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hepatitis B in Maha Sarakham province during 2015-2019

นิพนธตนฉบับ

พิสมัย สุระกาญจน1
สราญจิต อินศร2
สุพัตรา สิมมาทัน1
ณัฐพร ลีนวิภาต1
ณัฏฐดา สวนไผ1
1
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7
ขอนแกน
2
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

Pissamai Surakan1
Saranchit Inson2
Supattra Simatan1
Nuttaporn Leenwiphat1
Nathada Suanphai1
1
Office of Disease Prevention and Control, Region 7
Khon Kaen
2
Mahasarakham Provincial Public Health Office

DOI: 10.14456/dcj.2022.5
Received: May 18, 2021 | Revised: July 30, 2021 | Accepted: August 3, 2021

บทคัดยอ
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ หาความชุกการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีในเด็กทีเ่ กิดจากมารดาทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัส
ตับอักเสบบี และศึกษาความสัมพันธของเด็กทีไ่ ดรบั วัคซีน HBV กับการเกิดภูมคิ มุ กัน การวิจยั นีเ้ ปนการศึกษาระบาด
วิทยาเชิงพรรณนายอนหลัง กลุม ตัวอยางเปนเด็กทีเ่ กิดจากแมทตี่ ดิ เชือ้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมหาสารคาม ทีเ่ ขารวมโครงการ
กําจัดตับอักเสบบีจากแมสูลูกในป 2563 เครื่องมือที่ใชเปนแบบบันทึกขอมูล เก็บขอมูลระหวางเดือนมกราคม
ถึงมิถุนายน 2563 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และหาความสัมพันธสถิติ Fisher’s Exact Test ผลการ
ศึกษาจากขอมูลเด็กที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อจํานวน 186 คน พบวา (1) ความชุกของเด็กที่เกิดจากมารดาติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบบี ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ระหวางป พ.ศ. 2558-2562 รอยละ 2 (2) ขอมูลทั่วไปของเด็ก
186 คน เปนเพศชายรอยละ 53 มีอายุระหวาง 9 เดือนถึง 5 ป ไดรับ HBIG รอยละ 44.62 ไดรับ HBV ครบ
รอยละ 89.24 มีภูมิคุมกันจากไวรัสตับเสบบี รอยละ 76.34 และมารดาที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 186 คน
อายุเฉลี่ย 31 ป ประกอบอาชีพรับจาง รอยละ 33.87 ทราบสถานะการติดเชื้อขณะตั้งครรภ รอยละ 99.46
ไดรับยา TDF รอยละ 8 และไดรับการสงตอเขารับการรักษา รอยละ 53 การไดรับวัคซีน HBV ไมมีความสัมพันธ
กับการเกิดภูมิคุมกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) จากผลการศึกษาควรให HBIG และวัคชีน HBV ในเด็ก
ใหครบ การตรวจคัดกรองและการตรวจภูมคิ มุ กันไวรัสตับอักเสบบีใหครอบคลุม พรอมทัง้ พัฒนารูปแบบการสงตอ
และรักษามารดาและเด็กที่ติดเชื้อ เพื่อลดการเกิดโรคตับอักเสบ ตับแข็ง และมะเร็งตับในอนาคต
ติดตอผูนิพนธ : พิสมัย สุระกาญจน
อีเมล : p54.sulakan@gmail.com
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ความชุกการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี

