
 เปนอวัยวะที่สําคัญ และใหญที่สุดของรางกาย มีนําหนักประมาณ 

1,200-1,500 กรัม อยูใตกระบังลมดานขวาตับ มีหนาที่สําคัญหลาย

อยางเชน สรางโปรทีนในกระแสเลือดที่เปนปจจัยที่ชวยในการแข็งตัว

ของเลือด หนาที่ในการเปลี่ยนกลูโคสเปนไกลโคเจนเก็บไว เพื่อมิให

มีกลูโคสในเลือดมากเกิน และหนาที่สรางโคเลสเตอรอล ซึ่งนําไปใช

สรางกรดนําดี ที่ใชในการยอยไขมัน และหนาที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง 

คือ การขับสารพิษ ยาตางๆ และสรางภูมิคุมกันใหกับรางกายอีกดวย

 ตับแบงออกเปน 2 กลีบดวยกัน ภาวะปกติตับจะมีสีนาํตาลปนแดง 

และไมสามารถคลําได แตถามีความผิดปกติ เชน โรคไวรัสตับอักเสบ 

หรือการอักเสบจากยา สารพิษ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา โรคตับอักเสบ

จากพิษสุราเรื้อรัง โรคมะเร็งตับ ผลจากการเปนโรคดังกลาวจะทําให

ตับมี ขนาดใหญขึ้น และสามารถคลําได

• äÇÃÑÊμ ÑºÍÑ¡àÊº ª¹Ô´àÍ

• μ Ñº 

• âÃ¤äÇÃÑÊμ ÑºÍÑ¡àÊº¤×ÍÍÐäÃ
 โรคไวรัสตับอักเสบเปนโรคที่พบไดทั่วๆ ไป ชาวบานเรียกวา

โรคตัวเหลือง ตาเหลือง หรือ โรคดีซาน สวนใหญเกิดจากเชื้อไวรัส

ที่เขาไปในรางกาย และเพิ่มจํานวนในตับ ปจจุบันเชื้อไวรัสที่ทําให

เกิดการอักเสบของตับ มีหลายชนิด แตที่คนพบขณะนี้และทําใหเกิด

มะเร็งตับ คือ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไวรัสตับอักเสบขนิดบี ไวรัสตับ

อักเสบชนิดซี ไวรัสตับอกัเสบชนิดดี และไวรัสตับอักเสบชนิดอี และที่

พบปญหาบอยๆ คือ ชนิด เอ บี ซี

• ÍÒ¡ÒÃ¢Í§âÃ¤äÇÃÑÊμ ÑºÍÑ¡àÊº

 ทั่วๆ ไป เมื่อมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดตางๆจะพบวามี 

อาการคลายๆ กัน ไมสามารถแยกจากกันได โดยเริ่มตนจะมีอาการ

ออนเพลีย มีไขเล็กนอย เบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน ทองอืด         

หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห จะมีตาเหลือง และปวดจุกบริเวณ

ชายโครงขวา หรือลิ้นป อุจจาระมีสีซีด ปสสาวะจะมีสีเหลืองจัด บางราย

จะมีอาการคันตามผิวหนัง อาการของโรคจะปรากฏอยู ประมาณ 2-3 

สัปดาห จากนั้นจะคอยๆ ลดลง จนหายเปนปกติประมาณ 1-3 เดือน 

บางครั้งอาจเปนเรื้อรัง หรือมีอาการรุนแรงถึงขั้นตับวาย หรือเสียชีวิตได

ตับปกติ

โรคตับอักเสบบางชนิดอาจหายขาดได 

บางชนิดเปนเรื้อรังหลายป หรือเปนพาหะ 

และอาจเกิดผลแทรกซอนไดในชวงเวลาตางๆ
• äÇÃÑÊμ ÑºÍÑ¡àÊº ª¹Ô´«Õ 

 ไวรัสชนิดนี้จะติดตอไดหลายทางคลายๆ กับไวรัสตับอักเสบชนิดบี แตกอน
ไมทราบวาคืออะไร เพราะการตรวจพบวาไมใชไวรัสชนิดเอ หรือไวรัสชนิดบี 

จนในป 2532 จึงสามารถตรวจได และใชชื่อวาไวรัสชนิดซี  พบในประเทศ

อเมริกา และยุโรปรอยละ 0.23-0.9 สวนในคนไทยพบรอยละ 2-3 การติดเชื้อ 

มักเนื่องจากการถายเลือด หรือกลุมผูใชยาเสพติด ไวรัสชนิดซี สามารถจะ

ติดตอจากมารดาไปสูทารกมีระยะฟกตัว ประมาณ 1-5 เดือน พวกที่ติดเชื้อ 

โดยการติดตอทางเลือดสูงถึง 80% ภายหลังไดรับเชื้อพบวา ครึ่งหนึ่งจะพบ

ภาวะตับอักเสบเรื้อรัง โดยไมมีภาวะตับแข็ง ผลจากความรุนแรงของเชื้อ

สามารถทําใหเกิดโรคตับอักเสบเรื้อรังได

 

