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บทความฟนวิชา

โรคตับอักเสบจากไวรัสซี
ธีระพิรัชวิสุทธิ์
หนวยโรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับภาควิชาอายุรศาสตรคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วัตถุประสงค
1. ทราบถึงระบาดวิทยาและการดําเนินโรคของตับอักเสบเรือ้ รังจากไวรัสซี
2. ทราบถึงปจจัยทีมี่ ผลตอการดําเนินโรคและทราบถึงพยากรณของโรค
3. ทราบแนวทางการวินจิ ฉัยโรคและการประเมินผูป ว ย
4. เขาใจถึงหลักการรักษาผูป ว ยโรคตับเรือ้ รังจากไวรัสซี

แรกเริม่ ของการคนพบไวรัสตับอักเสบซี
ในอดีตพบวามีผูป ว ยโรคตับอักเสบกลุม หนึง่ ซึง่ คิด
วานาจะเกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบแตตรวจไมพบเชื้อ
ไวรัสเอหรือบีโดยเฉพาะอยางยิง่ ในผูป ว ยทีได
่ รบั เลือด
แลวเกิดอาการตับอักเสบขึน้ ซึง่ สมัยกอนเรียกไวรัสกลุม
นีว้ าnonAnonBhepatitisจนกระทัง่ ไดมีการคนพบ
เชือ้ ไวรัสตับอักเสบซีขึน้ ในปค.ศ.1989จึงพบวามาก
กวารอยละ 90ของผูปวยที่เคยไดรับเลือดและเกิดตับ
อักเสบขึ้นมาที่ไมใชไวรัสเอและไมใชไวรัสบีจะเกิด
จากการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบซีจากการศึกษาความชุก
ของไวรัสซีในประเทศไทยพบวาประมาณรอยละ1-2
ของผูบริจาคเลือดหรือเทากับประมาณ6แสนคนถึง
หนึง่ ลานคนของประชากรทัว่ ประเทศมีการติดเชือ้ ไวรัส
ไดรบั ตนฉบับ1พฤษภาคม2546ใหลงตีพิมพ23พฤษภาคม2546
ตองการสําเนาตนฉบับกรุณาติดตอรศ.นพ.ธีระพิรชั วิสทุ ธิ์ หนวย
โรค ระบบ ทาง เดิน อาหาร และ โรค ตับ ภาควิชา อายุรศาสตร คณะ
แพทยศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอ.หาดใหญจ.สงขลา
90110

ตับอักเสบซีทัง้ นีขึ้ น้ อยูกั บแตละภูมภิ าคโดยภาคกลาง
พบอัตราการติดเชือ้ ประมาณรอยละ1 ภาคใตประมาณ
รอยละ0.73ภาคอีสานและภาคเหนือประมาณรอยละ
4-6ซึง่ การติดเชือ้ ไวรัสซีพบไดในทุกประเทศทัว่ โลกใน
บางประเทศเชนประเทศอียปิ ตพบอุบตั การณ
ิ สูงถึงรอย
ละ20
โดยคาดประมาณวาปจจุบันมีผูติดเชื้อไวรัสซีอยู
ประมาณ170ลานคนทัว่ โลกและเปนสาเหตุสําคัญมาก
ที่สุดของผูปวยที่ไดรับการผาตัดเปลี่ยนตับในประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ปจจุบันโรคไวรัสตับอักเสบซีพบไดมากขึ้นเรื่อยๆ
เปนสาเหตุของโรคตับอักเสบทีพบ
่ บอยอันหนึง่ ในประเทศ
ไทยและเปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุข
สวนไวรัสตับอักเสบชนิดบีอุบตั การณ
ิ ลดลงอยางตอ
เนือ่ งเนือ่ งจากโครงการฉีดวัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบ
บีในเด็กแรกคลอดทัว่ ประเทศทําใหพบอุบตั การณ
ิ ไวรัส
ตับอักเสบบีลดลงจากอดีตที่พบประมาณรอยละ6-12
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เหลือพบเพียงรอยละ3-5ในปจจุบันโดยเฉพาะอุบัติ
การณในเด็กหนึง่ ขวบปแรกพบเพียงนอยกวารอยละ1
เทานัน้ ซึง่ ตางจากอุบตั การณ
ิ ของไวรัสตับอักเสบซีทียั่ ง
คงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและกลายเปนปญหาสาธารณสุขที่
สําคัญในทุกประเทศทัว่ โลก
การติดตอของโรคไวรัสตับอักเสบ ซี