Abstract
The aims of this study are to identify a prevalence of Hepatitis B infections among children who
were born from Hepatitis B infected mothers, to study descriptive epidemiology of children and mother, and
to study the association of children vaccinated with HBV and immunization. The study was a retrospective
descriptive study. The sample sizes were 168 children, being born from infected mothers who had
participated in a project called “2020 Hepatitis-B elimination from mother to child” in Maha Sarakham
province. Data- recorded forms had been used as tools, collecting data from January until June 2020. Data
analysis was performed by using a descriptive statistic and the associations were tested by Fisher’s Exact Test.
Results of the study revealed that 1) the prevalence of children who were born from Hepatitis-B infected
mothers in Maha Sarakham province during 2015 to 2019 was 2 percent. 2) For general information of
186 children, there were 53 percent of boys, whose ages were between 9 months old to 5 years old, 44.62
percent had received HBIG, 89.24 percent had completed Hepatitis B Vaccine and 76.34 percent had
Hepatitis B immunity. A total of 168 Hepatitis-B infected mothers had an average age of 31 years old,
33.87 percent worked as general contractors, 99.46 percent had acknowledged the situation of Hepatitis-B
infection during their pregnancies, 8 percent had received Tenofovir Disoproxil Fumarate and only 5 percent
had been referred to treatment processes. 3) There were the associations between receiving HBV vaccination
and immune development without statistically significant relationship (p-value>0.05). From the results, the
completed doses of Hepatitis B immunoglobulin and Hepatitis B Vaccination should be provided to the
infected children. Moreover, HBV screenings and Hepatitis-B immunizations should be examined
comprehensively as well as developing a practice of referral systems and proper treatments for infected
mothers and children in order to decrease the morbidity rates of liver cirrhosis and liver cancer in the future.
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บทนํา
โรคตั บ แข็ ง และมะเร็ ง ตั บ เป น สาเหตุ ก าร
เสียชีวิตที่สําคัญของคนไทย ปจจัยเสี่ยงสําคัญ คือ การ
ติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B virus; HBV) และ
ไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C virus; HCV)(1) องคการ
อนามัยโลก ไดรายงานวาโรคตับอักเสบบีเรื้อรังและซี
คราชีวติ ผูค นไปเกือบ 1.34 ลานคน ในแตละป โดยความ
ชุ ก ของการติ ด เชื้ อ ไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี เ รื้ อ รั ง (chronic
infection) ในประชากรทัว่ โลก พบวามีประมาณ 257 ลานคน
และมีอตั ราเสียชีวติ สูงถึง 9 แสนรายตอป จากโรคตับแข็ง

(cirrhosis) และมะเร็งตับ (liver cancer) ที่มีสาเหตุ
จากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต (South East Asia Region; SEAR) มี
รายงานพบผูติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ชนิดเรื้อรังสูงถึง
40 ลานคน และมีผูเสียชีวิต ประมาณ 285,000 คน(2)
ประเทศไทยจัดเปนพื้นที่ระบาด (endemic
area) ของเชื้ อ ไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี แ ละเคยถู ก จั ด เป น
ประเทศที่มีความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีใน
กลุมสูง (high prevalence) คือ มีความชุกสูงถึงรอยละ
5-10(3) หลังจากการดําเนินนโยบายแผนงานขยายการ
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สรางเสริมภูมคิ มุ กันโรคไวรัสตับอักเสบบี ในเด็กแรกเกิด
ทุกคนตั้งแตป พ.ศ. 2535 สงผลใหความชุกของการติด
เชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี ลดลงโดยมีรายงานความชุกประมาณ
รอยละ 3-5(4) การติดตอของไวรัสตับอักเสบบี มี 3 ทาง
คือ (1) จากแมไปสูล กู (Vertical transmission) เปนการ
ติ ด เชื้ อ ในเด็ ก แรกคลอดที่ มี แ ม เ ป น ผู  ติ ด เชื้ อ เรื้ อ รั ง
มีโอกาสเกิดตับอักเสบเรือ้ รังรอยละ 90.00(5) ซึง่ มากกวา
การติดเชือ้ ในเด็กโตและผูใ หญ (2) ติดตอทางเลือด เชน
จากการใชเข็มฉีดยารวมกัน และ (3) ทางเพศสัมพันธ
ซึง่ พบไดมากในหญิงบริการทางเพศ และชายรักรวมเพศ
ในคนไทยพบวา ปจจุบันมีเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป มีอัตรา
การตรวจพบ HBsAg รอยละ 0.1 ซึ่งหมายถึงมีเด็กอายุ
ตํา่ กวา 5 ป จํานวนหลายพันคนทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี
จากแม ตั้ ง แต แ รกคลอด การถ า ยทอดโรคไวรั ส ตั บ
อักเสบบีจากแมสูลูก จึงนับเปนสาเหตุสําคัญของปญหา
ตับอักเสบเรื้อรังและมะเร็งตับของประเทศ ที่กอใหเกิด
ความสู ญ เสี ย กํ า ลั ง สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศเป น
อยางมาก(6)
ตามแผนยุ ท ธศาสตร ก ารป อ งกั น และแก ไ ข
ปญหาโรคตับอักเสบ พ.ศ. 2560-2564 กรมควบคุมโรค
มีเปาหมายลดการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี ในเด็กอายุตาํ่
กวา 5 ป ใหนอยกวา รอยละ 0.10 ผานโครงการกําจัด
ไวรัสตับอักเสบบีจากแมสูลูก(6) จากการดําเนินงานใน
พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบสํ า นั ก งานป อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 7
ขอนแกน พบวาหญิงตั้งครรภไดรับการคัดกรองการติด
เชื้อไวรัสตับอักเสบบี ทารกไดรับวัคซีนตามนโยบายการ
สรางเสริมภูมคิ มุ กันโรคไวรัสตับอักเสบบี แตพบวาทารก
ที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไมไดรับการ
คัดกรองการติดเชือ้ และการมีภมู คิ มุ กันไวรัสตับอักเสบบี
ทําใหไมทราบสถานะการติดเชือ้ ในเด็ก จนกวาจะมีภาวะ
ตับอักเสบ ตับแข็งหรือมะเร็งตับ จึงไดเขาสูระบบการ
รักษาสงผลใหสญ
ู เสียทรัพยากรบุคคลและงบประมาณใน
การรักษาจํานวนมาก ในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
จึงจําเปนอยางยิง่ ทีค่ วรมีฐานขอมูลเด็ก ทีเ่ กิดจากมารดา
ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และเด็กที่ติดเชื้อจากมารดา
จึงไดศึกษาและเก็บขอมูลในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
44
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ซึง่ เปนพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของสํานักงานปองกันควบคุมโรค
ที่ 7 ขอนแกน และผูบริหาร ผูรับผิดชอบงานอนามัยแม
และเด็ก ใหความสําคัญและมีความพรอมในการดําเนิน
งาน เพือ่ ใหไดเปนขอมูลพืน้ ฐานในการวางแผนการดูแล
รักษาตามมาตรฐาน และนําเด็กที่ติดเชื้อเขาสูระบบการ
รักษาและรับวัคซีนเพิม่ ในเด็กทีไ่ มพบภูมคิ มุ กันไวรัสตับ
อักเสบบี เพื่อปองกันภาวะตับอักเสบ ตับแข็ง มะเร็งตับ
และทําใหเด็กกลุม นีม้ คี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี สามารถดํารงชีวติ
ไดอยางปกติสุขและไมแพรเชื้อตอบุคคลอื่น
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค (1) เพือ่ หาความชุก
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในเด็ก (2) ศึกษาระบาด
วิทยาเชิงพรรณนาของเด็กและมารดา (3) ศึกษาความ
สัมพันธของเด็กทีไ่ ดรบั วัคซีน HBV กับการเกิดภูมคิ มุ กัน