 กลุมไวรัสบี เปนเชื้อที่รุนแรงที่สุด ถาอยูในรางกายนานจะมีอาการ อาเจียน 

หรือถายอุจจาระเปนเลือด โดยปกติเมื่อไดรับเชื้อเขาไปในรางกายแลวประมาณ 

4-6 เดือน เชื้อจะหมดจากรางกาย แตประมาณรอยละ 10-15 จะมีอาการตับ

ถูกทําลาย ตับอักเสบ และกลายเปนโรคตับเรื้อรัง คือตับแข็ง และจะมีโอกาส

เสี่ยงตอการเกิดมะเร็งในตับไดมาก จากรายงานพบวา ผูที่เปนพาหะของโรค

มีโอกาส เปนมะเร็งตับไดมากกวาผูไมเปนพาหะไดถึง 273 เทา

 ปจจุบันพบวาครึ่งหนึ่งของผูติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี จะไมอาการ
แสดงใดๆ แตสามารถเผยแพรเชื้อไปสูผูใกลชิด หรือผูอื่นได บางรายแสดง
อาการโรคไวรัสตับอักเสบแลวหายเปนปกติหรือโรคเรื้อรัง

ตับผิดปกติ

 เชื้อไวรัสจะติดออกมากับอุจจาระผูปวย และติดตอไดทางการรับประทาน

อาหาร และดื่มนําที่ปนเปอนอุจจาระที่มีเชื้อโดยตรง หรือทางออม คือ ใน

อาหารที่สุกๆ ดิบๆ เชน อาหารทะเล หอยแครงลวก การติดเชื้อในเด็กไมคอย

รุนแรง แตถาในผูปวยที่มีอายุ 30 ป ขึ้นไป อาการรุนแรงอาจถึงขั้นตับวาย 

และเสียชีวิต ไมพบมีการอักเสบเรื้อรังหรือภาวะเปนพาหะมักพบไวรัสชนิดนี้ 

ในครอบครัวที่มีความเปนอยูแออัด ไมถูกสุขลักษณะจะพบโรคนี้ ระบาดได

ในชวงฤดูฝน ตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือน กันยายน

• äÇÃÑÊμ ÑºÍÑ¡àÊº ª¹Ô´ºÕ 

 ตรวจพบเชื้อไดในเลือดประมาณวา ประชากรรอยละ 10 เปนพาหะของ

โรคนี้ และจะพบไวรัสชนิดนี้ในสารคัดหลั่งตางๆ เชน นาํลาย นาํนม นาํอสุจิ 

เชื้อไวรัส ตับอักเสบชนิดบีจะติดตอโดยการถายเลือด การมีเพศสัมพันธุ และ

การสัมผัสใกลชิด เชื้อจะเขาทางเยื่อเมือก และผิวหนังที่มีบาดแผล การฉีดยา 

หรือถูกเข็มแทง โดยอุบัติเหตุในขณะเจาะเลือด หรือพฤติกรรมบางอยาง เชน 
การฝงเข็ม การสักตามตัวที่ใชเข็ม ไมสะอาด เจาะหู ทําฟน หรือผาตัด และ
การศึกษาพบวาทารกที่คลอดจากมารดาที่มีเชื้อไวรัสชนิดบี ทารกจะมีโอกาส
ติดเชื้อ และเปนพาหะ 30-70% และจะพบการติดเชื้อสูงใน สามีภรรยา ที่มีเชื้อ
ไวรัสชนิดนี้



 ทานควรปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ หลีกเลี่ยงการสัมผัสนําลาย เสมหะ 

อาเจียน เลือดซีรั่ม และอุปกรณ เครื่องมือที่มีเชื้ออยู การฉีดวัคซีนปองกันโรค 
สามารถฉีดยาเพื่อกระตุนใหมีการสรางภูมิคุมกันโรคได

• ¨Ð·ÃÒºä´ŒÍÂ‹Ò§äÃÇ‹Ò·‹Ò¹ÁÕÀÙÁÔ¤ØŒÁ¡Ñ¹μ ‹Íàª×éÍäÇÃÑÊμ ÑºÍÑ¡àÊº ª¹Ô´ºÕ áÅŒÇ

 การตรวจเลือดสามารถจะบอกไดวาเคยติดเชื้อหรือไม และปจจุบันสภาพ
อาการของทานเปนอยางไร ถามีภูมิคุมกันเกิดขึ้นก็แสดงวาทานเคยติดเชื้อ 
หรือไดรับวัคซีนการตรวจโดยการตรวจหาภูมิคุมกันตอไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี
ผิดปกติ ควรรีบพบแพทย

