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คําชี้แจง 
 คําแนะนําเก่ียวกับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในสถานท่ีทํางาน (Guidance for hepatitis B virus in the workplace) ฉบับน้ี จัดทําโดยคณะทํางาน
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มูลนิธิสัมมาอาชีวะ – มุ่งมั่นพัฒนางานอาชีวเวชศาสตร์ไทย 
 

คําแนะนําเก่ียวกับเชื้อไวรัสตบัอักเสบบีในสถานท่ีทํางาน 
(Guidance for Hepatitis B Virus in the Workplace) 

 
โดย มูลนิธิสัมมาอาชีวะ 

 
 บทคัดย่อ เช้ือไวรัสตับอักเสบบีเป็นสาเหตุของโรคไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งเป็นโรคที่สามารถพบได้ใน
ประเทศไทย ช่องทางการติดต่อหลักของโรคน้ีคือการติดต่อในวัยเด็ก ทางเลือด และทางเพศสัมพันธ์ เช้ือไวรัส
ตับอักเสบบีจะทําให้เซลล์ตับของผู้ติดเช้ือเกิดการอักเสบและเกิดการทําลายเน้ือตับ ในปัจจุบันโรคน้ีสามารถ
รักษาได้โดยการตรวจติดตามอาการกับแพทย์และการใช้ยาต้านไวรัส ส่วนการป้องกันโรคสามารถทําได้โดย
การฉีดวัคซีน 
 เช้ือไวรัสตับอักเสบบีน้ันไม่ติดต่อจากการทํางานร่วมกันในสภาวะปกติ ผู้ติดเช้ือแบบเรื้อรังในระยะท่ี
ไม่มีอาการ สามารถทํางานทั่วไปได้โดยไม่มีข้อจํากัด การบังคับตรวจหาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในผู้สมัคร
งาน และการปฏิเสธรับผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีเข้าทํางานด้วยสาเหตุที่เป็นผู้ติดเช้ือ ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและเลือกปฏิบัติ ซึ่งการดําเนินการลักษณะน้ีอาจทําให้สถานประกอบการเกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย
ขึ้นได้ คําแนะนําฉบับน้ีไม่แนะนําให้สถานประกอบการบังคับตรวจหาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในผู้สมัคร
งาน และไม่แนะนําให้ใช้สถานะการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีมาเป็นเง่ือนไขในการพิจารณารับคนเข้าทํางานด้วย
เช่นกัน 
 
บทนํา 

“เช้ือไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B virus; HBV)” เป็นเช้ือไวรัสที่ทําให้เกิด “โรคไวรัสตับอักเสบบี 
(Viral hepatitis B disease)” [หรืออาจเรียกอย่างย่อว่า “โรคตับอักเสบบี (Hepatitis B disease)” ก็ได้] 
การติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีน้ันพบได้ค่อนข้างบ่อยในประชากรไทย [1] โดยผู้ที่ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีแบบ
เรื้อรังบางรายอาจไม่มีอาการผิดปกติใดๆ ทางร่างกายให้ตรวจพบ จะสามารถทราบได้ว่าติดเชื้อจากการตรวจ
เลือดทดสอบเท่าน้ัน เช้ือไวรัสตับอักเสบบีมีช่องทางติดต่อที่สําคัญคือการติดต่อในวัยเด็ก ทางเลือด และทาง
เพศสัมพันธ์ และเป็นโรคที่สามารถรักษาได้โดยการใช้ยาต้านไวรัส ผู้ที่ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีแบบเร้ือรังที่ไม่มี
อาการผิดปกติน้ัน สามารถทํางานในตําแหน่งหน้าที่ต่างๆ ได้เช่นเดียวกันกับคนปกติทั่วไป 

แม้ว่าการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีส่วนใหญ่จะไม่ทําให้เกิดอาการผิดปกติ และในปัจจุบันโรคน้ีสามารถ
รักษาควบคุมการอาการได้ อย่างไรก็ตามในสังคมไทยก็ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อผู้ติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบีอยู่ค่อนข้างมาก [2-4] สถานประกอบการหลายแห่งมีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี
ที่อยู่ในวัยทํางานในลักษณะละเมิดสิทธิมนุษยชน (Human rights violation) และเป็นการเลือกปฏิบัติ 
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(Discrimination) ที่พบได้บ่อยคือการปฏิเสธการรับคนกลุ่มน้ีเข้าทํางาน แม้ว่าตําแหน่งงานท่ีทําจะไม่มีความ
เก่ียวข้องกับการแพร่กระจายเช้ือไวรัสตับอักเสบบีเลยก็ตาม และคนกลุ่มน้ีมีความรู้ความสามารถที่จะทํางาน
ได้เช่นเดียวกันกับคนปกติทั่วไป นโยบายของสถานประกอบการที่มีลักษณะกีดกันเช่นนี้ ทําให้ผู้ติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบบีเกิดปัญหาในการสมัครเข้าทํางาน ส่วนทางฝ่ายสถานประกอบการเองก็เสียโอกาสที่จะได้ทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณค่าเข้ามาทํางานด้วย นอกจากการปฏิเสธการรับเข้าทํางานแล้ว การละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเช้ือในรูปแบบอ่ืนๆ ยังอาจพบได้ เช่น การบังคับให้ลาออกจากงาน [5] หรือการแสดงความ
รังเกียจเน่ืองจากไม่มีความรู้เก่ียวกับช่องทางการติดต่อ เป็นต้น 

มูลนิธิสัมมาอาชีวะเล็งเห็นถึงปัญหาของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบบีที่อยู่ในวัยทํางานของประเทศไทย รวมถึงการสูญเสียโอกาสของสถานประกอบการในการได้มาซึ่ง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าเข้ามาทํางาน อันจะนําไปสู่การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจของสถานประกอบการใน
ระยะยาว จึงได้จัดทํา “คําแนะนําเก่ียวกับเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในสถานที่ทํางาน” ฉบับนี้ขึ้น มุ่งหมายเพื่อให้
เป็นคําแนะนําสําหรับสถานประกอบการต่างๆ ในประเทศไทย ในการปฏิบัติต่อคนทํางานที่เป็นผู้ติดเช้ือไวรัส
ตับอักเสบบีอย่างถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชน และหลักการป้องกันโรคติดเช้ือ 
 
ความรู้เก่ียวกับเชื้อไวรัสตับอักเสบบ ี
 เน่ืองจากลักษณะการติดเช้ือและการดําเนินโรคของไวรัสตับอักเสบบีนั้นมีความซับซ้อน การทําความ
เข้าใจเก่ียวกับธรรมชาติของการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีอย่างชัดเจน จึงเป็นหนทางแรกที่จะทําให้สถาน
ประกอบการสามารถปฏิบัติต่อคนทํางานที่เป็นผู้ติดเชื้อได้อย่างถูกต้อง รายละเอียดเกี่ยวกับเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบีที่ควรทราบ มีดังน้ี 

 เก่ียวกับเช้ือไวรัสตับอักเสบบี : เช้ือไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B virus; HBV) เป็นเชื้อไวรัส
ชนิด small DNA virus ที่มีสารพันธุกรรมเป็นแบบ partially double-stranded circular DNA [6] เชื้อ
ไวรัสตับอักเสบบีถูกจัดอยู่ในวงศ์วาน (Family) ที่มีชื่อว่า Hepadnaviridae และในสกุล (Genus) ที่มีชื่อว่า 
Orthohepadnaviridae นอกจากการติดเช้ือในมนุษย์แล้ว เช้ือไวรัสในสกุลน้ียังสามารถติดเช้ือในสัตว์กลุ่ม
กระรอก เป็ด นกกระสา และลิงได้ด้วย [6-7] เชื้อไวรัสตับอักเสบบีถูกแบ่งย่อยตามลักษณะทางพันธุกรรม 
(Genotype) ออกได้เป็นอย่างน้อย 10 ชนิดย่อย (Genotype A - J) [8] ซึ่งแต่ละชนิดย่อยมักจะพบในต่าง
พ้ืนที่กัน [6] ทําให้มีประโยชน์ในการใช้ศึกษาเส้นทางการวิวัฒนาการและการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้ [9] 
ในทางคลินิกเช่ือกันว่าชนิดย่อยของเช้ือไวรัสน้ันมีผลต่ออาการของโรค เช่น Genotype A เมื่อติดเช้ือแล้วจะมี
โอกาสเกิดเป็นการติดเช้ือแบบเร้ือรังได้มาก, Genotype C มีโอกาสเกิดการกลายพันธ์ุได้มาก, Genotype D 
มีโอกาสท้ังเกิดเป็นการติดเช้ือแบบเร้ือรังและเกิดการกลายพันธ์ุได้มาก, หรือการเกิดภาวะตับแข็งกับมะเร็งตับ
น้ันจะพบได้มากจากการติดเช้ือ Genotype C และ D เป็นต้น [8] 
  เช้ือไวรัสตับอักเสบบีมีขนาดเล็กมาก ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่มองเห็นได้เมื่อส่องดู
ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน [6] รูปร่างของไวรัสชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นทรงกลม ของเยื่อไขมันสองชั้น 
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(Double-shelled) โดยที่จะมีสาร Hepatitis B surface antigen (HBsAg) เคลือบอยู่ที่ผิวด้านนอกสุด [6] 
ภายในถัดมาจะเป็นช้ันโปรตีน (Nucleocapsid) ที่ช้ันน้ีจะมีสารช่ือ Hepatitis B core antigen (HBcAg) และ 
Hepatitis B e-antigen (HBeAg) อยู่ และด้านในสุดจะเป็นที่เก็บสารพันธุกรรมของไวรัสและเอนไซม์ที่ชื่อว่า 
DNA polymerase [6] 
  เมื่อเช้ือไวรัสตับอักเสบบีเข้าสู่ร่างกายของผู้ที่ไม่ได้รับการปกป้องจากวัคซีน จะเกิดภาวะการติด
เช้ือไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B infection) ขึ้นได้ โดยการติดเช้ือจะมีทั้งการติดเช้ือแบบเฉียบพลัน (Acute 
infection) และการติดเชื้อแบบเรื้อรัง (Chronic infection) เชื้อไวรัสจากกระแสเลือดจะเข้าสู่เซลล์ตับทําให้
เกิดภาวะตับอักเสบ (Hepatitis) ซึ่งสามารถเกิดได้ทั้งภาวะตับอักเสบแบบเฉียบพลัน (Acute hepatitis) และ
ตับอักเสบแบบเร้ือรัง (Chronic hepatitis) การติดเช้ือแบบเร้ือรังสามารถทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในตับขึ้น 
ที่สําคัญคือภาวะตับแข็ง (Cirrhosis) และมะเร็งตับ (Hepatocellular carcinoma) ซึ่งเป็นสาเหตุของการ
เสียชีวิตที่สําคัญของผู้ที่ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี 

 ระบาดวิทยา : มีการประมาณการณ์กันว่าทั่วโลกน้ันมีผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีรวมแล้วกว่า 2 
พันล้านคน โดยเป็นผู้ติดเช้ือแบบเรื้อรังประมาณ 350 ล้านคน [10] เป็นสาเหตุของการตายทั้งจากภาวะตับ
อักเสบเรื้อรัง ภาวะตับแข็ง และมะเร็งตับ รวมแล้วประมาณ 5 แสน – 1.2 ล้านคนต่อปี [10] โดยความชุกของ
โรคน้ีจะพบได้มากในประเทศแถบเอเชียและแอฟริกา แต่จะพบได้น้อยในกลุ่มประเทศตะวันตก [10] สําหรับ
ในประเทศไทยนั้น มีการคาดการณ์กันว่าในปี พ.ศ. 2558 มีผู้ติดเช้ือแบบเร้ือรังอยู่ในประเทศไทยประมาณ 3 
ล้านคน หรือคิดเป็นความชุกในประชากรทั้งหมดประมาณร้อยละ 5.1 [1] ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีการระบาด
ของการติดเช้ือค่อนข้างมาก [11] หากพิจารณาแยกตามช่วงอายุแล้ว เน่ืองจากประเทศไทยมีนโยบายการฉีด
วัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับทารกแรกเกิดทุกคนเริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ.1992) [1] โดยในภาคปฏิบัติ
มีการฉีดวัคซีนครอบคลุมได้จริงเพ่ิมขึ้นมาตามระยะเวลา (ต้ังแต่ประมาณร้อยละ 15 ในปี พ.ศ. 2535 เพ่ิมเป็น
ร้อยละ 95 ในปี พ.ศ. 2543 จนถึงร้อยละ 99 ของเด็กเกิดใหม่ในปี พ.ศ. 2556 [1]) ทําให้ประชากรที่เกิดหลัง
ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา มีแนวโน้มจะเป็นผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีแบบเร้ือรังน้อยลง จากการคาดการณ์เชื่อ
ว่าในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีความชุกของผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในช่วงอายุ 10 – 24 ปี ร้อยละ 1.1, 
ช่วงอายุ 25 – 34 ปี ร้อยละ 3.26, ช่วงอายุ 35 – 44 ปี ร้อยละ 5.93, ช่วงอายุ 45 – 54 ปี ร้อยละ 7.14, 
และช่วงอายุต้ังแต่ 55 ปีขึ้นไป ร้อยละ 6.62 ตามลําดับ [1] 
  การศึกษาถึงชนิดย่อยของเช้ือไวรัสตับอักเสบบีที่พบในผู้ติดเชื้อในประเทศไทยจํานวน 86 คน ที่
เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2555 [12] พบเป็นชนิด Genotype C มากที่สุด (ร้อยละ 87.5) รองลงมาจะเป็นชนิด 
Genotype B (ร้อยละ 10.5) โดยการติดเชื้อชนิด Genotype B ทั้งหมดนั้นพบในผู้ป่วยที่มาจากภาคกลาง
และภาคใต้ โดยไม่พบการติดเช้ือชนิด Genotype B จากผู้ป่วยที่มาจากตอนบนของประเทศเลย นอกจากน้ียัง
พบผู้ป่วยที่ติดเช้ือชนิด Genotype H และ Genotype G/C2 recombination (2 ชนิดย่อยมารวมตัวกัน) อีก
อย่างละ 1 คนด้วย [12] 
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 ช่องทางการติดต่อ : เช้ือไวรัสตับอักเสบบีสามารถอยู่ภายนอกร่างกายของมนุษย์ได้นานถึงอย่าง
น้อย 7 วัน [13-14] ในช่วงดังกล่าวน้ีหากเช้ือเข้าสู่ร่างกายของผู้ที่ไม่ได้รับการปกป้องจากวัคซีน ก็จะสามารถ
เกิดการติดเช้ือขึ้นได้ ระยะฟักตัว (Incubation period) ของเช้ือไวรัสตับอักเสบบีน้ันโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 
75 วัน แต่อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล โดยอยู่ในช่วง 30 – 180 วันก็ได้ [13] และมักจะสามารถตรวจเลือด
พบการติดเช้ือได้ภายในเวลาประมาณ 30 – 60 วันหลังจากการติดเช้ือ [13]  
  ในพ้ืนที่ที่มีการระบาดของการติดเช้ือสูง (Highly endemic area) พบว่าช่องทางการติดต่อที่พบ
ได้บ่อยที่สุดจะเป็นช่องทางการติดต่อจากแม่สู่ลูกในระหว่างการคลอด (Perinatal infection) และการติดต่อ
ในแนวระนาบ (Horizontal infection) โดยการติดต่อในแนวระนาบจะเกิดขึ้นมากในกรณีจากเด็กที่ติดเช้ือ
ไปสู่เด็กที่ไม่ติดเช้ือในช่วง 5 ขวบปีแรกของชีวิต [13] การติดต่อในแนวระนาบในที่น้ี หมายถึง การติดต่อจาก
บุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง โดยไม่ใช่จากทางแม่สู่ลูก ทางเลือด หรือทางเพศสัมพันธ์ [15] ซึ่งเป็นการติดต่อ
แบบพิเศษที่พบได้ในกรณีของเช้ือไวรัสตับอักเสบบี กลไกของการติดต่อน้ันยังไม่ชัดเจน เช่ือว่าอาจเกิดจากการ
ได้รับนํ้าลายของผู้ติดเช้ือเข้าทางแผลท่ีผิวหนังหรือเย่ือบุ หรือการกินนํ้าลายของผู้ติดเชื้อที่มีปริมาณไวรัสใน
ร่างกายสูง หรือการได้รับนํ้าลายที่ปนเลือดเข้าทางบาดแผล [15] อย่างไรก็ตามทางระบาดวิทยาสามารถพิสูจน์
ได้ว่าการติดต่อในแนวระนาบนี้เกิดขึ้นได้จริง เนื่องจากกรณีต่างๆ [15-17] เช่น พบว่าครอบครัวที่รับอุปการะ
เด็กที่ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี จะทําให้สมาชิกในครอบครัวที่ไม่ติดเช้ือเกิดการติดเช้ือได้ด้วยในเวลาต่อมา, เด็ก
ที่ไม่ติดเช้ือ แต่มีพ่ีน้องที่อยู่ในบ้านเดียวกันติดเช้ือ ในเวลาต่อมาจะกลายเป็นผู้ติดเช้ือได้, หรือเด็กที่ไม่ติดเชื้อ
หากเรียนในห้องเรียนเดียวกับเด็กที่ติดเช้ือ ต่อมาก็จะมีโอกาสเป็นผู้ติดเชื้อได้เช่นกัน (แต่กรณีห้องเรียนน้ี
โอกาสค่อนข้างน้อย) [15]  
  ช่องทางติดต่ออ่ืนๆ ที่พบได้ และเป็นสาเหตุของการติดต่อทั้งในพ้ืนที่ที่มีการระบาดของการติด
เช้ือสูงและตํ่าได้ด้วย คือทางการสัมผัสกับเลือด (Blood) หรือของเหลวจากร่างกาย (Body fluid) ของผู้ติด
เชื้อ เช่น นํ้าลาย (Saliva), ประจําเดือน (Menstrual), นํ้าจากช่องคลอด (Vaginal fluid), นํ้าอสุจิ (Semen) 
เข้าสู่บาดแผลหรือเย่ือบุของผู้ที่ไม่ติดเช้ือ [13-14] การติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั้นเกิดขึ้นได้ โดยจะมีความเสี่ยง
สูงในชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และการมีเพศสัมพันธ์แบบชายกับหญิงในผู้ที่มีคู่นอนหลายคน หรือกลุ่มผู้
ให้บริการทางเพศ โดยเฉพาะถ้าบุคคลที่มีความเสี่ยงน้ันไม่ได้รับการปกป้องจากวัคซีน, การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน
ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าร่างกาย (Injection drug user) เป็นช่องทางที่สามารถทําให้เกิดการติดเช้ือได้
เช่นกัน, ช่องทางอ่ืนๆ ที่เกิดการติดเช้ือได้ คือการถูกเข็มหรือของมีคมที่มีเลือดของผู้ติดเช้ือปนเป้ือนอยู่ทิ่มตํา 
เช่น ในกรณีของบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยที่ติดเช้ือ, กรณีร้านสักที่ใช้เข็มสักที่ไม่ผ่านกระบวนการทํา
ให้ปลอดเช้ือ, กรณีของร้านตัดผมที่ใช้ใบมีดโกนซ้ํา, หรือกรณีการใช้ใบมีดโกน แปรงสีฟัน หรือวัสดุของมีคม
อ่ืนๆ ในบ้านร่วมกันกับผู้ติดเช้ือ [13-14] การติดต่อผ่านช่องทางการได้รับเลือดของผู้บริจาคที่มีเช้ือปนเป้ือน ก็
มีความเป็นไปได้ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ต้องได้รับเลือดในปริมาณมาก เช่น ผู้ป่วยล้างไต [18] อย่างไรก็ตาม การ
ติดเช้ือในวัยผู้ใหญ่น้ัน ในภาพรวมถือว่าเกิดขึ้นน้อยเมื่อเทียบกับกรณีของการติดเช้ือในวัยเด็ก (ผ่านทางแม่สู่ลูก
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และการติดต่อในแนวระนาบ) โดยผู้ที่ติดเช้ือในวัยผู้ใหญ่จะคิดเป็นเพียงประมาณร้อยละ 5 ของผู้ติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบบีทั้งหมดเท่าน้ัน [13] 
  แม้ว่าเช้ือไวรัสตับอักเสบบีจะพบได้ในนํ้าลาย แต่เช่ือว่าโดยทั่วไปการจูบ (Kissing) ไม่ใช่ช่องทาง
ที่จะทําให้ติดเช้ือได้ [14] อย่างไรก็ตามเคยมีรายงานในปี ค.ศ. 2003 ในผู้ป่วยที่เป็นชายรักชายรายหน่ึง ซึ่งเช่ือ
ว่าอาจติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีจากการจูบแบบลึก (Deep kissing) กับคู่รักที่เป็นผู้ติดเช้ือ [19] 
  กล่าวโดยสรุปคือ เชื้อไวรัสตับอักเสบบีนั้นมีช่องทางการติดต่อที่สําคัญคือการติดต่อในวัยเด็ก 
จากทางแม่สู่ลูกในระหว่างการคลอด และการติดต่อในแนวระนาบ (คือการติดต่อโดยการอยู่คลุกคลีใกล้ชิดกับ
ผู้ติดเช้ือ) โดยเฉพาะในช่วง 5 ขวบปีแรกของชีวิต นอกจากน้ียังมีช่องทางการติดต่ออ่ืนคือผ่านทางการได้รับ
เลือด นํ้าลาย ประจําเดือน นํ้าจากช่องคลอด นํ้าอสุจิ เข้าทางบาดแผลหรือเย่ือบุ เช่น การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน 
การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเช้ือ การใช้ของมีคมร่วมกัน หรือการได้รับเลือดที่มีเช้ือในผู้ป่วยที่ได้รับเลือด 

