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ไวรัสตับอกัเสบซีคืออะไร 

ผู้ป่ วยโรคไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C Virus: HCV) พบประมาณ 130-150 ล้านคนทั วโลก และ

พบผู้ป่ วยใหม่เพิมขึนประมาณ 4 ล้านคนในแต่ละปี เชือไวรัสตับอักเสบ ซ ี เป็นไวรัสตัวเดียวในจีนัส 

Hepacivirus โดยเป็นอาร์เอนเอไวรัสสายบวก (positive stranded RNA virus) ไวรัสตับอักเสบซีมี 6 สาย

พันธุ ์ได้แก่ 1 (โดยแบ่งเป็น 2 สายพันธ์ุย่อยได้แก่ 1aและ1b), 2, 3, 4, 5 และ 6 โดยสายพันธ์ุทีพบมากทั ว

โลก คือสายพันธุ ์1 และสายพันธ์ุทีพบมากในประเทศไทยคือสายพันธ์ุ  1 และ 3  การรักษาการติดเชือไวรัส

ตับอักเสบซีแต่ละสายพันธุนั์นใชสู้ตรยา ขนาดและระยะเวลาในการรักษาต่างกัน และผลสําเร็จในการรักษาก็

ต่างกันด้วย 

ไวรัสตับอักเสบซีติดต่ออย่างไร 

โรคไวรัสตับอักเสบซีติดต่อจากเลือดสู่เลือด (blood to blood contact) เท่านัน เช่น การใช้เข็มฉีดยา

ร่วมกัน บุคลากรทางการแพทย์ทสีัมผัสกับเลือดของผู้ทีติดเชือ การสักร่างกาย เป็นต้น  สําหรับการติดเชือ

โดยวิธีอืน เช่น ทางเพศสัมพันธ ์การถ่ายทอดจากมารดาไปสู่ทารกพบได้น้อยมาก ส่วนการดืมนําโดยใช้แก้ว

ร่วมกัน การจูบกอด การสัมผัสร่างกาย ไม่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชือ 

เมือติดเชือไวรัสตับอักเสบซีแล้วจะมีอาการอย่างไร? 

ผูป้ว่ยทีติดเชือแบบฉับพลัน (acute infection) ส่วนมากไม่แสดงอาการทําให้ผู้ป่ วยไม่ทราบว่าได้ร ับ

เชือเข้าไปในร่างกายแล้ว แต่ในผู้ป่ วยบางคนอาจพบอาการไข้คล้ายเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ อ่อนเพลีย เบือ

อาหาร ตัวเหลืองตาเหลือง โดย15%ของผู้ติดเชือจะสามารถหายได้เอง โดยเฉพาะในเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี 

จะมีการโอกาสพัฒนาของโรคน้อยและร่างกายสามารถกําจัดเชือได้เอง แต่ 85%ของผู้ป่ วยจะกลายเป็นการ

ติดเชือเรือรัง (chronic infection) ซึง 20% ของผู้ป ่ วยจะมกีารอักเสบของตับ ซึงการดําเนินอาการของโรค

ค่อยๆรุนแรงขึน และภายในเวลา 10-30 ปี จะเกิดเป็นโรคตับแข็ง มะเร็งตับ ต้องเปลียนถ่ายตับ และบางราย

เสียชีวิตได้ โดยผู้ป่ วยภูมิต้านทานตําจากการติดเชือไวรัสเอชไอว ี ผู้ทีมีการติดเชือไวรัสตับอกัเสบบี ผูต้ิด

เหล้า และผู้สูงอายุ จะมีความเสียงทีโรคจะเกิดความรุนแรงเพิมขึน จะเห็นว่าไวรัสตับอักเสบซีเหมือนเป็นภัย

เงียบเพราะกว่าผู้ป่ วยจะรู้ตัวว่าติดเชือก็เมือมีการดําเนินของโรครุนแรงแล้ว ซึงทําให้ยากต่อการรักษา 

ปัจจุบ ันมีวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบซีหรือไม่ 

 จนถึงป ั จจุบันนียังไม่มีวัคซีนป้ องกันการติดเชือไวรัสตับอักเสบซี  



จะรู้ได้อย่างไรว่าติดเชือไวรัสตับอักเสบซี 

 การตรวจเลือดเป็นวิธีเดียวในการวินิจฉัยว่ามีการติดเชือหรือไม่ โดยตรวจหาแอนตีบอดขีองไวรัส

ตับอักเสบซี (antibody-HCV) และตรวจหาปริมาณอาร์เอนเอของไวรัส (HCV-RNA) เพือดรูะดับความรุนแรง

ของการติดเชือ นอกจากนี ก่อนเริมให้การรักษาต้องตรวจหาสายพันธุ์ของเชือเพือใช้วางแผนการรักษาให้

เหมาะสม รวมทั งประเมินระดับการทํางานของตับ ความรุนแรงของอาการอักเสบและการเกิดพงัผืดทีตับเพือ

ตรวจดูความรุนแรงของโรค โดยวัดปริมาณเอมไซม์ตับ เช่น AST, ALT METAVIR score เป็นต้น 

เมือติดเชือไวรัสตับอักเสบซีแล้วจะรักษาอย่างไร 

เป้ าหมายการรักษาในป ั จจุบัน คือ การกําจัดเชือให้หายขาดอย่างถาวร โดยประเมินจากจํานวนเชือ

ไวรัสในเลือดหลังการรักษาด้วยยา การทําให้พยาธิสภาพของตับดีขึน ทําให้ตับอักเสบหายไป ป้ องกันตับ

แข็งและมะเร็งตับ 

ยามาตรฐานทีมีในประเทศไทยในป ั จจุบันได้แก่ 

1). Pegylated interferon alfa-2a และ alfa-2b ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 

2). Ribavirin รับประทาน ขนาด 800-1200 มิลลิกรัม/ว ัน 

3). Boceprevir ร ับประทาน ขนาด 800 มิลลิกรัม/วัน ว ันละ 3 ครั ง 

4). Sofosbuvir ร ับประทานขนาด 400 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั ง 

5). Daclatasvir ร ับประทานขนาด 60 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั ง 

6). Ledipasvir รับประทานขนาด 90 มิลลิกรัม ว ันละ 1 ครั ง 

เนืองจากเชือไวรัสเกิดการดือยาได้ง่าย การใช้ยารักษาต้องใช้ยาหลายชนิดทีมีกลไกการออกฤทธิ ใน

การฆ่าเชือไวรัสในแตกต่างกันร่วมกัน ซงึการติดเชือไวรัสตับอักเสบซีแต่ละสายพันธุ์จะมีสูตรยาทีใช้รักษา

และเวลาการรักษาแตกต่างกันด้วย โดยทั วไปใช้เวลารักษานาน 12-48 เดือน แต่ในระหว่างการรักษา แพทย์

จะประเมินผลการรักษาเป็นระยะ เพือปรับแผนการรักษาให้เหมาะสมสําหรับผู้ป่ วยแต่ละราย และป ั จจุบันมี

ยาใหม่ๆซึงออกฤทธิ ฆ่าเชือไวรัสตับอักเสบซโีดยตรง ให้ผลการรักษาทีมีประสิทธิภาพสูงและใช้เวลาในการ
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