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แรก เริม่ ของ การ คน พบ ไวรสั ตบั อกัเสบ ซี
ใน อดตี พบ วา ม ีผูปวย โรค ตบั อกัเสบ กลุม หนึง่ ซึง่ คดิ

วา นา จะ เกิด จาก เชื้อ ไวรัส ตับ อักเสบ แต ตรวจ ไม พบ เชื้อ
ไวรสั เอ หรอืบี โดย เฉพาะ อยาง ยิง่ ใน ผูปวย ที ่ไดรบั เลอืด
แลว เกดิ อาการ ตบั อกัเสบ ขึน้ ซึง่ สมยั กอน เรยีก ไวรสั กลุม
นี ้วา non A non B hepatitis จน กระทัง่ ได ม ีการ คน พบ
เชือ้ ไวรสั ตบั อกัเสบ ซี ขึน้ ใน ปค.ศ. 1989 จงึ พบ วา มาก
กวา รอยละ  90 ของ ผูปวย ที่ เคย ไดรับ เลือด และ เกิด ตับ
อักเสบ ขึ้น มา ที่ ไม ใช ไวรัส เอ และ ไม ใช ไวรัสบี จะ เกิด
จาก การ ตดิเชือ้ ไวรสั ตบั อกัเสบ ซี จาก การ ศกึษา ความ ชกุ
ของ ไวรสั ซี ใน ประเทศ ไทย พบ วา ประมาณรอย ละ  1-2
ของ ผู บริจาค เลือด หรือ เทากับ ประมาณ 6 แสน คน ถึง
หนึง่ ลาน คน ของ ประชากร ทัว่ ประเทศ ม ีการ ตดิเชือ้ ไวรสั

ตบั อกัเสบ ซี ทัง้ นี ้ขึน้ อยู กบั แต ละ ภมูภิาค โดย ภาค กลาง
พบ อตัรา การ ตดิเชือ้ ประมาณรอย ละ  1 ภาค ใต ประมาณ
รอย ละ 0.73 ภาค อสีาน และ ภาค เหนอื ประมาณรอย ละ
4-6 ซึง่ การ ตดิเชือ้ ไวรสั ซ ีพบ ได ใน ทกุ ประเทศ ทัว่ โลก ใน
บาง ประเทศ เชน ประเทศ อยีปิต พบ อบุตั ิการณ สงู ถงึ รอย
ละ  20

โดย คาด ประมาณ วา ปจจุบัน มี ผู ติดเชื้อ ไวรัส ซี อยู
ประมาณ 170 ลาน คน ทัว่ โลก และ เปน สาเหต ุสาํคญั มาก
ที่ สุด ของ ผูปวย ที่ ไดรับ การ ผา ตัด เปลี่ยน ตับ ใน ประเทศ
สหรฐั อเมรกิา

ปจจุบัน โรค ไวรัส ตับ อักเสบ ซี พบ ได มาก ขึ้น เรื่อย ๆ
เปนสาเหต ุของ โรค ตบั อกัเสบ ที ่พบ บอย อนั หนึง่ ใน ประเทศ
ไทย และ เปน ปญหา สาํคญั ทาง สาธารณสขุ

สวน ไวรสั ตบั อกัเสบ ชนดิบี อบุตั ิการณ ลดลง อยาง ตอ
เนือ่ง เนือ่ง จาก โครงการ ฉดี วคัซนี ปองกนั ไวรสั ตบั อกั เสบ
บ ีใน เดก็ แรก คลอด ทัว่ ประเทศ ทาํให พบ อบุตั ิการณ ไวรสั
ตับ อัก เสบบี ลดลง จาก อดีต ที่ พบ ประมาณ รอยละ 6-12

บทความ ฟน วิชา
โรค ตบั อกัเสบ จาก ไวรสั ซี
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1.  ทราบ ถงึ ระบาด วทิยา และ การ ดาํเนนิ โรค ของ ตบั อกัเสบ เรือ้ รงั จาก ไวรสั ซี
2.  ทราบ ถงึ ปจจยั ที ่ม ีผล ตอ การ ดาํเนนิ โรค และ ทราบ ถงึ พยากรณ ของ โรค
3.  ทราบ แนว ทาง การ วนิจิฉยั โรค และ การ ประเมนิ ผูปวย
4.  เขาใจ ถงึ หลกัการ รกัษา ผูปวย โรค ตบั เรือ้ รงั จาก ไวรสั ซี
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เหลือ พบ เพียง รอยละ 3-5 ใน ปจจุบัน โดย เฉพาะ อุบัติ
การณ ใน เดก็ หนึง่ ขวบ ป แรก พบ เพยีง นอย กวา รอยละ 1
เทานัน้  ซึง่ ตาง จาก อบุตั ิการณ ของ ไวรสั ตบั อกัเสบ ซี ที ่ยงั
คง เพิ่ม สูง ขึ้น เรื่อย ๆ  และ กลาย เปน ปญหา สาธารณสุข ที่
สาํคญั ใน ทกุ ประเทศ ทัว่ โลก

การ ตดิ ตอ ของ โรค ไวรสั ตบั อกัเสบ   ซี
เชือ้ ไวรสั ตบั อกัเสบ ซ ีเปน เชือ้ ที ่สามารถ ตดิ ตอ ได คลาย

กับ ไวรัส ตับ อัก เสบบี โดย เฉพาะ การ ไดรับ เลือด หรือ
ผลติภณัฑ ของ เลอืด ที ่ปน เปอน เชือ้ และ ยงั ตดิ ตอ ได ทาง
การ ใช เข็ม ฉีด ยา มีด โกน อุปกรณ ที่ ใช สัก หรือ ใช ฝง เข็ม
หรอื  ของ ม ีคม ที ่ปน เปอน เลอืด ผูปวย

สวน การ ตดิ ตอ ทาง เพศ สมัพนัธ ยงั ไม ม ีขอมลู ชดัเจน
ม ีรายงาน วา ผูหญงิ ที ่สาม ีม ีเชือ้ ไวรสั ตบั อกัเสบ ซี อยู จะ มี
โอกาส ติดเชื้อ ประมาณ รอยละ 5-10

การ ตดิ ตอ จาก มารดา สู บตุร พบ การ ตดิเชือ้ รอยละ 6
ของ เดก็ แรก เกดิ ที ่เกดิ จาก แม ที ่ตดิเชือ้ ไวรสั ซี

การ ตดิเชือ้ ทาง เพศ สมัพนัธ และ จาก มารดา สู ทารก จะ
มาก ยิ่ง ขึ้น ใน ผูปวย ที่ มี ปริมาณ เชื้อ ไวรัส ซี อยู ใน เลือด
จํานวน มาก โดย เฉพาะ อยาง ยิ่ง ใน ผูปวย ที่ มี การ ติดเชื้อ
ไวรสั  HIV รวม ดวย

อยางไร ก็ ตาม ประมาณ รอยละ 40-60 ของ ผูปวย ไม
สามารถ จะ สบื คน ได วา ตดิเชือ้ มา ดวย วธิ ีใด

การ ดาํเนนิ ของ โรค ไวรสั ตบั อกัเสบ   ซี
เมื่อ มี การ ติดเชื้อ ไวรัส ตับ อักเสบ ซี แลว จะ เริ่ม ดวย