 ช่องทางที่ไม่ติดต่อ : สําหรับช่องทางที่ไม่ติดต่อน้ัน เช้ือไวรัสตับอักเสบบีไม่ติดต่อผ่านทางอาหาร
และน้ํา (Food or water), การใช้จานชามช้อนส้อมร่วมกัน (Sharing eating utensils) (โดยกินเสร็จแล้วล้าง
จานชามช้อนส้อมตามหลักสุขอนามัยปกติ), การให้นมบุตร (Breast feeding), การกอด (Hugging), การจับ
มือ (Hand holding), การไอ (Coughing) และการจาม (Sneezing) [14] 

 กลุ่มเสี่ยง : ผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีคือ ทารกที่เกิดจากแม่ที่เป็นผู้ติดเชื้อ, คู่นอน
ของผู้ติดเช้ือ, ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย, ผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าร่างกาย, ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเดียวกับผู้ติด
เช้ือ, บุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่ทํางานกู้ภัยซึ่งมีโอกาสได้รับสัมผัสเลือดหรือของเหลวจากร่างกายผู้ติดเช้ือ, 
รวมถึงผู้ป่วยล้างไต [14] 

 ระยะของโรคและอาการ : การติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีน้ันจะทําให้เกิดลักษณะอาการได้ 2 แบบ 
ตามระยะของการติดเช้ือ คือการติดเช้ือแบบเฉียบพลัน (Acute hepatitis B infection) และการติดเชื้อแบบ
เรื้อรัง (Chronic hepatitis B infection) ซึ่งแต่ละแบบมีลักษณะอาการดังต่อไปน้ี 
  การติดเชื้อแบบเฉียบพลัน (Acute hepatitis B infection) เป็นระยะแรกของการติดเชื้อ 
แต่จะเกิดอาการขึ้นในผู้ติดเช้ือเพียงบางรายเท่าน้ัน ผู้ติดเช้ือส่วนใหญ่จะผ่านระยะการติดเช้ือแบบเฉียบพลันน้ี
ไปโดยไม่มีอาการใดๆ มีเพียงส่วนน้อยที่จะเกิดอาการตับอักเสบขึ้น [13] โดยกลุ่มผู้ที่ติดเช้ือในวัยเด็กต้ังแต่อายุ
ไม่เกิน 5 ปี และกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันตํ่า (Immunosuppressed adult) มักจะผ่านระยะการติดเช้ือ
แบบเฉียบพลันไปโดยไม่มีอาการใดๆ ในขณะที่กลุ่มผู้ติดเช้ือใหม่ที่หลังอายุ 5 ปีไปแล้ว (ที่มีภูมิคุ้มกันปกติ) จะ
มีโอกาสเกิดอาการขึ้นประมาณ 30 – 50 % [14] อาการที่เกิดขึ้นได้คือ ไข้ (Fever), อ่อนเพลีย (Fatigue), 
เบื่ออาหาร (Loss of appetite), คลื่นไส้ (Nausea), อาเจียน (Vomiting), ปวดท้อง (Abdominal pain), 
ปัสสาวะมีสีเข้มดํา (Dark urine), ถ่ายบ่อยและอุจจาระมีสีซีดเหมือนสีดินเหนียว (Clay-colored bowel 
movement), ปวดข้อ (Joint pain), ตัวเหลือง (Jaundice) [14] ผู้ป่วยส่วนน้อย (ประมาณ 1 % ของผู้ที่มี
อาการท้ังหมด [6]) อาจเกิดอาการตับอักเสบรุนแรงขึ้นจนถึงขั้นตับวายเฉียบพลัน (Acute liver failure) ซึ่ง
เป็นสาเหตุทําให้เสียชีวิตได้ [13] อาการตับอักเสบจากภาวะการติดเช้ือแบบเฉียบพลันน้ีส่วนใหญ่มักคงอยู่เพียง
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ไม่เกิน 3 เดือน [20] แต่ในบางรายอาจมีอาการยาวนานถึง 6 เดือนได้ [14] ในรายที่อาการไม่มากมักหายจาก
อาการต่างๆ ได้เอง ส่วนในรายที่อาการมากจําเป็นต้องไปพบแพทย์เพ่ือทําการรักษา โดยเฉพาะผู้ติดเช้ือใหม่ที่
อายุมากกว่า 60 ปี มักจะพบว่ามีอาการมากกว่าผู้ติดเช้ือทั่วไป [14] หลังเกิดการติดเช้ือแบบเฉียบพลันขึ้นแล้ว 
ผู้ติดเช้ือบางรายจะหายจากการติดเช้ือได้เอง (Resolve on their own) แต่บางรายจะเข้าสู่ภาวะการติดเช้ือ
แบบเรื้อรังต่อไป [14] 
  การวินิจฉัยยืนยันว่ามีการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีแบบเฉียบพลันขึ้นจริงน้ัน ทําได้โดยการตรวจ
เลือดทดสอบ โดยเมื่อพบผล HBsAg เป็นบวก ร่วมกับ พบผล IgM anti-HBc เป็นบวก จะยืนยันได้ว่ามีการติด
เช้ือแบบเฉียบพลันเกิดขึ้นจริง [13] (ดูความหมายของค่าจากการตรวจเลือดแต่ละชนิดได้จากหัวข้อ “การ
ตรวจทดสอบ”) ในระยะแรกของการติดเชื้อแบบเฉียบพลัน ผู้ติดเชื้อบางรายอาจตรวจพบ HBeAg ในเลือด
เป็นบวกได้ด้วย [13] 
  โอกาสท่ีผู้ติดเช้ือแบบเฉียบพลันจะเปลี่ยนไปเป็นผู้ติดเช้ือแบบเร้ือรังน้ันขึ้นกับอายุ โดยผู้ที่ติดเช้ือ
ต้ังแต่แรกเกิดจนถึง 1 ขวบปีแรกของชีวิต จะมีโอกาสกลายเป็นผู้ติดเชื้อแบบเรื้อรังได้สูงถึง 80 – 90 %, ผู้ที่
ติดเช้ือในวัยเด็กจนถึงอายุไม่เกิน 6 ปี จะมีโอกาสกลายเป็นผู้ติดเช้ือแบบเร้ือรังได้ 30 – 50 %, ส่วนใหญ่ผู้ที่ติด
เช้ือในวัยผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงดีก่อนติดเช้ือ จะมีโอกาสกลายเป็นผู้ติดเช้ือแบบเรื้อรังได้เพียง 5 % เท่านั้น 
จะเห็นได้ว่าการติดเช้ือในวัยเด็กน้ันมีโอกาสทําให้กลายเป็นผู้ติดเช้ือแบบเรื้อรังได้สูงกว่าการติดเช้ือในวัยผู้ใหญ่
อย่างมาก [13] 
  การติดเชื้อแบบเร้ือรัง (Chronic hepatitis B infection) การติดเช้ือแบบเรื้อรังคือการที่เช้ือ
ไวรัสเกิดการติดเช้ืออยู่ในเซลล์ตับเป็นระยะเวลานานต่อเน่ือง นิยามในการวินิจฉัยผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี
แบบเร้ือรังขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) นั้น คือผู้ที่ตรวจเลือดพบ HBsAg 
เป็นบวกนานต้ังแต่ 6 เดือนขึ้นไป (Persistence of HBsAg at least 6 months) ไม่ว่าจะตรวจพบ HBeAg 
ด้วยหรือไม่ก็ตาม [13] การติดเช้ือแบบเร้ือรังน้ันมักไม่มีอาการให้ตรวจพบได้ (Asymptomatic) [14] จะทราบ
ได้ว่ามีการติดเช้ือแบบเร้ือรังก็ต่อเมื่อทําการตรวจเลือดทดสอบเท่าน้ัน นอกจากในผู้ป่วยบางรายในบางระยะ
ของโรคอาจมีอาการของตับอักเสบเกิดขึ้นได้ 
  เมื่อมีการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในเซลล์ตับแบบเรื้อรังเกิดขึ้น แม้ว่าผู้ติดเชื้อแบบเรื้อรังส่วน
ใหญ่ในภาพรวมมักจะไม่มีอาการใดๆ ให้ตรวจพบได้ แต่แท้จริงแล้วในการติดเช้ือแบบเร้ือรังนั้นมีการดําเนิน
โรคที่มีลักษณะเป็นพลวัตและมีความซับซ้อน (Dynamic and complex) [20] เกิดความเปลี่ยนแปลงของค่า
ในเลือดและความเปลี่ยนแปลงของเน้ือตับอยู่เป็นระยะ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็นระยะย่อยต่างๆ ซึ่งแต่ละ
ระยะย่อยจะมีช่วงเวลาสั้นยาวที่แตกต่างกัน และอาจไม่ได้เกิดขึ้นเรียงตามลําดับกันไปทั้งหมด ดังน้ี [20-21] 

 Immune tolerant พบได้บ่อยในผู้ติดเช้ือแบบเร้ือรังที่เป็นเด็กและวัยรุ่น ซึ่งมีผลตรวจ 
HBsAg เป็นบวก ผู้ติดเช้ืออาจคงอยู่ในระยะนี้อย่างยาวนานได้ถึง 10 – 30 ปี หลังจากการ
ติดเช้ือในวัยทารกในระหว่างการคลอด โดยทั่วไปในระยะนี้ ผลตรวจ HBeAg จะเป็นบวก 
ผลตรวจ HBV DNA จะสูงมาก (มักสูงกว่า 200,000 IU/ml) แต่เอนไซม์ตับ ALT จะอยู่ใน
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ระดับปกติหรือสูงเพียงเล็กน้อย การอักเสบของเนื้อตับก็มีเพียงเล็กน้อย ไม่มีภาวะพังผืด
ของเน้ือตับ (No fibrosis) หรือถ้ามีก็มีเพียงเล็กน้อยและการเปลี่ยนแปลงเป็นพังผืดเกิด
อย่างช้าๆ (Slow progression) 

 Immune active หรืออาจเรียกว่าระยะ “Immune clearance” หรือ “HBeAg-positive 
chronic hepatitis” เป็นระยะที่มักพบต่อมา จะตรวจพบ HBeAg เป็นบวก ค่าเอนไซม์ 
ALT จะสูงลอย หรือปกติสลับกับสูงเป็นพักๆ การแบ่งตัวของเชื้อไวรัส (HBV replication) 
จะเกิดขึ้นมาก หรือมากสลับน้อยเป็นพักๆ โดยผลตรวจ HBV DNA จะพบสูง (แต่จะตํ่ากว่า
ระยะ Immune tolerant) โดยมักสูงกว่า 2,000 IU/ml อาจพบอาการตับอักเสบเกิดขึ้น
และรุนแรง ผลตรวจทางเน้ือเย่ือจะพบภาวะตับอักเสบและการเกิดพังผืดในเน้ือตับ ระยะน้ี
อาจกินเวลาอยู่นาน 2 – 3 สัปดาห์ไปจนถึงเป็นปี และสุดท้ายในบางรายจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงผลเลือดจาก HBeAg เป็นบวก จะกลายเป็นลบ และ anti-HBe กลายเป็นบวก
แทน ภาวะที่เปลี่ยนจาก HBeAg เป็นบวก กลายเป็น anti-HBe เป็นบวกนี้ เรียกว่าภาวะ 
“Seroconversion” ซึ่งถ้าเกิดขึ้นเป็นการแสดงถึงการพยากรณ์โรคไปในทางดี ภาวะ 
Seroconversion จะพบได้มากในผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีชนิด Genotype A, D, F 
และ Genotype B (สําหรับประเทศในแถบเอเชีย) 

