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ตับอักเสบจากไวรสัตับอักเสบจากไวรสัตับอักเสบจากไวรสัตับอักเสบจากไวรสั    

          ตบัเป็นอวยัวะที�ใหญ่ที�สุดของร่างกาย ตบัของผูใ้หญ่ปกตจิะมนํี#าหนักประมาณ 1,200-

1,500 กรมั หรอืเทยีบไดป้ระมาณหนึ�งในหา้สบิส่วนของนํ#าหนักตวั ในทารกแรกเกดิตบัจะใหญ่มากเมื�อ
เทยีบกบัขนาดของรา่งกาย คอื มนํี#าหนักประมาณหนึ�งในสบิ
แปดสว่นของนํ#าหนักตวั ตบัเป็นอวยัวะเดี�ยว ไมเ่หมอืนตา หู

ปอด หรือไต ซึ�งเป็นอวัยวะคู่ แต่เหมือนจมูก ปาก หรือ
กระเพาะอาหาร ซึ�งมอียา่งละหนึ�ง ตบัปกตมิสีนํี#าตาลปนแดง
เขม้ ลกัษณะนิ�ม (คลา้ยตบัหม)ู ส่วนใหญ่ของตบัอยู่ใตก้ระบงั

ลมดา้นขวา ส่วนล่างของตบัแลบโผล่ออกจากซี�โครงขวาอนั

ล่างสุดเล็กน้อยด้านหล้งของตับสมัผัสกบัอวัยวะช่องท้อง

หลายอวยัวะ เป็นต้นว่าไตขวา ลําไส้เล็กส่วนต้น ลําไส้

ใหญ่  และกระเพาะอาหารบางสว่น 

                เมื�อตรวจร่างกายทางหน้าทอ้งในคนปกตติบัจะมขีนาดปกต ิ ไมอ่าจคลําไดใ้นผูป่้วยโรคตบั

หลายโรค เชน่ ตบัอกัเสบจากเหลา้ ตบัแขง็ หรอืมะเรง็ตบั ฯลฯ ตบัจะมขีนาดใหญ่ และค่อนขา้งแขง็ ยื�น
ยอ้ยลงมาจากชายโครงขวาทาํใหค้ลาํไดช้ดัเจนทางหน้าทอ้ง 

                  ตบัทาํหน้าที�เปรยีบเสมอืนโรงงานเคมทีี�สาํคญัที�สุดของร่างกาย ตบัเป็นอวยัวะสําคญัในการ

เปลี�ยนแปลงสารอาหารพวกโปรตนี ไขมนั คารโ์บไฮเดรต วติามนิ และเกลอืแร่ ใหอ้ยู่ในสภาพที�ร่างกาย
นําไปใชป้ระโยชน์ได ้เพราะอาหารที�มนุษยร์บัประทานเขา้ไป เมื�อผ่านการยอ่ย และดดูซมึแลว้ ส่วนใหญ

สารอาหารเหล่านี#จะถกูนําไปยงัตบั ตบัเป็นศนูยก์ลางของทุกกระบวนการเมตาบอลสิมของรา่งกาย      

โรคโรคโรคโรคตับอักเสบตับอักเสบตับอักเสบตับอักเสบ    เกิดจากอะไรเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรเกิดจากอะไร        
 

                โรคตบัอกัเสบ หมายถงึ โรคที�มกีารอกัเสบกระจายไปทั #งตบั โดยที�เซลล์ตบัจะอกัเสบและ
ตายมากน้อยแตกต่างกนั ตบัอกัเสบแบ่งเป็น 2 ชนิด คอื ชนิดเฉียบพลนัและเรื#อรงั ตบัอกัเสบหมาย
รวมถงึโรคต่าง ๆ หลายชนิด ที�พบบ่อยในประเทศไทยมดีงันี# คอื  
 

� ตบัอกัเสบจากไวรสั 

� ตบัอกัเสบจากเหลา้ 

� ตบัอกัเสบจากยาหรอืสารพษิ 

� ตบัอกัเสบจากการติดเชื#อ เช่น ไขไ้ทฟอยด์บางราย เลปโตสไปโรซิส มาลาเรียบางราย      

ท๊อกโซพลาสโมซสิ ฯลฯ 
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โรคโรคโรคโรคตับอักเสตับอักเสตับอักเสตับอักเสบจากไวรัส คืออะไร บจากไวรัส คืออะไร บจากไวรัส คืออะไร บจากไวรัส คืออะไร     
 

 ในประเทศไทยพบตบัอกัเสบจากไวรสัมากที�สุด โรคตบัอกัเสบจากไวรสัไม่ใชโ่รคที�เพิ�งคน้พบ 

มนุษยต์อ้งทนทกุขก์บัโรคนี#มาตั #งแต่สมยัโบราณเป็นเวลากว่า  2,000 ปีมาแลว้ที�ฮปิโปเครตสีไดบ้รรยาย
ถงึผูป้ว่ยที�เป็นดซี่าน โดยมอีาการไข ้หนาวสั �น อ่อนเพลยี ปวดศรีษะ ปสัสาวะเหลอืง สมนันั #นเรยีก อนิ
เฟคเชยีส เฮปาไตตสิ เนื�องจากสมยัก่อนโรคนี#เป็นโรคระบาดค่อนขา้งรุนแรงและน่ากลวั การระบาดแต่

