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The biology of hepatitis B virus: a review
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บทน� ำ
โรคตับอักเสบทีม่ สี าเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบพบ
อัตราการเสียชีวติ สูงขึ้นเมือ่ เทียบกับอัตราการเสียชีวติ จากการติด
เชื้อเอชไอวี (human Immunodeficiency virus, HIV) วัณโรค
(tuberculosis, TB) และมาลาเรีย (malaria) ทีม่ อี ตั ราการเสีย
ชีวติ ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (hepatitis B
virus, HBV) และไวรัสตับอักเสบ ซี (hepatitis C virus, HCV)
เป็ นสาเหตุทท่ี ำ� ให้เกิดอัตราการตาย (mortality rate) มากกว่า
90% ในกลุม่ ทีพ่ บการติดเชื้อ ในปี ค.ศ. 2015 องค์การอนามัยโลก
(WHO) ได้รายงานถึงความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
เรื้อรัง (chronic infection) ในประชากรทัว่ โลก พบว่ามีประมาณ
257 ล ้านคน และมีอตั ราเสียชีวติ สูงถึง 9 แสนรายต่อปี จากโรค
ตับแข็ง (cirrhosis) และมะเร็งตับ (liver cancer) ทีม่ สี าเหตุจาก
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี โดยในภูมภิ าคเอเซียตะวันออกเฉียง
ใต้ (South East Asia Region, SEAR) มีรายงานพบผูต้ ดิ เชื้อ
ไวรัสตับอักเสบ บี ชนิดเรื้อรังสูงถึง 40 ล ้านคน และมีผูเ้ สียชีวติ
ประมาณ 285,000 ราย1 ดังนัน้ องค์การอนามัยโลกจึงก�ำหนดให้
โรคตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสไวรัสตับอักเสบ บี เป็ นปัญหาด้าน
สาธารณสุขทีส่ ำ� คัญล�ำดับต้นๆ ทีต่ อ้ งแก้ไขอย่างเร่งด่วน อย่างไร
ก็ตาม ในปัจจุบนั มีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
อย่างกว้างขวางทัง้ ด้านการรักษาและการป้ องกัน เช่น การพัฒนา
ยาต้านไวรัส (antiviral drug) และการฉีดวัคซีนป้ องกันไวรัสตับ
อักเสบ บี ในกลุม่ ทารกแรกเกิด แต่กพ็ บว่าอัตราการติดเชื้อยังคงสูง
เช่นเดิม โดยเฉพาะในประเทศทางแถบทวีปเอเซีย ทวีปแอฟริกาและ
ทวีปอเมริกาใต้ ผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี นัน้ มีทงั้ กลุม่ ทีไ่ ม่
แสดงอาการ และมีอาการทางคลินิกจนถึงขัน้ ร้ายแรงคือการเกิดโรค
มะเร็งตับ โดยพบว่ากลุม่ ผูป้ ่ วยเรื้อรังนัน้ มีหลายปัจจัยทีท่ ำ� ให้การ
ด�ำเนินของโรคน�ำไปสู่การเกิดมะเร็งตับได้ ดังนัน้ จึงท�ำให้นกั วิจยั
ด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มคี วามสนใจทีจ่ ะท�ำการศึกษาเกี่ยว
กับเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี มากขึ้น ได้แก่ ลักษณะพันธุกรรมของเชื้อ
ไวรัส การด�ำเนินของโรค ระบบภูมคิ ุม้ กันและการตอบสนองภาย
หลังการติดเชื้อของผูป้ ่ วย อาการทางคลินิกทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การ
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และอาจจะรวมถึงปัจจัยทางด้านสภาวะ

แวดล้อมหรือปัจจัยอืน่ ด้วย2,3 บทความฟื้ นวิชานี้จงึ มีวตั ถุประสงค์
คือ เพือ่ ทบทวนองค์ความรูแ้ ละงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสตับ
อักเสบ บี ส�ำหรับใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั และประยุกต์ใช้
ในงานประจ�ำวัน อีกทัง้ ยังสามารถน�ำความรูน้ ้ ีนำ� ไปต่อยอดงานวิจยั
เพือ่ ลดอัตราการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี โดยเฉพาะการศึกษาใน
กลุม่ ประชากรไทยให้มากขึ้น
สัณฐานวิทยา
เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (hepatitis B virus, HBV) เป็ นที่
รูจ้ กั กันดีตงั้ แต่ปี ค.ศ. 1940 โดยพบเป็ นสาเหตุของการเกิดตับ
อักเสบ (hepatitis) และมักพบมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ภาย
หลังจากการได้รบั เลือด (transfusion-transmitted hepatitis
B infection) จึงถูกตัง้ ชื่อให้เป็ น ไวรัสตับอักเสบ บี เพือ่ แยก
ออกจากเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ ซึง่ ติดต่อได้โดยการรับประทาน
อาหารและน�ำ้ ดืม่ ทีป่ นเปื้ อนเชื้อจากอุจจาระคนและสัตว์ (fecal
oral route) และไม่พบการติดเชื้อแบบเรื้อรัง4 ต่อมาในช่วงปี ค.ศ.
1960 Blumberg และคณะ ได้คน้ พบโปรตีนในน�ำ้ เหลืองของผูป้ ่ วย
ลิวคีเมียชาวอะบอริจ้ นิ (aborigine) ในทวีปออสเตรเลีย5 ทีร่ กั ษา
โดยการให้เลือด และเลือดทีน่ ำ� มาให้กบั ผูป้ ่ วยนัน้ มีการปนเปื้ อน
ของเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จึงตัง้ ชื่อโปรตีนทีค่ น้ พบนี้วา่ Australia
antigen โปรตีนทีถ่ กู ค้นพบสามารถมองเห็นได้โดยการส่องผ่าน
กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนเป็ นอนุภาคอิสระขนาดเล็กมีทงั้ ลักษณะ
เป็ นแท่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 นาโนเมตร และลักษณะกลม
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 25 นาโนเมตร ปัจจุบนั โปรตีน
นี้รูจ้ กั ในชื่อ hepatitis B surface antigen (HBsAg) ส�ำหรับตัว
เชื้อหรืออนุภาคทีส่ มบูรณ์ของไวรัสเรียกว่า dane particle มีรูปร่าง
กลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 42 นาโนเมตร ประกอบ
ด้วย ผิวเปลือกนอก (outer envelope) มี glycoprotein ทีเ่ รียก
ว่า HBsAg แทรกอยู่ใน lipid bilayer โดยจะพันรอบ Icosahedral nucleocapsid หรือ Core ซึง่ มีขนาด 27 นาโนเมตร core
หรือ แคปซิดของไวรัสประกอบด้วย Hepatitis B core antigen
(HBcAg) ซึง่ เป็ น phosphoprotein ทีห่ ่อหุม้ จีโนมของไวรัสไว้
โดยจีโนมของไวรัสมีลกั ษณะเป็ นวงกลมสายคู่และมี endogenous

วารสารโลหิตวทิ ยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปี ท่ี 31 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถนุ ายน 2564

170

ดวงนภา อินทรสงเคราะห์ และคณะ

DNA polymerase ส�ำหรับการเพิม่ จ�ำนวนจีโนมของไวรัส6 dane
particle สามารถพบได้ในน�ำ้ เหลืองในปริมาณทีน่ อ้ ยกว่า HBsAg
ทีม่ คี วามสามารถในการแพร่เชื้อให้กบั ผูอ้ น่ื ได้
Hepatitis B virus ถูกจัดอยู่ใน genus Orthohepadnavirus,
family Hepadnaviridae7 ซึง่ มีลกั ษณะสารพันธุกรรมเป็ นแบบ
partially double-stranded, relax circular DNA (rcDNA) มี
ขนาดความยาวของจีโนมประมาณ 3,200 นิวคลีโอไทด์ (3.2 kb)
ถือว่าเป็ น DNA virus ทีม่ ขี นาดเล็กทีส่ ุด ประกอบด้วย 4 open
reading frames (ORFs) ทีซ่ อ้ นทับกันอยู่ ได้แก่ surface (S),
core (C) polymerase (P) และ X region8 ซึง่ แต่ละ ORFs
สามารถถอดรหัสเป็ นโปรตีนต่างๆ (Figure 1)9 ดังนี้
Pre-S-S และ S gene อยู่บริเวณส่วนทีถ่ อดรหัสเป็ นโปรตีน
ส่วนเปลือก ได้แก่ large (L-), middle (M-) และ small (S-)
surface antigen หรือ HBsAg ซึง่ เป็ นโปรตีนทีพ่ บได้ค่อนข้าง
มาก โปรตีน L (Pre-S1) จะท�ำหน้าทีจ่ บั กับ receptor ของไวรัส
เพือ่ เข้าสู่เซลล์เป้ าหมาย ส่วนโปรตีน M (Pre-S2) ยังไม่พบหน้าที่
ชัดเจน โปรตีนทีส่ ร้างจาก S ORF นี้จะมีส่วนของ antigenic
determinant ซึง่ สามารถกระตุน้ ระบบภูมคิ ุม้ กันของร่างกายได้
ดีมากในปัจจุบนั จึงนิยมน�ำมาผลิตเป็ นวัคซีน
Pre-C-C region จะมีส่วนของ precore และ core regions
ท�ำหน้าทีใ่ นการถอดรหัสเป็ น viral nucleocapsid HBcAg และ
non-structurally secreted protein หรือ hepatitis B e antigen (HBeAg) ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั การถอดรหัสทีเ่ ริ่มจากส่วน core
หรือส่วน precore ตามล�ำดับ
Polymerase gene จะถอดรหัสเป็ นส่วนของเอนไซม์ โดยมี
ส่วนทีซ่ อ้ นทับกับ ORF อืน่ ๆ ท�ำให้สามารถสร้างกรดอะมิโนได้
หลายชนิด และท�ำหน้าทีไ่ ด้หลากหลาย ซึง่ ส่วนปลายด้าน amino

terminus จะมี domain ทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็ น primer ในการสร้าง DNA
สายใหม่จาก RNA pre-genomic genome intermediate และ
ยังมี domain ทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็ นเอนไซม์ reverse transcriptase
เพือ่ สร้างเชื้อไวรัสตัวใหม่อกี ด้วย
X gene จะถูกถอดรหัสเป็ น small regulatory X protein
ปัจจุบนั ยังไม่ทราบหน้าที่ท่ชี ดั เจนซึ่งคาดว่าอาจจะเป็ นโปรตีนที่
มีบทบาทส�ำคัญในการเพิม่ จ�ำนวนของเชื้อ (viral replication)