เชือ้ ไวรัสตับอักเสบซีเปนเชือ้ ทีสามารถ
่
ติดตอไดคลาย
กับ ไวรัส ตับ อัก เสบบี โดย เฉพาะ การ ไดรับ เลือด หรือ
ผลิตภัณฑของเลือดทีปน
่ เปอ นเชือ้ และยังติดตอไดทาง
การใชเข็มฉีดยามีดโกนอุปกรณที่ใชสักหรือใชฝงเข็ม
หรือของมีคมที่ปนเปอ นเลือดผูป ว ย
สวนการติดตอทางเพศสัมพันธยังไมมีขอมูลชัดเจน
มีรายงานวาผูห ญิงที่สามีมีเชือ้ ไวรัสตับอักเสบซีอยูจะมี
โอกาสติดเชื้อประมาณรอยละ5-10
การติดตอจากมารดาสูบุ ตรพบการติดเชือ้ รอยละ6
ของเด็กแรกเกิดที่เกิดจากแมที่ติดเชือ้ ไวรัสซี
การติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธและจากมารดาสูทารก
 จะ
มากยิ่งขึ้นในผูปวยที่มีปริมาณเชื้อไวรัสซีอยูในเลือด
จํานวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยที่มีการติดเชื้อ
ไวรัสHIVรวมดวย
อยางไรก็ตามประมาณรอยละ40-60ของผูปวยไม
สามารถจะสืบคนไดวาติดเชือ้ มาดวยวิธีใด
การดําเนินของโรคไวรัสตับอักเสบ ซี
เมื่อมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีแลวจะเริ่มดวย
ภาวะตับอักเสบฉับพลัน(acutehepatitis)ผูป ว ยมัก
จะไมมีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กนอยในชวงตับอักเสบ
ฉับพลัน มี เพียง 1 ใน 4 ของ ผูปวย ที่ มี อาการ ดี ซาน
(jaundice)ถึงแมโรคนีอาจ
้ ดูวาไมรุนแรงแตรอยละ8085ของผูป วยทีไดรบั เชือ้ จะมีการดําเนินโรคเปนตับอักเสบ
เรือ้ รัง(chronichepatitis)โดยรอยละ20ของผูป ว ย
chronichepatitisCจะเกิดภาวะตับแข็ง(cirrhosis)
ภายในเวลา20ปและเสีย่ งตอการเกิดมะเร็งตับ (hepa-

tocellularcarcinoma)ไดในทีสุ่ ดแตจะมีผูป ว ยบางกลุม
ทีมี่ การดําเนินของโรคเร็วเชนการติดเชือ้ ในคนอายุมาก
กวา50ปใชเวลาเพียง9ปก็กลายเปนตับแข็งโดย
เฉพาะอยางยิ่งในผูปวยที่ติดเชื้อไวรัสซีและดื่มแอลกอ
ฮอลโดยผลการศึกษาจากประเทศอิตาลีในการติดตาม
กลุม ตัวอยางกวาหนึง่ แสนรายพบวาผูป ว ยทีติ่ ดเชือ้ ไวรัส
ซีและดืม่ แอลกอฮอลจะมีโอกาสเกิดตับแข็งและมะเร็งตับ
สูงกวาผูที ดื่ ม่ แอลกอฮอลอยางเดียว10เทาและ6เทา
ตาม ลําดับ ดังนั้น การ ที่ ผูปวย แต ละ ราย มี ปจจัย เสี่ยง
ตางกันทําใหอัตราการลุกลามของโรคไปเปนcirrhosis
ไมเทากันจึงแบงผูป ว ยออกเปนrapid,intermediate
และslowprogressor

นอกจากนี้โรคตับอักเสบจากไวรัสซีจะมีผลตอการ
ลดลงของชวงอายุในผูปวย(lifeexpectancy)พบวา
ผูป ว ยโรคตับอักเสบจากไวรัสซีทีติ่ ดเชือ้ ขณะอายุ30ป
และเปนmilddiseaseจะมีชวงอายุลดลง7ปและถา
ติดเชือ้ ทีอายุ
่ 30ปและเปนmoderatetoseveredisease  จะ มี ชวง อายุ ลดลง 17 ป นั่น คือ ผูปวย โรค ตับ
อักเสบจากไวรัสซีจะตายกอนวัยอันควรและอัตราเสีย่ ง
การเกิดมะเร็งตับมากขึน้ ในผูป ว ยเพศชาย อายุเกิน60
ปมีภาวะตับแข็งหรือผังผืดในตับและดื่มแอลกอฮอล
มากกวา60กรัมตอวัน
HCV-Genotypeคือสายพันธของไวรัสตับอักเสบ
ซีที่พบแตกตางกันขึ้นกับgeneticและgeographic
ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปมักพบHCV-genotypeIa
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ประเทศญีป่ นุ มักพบHCV-genotypeIbสวนประเทศ