 Immune control หรืออาจเรียกว่าระยะ “Inactive chronic hepatitis” หรือระยะ 
“Inactive carrier state” (หรือในอดีตอาจเรียกกันว่าระยะ “Inactive carrier” หรือ 
“Asymptomatic carrier” แต่ปัจจุบันไม่นิยมใช้คําเหล่าน้ีเรียกแล้ว [22]) สําหรับคนไทย
บางครั้งอาจพบเรียกว่า “ระยะพาหะ” ระยะ Immune control นี้ เป็นระยะที่ไม่มีการ
แบ่งตัวของไวรัส (Non-replicative phase) จะเกิดขึ้นหลังจากภาวะ Seroconversion 
ซึ่งเกิดขึ้นได้ 10 – 15 % ต่อปีของผู้ติดเชื้อแบบเรื้อรังที่มี HBeAg เป็นบวก เมื่อไม่มี 
HBeAg จะทําให้โรคสงบลง (Remit) ผลตรวจ HBeAg จะเป็นลบ ผลตรวจ anti-HBe จะ
เป็นบวก ระดับเอนไซม์ ALT จะปกติ ระดับ HBV DNA จะตรวจไม่พบ (Undetectable) 
หรือตํ่ามาก (ตํ่ากว่า 2,000 IU/ml) ผลตรวจทางเนื้อเย่ือจะพบการเปลี่ยนแปลงเป็นพังผืด
ของเน้ือตับเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย (Minimal progression of fibrosis) การเกิดภาวะ 
Seroconversion มาเข้าสู่ระยะน้ีต้ังแต่อายุน้อย ก่อนที่เน้ือตับจะถูกทําลายไปมาก จะทํา
ให้มีการพยากรณ์โรคดี ช่วยลดความเส่ียงในการเกิดภาวะตับแข็งและมะเร็งตับในระยะยาว 
ผู้ป่วยบางรายอาจหายจากโรคได้ (Resolve) หลังจากหยุดอยู่ในระยะนี้ [22] แต่บางรายก็
อาจจะเกิดภาวะการแบ่งตัวของไวรัสมากขึ้นมาอีก (Active viral replication) จนเข้าสู่
ระยะ Immune escape หรือบางรายก็กลับไปสู่ระยะ Immune active ได้เช่นกัน [22] 

 Immune escape หรืออาจเรียกว่าระยะ “Immune escape-mutant” หรือระยะ 
“HBeAg-negative chronic hepatitis” ระยะน้ีมักเกิดขึ้นต่อจากระยะ Immune control 
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โดยผู้ติดเช้ือในระยะ Immune control ราว 5 – 15 % จะมีโอกาสเปลี่ยนเข้ามาสู่ระยะน้ี 
หรือในอีกกรณี ผู้ติดเช้ือบางรายท่ีอยู่ในภาวะ Immune active ก็อาจเปลี่ยนเข้ามาสู่ระยะ
น้ีเลยโดยไม่ผ่านระยะ Immune control ก็ได้ ระยะ Immune escape น้ี จะตรวจ 
HBeAg เป็นลบ และ anti-HBe เป็นบวก แต่ที่ตรวจ HBeAg ไม่พบน้ัน เน่ืองจากเกิดการ
กลายพันธุ์ (Mutation) ของ DNA ของเชื้อไวรัส ในส่วน Pre-core or basal core 
promoter region ทําให้ลักษณะของเช้ือไวรัสเปลี่ยนแปลงไป (Variant) และไม่ผลิต 
HBeAg ออกมา ระยะน้ีจะถือว่าเป็นระยะท้ายของโรค มักเกิดในคนสูงอายุ ผลตรวจระดับ
เอนไซม์ ALT จะสูงลอย (Persistent) หรือสูงเป็นพักๆ (Intermittently abnormal) การ
แบ่งตัวของไวรัสเกิดเพ่ิมขึ้นในระดับปานกลางถึงสูงมาก ระดับ HBV DNA จะสูง (มัก
มากกว่า 20,000 IU/ml) ผลตรวจทางเนื้อเยื่อจะพบการอักเสบของเนื้อตับปานกลางถึง
รุนแรง และพบการเปลี่ยนเป็นพังผืดของเน้ือตับ ซึ่งอาจรุนแรงจนกลายเป็นภาวะตับแข็งได้ 
การเปลี่ยนแปลงของเน้ือตับเป็นพังผืดจนกลายเป็นตับแข็งนั้นถือว่าเกิดอย่างรวดเร็วใน
ระยะน้ี โดยผู้ติดเช้ือที่อยู่ในระยะนี้มีโอกาสกลายเป็นภาวะตับแข็งได้สูงถึง 8 – 20 % ต่อปี 

 Resolved หรืออาจเรียกว่า “ภาวะหายจากโรค” ก็ได้ คือภาวะที่ตรวจไม่พบ HBsAg ใน
เลือดของผู้ป่วยอีกต่อไป [21] และตับหยุดการอักเสบ ทําให้ไม่สามารถตรวจพบการติดเช้ือ
จากการตรวจ HBsAg ได้ การที่จะตรวจไม่พบ HBsAg ได้น้ัน จะต้องเกิดขึ้นหลังจากมีภาวะ 
Seroconversion แล้วเสมอ (คือตรวจไม่พบ HBeAg แล้ว) มีผู้ติดเช้ือเพียงส่วนน้อยเท่าน้ัน
ที่จะเปลี่ยนแปลงเข้ามาสู่ภาวะหายจากโรคน้ี โดยอาจหายเองหรือหายจากการรักษาก็ได้ 
เคยมีการศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้าในกลุ่มผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังจํานวน 
3,087 คน พบว่าเมื่อติดตามไปข้างหน้า อัตราการหายจากโรคน้ันเท่ากับ 2.26 % ต่อปี [23] 
แม้จะเรียกว่าหายจากโรค (ตรวจ HBsAg ในเลือดไม่พบ) แต่แท้จริงแล้วผู้ติดเช้ือในกลุ่มน้ียัง
อาจมีเช้ือไวรัสอยู่ในร่างกาย โดยบางรายตรวจ HBV DNA ในเลือดไม่พบ แต่ยังสามารถ
ตรวจ HBV DNA ในเนื้อตับพบได้ [21] หรือบางรายตรวจ HBsAg ในเลือดไม่พบ แต่ตรวจ 
HBV DNA ในเลือดพบได้ กลุ่มที่ยังตรวจ HBV DNA ในเลือดพบได้น้ีเรียกว่ากลุ่ม “Occult 
infection” ซึ่งเช่ือว่ามีความสําคัญในแง่การติดต่อโดยการถ่ายเลือด เนื่องจากหากผู้ป่วยที่
ต้องการเลือดได้รับเลือดของคนกลุ่ม Occult infection ไปจะมีโอกาสติดเช้ือ [18] ซึ่งหาก
สถานพยาบาลที่รับบริจาคเลือดทําการคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีจากการตรวจ HBsAg 
เพียงอย่างเดียว จะตรวจไม่พบ ทําให้คัดกรองเลือดของคนกลุ่มน้ีไม่ได้ อาจต้องใช้การตรวจ
คัดกรองด้วยวิธีอ่ืนๆ ร่วมด้วยเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย เช่น การตรวจหา HBV DNA ในเลือด
ผู้บริจาคด้วยเทคนิค Nucleic acid test (NAT) [24] 

 Reactivation หรืออาจเรียกว่าระยะ “Acute-on-chronic hepatitis” เป็นภาวะที่ผู้ป่วย
กลุ่มที่หายจากโรคไวรัสตับอักเสบบีแล้ว (Resolved) หรือกลุ่มที่เป็น Occult infection 
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เกิดการกําเริบของโรคข้ึนมาอีกครั้งหน่ึง โดยอาจเกิดขึ้นมาเอง หรือเกิดจากการถูกกระตุ้น
จากการให้ยาเคมีบําบัดเพ่ือรักษามะเร็ง (Cancer chemotherapy) หรือการให้ยากด
ภูมิคุ้มกัน (Immunosuppressive drug) เช่น ยา Rituximab ที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง
ระบบเลือด ยาสเตียรอยด์ที่ให้ในขนาดสูง, ในผู้ป่วยที่เปลี่ยนถ่ายอวัยวะหรือไขกระดูก, ใน
ผู้ป่วยที่ติดเช้ือเอชไอวีด้วยแล้วหยุดยาต้านไวรัสตับอักเสบบี, ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบซีร่วมด้วย [14] ผู้ป่วยที่เกิดภาวะ Reactivation จะเกิดการอักเสบของตับแบบ
เฉียบพลันขึ้น และหากรุนแรงอาจเป็นสาเหตุทําให้เสียชีวิตได้ ระยะน้ีเช้ือไวรัสจะเกิดการ
แบ่งตัวขึ้นมาก ระดับเอนไซม์ ALT จะขึ้นสูง ผู้ที่ HBeAg เป็นลบ อาจเกิดภาวะ Serocon-
version แบบย้อนกลับ ทําให้ HBeAg กลับมาเป็นบวกได้ หากมีภาวะตับแข็งอยู่จะอาการ
รุนแรงขึ้น (Decompensation cirrhosis) 

  จะเห็นว่าเมื่อติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีไปเป็นเวลานาน ผ่านการดําเนินโรคในระยะต่างๆ จะทําให้
เซลล์ตับเกิดการอักเสบและถูกทําลาย เน้ือตับบางส่วนจะกลายเป็นพังผืด (Fibrosis) และเพ่ิมความเสี่ยงที่จะ
กลายเป็นภาวะตับแข็ง (Cirrhosis) และมะเร็งตับ (Hepatocellular carcinoma หรือ Liver cancer) ได้ ซึ่ง
ภาวะตับแข็งและมะเร็งตับน้ี เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบ
เรื้อรังต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ประมาณการณ์กันว่า 20 – 30 % ของผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรัง
น้ันจะเกิดภาวะตับแข็ง และ/หรือ มะเร็งตับขึ้น และเสียชีวิตก่อนวัยอันควร [13] 
  นอกจากนี้ประมาณ 1 % ของผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี จะพบการติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วยได้ 
(HBV/HIV coinfection) [13] โดยในการรักษาด้วยการใช้ยาต้านไวรัสน้ัน ยาต้านไวรัส Tenofovir เป็นยาที่
สามารถใช้ได้ทั้งในการรักษาผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีและผู้ติดเช้ือเอชไอวี [13] 

 การตรวจทดสอบ : การตรวจทดสอบในผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีที่สําคัญนั้นคือการตรวจเลือด 
โดยมีค่าที่เก่ียวข้องกับอาการของโรคซึ่งมีความหมายแตกต่างกันหลายค่า ส่วนใหญ่เป็นการตรวจทางภูมิคุ้มกัน
วิทยาเพ่ือหาแอนติเจน (Antigen) หรือแอนติบอดี (Antibody) ของส่วนประกอบต่างๆ ของไวรัส โดยในทาง
ภูมิคุ้มกันวิทยานั้น แอนติเจน (Antigen) [ตัวย่อ Ag] คือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายแล้วสามารถกระตุ้น
ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ได้ ส่วนแอนติบอดี (Antibody) [ตัวย่อ anti- หรือ Ab] เป็นสารที่ระบบภูมิคุ้มกัน
ของร่างกายสร้างขึ้นมา การตรวจเลือดที่ใช้ในผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี ที่พบได้บ่อยมีดังน้ี [6,14,20] 

 Hepatitis B surface antigen (HBsAg) เป็นค่าการตรวจที่สําคัญที่สุด หากค่าการตรวจน้ี
เป็นผลบวกแสดงว่าบุคคลนั้น “กําลังมีการติดเชื้อ” โดยจะพบค่านี้เป็นบวกได้ทั้งในกรณี
การติดเช้ือแบบเฉียบพลันและแบบเร้ือรัง 

 Hepatitis B surface antibody (anti-HBs หรือ HBsAb) หากค่านี้เป็นผลบวก แสดงถึง
การที่ “ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี” โดยภูมิคุ้มกัน (anti-HBs) ที่เกิดขึ้นน้ี อาจ
เกิดขึ้นหลังการหายจากการติดเช้ือ (Recovery) ทําให้มีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
(Immune response by natural exposure) หรืออาจเกิดจากบุคคลน้ันได้รับภูมิคุ้มกัน
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จากการฉีดวัคซีน (Vaccine) ก็ได้ เน่ืองจากในการผลิตวัคซีนจะใช้ HBsAg ในการผลิต เมื่อ
ฉีดวัคซีนแล้วจึงมี anti-HBs เกิดขึ้นในร่างกาย 

 Hepatitis B core antigen (HBcAg) เน่ืองจาก HBcAg นั้นจะพบอยู่แต่ในตัวไวรัส ไม่พบ
เป็นอิสระในเลือด ทําให้ไม่สามารถตรวจพบในเลือดได้ [20] จึงไม่นิยมนําการตรวจน้ีมาใช้
ในการประเมินผู้ติดเช้ือ (การตรวจปริมาณไวรัสในเลือดจะใช้การตรวจ HBV DNA แทน) 

 Total hepatitis B core antibody (Total anti-HBc หรือ anti-HBc หรือ Total 
HBcAb หรือ HBcAb) เป็นค่าแอนติบอดีต่อส่วน HBcAg โดยจะเป็นค่ารวมของทั้ง 
Immunoglobin M (IgM) ซึ่งเป็นแอนติบอดีที่จะเกิดขึ้นในระยะแรกของการติดเช้ือแล้วจะ
ค่อยๆ ลดหายไป กับ Immunoglobulin G (IgG) ซึ่งเป็นแอนติบอดีที่จะเกิดขึ้นหลังการติด
เช้ือไปสักระยะแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะคงอยู่ไปตลอด การแปลผลต้องพิจารณาร่วมกัน โดย
ผลบวกอาจเป็นผลจากการที่มีแอนติบอดีชนิด IgM หรือ IgG หรือทั้งสองชนิดเกิดขึ้นก็ได้ 
หากค่าน้ีเป็นผลบวกจะแสดงถึงว่า “เคยเกิดการติดเช้ือ” ขึ้นในบุคคลน้ัน โดยไม่ทราบห้วง
เวลา (อาจกําลังติดเชื้ออยู่ในปัจจุบันหรือเคยติดเชื้อเมื่อนานมาแล้วก็ได้ อาจติดเชื้อแบบ
เฉียบพลันหรือเรื้อรังก็ได้) 

 Immunoglobulin M antibody to hepatitis B core antigen (IgM anti-HBc หรือ 
IgM HBcAb) เป็นการตรวจหาแยกเฉพาะ Immunoglobulin M (IgM) ต่อ HBcAg หากค่า
น้ีเป็นผลบวกจะแสดงถึง “พ่ึงมีการติดเช้ือเป็นครั้งแรกมาเป็นระยะเวลาไม่นาน” โดยมักจะ
เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน การที่ค่าน้ีเป็นผลบวกเป็นการยืนยันว่ามีการติดเช้ือแบบเฉียบพลัน
เกิดขึ้น 

 Hepatitis B e-antigen (HBeAg) หากค่าน้ีเป็นผลบวก แสดงว่าไวรัสมีการเพ่ิมจํานวน 
และบุคคลน้ันมีระดับไวรัสในร่างกายมาก ความสามารถในการแพร่เช้ือก็จะสูง เน่ืองจากจะ
มีปริมาณไวรัสในเลือดและของเหลวจากร่างกายของบุคคลน้ีมาก 

 Hepatitis B e-antibody (anti-HBe หรือ HBeAb) หากค่าน้ีเป็นผลบวก แสดงถึงการที่
ไวรัสมีการเพ่ิมจํานวนน้อย ความสามารถในการแพร่เช้ือมีน้อย หากเกิดในบุคคลที่กําลัง
ได้รับการรักษาโดยการใช้ยาต้านไวรัสก็จะแสดงถึงการตอบสนองที่ดีต่อการรักษา และ
บุคคลน้ันมีโอกาสท่ีจะหายจากการติดเช้ือได้ 

 Alanine aminotransferase (ALT) และ Aspartate aminotransferase (AST) ทั้งสอง
ชนิดเป็นเอนไซม์ที่อยู่ในเซลล์ตับ ซึ่งจะออกมาในกระแสเลือดเมื่อเซลล์ตับแตกหรือตาย จึง
ใช้ในการดูภาวะตับอักเสบ การมีระดับของเอนไซม์ชนิดใดชนิดหน่ึงในสองชนิดน้ีสูงในเลือด 
จะแสดงถึงการบาดเจ็บของเซลล์ตับ ก็คือกําลังเกิดภาวะตับอักเสบขึ้นนั่นเอง [หมายเหตุ 
เอนไซม์ ALT บางคร้ังอาจพบเรียกว่า Serum glutamic pyruvic transaminase (SGPT) 
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ก็ได้ และเอนไซม์ AST อาจพบเรียกว่า Serum glutamic oxaloacetic transaminase 
(SGOT) ก็ได้] 

 HBV DNA หรืออาจเรียกว่า “HBV viral load test” เป็นการตรวจหาปริมาณไวรัสใน
เลือดของบุคคลที่เป็นผู้ติดเชื้อ โดยจะมีหน่วยเป็น IU/ml หรือ copies/ml (โดย 1 IU/ml 
จะมีค่าเท่ากับประมาณ 5.3 copies/ml) การตรวจ HBV DNA ในตัวอย่างเลือดของผู้ป่วย
ที่เป็นผู้ติดเช้ือน้ัน นิยมใช้การตรวจด้วยเทคนิค Polymerase chain reaction (PCR) 
assay ซึ่งหากตรวจไม่พบ (Undetectable) จะหมายถึงว่ามีระดับของไวรัสตํ่ากว่าระดับ
ตํ่าสุดที่จะตรวจพบได้ของห้องปฏิบัติการแห่งน้ัน ซึ่งโดยทั่วไปการตรวจด้วยวิธี PCR assay 
จะมีระดับตํ่าสุดที่จะตรวจพบได้อยู่ที่ประมาณ 15 IU/ml [20] 