ภาวะ  ตบั อกัเสบ ฉบัพลนั ( acute hepatitis) ผูปวย มกั
จะ ไม ม ีอาการ หรอื ม ีอาการ เพยีง เลก็ นอย ใน ชวง ตบั อกัเสบ
ฉับพลัน มี เพียง 1  ใน 4 ของ ผูปวย ที่ มี อาการ ดี ซาน
(jaundice) ถงึ แม โรค นี ้อาจ ด ูวา ไม รนุ แรง แต รอยละ 80-
85  ของ ผู ปวยทไีดรบั เชือ้ จะ ม ีการ ดาํเนนิ โรค เปน ตบั อกัเสบ
เรือ้ รงั (chronic hepatitis) โดย รอยละ 20 ของ ผูปวย
chronic  hepatitis C จะ เกดิ ภาวะ ตบั แขง็ (cirrhosis)
ภาย ใน เวลา 20 ป และ เสีย่ง ตอ การ เกดิ มะเรง็ ตบั  (hepa-

tocellular  carcinoma) ได ใน ที ่สดุ แต จะ ม ีผูปวย บาง กลุม
ที ่ม ีการ ดาํเนนิ ของ โรค เรว็ เชน การ ตดิเชือ้ ใน คน อาย ุมาก
กวา 50 ป ใช เวลา เพียง 9 ป ก็ กลาย เปน ตับ แข็ง โดย
เฉพาะ อยาง ยิ่ง ใน ผูปวย ที่ ติดเชื้อ ไวรัส ซี  และ ดื่ม แอลกอ
ฮอล  โดย ผล การ ศกึษา จาก ประเทศ อติาลี ใน การ ตดิ ตาม
กลุม ตวัอยาง กวา หนึง่ แสน ราย พบ วา ผูปวย ที ่ตดิเชือ้ ไวรสั
ซ ีและ ดืม่ แอลกอฮอล จะ ม ีโอกาส เกดิ ตบั แขง็ และ มะเรง็ ตบั
สงู กวา ผู ที ่ดืม่ แอลกอฮอล อยาง เดยีว 10 เทา และ 6 เทา
ตาม ลําดับ ดังนั้น การ ที่ ผูปวย แต ละ ราย มี ปจจัย เสี่ยง
ตางกัน ทําให อัตรา การ ลุก ลาม ของ โรค ไป เปน cirrhosis
ไมเทากนั จงึ แบง ผูปวย ออก เปน rapid, intermediate
และ slow progressor

นอก จาก นี้ โรค ตับ อักเสบ จาก ไวรัส ซี จะ มี ผล ตอ การ
ลดลง ของ ชวง อายุ ใน ผูปวย (life expectancy) พบ วา
ผูปวย โรค ตบั อกัเสบ จาก ไวรสั ซี ที ่ตดิเชือ้ ขณะ อายุ 30 ป
และ เปน mild disease จะ ม ีชวง อาย ุลดลง 7 ป และ ถา
ตดิเชือ้ ที ่อายุ 30 ป และ เปน moderate to severe dis-
ease  จะ มี ชวง อายุ ลดลง 17 ป นั่น คือ ผูปวย โรค ตับ
อกัเสบ จาก ไวรสั ซ ีจะ ตาย กอน วยั อนั ควร และ อตัรา เสีย่ง
การ เกดิ มะเรง็ ตบั มาก ขึน้ ใน ผูปวย เพศ ชาย  อาย ุเกนิ 60
ป มี ภาวะ ตับ แข็ง หรือ ผังผืดใน ตับ และ ดื่ม แอลกอฮอล
มาก กวา 60 กรมั ตอ วนั

HCV-Genotype คอื สาย พนัธ ของ ไวรสั ตบั อกัเสบ
ซี ที่ พบ แตก ตางกัน ขึ้น กับ genetic และ geographic
ในสหรัฐ อเมริกา และ ยุโรป มัก พบ HCV-genotype Ia
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ประเทศ ญีปุ่น มกั พบ HCV-genotype Ib สวน ประเทศ
ไทย และ ประเทศ ใน แถบ เอเชยี มกั พบ HCV-genotype
3,  4 และ 6 ซึง่ ชนดิ ของ genotype ที ่แตก ตางกนั จะ มี
ผล ตอ การ ตอบ สนอง ตอ การ รกัษา แต การ ดาํเนนิ ของ โรค
ไม แตก ตางกนั

อาการ
ผูปวย ไวรสั ตบั อกัเสบ ซี ฉบัพลนั ( acute hepatitis

C)  สวน ใหญ มกั ไม คอย ม ีอาการ ม ีเพยีง ประมาณ รอยละ
20-30  ของ ผูปวย ที่ จะ มี อาการ ตัว เหลือง ตา เหลือง เชน
เดียว กับ ผูปวย ไวรัส ตับ อักเสบ ซี เรื้อ รัง (chronic
hepatitis C) ชวง แรก มกั ไม ม ีอาการ เมือ่ โรค ได ดาํเนนิ
ไป มาก แลว ผูปวย มัก มี อาการ ออน เพลีย งาย ไม มี แรง
ทํางาน ใน บาง ราย อาจ มี อาการ คลื่นไส เบื่อ อาหาร ปวด
ทอง บริเวณ ใต ชาย โครง ขวา และ คัน ใน ราย ที่ มี ตับ แข็ง
แลว อาจ ม ีอาการ ตวั เหลอืง ตา เหลอืง ทอง มาน ตรวจ พบ
ลักษณะ ของ โรค ตับ เรื้อ รัง ได นอก จาก นี้ ผูปวย บาง ราย
อาจ ม ีอาการ นอก ตบั  (extrahepatic manifestations)
รวม ดวย เชน essential mixed cryoglobulinemia,
vasculitis,  arthritis, glomerulonephritis เปนตน

การ วนิจิฉยั
1. การ ตรวจ การ ทาํงาน ของ ตบั
ประมาณ รอยละ 70 ของ ผูปวย โรค ตบั อกัเสบ เรือ้ รงั

จาก ไวรสั ซี ตรวจ พบ วา ม ีความ ผดิ ปกต ิของ คา การ ทาํงาน
ของ ตับ ( คา SGOT, (AST) และ คา SGPT, (ALT))
โดยม ีคา สงู อยู ใน ชวง 1.5 ถงึ 8 เทา ของ คา ปกติ ( คา ปกติ
จะ นอย กวา 40 IU/mL)

2.  การ ตรวจ เลอืด หา แอนตบิอด ีตอ ไวรสั ตบั อกัเสบ
ซี (Anti-HCV) โดย วธิี second generation ELISAs.

ถา ให ผลบวก จะ บอก ถงึ วา ทาน ม ีภมู ิตอ เชือ้ ไวรสั ซี
( anti-HCV) ซึ่ง การ ตรวจ นี้ อาจ เปน ผลบวก ปลอม
(false  positive) ดังนั้น ผูปวย ที่อยู ใน กลุม เสี่ยง ตอ การ
ตดิเชือ้ ไวรสั ซี เชน เคย ไดรบั เลอืด และ ม ีการ อกัเสบ ของ
ตบั เรือ้ รงั การ ตรวจ คา anti HCV ให ผลบวก ก ็สามารถ

บอก ได วา เปน โรค ได ถึง ประมาณ รอยละ 90 ขึ้น ไป แต
ตอง ระวงั สาํหรบั ผู ม ีปจจยั เสีย่ง ต่าํ เชน ไม ม ีปจจยั เสีย่ง
ใน การ ตดิเชือ้ และ ไม ม ีการ ทาํงาน ของ ตบั ที ่ผดิ ปกติ ถา
หาก anti HCV เปน บวก โอกาส เปน โรค จรงิ เพยีง รอยละ
50-60 เทานัน้ ดงันัน้ จงึ เปน ปญหา สาํคญั วา ผูปวย ที ่บรจิาค
เลอืด เวลา เจอ anti HCV เปน บวก อยา เพิง่ สรปุ วา เปน
โรค ไวรสั อกัเสบ ซี ตอง ม ีการ พสิจูน เพิม่ เตมิ เพือ่ ยนืยนั ผล
เลอืด ดงั กลาว อกี ครัง้