วัสดุและวิธีการศึกษา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา
แบบย อ นหลั ง (retrospective descriptive study)
กลุมตัวอยาง คือ เด็กในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่เกิด
จากมารดาที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เกิดในป พ.ศ.
2558-2562 และมีอายุระหวาง 9 เดือน ถึง 5 ป จํานวน
240 คน และหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ใน
พื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่ตั้งครรภในป พ.ศ. 25572561 จํานวน 240 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบบันทึก
ขอมูลเด็กตรวจหาภูมิคุมกันและการติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบี และแบบบันทึกขอมูลหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบบี โดยประยุกตใชแบบบันทึกการเก็บ
ขอมูลจากโครงการกําจัดไวรัสตับอักเสบบี จากแมสูลูก
ของกรมควบคุมโรค(6) ดําเนินการโดยสงหนังสือประสาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมชีแ้ จง
ขั้ น ตอนการเก็ บ ข อ มู ล ให กั บ พยาบาลและที ม วิ จั ย
ได มติของที่ประชุมใหโรงพยาบาลทุกแหงในจังหวัด
มหาสารคาม มอบหมายผูรับผิดชอบใหดําเนินการสํารวจ
ขอมูลหญิงตัง้ ครรภทตี่ ดิ เชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี ทีต่ งั้ ครรภ
ในป พ.ศ. 2557-2561 และเด็กที่เกิดจากมารดาที่ติด
เชื้อไวรัสตับอักเสบบี ที่เกิดในป พ.ศ. 2558-2562 ใน
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ สงเอกสารชีแ้ จงเกีย่ วกับการติดเชือ้ ไวรัส
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ตับอักเสบบีและการนําบุตรมาตรวจคัดกรองการติดเชื้อ
(HBsAg) และการมีภูมิคุมกัน (anti-HBs) โดยใหผูรับ
ผิดชอบเจาะเลือดเด็กสงตรวจทีโ่ รงพยาบาลมหาสารคาม
และเก็บขอมูลมารดาและเด็กจากสมุดบันทึกสุขภาพแม
และเด็ก (สมุดสีชมพู) และการชักประวัตมิ ารดาเพิม่ เติม
ตามแบบบันทึกขอมูล ภายในเดือนมกราคมถึงมิถนุ ายน
พ.ศ. 2563 สงผลการตรวจและแบบบันทึกขอมูลมาที่
ผูร บั ผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม เพื่อรวบรวมและสงตอผูวิจัยตรวจ
สอบขอมูลความถูกตอง ครบถวนของขอมูล ในกรณีที่
ขอมูลไมครบถวนทีมวิจยั ติดตามขอมูลโดยการโทรศัพท
สอบถามกับผูรับผิดชอบของโรงพยาบาลและลงนิเทศ

ความชุกการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี

ติดตามการดําเนินงานในพืน้ ที่ วิเคราะหขอ มูลโดยใชสถิติ
เชิงพรรณนา ไดแก ความชุก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
และคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธโดย
ใช Fisher’s Exact Test

ผลการศึกษา
1) ความชุกการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ของเด็ก
ผลวิ เ คราะห ค วามชุ ก การติ ด เชื้ อ ไวรั ส ตั บ
อักเสบบี ของเด็กในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่เกิดจาก
มารดาที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ในป พ.ศ. 25582562 ซึ่ ง มี เ ด็ ก เข า ร ว มโครงการทั้ ง หมด 186 คน
พบความชุกรอยละ 2 (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ความชุกการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ของเด็กในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ในป
พ.ศ. 2558-2562 (n=186)
จํานวน (คน)
ขอมูล
186
เด็กที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
4
เด็กที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg Positive)
182
เด็กที่ไมติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg Negative)
รอยละ 2.2
ความชุกการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ของเด็ก

2) ระบาดวิทยาเชิงพรรณนาของเด็กทีเ่ กิดจากมารดา
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามระหวางป พ.ศ.
2558-2562 พบมีเด็กที่เกิดจากมารดาติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบบี ทั้งหมด 240 คน สามารถติดตามมารับการ
ตรวจหาภู มิ คุ  ม กั น และการติ ด เชื้ อ ไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี
จํานวน 186 คน สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 53.22
มีอายุ 4 ป ถึง 5 ปขึ้นไป มากที่สุด รอยละ 30.11 อายุ
นอยสุด 9 เดือน อายุมากสุด 5 ป 8 เดือน สวนใหญเปน
บุตรลําดับที่ 2 ของครอบครัว รอยละ 41.40 ไมมีโรค
ประจํ า ตั ว ร อ ยละ 94.09 และไม มี ใ ครมี ป ระวั ติ

