ไวรัสตับอักเสบ อี กับการ บริจาคโลหิต
ผูท เี่ ป็นโรคไวรัสตับอักเสบ อี ตองงดการบริจาคโลหิตชัว่ คราว
อย า งน อ ย 6 เดื อ น และต อ งเข า รั บ การตรวจซํ้ า อี ก ครั้ ง
จนมั่นใจวาไมพบเชื้อแลว จึงสามารถกลับมาบริจาคโลหิตได
ซึ่งตางจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และซี ที่ตอง
งดการบริจาคโลหิตถาวร

ทานสามารถบร�จาคโลหิตไดที่

ศูนยบร�การโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย
เปดทำการ
วันจันทร - ศุกร (ไมหยุดพักกลางวัน) เวลา 07.30-19.30 น.
วันเสาร - อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 08.30-15.30 น.

ตับอี

ไวรัส
อักเสบ

กับการบริจาคโลหิต
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“อยาใชการบริจาคโลหิต
เปนการตรวจเลือดในกรณีไมมั่นใจ”
โดย
ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ
ราชบัณฑิตและหัวหนาศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานไวรัสวิทยาคลินิก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ไวรัสตับอักเสบ อี
non-A
non-B
hepatitis

เดิมเรียกวา ไวรัสตับอักเสบ ที่ไมใช เอ
และ บี ติ ด ต อ โดยการรั บ ประทานอาหาร
ทีม่ เี ชือ้ ไวรัสปนเปอ นเขาไป เชนเดียวกับไวรัส
ตับอักเสบ เอ
ในปจจุบัน เปนที่ทราบดีแลววา ไวรัสนี้
อยูค นละกลุม กับไวรัสตับอักเสบ เอ บี และ ซี
จึงไดรับการตั้งชื่อวา “ ไวรัสตับอักเสบ อี ”

ระบาดวิทยา

(Epidemiology)

การรักษา

การติดตอ

(Transmission)

(Treatment)

ไวรัสตับอักเสบ อี ติดตอไดดว ยการรับประทานอาหาร
ทีป่ นเปอ นเชือ้ นี้ แตสว นใหญจะพบในประชากรของประเทศทีม่ ี
สุขอนามัยที่ไมดี จึงทําใหเกิดการระบาด
ในประเทศทีม่ คี วามเปนอยูท ดี่ ขี นึ้ รวมทัง้ ประเทศไทย
ไมพบการระบาดใหญ แตพบผูป ว ยไดประปราย โดยพบวา
ไวรัสนี้อยู ในหมู เปนพาหะ ติดตอโดยการสัมผัสหรือ
รับประทานหมูทไี่ มปรุงสุก
การติดตอทีพ
่ บไดอกี ทางหนึง่ คือ การรับโลหิต
จากผูบ ริจาค ทีม่ เี ชือ้ ไวรัสตับอักเสบ อี
แตไมมีอาการของโรค

(รายงานจากสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)

ระยะฟกตัว

(Genotype)

สายพันธุย อ ยไวรัสตับอักเสบ อี ทีพ่ บในคน มี 4 สายพันธุ
คื อ สายพั น ธุ  ที่ 1 ถึ ง สายพั น ธุ  ที่ 4 ในประเทศไทย
เปนสายพันธุที่ 3 เชน เดียวกับประเทศในยุโรป

แหลงรังโรค
(Reservoir)

ไวรัสตับอักเสบ อี ในประเทศไทย ปจจุบันพบวามีหมูเปนพาหะ

การปองกัน
(Prevention)

การปองกันที่ดีที่สุด คือ การดูแลเรื่องสุขอนามัย

ประเทศไทยไมใชเปนแหลงระบาด ของไวรัสตับอักเสบ อี
ในป พ.ศ.2562 มี ก ารรายงานพบผู  ป  ว ยติ ด เชื้ อ
ไวรัสตับอักเสบ อี จํานวน 32 ราย

การจําแนกสายพันธุ

ในรายที่ เ ฉี ย บพลั น และผู  ป  ว ยมี ภู มิ คุ  ม กั น ปกติ
จะรักษาตามอาการ ผูปวยสวนใหญหายเปนปกติได
ในรายทีเ่ ปนเรือ้ รัง หรือผูป ว ยทีม่ ภี มู คิ มุ กันบกพรอง
จะสรางปญหาทําใหเกิดโรคตับอักเสบเรือ้ รัง ในการรักษา
บางรายจึงจําเปนตองใชยาตานไวรัส
ยาตานไวรัส

(Incubation period)

โดยปกติระยะฟกตัวของโรค
ประมาณ 2 - 10 สัปดาห หรือเฉลี่ย 5 - 6 สัปดาห

รับประทานอาหาร
หมั่นลางมือ
ที่ปรุงสุก
ในป จ จุ บั น ศู น ย บ ริ ก ารโลหิ ต แห ง ชาติ ได เ ริ่ ม มี
การตรวจคั ด กรองไวรั ส ตั บ อั ก เสบ อี ในโลหิ ต บริ จ าค
ใหกบั ผูท มี่ ภี มู ติ า นทานตํา่ หรือบกพรอง เพือ่ ลดความเสีย่ ง
ในการติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบ อี จากการรับโลหิต

อาการของโรค
(Symptom)

แบงเปนแบบ “เฉียบพลัน” และ “เรือ้ รัง”
แบบเฉียบพลัน มีอาการเหมือนตับอักเสบทีเ่ กิดจาก
เชือ้ ไวรัสตับอักเสบอืน่ ๆ คือ
มีไข
ตัวเหลือง

ออนเพลีย
ตาเหลือง

แบบเรื้ อ รั ง จะพบในผู  มี ภู มิ ต  า นทานตํ่ า เช น ผู  ป  ว ย
กินยากดภูมติ า นทาน ปลูกถายอวัยวะ ผูป ว ยมะเร็ง เปนตน
นอกจากนี้ยังพบวา ไวรัสตับอักเสบ อี ถาเกิดใน
สตรีตงั้ ครรภ จะมีความรุนแรงและมีอตั ราตายสูง

ความชุกของการพบการติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบ อี ในผูบริจาคโลหิตของไทย
จากการศึกษาที่ผานมา พบความชุกของการติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบ อี ในกลุม ของผูบ ริจาคโลหิตประมาณ 1 ใน
1,159 คน ซึง่ พบวามีความชุกใกลเคียงกับทีพ
่ บในประเทศอืน่ ๆ
ปจจุบันจึงมีบางประเทศที่ไดมีการตรวจหาการติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบ อี กอนนําโลหิตไปใหผปู ว ยแลว ไดแก อังกฤษ
ไอซแลนด สกอตแลนด เนเธอรแลนด เปนตน