งานบริการเทคนิคการแพทยชุมชน
ศูนยความเปนเลิศการบริการสุขภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

•  ·‹Ò¹¨Ð·ÃÒºä´ŒÍÂ‹Ò§äÃÇ‹Òμ ÑÇ·‹Ò¹ÁÕàª×éÍäÇÃÑÊμ ÑºÍÑ¡àÊº ª¹Ô´ºÕ
 â´Â¡ÒÃà¨ÒÐàÅ×Í´ à¾×èÍμÃÇ¨ËÒäÇÃÑÊμ ÑºÍÑ¡àÊºª¹Ô´ºÕ

  4.1 เด็กที่มารดาเปนพาหะของโรค
  4.2 บุคคลที่ตรวจเลือดแลว พบวาไมเปนพาหะ และ / หรือ ไมเคย
   ไดรับเชื้อมากอน (ตรวจไมพบเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี)
  4.3 ไมมีภูมิคุมกันโรค
  4.4 บุคคลที่มีคนในบานเปนพาหะ และปวยเปนโรคตับอักเสบ ชนิดบี
 5. งดพฤติกรรมสําสอนทางเพศ
 6.  รับประทานอาหารที่สะอาด หลีกเลี่ยงอาหารทะเล ดื่มนําสะอาด  
  และลางมอืกอนรับประทานอาหาร ทุกครั้ง
 7.  กอนแตงงาน  ควรมีการตรวจเลือดหาพาหะของไวรัสตับอักเสบชนิดบี
 8.  เมื่อทานมีการติดเชื้ออยางเฉียบพลัน และหายเปนปกติ จะตองมี
การติดตาม การตรวจอยางตอเนื่องประมาณ 6-12 เดือน เพื่อดูวาไมพบเชื้อ 
หรือภูมิคุมกันแลว และเพื่อปองกัน ไมใหโรคกลับมาอีก

•  ¡ÒÃ»¯ÔºÑμ Ôμ¹àÁ×èÍ»†ÇÂà»š¹âÃ¤äÇÃÑÊμ ÑºÍÑ¡àÊº ª¹Ô´ºÕ
 1. นอนพักผอนใหเพียงพอ งดออกกําลังกายหนักๆ
 2. กินอาหารที่ยอยงาย เชน ประเภทคารโบไฮเดรต โปรทีนใหเพียงพอ  
  หลีกเลี่ยงอาหารไขมัน
 3. ถาผูปวยกินอาหารไมได และอาเจียน ควรพาไปพบแพทย
 4. งดดื่มสุราทุกประเภท

• àÁ×èÍ·‹Ò¹à»š¹¾ÒËÐ¢Í§âÃ¤äÇÃÑÊμ ÑºÍÑ¡àÊº ª¹Ô´ºÕ ¨Ð·íÒÍÂ‹Ò§äÃ

•  ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹âÃ¤äÇÃÑÊμ Ñº ª¹Ô´ºÕ
 1. ไมใชสิ่งของรวมกับผูอื่น
 2. ไมใชเข็ม หรือกระบอกฉีดยารวมกับผูอื่น
 3. ไมควรใชบริการ เจาะหู ฝงเข็ม 
  สักที่ผิวหนังดวยเข็มไมสะอาด
 4. ฉดีวคัวีนเพือ่ปองกัน (ควรฉีดตอนเด็ก หรอืผูทีม่อีายนุอยกวา 35 ป)  
  ในกลุม

ใหบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ครบวงจร

โทร. 0-2411-2347, 0-2419-7167, 0-2419-7166 ตอ 151

 มีผูที่เปนพาหะในประเทศไทยจํานวนมาก แตทานไมตองกังวล ทานสามารถ 
ปฏิบัติตน และใชชีวิตไดอยางปกติเพียงแตทานปองกันการแพรเชื้อ ไปสูคน
ใกลตัว และผูอื่น
 1. การมีเพศสัมพันธุทุกครั้ง ควรใชถุงยางอนามัย และใชอยางถูกตอง
 2. คูสมรสควรเจาะเลือดตรวจดูวาเปนพาหะ หรือมีภูมิคุมกันหรือไม  
  กอนแตงงาน
 3.  งดบริจาคเลือด และนําอสุจิ
 4.  แยกเครื่องใชสวนตัวไมปะปนกับคนอื่นๆ
 5.  รับประทานอาหารที่เปนประโยชน
 6.  งดดื่มสุรา เบียร และบุหรี่
 7.  ออกกําลังกายสมําเสมอ
 8.  เมื่อทําการรักษาฟน ควรแจงใหทันตแพทยทราบทุกครั้ง
 9.  ควรมีการติดตามรักษาอยางตอเนื่องเปนชวงๆ เมื่อมีอาการผิดปกติ 
ควรปรึกษาแพทย


