เรื่องโรคไวรัส
ตับอักเสบบี

ข้อมูลเป็นภาษาไทย [Thai]

ข้อมูลจากโรงพยาบาลเซนต์วินเซนต์ เมลเบิร์น

ตับและโรคไวรัสตับ
อักเสบบีคอ
ื อะไร?

เนื้อหา
ตับและโรคไวรัสตับอักเสบบีคืออะไร? ...................................................

1

โรคไวรัสตับอักเสบบีมีผลต่อคุณอย่างไร ?..............................................

2

ใครเป็ นโรคไวรัสตับอักเสบบี?..........................................................

5

คุณติดโรคไวรัสตับอักเสบบีได้ อย่างไร?................................................

6

คุณไม่ตดิ โรคไวรัสตับอักเสบีจาก......................................................

7

การทดสอบเพื่อตรวจหาโรคไวรัสตับอักเสบบี...........................................

8

การตรวจสุขภาพ ......................................................................

10

การรักษาและยา ......................................................................

11

การมีสขุ ภาพสมบูรณ์และสุขสบาย ..................................................

12

การมีบตุ ร .............................................................................

14

การดูแลครอบครัวของคุณ: การป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ..........................

16

ตับคืออวัยวะที่ใหญ่ที่สดุ ในร่างกาย ตับที่แข็งแรงท�ำความ
สะอาดเลือด ก�ำจัดการติดเชื ้อ ช่วยย่อยอาหารและสารอาหาร
และเก็บสะสมวิตามิน ตับอักเสบบีเป็ นไวรัสชนิดหนึง่ ที่เล็ก
มากเกินกว่าจะมองเห็น แต่มนั สามารถท�ำให้ เกิดการเจ็บป่ วย
ที่ร้ายแรงได้ ในตับและในร่างกาย

การมีชีวิตอยูก่ บั โรคไวรัสตับอักเสบบีเรื อ้ รัง:
มันหมายความว่าอะไรส�ำหรับคุณ.....................................................

18

ฉันจะไปหาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากที่ไหน?................................................

20

ค�ำประกาศขอบคุณ....................................................................

21

หนังสือเล่มนี้หาอ่านได้ทางออนไลน์และวิดีโอเป็นภาษาต่างๆหลายภาษา ไปที่เว็บไซต์เมลเบิร์นของเซนต์วินเซนต์ ที่:

www.svhm.org.au/home/health-professionals/specialist-clinics/g/gastroenterology
Click to download the Hepatitis B Story in plain English.

เรื่องโรคไวรัสตับอักเสบบี

1

โรคไวรัสตับ
อักเสบบีมผ
ี ล
ต่อคุณอย่างไร ?

โรคไวรัสตับอักเสบบีสามารถท�ำให้ ตบั อักเสบบวม
และเป็ นแผลเป็ น แล้ วตับก็จะไม่สามารถท�ำหน้ าที่
ของมันที่จะท�ำให้ คณ
ุ แข็งแรงได้ อีกต่อไป คนส่วน
มากที่เป็ นโรคไวรัสตับอักเสบบีจะไม่ร้ ูสกึ ว่าตนเอง
เจ็บป่ วยจนกระทัง่ โรคนี ้อยูใ่ นระยะก้ าวหน้ ามาก
แล้ ว โรคนี ้ไม่มีอาการ คนอาจจะเริ่ มรู้สกึ ไม่สบาย
อ่อนเพลีย ปวดหรื อเป็ นไข้ เมื่อตับอักเสบมากและ
เป็ นแผลเป็ น
คนส่วนมากติดโรคไวรัสตับอักเสบบีเมื่อเป็ นทารก
หรื อเด็กเล็ก และจะมีไวรัสนี ้อยูใ่ นตัวตลอดชีวิต นี่
เรี ยกว่าโรคไวรัสตับอักเสบบี “เรื อ้ รัง” ไวรัสตัวนี ้
สามารถ “หลับ”และไม่ท�ำให้ เกิดปั ญหาสุขภาพ
อย่างจริ งจังเป็ นเวลานาน แต่ในบางคนไวรัสตัวนี ้
สามารถ “ตื่นขึ ้นมา”และท�ำให้ คนนันป่
้ วยได้