  การตรวจค่าในเลือดของบุคคลที่ยังไม่ทราบสถานะการติดเช้ือน้ัน หากเราทําการตรวจ HBsAg, 
anti-HBs, และ anti-HBc ทั้งหมด 3 ค่าน้ีร่วมกัน จะสามารถแยกแยะได้ค่อนข้างชัดเจนว่าบุคคลที่เข้ารับการ
ตรวจมีสถานะการติดเช้ือเป็นอย่างไร โดยการแปลผลทําได้ดังในตารางที่ 1 
  สําหรับการตรวจอ่ืนๆ ที่พบได้ในการดูแลผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบี เช่น การตรวจ Hepatitis B 
virus genotype testing เป็นการตรวจเลือดเพ่ือดูชนิดย่อย (Genotype) ของเช้ือไวรัสตับอักเสบบี [8], การ
ตรวจสาร 11Alpha-fetoprotein (AFP) ในเลือด ซึ่งเป็นสารที่หากมีระดับสูงจะแสดงถึงความเสี่ยงในการเกิด
มะเร็งตับในผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังได้ [20], การตรวจประเมินหาพังผืดในตับ ทั้งวิธีแบบไม่รุกราน 
(Non-invasive) โดยการตรวจเลือดหาค่าต่างๆ ที่บ่งช้ีถึงการเกิดพังผืดในตับ เช่น ค่า APRI, FIB-4, FibroTest 
หรือการตรวจด้วยเคร่ืองอัลตร้าซาวด์ดูความยืดหยุ่นของตับที่เรียกว่าเคร่ือง Transient elastography 
(FibroScan) [20] และวิธีแบบรุกราน (Invasive) อย่างการตัดตัวอย่างช้ินเน้ือในตับ (Liver biopsy) มาตรวจ
ทางเน้ือเย่ือวิทยา 

 การรักษา : แม้ว่าการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีจะมีผู้ป่วยส่วนน้อยบางกลุ่มที่หายได้เอง (กลุ่มหน่ึง
หายหลังจากการติดเช้ือแบบเฉียบพลัน และจํานวนน้อยมากๆ หายหลังจากการติดเช้ือแบบเร้ือรังไประยะเวลา
หน่ึงแล้ว) แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ติดเช้ือแบบเร้ือรังจะมีการคงอยู่ของเช้ือไวรัสอย่างยาวนาน และบางส่วนของผู้
ติดเช้ือแบบเร้ือรังนี้ เมื่อระยะเวลาผ่านไปจะเกิดภาวะตับแข็งและมะเร็งตับขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุทําให้เสียชีวิตได้ 
การรักษาผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี (โดยเฉพาะแบบเรื้อรัง) จึงมีความสําคัญเป็นอย่างมาก 
  สําหรับการรักษาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีแบบเฉียบพลัน (ในผู้ป่วยกลุ่มที่มีอาการตับอักเสบ
เกิดขึ้น) นั้น ไม่มีการรักษาเฉพาะ (No specific treatment) การรักษาจะมุ่งเน้นไปที่การประคับประคอง
อาการ (Supportive care) เพ่ือให้ผู้ป่วยเกิดความสุขสบายขึ้นจนผ่านช่วงเวลาของการเกิดโรคไปได้ การรักษา
ประคับประคองอาการเหล่าน้ี เช่น การให้สารอาหาร การให้สารนํ้าชดเชยเมื่อร่างกายเสียนํ้าจากการอาเจียน
หรือท้องเสีย เป็นต้น [13-14] 
 



12 

ตารางที่ 1 แสดงการแปลผลสถานะการติดเช้ือเมื่อทําการตรวจ HBsAg, anti-HBs, และ anti-HBc ร่วมกัน 
 

สถานะทางคลินิก HBsAg anti-HBs Total anti-HBc การดําเนินการ 
ติดเชื้อแบบเร้ือรัง 
(Chronic infection) 

บวก ลบ บวก ทําการรักษา 

ติดเชื้อแบบเฉียบพลัน  
(Acute infection) 

บวก ลบ บวก (IgM anti-HBc) ทําการรักษา 

หายจากการติดเชื้อ 
(Resolved infection) 

ลบ บวก บวก ให้คําแนะนํา ให้ข้อมูล 

มีภูมิคุ้มกัน / เคยได้รับวัคซีนแล้ว 
(Immune / immunization) 

ลบ บวก ลบ ให้ข้อมูล 

ไม่เคยติดเชื้อและไม่มีลักษณะ 
ท่ีบ่งชี้ว่ามีภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีน 
(Susceptible, never infected and 
no evidence of immunization) 

ลบ ลบ ลบ ฉีดวัคซีน 

พบ anti-HBc เป็นบวกอย่างเดียว* 
(Isolated core antibody) 

ลบ ลบ บวก ข้ึนกับสถานการณ์ 

 
* อาจเป็นผลมาจาก: (1.) ผลการตรวจ anti-HBc เป็นผลบวกลวง ควรส่งตรวจซ้ําเพ่ือยืนยัน ถ้าผลตรวจซ้ําเป็นลบแสดงว่าอยู่ในกลุ่มที่ไม่เคยติดเชื้อ 
และไม่มีหลักฐานว่ามีภูมิคุ้มกันจากวัคซีน ควรแนะนําให้ฉีดวัคซีน (2.) เคยมีการติดเชื้อในอดีตเมื่อนานมาแล้วแต่หายแล้ว อาจต้องยืนยันด้วยการ
ส่งตรวจ HBV DNA แล้วไม่พบเชื้อไวรัส ถ้าเป็นกลุ่มนี้ไม่ต้องดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม (3.) เป็นกลุ่ม Occult infection อาจต้องยืนยันด้วยการส่ง
ตรวจ HBV DNA แล้วพบเช้ือไวรัส ควรสอบถามประวัติว่าเคยได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ยาเคมีบําบัด หรือยาต้านไวรัสตับอักเสบซีมาก่อนหรือไม่เพ่ือ
ประเมินความเส่ียงต่อภาวะ Reactivation อาจพิจารณาตรวจติดตามระดับ HBV DNA เป็นระยะ (4.) ผู้เข้ารับการตรวจเป็นเด็กทารก ซึ่งเด็กทารก
นั้นได้รับ anti-HBc มาจากมารดาที่มีผล HBsAg เป็นบวก (Passive transfer) กรณีนี้ไม่ต้องดําเนินการใดๆ เพ่ิมเติม 
 

แหล่งท่ีมา Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2018 [14] และ Abara, 2017 [25] 
 
  ส่วนการรักษาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังน้ัน มีแนวทางการรักษาที่จัดทําโดยองค์การ
อนามัยโลกเผยแพร่ในปี ค.ศ. 2015 [20] และในประเทศไทยมีแนวทางการรักษาที่จัดทําโดยสมาคมโรคตับ
แห่งประเทศไทย ออกเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2558 [26] การรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังจะ
มุ่งเน้นไปที่การให้ยาต้านไวรัส (Antiviral agent) และการตรวจติดตามเพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนคือภาวะ
ตับแข็งและมะเร็งตับ โดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านโรคทางเดินอาหารและตับจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการ
รักษาผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังเหล่าน้ี 
  ยาต้านไวรัสที่ใช้ในการรักษาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีน้ันมีอยู่หลายชนิด ที่ในรูปยากินจะมียา
ในกลุ่ม Nucleotide/nucleoside analogues (NA) เช่น Tenofovir, Entecavir, Lamivudine, Adefovir, 
และ Telbivudine [20] ที่อยู่ในรูปยาฉีดจะเป็นยาในกลุ่ม Inteferon (IFN) ทั้ง Conventional interferon 
และ Pegylated interferon (PEG-IFN) ซึ่งมีชนิดย่อย alpha-2a และ alpha-2b [20] ยาเหล่าน้ีมีฤทธิ์ใน



13 

การยับย้ังการแบ่งตัวของเช้ือไวรัส (Viral replication) ทําให้ควบคุมอาการของการติดเช้ือได้ ยาต้านไวรัสบาง
ชนิดสามารถใช้รักษาโรคติดเชื้อไวรัสชนิดอื่นได้ด้วย เช่น Tenofovir และ Lamivudine สามารถใช้ในการ
รักษาการติดเช้ือเอชไอวีได้ [27] หรือ PEG-IFN ใช้ในการรักษาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบซีได้ [26-27] ยาต้าน
ไวรัสที่ใช้ในการรักษาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังน้ันบางชนิดจะมีข้อกําหนดเรื่องลิขสิทธิ์ยา ทําให้ยามี
ราคาค่อนข้างสูงมาก [13] 
  แนวทางการรักษาขององค์การอนามัยโลกฉบับปี ค.ศ. 2015 [20] แนะนําให้ใช้ยากิน Tenofovir 
หรือ Entecavir เป็นยาชนิดแรกในการรักษาผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรัง เนื่องจากเหตุผลหลายๆ 
ประการ เช่น มีประสิทธิภาพสูง, โอกาสเกิดการด้ือยาน้อย, ผลข้างเคียงค่อนข้างน้อย, บริหารยาได้ง่าย (เช่น 
ให้กิน 1 เม็ดวันละครั้ง), รวมถึงมีราคาที่ประเทศยากจนพอจะจัดหาซื้อได้ ประสิทธิภาพของยา 2 ชนิดนี้ใน
ระยะยาวค่อนข้างดี การศึกษาในอดีตพบว่าการให้ยา 2 ชนิดน้ีในผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังที่ไม่เคย
ได้รับยาต้านไวรัสกลุ่ม NA มาก่อน เมื่อติดตามไปเป็นเวลา 5 ปี มีอัตราผู้ติดเช้ือที่เสียชีวิต 1.4 % สําหรับผู้ที่
รักษาด้วย Tenofovir และ 3.8 % สําหรับผู้ที่รักษาด้วย Entecavir ตามลําดับ ส่วนอัตราการเกิดมะเร็งตับน้ัน
อยู่ที่ 2.4 % สําหรับผู้ที่รักษาด้วย Tenofovir และ 6.6 % สําหรับผู้ที่รักษาด้วย Entecavir [20] 
  การรักษาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีแบบเร้ือรังด้วยยาต้านไวรัสน้ันโดยทั่วไปจะทาํเฉพาะในผู้
ติดเช้ือที่มีอาการมาก ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาว่าผู้ติดเช้ือรายใดที่มีความเหมาะสมน้ันมีการกําหนดไว้แตกต่าง
กันไปในแต่ละองค์กรที่เป็นผู้กําหนดแนวทางการรักษา [20,26-28] ปัจจัยที่บ่งช้ีว่าผู้ติดเช้ือรายน้ันมีอาการมาก 
เช่น มีภาวะตับแข็ง, มีพังผืดในตับมาก, มีระดับ ALT สูง, มีระดับ HBV DNA สูง เป็นต้น [20,26-28]  
  หากมองในภาพรวมกล่าวได้ว่าการรักษาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีแบบเร้ือรังน้ัน ในปัจจุบัน
สามารถรักษาควบคุมอาการได้ และสามารถทําให้หายได้ในผู้ป่วยส่วนน้อยบางราย การรักษาโดยการให้ยา
ต้านไวรัสจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงคือภาวะตับแข็งและมะเร็งตับ ซึ่งทําให้ช่วย
ลดโอกาสการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ผู้ติดเช้ือที่เริ่มได้รับยาต้านไวรัสไปแล้วน้ัน ส่วนใหญ่จะต้องใช้ยาต้านไวรัส
ต่อเน่ืองไปตลอดชีวิต [13] แม้ว่าการรักษาจะได้ผลดี แต่ด้วยปัจจัยหลายประการ (เช่น การที่ไม่ทราบว่าตนเอง
เป็นผู้ติดเช้ือ การขาดโอกาสในการได้รับบริการทางการแพทย์ ราคายาที่สูง) ทําให้มีผู้ติดเช้ือจํานวนมากที่ไม่มี
โอกาสได้รับการตรวจเลือดเพ่ือวินิจฉัยและทําการรักษา องค์การอนามัยโลกประมาณการณ์ไว้ว่า ในปี ค.ศ. 
2015 ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเพียงร้อยละ 9 เท่านั้นที่ทราบว่าตนเองเป็นผู้ติดเชื้อ และในกลุ่มที่
ทราบว่าตนเองเป็นผู้ติดเช้ือ มีเพียงร้อยละ 8 เท่าน้ันที่ได้รับการรักษา [13] ผู้ติดเช้ือจํานวนมากทราบว่าตนเอง
เป็นผู้ติดเช้ือก็ต่อเมื่อเป็นโรคตับจนมีอาการรุนแรงแล้ว (เช่น มะเร็งตับระยะท้าย) หากมองในมุมน้ีจัดได้ว่าโรค
ไวรัสตับอักเสบบีถือเป็นภัยเงียบอย่างหน่ึง 
  สําหรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาของประเทศไทย การรักษาภาวะติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี
น้ันถือเป็นความเจ็บป่วยที่ครอบคลุมอยู่ในสิทธิการรักษาของคนไทย ทั้งสิทธิประกันสังคมและหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติอยู่แล้ว [29-30] ยาต้านไวรัสที่ใช้ในการรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังหลาย
ชนิด เช่น Lamivudine, Tenofovir, Entecavir เป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561 (ในกลุ่มยาที่
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ต้องใช้ตามเง่ือนไขที่กําหนด) [27] การที่ยาต้านไวรัสที่ใช้ในการรักษาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีอยู่ในบัญชียา
หลักแห่งชาติแล้วน้ัน ทําให้ผู้ติดเช้ือที่ใช้สิทธิการรักษาประกันสังคมและหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีโอกาส
เข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ตามเง่ือนไขที่กําหนด) ได้มากขึ้น [31] 

 การป้องกัน : การป้องกันการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีที่สําคัญที่สุดคือการฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่ยังไม่
ติดเช้ือ โดยองค์การอนามัยโลกแนะนําให้เด็กทารกเกิดใหม่ทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเช้ือไวรัสตับ
อักเสบบี [13,20] สําหรับในประเทศไทยน้ัน รัฐบาลมีนโยบายฉีดวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับทารกแรกเกิด
ทุกคนมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2535 [1] ซึ่งในภาคปฏิบัติมีการฉีดได้ครอบคลุมมากขึ้นมาตามระยะเวลา [1] ทําให้
เด็กไทยที่เกิดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา มีโอกาสสูงที่จะมีภูมิคุ้มกันต่อเช้ือไวรัสตับอักเสบบี 
  การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนั้น หากฉีดครบจะต้องฉีดเป็นจํานวนหลายเข็ม
ต่อเน่ืองกัน เช่น องค์การอนามัยโลกแนะนําว่าในเด็กทารกเกิดใหม่ควรฉีดวัคซีนเข็มแรกทันทีหลังคลอด 
หลังจากน้ันควรได้รับการนัดฉีดวัคซีนต่อเน่ืองอีก 2 – 3 ครั้ง [20] ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นมาจากการฉีดวัคซีนจะ
มีค่า anti-HBs เป็นบวก (แต่ค่า anti-HBc เป็นลบ) หรือหากวัดค่า anti-HBs เป็นปริมาณคือมีระดับต้ังแต่ 10 
mIU/ml ขึ้นไป [14] ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นน้ันมักจะมีไปอีกอย่างน้อย 20 – 30 ปี [32-33] และเชื่อว่าแม้ระดับ
ภูมิคุ้มกันจะลดตํ่าลงจนตรวจไม่พบแล้ว (คือ anti-HBs มีระดับตํ่ากว่า 10 mIU/ml) แต่ความสามารถในการ
ป้องกันโรคอาจยังมียาวนานไปตลอดชีวิตได้ [33-34] โดยทั่วไปการตอบสนองต่อวัคซีน (คือการที่ฉีดวัคซีนแล้ว
มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นให้ตรวจพบได้) ในผู้ที่ฉีดวัคซีนครบจํานวนน้ันจะเกิดขึ้นได้มากกว่า 95 % ของจํานวนผู้ที่ฉีด
วัคซีนทั้งหมด [13,34] อย่างไรก็ตามจะมีคนส่วนน้อยกลุ่มหน่ึง (ประมาณ 5 % [35]) ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วอาจ
ไม่มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้น เรียกคนกลุ่มน้ีว่าผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อวัคซีน (Non-responder) [35-36] 
  นอกเหนือจากการฉีดวัคซีนแล้ว การป้องกันการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีตามช่องทางการติดต่อ
ต่างๆ น้ันก็มีความสําคัญเช่นกัน การป้องกันเหล่าน้ี เช่น การป้องกันการสัมผัสเลือดและของเหลวจากร่างกาย
ของผู้ติดเช้ือ, การใส่ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์, การไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันในผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้า
ร่างกาย, การทําให้ปลอดเชื้อหรือการใช้แล้วทิ้งสําหรับของมีคมและอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานบริการต่างๆ (เช่น 
สถานพยาบาล ร้านสัก ร้านทําเล็บ ร้านรับเจาะตามร่างกาย ร้านตัดผม), การไม่ใช้สิ่งของมีคมที่เป็นของส่วนตัว 
(เช่น ใบมีดโกน แปรงสีฟัน กรรไกรตัดเล็บ) ร่วมกับบุคคลอ่ืน เหล่าน้ีเป็นต้น  
  การรณรงค์ให้ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในประชากร เพื่อให้ผู้ที่ติดเชื้อแบบเรื้อรัง
ทราบว่าตนเองเป็นผู้ติดเช้ือ จะได้ทําการรักษา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น
ต่อไป ก็จัดว่าเป็นการป้องกันการติดเชื้อทางหนึ่งเช่นกัน องค์การอนามัยโลกให้คําแนะนําว่า ในประเทศที่มี
ความชุก (Prevalence) ของการติดเช้ือในประชากรสูง (โดยองค์การอนามัยโลกให้พิจารณาว่าสูงเมื่อมีความ
ชุกต้ังแต่ร้อยละ 2 ขึ้นไป หรืออาจพิจารณาที่ร้อยละ 5 ขึ้นไป หรือที่เกณฑ์อ่ืนตามที่แต่ละประเทศเห็นสมควร) 
ประชาชนทั่วไปวัยผู้ใหญ่ทุกคน ควรได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในการตรวจหาการติดเช้ือ
ไวรัสตับอักเสบบี และเข้าถึงการรักษาหากเป็นผู้ติดเช้ือ [37] หากพิจารณาตามเง่ือนไขในคําแนะนําน้ี ประเทศ
ไทยซึ่งมีระดับความชุกในประชากรทั้งหมดประมาณร้อยละ 5.1 [1] ก็ควรสนับสนุนให้ประชากรวัยผู้ใหญ่ทุก
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คนมีโอกาสได้รับการตรวจหาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี โดยเฉพาะประชากรวัยผู้ใหญ่ที่เกิดก่อนปี พ.ศ. 
2535 (หากพิจารณาจากนโยบายการฉีดวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับทารกแรกในประเทศไทยซึ่งมีมาต้ังแต่
ปี พ.ศ. 2535 [1] ประกอบด้วย) 
 