และการแพร่กระจายของเชื้อ นอกจากนี้ยงั เกี่ยวข้องกับการเกิด
โรคมะเร็งตับหลังการติดเชื้อแบบเรื้อรังอีกด้วย
นอกจากนี้ จีโนมของเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี มีตำ� แหน่งเริ่มของ
การสร้างโปรตีนหลายต�ำแหน่งจึงมีการสร้างโปรตีนทีส่ ำ� คัญหลาย
ชนิด ได้แก่ enhancer (Enh1 และ Enh2), polyadenylation,
encapsidation และ direct repeating (หรือ replication) regions
(DR1 และ DR2) โดยโปรตีนเหล่านี้จะท�ำหน้าทีใ่ นกระบวนการเพิม่
จ�ำนวนของเชื้อและการแสดงออกของยีนในเซลล์ตบั 9,10,11
วงจรชีวติ ของเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
กระบวนการเข้าสู่เซลล์ตบั (hepatocyte) ของเชื้อไวรัส
ตับอักเสบ บี เริ่มจากเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จะจับกับ human
sodium taurocholate co-transporting polypeptide receptor (hNTCP/SLC10A1) ซึง่ เป็ น receptor จ�ำเพาะทีอ่ ยู่บนผิว
เซลล์ตบั โดยทัว่ ไป hNTCP จะท�ำหน้าทีใ่ นการขนส่งเกลือน�ำ้ ดีเข้า
ออกเซลล์ตบั (bile salt transportation) และพบอยู่บนผิวของ
เซลล์ตบั เท่านัน้ 12 จากนัน้ เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จะเข้าสู่เซลล์ตบั
ผ่านกระบวนการ endocytosis13-15 เมือ่ เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
สามารถผ่านเข้าสู่เซลล์ตบั แล ้ว จีโนมของเชื้อ (double stranded
rcDNA) จะส่งเข้าสู่นิวเคลียสผ่าน nuclear pore complex และ

Figure 1 Molecular biology of hepatitis B virus
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การจ�ำแนกสายพันธุแ์ ละระบาดวิทยาของเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
ไวรัสตับอักเสบ บี จัดอยู่ในตระกูล Hepadnaviridae และ
genus Orthohepadnavirus เนื่องจากเป็ นเชื้อก่อโรคตับอักเสบ
เริ่มแรกการจำ�แนกของเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ตาม antigenic
determinant ของ HBsAg ซึง่ เป็ น group-specific determinant
โดยการก�ำหนด subtype นัน้ จะพิจารณาต�ำแหน่งของกรดอะมิโน
ทีต่ ำ� แหน่ง 122 และ 160 ซึง่ หากพบว่ากรดอะมิโนทีต่ ำ� แหน่ง 122
เป็ น Lysine จะเป็ น subtype ชนิด d และหากเป็ น Arginine
จะเป็ น subtype ชนิด y ส่วนกรดอะมิโนทีต่ ำ� แหน่ง 160 หากพบ
เป็ น Lysine จะเป็ น subtype ชนิด w และหากเป็ น Arginine
จะเป็ น subtype ชนิด r ดังนัน้ serological subtype ทีพ่ บ
หลักๆ มีดงั นี้ adrv (adrq+, adrq-), adw (adw2), ayr และ
ayw (ayw1-4)23 ในปัจจุบนั ยังสามารถจ�ำแนกจีโนไทป์ ของเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบ บี ได้โดยอาศัยการล�ำดับนิวคลีโอไทด์ของตัวเชื้อ
ทัง้ หมด (whole genome) หรือจะจ�ำแนกโดยใช้โปรตีนในส่วน
ของ pre-S1 gene ซึง่ แต่ละจีโนไทป์ จะต้องมีความแตกต่างของ
ล�ำดับนิวคลีโอไทด์ของเชื้อทัง้ หมดมากกว่าหรือเท่ากับ 8% หรือมี
ความแตกต่างของล�ำดับนิวคลีโอไทด์ของ pre-S1 gene มากกว่า
หรือเท่ากับ 4-8%24 อัตราการกลายพันธุข์ องเชื้อนัน้ ขึ้นอยู่กบั พื้นที่
โดยเฉลีย่ แลว้ พบประมาณ 2 x 10-5- 10-6 nucleotide substitutions/site/year25 ปัจจุบนั สามารถแบ่งออกเป็ น 10 จีโนไทป์
ได้แก่ จีโนไทป์ A ถึง J26,27 โดยจีโนไทป์ I และจีโนไทป์ J นัน้ เป็ น
จีโนไทป์ ใหม่ทเ่ี พิง่ ค้นพบจากการแยกเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากผู ้
ติดเชื้อในประเทศเวียดนามและญีป่ ่ นุ ตามล�ำดับ28,29 ระบาดวิทยา
ของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี มีการกระจายตัวแตกต่างกันใน
แต่ละภูมภิ าคของโลก ซึ่งจีโนไทป์ และซีโรไทป์ มคี วามสอดคล ้อง
กัน30 (Figure 3) โดยพบว่าประเทศในยุโรปส่วนใหญ่จะพบการ
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จีโนไทป์ A และ D ในทวีปเอเซียส่วน
ใหญ่พบการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี เป็ น จีโนไทป์ C โดยเฉพาะ
ประเทศในแถบตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนประเทศจีน
ประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย พบเป็ น
จีโนไทป์ B และ C ยกเว้นประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ทพ่ี บการติดเชื้อจีโนไทป์
D เป็ นส่วนใหญ่ การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จีโนไทป์ E จะพบ
เฉพาะในแอฟริกาใต้ ขณะทีท่ างตะวันออกของแอฟริกาจะพบการ
ติดเชื้อจีโนไทป์ A ส่วนละตินอเมริกาพบการติดเชื้อ จีโนไทป์ F
และ H ซึง่ แตกต่างจากทางตอนเหนือของอเมริกาทีพ่ บการติดเชื้อ
จีโนไทป์ A B C และ D31-33 ส่วนไวรัสตับอักเสบ บี จีโนไทป์
G นัน้ ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กบั พื้นทีโ่ ดยจะพบมากในประเทศ
Figure 2 The life cycle of Hepatitis B virus in liver cell สหรัฐอเมริกาและประเทศฝรัง่ เศส26
จะถูกเปลีย่ นเป็ น covalently closed circular DNA (cccDNA) โดยใช้เอนไซม์และ factor ต่างๆ ในกระบวนการซ่อมแซม
DNA ของเซลล์โฮสต์16 cccDNA ทีส่ ร้างขึ้นจะท�ำหน้าทีเ่ ป็ น DNA
แม่แบบ (template) ในการสร้างสาย RNA ด้วยเอนไซม์ RNA
polymerase II ซึง่ จะเริ่มการถอดรหัสตามต�ำแหน่งการเริ่มต้น
ของ promoter สาย RNA ทีส่ ร้างขึ้นประกอบด้วย PreC RNA,
pgRNA, PreS1 RNA, PreS2/S RNA และ X RNA17 โดย
แต่ละสายจะท�ำหน้าทีใ่ นการถอดรหัสเป็ นโปรตีนโครงสร้างทีส่ ำ� คัญ
ของเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี เช่น HBsAg, HBeAg, HBcAg, และ
HBx เป็ นต้น ส่วน pre-genomic RNA (pgRNA) จะถูกส่งออกไป
ภายนอกนิวเคลียสเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็ นแม่แบบส�ำหรับการสร้าง DNA
สายคู่ โดยใช้ viral polymerase และ core protein เกิดเป็ น
replication complex ทีม่ ี HBV DNA ทีห่ ่อหุม้ ด้วย capsid จาก
นัน้ จะเคลือ่ นเข้าสู่ endoplasmic reticulum (ER) เพือ่ รวมกับ
โปรตีนโครงสร้างส่วนเปลือก (HBV surface protein) ประกอบ
ขึ้นเป็ นเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ทีส่ มบูรณ์ (HBV virion) พร้อมออก
สู่นอกเซลล์18-20 (Figure 2) ส�ำหรับ cccDNA ทีส่ ร้างขึ้นระหว่าง
การเพิม่ จ�ำนวนของเชื้อไวรัสสามารถคงอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์
ตับได้ยาวนาน และจากการศึกษาการคงอยู่ของ cccDNA ในเซลล์
HepG2 ทีต่ ดิ เชื้อตับอักเสบ บี พบว่าปริมาณของ cccDNA ใน
เซลล์ตบั มีประมาณ 1-9 copies ต่อเซลล์ และพบครึ่งชีวติ (halflife) ประมาณ 40 วัน21 แต่ สำ� หรับผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชื้อตับอักเสบ บี
นัน้ จะอยู่ได้นานถึง 9 เดือน22 นอกจากนี้ในระหว่างขัน้ ตอนการ
เพิม่ จ�ำนวนไวรัสในเซลล์ rcDNA ทีถ่ กู สร้างขึ้นมานัน้ ยังสามารถ
กลับเข้าสู่นิวเคลียสอีกครัง้ เพือ่ เพิม่ จ�ำนวนของ cccDNA ภายใน
นิวเคลียสอีกด้วย
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Figure 3 The geographic distribution of Hepatitis B virus genotypes
ในปี ค.ศ. 2015 พบความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ในประเทศนัน้ ๆ ด้วย เนื่องจากไม่ได้สะท้อนความชุกของการติด
ทัว่ โลกประมาณ 3.5% ส�ำหรับในกลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั วัคซีนแรกเกิดและ เชื้อของประชากรในประเทศนัน้ อย่างแท้จริง37,38
พบว่าอัตราการติดเชื้อแบบเรื้อรังในกลุม่ นี้ยงั คงมีสดั ส่วนทีส่ ูง พื้นที่
ความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ในประเทศไทย ก่อน
ทีพ่ บการติดเชื้อสูงทีส่ ุดคือประเทศในแถบแอฟริกาซึง่ พบประมาณ การด�ำเนินนโยบายการฉีดวัคซีนเพือ่ เสริมสร้างภูมคิ ุม้ กันโรคไวรัส
6.1% และประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกทีพ่ บประมาณ ตับอักเสบ บี (expanded program on immunization; EPI)
6.2%33 นอกจากนี้ยงั มีการใช้ความชุกทางด้านซีโรโลยี (HBsAg) ในทารกแรกเกิดมีความชุกของการติดเชื้อ 5-10%39 แต่หลังจาก
เป็ นเกณฑ์ในจัดกลุม่ ของการติดเชื้อตามพื้นทีต่ ่างๆ ประกอบด้วย ด�ำเนินนโยบายดังกล่าวแล ้วพบว่ากลุม่ ประชากรทีเ่ กิดหลังปี ค.ศ.