ไทยและประเทศในแถบเอเชียมักพบHCV-genotype
3, 4และ6ซึง่ ชนิดของgenotypeทีแตก
่ ตางกันจะมี
ผลตอการตอบสนองตอการรักษาแตการดําเนินของโรค
ไมแตกตางกัน
อาการ
ผูป ว ยไวรัสตับอักเสบซีฉับพลัน(acutehepatitis
C)สวนใหญมักไมคอยมีอาการมีเพียงประมาณรอยละ
20-30ของผูปวยที่จะมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองเชน
เดียว กับ ผูปวย ไวรัส ตับ อักเสบ ซี เรื้อ รัง (chronic
hepatitisC)ชวงแรกมักไมมีอาการเมือ่ โรคไดดําเนิน
ไปมากแลวผูปวยมักมีอาการออนเพลียงายไมมีแรง
ทํางานในบางรายอาจมีอาการคลื่นไสเบื่ออาหารปวด
ทองบริเวณใตชายโครงขวาและคันในรายที่มีตับแข็ง
แลวอาจมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองทองมานตรวจพบ
ลักษณะของโรคตับเรื้อรังไดนอกจากนี้ผูปวยบางราย
อาจมีอาการนอกตับ (extrahepaticmanifestations)
รวมดวยเชนessentialmixedcryoglobulinemia,
vasculitis,arthritis,glomerulonephritisเปนตน
การวินจิ ฉัย
1. การตรวจการทํางานของตับ
ประมาณรอยละ70ของผูป ว ยโรคตับอักเสบเรือ้ รัง
จากไวรัสซีตรวจพบวามีความผิดปกติของคาการทํางาน
ของตับ(คาSGOT, (AST)และคาSGPT, (ALT))
โดยมีคาสูงอยูใน
 ชวง1.5ถึง8เทาของคาปกติ(คาปกติ
จะนอยกวา40IU/mL)
2. การตรวจเลือดหาแอนติบอดีตอไวรัสตับอักเสบ
ซี(Anti-HCV)โดยวิธี secondgenerationELISAs.
ถาใหผลบวกจะบอกถึงวาทานมีภูมติ อเชือ้ ไวรัสซี
(anti-HCV)ซึ่งการตรวจ นี้อาจเปนผลบวก ปลอม
(falsepositive)ดังนั้นผูปวยที่อยูในกลุมเสี่ยงตอการ
ติดเชือ้ ไวรัสซีเชนเคยไดรบั เลือดและมีการอักเสบของ
ตับเรือ้ รังการตรวจคาantiHCVใหผลบวกก็สามารถ
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บอกไดวาเปนโรคไดถึงประมาณรอยละ90ขึ้นไปแต
ตองระวังสําหรับผูมี ปจจัยเสีย่ งต่าํ เชนไมมีปจจัยเสีย่ ง
ในการติดเชือ้ และไมมีการทํางานของตับทีผิ่ ดปกติถา
หากantiHCVเปนบวกโอกาสเปนโรคจริงเพียงรอยละ
50-60เทานัน้ ดังนัน้ จึงเปนปญหาสําคัญวาผูป ว ยทีบริ
่ จาค
เลือดเวลาเจอantiHCVเปนบวกอยาเพิง่ สรุปวาเปน
โรคไวรัสอักเสบซีตองมีการพิสจู นเพิม่ เติมเพือ่ ยืนยันผล
เลือดดังกลาวอีกครัง้
3. ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสซี(HCVRNA)โดยวิธีPCRและการตรวจชนิดสายพันธุของ
ไวรัสซี(HCV-genotype)
4. อัลตราซาวดตบั เพือ่ ประเมินดูระยะโรคของตับ
เชนผูป ว ยมีตับแข็งหรือมะเร็งตับหรือยัง
5. การเจาะเนือ้ ตับเพือ่ ยืนยันการวินจิ ฉัยโรคนอก
จากนียั้ งใชประเมินดูภาวะการอักเสบและระยะของโรค
ตับซึง่ ขอมูลเหลานีมี้ ประโยชนในการพยากรณโรคการ
ตัดสิน ใจ พิจารณา ให การ รักษา และ ยัง ใช คาดคะเน
ประเมินผลการตอบสนองตอการรักษา
วัตถุประสงคในการดูแลรักษาผูปวยโรคตับอักเสบจาก
ไวรัส ซี
เพื่อกําจัดเชื้อไวรัสลดการอักเสบของตับลดความ
เสี่ยงที่จะเปนโรคตับแข็งและโรคมะเร็งตับและลดการ
แพรเชือ้ ไปยังผูอื น่
การตอบสนองตอการรักษา
นิยามของคําทีใช
่ ในการวัดผลการตอบสนองตอการ
รักษา
1. Endoftreatmentresponse(ETR)ซึง่ หมาย
ถึงอัตราการตอบสนองตอการรักษาทีวั่ ดทีเวลา
่ ทีหยุ
่ ดการ