3. ตรวจ หา สาร พันธุ กรรม ของ เชื้อ ไวรัส ซี (HCV-
RNA)  โดย วิธี PCR และ การ ตรวจ ชนิด สาย พันธุ ของ
ไวรสั ซี ( HCV-genotype)

4. อลัตรา ซาวดตบั เพือ่ ประเมนิ ด ูระยะ โรค ของ ตบั
เชน ผูปวย ม ีตบั แขง็ หรอื มะเรง็ ตบั หรอื ยงั

5. การ เจาะ เนือ้ ตบั เพือ่ ยนืยนั การ วนิจิฉยั โรค นอก
จาก นี ้ยงั ใช ประเมนิ ด ูภาวะ การ อกัเสบ และ ระยะ ของ โรค
ตบั ซึง่ ขอมลู เหลา นี ้ม ีประโยชน ใน การ พยากรณ โรค การ
ตัดสิน ใจ พิจารณา ให การ รักษา และ ยัง ใช คาดคะเน
ประเมนิผล การ ตอบ สนอง ตอ การ รกัษา

วัตถุประสงค ใน การ ดูแล รักษา ผูปวย โรค ตับ อักเสบ จาก
ไวรสั   ซี

เพื่อ กําจัด เชื้อ ไวรัส ลด การ อักเสบ ของ ตับ ลด ความ
เสี่ยง ที่ จะ เปน โรค ตับ แข็ง และ โรค มะเร็ง ตับ และ ลด การ
แพร เชือ้ ไป ยงั ผู อืน่

การ ตอบ สนอง ตอ การ รกัษา
นยิาม ของ คาํ ที ่ใช ใน การ วดั ผล การ ตอบ สนอง ตอ การ

รกัษา
1. End of treatment response (ETR) ซึง่ หมาย

ถงึ  อตัรา การ ตอบ สนอง ตอ การ รกัษา ที ่วดั ที ่เวลา ที ่หยดุ การ
รกัษา ซึง่แบง ออก เปน biochemical response ( ม ีการ
ลดลง ของ liver enzyme,  ALT) และ virological re-
sponse  ( ตรวจ ไม พบ เชือ้ ไวรสั ตบั อกัเสบ ซี HCV-RNA
ดวย วธิ ีที ่ไว ที ่สดุ คอื PCR)

2. Sustained response (SR) ซึ่ง หมายถึง อัตรา
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การ ตอบ สนอง ตอ การ รกัษา ที ่วดั ที ่เวลา 24 สปัดาห ภาย
หลงั หยดุ การ รกัษา และ ที ่สาํคญั คอื sustained virologi-
cal  response (SVR) ที ่หมายถงึ การ ตรวจ ไม พบ เชือ้ ไวรสั
ตบั อกัเสบ ซี หลงั หยดุ การ รกัษา ไป แลว 24 สปัดาห

สวน ใหญ การ อักเสบ ของ ตับ มัก จะ ปรับ ลง มา สู ปกติ
หรอื ม ีคา ลดลง มาก กวา ครึง่ หนึง่ ภาย ใน 1-2 เดอืน หลงั จาก
เริม่ การ รกัษา โดย ประเมนิ จาก ผล การ ตรวจ เลอืด ที ่ใช คา
SGOT(AST) และ SGPT(ALT) แต ปจจัย ที่ สําคัญ ใน
การ ประเมนิผล สาํเรจ็ ของ การ รกัษา คอื การ ตรวจ ไม พบ
เชื้อ ไวรัส ซี  (HCV-RNA) โดย วธิกีาร ที ่ไว ที ่สดุ (PCR ซึง่
ให ผล เปน ลบ) หาก ตรวจ ดู HCV-RNA ดวย วธิ ีที ่ไว มาก
เชน PCR หลัง จาก ไดรับ ยา ครบ 24 สัปดาห แลว ยัง
ตรวจ พบ HCV-RNA แพทย จะ หยุด การ รักษา ทันที
เพราะ ตอ ให มี การ รักษา ดวย สูตร นี้ ตอไป อีก 6 เดือน
โอกาสที ่จะ ม ีการ ตอบ สนอง ก ็เพิม่ ขึน้ เพยีง แค รอยละ 2-5
ซึง่ ไม คุม กบั ผล ขาง เคยีง และ จาํนวน เงนิ ที ่ใช รกัษา เพิม่ อกี
6 เดอืน โดย แพทย อาจ แนะนาํผูปวย กลุม นี ้ซึง่ จดั วา เปน
กลุม non-responder ดวย การ รกัษา สตูร ใหม ตอไป

หลัง จาก รักษา เสร็จ แลว จะ รอ ดู การ ตอบ สนอง ระยะ
ยาว ( หลัง หยุด ยา แลว เปน เวลา 6 เดือน)  และ จะ ดู ผล
PCR อีก ครั้ง หนึ่ง หาก PCR เปน ลบ ซึ่ง หมายถึง มี การ
ตอบ สนอง ระยะ ยาว อนั ม ีความ หมาย ซึง่ ใกล เคยีง กบั การ
หาย จาก โรค เพราะ พบ วา มาก กวา รอยละ 90 ของ ผูปวย
ยงั ตรวจ ไวรสั ซ ีไม พบ (HCV-RNA negative) หลงั จาก
ตดิ ตาม ไป เปน เวลา 7 ป จงึ ถอื วา โรค ตบั อกัเสบ จาก ไวรสั
ซี สามารถ รักษา ให หาย ขาด ได ซึ่ง จะ แตก ตาง จาก การ
รักษา โรค ตับ อัก เสบ จาก ไวรัสบี ที่ ยัง ไม อาจ กลาว ได วา
รกัษา ให หาย ขาด ได โดย การ รกัษา เพยีง เพือ่ ยบัยัง้ การ แบง
ตวั ของ ไวรสับี หยดุ การ อกัเสบ ของ ตบั แต โอกาส ที ่จะ
กําจัด เชื้อ ไวรัสบี ออก จาก รางกาย ได พบ เพียง นอย กวา
รอ้ยละ 10 เทา่น้ัน นอก จาก น้ี ยัง พบ อัตรา การ กลับ เปน็
ซ้าํ  ของ โรค (HBV reactivation) ได ถงึ รอยละ 30 ใน ชวง
ชวีติ ของ ผูปวย โรค ตบั อกั เสบ จาก ไวรสับี

การ พฒันาการ รกัษา โรค ตบั อกัเสบ จาก ไวรสั ซี
ใน ชวง 10 ป ที่ ผาน มา มี การ ศึกษา และ พัฒนาการ

รกัษา โรค ไวรสั ตบั อกัเสบ ซี อยาง มาก และ ตอ เนือ่ง เพือ่ จะ
หา วธิกีาร รกัษา ที ่ม ีประสทิธภิาพ และ ประสทิธผิล สงูสดุ

