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Thai – Hepatitis B 

ไวรัสตับอักเสบชนิดบี ไวรัสตับอักเสบชนิดบี 
ในขณะที่เราพยายามจะทําใหเอกสารนี้มีขอมูลท่ีถูกตอง แตขอมูลเหลาน้ี
ก็ไมสามารถใชทดแทนคําแนะนําทางการแพทยได กรุณาไปพบผูเช่ียวชาญทางดาน
สุขภาพ หากคุณมีความกังวลใด ๆ เก่ียวกับสุขภาพของคุณ รายการที่แสดงอยูดานลาง
ของเอกสารนี้ เปนรายช่ือของสถานที่ท่ีคุณจะสามารถขอรับขอมูลเพ่ิมเติมได

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

คุณจะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ไดอยางไร?คุณจะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ไดอยางไร?
โรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี จะติดตองายกวา HIV/เอดส ไวรัสตับอักเสบชนิดบี สวนใหญ
จะแพรกระจายผานการสัมผัสโดยตรงกับเลือดที่ติดเชื้อและผลิตภัณฑจากเลือด 
แตคุณยังสามารถติดเชื้อผานสารคัดหล่ังจากรางกายประเภทอื่นไดอีกดวย ซ่ึงรวมถึง
น้ําอสุจิ และสารคัดหล่ังจากชองคลอด

คุณสามารถติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ไดคุณสามารถติดเช้ือไวรัสตับอักเสบชนิดบี ได
■ จากเลือดจํานวนเพียงเล็กนอย แมจะมีขนาดเล็กเกินกวาที่จะมองเห็นก็ตาม
■ โดยการมีเพศสัมพันธทางชองคลอด ปาก หรือทางทวารหนักกับผูติดเชื้อ

หากคุณไมใชถุงยางอนามัย
■ จากการใชเข็ม กระบอกฉีดยา และอุปกรณฉีดยาชนิดอื่นๆ รวมกับผูติดเชื้อ 
■ หากคุณทํางานที่เกี่ยวของกับการสัมผัสกับเลือด หรือสารคัดหล่ังจากรางกาย

ของมนุษย
หากคุณติดเช้ือไวรัสตับอักเสบชนิดบี ทารกของคุณก็อาจติดเชื้อไปดวยในระหวาง
การคลอด หรือในเวลาตอมา 

หากคุณอยูรวมชายคาเดียวกันกับผูเปนพาหะนําโรค คุณจําเปนตองใชความระมัดระวัง
เปนพิเศษ (ดูท่ีหัวขอเร่ือง ผม/ดิฉันจะลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
ชนิดบี ไดอยางไร)

ในออสเตรเลีย คุณมีโอกาสนอยท่ีจะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ผานการเปล่ียนถาย
เลือด หรือการผาตัดปลูกถายอวัยวะ

สัญญาณและอาการของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี คืออะไร?สัญญาณและอาการของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี คืออะไร?
ประมาณครึ่งหน่ึงของประชากรผูใหญและเด็กสวนใหญท่ีติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี
มักจะไมมีอาการแตอยางใด บางคนจะรูสึกสบายดีเปนเวลาหลายเดือน กอนจะมีอาการ
ใดๆ เกิดขึ้น

อาการ ไดแก:
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■ มีไข
■ เหน่ือยอยางรุนแรงเปนสัปดาหหรือเป3็นเดือน
■ เบ่ืออาหาร คล่ืนเหียน (รูสึกเหมือนไมสบาย) และอาเจียน
■ ปวดตามขอ
■ ตาหรือผิวหนังเร่ิมเปล่ียนเปนสีเหลือง (โรคดีซาน)
สวนใหญพวกผูใหญมักจะหายขาด และไมเปนไวรัสตับอักเสบชนิดบี อีก