รักษาซึง่ แบงออกเปนbiochemicalresponse(มีการ
ลดลงของliverenzyme, ALT)และvirologicalresponse(ตรวจไมพบเชือ้ ไวรัสตับอักเสบซีHCV-RNA
ดวยวิธีที่ไวที่สุดคือPCR)
2. Sustainedresponse(SR)ซึ่งหมายถึงอัตรา
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การตอบสนองตอการรักษาทีวั่ ดทีเวลา
่ 24สัปดาหภาย
หลังหยุดการรักษาและทีสํ่ าคัญคือsustainedvirologicalresponse(SVR)ทีหมายถึ
่
งการตรวจไมพบเชือ้ ไวรัส
ตับอักเสบซีหลังหยุดการรักษาไปแลว24สัปดาห
สวนใหญการอักเสบของตับมักจะปรับลงมาสูปกติ
หรือมีคาลดลงมากกวาครึง่ หนึง่ ภายใน1-2เดือนหลังจาก
เริม่ การรักษาโดยประเมินจากผลการตรวจเลือดทีใช
่ คา
SGOT(AST)และSGPT(ALT)แตปจจัยที่สําคัญใน
การประเมินผลสําเร็จของการรักษาคือการตรวจไมพบ
เชื้อไวรัสซี (HCV-RNA)โดยวิธกี ารทีไว
่ ทีสุ่ ด(PCRซึง่
ใหผลเปนลบ)หากตรวจดูHCV-RNAดวยวิธทีี ไว
่ มาก
เชนPCRหลังจากไดรับยาครบ24สัปดาหแลวยัง
ตรวจ พบ HCV-RNA แพทยจะ หยุดการรักษาทันที
เพราะ ตอ ให มี การ รักษา ดวย สูตร นี้ ตอไป อีก 6 เดือน
โอกาสทีจะ
่ มีการตอบสนองก็เพิม่ ขึน้ เพียงแครอยละ2-5
ซึง่ ไมคุม กับผลขางเคียงและจํานวนเงินทีใช
่ รักษาเพิม่ อีก
6เดือนโดยแพทยอาจแนะนําผูป ว ยกลุม นีซึ้ ง่ จัดวาเปน
กลุม non-responderดวยการรักษาสูตรใหมตอไป
หลังจากรักษาเสร็จแลวจะรอดูการตอบสนองระยะ
ยาว(หลังหยุดยาแลวเปนเวลา6เดือน) และจะดูผล
PCRอีกครั้งหนึ่งหากPCRเปนลบซึ่งหมายถึงมีการ
ตอบสนองระยะยาวอันมีความหมายซึง่ ใกลเคียงกับการ
หายจากโรคเพราะพบวามากกวารอยละ90ของผูป ว ย
ยังตรวจไวรัสซีไมพบ(HCV-RNAnegative)หลังจาก
ติดตามไปเปนเวลา7ปจึงถือวาโรคตับอักเสบจากไวรัส
ซีสามารถรักษาใหหายขาดไดซึ่งจะแตกตางจากการ
รักษาโรคตับอักเสบจากไวรัสบีที่ยังไมอาจกลาวไดวา
รักษาใหหายขาดไดโดยการรักษาเพียงเพือ่ ยับยัง้ การแบง
ตัวของไวรัสบีหยุดการอักเสบของตับแตโอกาสทีจะ
่
กําจัดเชื้อไวรัสบีออกจากรางกายไดพบเพียงนอยกวา
ร้อยละ10เท่านัน้ นอกจากนี้ยังพบอัตราการกลับเป็น
ซ้าํ ของโรค(HBVreactivation)ไดถึงรอยละ30ในชวง
ชีวติ ของผูป ว ยโรคตับอักเสบจากไวรัสบี

การพัฒนาการรักษาโรคตับอักเสบจากไวรัสซี
ในชวง10ปที่ผานมามีการศึกษาและพัฒนาการ
รักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีอยางมากและตอเนือ่ งเพือ่ จะ
หาวิธกี ารรักษาทีมี่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ตัง้ แตการรักษาดวยยาinterferonmonotherapy
ที่ระยะ เวลา 6-12 เดือน โดย ให ผล การ รักษา เพียง
รอยละ10-25เทานัน้ ตอมามีการพัฒนาการรักษาเปน
การ รั ก ษา ด ว ย ยา สู ต ร ควบ interferon ร ว ม กั บ ยา
ribavirinทีเวลา
่ 6-12เดือนซึง่ ใหผลการรักษาดีขนึ้ เปน
รอยละ40แตก็ยังมีขอจํากัดของยาinterferonไดแก
การดูดซึมจากบริเวณทีฉี่ ดกระจายไปทัว่ รางกายและถูก
ขับออกทางไตอยางรวดเร็วทําใหยามีhalf-lifeสัน้ เพียง
6ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีimmunogenicityและมี
efficacyจํากัดจนกระทัง่ ปจจุบนั มีการพัฒนาเปนการ
รักษาดวยยาPEG-Interferonรวมกับยารับประทาน
ribavirin