ตัง้แต การ รกัษา ดวย ยา interferon monotherapy
ที่ระยะ เวลา 6-12 เดือน โดย ให ผล การ รักษา เพียง
รอยละ 10-25 เทานัน้ ตอมา ม ีการ พฒันาการ รกัษา เปน
การ รักษา ดวย ยา สูตร ควบ interferon รวม กับ ยา
ribavirin ที ่เวลา 6-12 เดอืน ซึง่ ให ผล การ รกัษา ดขีึน้ เปน
รอยละ 40 แต ก ็ยงั ม ีขอ จาํกดั ของ ยา interferon ไดแก
การ ดดู ซมึ จาก บรเิวณ ที ่ฉดี กระจาย ไป ทัว่ รางกาย และ ถกู
ขบั ออก ทาง ไต อยาง รวด เรว็ ทาํให ยา มี half-life สัน้ เพยีง
6 ชั่วโมง นอก จาก นี้ ยัง มี immunogenicity และ มี
efficacy จาํกดั จน กระทัง่ ปจจบุนั ม ีการ พฒันา เปน การ
รักษา ดวย ยา PEG-Interferon รวม กับ ยา รับประทาน
ribavirin
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ยา PEG-interferon เปน การ นํา เอา สาร สังเคราะห
polyethylene glycol , PEG มา จบั กบั interferon ทาํให
ยา interferon ถูก ทําลาย และ กําจัด ออก จาก รางกาย ชา
ลง ม ีผล ทาํให ยา interferon ม ีฤทธิ ์อยู ใน รางกาย นาน ขึน้
 โดย ขนาด โมเลกลุ PEG ทีม่า จบั กบั interferon ม ีความ
สาํคญั ตอ การ ออก ฤทธิ ์ของ interferon โดย ขนาด จะ ตอง
ไม ใหญ เกนิ ไป ที ่จะ ไป บด บงั active receptor ของ inter-
feron  และ จะ ตอง ม ีขนาด ที ่เหมาะสม ที ่จะ อยู ใน รางกาย
ได นาน พอ ที ่จะ สามารถ ให ยา โดย การ ฉดี เพยีง สปัดาห ละ
ครั้ง โดย ให ผล การ ตอบ สนอง มาก ขึ้น กวา การ ไดรับ ยา
ฉดี interferon กบั ยา ribavirin

อดีต ที่ ใช ยา ฉีด interferon รวม กับ รับประทาน ยา
ribavirin

ผล การ ใช PEG-interferon alfa-2b + Ribavirin
ในผูปวย ที่ ไม เคย ไดรับ การ รักษา มา กอนปรา กฎ ใน งาน
วจิยั ขนาด ใหญ ของ Prof. Manns โดย ผูปวย ใน งาน วจิยั
นี้ สวน ใหญ อวน ซึ่ง เปน ตัว พยากรณ ที่ ไม ดี 2 ใน 3 เปน
genotype  1 virus load > 2 ลาน copies/mL ม ี  cir-
rhosis  ประมาณรอย ละ  10 จึง เปน ผูปวย ที่ รักษา ยาก
แตปรา กฎ วา sustained virological response โดย
รวม ใน กลุม ที่ ไดรับ ยา PEG-Interferon alfa-2b 1.5
mcg/kg + Ribavirin ด ีกวา การ ฉดี Interferon ธรรม
ดา ( 54% vs 47% ดวย p value ที่ มี นัย สําคัญ เพราะ
ผูปวย จาํนวน มาก)

พอ แบง ตาม genotype ก็ ยิ่ง เดน ชัด ขึ้น ใน geno-
type1  คือ PEG-Interferon alfa-2b + Ribavirin ดี
กวา  ( 42% vs 33%) และ ใน genotype non 1 ได ผล
การ ตอบ สนอง SVR สงู ถงึรอย ล ะ 82 ใน กลุม ที ่ไดรบั ยา
PEG-Interferon alfa-2b + Ribavirin

สาํหรบั ยา ที ่ใช รกัษา ที ่เปน มาตรฐาน สากล ใน ปจจบุนั
คือ การ ใช ยา ฉีด PEG- interferon alfa สัปดาห ละ 1
ครัง้ รวม กบั รบัประทาน ยา Ribavirin ทกุ วนั สามารถ
เพิม่ ประสทิธภิาพ การ รกัษา 2-3 เทา หรอื ทาํให อตัรา การ
ตอบ สนอง ระยะ ยาว เพิม่ เปน รอยละ 60-80 เมือ่ ให การ
รกัษา เปน เวลา 24-48 สปัดาห เมือ่ เทยีบ กบั การ รกัษา ใน
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ปจจบุนั แพทย ผู เชีย่วชาญ โรค ทาง เดนิ อาหาร และ โรค
ตับ ใน ประเทศ ไทย ก็ ใช สูตร PEG-Interferon alfa +
Ribavirin  ใน การ รักษา ผูปวย โรค ตับ อักเสบ จาก ไวรัส ซี
ขอมูล เบื้องตน จาก การ ศึกษา โดย ชมรม โรค ตับ แหง
ประเทศ ไทย เพือ่ ด ูผล ของ ยา PEG-Interferon alfa-2b
+  Ribavirin ใน ผูปวย ไทย ที ่ยงั ไม เคย ไดรบั การ รกัษา มา
กอน โดย สุม ผูปวย เปน 2 กลุม ให ไดรบั ยา PEG-Inter-
feron  alfa-2b 1.5 mcg/kg (maximum dose=100
mcg)  ฉดี สปัดาห ละ ครัง้ + Ribavirin 800-1,000 mg/
day ( ใน ผูปวย ที่ หนัก นอย กวา 70 kg และ  ≥ 70 kg)
เปนเวลา 48 สัปดาห เปรียบ เทียบ กับ ผูปวย ที่ ไดรับ ยา
Interferon  alfa–2b 3 MIU ฉดี สปัดาห ละ 3 ครัง้ รวม
กบั ยา ribavirin ขนาด เทากนั พบ วา ไดผล biochemi-
cal  response ที่ 48 สปัดาห ด ูเหมอืน วา ทัง้ 2 กลุม ยงั ไม
แตก ตางกนั อยาง ม ีนยั สาํคญั แต virological response
จะ ตางกนั คอื ใน กลุม ที ่ไดรบั PEG-Interferon alfa-2b
+ Ribavirin จะ ทําให ตรวจ ไม พบ HCV-RNA ที่ 24
สปัดาห รอยละ 80 ซึง่ มาก กวา กลุม ที ่ไดรบั ยา Interferon
alfa-2b + Ribavirin โดย ผล การ รกัษา ด ีใกล เคยีง กบั
ผล การ วิจัย ใน ตาง ประเทศ ( อัตรา การ ตอบ สนอง ตอ การ
รกัษา สาํหรบั ผูปวย ที ่ตดิเชือ้ ไวรสั ตบั อกัเสบ ซี genotype
non I) ทัง้ นี ้อาจ เนือ่ง มา จาก คน ไทย สวน ใหญ ตดิเชือ้ ไวรสั
ซี ชนิด สาย พันธุ genotype 3 ซึ่ง เปน สาย พันธุ ที่ ตอบ
สนอง ด ีตอ การ รกัษา ดวย สตูร ยา ควบ ดงั กลาว

ผูปวย ตองการ การ ปรับ ขนาด ยา PEG-Interferon
alfa-2b มาก กวา กลุม Interferon alfa-2b โดย เฉพาะ
ใน เรื่อง neutropenia งาน วิจัย ลาสุด จาก สหรัฐ อเมริกา
พบ วา ถา ผูปวย สามารถ ได ยารอย ละ  80 ของ ขนาด ยา รวม
ของ PEG-Interferon alfa-2b และ ยา Ribavirin ที่
คํานวณ ไว และ ไดรับ การ รักษา นาน กวารอย ละ  80 ของ
ระยะ เวลา ที ่ตอง รกัษา ทัง้ หมด ผูปวย จะ ม ีอตัรา การ ตอบ
สนอง ด ีมาก ดงันัน้ แพทย ผู รกัษา จะ ตอง ให คาํ แนะนาํ และ
การ ดูแล อยาง ใกล ชิด รวม ทั้ง ผูปวย จะ ตอง ให ความ
รวมมอื อดทน ตอ การ รกัษา เพือ่ ให ไดรบั การ รกัษา อยาง
นอย 80:80:80 ของ สตูร การ รกัษา ดงั กลาว ขาง ตน

