ไวรัสนี้ถูกค้นพบเมื่อ พ.ศ.2532
โดยแพทย์ชาวสหรัฐอเมริกาเป็น ไวรัสที่
ติดต่อได้ทางเลือด และเป็น อาร์เอ็นเอ
เป็นไวรัสสายเดี่ยวขนาดเล็ก

ไวรัสตับอักเสบซี มีความสาคัญแค่ไหน
ในประเทศไทยพบ ได้เฉลี่ยประมาณร้อยละ 1 – 2 พบ
มากทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่มี
วัคซีนป้องกันได้ และยังไม่มีแนวโน้มที่จะค้นพบ วัคซีน
ในเวลาอันใกล้นี้
ผู้ ป่วย ไวรัส ฯซีเรื้อรังเกือบทุก
รายจะมีอาการอักเสบของตับ และทา
ให้ตับเสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆ ในขณะ
ที่ผู้ป่ว ยไวรัส ฯบี เรื้อรัง ส่วนใหญ่ไม่มี
อาการอักเสบของตับ โดยพบเพียง
ร้อยละ 15 – 25 เท่านั้น ที่มีอาการอักเสบและเสี่ ยงต่อการ
เกิดโรคเรื้อรัง

ใครคือผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสฯ ซี
1. ผู้ที่มีประวัติ ได้รับเลือดหรือส่วนประกอบจาก
เลือด เช่น พลาสมา(น้าเลือด)หรือเก ล็ดเลือด ที่อาจ
เกิดจากการเสียเลือด หรือป่วยเป็นไข้เลือดออก
โดยเฉพาะผู้ที่เคยได้รับเลือดก่อนการค้นพบไวรัสนี้
2. ผู้ทต
ี่ ิดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นเลือด

3. การสัก การเจาะตามร่างกาย สักคิ้ว ใช้ของมี
คมที่สัมผัสผิวหนังร่วมกัน เช่น มีดโกน กรรไกร
ตัดเล็บ แปรงสีฟัน ฯลฯ
4. กลุ่ม ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับ
การฟอกไตมาเป็นเวลานาน
5. การติดต่อทางเพศสัมพันธ์
6. ติดจากแม่ไปสู่ลูก พบได้น้อยมาก
สาหรับการใช้ชีวิตร่วมกันตามปกติในครอบครัว กิน
อาหารร่วมกัน การโอบกอดไม่ส่งผลต่อการติดเชื้อนี้

เมื่อไวรัสฯ ซี เข้าสู่ร่างกายจะเกิดอะไร
จะมีระยะฟักตัว 6 – 8 สัปดาห์ จึงเริ่มมีอาการ

 อาการที่เกิดจากตับอักเสบ
ผู้ป่วยส่วน ใหญ่ ไม่รู้ตัว ว่า เป็นไวรัสฯซี เพราะจะไม่
แสดงอาการให้เห็นเด่นชัด จะรู้ได้จากการตรวจเลือด หลัง
อักเสบแล้ว
บางรายมีอาการคล้ายๆไข้หวัดใหญ่ อ่อนเพลียมาก
รู้สึกเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ
ผู้ป่วยร้อยละ 10 – 15 ที่ จะมีอาการตัวและตาเหลืองหรือ
เป็นดีซ่าน
ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะ มีอาการอักเสบเรื้อรัง โดยที่ยังมี
ไวรัสอยู่ในร่างกายตลอดเวลา และจะมีอาการอักเสบของ
ตับขึ้นๆลงๆอยู่ตลอดเวลา มีผู้ป่วยเพียงส่วนน้อยแค่ร้อยละ
15 ที่อาจจัดการไวรัสได้หมด ผู้ป่วยร้อยละ 20 – 30 จะ
เกิดอาการตับแข็งหลังจากได้รับเชื้อแล้ว 20 ปี

ปัจจัยที่กระตุ้นให้มีอาการรุนแรงขึ้น เช่น ได้รับเชื้อ
ตอนที่อายุมากแล้ว ติดเชื้อจากการได้รับเลือด ดื่มเหล้า

 อาการที่เกิดจากตับแข็ง
ระยะแรกจะยังไม่มีอาการให้เห็น ใช้ชีวิตทางานได้
ตามปกติ จนกระทั่งสูญเสียการทางานของตับมากขึ้น
เรื่อยๆ ก็จะเริ่มมีอาการต่างๆ แสดงออกมา คือ
1. เมื่อ ตับไม่สามารถสร้างสารอาหารพลังงาน
และทาลายสารพิษต่างๆได้ตามปกติ มีผลทา
ให้อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้าหนักลด คลื่นไส้ เท้าบวม
บางรายมีน้าในช่องท้อง(ท้องมาน) ตัวเหลือง ผิวแห้ง
คันตามตัว หรือมีจ้าเลือดง่าย ไวต่อสารพิษมาก ป่วย
หรือติดเชื้อโรคง่าย ถ้าเป็นมากตับจะหยุดทางาน
2. มีพังผืดหรือแผลในตับมากขึ้น จะมีอาการ
อาเจียนเป็นเลือด จากภาวะหลอดเลือดโป่งพองใน
หลอดอาหาร ม้ามโต โลหิตจาง เลือดออก
หลังจากผู้ป่วยเป็นตับแข็งแล้ว อาการจะรุนแรงมาก
ขึ้นและจะทรุดลงตามลาดับ และจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง
จากภาวะแทรกซ้อนของโรคตับ
แข็ง เช่น อาเจียนเป็นเลือด ติด
เชื้อรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะการติด
เชื้อในช่องท้อง ภาวะตับวาย
และผู้ที่เป็นตับแข็งนี้ยังมีโอกาส
เป็น มะเร็งตับ ได้สูงร้อยละ 2
– 4 ต่อปี