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ยาPEG-interferonเปนการนําเอาสารสังเคราะห
polyethyleneglycol,PEGมาจับกับinterferonทําให
ยาinterferonถูกทําลายและกําจัดออกจากรางกายชา
ลงมีผลทําใหยาinterferonมีฤทธิอยู
์ ใน
 รางกายนานขึน้
โดยขนาดโมเลกุลPEGทีม่ าจับกับinterferonมีความ
สําคัญตอการออกฤทธิของ
์ interferonโดยขนาดจะตอง
ไมใหญเกินไปทีจะ
่ ไปบดบังactivereceptorของinterferonและจะตองมีขนาดทีเหมาะสม
่
ทีจะ
่ อยูใน
 รางกาย
ไดนานพอทีจะ
่ สามารถใหยาโดยการฉีดเพียงสัปดาหละ
ครั้งโดยใหผลการตอบสนองมากขึ้นกวาการไดรับยา
ฉีดinterferonกับยาribavirin
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อดีต ที่ ใช ยา ฉีด interferon รวม กับ รับประทาน ยา
ribavirin
ผลการใชPEG-interferonalfa-2b+Ribavirin
ในผูปวยที่ไมเคยไดรับการรักษามากอนปรากฎในงาน
วิจยั ขนาดใหญของProf.Mannsโดยผูป ว ยในงานวิจยั
นี้สวนใหญอวนซึ่งเปนตัวพยากรณที่ไมดี2ใน3เปน
genotype1virusload>2ลานcopies/mLมี cirrhosisประมาณรอยละ10จึงเปนผูปวยที่รักษายาก
แตปรากฎวาsustainedvirologicalresponseโดย
รวมในกลุมที่ไดรับยาPEG-Interferonalfa-2b1.5
mcg/kg+RibavirinดีกวาการฉีดInterferonธรรม
ดา(54%vs47%ดวยpvalueที่มีนัยสําคัญเพราะ
ผูป ว ยจํานวนมาก)
พอแบงตามgenotypeก็ยิ่งเดนชัดขึ้นในgenotype1คือPEG-Interferonalfa-2b+Ribavirinดี
กวา (42%vs33%)และในgenotypenon1ไดผล
การตอบสนองSVRสูงถึงรอยละ82ในกลุม ทีได
่ รบั ยา
PEG-Interferonalfa-2b+Ribavirin

สําหรับยาที่ใชรักษาที่เปนมาตรฐานสากลในปจจุบนั
คือการใชยาฉีดPEG-interferonalfaสัปดาหละ1
ครัง้ รวมกับรับประทานยาRibavirinทุกวันสามารถ
เพิม่ ประสิทธิภาพการรักษา2-3เทาหรือทําใหอัตราการ
ตอบสนองระยะยาวเพิม่ เปนรอยละ60-80เมือ่ ใหการ
รักษาเปนเวลา24-48สัปดาหเมือ่ เทียบกับการรักษาใน
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถนุ ายน 2546
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ปจจุบนั แพทยผูเชี ย่ วชาญโรคทางเดินอาหารและโรค
ตับในประเทศไทยก็ใชสูตรPEG-Interferonalfa+
Ribavirinในการรักษาผูปวยโรคตับอักเสบจากไวรัสซี
ขอมูล เบื้องตน จาก การ ศึกษา โดย ชมรม โรค ตับ แหง
ประเทศไทยเพือ่ ดูผลของยาPEG-Interferonalfa-2b
+Ribavirinในผูป ว ยไทยทียั่ งไมเคยไดรบั การรักษามา
กอนโดยสุม ผูป ว ยเปน2กลุม ใหไดรบั ยาPEG-Interferonalfa-2b1.5mcg/kg(maximumdose=100
mcg)ฉีดสัปดาหละครัง้ +Ribavirin800-1,000mg/
day(ในผูปวยที่หนักนอยกวา70kgและ ≥70kg)
เปนเวลา48สัปดาหเปรียบเทียบกับผูปวยที่ไดรับยา
Interferonalfa–2b3MIUฉีดสัปดาหละ3ครัง้ รวม
กับยาribavirinขนาดเทากันพบวาไดผลbiochemicalresponseที่ 48สัปดาหดูเหมือนวาทัง้ 2กลุม ยังไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญแตvirologicalresponse
จะตางกันคือในกลุม ทีได
่ รบั PEG-Interferonalfa-2b
+RibavirinจะทําใหตรวจไมพบHCV-RNAที่24
สัปดาหรอยละ80ซึง่ มากกวากลุม ทีได
่ รบั ยาInterferon
alfa-2b+Ribavirinโดยผลการรักษาดีใกลเคียงกับ