ผล ขาง เคยีง ของ ยา
เนือ่ง จาก การ รกัษา ไวรสั ตบั อกัเสบ ซ ีเรือ้ รงั ตอง รกัษา

ใน ระยะ ยาว อยาง นอย 24-48 สปัดาห ซึง่ ตอง ใช ยา ฉดี รวม
กบั ยา รบัประทาน โดย ผูปวย จะ ตอง ทราบ ถงึ ผล ขาง เคยีง
ของ ยา ที ่อาจ จะ เกดิ ขึน้ จงึจาํเปน ตอง เฝา ตดิ ตาม ด ูผล ขาง
เคยีง และ ปรบั ขนาด ยา โดย ผล ขาง เคยีง ของ ยา ฉดี PEG-
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Interferon หรอื Interferon ที ่พบ ได บอย หลงั จาก ฉดี ยา
ใน เขม็ แรก ประมาณ รอยละ 90 จะ เกดิ ไข สงู หนาว สัน่ ปวด
เมือ่ย ตาม ตวั เจบ็ กระดกู เหมอืน คน เปน ไข หวดั ใหญ มกั
จะ เกดิ 2- 6 ชัว่โมง หลงั ฉดี ยา แต สามารถ ปองกนั ได โดย
การ ฉดี ยา ใน ชวง ฉดี 2-3 เขม็ แรก แนะนาํ ให กนิ ยา พารา
เซ ตา มอลเพือ่ ลด อาการ ไข และ อาการ ปวด ตาม รางกาย ซึง่
อาการ ตางๆ   เหลา นี ้จะ คอย ๆ   ลด นอย ลง หลงั จาก ฉดี ยา
ไป แลว 2-3 เข็ม นอก จาก นี้ อาจ พบ อาการ เบื่อ อาหาร
ออนเพลยี น้าํหนกั ลด นอน ไม หลบั ผล กด ไข กระดกู จะ
ทําให เม็ด เลือด ขาว ต่ํา ลง ได แต อาการ ที่ พบ ได ไม บอย
ไดแก ม ีผล ขาง เคยีง ตอ ไต และ ไท รอยด  รวม ทัง้ อาจทาํให
ผม รวง ได แต อาการ ตางๆ มกั จะ ดขีึน้ หลงั หยดุ ยา จน กลบั
สู ภาวะ ปกต ิได

สําหรับ ยา รับประทาน Ribavirin อาจ จะ ทําให เม็ด
เลือด แดง แตกทําใหผูปวยซีดไดซึ่งเม็ดเลือดแดงแตก
ขึน้อยูกบัขนาดของยาหาก เกดิ การ แตก ของ เมด็ เลอืด แดง
แลว ปรับ ขนาด ยา  อาการ ก็ จะ ดี ขึ้น  หรือ ถา แตก รุนแรง
หยุดยา ประมาณ 2-4   สัปดาหภาวะ ความ เขมขน ของ
เลือด จะ กลับ มา ปกติ  เพราะ ฉะนั้น จึง ตอง เฝา ระวัง ความ
เขมขน ของ เม็ด เลือด แดง  เวลา  กิน  ยา  ribavirin สวน
อาการ อืน่ๆ  ที ่จะ พบ ได คอื เกดิ ผืน่ คนั เพราะ ยา ribavirin
ม ีฤทธิ ์ไป กระตุน histamine ใน ราง กายทาํให เกดิ ผืน่ คนั
ได แต ผืน่ คนั ใน ผูปวย มกั จะ เกดิ เปน ชัว่ ระยะ เวลา หนึง่ เมือ่
เวลา ผาน ไป อาการ จะ ลดลง หรอื หาย ไป ได ยกเวน ใน คน
บาง คน ที ่ม ีโรค ผวิ หนงั อยู แลว ซึง่ เกีย่วของ กบั histamine
อาจ จะ เกดิ ผืน่ คนั ขึน้ มาก สาํหรบั ผูปวย โรค ลม พษิ ก ็อาจ
จะ ยิ่ง เกิด ผื่น โรค ลม พิษ ขึ้น อีก ใน กรณี หนึ่ง อาจ จะ ทําให
เกดิ อาการ ไอ ได และ อาการ ที ่ไม คอย จะ รนุ แรง แต อาจ จะ พบ
ได เชน เวยีน ศรีษะ นอน ไม หลบั เปนตน ถงึ แม ที ่กลาว
มา ขาง ตน ยา จะ ม ีผล ขาง เคยีง มาก แต ถา อยู ใน ความ ดแูล
ของ แพทย เฉพาะ ทาง โรค ระบบ ทาง เดนิ อาหาร และ โรค ตบั
ที่ รูจัก เฝา ระวัง และ ปรับ ขนาด ของ ยา ก็ พบ วา ประมาณ
รอยละ 80-85 ของ ผูปวย สามารถ ทน การ รกัษา ได ไม ตอง
หยดุ การ รกัษา

การ รักษา โรค ไวรัส ตับ อักเสบ ซี ดวย สูตร ยา ควบ นี้

ผูปวย ตอง คมุ กาํเนดิ ใน ระหวาง การ รกัษา  และ หลงั หยดุ ยา
แลว 6 เดือน เนื่อง จาก ยา ribavirin มี ผล ทําให เกิด
ความ ผดิ ปกต ิของ ทารก ได ( teratogenic)

ประโยชน ของ การ รกัษา โรค ตบั อกัเสบ จาก ไวรสั   ซี
เทา ที่ มี การ ศึกษา ติด ตาม ใน ระยะ ยาว หลัง จาก รักษา

ขอมูล บงชี้ ไป ใน ทาง ที่ วา ผูปวย ที่ ไดรับ การ รักษา โดย
เฉพาะ อยาง ยิง่ ถา ได การ ตอบ สนอง ระยะ ยาว ที ่ตรวจ ไวรสั
ไม พบ ใน กลุม นี้ จะ ลด โอกาส การ เกิด ตับ แข็ง ตับ วาย
และการ เกดิ มะเรง็ ตบั ได ซึง่ จะ ม ีชวีติ ยนื ยาว ขึน้ แต ที ่นา
สนใจ กวา นัน้ พบ วา ใน กลุม ที ่ไดรบั การ รกัษา แลว ไม ตอบ
สนอง หาก สงัเกต การ ดาํเนนิ ของ โรค โดย เฉพาะ ใน แง การ
เกดิ ของ ผงัผดืใน ตบั ที ่จะ เปน ตบั แขง็ จะ ม ีการ ดาํเนนิ โรค ชา
กวา คน ที ่ไม ไดรบั การ รกัษา เลย คน ที ่ม ีการ ตอบ สนอง จะ
ทําให โรค ดีขึ้น ได และ ที่ สําคัญ ใน คน ที่ ตอบ สนอง ภาวะ
ผงัผดืใน ตบั จะ ดขีึน้ ได เรยีก วา regression ของ fibro-
sis  ซึง่ นา จะ ลด การ เกดิ ตบั แขง็ หรอื คนไข ที ่เปน ตบั แขง็ ใน
ระยะ ตน ๆ  ก ็ทาํให ไม เปน ตบั แขง็ มาก ขึน้ สวน ใน คนไข ที่
รักษา แต ไม ตอบ สนอง ก็ สามารถ ชวย ให การ ดําเนิน ของ
ผงัผดืชา ลง