อยางไรก็ตาม ผูใหญบางคน และเด็กทารกสวนใหญจะกลายเปนพาหะนําโรคของไวรัส

ตับอักเสบชนิดบี ผูเปนพาหนะจะไมรูสึกวาตนเองไมสบาย แตจะมีไวรัสอยูในกระแส
เลือดนานนับป ผูเปนพาหนะนําโรคสามารถพัฒนาอาการไปเปนโรคตับท่ีรุนแรงได
ซึ่งรวมถึง ตับวาย และมะเร็งตับ หลังจากติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีไปแลวเปนเวลา
20 ป หรือมากกวาน้ัน ผูเปนพาหะนําโรคยังสามารถแพรเช้ือไปยังผูอ่ืนได แมวาพวกเขา
จะรูสกึสบายดีอยู และไมมีอาการใดๆ ก็ตาม

ผม/ดิฉันจะทราบไดอยางวาติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี?ผม/ดิฉันจะทราบไดอยางวาติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี?
การตรวจเลือดสามารถแสดงใหเห็นได หากผูปวยเคยไดรับเช้ือไวรัสตับอักเสบชนิดบี
ในอดีตท่ีผานมา หรือวาติดเชื้อเร้ือรัง การตรวจสอบประเภทอื่น เชน การตรวจสอบ
การทํางานของตับ สามารถแสดงใหเห็นวา ตับไดรับความเสียหายไปบางแลว หรือไม

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

หากคุณเปนผูติดเชื้อ:หากคุณเปนผูติดเชื้อ:
■ อยาบริจาคเลือด อวัยวะ หรือเน้ือเย่ือ หากคุณมีเช้ือไวรัสตับอักเสบชนิดบี
■ ระมัดระวังเพ่ือใหแนใจไดวา คนอ่ืนไมไดสัมผัสกับเลือด หรือสารคัดหล่ังจาก

รางกายของคุณ หากสารคัดหล่ังเหลาน้ันหกออกมา ใหทําความสะอาดโดยใช
กระดาษชําระเช็ด และทําความสะอาดใหเกล้ียงดวยน้ํายาซักลางและน้ํา
จนกระทั่งไมมีคราบเหลือใหเห็นไดอีก หากมีคราบเลือดขนาดใหญหกลงบนพรม
อาจจะตองลางพรมดวยแชมพู หรือความสะอาดดวยไอน้ํา

■ ปดบาดแผลของคุณดวยผาพันแผลชนิดกันน้ําได
■ ใชถุงยางอนามัย และสารหลอล่ืนท่ีทําจากนํ้า และแผนยางอนามัยสําหรับเลีย

กับคูนอนคนใหม และกับคูนอนท่ียังไมมีภูมิคุมกัน
■ ไมควรใชเข็ม กระบอกฉีดยา หรืออุปกรณฉีดยาใดๆ รวมกับผูอ่ืนโดยเด็ดขาด

ใหแนใจไดวา อุปกรณฉีดยาเหลาน้ัน เปนของใหม และ/หรือไดผานการทําให
ปลอดเช้ือมาแลว



ไวรัสตับอักเสบชนิดบี ไวรัสตับอักเสบชนิดบี 
Thai – Hepatitis B

ผม/ดิฉันจะไดรับการรักษาไดอยางไร?ผม/ดิฉันจะไดรับการรักษาไดอยางไร?
หากคุณสัมผัสกับเช้ือไวรัสตับอักเสบชนิดบีมา แพทยมีรักษาแบบพิเศษท่ีสามารถ
ชวยปองกันการติดเชื้อได หากคุณไปพบแพทยในทันที แพทยยังมียาท่ีจะชวยรักษา
ผูเปนพาหะนําโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี ระยะยาวไดอีกดวย

ผม/ดิฉันจะลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ไดอยางไร?ผม/ดิฉันจะลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ไดอยางไร?
คุณจะปลอดภัยไดถึงเกือบ 100 เปอรเซ็นต หากคุณไดรับการฉีดวัคซีนปองกันเช้ือไวรัส
ตับอักเสบชนิดบี ซึ่งสําหรับผูใหญ ตองฉีดยา 3 เข็ม ในระยะเวลา 6 เดือน