คนสีค
่ นมีชวี ต
ิ อยูก
่ บ
ั โรคตับอักเสบบีเรือ
้ รัง

ตับ
ป่วย

ในทุกสี่คนที่เป็ นโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื อ้ รัง จะมี
หนึง่ คนที่ตบั เป็ นแผลเป็ น (เรี ยกว่าโรคตับแข็ง) โรค
มะเร็ งตับหรื อตับวายและป่ วยรุนแรงหากผู้ป่วยไม่
รับการรักษา การไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพทุก
6 เดือนจะช่วยป้องกันได้
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ใครเป็นโรคไวรัสตับ
อักเสบบีเรือ้ รัง?
หลายประเทศมีคนจ�ำนวนมากทีม่ ชี วี ติ อยูก่ บั โรคไวรัสตับอักเสบบี
เรื ้อรัง ทังผู
้ ้ชายและผู้หญิงทีเ่ กิดใน:
•		เอเซีย
•		หมูเ่ กาะแปซิฟก
ิ
• แอฟริกา
•		หมูเกาะคาริบเบียน
•		ยโุ รปตอนใต้
•		ตะวันออกกลาง
มีแนวโน้มว่าจะใช้ชวี ติ อยูก่ บั โรคไวรัสตับอักเสบบีมากกว่า
ชาวอะบอริจน
ิ และชาวเกาะช่องแคบทอเรส
เป็ นโรคไวรัสตับอักเสบบีในอัตราสูงด้วยเช่นเดียวกัน
โรคไวรัสตับอักเสบบีมกั พบบ่อยในคนหลายคนในครอบครัวเดียวกัน
คนส่วนมากติดเชื ้อไวรัสตับอักเสบบีเมือ่ ยังเป็ นทารกหรือเด็กเล็ก หาก
คุณเป็ นโรคไวรัสตับอักเสบบี เป็ นสิง่ ส�ำคัญทีพ่ นี่ ้องชายหญิง บิดา
มารดา คูค่ รองและลูกๆของคุณควรได้รบั การทดสอบ ว่ามีใครเป็ นโรค
ไวรัสตับอักเสบบีหรือไม่
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คุณติดโรคไวรัสตับอักเสบบีได้อย่างไร?
ไวรัสตับอักเสบบีอยูใ่ นเลือดและของเหลวทางเพศ คนส่วนมากติดโรคไวรัสตับอักเสบบีเมือ่ เกิดหรือเป็น
เด็กเล็กมากๆ ทารกสามารถติดโรคไวรัสตับอักเสบบีตอนเกิด หากมารดาของเด็กเป็นโรคไวรัสตับอัก
เสบบี
หากเรารูว้ า่ มารดาเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี การตรวจสุขภาพและการใช้ยาระหว่างการมีครรภ์สามารถป้องกัน
เด็กเกิดใหม่จากการติดเชือ้ ไวรัสตัวนีไ้ ด้

คุณไม่ตด
ิ โรคไวรัสตับอักเสบจาก:
•

ยุง

•

การรับประทานอาหาร เครื่องดืม่ และสูบบุหรี่รว่ มกัน

•

การใช้จาน ถ้วย ส้อม ข้อนและตะเกียบร่วมกัน

•

การเลี ้ยงลูกจากเต้านม

•

การสัมผัส การจูบ การกอด

•

การไอหรือจาม

•

การมีเพศสัมพันธ์ด้วยการใช้ถงุ ยางอนามัย

นอกจากนี้ คุณยังอาจติดเชื้อนี้มาจากผู้ที่เป็นโรคไวรัสตับอัก
เสบบีได้ด้วย โดย:

•

การใช้เข็มฉีดยาและอุปกรณ์การสัก การเจาะ และการฉีดสารเสพติดร่วมกัน

•

การใช้ มีดโกน แปรงสีฟัน กรรไกรตัดเล็บและตุ้มหูร่วมกัน

•

การสัมผัสเลือดหรื อแผลเปิ ดของผู้ตดิ เชื ้อ

•

การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ ถงุ ยางอนามัย
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การทดสอบเพือ
่ ตรวจหา
โรคไวรัสตับอักเสบบี
หนึง่ ในทุกสองคนทีเ่ ป็ นโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื ้อรังจะไม่ร้ ูวา่ ตัวเองเป็ น ขอให้ แพทย์หรือพยาบาล
ของคุณตรวจเลือดหาเชื ้อไวรัสตับอักเสบบีงา่ ยๆ ผลตรวจจะกลับมาถึงแพทย์ผ้ นู นภายใน
ั้
2
สัปดาห์ การทดสอบนี ้จะแสดงให้ เห็นว่า:
• คุณเป็ นโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื ้อรังหรือไม่
• คุณได้ รบั การคุ้มกันเพราะคุณได้ รบั การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีมาแล้วหรือไม่ หรือ
• คุณจ�ำเป็ นต้ องรับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีหรือไม่
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การตรวจสุขภาพ
เชื ้อไวรัสตับอักเสบบีในตับของคุณเปลี่ยนแปลง
อยูต่ ามกาลเวลาที่ผา่ นไป การตรวจสุขภาพทุก
6 เดือนเป็ นสิง่ ส�ำคัญมากและเป็ นการบอกให้
แพทย์ทราบเกี่ยวกับความเสียหายในตับของ
คุณ นี่หมายความถึงการตรวจเลือดและอาจ
ต้ องท�ำอัลตราซาวน์หรื อสแกนด้ วย

การรักษาและยา
การตรวจเลือด

ทุก 6 เดือน

ผลตรวจจะบอกแพทย์ทราบว่าคุณต้ องเริ่ มรับ
ประทานยาหรื อยัง
คนส่วนมากที่เป็ นโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื อ้ รัง
ไม่จ�ำเป็ นต้ องรับประทานยา เพราะไวรัสตัวนี ้
“ก�ำลังหลับ”และไม่ท�ำให้ ตบั เสียหาย แพทย์อาจ
ขอให้ คณ
ุ ไปพบแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญโรคไวรัสตับ
อักเสบ

อัลตราซาวน์
หรือสแกน

ทุก 6 เดือน

e
รัTบak
ประทาน
tablets
ยา
ทุ
ก วัน
every
day

ในอนาคต คุณอาจจ�ำเป็ นต้ องรับประทานยา หากไวรัสตัวนี ้”ตื่นขึ ้นมา” และเริ่ มให้ ท�ำความเสียหาย
แก่ตบั ของคุณ คุณจะต้ องรับประทานทานยาเม็ดเหล่านี ้ทุกวัน เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายของ
ตับและมะเร็งตับ ยานี ้ไม่ได้ รักษาให้ โรคไวรัสตับอักเสบหายและมันจะไม่ท�ำให้ ไวรัสตัวนี ้หายไป แต่
มันช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่ตบั ของคุณและมะเร็ งตับ มันช่วยควบคุมไวรัสตัวนี ้
เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะต้องตรวจร่างกายอย่างสม�่ำเสมออยู่ต่อไป
10
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การมีสข
ุ ภาพสมบูรณ์และอยูส
่ บาย
สิง่ ต่อไปนีจ
้ ะช่วยให้คณ
ุ มีสข
ุ ภาพสมบูรณ์
• รับประทานอาหารหลายประเภท ทานผล
ไม้ ผัก ข้ าว เมล็ดธัญพืช ถัว่ เปลือกแข็ง
ปลาและเต้ าหู้ให้ มากขึ ้น
• มีน� ้ำหนักตัวสมบูรณ์
• ออกก�ำลังกายและท�ำตัวกระฉับกระเฉงอยู่
เสมอ ลองเดินเล่นกับครอบครัวและเพือ่ น
ฝูง ลองเตะฟุตบอล เต้ นร�ำหรือไทชิ
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เรื่องโรคไวรัสตับอักเสบบี