การเจ็บปวย ตาเหลือง ตัวเหลือง เหนื่อย ออนเพลีย
ประวั ติ ก ารได รั บ วั ค ซี น พบว า ได รั บ HBIG
รอยละ 44.62 ไดรับวัคซีน HB แรกเกิด วัคซีน HB
เมื่ออายุครบ 1 เดือน วัคซีน DTP-HB1 วัคซีน DTPHB2 และวัคซีน DTP-HB3 รอยละ 99.50, 89.25,
99.00, 100.00 และ 99.40 ตามลําดับ ซึ่งไดรับวัคซีน
ครบ 5 เข็ม รอยละ 89.24 ไดรบั วัคซีน 4 เข็ม รอยละ 9.14
และไดรับวัคซีน 3 เข็ม รอยละ 1.62 มีภูมิคุมกันจาก
ไวรัสตับเสบบี (anti-HBs Positive) รอยละ 76.34 และ
ไมมีภูมิคุมกันจากไวรัสตับเสบบี (anti-HBs Negative)
รอยละ 23.66 (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของขอมูลเด็กที่เกิดจากมารดาติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามระหวางป
พ.ศ. 2558-2562 (n=186)
จํานวน
ตัวแปร
รอยละ
เพศ
99
ชาย
53.22
87
หญิง
46.78
อายุ (ป)
38
อายุ 9 เดือน-2 ป
20.43
49
อายุ 2-3 ป
26.34
43
อายุ 3-4 ป
23.12
56
อายุ 4-5 ป
30.11
mean=2.81 ป (SD=1.42 ป) min=9 เดือน max=5 ป 8 เดือน
ลําดับที่ของจํานวนบุตรในครอบครัว
67
เปนบุตรลําดับที่ 1
36.02
77
เปนบุตรลําดับที่ 2
41.40
34
เปนบุตรลําดับที่ 3
18.28
7
3.76
เปนบุตรลําดับที่ 4
1
0.54
เปนบุตรลําดับที่ 5
โรคประจําตัว
175
94.09
ไมมีโรคประจําตัว
11
5.91
มีโรคประจําตัว
ประวัติการเจ็บปวย ตาเหลือง ตัวเหลือง เหนื่อย ออนเพลีย
0
มีอาการ
0
186
ไมมีอาการ
100.00
ผลการตรวจพบภูมิตอเชื้อไวรัสตับอักเสบบี Hepatitis B surface antibody (anti-HBs)
44
Negative
23.66
142
Positive
76.34
ไดรับวัคซีน HB เมื่ออายุครบ 1 เดือน
166
ไดรับ
89.25
20
ไมไดรับ
10.75
ไดรับวัคซีน DTP-HB1
184
ไดรับ
99.00
2
ไมไดรับ
1.00
ไดรับวัคซีน DTP-HB2
186
100.00
ไดรับ
0
ไมไดรับ
0
ไดรับวัคซีน DTP-HB3
ไดรับ
99.40
185
ไมไดรับ
0.60
1
ไดรับ HB แรกเกิด /HB 1 เดือน/ DTP-HB1 /DTP-HB2/ DTP-HB3
ไดรับ 5 เข็ม
89.24
166
ไดรับ 4 เข็ม
9.14
17
ไดรับ 3 เข็ม
1.62
3
ประวัติการไดรับ HBIG
ไดรับ
44.62
83
ไมไดรับ
55.38
103
46
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3) ระบาดวิ ท ยาเชิ ง พรรณนาของหญิ ง ตั้ ง ครรภ ที่
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
ผลการวิเคราะหขอ มูลระบาดวิทยาเชิงพรรณนา
ของหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ในพื้นที่
จังหวัดมหาสารคาม ระหวางป พ.ศ. 2557-2561 พบ
วาหญิงตัง้ ครรภ จํานวน 186 คน สวนใหญมอี ายุระหวาง
28-35 ป รอยละ 51.61 อายุนอยที่สุด 16 ป อายุมาก
ทีส่ ดุ 47 ป ประกอบอาชีพรับจาง/คาขาย รอยละ 33.87
จบการศึ ก ษาระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษามากที่ สุ ด ร อ ยละ
46.77
เมื่อหญิงตั้งครรภมารับบริการฝากครรภจะ
ไดรับการคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ดวยชุด
ตรวจแบบทราบผลเร็ว (HBsAg rapid test) พบผล
Positive จํานวน 186 คน สวนใหญทราบสถานะการติด

ความชุกการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี

เชื้ อ ของตนขณะตั้ ง ครรภ จํ า นวน 185 คน (ร อ ยละ
99.46) ในหญิงตั้งครรภจํานวน 186 คน ไดรับการสง
ตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโดยการตรวจ HBsAg (Lab
based) เพียง 88 คน (รอยละ 47.31) ซึ่งในจํานวน 88
คน มีผลตรวจยืนยันพบการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
(Positive) จํานวน 70 คน (รอยละ 75.00) ในหญิง
ตั้งครรภที่ติดเชื้อจํานวน 186 คนไดรับการสงตรวจหา
ปริมาณไวรัสเพือ่ ประเมินโรคไวรัสตับอักเสบบี (HBeAg)
จํานวน 54 คน (รอยละ 29.00 ) พบผล Positive จํานวน
รอยละ 43.00 (23 คน) ในจํานวน 186 คน ระหวาง
ตั้งครรภไดรับยาตานไวรัส Tenofovir (TDF) รอยละ
8.00 การดูแลหลังคลอดไมไดรบั การสงตอรักษา รอยละ
95.00 สงตอเพื่อพบอายุรแพทยระบบทางเดินอาหาร
รอยละ 4.40 (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 จํ า นวนและร อ ยละข อ มู ล ของหญิ ง ตั้ ง ครรภ ที่ ติ ด เชื้ อ ไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด มหาสารคาม ระหว า งป
พ.ศ. 2557-2561 (n=186)
รอยละ
จํานวน
ตัวแปร
อายุ (ป)
17.21
32
อายุ 16-27 ป
96
51.61
อายุ 28-35 ป
40
21.50
อายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป
9.68
18
ไมระบุ
mean=31 ป min=16 ป max=47 ป
อาชีพ
11
5.92
นักเรียน/นักศึกษา
63
33.87
รับจาง/คาขาย
41
22.04
เกษตรกร
รับราชการ
21
11.29
26.88
อื่นๆ
50
ระดับการศึกษา
15
8.07
ประถมศึกษา
87
46.77
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
36
19.36
1.61
สูงกวาปริญญาตรี
3
ปวช./ปวส.
17
9.14
ไมระบุ
28
15.05
การทราบสถานะการติดเชื้อ
0.54
กอนการตั้งครรภ
1
185
99.46
ขณะตั้งครรภ
47
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ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละขอมูลของหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ระหวางป
พ.ศ. 2557-2561 (n=186) (ตอ)
ตัวแปร
จํานวน
รอยละ
การตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ดวยวิธี Lab based
ไมไดรับ
98
52.69
ไดรับ
88
47.31
ผลการตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ดวยวิธี Lab based (n=88)
Negative
18
20.45
Positive
70
79.55
ไดรับการตรวจประเมินโรคไวรัสตับอักเสบบี HBeAg
ไดรับการตรวจ
54
29.03
ไมไดรับการตรวจ
132
70.97
ผลการตรวจ HBeAg (n=54)
Negative
31
57.40
Positive
23
42.60
การดูแลรักษาระหวางตั้งครรภการไดรับยาตานไวรัส Tenofovir
ไดรับ
15
8.06
ไมไดรับ
171
91.94
การดูแลหลังคลอด
ไมไดสงตอรักษา
177
95.16
สงตอเพื่อพบอายุรแพทย
8
4.30
อื่นๆ
1
0.54

4) ความสัมพันธของเด็กที่ไดรับ Hepatitis B Vaccine Hepatitis B Vaccine ครบและไมครบ มีความสัมพันธ
ครบและไมครบ กับการเกิดภูมคิ มุ กันไวรัสตับอักเสบบี กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ กับการเกิดภูมิคุมกัน
ผลวิเคราะหความสัมพันธพบวาเด็กที่ไดรับ ไวรัสตับอักเสบบี (p-value>0.05) (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ความสัมพันธของเด็กที่ไดรับ Hepatitis B Vaccine ครบและไมครบ กับการเกิดภูมิคุมกันไวรัสตับอักเสบบี (n=186)

การไดรับวัคซีน
HB, DTP -HB

ไดครบ
ไดไมครบ

การเกิดภูมิคุมกันไวรัสตับอักเสบบี
(anti-HBs Positive)
มีภูมิคุมกัน
ไมมีภูมิคุมกัน
(anti-HBs positive)
(anti-HBs negative)
(รอยละ)
(รอยละ)
125 (76.22)
39 (23.78)
18 (81.82)

วิจารณ
ความชุ ก การติ ด เชื้ อ ไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี ของ
เด็กอายุ 9 เดือน ถึง 5 ป ที่เกิดจากมารดาติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบบี ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ระหวางป
พ.ศ. 2558-2562 เทากับ รอยละ 2.00 ซึ่งเปนการ
48

Fisher’s Exact Test
(p-value)

