
ไวรสตบอกเสบ เอ
(Hepatitis A - Thai Version)

สาเหตทกอใหเกดโรค 

ไวรัสตับอักเสบ เอ เป็นโรคตับที่เกิดจากไวรัสตับอักเสบ เอ (HAV)

ลกษณะ และอาการของโรค 

ลักษณะทางคลิกนิกของไวรัสตับอักเสบ เอ นั้นคล้ายคลึงกับไวรัสตับอักเสบชนิดอื่น ๆ ลักษณะ และอาการทั่วไปของไวรัสตับ

อักเสบ เอ นั้นรวมไปถึง:

• ไข้หวัด

• รู้สึกไม่สบายตัว

• สูญเสียความอยากอาหาร

• ท้องร่วง

• คลื่นไส้

• ไม่สบายท้อง และ

• ดีซ่าน (สีผิวเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และดวงตาขาว ปัสสาวะสีเข้ม และอุจจาระสีซีด)

ไม่ใช่ทุกคนที่ติดเชื้อแล้วจะมีอาการทุกอย่าง ในวัยผู้ใหญ่มีลักษณะ และอาการเจ็บป่วยบ่อยกว่าเด็ก และมีความรุนแรงของโรคเพิ่ม

ขึ้นในกลุ่มผู้มีอายุมากกว่า การฟื้นตัวของอาการหลังจากติดเชื้ออาจเป็นไปได้ช้า และอาจใช้เวลาฟื้นตัวหลายสัปดาห์ หรือหลาย

เดือน

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ ไม่ใช่สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคตับเรื้อรัง และมีส่วนน้อยที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต แต่มันสามารถท�าให้มี

อาการอ่อนเพลีย และเกิดไวรัสตับเกิดขึ้นอย่างรุนแรง และรวดเร็ว (ไตวายฉับพลัน) ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตสูง 

วธการแพรกระจาย

ไวรัสตับอักเสบจะแพร่กระจายผ่านทางทวารหนัก และทางปากเป็นหลักซึ่งก็คือ เมื่อผู้ที่ไม่ติดเชื้อสัมผัส หรือน�าสิ่งของเข้าสู่ร่างกาย

ทางปากไม่ว่าจะเป็นอาหาร หรือน�้าที่ปนเปื้อนอุจจาระของผู้ติดเชื้อ ไวรัสสามารถแพร่กระจายผ่านทางการสัมผัสทางร่างกายอย่าง

ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ รวมไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ และการสัมผัสกันทางทวารหนัก หรือทางปาก ไวรัสตับอักเสบ เอ มีรายงานการแพร่

ระบาดในกลุ่มผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน การแพร่ระบาดทางน�้าดื่ม หรือแม้แต่ทางปัสสาวะซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ

น�้าเสีย หรือน�้าที่ได้รับการบ�าบัดไม่ดีพอ 

ระยะฟกตว

ระยะฟักตัวของไวรัสตับอักเสบ เอ มีระยะเวลาตั้งแต่ 14–28 วัน และมักจะมีอาการนานถึง 50 วัน
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การจดการ

ไม่มีการรักษาเฉพาะโรคโดยเฉพาะส�าหรับไวรัสตับอักเสบ เอ การบ�าบัดมีวัตถุประสงค์เพื่อท�าให้รู้สึกสบายตัว และได้รับสารอาหาร

ที่มีความสมดุลอย่างเพียงพอ รวมไปถึงการทดแทนของเหลวในร่างกายที่สูญเสียไปจากการอาเจียน และท้องร่วง

การปองกน 

ในระดับประชากร การแพร่กระจายของไวรัสตับอักเสบ เอ จะสามารถลดลงได้โดย:

• การจัดหาน�้าดื่มที่ปลอดภัยให้เพียงพอ

• แนวทางการปฏิบัติด้านความปลอดภัยของอาหาร และ

• ก�าจัดน�้าเสียภายในชุมชนอย่างเหมาะสม 

 การปรับปรุงการก�าจัดสิ่งสกปรก ความปลอดภัยทางอาหาร และสร้างภูมิคุ้มกันเป็นหนทางในการต่อสู้กับโรคไวรัสตับอักเสบ 

เอ 

1.  รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี

• ท�าความสะอาดมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนรับประทานอาหาร และหยิบจับอาหาร รวมทั้งหลังการใช้ห้องน�้า หรือ

ท�าความสะอาดอาเจียน หรืออุจจาระ ล้างมือด้วยสบู่เหลว และน�้าสะอาดเป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที จากนั้นเช็ดให้แห้งด้วย

กระดาษช�าระที่ใช้แล้วทิ้ง หรือเครื่องเป่ามือ หากไม่มีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับล้างมือ หรือมือเปื้อนโดยไม่สามารถมอง

เห็นได้ด้วยตาเปล่า ให้ใช้เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70-80% ซึ่งเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ

• สวมใส่ถุงมือ และหน้ากากอนามัยในขณะที่ท�าการทิ้ง หรือท�าความสะอาดอาเจียน หรืออุจจาระ หลังจากนั้นล้างมือให้สะอาด

ทั่วถึง

• ใช้ตะเกียบ และช้อนในการรับประทานอาหาร ไม่ควรแบ่งปันอาหาร และเครื่องดื่มกับผู้อื่น 

• หยุดไปท�างาน หรือโรงเรียน แล้วขอค�าปรึกษาทางการแพทย์เมื่อมีอาการอาเจียน หรือท้องร่วง

