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     โรคไวรัสตับอักเสบ C
ภญ.ศิยา  นาคะประเวศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม

รู้จัก
และการรักษา

 ไวรัสตับอักเสบซี	 ถูกค้นพบครั้งแรกในปี	 พ.ศ.	2532	 

เป็นไวรัสที่ท�าให้เกิดการอักเสบในตับ	 โดยสามารถท�าให้เกิดภาวะ 

ตบัอักเสบทัง้ชนดิเฉยีบพลนัและเรือ้รงั	ตลอดจนตบัแขง็และมะเรง็ตับ	

ไวรัสตับอักเสบชนิดน้ีเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดภาวะตับอักเสบเรื้อรัง

มากกว่าชนิดอื่น	และยังไม่มีวัคซีนป้องกันการติดเช้ือ	ท�าได้เพียงการ 

ให้ยาต้านไวรัสและป้องกันการเกิดมะเร็งตับเท่านั้น1

อาการ	จนเมือ่ตบัถูกท �าลายไปมากพอควรหรอืมกีารอักเสบของตบัมาก	

ผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลีย		เบื่ออาหาร

 l ตับแข็ง		ผู้ป่วยตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสตับอักเสบซีนั้น		

ตับจะมีอาการอักเสบและถูกท�าลายไปเรื่อย	ๆ 	จนในที่สุดจะกลายเป็น

ตับแข็ง	 ซึ่งถ้าเป็นมากแล้วผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียมาก	 ดีซ่าน	 

ท้องมาน	และเกิดตับวายได้ในที่สุด

 l มะเร็งตับ	 	 ผู ้ป ่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังจะมีโอกาส 

เกิดมะเร็งตับได้มากกว่าคนปกติ	แต่มีรายงานว่าหากผู้ป่วยได้รับการ

รักษาไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังอย่างถูกต้อง	 ก็สามารถลดโอกาสเกิด 

มะเร็งตับลงได้

	 ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีส่วนใหญ่จะไม่มีอาการใดๆ	 เลย	

จนกว่าจะมีการเสื่อมของตับมาก	ๆ	ซึ่งอาจใช้เวลา	10	-	30	ปีหลังจาก

ตดิเชือ้	จงึจะเร่ิมมอีาการทีส่งัเกตได้	ซึง่ตอนนัน้มกัเกดิภาวะตบัแขง็แล้ว	

เรียกว่ากว่าจะแสดงอาการก็ใช้เวลาหลายสิบป	ี โดยที่โรคจะด�าเนินไป

อย่างช้า	ๆ	ผู้ป่วยจะไม่รู้ตัวเลยว่ามีโรคอันตรายแอบซ่อนอยู่หากไม่ได้

รับการตรวจเลือด	ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีประมาณ	 15	 -	 20	%	

อาจหายจากโรคได้เอง	แต่ส่วนใหญ่	75	-	85	%	จะเป็นเรื้อรัง	และหาก

ไม่ได้รับการรักษาก็จะกลายเป็นโรคตับแข็ง	มะเร็งตับ	 และเสียชีวิต 

ในที่สุด2,	3

ภาวะที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี3

 l ตับอักเสบเฉียบพลัน	 	หลังจากไวรัสตับอักเสบซีเข้าสู ่

ร่างกายแล้วจะท �าให้เกิดการอักเสบของตับ	 แต่ส่วนมากผู้ป่วยจะไม่มี

อาการ	มีเพียงประมาณ	 25	-	30	%	ของผู้ป่วยจะมีอาการตัวเหลือง	 

ตาเหลือง	 ที่เรียกว่า	 ดีซ่าน	ดังนั้นผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่รู ้ว่าตัวเอง 

เกิดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีแบบเฉียบพลัน

 l ตับอักเสบเรื้อรัง		ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีมากกว่า	

60	%	 จะเกิดภาวะตับอักเสบเรื้อรัง	 ซ่ึงในระยะแรกผู้ป่วยมักจะไม่มี

รูปที่ 1			แสดงโครงสร้างและส่วนประกอบของไวรัสตับอักเสบซี2

รูปที่ 2			แสดงโครงสร้างของตับและถุงน�้าดีที่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี2