ผลการวิจัยในตางประเทศ(อัตราการตอบสนองตอการ
รักษาสําหรับผูป ว ยทีติ่ ดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบซีgenotype
nonI)ทัง้ นีอาจ
้ เนือ่ งมาจากคนไทยสวนใหญติดเชือ้ ไวรัส
ซีชนิดสายพันธุgenotype3ซึ่งเปนสายพันธุที่ตอบ
สนองดีตอการรักษาดวยสูตรยาควบดังกลาว

ผูปวยตองการการปรับขนาดยาPEG-Interferon
alfa-2bมากกวากลุม Interferonalfa-2bโดยเฉพาะ
ในเรื่องneutropeniaงานวิจัยลาสุดจากสหรัฐอเมริกา
พบวาถาผูป ว ยสามารถไดยารอยละ80ของขนาดยารวม
ของPEG-Interferonalfa-2bและยาRibavirinที่
คํานวณไวและไดรับการรักษานานกวารอยละ80ของ
ระยะเวลาที่ตองรักษาทัง้ หมดผูป ว ยจะมีอัตราการตอบ
สนองดีมากดังนัน้ แพทยผูรั กษาจะตองใหคําแนะนําและ
การ ดูแล อยาง ใกล ชิด รวม ทั้ง ผูปวย จะ ตอง ให ความ
รวมมืออดทนตอการรักษาเพือ่ ใหไดรบั การรักษาอยาง
นอย80:80:80ของสูตรการรักษาดังกลาวขางตน

ผลขางเคียงของยา
เนือ่ งจากการรักษาไวรัสตับอักเสบซีเรือ้ รังตองรักษา
ในระยะยาวอยางนอย24-48สัปดาหซึง่ ตองใชยาฉีดรวม
กับยารับประทานโดยผูป ว ยจะตองทราบถึงผลขางเคียง
ของยาทีอาจ
่ จะเกิดขึน้ จึงจําเปนตองเฝาติดตามดูผลขาง
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InterferonหรือInterferonทีพบ
่ ไดบอยหลังจากฉีดยา
ในเข็มแรกประมาณรอยละ90จะเกิดไขสูงหนาวสัน่ ปวด
เมือ่ ยตามตัวเจ็บกระดูกเหมือนคนเปนไขหวัดใหญมัก
จะเกิด2-6ชัว่ โมงหลังฉีดยาแตสามารถปองกันไดโดย
การฉีดยาในชวงฉีด2-3เข็มแรกแนะนําใหกินยาพารา
เซตามอลเพือ่ ลดอาการไขและอาการปวดตามรางกายซึง่
อาการตางๆ เหลานีจะ
้ คอยๆ ลดนอยลงหลังจากฉีดยา
ไปแลว2-3เข็มนอกจากนี้อาจพบอาการเบื่ออาหาร
ออนเพลียน้าํ หนักลดนอนไมหลับผลกดไขกระดูกจะ
ทําใหเม็ดเลือดขาวต่ําลงไดแตอาการที่พบไดไมบอย
ไดแกมีผลขางเคียงตอไตและไทรอยด รวมทัง้ อาจทําให
ผมรวงไดแตอาการตางๆมักจะดีขนึ้ หลังหยุดยาจนกลับ
สูภาวะ
 ปกติได
สําหรับยารับประทานRibavirinอาจจะทําใหเม็ด
เลือดแดงแตกทําใหผูปวยซีดไดซึ่งเม็ดเลือดแดงแตก
ขึน้ อยูก บั ขนาดของยาหากเกิดการแตกของเม็ดเลือดแดง
แลวปรับขนาดยา อาการก็จะดีขึ้นหรือถาแตกรุนแรง
หยุดยาประมาณ2-4 สัปดาหภาวะ ความ เขมขน ของ
เลือดจะกลับมาปกติเพราะฉะนั้นจึงตองเฝาระวังความ
เขมขนของเม็ดเลือดแดง เวลา กิน ยาribavirinสวน
อาการอืน่ ๆทีจะ
่ พบไดคือเกิดผืน่ คันเพราะยาribavirin
มีฤทธิไป
์ กระตุน histamineในรางกายทําใหเกิดผืน่ คัน
ไดแตผืน่ คันในผูป ว ยมักจะเกิดเปนชัว่ ระยะเวลาหนึง่ เมือ่
เวลาผานไปอาการจะลดลงหรือหายไปไดยกเวนในคน
บางคนทีมี่ โรคผิวหนังอยูแล
 วซึง่ เกีย่ วของกับhistamine
อาจจะเกิดผืน่ คันขึน้ มากสําหรับผูป ว ยโรคลมพิษก็อาจ
จะยิ่งเกิดผื่นโรคลมพิษขึ้นอีกในกรณีหนึ่งอาจจะทําให
เกิดอาการไอไดและอาการทีไม
่ คอยจะรุนแรงแตอาจจะพบ
ไดเชนเวียนศีรษะนอนไมหลับเปนตนถึงแมที่กลาว
มาขางตนยาจะมีผลขางเคียงมากแตถาอยูใน
 ความดูแล
ของแพทยเฉพาะทางโรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
ที่รูจักเฝาระวังและปรับขนาดของยาก็พบวาประมาณ