•
•
•
•
•

ตรวจสุขภาพกับแพทย์ทกุ 6 เดือน
รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ
หลีกเลีย่ งการดืม่ สุราและการใช้ สารเสพติด
หยุดสูบบุหรี่
อย่ารับประทานอาหารซื ้อกลับบ้ าน มันทอด
ของหวาน เนื ้อทีผ่ า่ นการแปรรูป เค้ กหรือเครื่อง
ดืม่ รสหวานมากนัก
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การมีบต
ุ ร
เด็กเกิดใหม่ทกุ คนในออสเตรเลียจะได้ รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ฟรี หนึง่ ชุดสี่เข็ม การฉีด
เหล่านี ้ตามปกติจะป้องกันเด็กจากการติดโรคไวรัสตับ
อักเสบบี
หากผู้หญิงมีครรภ์เป็ นโรคไวรัสตับอักเสบบี เธอจ�ำเป็ น
ต้ องรับการตรวจร่างกายพิเศษ เธออาจจ�ำเป็ นต้ องรับ
ประทานทานยาในช่วงเดือนท้ ายๆของการมีครรภ์ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ ทารกติดเชื ้อไวรัสระหว่างการเกิด ทารก
ที่มีมารดาเป็ นไรคไวรัสตับอักเสบบีเรื อ้ รังจะได้ รับการ
ฉีดยาพิเศษหนึง่ เข็มทันทีที่คลอดออกมา นี่จะท�ำให้
ทารกส่วนมากปลอดจากการติดเชื ้อไวรัสตับอักเสบบี
หลังจากนันทั
้ งแม่
้ และทารกต้ องรับการตรวจร่างกาย
อย่างสม�่ำเสมอเป็ นเวลาหลายปี
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9

การดูแลครอบครัวของคุณ:

การป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี
เป็ นวิธีทดี่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับครอบครัวของคุณ
และคนใกล้ ชดิ กับคุณ ทีจ่ ะได้ รับการคุ้ม
กันจากโรคไวรัสตับอักเสบบี โปรดพึงระลึก
ว่าโรคไวรัสตับอักเสบบีมกั พบในคนหลาย
คนในครอบครัวเดียวกัน หากคุณเป็ นโรค
ไวรัสตับอักเสบบีเรือ้ รัง เป็ นสิง่ ส�ำคัญทีพ่ ี่
น้ องชายหญิง บิดามารดา ภรรยา สามี
คูน่ อนและลูกๆของคุณควรได้ รับการ
ทดสอบ ว่ามีใครเป็ นโรคไวรัสตับอักเสบบี
หรือไม่
หากพวกเขายังไม่เป็ นโรคไวรัสตับอักเสบ
บี พวกเขาสามารถไปรับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีได้ ฟรี หนึง่ ชุด
เ ป็ นสิง่ ส�ำคัญที่จะต้ องตรวจเช็คว่าสมาชิก
ในครอบครัวที่อยูบ่ ้ านเดียวกับคุณทราบ
เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนี ้เพื่อคุ้มกันตัวพวก
เขา
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อย่าลืมดูแลตัวเอง

คลินกิ

การฉีดวัคซีนเป็ นวิธีที่ดีที่สดุ ส�ำหรับ
ครอบครัวของคุณและคนใกล้ ชิดกับคุณ
ที่จะได้ รับการคุ้มกันจากโรคไวรัสตับอัก
เสบบี
ท�ำความสะอาดเลือด ปิ ดแผลที่เปิ ด
อย่าใช้ มีดโกน แปรงสีฟัน กรรไกรตัดเล็บ
หรื อตุ้มหูร่วมกัน
อย่าใช้ เข็มฉีดยาหรื ออุปกรณ์ส�ำหรับ
การสัก การเจาะหรื อการฉีดสารเสพติด
ร่วมกัน
ใช้ ถงุ ยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กบั
คูค่ รองคนใหม่หรื อคนที่ไม่ได้ รับการฉีด
วัคซีน