• ไม่ให้ผู้ติดเชื้อ และผู้ที่ไม่มีอาการจัดเตรียมอาหาร และดูแลเด็ก คนชรา และผู้ที่ไม่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

2.    รักษาสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี

• รักษาสถานที่ และเครื่องใช้ในครัวให้สะอาด

• สารซักฟอกในครัวเรือนอาจไม่สามารถฆ่าเชื้อ HAV ได้ ให้ท�าความสะอาด และฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ได้รับการสัมผัสเป็นประจ�า 

เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของเล่น และสิ่งของที่ใช้ร่วมกันทั่วไปด้วยสารฟอกขาวที่ใช้ภายในบ้านชนิดเจือจางด้วยอัตราส่วน 1:99 

(ผสมสารฟอกขาว 5.25% 1 ส่วนต่อน�้าสะอาด 99 ส่วน) ปล่อยทิ้งไว้ 15 – 30 นาทีแล้วล้างออกด้วยน�้า แล้วเช็ดให้แห้ง ส�าหรับ

พื้นผิวที่เป็นโลหะให้ใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 70%

• ใช้ผ้าที่สามารถซับน�้าได้เช็ดสิ่งปนเปื้อนที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เช่น สารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ จากนั้นฆ่าเชื้อพื้น

ผิว และพื้นที่ใกล้เคียงด้วยสารฟอกขาวที่ใช้ภายในบ้านชนิดเจือจางด้วยอัตราส่วน 1:49 (ผสมสารฟอกขาว 5.25% 1 ส่วนต่อ

น�้าสะอาด 49 ส่วน) ปล่อยทิ้งไว้ 15 – 30 นาทีแล้วล้างออกด้วยน�้า แล้วเช็ดให้แห้ง ส�าหรับพื้นผิวที่เป็นโลหะให้ใช้แอลกอฮอล์

ฆ่าเชื้อ 70%

3.   รักษาสุขอนามัยอาหารที่ดี

• ประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติตามความปลอดภัยทางอาหารหลัก 5 ข้อ ในการจัดเตรียมอาหาร เช่น เลือก (การเลือกวัตถุดิบที่

ปลอดภัย) ล้าง (รักษาความสะอาดของมือ และเครื่องครัวให้สะอาด) แยก (แยกอาหารดิบ และอาหารปรุงสุก) ปรุง (ปรุงให้

สะอาดทั่วถึง) และอุณหภูมิที่ปลอดภัย (เก็บรักษาอาหารไว้ในอุณหภูมิที่ปลอดภัย) เพื่อป้องกันโรคภัยจากอาหารที่รับ

ประทาน

• ดื่มเฉพาะน�้าต้มสุกจากเครื่องจ่ายน�้าหลัก หรือจากขวดน�้าจากแหล่งน�้าที่เชื่อถือได้

• หลีกเลี่ยงการดื่มน�้าใส่น�้าแข็งที่ไม่รู้แหล่งที่มา
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• ซื้ออาหารสดจากแหล่งที่ถูกสุขอนามัย และเชื่อถือได้ ไม่อุปถัมภ์ผู้ค้าแผงลอยที่ท�าผิดกฏหมาย 

• รับประทานอาหารที่ปรุงสุกทั่วถึงเท่านั้น

• ท�าความสะอาด และล้างอาหารให้ทั่วถึง ขัด และล้างหอยในน�้าสะอาด น�าอวัยวะภายในออกให้ถูกต้องเหมาะสม หอย

ทั้งหมดควรจะปรุงให้สุกทั่วถึงก่อนรับประทาน 

• จ�าเป็นต้องปรุงหอยที่มีเปลือกหุ้มด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 90 วินาที หากเป็นไปได้ให้แกะ

ตัวหอยออกจากเปลือกก่อนท�าการปรุงสุกเนื่องจากเปลือกเป็นอุปสรรคต่อในการสกัดกั้นความร้อน หรือมิเช่นนั้น ให้ต้ม

หอยที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส จนกว่าเปลือกหอยจะเปิด แล้วต้มต่อไปอีกสามถึงห้านาทีหลังจากนั้น ทิ้งหอยที่เปลือกไม่

เปิดอ้าในระหว่างท�าการปรุง

• เมื่อใช้หม้อไฟฟ้าให้แยกตะเกียบ และเครื่องครัวในการหยิบจับอาหารสุก และอาหารปรุงสุกแล้วเพื่อป้องกันการปนเปื้อนซึ่ง

กันและกัน

* โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ ศูนย์ความปลอดภัยทางอาหาร เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอาหาร 

  

4. วัคซีนไวรัสตับอักเสบ เอ

การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ เอ เป็นวิธีที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับไวรัสตับ

อักเสบ เอ และผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลข้างเคียงที่รุนแรงควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวัคซีนไวรัสตับอักเสบ เอ เพื่อป้องกัน

ตนเอง ตามที่คณะกรรมการวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับวัคซีนที่สามารถป้องกันโรคได้ ผู้คนกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้จะได้รับค�าแนะน�าให้เข้า

รับการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ เอ:

•นักเดินที่ผู้เดินทางไปยังพื้นที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ 

•ผู้ที่มีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติที่จะได้รับการเปลี่ยนถ่ายเลือด

•บุคคลที่มีโรคตับเรื้อรัง 

•ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน 
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