นอกจากนี้ยังมีวิธีงายๆ ท่ีจะปองกันตัวคุณเองจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี
และการติดเช้ือประเภทอ่ืนๆ น่ันคือ

■ ไมควรใชเข็ม กระบอกฉีดยา หรืออุปกรณฉีดยาใดๆ รวมกับผูอ่ืนโดยเด็ดขาด
ใหแนใจไดวา อุปกรณฉีดยาเหลาน้ัน เปนของใหม และ/หรือไดผานการทําให
ปลอดเช้ือมาแลว

■ ใหเลือกวิธีมีเพศสัมพันธอยางปลอดภัย ดวยการใชถุงยางอนามัย หรือแผนยาง
อนามัยสําหรับเลีย และสารหลอล่ืนท่ีทําจากนํ้า คุณจะมีความเสี่ยงมากขึ้น หากมี
คูนอนหลายคน การรวมเพศทางทวารหนัก และ/หรือในชวงที่ฝายหญิงมีประจําเดือน

■ กอนการตัดสินใจทําลวดลายศิลปะบนรางกาย (เชน สักหรือเจาะผิวหนัง) ใหแนใจ
ไดวา ศิลปนผูท่ีทํางานใหน้ัน ใชอุปกรณท่ีผานการทําใหปลอดเช้ือ และใชใบมีด
และเข็มใหมทุกครั้ง

■ อยาใชอุปกรณสุขอนามัยสวนบุคคลรวมกับผูอ่ืน เชน ใบมีดโกน แปรงสีฟน
และไหมขัดฟน

■ ทําความสะอาดและปดบาดแผลท่ีมีการตกเลือด และเคลือบแผลในทันที
■ เลือดท่ีไหลออกมา รวมถึงคราบเลือดที่แหงแลว ควรจะไดรับการทําความสะอาด

และทําใหไมติดเชื้อดวยการใชสวนผสมของนํ้ากับน้ํายาฆาเช้ือ (น้ํายาฆาเช้ือ
แบบท่ีใชตามบาน หน่ึงสวน ผสมกับ น้ํา 10 สวน) ควรสวมถุงมือทุกครั้ง
ท่ีทําความสะอาดรอยคราบเลือด แมรอยเลือดน้ันๆ จะแหงแลวตาม น่ันก็อาจมี
ความเสี่ยงตอผูอ่ืนเชนกัน ควรหอผาและถุงมือท่ีใชทําความสะอาด ใสลงไปใน
ถุงพลาสติก กอนท่ีจะทิ้งลงในถังขยะดวย
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มีวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี หรือไม?มีวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี หรือไม?

มี วัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบชนิดบี มีความปลอดภัย และไดผล

ผูท่ีควรฉีดวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี มีใครบาง?ผูท่ีควรฉีดวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี มีใครบาง?
คูนอน และผูท่ีอาศัยอยูกับผูท่ีเปนพาหะนําโรคของเช้ือไวรัสตับอักเสบชนิดบี ควรไป
ตรวจเพ่ือหาเช้ือไวรัสตับอักเสบชนิดบี หากไมมีเช้ือ พวกเขาควรฉีดวัคซีนปองกัน
ผูท่ีอยูในกลุมเสี่ยงสามารถฉีดวัคซีนไดฟรี กรุณาสอบถามแพทยของคุณ (GP) หรือ
แพทยท่ีคุณเลือก

เราขอแนะนําใหคุณฉีดวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี หากเราขอแนะนําใหคุณฉีดวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี หาก
■  คุณเคยมีสวนรวมในการใชเข็มฉีดยาเสพติด การสักและเจาะผิวหนัง

