program (ECCV)   
Phone: (07) 3255 1540
www.eccq.com.au

Western Australia - Multicultural Health 
Services Centre of WA  
Phone: (08) 9328 2699        
www.mscwa.com.au

All states

National Hepatitis Information Line 
Phone: 1800 437 222  
www.hepatitisaustralia.com.au 
Link to hepatitis organisation in 
your state.

Multicultural Women’s Health Australia 
Phone: 1800 656 421 
www.mcwh.com.au/mwha.php

Cancer Council Australia Helpline   
Phone: 13 11 20.  Interpreters available.

Australian Multicultural 
BBV/STI Alliance 
Phone: (03) 9418 9929 
www.multiculturalbbvsti.org.au

Health Direct (Nurse on call) 
Phone: 1800 022 222 
24 hr health advice.

Translating and Interpreting 
Service (TIS) 
Phone: 131 45

จะไปขอความช่วยเหลือและ
ข้อมลูเพ่ิมเตมิได้จากท่ีไหน?
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