กลุม่ ทีม่ กี ารติดเชื้อระดับสูง (high prevalence) จะต้องพบความ 1992 มีอตั ราการติดเชื้อทีต่ ำ� ่ ลง โดยในปี ค.ศ. 2014 ผลการส�ำรวจ
ชุกของ HBsAg มากกว่า 8% กลุม่ ทีม่ กี ารติดเชื้อระดับปานกลาง อัตราการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (sero-survey) ในกลุม่ ประชากร
(intermediate prevalence) จะต้องพบความชุกประมาณ 2-7% ทีไ่ ด้รบั การฉีดวัคซีนตัง้ แต่แรกเกิดมีอตั ราการติดเชื้อเพียง 0.6%
และกลุม่ ทีม่ กี ารติดเชื้อระดับต�ำ่ (low prevalence) ต้องพบความ เมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่ ประชากรทีเ่ กิดก่อนการด�ำเนินการนโยบาย
ชุกน้อยกว่า 2%34,35 โดยในกลุม่ ทีม่ คี วามชุกระดับสูงมักพบเป็ นการ พบอัตราการติดเชื้อและเป็ นพาหะ (HBV carrier) สูงถึง 4.5%
ติดเชื้อตัง้ แต่แรกเกิดแบบติดจากแม่สู่ลูก (vertical transmission) และ 3.48% ของประชากรทัง้ หมด40 ส�ำหรับซับจีโนไทป์ อน่ื ๆ ที่
ซึง่ จะพบอัตราการติดเชื้อแบบเรื้อรังค่อนข้างสูง แต่ภายหลังมีนโย พบในประเทศไทย จะพบเฉพาะในกลุ่มประชากรที่ยา้ ยถิน่ หรือ
บายการฉีดวัคซีนป้ องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ให้กบั เด็ก กลุม่ ต่างด้าว โดยจะพบการกลายพันธุท์ ต่ี ำ� แหน่งของ antigenic
แรกเกิด ท�ำให้พบว่าอัตราการติดเชื้อลดลง36 ส�ำหรับพื้นทีค่ วาม determinant ซึง่ ท�ำให้นำ� ไปสู่การกลายพันธุเ์ พือ่ หลบเลีย่ งวัคซีน
เสีย่ งปานกลางพบได้ทางตอนเหนือของแอฟริกา ทางตอนใต้ของ (vaccine-induced mutation) ในกลุม่ ประชากรนี้อกี ด้วย41
ยุโรป ละตินอเมริกา และเอเซียใต้ ซึง่ มีสาเหตุการติดเชื้อจากการ
ติดเชื้อตัง้ แต่กำ� เนิดและการติดเชื้อจากการสัมผัสผูต้ ดิ เชื้อหรือการ การแพร่เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
ใช้ของร่วมกับผูต้ ดิ เชื้อ (horizontal transmission) ส�ำหรับพื้นที่
เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ทีพ่ บในเลือดและสารคัดหลังต่
่ างๆ ของ
ความเสีย่ งต�ำ่ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย เอเซีย ทางตอนเหนือและ ผูต้ ดิ เชื้อ จะสามารถติดต่อสู่บคุ คลอืน่ ผ่านการสัมผัสบริเวณผิวหนัง
ตอนใต้ของประเทศแถบยุโรป ญีป่ ่ นุ อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ ทีเ่ กิดบาดแผล เยื่อบุผวิ หนัง สารคัดหลัง่ การมีเพศสัมพันธ์และ
บางประเทศ โดยพบการติดเชื้อในผูใ้ หญ่มากกว่าในเด็กผ่านทางการ การใช้ของมีคมร่ว มกับผูท้ ต่ี ดิ เชื้อ รวมถึงการรับเลือดทีม่ กี ารปน
มีเพศสัมพันธ์ทไ่ี ม่ป้องกัน การใช้เข็มฉีดยาร่วมกันและการสัมผัส เปื้ อนเชื้อจากผูป้ ่ วยหรือผูท้ เ่ี ป็ นพาหะ42 โดยทัว่ ไปอนุภาคสมบูรณ์
สารคัดหลังจากผู
่
ต้ ดิ เชื้อ เป็ นต้น นอกจากนี้การย้ายถิน่ ฐานของ ของเชื้อ ไวรัสตับอักเสบ บี จะตรวจพบมากทีส่ ุดเลือดในปริมาณ
ประชากรก็มผี ลต่อการรายงานความชุกของการติดเชื้อของประชากร 107 - 109 virion/mL ท�ำให้มโี อกาสติดเชื้อได้ค่อนข้างสูงจากการ
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ชีววิทยาของไวรัสตับอักเสบบี: ทบทวนวรรณกรรม
รับเลือดหรือการสัมผัสบาดแผลและเลือดของผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชื้อ ใน
สารคัดหลังอื
่ น่ ๆ ของผูป้ ่ วย เช่น น�ำ้ อสุจิ น�ำ้ หลังจากช่
่ องคลอด
น�ำ้ ลาย น�ำ้ ตา และน�ำ้ ดี ก็สามารถตรวจพบเชื้อและแพร่สู่บคุ คล
อืน่ ได้เช่นกัน ส่วนในปัสสาวะ อุจจาระ น�ำ้ ล ้างปอด เสมหะ และ
เหงือ่ มีปริมาณเชื้ อ ค่อนข้างต�ำ่ ยังไม่พบว่าท�ำให้เกิดการติดเชื้อ
ส�ำหรับผูป้ ่ วยทีต่ รวจพบ HBsAg ในตัวอย่างเลือดท�ำให้สามารถ
ถ่ายทอดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ไปสู่ผูอ้ น่ื ได้ และหากมีการตรวจ
พบ HBeAg ร่วมด้วย ก็จะท�ำให้เพิม่ โอกาสหรือสามารถถ่ายทอด
เชื้อสู่ผูอ้ น่ื ได้มากยิง่ ขึ้น43-45 นอกจากนี้เชื้อยังสามารถมีชวี ติ อยู่บน
พื้นผิวในอุณหภูมหิ อ้ งได้อย่างน้อย 7 วัน แม้วา่ จะไม่พบคราบเลือด
บนพื้นผิวนัน้ ก็ตาม46
การติดเชื้อไวรัสตับ อักเสบ บี ในทารกและเด็กเล็กสามารถ
ติดต่อได้ 2 ทาง คือ การติดต่อจากมารดาสู่ทารก (perinatal
transmission) ผ่านเนื้อเยือ่ มดลูก (intrauterine tissue) และ
เลือดของมารดาขณะตัง้ ครรภ์ และการติดต่อผ่านทางการสัมผัสเชื้อ
ทีป่ นเปื้ อนบนพื้นผิวของเครื่องใช้ภายในบ้าน โดยพบว่าการติดเชื้อ
จากมารดาขณะตัง้ ครรภ์จะท�ำให้ทารกทีต่ ดิ เชื้อตัง้ แต่กำ� เนิดมีโอกาส
ทีก่ ารด�ำเนินโรคจะกลายไปเป็ นการติดเชื้อแบบเรื้อรังสูงถึง 90%
และมีโอกาสการเสียชีวติ จากภาวะตับวายและมะเร็งตับได้ประมาณ
25%47 กลุ่มเด็กที่ติดเชื้อเมือ่ อายุ 1-5 ปี พบว่ามีโอกาสติดเชื้อ
แบบเรื้อรังประมาณ 25-30% ส่วนในกลุม่ วัยรุ่นจนถึงวัยผูใ้ หญ่
จะมีความเสีย่ งต�ำ่ กว่าซึง่ พบเพียง 5% เท่านัน้ 48 นอกจากนี้ยงั มี
การศึกษาเกี่ยวกับกรณี ทารกติดเชื้อจากมารดาผ่านทางการให้นม
เนื่องจากเคยมีการตรวจพบ HBsAg และ HBV DNA ในน�ำ้ นม
มารดา โดยเป็ นการศึกษาเปรียบเทียบความเสีย่ งของการติดเชื้อ
ในกลุม่ มารดาทีต่ ดิ เชื้ อแบบไม่แสดงอาการ (carrier) และให้นม
บุตรกับไม่ให้นมบุตร พบว่าไม่มคี วามแตกต่างกัน49 แต่ถงึ อย่างไร
การติดเชื้ออาจจะเกิดขึ้นได้หากมีการสัมผัสกับบาดแผลทีผ่ วิ หนัง
หรือบริเวณเต้านมของมารดาทีเ่ ป็ น HBV carrier50 ดังนัน้ จึงมี
การน�ำ hepatitis B immune globulin หรือ HBIG ซึ่งเป็ น
Immunoglobulin ที่แยกได้จากพลาสมาของผู บ้ ริจาคโลหิตที่มี
ระดับของภูมติ า้ นทานต่อ เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (anti-HBs) สูง
มาใช้ร่วมกับการใช้วคั ซีน (combination immunoprophylaxis)
ในเด็กทารกแรกคลอดทีม่ ารดามีผลการตรวจ HBsAg เป็ นบวก
เพือ่ ป้ องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก จากการศึกษาผลของการให้
combination immunoprophylaxis พบว่าอัตราการติดเชื้อใน
ทารกกลุม่ นี้ลดลงเหลือเพียง 6% เมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่ ทีไ่ ม่ได้
รับ combination immunoprophylaxis ซึง่ พบอัตราการติดเชื้อ
สูงถึง 88%51
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กลุม่ เด็กเล็กมักพบว่าอัตราการติดเชื้อทีแ่ ตกต่างกันขึ้นอยู่กบั
ปริมาณเชื้อทีป่ นเปื้ อนจากการอาศัยร่วมกับมารดาทีต่ ดิ เชื้อหรือผู ้
ป่ วยทีต่ ดิ เชื้อเรื้อรัง โดยมีการสัมผัสกับสารคัดหลังหรื
่ อเลือดทีป่ น
52
เปื้ อนบนอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ภายในบ้าน ส�ำหรับกลุม่ ผูใ้ หญ่มกั
พบการติดเชื้อจาการใช้เข็มฉีดยาหรือการใช้ของมีคมร่วมกัน เช่น
มีดโกนหนวด แปรงสีฟนั เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั พบความเสีย่ งของ
การติดเชื้อสูงในกลุม่ ทีม่ เี พศสัมพันธ์ทไ่ี ม่ได้ป้องกันโดยเฉพาะใน
กลุม่ ทีม่ คี ู่นอนหลายคน กลุม่ ชายรักชาย และกลุม่ ทีม่ เี พศสัมพันธ์
ทางทวารหนัก (MSM)53 การรับเลือดถือเป็ นอีกหนึ่งปัจจัยเสีย่ ง
ต่อการติดเชื้อ แต่ในปัจจุบนั พบว่าอัตราการติดเชื้อภายหลังการ
ได้รบั เลือดลดน้อยลงอย่างมาก เนื่องจากกระบวนการตรวจคัด
กรองโลหิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น รวมถึงการน�ำเทคโนโลยี
การฆ่าเชื้อในถุงเลือด (pathogen inactivation) มาใช้ในงาน
บริการโลหิตอีกด้วย54
Transfusion-transmitted hepatitis B virus infection
สาเหตุทเ่ี ชื้อไวรัสตับอักเสบ บี สามารถติดต่อผ่านทางเลือดและ
สารคัดหลังเป็
่ นหลักเนื่องจากภายหลังได้รบั เชื้อไวรัสแล้ว เชื้อจะมี
การเพิม่ จ�ำนวนจนมีปริมาณสูงและคงอยู่ในกระแสเลือด (viremic
phase) นาน โดยสามารถตรวจพบเชื้อได้ประมาณ 30-60 วัน หลัง
การรับเชื้อ ในช่วงก่อนปี ค.ศ. 1970 พบมีรายงานการติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบ บี ในกลุม่ ผูป้ ่ วยทีร่ บั เลือดประจ�ำสูงถึง 6% ท�ำให้ในงาน
บริการโลหิตจ�ำเป็ นต้องตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ก่อน
น�ำเลือดไปให้กบั ผูป้ ่ วย55 การตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
ในผูบ้ ริจาคโลหิตจึงเริ่มมีข้นึ ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1969 ในสหรัฐอเมริกา
และถูกก�ำหนดให้เป็ นหนึ่งในกลุ่มเชื้อที่ติดต่อจากการรับเลือด
(transfusion-transmitted infections, TTIs) ทีต่ อ้ งตรวจคัด
กรอง (mandatory testing) ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1972 เป็ นต้นมา56
แม้วา่ ในปัจจุบนั ความเสีย่ งต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จาก
การรับเลือดจะลดลงอย่างมาก เนื่องจากมีขนั้ ตอนการคัดกรองผู ้
บริจาคโลหิตทีม่ มี าตรฐาน ได้แก่ การคัดกรองผูบ้ ริจาคโลหิตจาก
ประวัตแิ ละความเสีย่ งด้านพฤติกรรมร่วมกับการน�ำเทคโนโลยีการ
ตรวจคัดกรองทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงมาใช้ในการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส
ตับอักเสบ บี ทางห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ กี ารตรวจทางน�ำ้ เหลืองวิทยา
(serological methods) และการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบ บี (nucleic acid test for HBV DNA, HBV
NAT) ท�ำให้อตั ราการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากการรับเลือด
ลดลงอย่างเห็นได้ชดั เนื่องจากสามารถลดระยะเวลาการตรวจพบ