คําแนะนําเก่ียวกับการตรวจทดสอบหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีโดยสถานประกอบการ 
 ส่วนน้ีจะเป็นคําแนะนําเก่ียวกับการตรวจทดสอบหาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีทั้งในผู้สมัครงานและ
ในคนทํางาน ที่จัดการตรวจโดยสถานประกอบการ ซึ่งเป็นประเด็นที่เก่ียวข้องกับเช้ือไวรัสตับอักเสบบีต่อการ
ทํางานที่มีความสําคัญมากเป็นอย่างย่ิง ในการดําเนินการมีคําแนะนําดังน้ี 

 การตรวจทดสอบหาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในผู้สมัครงาน : ดังที่ได้กล่าวในส่วน “ความรู้
เก่ียวกับเช้ือไวรัสตับอักเสบบี” ไปแล้วว่าการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนั้น ส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อจะไม่มีอาการให้
ตรวจพบได้ แต่สามารถทราบได้จากการตรวจเลือดทดสอบ และในปัจจุบันโรคน้ีสามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยา
ต้านไวรัส ผู้ติดเช้ือที่ไม่มีอาการสามารถทํางานตามศักยภาพของตนเองได้โดยไม่มีข้อจํากัด สถานประกอบการ
ทุกแห่งจึงไม่ควรบังคับผู้สมัครงานให้ทําการตรวจทดสอบหาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในการตรวจสุขภาพ
ก่อนเข้าทํางาน และไม่ควรใช้ปัจจัยเรื่องสถานะการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี ในการพิจารณารับหรือไม่รับคน
เข้าทํางาน ไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งงานใด หรือสถานประกอบการประเภทใดก็ตาม 
  เหตุผลทางด้านกฎหมายที่ไม่ควรบังคับผู้สมัครงานให้ทําการตรวจหาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี
น้ัน เน่ืองจากการบังคับให้ผู้สมัครงานตรวจหาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีเป็นการกระทําที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิ
มนุษยชน (Human rights violation) และเลือกปฏิบัติ (Discrimination) ต่อผู้ติดเชื้อ ซึ่งจะทําให้สถาน
ประกอบการและผู้เก่ียวข้องที่เป็นผู้ดําเนินการ (เช่น นายจ้าง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้า
งาน) เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายข้ึนได้ 
  ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับเรื่องน้ี อยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2560 [38] 
ระบุไว้ในมาตรา 4 และมาตรา 27 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับสิทธิและเสรีภาพของคนไทย ดังน้ี 
  “...มาตรา 4 ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน... 
  มาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
  การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ 
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
หรือเหตุอ่ืนใด จะกระทํามิได้...” 
  การกําหนดให้ผู้สมัครงานตรวจทดสอบหาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในการตรวจสุขภาพก่อน
เข้าทํางาน เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุเรื่องสภาพทางกายหรือสุขภาพ ซึ่งเป็นการ
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ละเมิดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไทย [38] นอกจากผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้ว การกําหนดให้
ผู้สมัครงานต้องตรวจหาเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทํางาน ยังเป็นการกระทาํที่ผิดหลัก
กฎหมายระหว่างประเทศ ตามสนธิสัญญาเพ่ือส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ 
(United Nations; UN) โดยเฉพาะที่เก่ียวกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม (UN International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights; ICESCR) ที่ได้
รับรองสิทธิการทํางานของบุคคลไว้ว่าจะต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติ [39] ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีกติกา
ระหว่างประเทศฉบับน้ี และมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 [39] 
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยในการคุ้มครอง
ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ปวงชนชาวไทยตามท่ีกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ [38,40] การละเมิดสิทธิมนุษยชนและการ
เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีของสถานประกอบการ ด้วยการบังคับให้ตรวจทดสอบหาการติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบบีในผู้สมัครงานน้ัน เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายและมีบทลงโทษ [40] ด้วยเหตุผลทาง
กฎหมายดังที่กล่าวมา สถานประกอบการจึงไม่ควรกําหนดบังคับให้ผู้สมัครงานไม่ว่ารายใด ทําการตรวจ
ทดสอบหาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี 
  สําหรับผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีที่เป็นผู้สมัครงาน หากพบการกีดกันการเข้าทํางานในสถาน
ประกอบการ ด้วยการบังคับให้ผู้สมัครงานตรวจทดสอบหาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี สามารถส่งเร่ือง
ร้องเรียนไปยังสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สายด่วนรับเรื่องร้องเรียน 1377 และอีเมล์ 
help@nhcr.or.th) เพ่ือให้การช่วยเหลือและดําเนินการตามกฎหมายต่อไป [41] 
  ในการตรวจทดสอบหาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีโดยสถานประกอบการน้ัน สถานประกอบการ
ที่มีนโยบายกีดกันมักกําหนดให้ทําการตรวจเลือดหา HBsAg เป็นการตรวจทดสอบหลัก โดยหากผล HBsAg 
เป็นบวก จะถือว่ากําลังมีการติดเช้ือและปฏิเสธการรับเข้าทํางาน หากผล HBsAg เป็นลบ ก็จะถือว่าไม่ได้กําลัง
มีการติดเช้ือและรับเข้าทํางานได้ 
  เมื่อมีการตรวจทดสอบหา HBsAg ในการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทํางาน กรณีของผู้ติดเชื้อแบบ
เฉียบพลัน (Acute hepatitis B infection) น้ัน ในรายที่มีอาการตับอักเสบจะไม่ค่อยพบปัญหา เน่ืองจากหาก
มีอาการมากก็มักจะต้องทําการรักษาตัวอยู่ จึงไม่ได้มาตรวจสุขภาพเพื่อสมัครงาน แต่ในรายที่ไม่มีอาการ เมื่อ
ตรวจพบ HBsAg เป็นบวก ก็อาจถูกกีดกันได้ บางรายที่หายจากอาการติดเชื้อแบบเฉียบพลันแล้ว ผลตรวจ 
HBsAg จะเป็นลบ ทําให้ไม่ถูกกีดกัน แต่บางรายก็จะกลายเป็นการติดเชื้อแบบเรื้อรังต่อไป สําหรับผู้ติดเชื้อ
แบบเรื้อรัง (Chronic hepatitis B infection) กลุ่มน้ีจะพบปัญหาได้อย่างมาก เน่ืองจากผู้ติดเชื้อแบบเรื้อรัง
ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ติดเช้ือมาต้ังแต่วัยเด็ก และอาจไม่เคยทราบมาก่อนว่าตนเองนั้นเป็นผู้
ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี เมื่อมาทําการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทํางานแล้วพบว่าผลเลือดมี HBsAg เป็นบวก ก็จะ
ถูกสถานประกอบการกีดกันปฏิเสธไม่ให้ทํางาน และผล HBsAg ที่เป็นบวกในผู้ติดเช้ือแบบเรื้อรังน้ี ก็มักจะเป็น
บวกไปตลอดชีวิต (น้อยรายมากที่หายได้เองหรือหายจากการรักษา) ทําให้บางครั้งผู้สมัครงานที่เป็นผู้ติดเช้ือ
แบบเรื้อรัง อาจถูกปฏิเสธการรับเข้าทํางานจากสถานประกอบการหลายแห่ง จนหางานได้ยาก 
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  หากพิจารณาเหตุผลในทางการแพทย์แล้ว ไม่มีความจําเป็นใดๆ ที่สถานประกอบการจะต้องกีด
กันไม่ให้ผู้ที่ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีเข้าทํางาน เน่ืองจากผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนั้นส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ 
ทําให้พวกเขาสามารถทํางานได้เฉกเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป ในทุกตําแหน่งงาน และทุกประเภทของสถาน
ประกอบการ อีกทั้งในปัจจุบันโรคน้ียังสามารถรักษาควบคุมอาการได้โดยการให้ยาต้านไวรัส และยังอาจหาย
ได้ในผู้ติดเช้ือส่วนน้อยบางรายด้วย (โอกาสหาย 2.26 % ต่อปี [23]) ผู้ติดเชื้อแบบเรื้อรังนั้นตลอดระยะเวลา
หลายสิบปีที่ติดเช้ือจะไม่มีอาการ อาการจะเกิดขึ้นเฉพาะในบางระยะย่อยของโรค (เช่น ระยะย่อย Immune 
active) หรือเมื่อมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะตับอักเสบเรื้อรัง ภาวะตับแข็ง หรือมะเร็งตับ เกิดขึ้นเท่านั้น ซึ่ง
ภาวะแทรกซ้อนที่มีอาการรุนแรงคือภาวะตับแข็งและมะเร็งตับน้ันมักจะเป็นในช่วงท้ายของโรค และไม่ได้เกิด
ในผู้ติดเช้ือทุกราย (เกิดในราว 20 – 30 % ของผู้ติดเช้ือแบบเร้ือรัง [13]) นอกจากน้ีการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 
ก็จะช่วยลดโอกาสในการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเหล่าน้ีให้น้อยลงไปได้อีก [20] การคิดแบบเหมารวมว่าผู้
ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีทุกรายเป็นผู้ที่เจ็บป่วยทํางานไม่ได้จึงอาจเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมนัก 
  ในแง่การติดต่อของโรค หากสถานประกอบการมีความกังวลว่าคนทํางานที่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบี น้ันจะแพร่เช้ือให้กับเพ่ือนร่วมงานที่ไม่เป็นผู้ติดเช้ือ ในประเด็นน้ีมีข้อเท็จจริงคือการติดเชื้อส่วนใหญ่
ของผู้ติดเช้ือแบบเร้ือรังมักจะเกิดขึ้นต้ังแต่สมัยเด็กแล้ว (ติดจากทางแม่สู่ลูกหรือทางการติดเช้ือในแนวระนาบ) 
การติดเช้ือในวัยผู้ใหญ่น้ันเกิดขึ้นได้น้อยกว่า และหากเกิดการติดเช้ือในวัยผู้ใหญ่ โอกาสท่ีเพ่ือนร่วมงานที่ติด
เช้ือน้ันจะกลายเป็นผู้ติดเช้ือแบบเร้ือรังก็น้อยเพียงประมาณ 5 % เท่าน้ัน [13] หากพิจารณาถึงช่องทางการติด
เช้ือที่เป็นไปได้ในคนทํางานวัยผู้ใหญ่ จะมีช่องทางการติดเช้ือที่เป็นไปได้คือ จากการได้รับเลือดหรือของเหลว
จากร่างกายผู้ติดเช้ือ เช่น นํ้าลาย นํ้าอสุจิ นํ้าช่องคลอด ประจําเดือน เข้าสู่บาดแผลหรือเยื่อบุ (เช่น เยื่อบุตา
หรือเย่ือบุช่องปาก), ทางการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน, ทางการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันในผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด
เข้าร่างกาย, ทางการได้รับบริจาคเลือดที่มีเช้ือไวรัสในผู้ป่วยที่ต้องได้รับเลือด ซึ่งในการทํางานในสภาวะปกติ
ทั่วไปน้ัน ช่องทางการติดต่อที่เป็นไปได้ในสถานที่ทํางาน ก็จะมีเพียงการได้รับเลือดหรือนํ้าลาย (กรณีนํ้าลายมี
โอกาสติดต่อน้อยมาก) เข้าทางบาดแผลหรือเย่ือบุเท่าน้ัน  
  หากพิจารณาว่าช่องทางติดต่อที่เป็นไปได้ในสถานที่ทํางาน มีเพียงการได้รับเลือดหรือนํ้าลายของ
เพ่ือนร่วมงานที่ติดเช้ือเข้าสู่ร่างกายผ่านทางรอยแผลหรือเย่ือบุเท่าน้ัน จะพบว่าการทํางานกับผู้ติดเช้ือไวรัสตับ
อักเสบบีในสภาวะปกติไม่สามารถก่อให้เกิดการติดเชื้อได้ การทํางานร่วมกับผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนั้น
สามารถทําร่วมกันได้ การทํากิจกรรมการงานต่างๆ เช่น การพูดคุย การสัมผัสร่างกาย การจับมือทักทาย การ
ประชุมร่วมกัน การน่ังอยู่ในห้องทํางานเดียวกัน การใช้ลิฟต์โดยสารร่วมกัน การใช้เครื่องใช้สํานักงานร่วมกัน 
การประกอบช้ินงานร่วมกัน การใช้คอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียวกัน การทํางานช่างหรืองานซ่อมบํารุงร่วมกัน การ
ใช้พาหนะเดียวกัน การกินข้าวร่วมกันและใช้จานชามช้อนส้อมร่วมกัน (กินเสร็จแล้วล้างจานชามช้อนส้อมตาม
หลักสุขอนามัยปกติ) การด่ืมนํ้าจากแหล่งเดียวกัน (คนทํางานแต่ละรายมีแก้วนํ้าของตนเอง หรือใช้กรวย
กระดาษ หรือใช้แก้วร่วมกันแต่ล้างแก้วหลังด่ืมนํ้าทุกคร้ังตามสุขอนามัยปกติ) การทําอาหารร่วมกัน การกิน
อาหารท่ีผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีปรุง การออกกําลังกายร่วมกัน การเล่นกีฬาร่วมกัน การใช้สระว่ายนํ้า
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ร่วมกัน กิจกรรมเหล่าน้ีไม่ทําให้ผู้ร่วมงานติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีจากคนทํางานที่เป็นผู้ติดเชื้อได้ จึงไม่มี
เหตุผลในทางการแพทย์ที่จะทําให้คนทั่วไปทํางานร่วมกับผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีไม่ได้ 
  การติดต่อทางการได้รับเลือดเข้าสู่ร่างกายน้ัน ดูจะเป็นช่องทางติดต่อหลักที่เป็นไปได้มากที่สุดใน
การติดต่อของเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในสถานที่ทํางาน เน่ืองจากเช้ือไวรัสพบได้ในเลือดของผู้ติดเช้ือ และคงอยู่
ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นระยะเวลานาน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุกับคนทํางานจนมีเลือดออก (ไม่ว่าคนทํางานรายใด) 
การปฐมพยาบาลและการทําความสะอาดเลือดของคนทํางานที่เป้ือนอยู่บนพ้ืนผิวหรือวัสดุต่างๆ ให้ถูกต้อง
ตามหลักการป้องกันโรคติดเช้ือ จะช่วยป้องกันความเสี่ยงในการติดต่อทางเลือดได้ (กรุณาดูรายละเอียดใน
หัวข้อ “คําแนะนําในการป้องกันการติดเช้ือเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น”) 
  สําหรับการติดต่อทางนํ้าลายน้ัน กล่าวได้ว่ามีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดการติดต่อขึ้นผ่านช่องทางนี้
ภายในสถานที่ทํางาน เน่ืองจากการติดต่อผ่านทางน้ําลาย ส่วนมากจะมีบทบาทในกรณีการติดต่อในวัยเด็กที่
เรียกว่าการติดต่อในแนวระนาบ (Horizontal infection) คือการที่เช่ือกันว่าเด็กที่มีการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบ
บีสามารถถ่ายทอดการติดเช้ือไปให้เด็กหรือผู้ใหญ่คนอ่ืนที่อยู่ในบ้านเดียวกัน หรือสถานที่ที่อยู่กันใกล้ชิด เช่น 
สถานเลี้ยงเด็ก ช้ันเรียนอนุบาล โดยผ่านทางการได้รับนํ้าลายปนเลือด หรือนํ้าลายของเด็กที่มีปริมาณไวรัสสูง 
เข้าทางบาดแผลหรือเย่ือบุ (เช่น ทางปาก) ผ่านทางสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรงสีฟัน ของเล่น [15-16] 
(อย่างไรก็ตามการติดต่อในแนวระนาบในวัยเด็กน้ีมีความเสี่ยงลดลงอย่างมากในประเทศไทย หลังจากรัฐบาลมี
นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีให้กับทารกแรกเกิดทุกรายมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2535 [1]) การติดต่อ
ผ่านทางน้ําลายในวัยผู้ใหญ่น้ัน มีรายงานการติดต่ออยู่บ้างแต่น้อยมาก เช่น มีรายงานการติดต่อจากการจูบ
แบบลึก (Deep kissing) ในผู้ติดเช้ือกลุ่มชายรักชายรายหน่ึง [19], การติดเน่ืองจากถูกถ่มนํ้าลายใส่ดวงตาใน
พยาบาลรายหน่ึงที่ถูกผู้ป่วยถ่มนํ้าลายใส่ [42] และรายงานกว่า 10 ราย ที่มีโอกาสติดจากการถูกผู้ติดเช้ือไวรัส
ตับอักเสบบีกัด [43] แต่กรณีที่ได้รับนํ้าลายจากการถูกถ่มนํ้าลายใส่และการกัดนั้น ไม่สามารถระบุบ่งชี้ชัดเจน
ได้ว่านํ้าลายที่ได้รับน้ันเป็นนํ้าลายเพียงอย่างเดียวหรือเป็นนํ้าลายปนเลือด ทําให้สรุปไม่ได้แน่ชัดว่าการติดเกิด
จากนํ้าลายหรือเลือดที่ปนอยู่ในนํ้าลาย [43] แม้ว่าการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีทางน้ําลายจะถือว่าเป็นความ
เสี่ยงที่เล็กน้อยมาก [43] แต่เนื่องจากเช้ือไวรัสตับอักเสบบีน้ันสามารถพบได้ในนํ้าลาย และเคยมีรายงานการ
ติดเช้ือผ่านช่องทางนี้ในผู้ใหญ่อยู่บ้าง ในที่นี้จึงคิดไว้ก่อนว่าการติดเชื้อทางนํ้าลายมีโอกาสเกิดขึ้นในสถานที่
ทํางานได้ 
  แม้หากวิเคราะห์ว่าการติดเช้ือทางนํ้าลายมีโอกาสเกิดขึ้นได้แล้ว การทํางานร่วมกับผู้ติดเช้ือไวรัส
ตับอักเสบบี ก็ยังมีโอกาสน้อยมากที่จะติดต่อกันทางนํ้าลาย กรณีที่น่าพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในสถาน
ประกอบการ เช่น (1.) การด่ืมนํ้าจากแก้วเดียวกัน ในกรณีน้ีสถานประกอบการท่ีมีสุขอนามัยดี ย่อมจะต้องจัด
ให้ลูกจ้างแต่ละคนมีแก้วของตนเอง หรือใช้กรวยกระดาษในการด่ืมนํ้า (เช่น ที่จุดพักของฝ่ายผลิต) หรือกรณี
ของงานสํานักงานที่มักใช้แก้วนํ้าและแก้วกาแฟร่วมกัน ก็ต้องมีการล้างและผึ่งให้แห้งทุกคร้ังหลังจากการใช้ ซึ่ง
นํ้าลายย่อมถูกล้างออกไป ส่วนนํ้าน้ันแม้ด่ืมจากแหล่งเดียวกันแต่ก็ย่อมจะถูกแยกเทเป็นครั้งๆ (เช่น เทจากขวด 
กดจากคูลเลอร์ใส่นํ้า) การติดเช้ือจากทางการด่ืมนํ้าจากแก้วเดียวกันนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ในสถานประกอบการท่ี