0.79

ศึกษาความชุกในกลุมเสี่ยง ทําใหมีคาสูงกวาคาความชุก
ของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
ของประเทศไทยที่มีความชุกรอยละ 0.10(6) จากการ
ศึกษาครั้งนี้ยังพบเด็กไมมีภูมิคุมกันไวรัสตับอักเสบบี
จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 23.66 ของเด็กที่ไดรับ
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การคัดกรองทั้งหมดซึ่งเด็กเหลานี้อาศัยอยูกับมารดา
ที่ ติ ด เชื้ อ ไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี ทํ า ให เ ด็ ก กลุ  ม นี้ มี ค วาม
เสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อจากมารดาและสมาชิกในครอบครัว
ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และมีเด็กที่ไดวัคซีนไมครบ
รอยละ 10.70 ไมไดรับวัคซีน HB เมื่ออายุครบ 1 เดือน
รอยละ 10.75 และไดรับ HBIG เพียงรอยละ 44.62
ถึงแมผลการหาความสัมพันธระหวางการเกิดภูมิคุมกัน
ไวรัสตับอักเสบบีกับการไดรับวัคซีนครบและไมครบ
พบวาไมมคี วามสัมพันธกนั แตขอ มูลจากตําราวัคซีนและ
การสรางเสริมภูมิคุมกันโรคป 2562(7) ในกรณีที่มารดา
เปนพาหะของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (โดยเฉพาะถาพบ
HBeAg เปนบวก) ทารกควรไดรับ Hepatitis B immunoglobulin (HBIG) รวมกับวัคซีนดวย หากจัดหา HBIG
ไมได ควรใหวัคซีนเร็วที่สุดหลังคลอด ซึ่งพบวาวัคซีน
อยางเดียวก็สามารถปองกันโรคไดสูงมากแมไมไดรับ
HBIG อยางไรก็ดี ในกรณีที่มารดาเปนพาหะ วัคซีนที่
ทารกควรได คือ วัคซีนเข็มแรกเกิด (ภายใน 12 ชั่วโมง
หลังคลอด), อายุ 1 เดือน จากนั้นใหวัคซีนตอเนื่อง
ตามปกติ เชน เปนวัคซีนรวมที่มีตับอักเสบบี ที่อายุ
2, 4, 6 เดือน ไมควรขาดเข็มที่อายุ 1 เดือน เพราะการ
ใหวัคซีนเข็มแรกเกิด อาจทําใหภูมิคุมกันอยูสูงยาวนาน
ไมพอจนถึงอายุ 2 เดือน ซึ่งทําใหทารกเสี่ยงตอการ
ติดเชื้อจากแม จากขอมูลเบื้องตน เด็กกลุมนี้จึงมีความ
เสี่ยงสูงตอการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี จากแม และ
หลังคลอดไมไดรับการสงตอการรักษาอาจจะทําใหมี
การเจ็บปวยดวยภาวะตับอักเสบ ตับแข็ง และมะเร็งตับ
มีแนวโนมเพิม่ มากขึน้ ในอนาคต จากการศึกษาพบขอมูล
มารดาทีม่ อี ายุตาํ่ กวา 28 ป ถึงรอยละ 17.21 ซึง่ คนกลุม นี้
เป น กลุ  ม ที่ ไ ด รั บ วั ค ซี น ป อ งกั น ไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี
ตามนโยบายแผนงานขยายการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
ไวรัสตับอักเสบบี พ.ศ 2535 แตยังพบการติดเชื้อที่สูง
ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของสมหญิง งามอุรุเลิศ
และคณะ(8) ที่พบวาภายหลังนโยบายแผนงานขยายการ
สร า งเสริ ม ภู มิ คุ  ม กั น โรคไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี ในทารก
แรกเกิด ความซุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีลดลง
เหลือรอยละ 3.60 (210/5,886) และพบวา แอนติบอดี
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สวนใหญที่ไดรับจากวัคซีนลดตํ่าลงอยางมากจนตรวจ
ไม พ บและไม พ บการติ ด เชื้ อ ซ อ นเร น แสดงถึ ง
ประสิทธิภาพของนโยบายแผนงานขยายการสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรคไวรัสตับอักเสบบีในทารกแรกเกิดบรรลุ
เปาหมาย และการศึกษาของไกลตา ศรีสิงห(9) ที่พบวา
ประชากรกลุ  ม ที่ ไ ด รั บ วั ค ซี น ตามแผนงานสร า งเสริ ม