การติดเชื้อลงได้

วารสารโลหิตวทิ ยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปี ท่ี 31 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถนุ ายน 2564
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ดวงนภา อินทรสงเคราะห์ และคณะ

แต่ถงึ อย่างไร การศึกษาที่ผ่านมาก็ยงั พบว่าแม้ผูป้ ่ วยจะได้
รับเลือดทีม่ ผี ลการตรวจ HBsAg เป็ นลบแล ้ว แต่กย็ งั สามารถ
พบการติดเชื้อจากการรับเลือดได้สูงถึง 14.6%57-59 ปัจจุบนั ได้มี
การวิเคราะห์ค่า residual risk เพือ่ ประมาณความเสีย่ งในการรับ
ผลิตภัณฑ์โลหิตแล้วติดเชื้อแม้วา่ ผลิตภัณฑ์โลหิตนัน้ จะให้ผลการ
ตรวจเป็ นลบแล ้ว พบว่าค่า residual risk ในพื้นทีท่ ม่ี คี วามเสีย่ ง
ของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี สูง จะพบประมาณ 16-100 ครัง้
ต่อการบริจาค 1 ล ้านครัง้ และพื้นทีค่ วามเสีย่ งต�ำ่ พบค่า residual
risk ประมาณ 1-1.4 ครัง้ ต่อการบริจาค 1 ล้านครัง้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั
ความชุกของการติดเชื้อ จ�ำนวนประชากรและวิธกี ารตรวจคัดกรอง
ของแต่ละพื้นที60,61
่ นอกจากนี้ จากการศึกษาความสามารถท�ำให้
เกิดการติดเชื้อ (infectivity) ในหนู ทดลอง (chimeric mice) โดย
การน�ำ serum ของลิงซิมแพนซีทถ่ี กู ท�ำให้ตดิ เชื้อไวรัสตับอักเสบ
บี ในระยะต่างๆ ฉีดในหนู ทดลอง แล้วศึกษาว่า serum ของลิงซิม
แพนซีทต่ี ดิ เชื้อในระยะต่างๆ ส่งผลให้หนู ทดลองติดเชื้อหรือไม่ ซึง่
พบว่าหลังจากหนู ทดลองได้รบั เชื้อในซีรมั แล้วสามารถตรวจพบเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบ บี ในหนู ทดลองประมาณ 3-20 ตัว (virions) หรือ
0.6-2 IU/mL ที่ 50% ของปริมาณการติดเชื้ออย่างต�ำ่ (minimum
infectious dose, ID50) และลดลงในช่วง late acute phase62
ส�ำหรับระยะการติดเชื้อแบบเรื้อรังพบว่าสามารถตรวจพบปริมาณ
สารพันธุกรรมของเชื้ออย่างต�ำ่ 0.6-33.8 IU/mL63,64 และในระยะ
การฟักตัวพบว่าปริมาณเชื้อไวรัสเพิม่ จ�ำนวนสูงขึ้นประมาณ 103105 copies/mL และสามารถค�ำนวนระยะเวลาทีม่ จี ำ� นวนเพิม่ ขึ้น
สองเท่า (doubling time) คือ 2.5 วัน ในขณะทีย่ งั ไม่สามารถ
ตรวจพบ HBsAg ได้เลย และหากมีการเพิม่ จ�ำนวนสูงขึ้นประมาณ
3,000 copies/mL ก็จะสามารถตรวจพบ HBsAg ได้65 ส่วนการ
ศึกษาปริมาณเชื้อในผลิตภัณฑ์โลหิตพบว่ามีความแตกต่างกันใน
แต่ละผลิตภัณฑ์พบว่าใน fresh frozen plasma (FFP) มีปริมาณ
ของเชื้อสูงทีส่ ุด รองลงมาคือ platelet concentrates (PC) และ
red cell concentrates (RBC) ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม มีความ
เป็ นไปได้วา่ การพบเชื้อในผลิตภัณฑ์ทใ่ี ห้ผลการตรวจทางซีโรโลยี
(anti-HBs และ anti-HBc) เป็ นบวกนัน้ มีความสามารถทีจ่ ะท�ำให้
เกิดการติดเชื้อต�ำ่ กว่าแต่ยงั ไม่พบรายงานทีช่ ดั เจน54
ปัจจุบนั จึงน�ำการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ด้วยวิธี NAT
(HBV NAT) มาใช้อย่างแพร่หลายเพือ่ ช่วยลดความเสีย่ งการติด
เชื้อ ในบางประเทศใช้วธิ กี ารตรวจหาแอนติบอดีต่อส่วน core protein ของเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (anti-HBc) เพือ่ คัดกรองกลุม่ ที่
เคยมีประวัตติ ดิ เชื้อมาก่อน โดย anti-HBc จะสามารถพบได้ภาย
หลังการติดเชื้อและตรวจพบได้ในระยะเวลามากกว่าหรือเท่ากับ 6
เดือน66 อย่างไรก็ตาม การเลือกวิธกี ารตรวจคัดกรองนอกจากจะ
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ขึ้นอยู่กบั ความชุกของการติดเชื้อในแต่ละพื้นทีแ่ ล ้ว ต้องค�ำนึงถึง
ความสามารถในการจัดหาเทคโนโลยีและเครื่องมือ ตามความเหมาะ
สมในการด�ำเนินงานและข้อก�ำหนดต่างๆ ตามนโยบาย เศรษฐกิจ
ของแต่ละประเทศ67
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และทิศทางในประเทศไทย
ส�ำหรับประเทศไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ได้เริ่มตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ด้วยวิธกี ารคัดเลือกผู ้
บริจาคโลหิตจากการซักประวัติ และพัฒนาการตรวจทางห้องปฏิบตั ิ
การในการตรวจหา HBsAg ในผูบ้ ริจาคโลหิต ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2515
โดยเริ่มจาการตรวจทางด้านซีโรโลยีดว้ ยวิธี counter immuno
electrophoresis (CIEP) และเปลีย่ นเป็ นการตรวจด้วยวิธี reverse
passive hemagglutination (RPHA) ในปี พ.ศ. 2527 ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2537 ได้เปลีย่ นเป็ นการตรวจด้วยวิธี enzyme-linked
immunosorbent assay (ELISA) และในปี พ.ศ. 2539 ได้นำ�
การตรวจด้วยวิธี chemiluminescent immunoassay (ChLIA)
ซึ่งเป็ นการตรวจโดยใช้เครื่องตรวจอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ใน
งานการคัดกรองโลหิตเพือ่ ลดความผิดพลาดจากการตรวจด้วยวิธี
manual จนถึงปี พ.ศ. 2554 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้เปลีย่ น
วิธกี ารตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี เป็ นการตรวจด้วยวิธี
chemiluminescent microparticle immunoassay (CMIA)
ซึง่ เป็ นการตรวจทีม่ คี วามไวและความจ�ำเพาะสูงท�ำให้การตรวจหา
เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้นและใช้วธิ กี ารตรวจ
นี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบนั นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2549 ศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติได้นำ� การตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ด้วย
วิธอี ณูชวี โมเลกุลมาใช้ในการตรวจคัดกรองโลหิตบริจาคควบคู่กบั
การตรวจทางซีโรโลยีเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการตรวจพบเชื้อโดย
เฉพาะในระยะเวลาฟักตัว (window period) โดยวิธนี ้ ีสามารถ
ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสไวรัสตับอักเสบ บี หลังจากได้รบั เชื้อมา
แล้ว 10-18 วัน ซึง่ เร็วกว่าการตรวจด้วยวิธนี ำ�้ เหลืองวิทยาประมาณ
30-38 วัน ท�ำให้ในปัจจุบนั ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสามารถลด
ความเสีย่ งต่อการติดเชื้อจากการรับเลือดและมีรายงานการรับเลือด
ทีต่ ดิ เชื้อลดลง59-61
จากรายงานการพบการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ในผูบ้ ริจาค
โลหิตของไทย พบว่าในปี พ.ศ. 2521 พบความชุกการติดเชื้อ
ประมาณ 7.14% และลดลงอย่างต่อเนื่องจนในปี พ.ศ. 2552
พบว่ามีความชุกเหลือเพียง 2.63% เนื่องจากประเทศไทยได้เริ่ม
โครงการการให้วคั ซีนในทารกแรกเกิดครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2531
ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดชลบุรี ต่อมาขยายให้ครอบคลุมทัง้
ประเทศในปี พ.ศ. 2535 ดังนัน้ จึงท�ำให้จำ� นวนผูต้ ดิ เชื้อรายใหม่

ชีววิทยาของไวรัสตับอักเสบบี: ทบทวนวรรณกรรม
ลดลง68 ในปี พ.ศ. 2558 มีการรวบรวมผลการศึกษาความชุกของ
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ในผูบ้ ริจาคโลหิตไทยพบว่ามีอตั รา
ความชุกในภาพรวมประมาณ 2.8% ซึง่ ถือว่าต�ำ่ เมือ่ น�ำมาเปรียบ
เทียบกับกลุม่ ประชากรทัว่ ไป และเมือ่ แยกศึกษาเฉพาะในกลุม่ ผู ้
บริจาคโลหิตพบว่ากลุม่ ผูบ้ ริจาคโลหิตรายใหม่มอี ตั ราความชุกของ
การติดเชื้อใกล ้เคียงกับกลุม่ ประชากรทัว่ ไปประมาณ 5.8%69 ดัง
นัน้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติแห่งชาติจงึ มีการพัฒนาระบบขัน้ ตอน
และวิธกี ารตรวจคัดกรองโลหิตให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น โดย
การน�ำเทคโนโลยีและน�ำ้ ยาส�ำหรับตรวจทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงมาใช้
ในการตรวจคัดกรองโลหิต นอกจากนี้ ยังมีระบบการติดตาม
ผูบ้ ริจาคโลหิตทีพ่ บผลการตรวจเป็ นบวก และถูกวินิจฉัยว่าเป็ น
ผูต้ ดิ เชื้อหรือผูท้ พ่ี บร่องรอยการติดเชื้อจากผลการตรวจทางห้อง
ปฏิบตั กิ ารให้เข้าสู่กระบวนการการให้คำ� ปรึกษาจากผูเ้ ชี่ยวชาญทาง
ด้านการติดเชื้อและการรักษา และต้องงดการบริจาคโลหิตตลอด
ชีวติ (permanent deferral) เพือ่ ลดความเสีย่ งทีผ่ ูป้ ่ วยจะได้รบั
เลือดทีต่ ดิ เชื้อจากผูท้ ต่ี ดิ เชื้อแบบแฝง (occult hepatitis B virus
infection) ซึง่ จะพบอัตราความชุกสูงโดยเฉพาะพื้นทีท่ เ่ี คยพบการ
ระบาดค่อนข้างสูงเช่นประเทศไทย
Transfusion-transmitted occult hepatitis B virus infection
ปัจจุบนั มีการศึกษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากการรับ
เลือดของกลุม่ ผูบ้ ริจาคโลหิตทีม่ กี ารติดเชื้อแบบแฝง หรือ occult
HBV infection (OBI) มากขึ้น ซึง่ มีขอ้ โต้แย้งกันหลายประเด็น
ทัง้ การให้คำ� จ�ำกัดความของ OBI วิธกี ารตรวจและความไวในการ
ทดสอบ ในปี พ.ศ. 2561 มีขอ้ สรุปจากการประชุมระดับนานาชาติ
เกี่ยวกับค�ำจ�ำกัดความของ OBI ณ ประเทศอิตาลี กล่าวคือ OBI
หมายถึงการตรวจพบ replication-competent HBV DNA เช่น
episomal HBV covalently closed circular DNA (cccDNA)
ในตับ และ/หรือการตรวจพบ HBV DNA ในกระแสเลือดแต่ไม่
สามารถตรวจพบ hepatitis B surface antigen (HBsAg)
นอกจากนี้ยงั พบว่ากลุม่ OBI สามารถตรวจพบ HBV DNA ใน
พลาสมาหรือซีรมั ได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั กลุม่ ประชากรทีศ่ ึกษาและ
ความไวของวิธกี ารตรวจ ซึง่ สามารถตรวจพบ HBV DNA ได้เป็ น
ระยะๆ (intermittently) และพบได้ในปริมาณทีต่ ำ� ่ กว่า 200 IU/