 การติดต่อ2

	 ไวรสัตับอกัเสบซสีามารถตดิต่อได้ทางเพศสมัพนัธ์	หรอืทางการ

รับเลือด	 และส่วนประกอบของเลือดที่ไม่ใช่การบริจาคเลือด	 ได้แก	่ 

เม็ดเลือดขาว	 เม็ดเลือดแดง	 และเกล็ดเลือด	 โดยจะมีระยะฟักตัว

ประมาณ	6	-	8	สัปดาห์
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ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
และควรได้รับการทดสอบหาเชื้อ3

 l	 ผู้ที่เคยได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือด	 หรือการ 

ปลูกถ่ายอวัยวะก่อนปี	พ.ศ.	 2535	 เนื่องจากยังไม่มีการตรวจหาเช้ือ

ไวรัสตับอักเสบซี

 l	 ผู้ที่ส�าส่อนทางเพศ	หรือรักร่วมเพศ

 l	 ผู้ป่วยโรคเอดส์

 l	 ผู้ที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

 l	 ผู้ที่มีผลเลือดแสดงการอักเสบของตับ

 l	 ผู้ที่ติดยาเสพติด	ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน

 l	 ผู้ที่มีการสักตามตัว	 การใช้เข็มที่ติดเช้ือโรค	 สักผิวหนัง	 

เจาะห	ูฝังเข็ม

 l	 บคุลากรทางการแพทย์ทีถ่กูเข็มต �าจากผูป่้วยไวรสัตับอกัเสบซี	

เรื้อรัง

  l	 ทารกที่ เ กิดจากแม ่ที่มี เชื้อไวรัสตับอักเสบซี	 (ติดได ้ 

แต่พบน้อย)

 การรักษา

 ไวรสัตบัอกัเสบซีแบ่งออกเป็น	6	สายพนัธุ	์(Genotypes)		แต่ละ

สายพันธุ์ยังถูกแบ่งได้อีกหลายสายพันธุ์ย่อย	 (Subtypes)	 ด้วยกัน	 

การก �าหนดสายพันธุ์ดังกล่าวขึ้นอยู่กับรหัสพันธุกรรมบนสาย	 RNA	 

ของไวรัส	โดยทั่วไปผู้ป่วยจะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเพียง	1	สายพันธุ์

เท่านั้น5	 โดยการแบ่งสายพันธุ ์ น้ีไม่เกี่ยวกับความรุนแรงของโรค 

แต่อย่างใด	แต่จะมีความแตกต่างกันในส่วนของสูตรยาและระยะเวลา

ที่ใช้ในการรักษา2

	 ส�าหรับไวรัสตับอักเสบซีสายพันธุ์ที่พบมากในประเทศไทย	คือ	

HCV-1	(34	%),	HCV-3	(47	%)	และ	HCV-6	(18	%)		ปัจจุบันยาที่ใช้

เป็นมาตรฐานในการรักษา	 (ตามแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยไวรัส 

ตับอักเสบบีและซีเรื้อรังในประเทศไทย	ปี	พ.ศ.	2558)	คือ	การให้ยา	 

2	ตัวร่วมกัน	 ได้แก่	 ยาฉีดในกลุ่ม	 interferon	 ร่วมกับยา	 ribavirin	 

ซึ่งเป็นยารับประทาน	โดยมีรายละเอียดดังนี้

 การรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง
 สายพันธุ์ 1, 4 หรือ 66

 รักษาด้วย	pegylated	 interferon	และ	 ribavirin	นาน	48	

สปัดาห์	แต่ในกรณทีีม่ยีา	sofosbuvir	สามารถรกัษาด้วย	sofosbuvir 

ร่วมกับ	peginterferon	และ	ribavirin	เป็นเวลา	12	สัปดาห์

รูปที่ 4 		แผนภูมิแสดงการกระจายตัวของเชื้อไวรัสตับอักเสบซีสายพันธุ์ต่าง	ๆ	ในโลก	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	(%)4

รูปที่ 3			แสดงการติดต่อของเชื้อไวรัสตับอักเสบซี2
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การรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง
สายพันธุ์ 2 หรือ 36

	 รักษาด้วย	pegylated	 interferon	และ	 ribavirin	นาน	24	สัปดาห	์แต่ในกรณีที่มียา	 sofosbuvir	อยู่ในสูตรการรักษา	จะสามารถ 

ลดระยะเวลาการรักษาลงได้ครึ่งหนึ่ง	(จาก	24	สัปดาห์	เหลือ	12	สัปดาห์)

 Pegylated interferon ร่วมกับ Ribavirin

Pegylated interferon alfa-2a: + Ribavirin:

	 ฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง	ขนาด	180	µg		 	 1,000	mg	ส�าหรับผู้ป่วยที่มีน�า้หนักน้อยกว่า	75	kg