19 

มีการด่ืมนํ้าและใช้แก้วนํ้าอย่างถูกสุขลักษณะ การที่ถึงกับกีดกันไม่ให้บุคคลที่เป็นผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีเข้า
มาทํางานด้วย ด้วยเหตุไม่อยากล้างแก้วนํ้า ไม่อยากแยกใช้แก้วของแต่ละบุคคล และไม่อยากใช้กรวยกระดาษ
น้ัน ดูฟังไม่ขึ้นในเชิงวิชาการ นอกจากน้ีหากให้คนทํางานด่ืมนํ้าจากแหล่งเดียวกันแล้วนํ้ามีความสกปรกมาก 
คนทํางานก็อาจติดเช้ือโรคชนิดอ่ืนๆ เช่น ไวรัสตับอักเสบเอ หรือเชื้อแบคทีเรียก่ออาการท้องเสียอย่าง 
Salmonell spp., Vibrio spp., Escherichia coli. ได้อยู่ดี [44] การรักษาสุขอนามัยในการด่ืมนํ้าจึงเป็นเรื่อง
ที่สําคัญที่สุดในการป้องกันโรคติดต่อที่มากับนํ้าด่ืม ไม่ใช่การกีดกันคนเป็นโรคไม่ให้เข้ามาทํางานแต่อย่างใด  
  (2.) กรณีใช้จานชามช้อมส้อมร่วมกัน ซึ่งพบได้ในสํานักงานหรือในห้องพักคนทํางาน กรณีนี้ก็
เช่นเดียวกับกรณีของการด่ืมนํ้า หากมีการแยกใช้เป็นของแต่ละบุคคลก็จะไม่มีความเสี่ยง หรือหากใช้ร่วมกัน 
(ซึ่งพบได้เป็นปกติ) ถ้าทําการล้างจานชามช้อนส้อมและผึ่งให้แห้งทุกคร้ังหลังใช้ นํ้าลายก็ย่อมจะถูกล้างออกไป
ด้วย การติดต่อผ่านช่องทางนี้จึงเป็นไปไม่ได้หากมีการใช้จานชามช้อนส้อมอย่างถูกสุขลักษณะ  
  (3.) กรณีการทํางานเก่ียวกับอาหาร หากผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีน้ันเป็นผู้สัมผัสอาหาร (Food 
handler) ไม่ว่าจะเป็นคนเตรียมอาหาร ปรุงอาหาร หรือเสิร์ฟอาหาร เพ่ือนร่วมงานหรือผู้มารับบริการที่กิน
อาหารจากการให้บริการของคนเหล่าน้ี ก็ยังคงสามารถกินอาหารได้ตามปกติ ไม่เคยมีหลักฐานยืนยันว่าการที่ผู้
สัมผัสอาหารเป็นผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีน้ันจะทําให้ผู้บริโภคเกิดการติดเชื้อได้ [45] หากพิจารณาว่าการติด
เช้ือไวรัสน้ันติดจากทางเลือดหรือนํ้าลาย การปรุงอาหารโดยปกติก็ไม่ได้ทําให้มีเลือดหรือนํ้าลายของผู้ปรุง
อาหารปนลงไปในอาหารด้วยได้ กรณีเลือด ถ้ามีอุบัติเหตุที่ทําให้มีเลือดปนเป้ือนลงไปในอาหาร (เช่น มีดบาด
นิ้วแล้วเลือดตกลงไปในอาหาร) อาหารน้ันย่อมกินไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่กินสด (เช่น สลัดผัก) หรืออาหาร
ที่ปรุงสุกก็ตาม ต่อให้ผู้ที่ปรุงอาหารน้ันเป็นคนปกติทั่วไปที่ไม่ได้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หากมีเลือดของผู้ปรุง
ตกลงไปในอาหารแล้ว อาหารนั้นก็ย่อมกินไม่ได้อยู่ดี กรณีของน้ําลายก็เช่นกัน การที่จะมีนํ้าลายของผู้ปรุง
อาหารตกลงไปในอาหารในปริมาณมากได้น้ันมีช่องทางเดียว คือการต้ังใจถ่มนํ้าลายลงไปในอาหาร (ส่วนการ
พูดคุยแล้วนํ้าลายกระเด็นลงไปในอาหาร หรือไอจามลงไปในอาหารน้ันจะมีปริมาณนํ้าลายน้อยมาก และ
ป้องกันได้ด้วยการใช้ผ้าปิดปากขณะทํางาน ไม่พูดคุยขณะทํางาน และไม่ทํางานถ้ามีนํ้ามูกหรือไอมาก) ซึ่งการ
ต้ังใจถ่มนํ้าลายลงในอาหารน้ี เป็นการกระทําที่คนปกติทั่วไปจะไม่กระทํากัน และถ้าอยู่ในสายตาของหัวหน้า
งานหรือเพ่ือนร่วมงานก็ย่อมทําไม่ได้ แม้หากมีนํ้าลายของผู้ปรุงอาหารตกลงไปในอาหารจริง ไม่ว่าผู้ปรุงอาหาร
น้ันจะเป็นผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีหรือคนปกติทั่วไป อาหารน้ันก็ย่อมถือว่าไม่สะอาดและกินไม่ได้อยู่ดี การต้ัง
แง่กังวลว่านํ้าลายของผู้ปรุงอาหารที่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจะไปทําให้ผู้บริโภคติดเชื้อ ทั้งที่ไม่เคยมี
หลักฐานทางวิชาการยืนยันมาก่อน [45] จนทําให้ปฏิเสธการรับผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเข้ามาทํางานใน
ตําแหน่งที่เก่ียวกับอาหาร จึงเป็นความกังวลที่ค่อนข้างเลือกปฏิบัติ (เพราะนํ้าลายของคนปกติที่ไม่ได้ติดเช้ือถ้า
ตกลงไปในอาหารก็กินไม่ได้เช่นกัน) อีกทั้งการบ้วนนํ้าลายในพื้นที่ผลิตอาหาร ยังเป็นการกระทําที่ผิด
กฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ของประเทศไทยอีก
ด้วย [46-47] และในกฎกระทรวงฉบับน้ี มีการกําหนดโรคต้องห้ามของผู้ปรุงอาหารตามกฎหมายของประเทศ
ไทยไว้ ซึ่งไม่ได้มีการห้ามผู้ที่ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีไม่ให้ทํางานแต่อย่างใด [46-47] ข้อกําหนดตามกฎหมาย
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ด้านอาหารในบางประเทศ เช่น มาเลเซีย [48] หรือสหราชอาณาจักร [49] ก็มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่ติด
เช้ือไวรัสตับอักเสบบีน้ันสามารถทํางานเป็นผู้สัมผัสอาหารได้ หากพิจารณาถึงมาตรฐานอุตสาหกรรมที่
เก่ียวข้องกับด้านอาหาร เช่น มาตรฐาน Good manufacturing practice (GMP) ทั้งฉบับด้ังเดิมตามกฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Current good manufacturing practice; CGMP) [50] และฉบับตามกฎหมาย
ของประเทศไทย [51-52] ไม่มีข้อความส่วนใดเลยในมาตรฐานเหล่านี้ที่ระบุเอาไว้ว่า ห้ามผู้ติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบีทํางานเก่ียวกับอาหาร สําหรับมาตรฐานตามระบบ Hazard analysis and critical control points 
(HACCP) ก็เช่นเดียวกัน ทั้งมาตรฐาน General principles of food hygiene ฉบับ Codex Alimentarius 
ซึ่งเป็นมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยของอาหารระหว่างประเทศที่จัดทําโดย องค์การอาหารและการเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations; FAO) ร่วมกับองค์การ
อนามัยโลก (World Health Organization; WHO) [53] และมาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยของอาหารของ
ประเทศไทยที่จัดทําโดยกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.7000-2549) [54] และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มก
อช. 9024-2550) [55] มาตรฐานตามระบบ HACCP เหล่าน้ี ไม่มีข้อความส่วนใดเลยในมาตรฐานที่ระบุเอาไว้
โดยตรงว่าห้ามผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีทํางานสัมผัสอาหาร การอ้างถึงมาตรฐาน GMP และ HACCP ว่าเป็น
สาเหตุให้ต้องตรวจคัดกรองการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในคนทํางานที่สัมผัสอาหาร (และถ้าผลตรวจพบว่าติด
เช้ือก็จะไม่รับเข้าทํางาน) ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงมาตรฐานเหล่าน้ีไม่ได้มีข้อความส่วนใดระบุห้ามผู้ติดเช้ือไวรัส
ตับอักเสบบีไม่ให้ทํางานสัมผัสอาหารเลยน้ัน อาจเกิดมาจากการตีความเน้ือหาของมาตรฐานคลาดเคล่ือน หรือ
ตีความอย่างมีอคติ เน่ืองจากขาดความรู้ในเรื่องช่องทางการติดต่อของเช้ือไวรัสตับอักเสบบี 
  ตัวอย่างของการตีความเน้ือหาของมาตรฐานคลาดเคล่ือนหรือมีอคติ เช่น ในมาตรฐาน General 
principles of food hygiene ฉบับ Codex Alimentarius [53] ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ระบบ HACCP ในการ
วิเคราะห์อันตรายน้ัน มีเน้ือความระบุไว้ในหัวข้อ “Personal hygiene” ว่าไม่ควรให้ผู้ที่มีอาการป่วย เช่น ตัว
เหลือง (Jaundice), ท้องเสีย (Diarrhea), อาเจียน (Vomiting), มีไข้ (Fever) เข้ามาทํางานสัมผัสอาหาร 
“ในขณะที่มีอาการ” จริงอยู่ว่าการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีจะทําให้มีอาการเหล่าน้ีได้ (เพราะเป็นอาการของ
ภาวะตับอักเสบ) เช่น ในการติดเช้ือแบบเฉียบพลัน หรือในการติดเช้ือแบบเร้ือรังบางระยะ แต่ส่วนใหญ่ผู้ติด
เช้ือจะไม่มีอาการ (บางรายไม่มีอาการตับอักเสบเหล่าน้ีเลยตลอดหลายสิบปีที่เป็นผู้ติดเช้ือ) ช่วงที่ไม่มีอาการก็
ย่อมจะทํางานได้ ส่วนช่วงที่มีอาการก็ให้ไปรักษาตัวกับแพทย์ เมื่อหายจากอาการแล้วก็กลับมาทํางานได้ (ซึ่ง
ไม่ต่างจากกรณีที่คนปกติที่ไม่ได้เป็นผู้ติดเช้ือเกิดอาการท้องเสีย ก็ต้องให้ไปพักรักษาตัว ไม่ให้มาทํางานสัมผัส
อาหาร เมื่อหายแล้วก็ให้กลับมาทํางานต่อไป) มาตรฐานระบุให้งดการทํางานสัมผัสอาหาร “ในขณะที่มี
อาการ” เพ่ือให้ไปตรวจวินิจฉัยและรักษาตัว มาตรฐานไม่ได้ระบุให้ปฏิเสธการรับคนที่ “มีโอกาสมีอาการ” เข้า
มาทํางาน (ซึ่งเป็นไปไม่ได้ เพราะมนุษย์ทุกคนน้ันมีโอกาสเกิดอาการตัวเหลือง, ท้องเสีย, อาเจียน, หรือมีไข้ได้) 
และมาตรฐานก็ไม่ได้ระบุให้ไล่คนที่มีอาการเหล่านี้ออกจากงาน ในตัวมาตรฐานนั้นไม่มีข้อความคําว่า “ห้ามผู้
ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีทํางานสัมผัสอาหาร” อยู่เลย ไม่ว่าเน้ือหาจุดใดของมาตรฐาน ตัวอย่างของการตีความ