mL หรือประมาณ 1,000 copies/mL70,71 เมือ่ พิจารณาผลการ
ตรวจข้างต้นร่วมกับการตรวจ hepatitis B profile จะสามารถ
แบ่งกลุม่ OBI ได้เป็ น 2 กลุม่ คือ seropositive OBI ประมาณ
80% และ seronegative OBI 20% โดย seropositive OBI
หมายถึง กลุม่ ทีส่ ามารถตรวจพบ hepatitis B core antibody
(anti-HBc) ร่วมกับการตรวจพบ hepatitis B surface antibody
(anti-HBs) หรือไม่กไ็ ด้ โดยในกลุม่ นี้จะพบ anti-HBc เป็ นบวก
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ประมาณ 50% และ anti-HBs เป็ นบวก ประมาณ 35% และ
ในกรณีทต่ี รวจพบพบเฉพาะ anti-HBc นัน้ จะตรวจพบปริมาณ
HBV DNA สูงกว่ากลุม่ ทีต่ รวจพบ anti-HBs ร่วมด้วย ส่วน
seronegative OBI หมายถึง กลุม่ ทีม่ ผี ลการตรวจ anti-HBc
และ anti-HBs เป็ นลบ72 จะพบว่ากลุม่ นี้มปี ริมาณ HBV DNA
ต�ำ่ ทีส่ ุด ส�ำหรับสาเหตุทท่ี ำ� ให้การตรวจทางซีโรโลยีพบผลการตรวจ
ได้ทงั้ ผลบวกและลบนัน้ จากการศึกษาพบว่าเกิดจากการตอบสนอง
ของ HBV-specific T-cell หลังการรับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย โดยทัว่ ไป
ร่างกายจะตอบสนองด้วยการสร้างภูมติ า้ นทานเพือ่ ท�ำลายเชื้อไวรัส
ตับอักเสบ บี ท�ำให้สามารถตรวจพบ anti-HBc หรือ anti-HBs
ได้ แต่ในบางครัง้ ร่างกายได้รบั เชื้อในปริมาณทีน่ อ้ ยจนไม่สามารถ
กระตุน้ การตอบสนองของ HBV-specific T-cell ได้ ก็จะท�ำให้
ตรวจไม่พบ anti-HBc หรือ anti-HBs73 นอกจากนี้ ยังพบว่ามี
OBI บางกลุม่ ทีเ่ กิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี กลายพันธุ ์
(OBI-associated HBV variants) ซึง่ โดยส่วนใหญ่พบการกลาย
พันธุใ์ นต�ำแหน่ง S genes (HBV S variants) ท�ำให้ไม่สามารถ
ตรวจพบการติดเชื้อและส่งผลต่อการตอบสนองของภูมติ า้ นทาน
ร่างกายของผูต้ ดิ เชื้อได้อกี ด้วย74-76
ความไวของวิธหี รือหลักการทีใ่ ช้ตรวจหาเชื้อ มีความส�ำคัญอย่าง
ยิง่ เนื่องจากพบการติดเชื้อจากการรับเลือดของผูบ้ ริจาคโลหิตทีอ่ ยู่
ในกลุม่ OBI และมักพบปัญหาในประเทศทีย่ งั ไม่มกี ารตรวจคัด
กรองโลหิตบริจาคด้วยวิธี NAT และตรวจหา anti-HBc นอกจาก
นี้ ในกลุม่ ประเทศทีพ่ ฒั นาแล้วก็ยงั คงพบ residual risk จากกลุม่
OBI77 เนื่องจากความไวของน�ำ้ ยาทีใ่ ช้ตรวจในปัจจุบนั ยังไม่เพียง
พอต่อการตรวจพบเชื้อได้ ซึง่ พบว่าค่า limit of Detection (LoD)
ของน�ำ้ ยาที่ใช้ในการตรวจสู งกว่าระดับของเชื้อที่สามารถท�ำให้
เกิดการติดเชื้อได้ โดยค่า LoD ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการตรวจคัด
กรองโลหิตจะต้องต�ำ่ กว่า 0.15 IU/mL หรือ 0.8 copies/mL78
ส�ำหรับผลการศึกษาเกี่ยวกับการติดเชื้อจากการรับเลือดทีผ่ ่านมา
โดยการน�ำผลิตภัณฑ์โลหิตทีใ่ ห้ผลบวกต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
ไปให้กบั หนู ทดลอง จากนัน้ ท�ำการศึกษา look back ในผูป้ ่ วย
พบว่าสามารถตรวจพบ HBV DNA ในซีรมั ของหนู หลังจากได้
รับเลือด 5-7 วัน และตรวจพบ HBV DNA, cccDNA (HBV
replication template) และ HBcAg ในเซลล์ตบั ของหนู จึง
สรุปได้วา่ การรับเลือดจากผูบ้ ริจาคโลหิตกลุม่ OBI มีความเสีย่ ง
ต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากเลือดนัน้ ทัง้ ในหนู ทดลองและ
ในผูป้ ่ วย อย่างไรก็ตาม ความเสีย่ งของการติดเชื้อจะอยู่ในระดับ
ต�ำ่ หากมีผลการตรวจ anti-HBs เป็ นบวก79 ในประเทศอินเดียมี
การศึกษาในกลุม่ ผูป้ ่ วยโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การรักษาโดย
การให้เลือด พบว่าผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั เลือดจากกลุม่ OBI มีผลการตรวจ
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HBsAg เป็ นบวกหลังการรับเลือด โดยเฉพาะในกลุม่ ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้
รับการรักษาด้วยยากดภูมติ า้ นทานหรือ chemotherapy80 การ
ศึกษาย้อนกลับในประเทศออสเตรเลียพบผูป้ ่ วยมีการติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบ บี ภายหลังการรับเลือด ประมาณ 0.2-3.0% โดยพบ
อัตราการติดเชื้อจากการรับพลาสมาสูงทีส่ ุด และชี้ให้เห็นว่าถึงแม้
จะใช้การตรวจทีไ่ ม่ได้มคี วามไวสูงแต่กย็ งั คงพบอัตราการติดเชื้อได้
อยู่81 และมีความสอดคล้องกับการศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์
ทีพ่ บอัตราการติดเชื้อประมาณ 5%82 ดังนัน้ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการ
ตรวจคัดกรองโลหิตจึงมีขอ้ แนะน�ำในการตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบ บี ว่าจะต้องมีวธิ กี ารตรวจให้ครอบคลุมการกลายพันธุข์ อง
เชื้อ กล่าวคือ การตรวจทางซีโรโลยีตอ้ งใช้วธิ กี ารตรวจทีม่ คี วามไว
สูง (ค่า LoD 0.005 - 0.05 IU/mL) และมีความจ�ำเพาะสูง ส�ำหรับ
การตรวจหา HBV DNA ด้วยวิธกี ารตรวจ nucleic acid test
แบบตัวอย่างเดีย่ ว (individual NAT, ID-NAT) (ค่า LoD 2 - 4
IU/mL) จะดีกว่าการตรวจแบบรวมตัวอย่าง (pooled) และหากใช้
ร่วมกับเทคโนโลยี pathogen reduction ท�ำให้การติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบ บี จากการรับเลือดนัน้ ลดลงอีกด้วย72
ปัจจุบนั องค์กรทีเ่ กี่ยวข้องกับงานบริการโลหิตทัว่ โลก ได้ให้
ความส�ำคัญในเรื่องการเฝ้ าระวังอาการไม่พงึ ประสงค์จากการรับ
เลือด โดยการสร้างระบบ hemovigilance เพือ่ การปรับปรุงให้
เกิดความปลอดภัยมากทีส่ ุดในการน�ำเลือดไปรักษาผูป้ ่ วย ระบบ
hemovigilance ของประเทศไทยนัน้ ได้ดำ� เนินการต่อเนื่องมาทุก
ปี โดยรวบรวมข้อมูลของผูป้ ่ วยทีร่ บั เลือดในโรงพยาบาลต่างๆ ที่
รับบริการทีศ่ ูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพือ่ น�ำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ
ความถี่ และการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จากการรับเลือด83 ส�ำหรับ
การศึกษาหรือรายงานการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ในผูป้ ่ วยทีร่ บั
เลือดนัน้ ยังพบค่อนข้างน้อย โดยส่วนใหญ่พบเป็ นรายงานจากรูป
แบบของการศึกษาย้อนหลัง (look back study) หรือการศึกษา
แบบสืบกลับในรายทีพ่ บการติดเชื้อหลังการรับเลือด (Trace back
study) เนื่องจากมีขอ้ จ�ำกัดหลายอย่าง เช่น ต้องได้รบั ความยินยอม
ให้ทำ� การศึกษาทัง้ ในหน่วยงานบริการโลหิตและโรงพยาบาล และ
เหตุผลทางกฎหมายท�ำให้การรายงานจ�ำนวนผูป้ ่ วยทีร่ บั เลือดทีต่ ดิ
เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี นัน้ ต�ำ่ กว่าความเป็ นจริง (underestimated)
อีกทัง้ หากเกิดกรณีมผี ูป้ ่ วยรับเลือดติดเชื้อเกิดขึ้น การศึกษาใน
ลักษณะนี้มคี วามจ�ำเป็ นต้องใช้ตวั อย่างจากผูบ้ ริจาคโลหิตและผู ้
ป่ วยทัง้ ก่อนและหลังการรับเลือดเพือ่ น�ำมาตรวจพิสูจน์ดว้ ยหลัก
การทางซีโรโลยีและอณู ชีวโมเลกุล ซึ่งค่าใช้จ่ายค่อนข้างสู งและ
ใช้พ้นื ทีเ่ ก็บตัวอย่างค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การตรวจสอบผล
การตรวจทัง้ ก่อนและหลังการรับเลือดร่วมกับการตรวจหาล�ำดับ
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นิวคลีโอไทด์ของเชื้อไวรัสในผูบ้ ริจาคโลหิตและผูป้ ่ วยว่ามีความ
เหมือนกัน (homology) มากน้อยเพียงใด โดยผลการตรวจพิสูจน์
จะต้องมีความเหมือนกันมากกว่า 99% จึงจะสรุปได้วา่ ผูป้ ่ วยมีการ
ติดเชื้อจากการรับเลือด54
พยาธิสภาพจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
Acute hepatitis infection หรือการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
บี แบบเฉียบพลัน ในผูใ้ หญ่มกั ไม่แสดงอาการทางคลินิก ส่วนใหญ่
สามารถหายได้เองโดยธรรมชาติ และเกิด anti-HBs seroconversion มีเพียง 1-5% ของผูป้ ่ วย ทีจ่ ะพัฒนาไปเป็ นการติดเชื้อ
แบบเรื้อรัง อย่างไรก็ตาม ความเสีย่ งของการติดเชื้อไวรัสตับอัก
เสบบีเรื้อรังจะสูงถึงร้อยละ 90% หากได้รบั เชื้อตัง้ แต่แรกเกิด และ
ร้อยละ 16-30 หากได้รบั เชื้อในวัยเด็ก51,84
กรณีมกี ารติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี แบบเฉียบพลันพบว่า
ระดับ HBV DNA ในเลือดจะลดลงก่อนทีจ่ ะเริ่มมีการอักเสบของตับ85
ไม่พบการแทรกซึมของเซลล์ในระบบภูมคิ ุม้ กันเข้าไปในบริเวณตับ
หรือพบได้เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ซึง่ บ่งชี้วา่ การก�ำจัดเชื้อในระยะเริ่ม
แรกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี แบบเฉียบพลัน เป็ นแบบไม่มี
การท�ำลายเซลล์ตบั (noncytolytic clearance)86 โดยเซลล์ของ
ระบบภูมคิ ุม้ กันทีส่ ำ� คัญในระยะนี้ คือ CD8-T cells ซึง่ จะกระตุน้
การหลังไซโตไคน์
่
ต่างๆ เพือ่ ยับยัง้ เชื้อไวรัสและช่วยฟื้ นฟูจากการ
ติดเชื้อไวรัส นอกจากนี้ การตอบสนองของระบบภูมคิ ุม้ กันอืน่ ๆ
รวมถึง B-cell และภูมคิ ุม้ กันโดยก�ำเนิด (innate immunity) ก็
มีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน
แม้วา่ ผูป้ ่ วยทีห่ ายจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี แบบเฉียบพลัน
จะสามารถป้ องกันการติดเชื้อซ�ำ้ ได้ แต่มกี ารศึกษาทีบ่ ง่ ชี้วา่ เชื้อไวรัส
ตับอักเสบ บี ยังคงอยู่ในตับของบุคคลเหล่านี้และสามารถตรวจ
พบ HBV DNA ในตับได้ในระยะเวลานานถึง 10 ปี หลังจากการ
ติดเชื้อในครัง้ แรก87 ซึง่ สัมพันธ์กบั การรายงานถึงการกลับมาเป็ น
ซ�ำ้ จากการตรวจพบ HBsAg อีกครัง้ (HBV reactivation) หรือ