เรื่องโรคไวรัสตับอักเสบบี
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การมีชวี ต
ิ อยูก
่ บ
ั โรคไวรัสตับ
อักเสบบีเรือ
้ รัง: มันหมายความว่า
อะไรส�ำหรับคุณ?
คนบางคนต้ องการจะบอกเพื่อนและครอบครัวว่าตนเป็ นโรคไวรัสตับอัเสบบีเรื อ้ รัง ในขณะที่
คนอื่นๆอาจรู้สกึ ละอายและกังวล – พวกเขาไม่ต้องการจะพูดเกี่ยวกับโรคไวรัสตับอักเสบบี
อาจเป็ นประโยชน์ ถ้ าคุณได้ พดู กับคนที่เข้ าใจคุณ ค่อยๆตัดสินใจว่าคุณจะสามารถไว้ ใจ
ใครได้ บ้าง เป็ นสิง่ ส�ำคัญที่คณ
ุ จะต้ องคิดเรื่ องการบอกให้ คนในบ้ านและคูส่ มั พันธ์ทางเพศ
ของคุณทราบ เพื่อเขาจะได้ ไปรับการตรวจและฉีดวัคซีนป้องกัน อาจเป็ นประโยชน์หากคุณ
หารื อเรื่ องนี ้กับพยาบาลหรื อแพทย์ของคุณ

!

โปรดพึงระลึกว่า

การฉีดวัคซีนจะสามารถป้องกันไม่ให้ คนติดโรคไวรัสตับอักเสบบี
โรคไวรัสตับอักเสบบีเรื อ้ รังสามารถท�ำให้ เกิดโรคตับและมะเร็งตับ
ขอให้ แพทย์ของคุณตรวจเลือดเพื่อการตรวจสอบว่าคุณเป็ นโรคไวรัสตับอักเสบบี
หรื อไม่
การรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีลดโอกาสของการที่ตบั จะถูกท�ำให้ เสียหายและการ
เป็ นโรคมะเร็ ง
ตรวจร่างกายทุก 6 เดือนที่คลินิกแพทย์ของท่าน เพื่อตรวจว่าท่านเป็ นโรคไวรัสตับ
อักเสบบีเรื อ้ รังหรื อไม่
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จะไปขอความช่วยเหลือและ
ข้อมูลเพิม
่ เติมได้จากทีไ่ หน?
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/couplesfamilies/peace-multicultural-services/

Queensland – Hepatitis, HIV and
Sexual Health Program (ECCV)
Phone: (07) 3255 1540
www.eccq.com.au
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Western Australia - Multicultural Health
Services Centre of WA
Phone: (08) 9328 2699
www.mscwa.com.au

All states

ค�าประกาศขอบคุณ
Concept and Project Manager:
Gabrielle Bennett, Victorian Viral Hepatitis Educator, St Vincent’s Melbourne.
Email: gabrielle.bennett@svha.org.au

มีองค์ การและบุคคลเป็
นจ�านวนมากที่ได้ให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวางต่อการพัฒนาแหล่ง
ความร้นู ี ้ ข้อเสนอแนะและการมีส่วนร่วมขององค์ การเหล่านี ม้ ีคุณประโยชน์ ล� า้ ค่า:

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

Kat Byron: Victorian Aboriginal Community Controlled Health Organisation,
Tracey Cabrie: Melbourne Health, Allison Coehlo: Centre for Ethnicity, Culture
and Health, Sue Jaraba: ISIS Primary Care, Rosealie Vallance: North West
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Australian Multicultural
BBV/STI Alliance
Phone: (03) 9418 9929
www.multiculturalbbvsti.org.au
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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

Health Direct (Nurse on call)
Phone: 1800 022 222
24 hr health advice.
Translating and Interpreting
Service (TIS)
Phone: 131 45
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Aspin Group web: www.aspinelearning.com.au
This book is available online and in videos in several languages.
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www.svhm.org.au/home/health-professionals/specialist-clinics/g/
gastroenterology
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