21 

มาตรฐานทางอุตสาหกรรมอย่างคลาดเคลื่อนหรือมีอคติเช่นน้ี ทําให้เกิดการเลือกปฏิบัติขึ้นต่อผู้ติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบบีในอุตสาหกรรมที่เก่ียวกับอาหาร 
  (4.) กรณีสระว่ายนํ้า หากสถานประกอบการเป็นผู้ให้บริการสระว่ายนํ้า หรือมีกระบวนการ
ทํางานที่ต้องทําในสระว่ายนํ้า หรือมีสวัสดิการสระว่ายนํ้าให้กับคนทํางาน การใช้สระว่ายนํ้าร่วมกันของผู้ติด
เช้ือไวรัสตับอักเสบบีกับคนทั่วไปมีความเสี่ยงน้อยมากที่จะก่อให้เกิดการติดเช้ือได้ [14] หากมีนํ้าลายหรือเลือด
ของคนทํางานเจือลงในนํ้า ก็จะเป็นสัดส่วนที่เจือจางอย่างมาก ยากที่จะทําให้เกิดการติดเช้ือ อีกทั้งในสระว่าย
น้ํายังมีสารฆ่าเช้ือ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรต์ ผสมอยู่อีกด้วย ซึ่งทําให้เช้ือไวรัสตาย 
  กล่าวโดยสรุปก็คือ การทํางานในสภาวะปกติทั่วไปนั้น มีโอกาสที่จะเกิดการติดต่อของเชื้อไวรัส
ตับอักเสบบีจากทางเลือดและทางนํ้าลายได้น้อยมาก และการมีสุขอนามัยในสถานประกอบการก็จะช่วย
ป้องกันไม่ให้เกิดการติดต่อของเช้ือไวรัสตับอักเสบบี (รวมถึงเช้ือโรคชนิดอ่ืนๆ) ได้มากขึ้นอีก การปฏิเสธไม่ให้ผู้
ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีเข้าทํางานด้วยเหตุผลกลัวว่าผู้ติดเช้ือจะแพร่กระจายโรคให้กับบุคคลอ่ืนที่ไม่เป็นผู้ติด
เช้ือน้ัน จึงไม่สมเหตุสมผลในทางการแพทย์ 
  นายจ้างบางรายอาจมีความคิดว่าทําการตรวจคัดกรองผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในการตรวจ
สุขภาพก่อนเข้าทํางาน เพ่ือหวังว่าจะเป็นการคัดกรองให้ “ทั้งองค์กรไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีทํางานอยู่
เลย” ความคิดเช่นน้ีเป็นไปได้ยากในทางการแพทย์ เน่ืองจากการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีนั้นเกิดขึ้นได้กับ
บุคคลทุกคน และเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่มีพฤติกรรมเสี่ยง หากทําการตรวจคัดกรองแล้วรับแต่เฉพาะผู้ที่มีผล
ตรวจ HBsAg เป็นลบเข้ามาทํางาน อย่างไรก็ตามเมื่อบุคคลเหล่าน้ีเข้ามาทํางานเป็นลูกจ้างขององค์กรแล้ว แม้
ในเพียงวันถัดมาหรือสัปดาห์ถัดมา หากเขาไปมีพฤติกรรมเสี่ยงนอกเวลางาน เช่น มีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่รู้จัก
โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย แล้วเกิดการติดเช้ือขึ้น ก็จะทําให้ในองค์กรมีผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีอยู่ดี (เพียงแต่
นายจ้างไม่ทราบผลจึงเกิดความสบายใจอย่างหลอกๆ ขึ้น และอาจนําพาองค์กรไปสู่การไม่ระมัดระวังในการ
ป้องกันการติดเช้ือตามหลักทางการแพทย์อย่างแท้จริง) การให้ตรวจทดสอบหาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีใน
ผู้สมัครงานเน่ืองจากความคิดเช่นน้ี จึงไม่มีประโยชน์ในแง่การป้องกันโรคหรือการกักกันโรคได้ 
  จุดมุ่งหมายสําคัญของการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทํางานน้ัน เป็นการคัดกรองปัญหาสุขภาพใน
คนทํางานที่เป็น “อุปสรรคต่อการทํางาน” ในตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่ใช่การตรวจเพ่ือคัดเลือกเอา
แต่คนที่มีสุขภาพ “สมบูรณ์แบบ” เข้ามาทํางานในองค์กร แล้วคัดคนทุกคนที่มีความผิดปกติออก เนื่องจาก
เป็นเรื่องปกติที่คนทั่วไป จะมีความผิดปกติของผลตรวจสุขภาพ หรืออาจมีปัญหาทางสุขภาพบางอย่างได้บ้าง 
(เช่น เป็นเบาหวาน เป็นภูมิแพ้ หรือมีความผิดปกติของค่าไขมันในเลือด) แต่แม้มีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์แบบ 
บุคคลเหล่าน้ีก็ยังสามารถทํางานให้กับองค์กรได้ และบางคนอาจมีความรู้ความสามารถในอาชีพที่ดีเยี่ยม การ
ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีน้ันหากอยู่ในช่วงไม่มีอาการจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการทํางานโดยปกติทั่วไป การเปิดใจ
รับความไม่สมบูรณ์แบบในเรื่องสุขภาพของมนุษย์ โดยการไม่นําเรื่องการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีมาเป็นปัจจัย
พิจารณาในการรับคนเข้าทํางาน แต่พิจารณาจากปัจจัยความรู้ความสามารถของบุคคลเป็นสําคัญ จะช่วยให้
องค์กรมีโอกาสในการคัดสรรทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถเข้ามาสู่องค์กรได้มากขึ้น 
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  สําหรับเหตุผลทางด้านศีลธรรม ซึ่งเป็นเหตุผลอีกด้านหน่ึงที่สถานประกอบการควรพิจารณาด้วย
เช่นกัน คือหลักความเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์ ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนั้นก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกันกับ
บุคคลอ่ืนๆ การถูกพิจารณากีดกันไม่ให้เข้าทํางานจากสถานะการติดเชื้อของเขา ซึ่งเป็นการติดเชื้อที่มักไม่
มีอาการ และส่วนใหญ่ก็ติดเช้ือมาต้ังแต่ในวัยเด็ก อีกทั้งยังเป็นการติดเชื้อที่สามารถรักษาควบคุมอาการได้ 
ย่อมจะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเขา บุคคลเหล่าน้ียังต้องการรายได้มาเลี้ยงตนเองและจุนเจือ
ครอบครัวเช่นเดียวกันกับคนทั่วไป หากเป็นผู้ติดเช้ือแล้วต้องว่างงาน หรือถูกปฏิเสธการรับเข้าทํางานโดยไม่มี
เหตุผล จะเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาไม่มากก็น้อย การที่สถานประกอบการไม่นําปัจจัยใน
เรื่องการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีมาเป็นปัจจัยในการพิจารณารับคนเข้าทํางาน จะทําให้ผู้ติดเช้ือมีโอกาสได้งาน
ทําในตําแหน่งหน้าที่ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของเขาเอง ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์
ด้วยกัน และเป็นการช่วยเหลือสังคมส่วนรวมในอีกทางหน่ึงด้วย 
  สําหรับเหตุผลทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นเหตุผลอีกด้านหน่ึงที่สถานประกอบการนํามาใช้
พิจารณา สถานประกอบการบางแห่งอาจมีความเช่ือว่า “การรับผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเข้ามาทํางานนั้นจะ
ทําให้องค์กรต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นเพ่ือเป็นค่ารักษาผู้ติดเช้ือ” แนวคิดเช่นน้ีไม่ถูกต้องสําหรับประเทศไทย 
เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบบประกันสังคมและระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ค่าใช้จ่ายใน
การรักษาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีน้ัน ผู้ติดเช้ือที่เป็นผู้ประกันตนสามารถรักษาโดยใช้สิทธิประกันสังคม [29] 
หรือผู้ติดเชื้อที่เป็นชาวไทยสามารถรักษาโดยใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ [30] โดยที่สถาน
ประกอบการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาให้กับลูกจ้างที่เป็นผู้ติดเช้ือแต่อย่างใด นอกจากนี้ยาต้านไวรัสที่
ใช้ในการรักษาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังหลายชนิด เช่น Lamivudine, Tenofovir, Entecavir 
ได้ถูกบรรจุเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561 (ในกลุ่มยาที่ต้องใช้ตามเง่ือนไขที่กําหนด) [27] อยู่
แล้ว ทําให้คนทํางานที่ใช้สิทธิประกันสังคมและหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถรับการรักษาด้วยยาต้าน
ไวรัสเหล่าน้ีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย [31] 
  สถานประกอบการบางแห่งได้ทําสัญญาการรักษาพยาบาลกับสถานพยาบาลเอกชนต่างๆ ไว้ 
หรือให้คนทํางานจ่ายเงินค่ารักษาไปก่อนแล้วจึงนําใบเสร็จมาเบิกกับสถานประกอบการในภายหลัง มุ่งหวังเพ่ือ
เป็นสวัสดิการเพ่ิมเติมไปจากสวัสดิการพ้ืนฐานของคนทํางานชาวไทย ในกรณีน้ีหากสถานประกอบการกังวล
ว่าคนทํางานที่เป็นผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีนั้นจะเบิกค่ารักษาหรือค่ายาเป็นจํานวนที่สูงมาก ทําให้สถาน
ประกอบการต้องเสียเงินค่าสวัสดิการมาก สถานประกอบการก็สามารถป้องกันปัญหาได้ โดยการทําประกัน
สุขภาพแบบกลุ่มกับทางบริษัทประกันต่างๆ ให้กับลูกจ้าง การทําประกันสุขภาพแบบกลุ่มเป็นทางเลือกที่
จะทําให้สามารถเลือกสถานพยาบาลที่ไปรักษาได้หลากหลายขึ้น สร้างความสะดวกสบายให้กับคนทํางาน
เพิ่มขึ้น และสามารถจํากัดวงเงินในการเบิกเคลมค่ารักษาต่อปีในคนทํางานแต่ละรายได้ ซึ่งหากมีการจํากัด
วงเงินเบิกเคลมในคนทํางานแต่ละรายแล้ว จะทําให้สถานประกอบการเกิดความกังวลในเร่ืองเงินค่ารักษา
น้อยลง และในกรณีของผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี ก็จะได้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลแบบจํากัดวงเงิน
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ตามแต่ที่สถานประกอบการตกลงทําสัญญากับบริษัทประกันไว้เช่นเดียวกับคนทํางานรายอื่นๆ ทําให้ไม่เกิด
ความกังวลข้ึนว่าจะทําให้สถานประกอบการต้องจ่ายเงินค่ารักษาหรือค่ายาให้เป็นจํานวนมาก 
  หากไม่ทําประกันสุขภาพแบบกลุ่มให้กับคนทํางาน ในกรณีของการทําสัญญาการรักษาพยาบาล
กับสถานพยาบาลเอกชนต่างๆ น้ัน สถานประกอบการก็สามารถทําสัญญาแบบจํากัดวงเงินต่อปีได้ (ถ้าค่ารักษา
เกินวงเงินที่กําหนดไว้ ให้คนทํางานจ่ายเงินส่วนเกินเอง) ในกรณีให้ไปรักษาแล้วนําใบเสร็จมาเบิกก็เช่นเดียวกัน 
สถานประกอบการสามารถตกลงจํากัดวงเงินที่อนุญาตให้เบิกได้ต่อปีกับคนทํางานไว้ก่อนได้ วิธีการทั้งหมดที่
กล่าวมา จะช่วยให้สถานประกอบการไม่ต้องกังวลว่าคนทํางานที่เป็นผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีน้ัน จะทําให้เกิด
ค่าใช้จ่ายในด้านค่ารักษามากไปกว่าคนทํางานรายอ่ืนๆ 
  ความกังวลอีกอย่างหน่ึงของสถานประกอบการ นอกเหนือจากเร่ืองการเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา
หากรับคนทํางานที่ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีเข้ามาทํางานแล้วน้ัน ก็คือความกังวลในเรื่องที่ “คนทํางานจะเกิด
ภาวะเจ็บป่วยที่เป็นผลแทรกซ้อนจากการติดเช้ือแบบเรื้อรัง ที่สําคัญคือภาวะตับแข็งและมะเร็งตับ หลังจากที่
ทํางานมีประสบการณ์ผ่านไปหลายปีแล้ว” ในประเด็นน้ีมีการศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้าการศึกษาหน่ึงที่ทํา
ในฮ่องกง [56] ได้ติดตามผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังกลุ่มใหญ่จํานวน 3,233 คน ซึ่งไม่ได้รับการรักษา
ใดๆ ไปข้างหน้า (จํานวนปีที่ติดตามอาการในแต่ละคนไม่เท่ากัน) พบว่ามีผู้ที่เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นเป็นจํานวน 
170 คน (คิดเป็น 5.3 % ของทั้งหมด) โดยอายุที่เริ่มเกิดภาวะแทรกซ้อนทุกภาวะ ได้แก่ มีนํ้าในช่องท้อง 
(Ascites), ติดเช้ือแบคทีเรียในช่องท้อง (Spontaneous bacterial peritonitis), เส้นเลือดดําขอดในหลอด
อาหาร (Esophageal varices), อาการสมองเสื่อม (Encephalopathy), และมะเร็งตับ (Hepatocellular 
carcinoma) มีค่ากลาง (Median) อยู่ที่ 57.2 ปี (พิสัย 24.8 – 83.1 ปี) หากพิจารณาเฉพาะอายุที่เริ่มเกิด
มะเร็งตับ จะมีค่ากลางอยู่ที่ 59.0 ปี (พิสัย 24.8 – 82.0 ปี) และหากพิจารณาเฉพาะผู้ที่ติดตามอาการได้
ยาวนานถึง 10 ปี (300 คน) และ 15 ปี (39 คน) จะพบว่ามีผู้ที่เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นเป็นจํานวน 8 % และ 
12 % ตามลําดับ 
  ข้อมูลจากการศึกษาข้างต้นทําให้ทราบว่า เป็นความจริงที่อาจจะมีผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีแบบ
เรื้อรังเกิดภาวะแทรกซ้อนที่สัมพันธ์กับอาการตับแข็ง (เช่น นํ้าในช่องท้อง, เส้นเลือดดําขอดในหลอดอาหาร) 
รวมถึงมะเร็งตับ ขึ้นได้ต้ังแต่อายุยังน้อย แต่ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้จะเกิดในผู้ติดเชื้อส่วนน้อยเท่านั้น ไม่ได้
เกิดขึ้นในผู้ติดเช้ือทุกคน (ผลการศึกษาข้างต้นเมื่อติดตามไป 10 และ 15 ปี มีผู้ติดเชื้อเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น 
8 % และ 12 % ตามลําดับ [56]) ในภาพรวมองค์การอนามัยโลกประมาณการณ์ไว้ว่าจะเกิดภาวะแทรกซ้อน
ตับแข็งและมะเร็งตับขึ้นได้ในราว 20 – 30 % ของผู้ติดเช้ือแบบเรื้อรังทั้งหมด [13] และหากผู้ติดเชื้อเหล่าน้ี
ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ก็เช่ือว่าจะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนลดน้อยลงไปอีก [20] อีกทั้งอายุที่เริ่มมี
ภาวะแทรกซ้อนน้ัน มีค่ากลางของอายุที่เริ่มเกิดอาการในวัยใกล้เกษียณแล้ว (กรณีของภาวะแทรกซ้อนใดๆ ก็
ตามอยู่ที่ 57.2 ปี กรณีของมะเร็งตับอยู่ที่ 59.0 ปี) และในประเทศไทยน้ัน หากเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นในผู้ติด
เช้ือ ก็สามารถทําการรักษาโดยใช้สิทธิประกันสังคมหรือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ โดยที่สถาน
ประกอบการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับคนทํางานแต่อย่างใด [29-30] 