recurrent HBV infection ในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยากดภูมคิ ุม้ กัน88
และสอดคล ้องกับรายงานการพบการแพร่เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
เมือ่ มีการปลูกถ่ายตับของบุคคลเหล่านี้ (donor) (จากผูท้ เ่ี คยติด
เชื้อไวรัสตับเสบบีมาก่อน และหายแล ้วดีแล ้ว) ให้กบั ผูร้ บั การปลูก
ถ่าย (recipient) ทีไ่ ม่มภี มู คิ ุม้ กันต่อเชื้อ ไวรัสตับอักเสบ บี ได้89
นอกจากนี้ การตรวจพบปริมาณแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ
บี (anti-HBs) ทีส่ ูงอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานานหลายสิบปี ภาย
หลังจากการติดเชื้อครัง้ แรกยังเป็ นการบ่งชี้วา่ ร่างกายยังคงมีการตอบ
สนองต่อเชื้อไวรัสทีห่ ลงเหลืออยู่ในร่างกาย90,91
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Figure 4 Natural history and assessment of patients with chronic HBV infection
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังและการด�ำเนิ นโรค
Chronic hepatitis infection มีความแปรปรวนและขึ้นอยู่กบั
ความซับซ้อนของปฏิสมั พันธ์ระหว่างการตอบสนองทางภูมคิ ุม้ กันของ
ผูป้ ่ วยแต่ละคนกับเชื้อไวรัส ในปัจจุบนั การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
บี แบ่งเป็ น 4 ระยะ (Figure 4) ตามลักษณะการตรวจพบโปรตีน
อี (HBeAg) ปริมาณ HBV DNA ในเลือด และปริมาณเอนไซม์
alanine transaminase (ALT) ทีบ่ ง่ ชี้การอักเสบของตับ92,93 ดังนี้
ระยะที่ 1 HBeAg-positive chronic HBV infection เป็ น
ระยะทีต่ รวจพบ HBeAg และ HBV DNA มีปริมาณในเลือด
สูง แต่ไม่พบการอักเสบของตับ (เอนไซม์ ALT อยู่ในระดับปกติ)
ระยะนี้มรี ะยะเวลาทีย่ าวนาน พบได้ในผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชื้อตัง้ แต่แรกเกิด
และอายุนอ้ ย ผูป้ ่ วยทีอ่ ยู่ในระยะนี้มโี อกาสแพร่เชื้อให้กบั ผูอ้ น่ื ได้
สูง เนื่องจากมีปริมาณไวรัสในเลือดในระดับสูง
ระยะที่ 2 HBeAg-positive chronic hepatitis เป็ นระยะ
ทีส่ ามารถตรวจพบ HBeAg พบ HBV DNA และเอนไซม์ ALT
มีปริมาณในเลือดสูง ซึง่ ถือเป็ นระยะทีร่ ะบบภูมคิ ุม้ กันของร่างกาย
ตอบสนองเพือ่ ก�ำจัดเชื้อไวรัส ส่งผลให้เกิดการอักเสบของตับในระดับ
ปานกลางถึงรุนแรง และเกิดการสร้างพังผืดภายในตับ ระยะนี้จะ
เกิดขึ้นภายหลังจากผ่านระยะ HBeAg-positive chronic HBV
infection มาแล้วหลายปี ส�ำหรับระยะนี้และจะพบได้บอ่ ยและเร็ว
ขึ้นใน ผูต้ ดิ เชื้อทีอ่ ยู่ในช่วงวัยผูใ้ หญ่ ซึง่ ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่จะสามารถ
ก�ำจัดเชื้อไวรัสได้เอง (เกิด HBeAg seroconversion และสามารถ
ยับยัง้ ปริมาณ HBV DNA ให้ลดลงได้) และเข้าสู่ระยะที่ 3 ส�ำหรับ
ในผูป้ ่ วยบางรายทีไ่ ม่สามารถควบคุมปริมาณไวรัสได้ จะมีการด�ำเนิน
โรคเข้าสู่ระยะที่ 4
ระยะที่ 3 HBeAg-negative chronic infection เป็ นระยะ
สงบของโรคจึงตรวจไม่พบ HBeAg แต่ตรวจพบแอนติบอดี้ต่อ
HBeAg (anti-HBe) ซึง่ เป็ นภูมติ า้ นทานของร่างกายทีส่ ามารถ
ควบคุมไวรัสได้ ท�ำให้มปี ริมาณไวรัสในเลือดต�ำ่ หรืออาจตรวจไม่

พบไวรัสเลย การอักเสบของตับลดลงจนเป็ นปกติ ผูป้ ่ วยทีอ่ ยู่ใน
ระยะนี้โดยทัว่ ไปจะตรวจพบไวรัสในเลือด 2,000 - 20,000 IU/mL
แต่เอนไซม์ ALT อยู่ในระดับปกติ มีการอักเสบของตับเพียงเล็ก
น้อย เกิดพังผืดของตับในระดับต�ำ่ หากผูป้ ่ วยยังคงอยู่ในระยะนี้
จะมีโอกาสเกิดตับแข็งและมะเร็งตับได้นอ้ ย และสามารถก�ำจัดเชื้อ
ไวรัสและหายเองได้ (spontaneous HBsAg clearance) แต่ผู ้
ป่ วยบางรายอาจจะมีการด�ำเนินโรคไปสู่ตบั อักเสบเรื้อรัง และเข้า
สู่ระยะที่ 4 ต่อไป
ระยะที่ 4 HBeAg-negative chronic hepatitis ระยะนี้
ตรวจไม่พบ HBeAg แต่ตรวจพบ anti-HBe และไวรัสมีการเพิม่
จ�ำนวนขึ้นอีกครัง้ ท�ำให้มรี ะดับ HBV DNA ในเลือดเพิม่ สูงขึ้นและ
ผันผวน และมีระดับเอนไซม์ ALT เพิม่ สูงขึ้นอีก เกิดการอักเสบ
และท�ำลายเซลล์ตบั เป็ นระยะอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้เกิดพังผืดภายใน
ตับ ผูป้ ่ วยทีม่ กี ารด�ำเนินโรคเข้าสู่ระยะนี้ส่วนใหญ่จะเกิดการกลาย
พันธุข์ องไวรัส ในบริเวณ precore หรือ basal core promoter
ซึง่ ส่งผลท�ำให้ HBeAg มีการแสดงออกลดลงหรือไม่แสดงออก
เลย และโอกาสหายได้เองมีนอ้ ยมาก หากไม่ได้รบั การรักษาตับจะ
ถูกท�ำลายจนท�ำให้เกิดภาวะตับแข็งและมะเร็งตับได้
ภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี แบบเรื้อรัง
โรคตับแข็ง อัตราการเกิดโรคตับแข็งพบได้ในผูป้ ่ วยทีต่ รวจ
พบ HBeAg ร้อยละ 2-6 ต่อปี และจะเพิม่ ขึ้นเป็ นร้อยละ 8-10
ต่อปี ในผูป้ ่ วยทีต่ รวจไม่พบ HBeAg94 โดยปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั
ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคตับแข็ง ได้แก่ อายุเพิม่ มากขึ้น เพศชาย
โรคอ้วนเรื้อรัง การตรวจพบ HBeAg อย่างต่อเนื่อง ระดับ HBV
DNA ทีส่ ูงอย่างต่อเนื่อง ระดับ HBsAg สูง สายพันธ์ของไวรัส
(จีโนไทป์ C มีความเสีย่ งมากกว่า จีโนไทป์ B) การติดเชื้อร่วม
กับเชื้อไวรัสตัวอืน่ ได้แก่ ไวรัสเอชไอวี (HIV) ไวรัสตับอักเสบ ซี
(HCV) ไวรัสตับอักเสบดี (HDV) และการดืม่ แอลกอฮอล์94-96
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Figure 5 The description of serological and molecular HBV infectious markers
โรคมะเร็งตับ ผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี แบบเรื้อรัง
หากไม่ได้รบั การรักษามีความเสีย่ งต่อการเกิดมะเร็งตับและเสีย
ชีวติ จากโรคตับสูงถึงร้อยละ 40-50 ในผูช้ าย และร้อยละ 15 ใน
ผูห้ ญิง96 โดยผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะตับแข็งจะมีความเสีย่ งต่อการเกิด
มะเร็งตับร้อยละ 2-5 ต่อปี ในขณะทีผ่ ูป้ ่ วยทีไ่ ม่มภี าวะตับแข็งจะ
มีความเสีย่ งต่อการเกิดมะเร็งตับน้อยกว่าร้อยละ 1 ต่อปี โดย
ปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั ความเสีย่ งต่อการเกิดมะเร็งตับ ประกอบด้วย
3 ปัจจัยหลัก ได้แก่97-101
1. ตัวผูป้ ่ วย ได้แก่ เพศชาย อายุ เชื้อชาติเอเชียหรือแอฟริกา
โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคตับแข็ง มีประวัตคิ นในครอบครัวเป็ น
มะเร็งตับ การเพิม่ ขึ้นของเอนไซม์ ALT
2. เชื้อไวรัส ได้แก่ ระดับ HBV DNA ในเลือดสูงอย่างต่อ
เนื่อง การกลายพันธุบ์ ริเวณ core promoter สายพันธุข์ องไวรัส
(จีโนไทป์ C มีความเสีย่ งมากกว่า จีโนไทป์ B) การติดเชื้อร่วมกับ
เชื้อไวรัสตัวอืน่
3. สิง่ แวดล ้อม ได้แก่ สารก่อมะเร็งต่างๆ เช่น อะฟลาทอก
ซิน (จากเชื้อรา) สูบบุหรี่ และดืม่ แอลกอฮอล์
การวินิจฉัยโรค
เนื่องจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี พบได้ทงั้ ทีไ่ ม่แสดง
อาการ การติดเชื้อแบบเฉียบพลัน การติดเชื้อแบบเรื้อรัง มีอาการ
แสดงทัง้ ตับอักเสบ ระยะตับแข็ง และระยะมะเร็งตับ ดังนัน้ การ
วินิจฉัยโรคจึงจ�ำเป็ นต้องอาศัยหลายปัจจัย เช่น ประวัตกิ ารสัมผัสเชื้อ
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อาการแสดงทางคลินิกของผูป้ ่ วยและผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิ
การ เนื่องจากในแต่ละระยะของการติดเชื้อจะพบปริมาณเชื้อไวรัส
ตับอักเสบ บี รวมถึงการตอบสนองทางภูมคิ ุม้ กันของร่างกายใน
ภายหลังจากมีการติดเชื้อทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ การวินิจฉัยโรคโดย
อาศัยผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร (ทัง้ ทางซีโรโลยีและอณูชวี
โมเลกุล)76 (Figure 5) จึงมีความจ�ำเป็ นอย่างยิง่
การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
ในปัจจุบนั การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารสามารถท�ำได้ 2 วิธี ได้แก่ การตรวจหาเชื้อหรือ
แอนติบอดีต่อเชื้อทีร่ ่างกายสร้างขึ้นด้วยวิธที างซีโรโลยีหรือน�ำ้ เหลือง
วิทยาและการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ (HBV DNA) ด้วยวิธี
ทางอณูชวี โมเลกุล เมือ่ น�ำผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารมาแปล
ผลร่วมกันจะท�ำให้สามารถแยกกลุม่ หรือลักษณะการติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบ บี ได้วา่ เป็ นการติดเชื้อแบบเฉียบพลัน (acute infection) การติดเชื้อแบบเรื้อรัง (chronic infection) หรือการติด
เชื้อแบบแฝง (OBI)
การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบตั กิ ารทัง้ 2 วิธี มีรายละเอียดดังนี้
1. การตรวจด้วยวิธที างซีโรโลยีหรือน�้ ำเหลืองวิทยา (serological methods)
การตรวจเพือ่ วินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ด้วยวิธนี ำ�้
เหลืองวิทยาประกอบด้วยการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ ได้แก่
hepatitis B surface antigen (HBsAg) และ hepatitis B
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envelope antigen (HBeAg) และการตรวจหาแอนติบอดีต่อ
เชื้อทีร่ ่างกายสร้างขึ้น ได้แก่ hepatitis B surface antibody
(anti-HBs), hepatitis B envelope antibody (anti-HBe) และ
hepatitis B core antibody ชนิด IgM และ IgG (anti-HBc) การ
ตรวจหา markers ทัง้ หมดนี้เรียกรวมกันว่า hepatitis B profile
โดยผลการตรวจแต่ละ marker มีความส�ำคัญแตกต่างกัน สามารถ
ใช้เพือ่ การวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และอธิบายการ