มีเพศสัมพันธทางชองคลอด ทางปาก หรือทางทวารหนัก โดยไมมีการปองกัน
กับคูนอนช่ัวคราว หรือรวมเพศกับผูขายบริการทางเพศ

■ คุณเปนชายรักรวมเพศ
■ คุณมีโรคตับเร้ือรังอื่นๆ นอกเหนือจากไวรัสตับอักเสบบี
■ คุณอยูในชวงระหวางการฟอกไต
■ งานของคุณ ทําใหคุณตองสัมผัสกับเลือด หรือสารคัดหล่ังตางๆ จากรางกาย
■ คุณเปนนักโทษหรือเจาหนาที่ของสถานกักกัน (คุก)
■ คุณอาศัยอยูหรือทํางานกับคนท่ีมีความพิการทางปญญา
■ คุณเดินทางไปยังประเทศท่ีเช้ือไวรัสตับอักเสบชนิดบี น้ัน มีอยูท่ัวไป

(สอบถามแพทยของคุณ (GP) หรือผูเช่ียวชาญดานสุขภาพการเดินทาง)
■ คุณเปนสมาชิกของครอบครัวท่ีรับเล้ียงบุตรบุญธรรมจากตางประเทศ
■ คุณเปนผูปฏิบัติงานดานการดูแลสุขภาพ

ผม/ดิฉันจะไปฉีดวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ไดอยางไร?ผม/ดิฉันจะไปฉีดวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ไดอยางไร?
สําหรับผูใหญ คุณจะตองฉีดวัคซีน 3 เข็ม ในระยะเวลา 6 เดือน เด็กทารกทุกคนท่ีเกิด
ในออสเตรเลีย และเด็กทุกคนท่ีเรียนในช้ันปท่ี 7 จะไดรับการฉีดวัคซีนปองกันเช้ือไวรัส
ตับอักเสบชนิดบี ฟรี ทุกคน

ผม/ดิฉันจะหาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบชนิดบี ไดจากท่ีใดบาง?ผม/ดิฉันจะหาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบชนิดบี ไดจากที่ใดบาง?
ติดตอแพทยของคุณ (GP) หรือแพทยท่ีคุณเลือก หนวยสุขภาพประชากร
(Population Health Unit) ในทองถิ่น พยาบาลชุมชน หรือผูปฏิบัติงานดานสุขภาพหรือ



เอกสารฉบับน้ีสามารถจัดทําขึ้นในรูปแบบอ่ืนๆไดถามี
การขอเพ่ือนําไปใหผูท่ีเปนบุคคลทุพพลภาพ

Thai – Hepatitis B

ไวรัสตับอักเสบชนิดบี ไวรัสตับอักเสบชนิดบี 

■  Central Immunisation Clinic
 (08) 9321 1312

■  หรือ เฮลธไดเร็คท ออสเตรเลีย (healthdirect Australia)
1800 022 222 

■  Sexual Health Helpline
 9227 6178 หรือ 
 1800 198 205 (สําหรับผูท่ีโทรจากเขตภูมิภาค – โทรฟรีเฉพาะเม่ือใชโทรศัพทบาน)

■  หรือ เฮเพอรไททิสดับเบิลยูเอ (HepatitisWA)
9328 8538 (สําหรับผูท่ีโทรจากเขตเมือง) หรือ 
1800 800 070 (สําหรับผูท่ีโทรจากเขตภูมิภาค – โทรฟรีเฉพาะเม่ือใชโทรศัพทบาน)

คุณสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบไดทางอินเตอรเน็ตท่ีเว็บไซตคุณสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบไดทางอินเตอรเน็ตท่ีเว็บไซต์
www.hepatitiswa.com.au

จัดทําโดย จัดทําโดย  คณะกรรมการควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข รัฐเวสเทิรนออสเตรเลีย 2013 คณะกรรมการควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข รัฐเวสเทิรนออสเตรเลีย 2013
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