จาก การ ศกึษา ของ Prof. Poynard ที ่รวบรวม ขอมลู
ผูปวย กวา 3 พนั ราย จาก 4 โครงการ ศกึษา ( ม ีการ รกัษา
ตางๆ   ทั้ง สิ้น 10   สตูร การ รกัษา) ที ่ม ีผล pair liver bi-
opsy  ( ม ีผล liver biopsy กอน และ หลงั การ รกัษา) พบ
วา ผูปวย รอยละ 39-73 มี พยาธิ สภาพ ของ ตับ ดีขึ้น ใน
จาํนวน ดงั กลาว ม ีผูปวย 153 ราย ที ่พบ วา เปน ตบั แขง็ กอน
การ รกัษา ภาย หลงั การ รกัษา พบ วา รอยละ 49 ของ ผูปวย
ที ่เคย อาน วา เปน ตบั แขง็ กอน การ รกัษา เมือ่ ตรวจ อกี ครัง้
หลงั การ รกัษา แลว พบ วา ไม เปน ตบั แขง็ ซึง่ จาก ความ รู ใน
อดตี ที ่เคย กลาว กนั วา ผงัผดืใน ตบั จะ ไม ม ีโอกาส reverse
ได แต ปจจบุนั พบ วา การ รกัษา โรค ตบั อกัเสบ จาก ไวรสั ซี
สามารถ ทาํให เกดิ reversion ของ fibrosis ได แม ผูปวย
นัน้ จะ ไม ตอบ สนอง ตอ การ รกัษา ( โดย ผูปวย 2 ใน 3 ของ
กลุม นี้ จดั เปน non-responder )
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ใน การ ลด อัตรา การ เกิด มะเร็ง ตับ เปน ขอมูล จาก
ประเทศ ญีปุ่น ที ่นา สนใจ พบ วา ใน คนไข ที ่ไดรบั การ รกัษา
แลว ตอบ สนอง อัตรา การ เกิด มะเร็ง ตับ จะ ลดลง อยาง
ชดัเจน สาํหรบั คนไข ที ่ไม ตอบ สนอง คอื ยงั ตรวจ พบ ไวรสั
ซี ใน เลอืด แต ถา ไม ม ีการ อกัเสบ ของ ตบั พบ วา โอกาส
การ เกดิ มะเรง็ ตบั ก ็ลดลง มาก เชน กนั ผล ที ่ได ใกล เคยีง กบั
คน ที ่ตอบ สนอง ตอ การ รกัษา ดงันัน้ จะ เหน็ วา ผูปวย ที ่รบั
การ รักษา ไดรับ ประโยชน ทุก กรณี เพียง แต จะ มาก หรือ
นอย ขึ้น อยู กับ การ วา ตอบ สนอง ตอ การ รักษา ขนาด ไหน
เมือ่ เปรยีบ เทยีบ กบั ราย ที ่ไม ไดรบั การ รกัษา เลย
Cost-Effectiveness ของ การ รกัษา โรค ตบั อกัเสบ จาก
ไวรสั   ซี

ใน ตาง ประเทศ ได ทาํ การ ศกึษา เรือ่ง ความ คุมคา (cost
effectiveness analysis) พบ วา การ รักษา ไวรัส ตับ
อักเสบ  ซี โดย เฉพาะ ใน คน ที่ อายุ ต่ำ กว่า 60 ปี ถือ ว่า ได้
ประโยชน และ คุมคา ใน การ รกัษา อยาง มาก
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จาก การ ประมวล องค ความ รู ของ การ รกัษา ผูปวย โรค
ตับ อักเสบ จาก ไวรัส ซี แนว ทาง การ รักษา ใน ปจจุบัน ดัง
แสดง ตาม แผน ภาพ  decision tree ( management of
chronic hepatitis C)

จาก การ ศกึษา ความ คุมคา ของ การ รกัษา ยก ตวัอยาง
การ ผา ตดั ขยาย เสน เลอืด หวัใจ ตบี ใน ตาง ประเทศ (coro-
nary  by pass) ถอื วา คุมคา ใน การ รกัษา และ สามารถ เบกิ
คา รกัษา ได จาก รฐับาล ซึง่ การ รกัษา จะ ตอง ใชเงนิ ประมาณ
5  หมืน่ เหรยีญ สหรฐั เพือ่ ซือ้ ชวีติ 1 ป ใน ขณะ ที ่การ รกัษา
โรค ไวรัส ตับ อักเสบ ซี เรื้อ รัง จะ ใชเงิน ประมาณ 2,000-
4,000  เหรียญ เพื่อ ซื้อ ชีวิต 1 ป

หรอื การ คาํนวณ โดย การ นาํ เงนิ 1 ลาน เหรยีญ สหรฐั
มา ใช ใน การ รักษา ผูปวย ใน โรค ตางๆ เพื่อ ประมาณ วา จะ
สามารถ ทําให อายุ ยืน ยาว ขึ้น ได กี่ ป ( คํานวณ จาก จํานวน
ผูปวย ที่ รับ การ รักษา อัตรา การ ตอบ สนอง ตอ การ รักษา
นัน้ๆ  เมือ่ เทยีบ กบั ผู ที ่ไม ได รกัษา การ รกัษา ทาํให ม ีอายุ
ยนื ยาว ขึน้ เทา ใด)

พบ วา จาก การ ใชเงนิ จาํนวน ดงั กลาว การ รกัษา ผูปวย
โรค ตบั อกัเสบ จาก ไวรสั ซ ีสามารถ gain อาย ุขึน้ มา ได ถงึ
101 ป ใน ขณะ ที ่การ รกัษา โรค coronary by pass graft
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 ไวรัส ตับ อักเสบ ซี จะ มี ความ
คุมคา ใน การ รกัษา โดย เฉพาะ อยาง ยิง่ เมือ่ เทยีบ กบั การ ไม
รกัษา ซึง่ จะ ม ีผล แทรก ซอน ของ โรค ตบั อืน่ ๆ    ตาม มา

เอกสาร อางอิง:
11. Poynard T,  McHutchison J, Davis GL,  et al. Impact of

interferon alfa- 2b and ribavirin on progression of liver
fibrosis in patients with chronic hepatitis C.  Hepato-
logy  2000;32:1131-7.

12. Linsay K,  Trepo C,  Heintges T,  et al. A randomised,
 double blind trial comparing pegylated interferon alfa-
2b to interferon alfa-2b as initial treatment for chronic
hepatitis C.  Hepatology  2001;34: 395-403.

13. Manns MP,  McHytchison JG, Gordon SC,  et al. PEG-
interferon alfa-2b in combination with ribavirin
compared  to interferon alfa-2b plus ribavirin for initial
treatment of chronic hepatitis C.  Lancet  2001;358:958-
65.

14. Poynard T,  McHutchison J, Manns MP,  et al. Impact
of Pegylated interferon alfa-2b and ribavirin on liver
fibrosis in patients with chronic hepatitis C. Gastro-
enterology  2002;122:1303-13.

15. Glue P,  Fang JW,  Rouzier-Panis R,  et al.  Pegylated
interferon alfa-2b: Pharmacokinetics,  pharmacody-
namics,   safety,  and preliminary efficacy data.
Hepatitis  C Intervention Therapy Group. Clin



162 ธรีะ  พริชัวสิทุธิ์

Thai Journal of Hematology and Transfusion Medicine  Vol. 13  No. 2  April-June 2003

Pharmacol  Ther.  2000;68:556-67.
16. Wong JB,  Koff RS.  Watchful waiting with periodic

 liver biopsy versus immediate empirical therapy for
histologically mild chronic hepatitis C.  A cost-effec-
tiveness  analysis.  Ann Intern Med 2000;133:665-75.

17. Shiratori Y,  Imazeki F,  Yano M,  et al. Histologic
improvement  of fibrosis in patients with hepatitis C
who have sustained response to interferon therapy.
 Ann Intern Med  2000;132:517-24.

18.  Mazzella G, Accogli E, Sottili S,   et al. Alpha interferon
treatment may prevent hepatocellular carcinoma in
HCV-related liver cirrhosis.  J Hepatology  1996; 24: 141-
7.