ด�ำเนินของโรคตามระยะเวลาใน Figure 5 นอกจากนี้ยงั ใช้เพือ่
ประเมินขัน้ ตอนการรักษาและติดตามผลการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
(antiviral drug) ส�ำหรับวิธกี ารตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้กนั
อย่างกว้างขวางในปัจจุบนั ได้แก่ การตรวจแบบ manual ด้วยชุด
ตรวจแบบเร็ว (rapid diagnostic test, RDT) โดยใช้หลักการ
immunochromatography และการตรวจด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ
(automation system) โดยใช้หลักการ Enzyme immunoassays
(EIA) และ Chemiluminescent microparticle immunoassay
(CMIA) ซึง่ ความส�ำคัญของแต่ละ markers มีดงั นี้
Hepatitis B surface antigen
Hepatitis B surface antigen หรือ HBsAg เป็ น serological
marker ตัวแรกทีส่ ามารถตรวจพบได้ภายหลังการรับเชื้อไวรัสตับ
อักเสบ บี ประมาณ 38 วัน จะพบในระยะ acute phase และ
ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่จะสามารถก�ำจัดเชื้อออกจากร่างกายได้ เนื่องจาก
HBsAg จะถูก neutralized ด้วย anti-HBs ทีร่ ่างกายสร้างขึ้น
ท�ำให้ตรวจไม่พบ HBsAg ประมาณ 4-6 เดือนหลังการติดเชื้อ
ลักษณะดังกล่าวนี้จะสัมพันธ์กบั การติดเชื้อแบบเฉียบพลัน แต่
ถ้าหากตรวจพบ HBsAg ในระยะเวลานานเกิน 6 เดือน จะบ่ง
ชี้ถงึ การติดเชื้อแบบเรื้อรัง102 แม้วา่ ปัจจุบนั จะมีการพัฒนาความ
ไวของวิธหี รือน�ำ้ ยาในการตรวจหา HBsAg เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการตรวจและการวินิจฉัยให้ดยี ง่ิ ขึ้น แต่กลับพบว่าเชื้อไวรัสตับ
อักเสบ บี มีการกลายพันธุเ์ กิดขึ้นทีบ่ ริเวณ antigenic determinant
(“a” determinant) ต�ำแหน่ งที่ 145 โดยมีการเปลีย่ นจากกรด
อะมิโนชนิดไกลซีน (G) เป็ นอาร์จนี ีน (R) (G145R) ท�ำให้โปรตีน
โครงสร้างเปลีย่ นไปและส่งผลท�ำให้ระบบภูมคิ ุม้ กันของร่างกายมี
การสร้าง anti-HBs ลดลง103 ส�ำหรับสาเหตุของการกลายพันธุ ์
เกิดขึ้นจากการหลบเลีย่ งวัคซีน (vaccine-escape mutation)
และการรักษาด้วย antiviral drug นอกจากนี้ยงั พบว่า มีการ
เกิดการกลายพันธุต์ ำ� แหน่งอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการหลบเลีย่ งวัคซีน
ของเชื้อ เช่น sP120S, sM133L เป็ นต้น104 ท�ำให้ปจั จุบนั การ
ผลิตน�ำ้ ยาต้องค�ำนึงถึงการกลายพันธุท์ พ่ี บได้ในการติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบ บี ด้วย
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Hepatitis B envelope antigen และ Hepatitis B
envelope antibody
Hepatitis B envelope antigen หรือ HBeAg เป็ น serological marker ทีบ่ ง่ บอกว่าเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ยังคงมีการ
เพิม่ จ�ำนวน ในร่างกายอย่างต่อเนื่องและผูต้ ิดเชื้อสามารถแพร่
เชื้อให้กบั ผูอ้ น่ื ได้ นอกจากนี้ยงั บ่งชี้ถงึ ความรุนแรงของโรคและ
โอกาสทีจ่ ะท�ำให้เกิด chronic liver disease ได้ จากการศึกษา
ความสัมพันธ์ของ HBsAg และ HBeAg พบว่าในผูท้ ต่ี รวจพบ
HBeAg จะมีระดับของ HBsAg ในซีรมั ่ สูง เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ผูท้ ผ่ี ลการตรวจ HBeAg เป็ นลบ42 ระดับ HBeAg ในเลือดจะ
ลดลงและหายไปภายในไม่ก่สี ปั ดาห์ เนื่องจากระบบภูมคิ ุม้ กันของ
ร่างกายจะเริ่มสร้าง anti-HBe ขึ้น (seroconversion) หรือบ่งชี้
ว่าการรักษามีแนวโน้มทีด่ ขี ้นึ
Hepatitis B core antibody ชนิ ด IgM และ IgG (anti-HBc
IgM และ anti-HBc IgG)
Hepatitis B core antibody เป็ นแอนติบอดีต่อ HBcAg
ซึง่ เป็ นแอนติบอดีตวั แรกทีจ่ ะพบในซีรมั ่ ของผูท้ เ่ี พิง่ ได้รบั เชื้อไวรัส
ตับอักเสบ บี แบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ hepatitis B core antibody
ชนิด IgM และ IgG โดยแอนติบอดีชนิด IgM จะตรวจพบในระยะ
เฉียบพลัน (acute hepatitis B infection) หลังจากตรวจพบ
HBsAg ประมาณ 1 เดือน และจะเริ่มลดลงและหายไปภายใน 6
เดือนหรือหลังจากมีการสร้าง hepatitis B core antibody ชนิด
IgG เพิม่ ขึ้น นอกจากนี้ยงั สามารถตรวจพบ anti-HBc ชนิด IgM
ในกรณีผูป้ ่ วยเรื้อรังมีอาการก�ำเริบ ท�ำให้วนิ ิจฉัยผิดว่าเป็ นการติด
เชื้อระยะเฉียบพลันได้105 ส�ำหรับ hepatitis B core antibody
ชนิด IgG จะเป็ น Marker ทีบ่ ง่ ชี้วา่ มีการติดเชื้อในปัจจุบนั หรือ
ในอดีต แอนติบอดีชนิดนี้ไม่มคี ุณสมบัตใิ นการท�ำลายตัวเชื้อและ
สามารถตรวจพบได้ตลอดชีวติ ของผูป้ ่ วย โดยจะตรวจพบหลังจาก
ระยะเฉียบพลันและพบในกลุม่ ผูป้ ่ วยเรื้อรัง นอกจากนี้การตรวจ
พบ hepatitis B core antibody ชนิด IgG แต่ไม่พบ HBsAg
ในกระแสเลือดหรือพบ anti-HBc IgG เพียงตัวเดียว (isolated
anti-HBc) จะสามารถบ่งชี้กลุม่ OBI หรือ silent HBV infection ได้ดว้ ย เช่นเดียวกับกลุม่ ทีก่ ลับมาเป็ นซ�ำ้ (recurrent HBV
infection) ภายหลังจากหยุดการใช้ยามีรายงานว่ามักจะตรวจพบ
เพียง anti-HBc แต่ไม่สามารถตรวจพบ HBsAg และ HBV
DNA ได้106 ดังนัน้ การตรวจพบหรือไม่พบ anti-HBc จึงสามารถ
ใช้เป็ น surrogate marker ในการวินิจฉัยกลุม่ OBI ได้วา่ เป็ น
seropositive หรือ seronegative OBI72
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ดวงนภา อินทรสงเคราะห์ และคณะ

Hepatitis B surface antibody (Anti-HBs)
Hepatitis B surface antibody (anti-HBs) เป็ นแอนติบอดีท่ี
ร่างกายสร้างขึ้นมา ซึง่ จะท�ำหน้าทีใ่ นการต่อต้านหรือก�ำจัด HBsAg
หรือเรียกว่า neutralizing antibody แอนติบอดีสามารถป้ องกัน
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ได้ จะพบได้ภายหลังจากมีการติดเชื้อ
และพบได้ชา้ กว่าแอนติบอดีชนิดอืน่ (anti-HBe และ anti-HBc)
การตรวจหา anti-HBs สามารถน�ำมาใช้ในการประเมินภูมติ า้ นทาน
และการตอบสนองภายหลังการฉีดวัคซีน นอกจากนี้ยงั ใช้ในการ
แปลผลร่วมกับ anti-HBc เพือ่ บ่งชี้การติดเชื้อ โดยใช้ในการวินิจฉัย
แยกระหว่างผูท้ เ่ี คยติดเชื้อมาก่อนแล้วสร้างภูมติ ่อต้านเชื้อไวรัสตับ
อักเสบ บี กับผูท้ ม่ี กี ารสร้างภูมติ ่อต้านเชื้อจากการรับวัคซีนได้107
ส�ำหรับระดับของ anti-HBs สามารถน�ำมาใช้เพือ่ การประเมินความ
สามารถในการป้ องกันการติดเชื้อ โดยพบว่าในกลุม่ ผูท้ เ่ี คยติดเชื้อ
มาก่อนและตรวจพบระดับของ anti-HBs ในร่างกายมากกว่า 100
IU/mL จะสามารถป้ องกันการติดเชื้อได้76
2. การตรวจหาสารพันธุกรรมของตัวเชื้อ (HBV DNA)
การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBV
DNA) จะเป็ นตัวชี้วดั การเพิม่ จ�ำนวนของเชื้อ โดยจะตรวจพบใน
ช่วงเริ่มแรกของการติดเชื้อและพบได้ไวกว่า HBsAg การตรวจพบ
HBV DNA ในกระแสเลือด (viremia) สามารถใช้เพือ่ ประเมินการ
ติดเชื้อทีต่ บั พยากรณ์โรค (prognosis) ถึงความเสีย่ งทีผ่ ูป้ ่ วยจะ
มีการด�ำเนินโรคไปเป็ น hepatocellular carcinoma (HCC) ใช้
ในการติดตามการตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาต้านไวรัส และบ่ง
ชี้กลุม่ OBI ได้อกี ด้วย การตรวจหา HBV DNA ในเซลล์ตบั ถือ
เป็ น gold standard ส�ำหรับการวินิจฉัยยืนยันการติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบ บี โดยสามารถตรวจหา replication-competence
HBV DNA เช่น covalently closed circular DNA (cccDNA),
relaxed circular DNA (rcDNA) และ integrated double
strand linear HBV DNA (dslDNA) เพือ่ บ่งชี้วา่ ยังคงพบการ
เพิม่ จ�ำนวนของสารพันธุกรรมของเชื้อในเซลล์ตบั อย่างไรก็ตาม วิธี
นี้ไม่เป็ นทีน่ ิยมในงานตรวจประจ�ำวันเนื่องจากต้องตัดชิ้นเนื้อของ
ตับ (liver biopsy) และวิธกี ารตรวจยังไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ
นอกจากนี้การเตรียมชิ้นเนื้อตับต้องอาศัยความช�ำนาญเพือ่ ลดการ
ปนเปื้ อน (cross-contamination) และต้องใช้ negative control
ทีเ่ หมาะสมจึงจะสามารถบ่งชี้ความจ�ำเพาะของการตรวจได้72,108
ปัจจุบนั การตรวจหา HBV DNA เป็ นเทคนิคการเพิม่ จ�ำนวน
หรือการเพิม่ สัญญาณการตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อได้ถกู น�ำ
มาพัฒนาและใช้กนั อย่างกว้างขวางเพือ่ ใช้ในการตรวจหา HBV
DNA ซึง่ ความไวในการตรวจพบเชื้อขึ้นอยู่กบั หลักการทีน่ ำ� มา
ใช้ตรวจ เช่น การตรวจด้วยวิธี real-time polymerase chain
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reaction (real-time PCR) มีความไวของการทดสอบประมาณ
5-10 copies/mL ท�ำให้สามารถตรวจพบการติดเชื้อในระยะฟักตัว
ของเชื้อได้เร็วมากยิง่ ขึ้น จึงนิยมน�ำมาใช้ในการตรวจคัดกรองและ
วินิจฉัยการติดเชื้อในงานประจ�ำวัน109 อย่างไรก็ตามการตรวจใน
ปัจจุบนั มีความหลากหลายและมีหน่วยการวัดทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้
องค์การอนามัยโลกจึงได้ผลิตสารมาตรฐานเพือ่ ใช้อา้ งอิงส�ำหรับการ
ตรวจหา HBV DNA (reference standard for HBV DNA)
ส�ำหรับการตรวจหา HBV DNA ด้วยวิธที างอณูชวี โมเลกุล เนื่องจาก
HBV DNA สามารถตรวจพบในระยะแรกของการติดเชื้อจากนัน้
จะเริ่มลดลงและหายไป หรืออาจจะสามารถตรวจพบได้เป็ นระยะๆ
(intermittently) ในกลุม่ เรื้อรังเท่านัน้ ดังนัน้ จึงจ�ำเป็ นต้องท�ำการ
ตรวจและแปลผลร่วมกับการตรวจทางซีโรโลยีเพือ่ การวินิจฉัยที่
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ปัจจุบนั มีการน�ำระบบ point-of-care