รอยละ80-85ของผูป ว ยสามารถทนการรักษาไดไมตอง
หยุดการรักษา
การรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีดวยสูตรยาควบนี้
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ผูป ว ยตองคุมกําเนิดในระหวางการรักษา และหลังหยุดยา
แลว6เดือนเนื่องจากยาribavirinมีผลทําใหเกิด
ความผิดปกติของทารกได(teratogenic)
ประโยชนของการรักษาโรคตับอักเสบจากไวรัส ซี
เทาที่มีการศึกษาติดตามในระยะยาวหลังจากรักษา
ขอมูลบงชี้ไปในทางที่วาผูปวยที่ไดรับการรักษาโดย
เฉพาะอยางยิง่ ถาไดการตอบสนองระยะยาวทีตรวจ
่ ไวรัส
ไมพบในกลุมนี้จะลดโอกาสการเกิดตับแข็งตับวาย
และการเกิดมะเร็งตับไดซึง่ จะมีชีวติ ยืนยาวขึน้ แตทีน่ า
สนใจกวานัน้ พบวาในกลุม ทีได
่ รบั การรักษาแลวไมตอบ
สนองหากสังเกตการดําเนินของโรคโดยเฉพาะในแงการ
เกิดของผังผืดในตับทีจะ
่ เปนตับแข็งจะมีการดําเนินโรคชา
กวาคนทีไม
่ ไดรบั การรักษาเลยคนทีมี่ การตอบสนองจะ
ทําใหโรคดีขึ้นไดและที่สําคัญในคนที่ตอบสนองภาวะ
ผังผืดในตับจะดีขนึ้ ไดเรียกวาregressionของfibrosisซึง่ นาจะลดการเกิดตับแข็งหรือคนไขทีเป
่ นตับแข็งใน
ระยะตนๆก็ทําใหไมเปนตับแข็งมากขึน้ สวนในคนไขที่
รักษาแตไมตอบสนองก็สามารถชวยใหการดําเนินของ
ผังผืดชาลง
จากการศึกษาของProf.Poynardทีรวบรวม
่
ขอมูล
ผูป ว ยกวา3พันรายจาก4โครงการศึกษา(มีการรักษา
ตางๆ ทั้งสิ้น10 สูตรการรักษา)ทีมี่ ผลpairliverbiopsy(มีผลliverbiopsyกอนและหลังการรักษา)พบ
วาผูปวยรอยละ39-73มีพยาธิสภาพของตับดีขึ้นใน
จํานวนดังกลาวมีผูป ว ย153รายทีพบ
่ วาเปนตับแข็งกอน
การรักษาภายหลังการรักษาพบวารอยละ49ของผูป ว ย
ทีเคย
่ อานวาเปนตับแข็งกอนการรักษาเมือ่ ตรวจอีกครัง้
หลังการรักษาแลวพบวาไมเปนตับแข็งซึง่ จากความรูใน

อดีตทีเคย
่ กลาวกันวาผังผืดในตับจะไมมีโอกาสreverse
ไดแตปจจุบนั พบวาการรักษาโรคตับอักเสบจากไวรัสซี
สามารถทําใหเกิดreversionของfibrosisไดแมผูป ว ย
นัน้ จะไมตอบสนองตอการรักษา(โดยผูป ว ย2ใน3ของ
กลุม นี้ จัดเปนnon-responder)
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ใน การ ลด อัตรา การ เกิด มะเร็ง ตับ เปน ขอมูล จาก
ประเทศญีป่ นุ ทีน่ าสนใจพบวาในคนไขทีได
่ รบั การรักษา
แลวตอบสนองอัตราการเกิดมะเร็งตับจะลดลงอยาง
ชัดเจนสําหรับคนไขทีไม
่ ตอบสนองคือยังตรวจพบไวรัส
ซีในเลือดแตถาไมมีการอักเสบของตับพบวาโอกาส
การเกิดมะเร็งตับก็ลดลงมากเชนกันผลทีได
่ ใกลเคียงกับ
คนทีตอบ
่ สนองตอการรักษาดังนัน้ จะเห็นวาผูป ว ยทีรั่ บ
การรักษาไดรับประโยชนทุกกรณีเพียงแตจะมากหรือ
นอยขึ้นอยูกับการวาตอบสนองตอการรักษาขนาดไหน
เมือ่ เปรียบเทียบกับรายทีไม
่ ไดรบั การรักษาเลย
Cost-Effectivenessของการรักษาโรคตับอักเสบจาก
ไวรัส ซี
ในตางประเทศไดทําการศึกษาเรือ่ งความคุม คา(cost
effectiveness analysis) พบ วา การ รักษา ไวรัส ตับ
อักเสบซีโดยเฉพาะในคนที่อายุต่ำกว่า60ปีถือว่าได้
ประโยชนและคุม คาในการรักษาอยางมาก
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จากการประมวลองคความรูของ
 การรักษาผูป ว ยโรค
ตับอักเสบจากไวรัสซีแนวทางการรักษาในปจจุบันดัง