	 สัปดาห์ละ	1	ครั้ง	 	 1,200	mg	ส�าหรับผู้ป่วยที่มีน�า้หนักตั้งแต่	75	kg	

	 	 	 ขึ้นไป

Pegylated interferon alfa-2b: + Ribavirin:

	 ฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง	ขนาด	1-1.5	µg	 	 800	mg	ส�าหรับผู้ป่วยที่มีน�้าหนักน้อยกว่า	65	kg

	 ต่อน�า้หนัก	1	kg	สัปดาห์ละ	1	ครั้ง	 	 1,000	mg	ส�าหรับผู้ป่วยที่มีน�า้หนัก	65	-	85	kg	

	 	 	 1,200	mg	ส�าหรับผู้ป่วยที่มีน�า้หนัก	85	-	105	kg	

	 	 	 1,400	mg	ส�าหรับผู้ป่วยที่มีน�า้หนักตั้งแต	่105	kg		

	 	 	 ขึ้นไป

Sofosbuvir คือยาอะไร?
 

 Sofosbuvir	 เป็นยาในกลุ่ม	 direct-acting	 pyrimidine	 
nucleotide	 analog	 ได้รับการอนุมัติจาก	US	 Food	 and	Drug	 
Administration	 ส�าหรับการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีในประเทศ
สหรัฐอเมริกา	เมื่อปลายปี	ค.ศ.	20137	และเพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นยาในกลุ ่มยาควบคุมพิเศษ	 โดยคณะกรรมการอาหารและยา 
ในประเทศไทย	 เมื่อปลายปี	ค.ศ.	 2015	ที่ผ่านมา	 sofosbuvir	 เป็น	
prodrug	ที่ต้องผ่านกระบวนการ	metabolism	 เพื่อเปลี่ยนให้อยู ่
ในรูป	uridine	analog	triphosphate	ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์	ท�าหน้าที่
ยับยั้ง	NS5B	RNA-dependent	RNA	polymerase	(RdRp)	ซึ่งเป็น
เอนไซม์ที่ใช้ในการสร้างสาย	 RNA	 ของไวรัส	 ท�าให้การถอดรหัส
พันธุกรรมสิ้นสุดลง	 ส่งผลให้เกิดการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส	 
จากการศกึษาในหลอดทดลอง	พบว่า	sofosbuvir	ออกฤทธิค์รอบคลมุ
เชื้อไวรัสตับอักเสบซีทุกสายพันธุ์	 โดยไม่ออกฤทธ์ิต้าน	 (Antagonist	
effect)	เมื่อให้ร่วมกับ	interferon	หรือ	ribavirin7

     สูตรยาที่ใช้ในการรักษา สายพันธุ์ของ ระยะเวลา

    ไวรัสตับอักเสบซี ในการรักษา

Pegylated	interferon	+	Ribavirin	 สายพันธุ	์2	และ	3	 24	สัปดาห์

800-1,400	mg	ต่อวัน	ตามน�า้หนัก	

Sofosbuvir	400	mg	วันละครั้ง	+	Ribavirin	 สายพันธุ	์2	 12 สัปดาห์

800-1,000	mg	ต่อวัน

Sofosbuvir	400	mg	วันละครั้ง	+	Ribavirin	 สายพันธุ	์3	 12 สัปดาห์

800-1,000	mg	ต่อวัน	+	Peginterferon

รูปที่ 5			แสดงโครงสร้างและ	CAS	number	ของยา	Sofosbuvir8



ปีที่	23	ฉบับที	่2	ประจ�าเดือน	เมษายน	-	มิถุนายน	2559  

R&D NEWSLETTER
องค์การเภสัชกรรม
GPO

24

เอกสารอ้างอิง

 1.	 ส�านักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสุขภาพ	[Internet]	[updated	2012;	cited	2015	Dec	21].	ภัยเงียบ ไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C).	Available	

from:	http://www.hiso.or.th/hiso/tonkit/tonkits_68.php

	 2.	 วิชาการดอทคอม	 [Internet]	 [updated	November	19,	2012;	cited	2015	Dec	21].	ยาต้านไวรัสตับอักเสบซี ลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งตับ.  