ละครั #งมผีูค้นลม้ตายไมน้่อย ปจัจุบนัไวรสัที�ทาํใหเ้กดิตบัอกัเสบ มดีงันี#  
� ไวรสัตบัอกัเสบ เอ (Heparnaviridae, Hepatovirus, Picorna) 

� ไวรสัตบัอกัเสบ บ ี(Hepadnaviridae) 

� ไวรสัตบัอกัเสบ ซ ี(Flaviviridae/Pestiviridae) 

� ไวรสัตบัอกัเสบ ด ี(Incomplete virus) 

� ไวรสัตบัอกัเสบ อ ี(Caliciviridae) 

� ไวรสัตบัอกัเสบ จ,ี จบี ี(Flaviviridae) 
 

ตบัอกัเสบจากไวรสัเป็นโรคที�พบไดท้ั �วโลก พบได้ทั #งในเดก็และผูใ้หญ่ ตบัอกัเสบจากไวรสั เอ 

พบไดม้ากในเดก็มากกว่าผูใ้หญ่ 

 การวจิยัไวรสัตบัอกัเสบพบว่าไวรสัทาํใหเ้กดิตบัอกัเสบชนิดอื�นเป็นไวรสัที�ไมใ่ช่ A-E สามารถทาํ

ใหเ้กดิตบัอกัเสบไดเ้ช่นเดยีวกนั Genelab เรยีก ไวรสัตบัอกัเสบ จ ี(G) ส่วน Abbot เรยีกไวรสั จบี(ีGB) 

สามารถตดิต่อทาง parenteral route และยงัมไีวรสัตบัอกัเสบอกีชนิดหนึ�งคอื ไวรสั เอฟ (F) เขา้ใจว่า

ตดิต่อทาง feco-oral route เหมอืนไวรสัตบัอกัเสบ เอ และอ ีนอกจากนี#ยงัมไีวรสัในกลุ่ม  Herpes 

simplex, Herpes zoster, CMV, EB และไวรสัที�อยู่ในกลุ่ม  exotic virus ที�มอีาการแสดงทางตบัไดเ้ชน่ 
ไวรสัในกลุ่ม Filoviruses ไดแ้ก่ Ebola, Marburg  ไวรสัในกลุ่ม Arenavirus เช่น Lassa และไวรสัใน

กลุ่ม Dengue กม็อีาการทางตบัได ้
 

วิธีวิธีวิธีวิธีรักษารักษารักษารักษาโรคโรคโรคโรคตับอักเสตับอักเสตับอักเสตับอักเสบจากไวรัสบจากไวรัสบจากไวรัสบจากไวรัส    
 

 การรกัษาอาการเจ็บป่วยของโรคตบัอกัเสบจากไวรสั ใหพ้กัผ่อนอยา่งเต็มที� ในระยะที�ผูป่้วยมี
อาการรุนแรง ใหน้อนพกับนเตยีงจนกว่าจะหายเพลยี เมื�อรูส้กึว่าแขง็แรงแลว้จงึคอ่ยลุกจากเตยีง ทํา

กจิกรรมต่าง ๆ ได้ตามความจําเป็นการออกกําลงักายตอ้งค่อยๆ เริ�มทลีะน้อยๆ ควรใหอ้าหารบํารุง

รา่งกาย แต่ถา้มอีาการคลื�นไส ้อาเจยีน ควรงดอาหารนั #น และควรงดสิ�งที�เป็นอนัตรายต่อตบั เชน่ สุรา 
และเครื�องดื�มที�มแีอลกอฮอล์ทุกชนิด  ใหก้นิอาหารที�ไดแ้คลอรมีากๆ โดยเฉพาะพวกโปรตนีตอ้งกนิให้

มากและลดอาหารพวกไขมนัลง 
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วิธีวิธีวิธีวิธีปองปองปองปองกันกันกันกันโรคโรคโรคโรคตับอักเสตับอักเสตับอักเสตับอักเสบจากไวรัสบจากไวรัสบจากไวรัสบจากไวรัส    
 

1. ตรวจเลอืดเพื�อทดสอบดวู่า เคยไดร้บัเชื#อไวรสัตบัอกัเสบมาก่อนหรอืไม่ ถา้เคยได้รบัมภีูมิ

ตา้นทานหรอืเป็นพาหะของโรค 
 

2. ฉีดวคัซนีป้องกนัเชื#อไวรสัตบัอกัเสบกอ่นที�จะไดร้บัเชื#อ 
 

3. ไมร่บัประทานอาหาร และนํ#าดื�มที�ไมส่ะอาด และอาหารที�ปรงุไมส่กุทุกชนิด 
 

4. ไมใ่ชส้ิ�งของเครื�องใชร้่วมกนักบัผูท้ ี�ทราบว่าเป็นโรคนี# 
 

5. หลีกเลี�ยงการมสีมัพนัธ์ทางเพศ เช่น เที�ยวหญิงโสเภณี หรือการมั �วสุมทางเพศในเพศ
เดยีวกนั 

 

6. หลกีเลี�ยงการสมัผสัเลอืดของผูป้่วย เช่น รบัการถ่ายเลอด จากผูบ้รจิาคเลอืดที�มเีชื#อไวรสันี#
อยูใ่นตวั หรอืถกูเขม็ที�ใชเ้จาะเลอืด หรอืเขม็ฉีดยาผูป้ว่ยตาํหรอืแทง โดยอบุตัเิหตุ 

 

 