ทราบได้อย่างไรว่าเป็นไวรัสฯ ซี
ส่วนใหญ่ จะรู้โดยบังเอิญ เช่น จากการตรวจ
ร่างกายประจาปี การบริจาคเลือด เมื่อตรวจพบว่าตับ
ทางานผิดปกติ แพทย์จะตรวจว่าเกิดเพราะอะไร
ในบางรายอาจได้รับไวรัสในระยะที่เกิดตับแข็งแล้ว
หรือโรคแทรกซ้อนจากตับแข็ง เช่น ท้องมาน อาเจียนเป็น
เลือด หรือเป็นมะเร็งตับแล้ว ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ควรไป
ตรวจตับและหาไวรัสตับต่างๆ

การป้องกัน
ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน การป้องกันที่ดีจึงเป็น
การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง

การตรวจหาผู้ป่วย
เพราะระยะแรกของโรคนั้นไม่แสดงอาการ จึงต้อง
ตรวจร่างกายเป็นประจาทุกปี และเคยได้รับเลือดหรือ
ส่วนประกอบของเลือดก่อนปี 2533 ผู้ที่สาส่อนทางเพศ ผู้
ที่ชอบสัก เจาะเนื้อตัว ให้ไปตรวจร่างกายไว้ก่อน และถ้า
พบว่าการทางานของตับผิดปกติจะได้ทาการรักษาได้ทัน
การตรวจวินิจฉัย ทาได้ 2 วิธี
1. การตรวจจากน้าเหลือง คือ การตรวจ
แอนติบอดี้ต่อไวรัสตับอักเสบ ซี
2. ตรวจหาโดยตรงจากการ ตรวจหาอาร์
เอ็นเอของไวรัส
การตรวจสายพันธุ์ของไวรัสฯนี้ พบว่าสายพันธุ์ของ
มันมีความสาคัญอย่างมากกับความสาเร็จของการรักษา

ไวรัสฯซี อาจแบ่งได้ 6 สายพันธุ์หลัก และมีสายพันธุ์
ย่อยอีกจานวนมาก สายพันธุ์ที่รักษายากที่สุดต้องใช้เวลา
ถึงปีเลย สาหรับประเทศไทย ร้อยละ 70 ของไวรัสฯนี้จัดอยู่
ในสายพันธุ์ที่ง่ายต่อการรักษาเพียง 5–6 เดือนก็รักษาหาย

เมื่อป่วยต้องทาอย่างไรดี
1. ไม่เป็นผู้แพร่เชื้อ โดยไม่ให้เลือด ไม่เจาะ ไม่สัก ไม่ใช้
ของที่ปนเปื้อนของเหลวกับคนอื่น การร่วมเพศก็ต้อง
สวมถุงยางอนามัย แล้วทาการรักษาให้หายขาด
2. กินอาหารให้สะอาด
ครบ 5 หมู่ ออกกาลัง
กาย พักผ่อนให้
เพียงพอ ไม่ดื่มเหล้า
ไม่สูบบุหรี่
3. หลีกเลี่ยงยาหรือสารที่ทาอันตรายตับ ต้องแจ้ง
แพทย์ให้รู้ ไม่ควรใช้สมุนไพรบางอย่าง เช่น ใบขี้เหล็ก
บอระเพ็ด เพราะพบว่าอาจทาให้เกิดตับอักเสบได้
4. ควรไป พบแพทย์สม่าเสมอ เพื่อรักษาและประเมิน
การทางานของตับทุก 3 – 6 เดือน

การรักษา
เป้าหมาย คือ ทาให้ไวรัส ตัว นี้หมดไปจากร่างกาย
ตับก็ค่อยๆคืนความปกติ
ยาที่ใช้ในการรักษาได้ผลดีมี 2 ตัว และจะไม่กลับมา
เป็นอีกหลังหยุดยา โดยจะให้ยา 2 ตัวร่วมกัน เป็นยาฉีดใน
กลุ่มอินเตอร์เฟอรอนกับยากินไรบาไวริน ซึ่งมีราคาแพง
และผลข้างเคียงสูง

คุณเป็น
หรือไม่ ?
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