19. Davis GL, Lau JYN, Lim HL.  Therapy for chronic
hepatitis C. Gastroenterol Clin North Am 1994; 23: 603-
13.

10. Luengrojanakul P, Vareesangthip K, Chainuvati T, et
al. J Medical Virology 1994; 44: 287-92.

11. Miriam JA. Epidemiology of Hepatitis C Virus
Infection. HCV Infection: Epidemiology, Diagnosis,
and Treatment. Dallas.  1995: 5-6.

12. Rubin RA, Falesting M, Malet PF. Chronic hepatitis C
Advances  in diagnostic testing and therapy. Arch
Intern Med 1994; 154: 387-92.

13. Kiyosawa K, Akahaue Y, Nagata A, et al. Significance
of blood transfusion in non-A, non-B chronic liver
disease in Japan.  Vox Sanguinis  1982; 43: 45-52

14. Alter MJ, Margolis HS, Krawc3ynski K, et al. The
natural history of community-acquired hepatitis C in
the United States. New Engl J Med 1992; 327: 1899-
905.

15. Di Bisceqlie AM, Goodman ZD, Ishak KG, et al. Long-
term clinical and histopathological follow-up of chronic
post-transfusion hepatitis.  Hepatology  1991; 14: 969-74.

16. Takahashi M, Yamada G, Miyamoto R, et al. Natural
course of chronic hepatitis C. Am J Gastroenterol
1993; 88: 240-3.

17. Tong MJ, El-Farra NS, Reikes AR, et al. Clinical
outcomes after Transfusion-associated hepatitis C. N
Engl L Med 1995; 332: 1463-6.

18. Villamil et al. Detection of hepatitis C virus with RNA
Polymerase Chain Reaction in fulminant hepatic failure.

 Hepatology. 1995: 1380-5.
19. Okamoto H, Kojima M, Okada S, et al. Genetic drift of

hepatitis C virus during an 8.2 year infection in a
chimpanzee; variability and stability. Virology  1992;
 190: 894-9.

20. Brechot C. Mechanisms of hepatitis C viral persis-
tence:  implications of the viral genetic variability.
Publi  Health Threat and Emerging Consensus Educa-
tional  Symposium, October 27-28, 1995; Vienna,
Austria.

21. Simmonds P.  Variability of hepatitis C virus.
Hepatology.  1995; 21:570-8.

22. Weiner A, Erickson Al, Kansopon J, et al. Persistent
hepatitis C virus infection in a chimpanzee in
Associated  with emergence of cytotoxic T lymphocyte
escape variant.  Proc Nate Acad Sai USA. 1995; 92:
2755-9.

23. Misiani R, Bellavita P, Fenili D, et al.  Hepatitis C virus
infection in patients with essential mixed cryoglo-
bulinemia.  Ann Intern Med 1992; 177: 573-7.

24. Agnello V, Chung RT, Kaplane LM.  A role for hepatitis
C virus infection in type II cryoglobulinemia. N Engl
J Med 1992;327:1490-5.

25. Levey JM, Bjornsson B, Banner B, et al. Mixed
cryoglobulinemia in chronic hepatitis C infection. A
clinicopathologic analysis of 10 cases and review of
recent literature. Medicine 1994; 73: 53-67.

26. Hadolad J, Deuy P, Munz-Gotheil C, et al.  Lympho-
cytic  sialoadenitis of Sjogren’s syndrome associated
with chronic hepatitis C virus liver disease. Lancet
1992; 339: 321-3.

27. Herrero C, Vicente A, Bruguera M, et al. Is hepatitis
C virus infection a trigger of porphyria cutanea tarda?
Lancet  1993; 341:788-9.

28. Murphy A, Dooley S, Hillary IB, Murphy GM. HCV
infection in porphyria cutanea tarda (letter). Lancet
1993; 341: 1534-5.

29. Lacour J, Bodokn L, castenet J, et al. Porphyria
cutanea tarda and antibodies to hepatitis C virus. Br
J Dermatol 1993; 128: 121-3

30. Harvey J Alter. Post graduated course in viral
hepatitis. AGA 1994: 225-42.



163โรคตบัอกัเสบจากไวรสั ซี

วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่13 ฉบบัที ่2 เมษายน-มถินุายน 2546

31. Feray C, Gigou M, Samuel D, et al. Influence of the
genotypes of hepatitis C virus on the severity of
recurrent liver disease after liver transplantation.
Gastroenterology. 1995; 108: 1088-96.

32. Tassopoulos No. Patterns of progression- unpredict-
ability  and risk of decompensated cirrhosis. Presented
at the Chronic Hepatitis C Infection; Public Health
Threat and Emerging Consensus Educational
Symposium,  October 27-28, 1995; Vienna, Austria.

33. JCL Booth, GR Foster, et al. Chronic hepatitis C virus
infections: Predictive value of genotype and level of
viraemia on disease progression and response to
interferon  alfa. Gut 1995; 36: 427-32.

34. Alter MJ, Hadler SC, Judson FN, et al. Risk factors for
acute non-A, non-B hepatitis the United States and
association with hepatitis C virus infection. JAMA
1990; 264: 2231-5.

35. Ellis La, Brown D, Concadie JD, et al. Prevalence of
hepatitis C in South Africa : Detection of anti-HCV in
recent and stored serum. J Med Virol 1990; 32:249-51.

36. McFarlane IG, Smith HM, Johnson PJ, et al. Hepatitis
C virus antibodies in chronic active hepatitis: Patho-
genetic  factor or false-positive results? Lancer 1990;
335: 754-7.

37. Lok ASE, Ma Ock, Chan TM, et al. Over estimation of
the prevalence of antibody to hepatitis C virus in
retrospective studies on stored sera. Hepatology  1991;
14:756-62.

38. Aach RD, Stevens CE, Hollinger BF, et al. Hepatitis C
virus infection in post-transfusion hepatitis. An
analysis  with first and second- generation assays. N
Engl J Med  1991; 325: 1325-9.

39. MC Hutchison JG, Person JL, Govindarajan S, et al.
Improved defection of hepatitis C virus antibodies in
high-risk population. Hepatology  1992; 15: 19-25.

40. Katayama T, Mazda T, Kikuchi S, et al. Improved
serodianosis of non-A, non-B hepatitis by an assay
detecting antibody to hepatitis C virus core antigen.
Hepatology  1992; 15:391-4.

41. Dourakis S, Brown J, Kumar U, et al. Serological
response and defection of viraemia in acute hepatitis
C infection. J Hepatol  1992; 370-6.

42. Nakatsuji Y, Matsumoto A, Tanaka E, Ogata H, Kiyo-
sawa K. Defection of chronic hepatitis C virus
infection  by four diagnostic systems: First-generation
and Second-generation enzyme-linked immunosorbent
assay, second-generationrecombinant immunoblot
assay and nested polymerase chain reaction analysis.
Hepatology  1992; 16: 300-5.

43. Barrera JM, Ercilla MG, Francis B, et al. Defection of
anti-HCV antibodies (third generation test) and HCV-
RNA in Seroconversion of acute hepatitis C (Abst 563).
Hepatology 1994; 20: 237A.

44. Lee Sr, Page E , Francis B, et al. Improved by 3 rd
generation HCV assays (Abst 575). Hepatology 1994;
20: 240A.

45. Esteban Mur R. Mamaging Patients on interferon
therapy. Presented at the Chronic Hepatitis C
Infection:  Public Health Threat and Emerging
Consensus  Educational Symposium. October 27-28,
1995; Vienna, Austria.

46. Hoffnagle JH, Mullen KD, Jones DB, et al. Treatment
of Chronic non-A, non-B hepatitis with recombinant
human alpha interferon : A Preliminary report. N  Eng
J Med 1986; 315: 1575-8.

47. Davis GL, Balart LA, Schiff ER,  et al. Treatment of
chronic hepatitis C with recombinant interferon alfa :
A multicenter randomized, controlled trial. N Eng J
Med 1989; 321: 1501-6.