Available	from:	http://www.vcharkarn.com/varticle/44219

	 3.	 ศูนย์โรคตับ	โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์	[Internet]	[cited	2015	Dec	21].	ไวรัสตับอักเสบซี.	Available	from:	https://www.bumrungrad.com/

th/digestive-diseases/hepatitis-c

	 4.	 Grower	E.,	Estes	C.,	Hindman	S.,	Razavi	S.K.	and	Razavi	H.	Global	epidemiology	and	genotype	distribution	of	 the	hepatitis	 

C	virus.	Journal of Hepatology.	2014.	

	 5.	 Hepatitis	Central	 [Internet]	 [cited	2015	Dec	22].	Are there difference types of Hepatitis C.	Available	 from:	http://www. 

hepatitiscentral.com/hepatitis-c/hepatitis-c-genotypes/

	 6.	 สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย.	 แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีและซีเรื้อรังในประเทศไทย ปี 2558.	 พิมพ์คร้ังที่	 1.	นนทบุรี:	 

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	ภาพพิมพ์;	2558.	หน้า	36-41.

	 7.	 Cholongitasa	E,	Papatheodoridisb	G	V.	Sofosbuvir:	a	novel	oral	agent	for	chronic	hepatitis	C.	Ann Gastroenterol.	2014;	27(4):	

331-7.

	 8.	 Sovaldi	and	Harvoni	[Internet]	[Archived	November	2014;	cited	2015	Dec	22].	Sofosbuvir – The Latest Cure for Hepatitis C  

Patients.	Available	from:	http://esofosbuvir.com

ข้อดีของยา Sofosbuvir7,8

 l	 ใช้ระยะเวลาในการรักษาสั้น

 l	 กรณีผู ้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีสายพันธุ์	 2	 การน�า	 

Sofosbuvir	ซึ่งเป็นยากินมาอยู่ในสูตรการรักษาจะท�าให้ผู้ป่วยไม่ต้อง

ใช้ยาฉีด	pegylated	 interferon	ร่วมด้วย	ท�าให้ไม่ได้รับผลข้างเคียง

จาก	pegylated	 interferon	 (เช่น	 อาการผิดปกติบริเวณที่ฉีดยา,	 

Flu-like	 symptom	หรืออาการคล้ายไข้หวัดใหญ่	 โดยจะมีอาการ

เหมือนมีไข้	หนาวสั่น	หัวใจเต้นเร็ว	ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว	ปวดศีรษะ	

ซึ่งมักเกิดในระยะเวลา	1	-	2	ชั่วโมงหลังการฉีดยา)	และส่งผลต่อการ

เพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย

 l	 มีผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต �่า	 

เมื่อเทียบกับยาในกลุ่ม	interferon

 l	 สามารถใช้ได้ในผู้ป่วยท่ีมีภาวะตับแข็ง	 (Compensate	

Cirrhotic	Hepatitis	C	patients)

Ref:	http://img.medscape.com/news/2014/dt_140404_money_pills_800x600.jpg

 l	 ม	ีresistance	barrier	สูง	และยังไม่พบรายงานการดื้อยา

จากการใช้ยานี	้

 l	 อัตราการรักษา	 (Cure	 rate)	 สูงกว่าการใช้	 interferon	 

โดยเฉพาะในการรักษาไวรัสตับอักเสบซีสายพันธุ	์1

	 จะเหน็ได้ว่ายา	sofosbuvir	มข้ีอดมีากมาย	นอกจากนีปั้จจบุนั

ยังมียาใหม่	ๆ	 ในรูปแบบรับประทานที่ได้ผลดีในการรักษาโรคไวรัส 

ตับอักเสบซีถูกพัฒนาออกมาอีก	 เช่น	daclatasvir	ซึ่งได้รับทะเบียน 

ในประเทศไทยแล้วเมือ่ปลายปี	พ.ศ.	2558	หรอืยาสตูรผสม	(Fix	dose	

combination)	ระหว่าง	sofosbuvir	กับ	ledipasvir	ที่เพิ่งได้รับการ

อนุมัติจาก	 USFDA	 เมื่อปลายปี	 พ.ศ.	 2558	 ที่ผ ่านมาเช่นกัน	 

อย่างไรก็ตาม	 ยาเหล่านี้ยังมีข้อจ�ากัดในเรื่องของราคายาที่สูงมาก	 

ท�าให้ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้	 ก็ได้แต่หวังว่าในอนาคต 

อันใกล้จะมีการด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้	 เพื่อให้ผู ้ป่วยสามารถ 

เข้าถึงยา	 และได้รับการรักษาให้หายขาดจากโรคที่สามารถใช้ยา 

รักษาได้