ภูมคิ มุ กันแหงชาติไมมกี ารติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีเรือ้ รัง
ขณะที่ ป ระชากรกลุ  ม ที่ ไ ม ไ ด รั บ วั ค ซี น ตามแผนงาน
สร า งเสริ ม ภู มิ คุ  ม กั น แห ง ชาติ มี ก ารติ ด เชื้ อ ไวรั ส
ตับอักเสบบีเรือ้ รัง รอยละ 6.80 แสดงใหเห็นวาแผนงาน
สร า งเสริ ม ภู มิ คุ  ม กั น แห ง ชาติ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ใน
การปองกันไวรัสตับอักเสบบี
ที่ผานมาเมื่อมีนโยบายใหวัคซีนปองกันไวรัส
ตั บ อั ก เสบบี แต ยั ง ไม มี ก ารคั ด กรองการติ ด เชื้ อ และ
การเกิดภูมิคุมกันไวรัสตับอักเสบบี ในเด็กที่ไดรับวัคซีน
และกลุ  ม เสี่ ย ง ซึ่ ง จากการศึ ก ษาของนริ ส า ตั ณ ฑั ย ย
และคณะ(10) พบวาการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบบี และการเกิดภูมิคุมกันไวรัสตับอักเสบบี
มีความคุมคาเมื่อเปรียบเทียบกับการไมตรวจคัดกรอง
ในประชากรทุกกลุมอายุและในทุกรูปแบบของความ
ครอบคลุมของการฉีดวัคซีน โดยยืดอายุและลดคาใชจา ย
จากการรักษาโรคแทรกซอน จึงควรพิจารณาใหมีการ
ตรวจคัดกรองและการใหวคั ซีนปองกันไวรัสตับอักเสบบี
ในระบบสุขภาพตามความสามารถในการจายและบริหาร
จัดการของแตละกองทุน จากขอมูลที่ไดจากการศึกษา
ครั้งนี้พบวาในอนาคตภาวะโรคตับอักเสบ ตับแข็งและ
มะเร็งตับมีแนวโนมเพิม่ มากขึน้ และการจะบรรลุเปาหมาย
นโยบายการกํ า จั ด ไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี จ ากแม สู  ลู ก นั้ น
มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังตอไปนี้
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ควรมีนโยบายการเพิม่ สิทธิการคัดกรองการ
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ในสามีและบุตรของหญิงตั้ง
ครรภทตี่ ดิ เชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี และประชาชนทัว่ ไปเพือ่
ใหทราบสถานการณติดเชื้อ เขาสูกระบวนการรักษา
ปองกันการเกิดมะเร็งตับและการแพรเชื้อตอบุคคลอื่น
2) ควรบรรจุสิทธิประโยชนในการคัดกรอง
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การติดเชือ้ และการเกิดภูมคิ มุ กันไวรัสตับอักเสบบี ในเด็ก
อายุ 1 ป และเมื่อพบวาเด็กไมมีภูมิคุมกันควรสนับสนุน
วัคซีน HBV อีก 1 ชุด ซึ่งมีทั้งหมด 3 เข็ม โดยใหเข็มที่
2 หางเข็มที่ 1 เปนระยะเวลา 1 เดือน และเข็มที่ 3 หาง
จากเข็มที่ 2 เปนระยะเวลา 6 เดือน
3) พั ฒ น า ร ะ บ บ ฐ า น ข  อ มู ล ก ลุ  ม เ สี่ ย ง
กลุมผูติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และผูปวยมะเร็งตับ
ทีม่ สี าเหตุมาจากการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี เพือ่ ใชเปน
ข อ มู ล ในการวางแผนดํ า เนิ น งานแก ไ ขป ญ หาไวรั ส
ตับอักเสบบี
4) ควรมี ม าตรการการดํ า เนิ น งานการดู แ ล
กลุมเสี่ยงใหครอบคลุมทุกกลุม
5) พั ฒ นาระบบการดู แ ล ส ง ต อ การรั ก ษา
มารดาและเด็กที่ติดเชื้อ เพื่อลดการเกิดโรคตับอักเสบ
ตับแข็ง และมะเร็งตับในอนาคต
6) ค ว ร มี ร ะ บ บ ก า ร พั ฒ น า ง า น วิ จั ย ใ ห 
ครอบคลุม ทั้งดานการปองกัน การคัดกรอง การตรวจ
ทางหองปฏิบตั กิ าร ระบาดวิทยาเกีย่ วกับโรค และการรักษา
ไวรัสตับอักเสบบี
7) ควรเรงรัดใหเด็กที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบบี ไดรับ HBIG และวัคชีน HBV ครบ
ทุกคนและเรงรัดความครอบคลุมการไดรบั วัคชีนปองกัน
ไวรัสตับอักเสบบี ในเด็กใหเพิ่มมากขึ้น
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