แสดงตามแผนภาพ decisiontree(managementof
chronichepatitisC)
จากการศึกษาความคุม คาของการรักษายกตัวอยาง
การผาตัดขยายเสนเลือดหัวใจตีบในตางประเทศ(coronarybypass)ถือวาคุม คาในการรักษาและสามารถเบิก
คารักษาไดจากรัฐบาลซึง่ การรักษาจะตองใชเงินประมาณ
5หมืน่ เหรียญสหรัฐเพือ่ ซือ้ ชีวติ 1ปในขณะทีการ
่ รักษา
โรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังจะใชเงินประมาณ2,0004,000เหรียญเพื่อซื้อชีวิต1ป
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หรือการคํานวณโดยการนําเงิน1ลานเหรียญสหรัฐ
มาใชในการรักษาผูปวยในโรคตางๆเพื่อประมาณวาจะ
สามารถทําใหอายุยืนยาวขึ้นไดกี่ป(คํานวณจากจํานวน
ผูปวยที่รับการรักษาอัตราการตอบสนองตอการรักษา
นัน้ ๆเมือ่ เทียบกับผูที ไม
่ ไดรักษาการรักษาทําใหมีอายุ
ยืนยาวขึน้ เทาใด)
พบวาจากการใชเงินจํานวนดังกลาวการรักษาผูป ว ย
โรคตับอักเสบจากไวรัสซีสามารถgainอายุขึน้ มาไดถึง
101ปในขณะทีการ
่ รักษาโรคcoronarybypassgraft
สามารถ gain อายุ ขึ้น มา เพียง 23 ป หรือ การ รักษา
hypertension ที่ gain อายุ ขึ้น มา ได เพียง 42.7 ป
เทานั้น
ดังนั้น การ รักษา โรค ไวรัสตับ อักเสบ ซี จะ มีความ
คุม คาในการรักษาโดยเฉพาะอยางยิง่ เมือ่ เทียบกับการไม
รักษาซึง่ จะมีผลแทรกซอนของโรคตับอืน่ ๆ ตามมา
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CMECredit
จงเลือกขอทีถู่ กตองทีสุ่ ดเพียงขอเดียวลงในแบบสงคําตอบCMECreditทายเลม
1. What is the most common route of transmission in Thai patients?
A. Blood transfusion
B. Sexual transmission
C. Vertical
D. IVDU
E. Tattooing
2. ผูป ว ยทีต่ ดิ เชือ้ ในวัยเด็ก จะมีโอกาสเสียชีวติ จาก
โรคตับประมาณเทาใด
A. < 5%
B. 5-15%
C. 15-25%
D. 25-40%
E. 40-55%
3. ผูป ว ยชายไทยอายุ 19 ป ตรวจเลือดพบ HBsAg
positive, HBeAg positive ติดตาม LETs
ปกติมาตลอด 2 ป การรักษาทีเ่ หมาะสม คือ
A. ใหคาํ แนะนํา และติดตามดู
B. Liver biopsy
C. รักษาดวย interferon
D. รักษาดวย Lamivudine
E. Interferon plus Lamivudine therapy

4. ปจจัยทีส่ มั พันธกนั กับ good response ตอการรักษา
ดวย interferon ใน chronic hepatitis B
A. เพศชาย
B. เด็ก
C. Pre-treatment ALT<1.5 เทาของคาปกติ
D. High pre-treatment HBV DNA
E. Moderate to severe necroinflammatory
activity ใน liver histology
5. ปญหาสําคัญของ long-term Lamivudine treatment คือ
A. Induce flare of hepatitis หลังเริม่ รักษา
ประมาณ 2 เดือน
B. มีผลขางเคียงมาก
C. Induce precore mutation
D. Induce YMDD mutants
E. เกิด drug tolerance
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สังคายนาสติสตางค
ทุกวันนี้
ชายแดนไทย
จะสงบ
กอนวุนวาย
ทุกวันนี้
กําลังบีบ
สวนคนมี
นัยนตาพอง

มีคน
ในอิหราน
สบสันติ์
ใชสติ
อัตรา
"คนจน"
"เสียดาย"
มองสตางค

บนกันใหญ
บานขยาย
สุดบรรยาย
ดําริดู
คาครองชีพ
ลนสมอง
จายเงินทอง
เควงควางเอย
หลวงตาวัดบวรฯ
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