48. Marcellin P, Boyer N, Giostra E, et al. Recombinant
human alpha-interferon in patients with chronic non-
A, non-B hepatitis: a multicenter randomized controlled
trial from France. Hepatology 1991; 13: 393-7.

49. Causse X, Godinot H, Ouzam D, et al. Comparison of
1 or 3 MU of interferon alfa-2b. and placebo in patients
with chronic non-A, non-B hepatitis. Gastroenterology
1991; 101: 497-502.

50. Tine’ F, Magrin S, Craxi A, Pagliaro L. Interferon for
non-A, non-B chronic hepatitis: a meta-analysis of
randomized clinical trials. J Hepatol 1991; 13: 192-9.

51. AL Banner, BF Cable,  EE Bonkovsky, HL. Distribution
of iron in the liver predicts the response of chronic
hepatitis C infection to interferon therapy. Am J Clin
Pathol 1995; 103 : 419-24.



164 ธรีะ  พริชัวสิทุธิ์

Thai Journal of Hematology and Transfusion Medicine  Vol. 13  No. 2  April-June 2003

52. Bellary S, Smith DG, et al. High dose interferon α-2b
therapy for Chronic Hepatitis C: An Open Label
Study of the Response and Predictors of Response.
 Am J Gastroenterol 1995; 90: 259-62.

53. Lin R, Roach E, et al. Interferon alfa-2b for Chronic
hepatitis C: effects of dose increment and duration of
treatment on response rates, Results of the first
multicentre  Australian trial. J Hepatol 1995; 23: 487-96.

54. Poynard T, Bedossa P, et al. A comparison of three
interferon alfa-2b regimens for the long-term treatment
of chronic non-A, non-B hepatitis. N Engl J Med
1995; 332: 1457-62.

55. Kakumu S, Yoshioka K, et al. A pilot study of Ribavirin
and interferon brta for the treatment of chronic
hepatitis  C. Gastroenterology 1993; 105: 507-12.

56. Brillanti S, Garson J, et al. A Pilot Study of Combina-
tion  therapy with Ribavirin Plus Interferon Alfa for
Interferon Alfa-Resistant Chronic Hepatitis C.
Gastroenterol  1994; 107: 812-7.

57. Chemello L, Cavalletto L, Bernadinello E, et al. The
effect of interferon alfa and ribavirin combination
therapy  in naive patients with chronic hepatitis C. J
Hepatology 1995; 23(Suppl 2):8-12.

58. Lai MY,  Kao JH, Yang PM, et al. Long-term efficacy
of ribavirin plus interferon alfa in treatment of chronic
hepatitis C. Gastroenterology 1996; 111:1301-12.

59. Reichard O. Interferon alfa-2b/ribavirin combination
therapy in naive patients. Presented at the sympo-
sium, “Interferon alfa-2b/Ribavirin in Combination
Therapy: A Promising Step Toward the Treatment of
Chronic Hepatitis C,” May 12, 1997.

60. Brillianti S, Garson J, Foli M, et al. A pilot study of
combination therapy with ribavirin plus interferon alfa
for interferon alfa-resistant chronic hepatitis C.  Gastro-
enterology  1994; 107: 812-7.

61. Schvarcz R, Ando Y, Sonnerborg A, et al. Combination
treatmentwith interferon alfa-2b and ribavirin for
chronic hepatitis C in patients who have failed to

achieve sustained response to interferov alone:
Swedish  experience. J Hepatol 1995; 23(Suppl 2): 17-21.

62. Brouwer J, Nevens F, Michielsen P, et al. What
options are left when hepatitis C does not respond to
interferon? Placebo-controlled Benelux multicentre
retreatment trial on ribavirin monotherapy versus
combination  with interferon [Abstract]. J Hepatol
1994; 21: 17A.

63. Pol S, Berthelot P, Bechot C. Ribavirin-interferon vs
interferon (alfa 2b-IFN) alone in non-responders to
alpha-IFN in chronic hepatitis C [Abstract]. Hepato-
logy 1996; 24: 356A.

64. Nishiguchi S, Kuroki T, et al. Randomized trial of
effects of interferon - α on incidence of Hepatocellular
carcinoma in chronic active hepatitis C with cirrhosis.
Lancet  1995; 346: 1051-5.

65. Mazzella G, Accogli E, et al. Alpha interferon
treatment may prevent hepatocellular carcinoma in
HCV- related Liver cirrhosis. J Hepatol  1996; 24: 141-7.

66. JH Hoofnagle,  AM Di Bisceglie. The Treatment of
Chronic Viral Hepatitis. N Engl J Med 1997; 336: 347-
56.

67. William M Lee. Hepatitis B Virus Infection.  N Engl J
Med  1997;337:1733-45

68. JG McHutchison, SC Gordon, ER Schiff, et al. Inter-
feron  Alfa-2b Alone or in Combination with Ribavirin
as Initial Treatment for Chronic Hepatitis C. N Engl J
Med 1998 ; 339 : 1485-92.

69. T  Poynard, P Marcellin, S Lee, et al. Randomised trial
of interferon α-2b plus Ribavirin for 48 weeks or for 24
weeks versus interferon  α -2b plus placebo for 48
weeks  for treatment of chronic infection with hepatitis
C virus. Lancet 1998 ; 352 : 1426-32.

70. GL Davis,  RE Mur, V Rustgi,  et al. Interferon alfa -2b
alone or in combination with Ribavirin for the treat-
ment  of relapse of chronic hepatitis C. N Engl J Med
1998;339:1493-9.



165โรคตบัอกัเสบจากไวรสั ซี

วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่13 ฉบบัที ่2 เมษายน-มถินุายน 2546

CME Credit

จง เลอืก ขอ ที ่ถกู ตอง ที ่สดุ เพยีง ขอ เดยีว ลง ใน แบบ สง คาํตอบ CME Credit ทาย เลม

1. What is the most common route of trans-
mission in Thai patients?
A. Blood transfusion
B. Sexual transmission
C. Vertical
D. IVDU
E. Tattooing

2. ผูปวยทีต่ดิเชือ้ในวยัเดก็ จะมโีอกาสเสยีชวีติจาก
โรคตบัประมาณเทาใด
A. < 5%
B. 5-15%
C. 15-25%
D. 25-40%
E. 40-55%

3. ผูปวยชายไทยอาย ุ19 ป ตรวจเลอืดพบ HBsAg
positive, HBeAg positive ตดิตาม LETs
ปกตมิาตลอด 2 ป  การรกัษาทีเ่หมาะสม คอื
A. ใหคาํแนะนาํ และตดิตามดู
B. Liver biopsy
C. รกัษาดวย interferon
D. รกัษาดวย Lamivudine
E. Interferon plus Lamivudine therapy

4. ปจจยัทีส่มัพนัธกนักบั good response ตอการรกัษา
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. ปญหาสาํคญัของ long-term Lamivudine treat-
ment คอื
A. Induce flare of hepatitis หลงัเริม่รกัษา

ประมาณ 2 เดอืน
B. มผีลขางเคยีงมาก
C. Induce precore mutation
D. Induce YMDD mutants
E. เกดิ drug tolerance



สังคายนาสติสตางค
ทุกวันนี้ มคีน บนกันใหญ

ชายแดนไทย ในอิหราน บานขยาย
จะสงบ สบสันติ์ สุดบรรยาย

กอนวุนวาย ใชสติ ดําริดู
ทุกวันนี้ อัตรา คาครองชพี

กําลังบีบ "คนจน" ลนสมอง
สวนคนมี "เสยีดาย" จายเงินทอง

นัยนตาพอง มองสตางค เควงควางเอย

หลวงตาวัดบวรฯ
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