testing (POCT) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการตรวจทัง้ ทางซีโรโลยี
และการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อในด้านต่างๆ เพือ่ ลดความ
แออัดของการใช้บริการของโรงพยาบาล ลดระยะเวลาการรักษาที่
โรงพยาบาลและสามารถติดตามดูแลผูป้ ่ วยขณะอยู่ทบ่ี า้ น110 แต่
การใช้ระบบ POCT ในการตรวจเพือ่ วินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบ บี ยังมีขอ้ จ�ำกัดและอยู่ระหว่างการพัฒนา นอกจากนี้ยงั
ได้มกี ารน�ำการเก็บตัวอย่างด้วย filter paper หรือ dried blood
spot (DBS) มาใช้ในการเก็บตัวอย่าง จากการศึกษาทีผ่ ่านมาพบ
ว่าการเก็บตัวอย่างแบบ DBS มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงและง่าย
ต่อการขนส่งอีกด้วย111,112
การป้ องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
การป้ องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ต้องอาศัยความรู ้
และความเข้าใจเกี่ยวกับการแพร่ของเชื้อ ดังนัน้ การป้ องกันจึง
ท�ำได้โดยหลีกเลีย่ งการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลังของผู
่
ต้ ดิ เชื้อ
เช่น ไม่ใช้ของมีคมหรือเข็มฉีดยาร่วมกัน หลีกเลีย่ งการใช้ภาชนะ
ส�ำหรับรับประทานอาหารร่วมกับผูอ้ น่ื โดยเฉพาะผูท้ เ่ี ป็ นพาหะ การ
มีเพศสัมพันธ์แบบป้ องกันการติดเชื้อ โลหิตบริจาคต้องได้รบั การ
ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ก่อนน�ำไปให้ผูป้ ่ วย เป็ นต้น
ปัจจุบนั ยังมีการน�ำความรูท้ างด้านภูมคิ ุม้ กันวิทยามาประยุกต์ใช้
เพือ่ การป้ องกันการติดเชื้อ ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ active
immunization และ passive immunization
Active immunization เป็ นการให้วคั ซีนป้ องกันการติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบ บี โดยการผลิตโปรตีน HBsAg ด้วยวิธที างพันธุ
วิศวกรรม เรียกว่า recombinant DNA vaccine ซึง่ มีประสิทธิผล
สูง (high efficacy) ในการป้ องกันการติดเชื้อ ในประเทศไทยได้
น�ำวัคซีนเข้ามาใช้ตงั้ แต่ปี พ.ศ. 2531 โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กบั
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PEG-IFN ยาทีอ่ อกฤทธิ์โดยต้านการเพิม่ จ�ำนวนของไวรัสและ
กระตุน้ การตอบสนองทางภูมคิ ุม้ กันของร่างกาย ข้อดี คือ มีระยะ
เวลาของการรักษาแน่นอน โดยจะใช้เวลาการรักษา 48 สัปดาห์ ไม่
พบว่ามีการดื้อยา มีโอกาสหายขาดมากกว่า และมีโอกาสเกิดอาการ
ก�ำเริบของตับอักเสบหลังหยุดยาน้อยกว่า แต่มขี อ้ จ�ำกัด คือ ราคา
สูง เป็ นแบบฉีดเข้าใต้ผวิ หนัง และอาจมีผลข้างเคียงจากการรักษา
เช่น กลุม่ อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ มีไข้ อ่อนเพลีย ซึมเศร้า เป็ นต้น
NAs ยากลุม่ นี้มฤี ทธิ์ตา้ นการเพิม่ จ�ำนวนของไวรัสโดยตรง โดย
ยับยัง้ การท�ำงานของเอ็นไซม์ HBV-DNA polymerase ทีใ่ ช้ใน
การเพิม่ จ�ำนวนของไวรัส ได้แก่ lamivudine adefovir dipivoxil
entecavir telbivudine TDF และ tenofovir alafenamide
ข้อดี คือ เป็ นยาแบบรับประทาน มีผลข้างเคียงน้อย ข้อจ�ำกัด คือ
ต้องใช้ยาติดต่อกันเป็ นเวลานานและมีโอกาสก�ำเริบของตับอักเสบ
หลังหยุดยา และมีโอกาสดื้อยาได้
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มคี ำ� แนะน�ำในการใช้ยาต้านไวรัสในกลุม่
OBI ปัจจุบนั กลุม่ นักวิจยั ได้นำ� เทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้สำ� หรับ
การรักษาโดยมีเป้ าหมายคือ cccDNA โดยเชื่อว่าเป็ นกุญแจส�ำคัญ
ในกระบวนการเพิม่ จ�ำนวนของเชื้อภายในเซลล์ตบั ตัวอย่างการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยี CRISPR/Cas 9 ซึง่ ใช้เทคนิคการตัดต่อ cccDNA
(gene editing) ในตับให้เปลีย่ นไปจนไม่สามารถสร้างไวรัสตัวใหม่
ได้118 หรือใช้วธิ กี ารกระตุน้ cytokine เช่น interferon-gamma
(IFN-γ) และ tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) เพือ่ ลด
ระดับของ cccDNA ในเซลล์ตบั เป็ นต้น119 นอกจากนี้ยงั มีการ
ใช้วธิ กี ารก�ำจัดเซลล์ตบั ทีต่ ดิ เชื้ออย่างจ�ำเพาะ เช่น การใช้ HBVspecific T cell response และ therapeutic HBV vaccines,
engineered T cell therapy (CAR-T therapy) เป็ นต้น120,121
ความยากล�ำบากในการจัดการปัญหาทีเ่ กิดจากการติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบ บี จึงเป็ นความท้าทายของนักวิทยาศาสตร์ในการทีจ่ ะคิดค้น
การรักษาไวรัสตับอักเสบ บี
วิธกี ารรักษาผูป้ ่ วยซึง่ ต้องอาศัยองค์ความรูต้ ่างๆ ความเข้าใจวงจร
ในปัจจุบนั การรักษาผูต้ ดิ เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี มีจดุ มุง่ หมาย ชีวติ ของเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และการตอบสนองต่อเชื้อของระบบ
เพือ่ ควบคุมจ�ำนวนเชื้อไวรัสให้มปี ริมาณน้อยทีส่ ุด เพือ่ ป้ องกันการ ภูมคิ ุม้ กันในร่างกายของผูต้ ดิ เชื้ออีกด้วย72
เกิดตับแข็ง มะเร็งตับ และการเสียชีวติ จากโรคตับทีอ่ าจเกิดขึ้นใน
อนาคต ในปัจจุบนั ยาต้านเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี แบ่งเป็ น 2 กลุม่
สรุป
ได้แก่ pegylated interferon (PEG-IFN) และ oral nucleoside/
ไวรัสตับอักเสบ บี หรือ HBV คงพบการติดเชื้ออยู่เป็ นจ�ำนวน
nucleotide analogs (NAs) ซึง่ ยาทัง้ 2 กลุม่ มีประสิทธิภาพใน มากซึง่ เป็ นปัญหาด้านสาธารณสุขทัว่ โลกและมีการรายงานการติด
การยับยัง้ เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ได้ แต่ยงั ไม่สามารถก�ำจัดเชื้อไวรัส เชื้อในทุกปี แม้วา่ จะมีความพยายามในทุกรูปแบบทีจ่ ะสร้างกลยุทธ์
ให้หมดจนหายขาดได้ (HBsAg clearance) และมีขอ้ ดีขอ้ เสีย ต่างๆ เพือ่ แก้ปญั หาและท�ำให้อตั ราการติดเชื้อลดลง เช่น การน�ำ
แตกต่างกัน ดังนี้93,117
วัคซีนมาใช้ในทารกแรกเกิด การน�ำเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยมาประยุกต์

ทารกภายใน 24 ชัว่ โมงหลังคลอด เข็มที่ 2, 3 และ 4 ในเดือน
ที่ 2, 4 และ 6 ตามล�ำดับ ในกรณีทแ่ี ม่มผี ลการตรวจ HBsAg
เป็ นบวกจะฉีดเพิม่ อีก 1 เข็มเมือ่ ทารกอายุครบ 1 เดือน113 โดย
พบว่าภูมคิ ุม้ กันทีส่ ร้างนัน้ สามารถป้ องกันโรคได้รอ้ ยละ 90-95114
แม้วา่ การฉีดวัคซีนจะได้ผลค่อนข้างดีในกลุม่ ประชากรส่วนใหญ่ แต่
ยังพบว่าในกลุม่ เด็กทารกทีค่ ลอดจากแม่ทม่ี ปี ริมาณเชื้อสูง (HBV
DNA ประมาณ 2x105 IU/mL) ยังคงพบผลการตรวจเป็ นบวก
ประมาณ 7% ดังนัน้ American Association for the Study
of Liver Diseases (AASLD) แนะน�ำให้ antiviral prophylaxis
ได้แก่ Telbivudine, Lamivudine หรือ Tenofovir disoproxil
fumarate (TDF) แก่มารดาทีต่ งั้ ครรภ์ไตรมาสที่ 3 ซึง่ จะช่วยท�ำให้
อัตราการติดเชื้อในทารกลดลงได้19 ส�ำหรับ passive immunization จะใช้ในกรณีทม่ี ารดาเป็ นพาหะโดยเฉพาะผูท้ ม่ี ผี ลการ
ตรวจ HBeAg เป็ นบวก โดยการฉีด hepatitis B immune
globulin (HBIG) ให้กบั ทารกแรกคลอดภายใน 1 ชัว่ โมง เพือ่
ป้ องกันการติดเชื้อจากมารดา โดยใช้ร่วมกับการฉีดวัคซีนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการป้ องกัน จากการศึกษาทีผ่ ่านมาพบว่าสามารถ
เพิม่ ประสิทธิภาพการป้ องกันได้ถงึ 90%115 ส�ำหรับการป้ องกัน
การติดเชื้อในกลุม่ ผูใ้ หญ่คอื แนะน�ำการฉีดวัคซีนในกลุม่ ทีม่ คี วาม
เสีย่ งต่อการสัมผัสเชื้อ ได้แก่ กลุม่ เสีย่ งต่อการติดเชื้อจากการมี
เพศสัมพันธ์ เช่น ผูท้ ม่ี คี ู่นอนเป็ นพาหะ ผูท้ ม่ี พี ฤติกรรมเปลีย่ นคู่
นอนบ่อย ผูท้ ก่ี ำ� ลังรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กลุม่ ชายรักชาย
(MSM) เป็ นต้น รวมทัง้ กลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการติดเชื้อผ่านการ
สัมผัสสารคัดหลัง่ เช่น ผูท้ ม่ี ปี ระวัตหิ รือก�ำลังใช้ยาฉีด ผูท้ อ่ี าศัย
ร่วมกับผูท้ เ่ี ป็ นพาหะ ผูท้ ท่ี ำ� งานในโรงพยาบาลทีต่ อ้ งสัมผัสกับเลือด
และสารคัดหลัง่ เป็ นต้น นอกจากนี้ในกลุม่ ทีต่ ดิ เชื้อแบบเรื้อรังก็
สามารถฉีดวัคซีนป้ องกันได้เช่นกัน116
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ใช้สำ� หรับการตรวจหาเชื้อ และวิธกี ารรักษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึ้น ซึง่ ต้องอาศัยทัง้ ความรูพ้ ้นื ฐานและองค์ความรูใ้ หม่ในการ
คิดค้นและพัฒนา เช่น ด้านไวรัสวิทยา และกลไกของการท�ำให้
เกิดโรค (virology and pathogenesis) ระบาดวิทยา (epidemiology) การวินิจฉัยโรค (diagnosis) และการป้ องกัน (prevention) อย่างไรก็ตาม กลไกการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ยังมี
ความซับซ้อนโดยเฉพาะการติดเชื้อแบบเรื้อรัง (OBI) และการติด
เชื้อซ�ำ้ (recurrent HBV infection) ซึง่ อาจจะเป็ นสาเหตุทท่ี ำ� ให้
ปัญหาการติดเชื้อ HBV ยังคงมีอยู่ ซึง่ ต้องอาศัยการวินิจฉัยเพิม่
เติมและการรักษาทีเ่ หมาะสม โดยอาจจะมีความจ�ำเป็ นต้องใช้วธิ ี
การรักษามากกว่าหนึ่งรูปแบบเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการรักษาให้ดี
ยิง่ ขึ้น ส�ำหรับองค์ความรูด้ า้ นอณูชวี โมเลกุลอีกแขนงหนึ่งทีอ่ ยู่ในขัน้
ตอนของการศึกษาเพิม่ เติมอาจจะเป็ นอีกหนึ่งความหวังทีจ่ ะสามารถ
ท�ำให้การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และโรคแทรกซ้อนทีร่ า้ ยแรงลด
ลงมากกว่าทีเ่ ป็ นอยู่ในปัจจุบนั
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