24 

  หากพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ การที่สถานประกอบการกังวลว่าผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีน้ันจะ
เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นหลังจากที่รับเข้ามาทํางานแล้วก็มีส่วนถูกต้อง แต่ภาวะแทรกซ้อนนี้จะเกิดในผู้ติดเชื้อ
เพียงส่วนน้อย และส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในวัยใกล้เกษียณ อีกทั้งหากเกิดภาวะแทรกซ้อน คนทํางานก็สามารถทํา
การรักษาไปตามสิทธิการรักษาของตนเองได้โดยที่สถานประกอบการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แน่นอนว่าสถาน
ประกอบการอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายแฝงจากการที่คนทํางานต้องมีการลาป่วยหรือประสิทธิภาพการทํางานที่อาจ
ลดลงในช่วงที่เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น แต่การให้พนักงานลาป่วยนั้นมองในมุมหนึ่งก็เป็นสวัสดิการพื้นฐานตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศไทย [57] ซึ่งคนทํางานที่ไม่เป็นผู้ติดเช้ือแต่เจ็บป่วยด้วยโรคอ่ืนๆ ก็ต้อง
ลาป่วยเช่นกัน และการรับแต่คนทํางานที่ไม่เป็นผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีเข้ามาทํางานเพราะหวังว่าเขาจะไม่
เกิดภาวะแทรกซ้อน (เช่น มะเร็งตับ) ในอนาคตนั้น ความจริงผู้สมัครงานที่ไม่เป็นผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีเมื่อ
อายุเพ่ิมขึ้น ก็อาจเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังอ่ืนๆ ได้ (เช่น เบาหวาน ไตวาย มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด) อีกทั้งผู้ที่ไม่
ติดเช้ือในการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทํางาน หากเขาไปมีพฤติกรรมเสี่ยงนอกเวลางาน (เช่น มีเพศสัมพันธ์กับคน
ที่ไม่รู้จักโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย) ก็มีโอกาสกลายเป็นผู้ติดเชื้อในอนาคตได้เช่นกัน การรับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบีเข้ามาทํางานน้ัน หากคนทํางานที่เป็นผู้ติดเช้ือเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทํางานให้กับองค์กร
อย่างเต็มศักยภาพในช่วงเวลาที่เขามาทํางาน (ซึ่งมักจะมีช่วงเวลาที่ไม่มีอาการยาวนานหลายสิบปี และส่วน
ใหญ่จะไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนใดๆ ขึ้นเลยจนกระทั่งเกษียณ) การจ้างคนทํางานที่เป็นผู้ติดเชื้อเหล่านี้ ก็เป็น
การให้โอกาสต่อเพ่ือนมนุษย์ที่สามารถทําให้เกิดมูลค่าเพ่ิมอย่างสูงต่อองค์กร ซึ่งสําคัญเกินกว่าค่าใช้จ่ายแฝงที่
เกิดขึ้นจากการลาป่วยหรือประสิทธิภาพการทํางานที่อาจลดลงในช่วงที่เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นอย่างแน่นอน 
นอกจากน้ียังเป็นการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและไม่เลือกปฏิบัติด้วย 
  เก่ียวกับเรื่องการปฏิเสธการรับผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีเข้าทํางาน สถานประกอบการบางแห่งมี
รายการตรวจเลือดหาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในรายการตรวจสุขภาพสมัครงาน แต่ระบุว่าไม่ได้เป็นการ
บังคับ หรือไม่ได้นําผลการตรวจที่ได้มาใช้ในการพิจารณารับคนเข้าทํางาน ในประเด็นนี้จะเห็นว่ามีความ
ขัดแย้งของข้อเท็จจริงอยู่ ในประการหน่ึงคือการที่ระบุว่าไม่ได้บังคับ แต่ได้ระบุเป็นรายการตรวจไว้ หาก
พิจารณาแล้วก็จะเหมือนเป็นการบังคับผู้สมัครงานอยู่น่ันเอง เนื่องจากหากผู้สมัครงานไม่ยอมทําการตรวจ
และไม่ยินยอมเปิดเผยผลตรวจให้แก่สถานประกอบการ ผู้สมัครงานรายนั้นก็ย่อมถือว่าทําไม่ครบตาม
กระบวนการสมัครงานและไม่ได้งาน อีกประการหน่ึงก็คือหากสถานประกอบการไม่ได้นําผลการตรวจหาการ
ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีมาใช้ในการพิจารณารับคนเข้าทํางานจริง ก็ไม่ควรกําหนดให้ทําการตรวจให้สิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็น อีกประการคือหากกล่าวว่าต้องการตรวจเพ่ือให้ผู้สมัครงานทราบข้อมูลสุขภาพพ้ืนฐาน
เฉยๆ ไม่ได้มีผลต่อการรับเข้าทํางาน การตรวจด้วยเหตุผลนี้ไม่จําเป็นต้องทําการตรวจในการตรวจสุขภาพ
ก่อนเข้าทํางานก็ได้ สามารถตรวจแบบสมัครใจในลักษณะโครงการส่งเสริมสุขภาพได้ตลอดทั้งปี และหากทาํ
ไปเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ ผลการตรวจเลือดหาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทางการ
แพทย์ ย่อมจะต้องเป็นความลับระหว่างคนทํางานกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นผู้ตรวจเท่านั้น [58] ไม่
มีความจําเป็นที่สถานประกอบการจะต้องขอทราบผลการตรวจแต่อย่างใด จากประเด็นต่างๆ ที่กล่าวมาน้ี 
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จะเห็นว่าการกําหนดให้ผู้สมัครงานทําการตรวจหาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี และเปิดเผยผลการตรวจให้แก่
สถานประกอบการ โดยระบุว่าไม่ได้เป็นการบังคับ หรือไม่ได้นําผลมาใช้ในการพิจารณารับคนเข้าทํางานนั้น 
เป็นการกล่าวโดยไม่มีเหตุผลรองรับที่เพียงพอ และอาจไม่สามารถนํามาเป็นเหตุผลโต้แย้งในทางกฎหมายได้ 
คําแนะนําที่ดีที่สุดสําหรับการดําเนินการของสถานประกอบในกรณีน้ี คือควรยกเลิกรายการตรวจหาการติด
เช้ือไวรัสตับอักเสบบีในผู้สมัครงานทุกรายและทุกตําแหน่งงาน เพ่ือป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิด
ขึ้นกับสถานประกอบการ 
  แนวคิดในการไม่ตรวจหาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในผู้สมัครงานเมื่อทําการตรวจสุขภาพก่อน
เข้าทํางาน และไม่ปฏิเสธการรับผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีเข้าทํางานน้ัน เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับใน
ประเทศอ่ืนๆ ด้วยเช่นกัน ประเทศในทวีปเอเชียซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีสูง 
อย่างประเทศฟิลิปปินส์ [59] และจีน [60] รัฐบาลมีนโยบายระดับชาติที่ชัดเจน ในการห้ามสถานประกอบการ
ปฏิเสธผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีเข้าทํางานโดยไม่มีเหตุผล 
  ตารางที่ 2 เป็นตัวอย่างของความเช่ือผิดๆ เก่ียวกับเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในคนทํางาน ที่พบได้ใน
สถานประกอบการต่างๆ พร้อมทั้งข้อพิจารณาเกี่ยวกับความเช่ือเหล่าน้ันว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างไร การให้
ความรู้และการทําความเข้าใจเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อและการดําเนินโรคของไวรัสตับอักเสบบี เป็นหนทาง
หน่ึงที่จะช่วยให้ความเช่ือผิดๆ เหล่าน้ีหมดไปได้ 
 
ตารางที่ 2 ตัวอย่างความเช่ือผิดๆ เก่ียวกับเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในคนทํางาน 
 

ความเชื่อผิดๆ เก่ียวกับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในคนทํางาน 
 

“เราตรวจเพ่ือคัดกรองไม่ให้มีคนเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีอยู่ในสถานประกอบการเลย” 
ข้อพิจารณา เป็นแนวคิดท่ีเป็นไปได้ยากในทางการแพทย์ เนื่องจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเกิดข้ึนได้กับคนทุกคน แม้ว่า
จะตรวจคัดกรองแต่คนท่ีไม่ติดเชื้อเข้ามาทํางาน แต่เม่ือคนเหล่านั้นเข้ามาทํางานเป็นลูกจ้างแล้ว หากไปมีพฤติกรรมเสี่ยง 
เช่น มีเพศสัมพันธ์กับคนท่ีไม่รู้จักโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ก็มีโอกาสท่ีจะติดเชื้อได้ การตรวจทดสอบก่อนเข้าทํางานเพื่อหวัง
ให้ไม่มีผู้ติดเชื้อในองค์กรเลยจึงไม่มีประโยชน์ในแง่การป้องกันโรคหรือการกักกันโรค 
 

“ในบริษัทกลัวว่าถ้าด่ืมน้ําแก้วเดียวกันแล้วจะติดเพ่ือนร่วมงาน” 
ข้อพิจารณา การให้คนทํางานด่ืมน้ํานั้น ตามหลักสุขอนามัยที่ดีสถานประกอบการจะต้องให้แยกแก้วของแต่ละบุคคล หรือ
ใช้กรวยกระดาษด่ืมน้ํา หรือใช้แก้วร่วมกันแต่ล้างทุกคร้ังหลังใช้ ซ่ึงเม่ือล้างแก้วแล้วน้ําลายก็ย่อมจะถูกชะล้างออกไป การ
ติดเชื้อผ่านทางนํ้าลายจากเหตุนี้จึงเป็นไปไม่ได้หากมีการดื่มน้ําอย่างถูกสุขลักษณะ 
 

“บริษัทเราตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีก่อนเข้าทํางานไว้เพ่ือเป็นข้อมูลเฉยๆ ไม่ได้ตรวจเพื่อจะปฏิเสธรับคนเข้าทํางาน” 
ข้อพิจารณา การตรวจเป็นข้อมูลเฉยๆ นั้นไม่มีประโยชน์ต่อท้ังฝ่ายสถานประกอบการและฝ่ายผู้สมัครงาน นอกจากนี้ยังทํา
ให้เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็นด้วย หากไม่ได้นําข้อมูลผลตรวจไปใช้ใดๆ ก็ควรยกเลิกการตรวจน้ันเสีย 
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างความเช่ือผิดๆ เก่ียวกับเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในคนทํางาน (ต่อ) 
 

ความเชื่อผิดๆ เก่ียวกับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในคนทํางาน 
 

“บริษัทเราตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีก่อนเข้าทํางานไว้เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ให้พนักงานรู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง 
หวังให้พนักงานสุขภาพดี ไม่ได้ตรวจเพื่อปฏิเสธรับคนเข้าทํางาน” 
ข้อพิจารณา การตรวจเพื่อให้คนทํางานรู้สถานะการติดเชื้อของตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่จําเป็นต้องรีบทําในการตรวจ
สุขภาพก่อนเข้าทํางาน หากต้องการจัดการตรวจ ควรจัดในลักษณะเป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพหลังจากรับคนเข้ามา
ทํางานแล้ว (เช่น จัดเป็นโครงการตรวจตลอดท้ังปี หรือตรวจในการตรวจสุขภาพประจําปี) และผลการตรวจนั้นถือเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคล การแจ้งผลการตรวจต้องเป็นความลับระหว่างคนทํางานกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นผู้ตรวจเท่านั้น [58] 
สถานประกอบการไม่จําเป็นต้องขอรับทราบผล 
 

“ไม่อยากให้คนติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเข้าทํางานเพราะเม่ือคนกลุ่มนี้อายุมากข้ึน บริษัทจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการ
รักษาคนกลุ่มนี้อย่างมาก” 
ข้อพิจารณา สถานประกอบการไม่จําเป็นต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในด้านค่ารักษาให้กับคนทํางานที่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบี เนื่องจากการรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในประเทศไทยนั้น สามารถรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยใช้สิทธิ
ประกันสังคมและหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อยู่แล้ว [29-30] 
 

“เราไม่สามารถรับคนเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีเข้าทํางานได้ เนื่องจากบริษัทของเราเป็นบริษัทผลิตอาหาร และมาตรฐาน 
GMP และ HACCP นั้นไม่อนุญาตให้คนเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีทํางานด้านนี้” 
ข้อพิจารณา ไม่เป็นความจริง ไม่มีข้อความส่วนใดในมาตรฐาน GMP หรือ HACCP ท่ีระบุไว้ว่าห้ามผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
ทํางานเป็นผู้สัมผัสอาหาร [50-55] ความเข้าใจผิดนี้อาจเกิดจากการตีความเนื้อหาของมาตรฐานคลาดเคลื่อนหรือตีความ
อย่างมีอคติ เนื่องจากขาดความรู้ในเรื่องช่องทางการติดต่อของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 
 

 
 การตรวจทดสอบหาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในคนทํางานที่เป็นลูกจ้าง : สําหรับในกรณีของ

คนทํางานที่เข้ามาทํางานเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการแล้ว สถานประกอบการทุกแห่งไม่ควรบังคับให้
คนทํางานที่เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการไม่ว่ารายใด ทําการตรวจทดสอบหาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี 
(ตรวจทดสอบหา HBsAg) ไม่ว่าในโอกาสการตรวจสุขภาพประจําปีหรือการตรวจสุขภาพอ่ืนใดก็ตาม เน่ืองจาก
การกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็นการเลือกปฏิบัติ ซึ่งผิดต่อบทบัญญัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [38] รวมถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ขององค์การสหประชาชาติ [39] การกระทําน้ีย่อมจะทําให้สถานประกอบการเกิดความเสี่ยงทาง
กฎหมายขึ้นได้ 
  สําหรับลูกจ้างที่เป็นผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี หากถูกสถานประกอบการบังคับให้ทําการตรวจ
ทดสอบหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีโดยไม่สมัครใจ ถือว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและเลือกปฏิบัติ ท่าน
สามารถร้องเรียนไปที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สายด่วนรับเรื่องร้องเรียน 1377 และ
อีเมล์ help@nhcr.or.th) [41] เพ่ือให้การช่วยเหลือและดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 
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  นอกจากเป็นการกระทําที่ละเมิดกฎหมายแล้ว ในทางการแพทย์น้ัน ยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะ
ทําให้คนทํางานที่เป็นผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีไม่สามารถทํางานร่วมกับคนทํางานคนอ่ืนๆ ตามปกติได้ หาก
พิจารณาว่าเช้ือไวรัสตับอักเสบบีมีช่องทางติดต่อที่เป็นไปได้ในสถานที่ทํางานคือทางเลือดและทางนํ้าลาย (ซึ่ง
ทางน้ําลายมีโอกาสน้อยมาก) การทํากิจกรรมต่างๆ ในการทํางานทั่วไปน้ัน ไม่ทําให้เกิดการติดเชื้อระหว่าง
คนทํางานขึ้นได้ การที่ผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีทํางานเก่ียวกับอาหาร ก็ไม่เคยมีรายงานว่าทําให้เกิดการติด
เช้ือไปสู่ผู้บริโภคได้ [45] ผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีจึงสามารถทํางานในตําแหน่งหน้าที่ต่างๆ ได้ทุกหน้าที่ เช่น 
งานบริหาร งานสํานักงาน งานราชการ งานช่าง งานในสายการผลิต งานสัมผัสอาหาร งานบริการ งานโรงแรม 
งานในสถานที่ผลิตอาหาร งานในห้องเย็น งานทางสายการแพทย์ งานทางสายดนตรี งานศิลปะ นักกีฬา หรือ
งานอ่ืนใดก็ตามเช่นเดียวกันกับคนปกติ จึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องบังคับให้คนทํางานที่เป็นลูกจ้างขององค์กร
ทําการตรวจเลือดหาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีแต่อย่างใด 
  แนวคิดในการบังคับให้ลูกจ้างทุกคนในสถานประกอบการตรวจเลือดหาการติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบีในการตรวจสุขภาพประจําปี เพื่อหวังจะทําให้สถานประกอบการ “ปลอดจากบุคคลที่เป็นผู้ติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบบี” น้ัน ไม่ได้มีประโยชน์ในทางการป้องกันหรือกักกันโรค เนื่องจากถ้ามีลูกจ้างทําการตรวจหา
การติดเช้ือ (ตรวจ HBsAg) แล้วเป็นผลลบ หากเพียงในวันถัดมาหรือสัปดาห์ถัดมา ลูกจ้างรายนั้นไปมี
พฤติกรรมเสี่ยงนอกเวลางาน (เช่น มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย) แล้วเกิดการติดเชื้อขึ้น ก็จะทําให้มีผู้
ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในองค์กรอยู่ดี (เพียงแต่นายจ้างไม่ทราบ เน่ืองจากทําการตรวจปีละคร้ัง ซึ่งอาจนําไปสู่
ความสบายใจแบบหลอกๆ และทําให้ละเลยต่อการป้องกันโรคตามหลักทางการแพทย์อย่างแท้จริงได้) 
  สําหรับเหตุผลทางด้านศีลธรรม การจ้างคนทํางานที่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนั้น เป็นการ
ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นการช่วยเหลือสังคมส่วนร่วม ส่วนเหตุผลทางด้านเศรษฐศาสตร์ การจ้าง
คนทํางานที่เป็นผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีไม่ทําให้สถานประกอบการต้องเสียเงินค่ารักษาให้แก่คนทํางาน
เหล่าน้ัน เน่ืองจากในประเทศไทยมีระบบประกันสังคมและหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คอยดูแลในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้อยู่แล้ว ผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีที่ไม่มีอาการน้ัน มีศักยภาพในการทํางานได้
อย่างไม่มีข้อจํากัดเช่นเดียวกันกับคนทั่วไป 
  การบังคับให้คนทํางานที่เป็นลูกจ้างตรวจเลือดหาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี หากพบคนทํางาน
รายใดมีผลเลือด HBsAg เป็นบวก อาจจะนําไปสู่การไล่ออก หรือบังคับให้คนทํางานรายน้ันลาออก ซึ่งเป็นการ
กระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็นการเลือกปฏิบัติ ทําให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายต่อสถานประกอบการ
ได้เช่นกัน หรือถึงแม้สถานประกอบการไม่ได้ให้ออกจากงาน แต่การทราบผลเลือดเน่ืองจากการบังคับตรวจ ก็
อาจนําไปสู่การเลือกปฏิบัติ การตีตรา การดูหมิ่น หรือการต้ังแง่รังเกียจ ต่อคนทํางานที่เป็นผู้ติดเช้ือไวรัสตับ
อักเสบบีผู้น้ันได้ 
  คําแนะนําสําหรับการปฏิบัติในกรณีนี้ที่ดีที่สุด คือการที่สถานประกอบการยกเลิกนโยบายการ
บังคับทําการตรวจหาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในคนทํางานทุกรายและทุกตําแหน่งงานเป็นการถาวร เมื่อไม่
มีการตรวจ ก็ย่อมไม่ทราบว่าใครบ้างที่เป็นผู้ติดเช้ือ การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่เป็นผู้ติดเช้ือในสถานที่ทํางานก็
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จะไม่เกิดขึ้น การที่สถานประกอบการไม่ตรวจหาสถานะการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในคนทํางานน้ันไม่ใช่ความ
ประมาท แต่คือความเข้าใจต่อเพื่อนมนุษย์ ในส่วนของการป้องกันการติดเชื้อ สถานประกอบการก็ยังคงให้
ความสําคัญกับการป้องกันการติดเช้ือในคนทํางานทุกคนได้ โดยการระมัดระวังตามช่องทางการติดเชื้อที่
เป็นไปได้ในทางการแพทย์อยู่เสมอ (ทางเลือดและทางนํ้าลาย) การให้ความรู้ในเรื่องช่องทางการติดเชื้อแก่
คนทํางานทุกคนในองค์กร จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและเป็นการป้องกันการติดเช้ือในระดับบุคคล ได้มากกว่า
การบังคับให้คนทํางานตรวจเลือดหาการติดเช้ือ หรือการไล่คนทํางานที่เป็นผู้ติดเช้ือออกจากงาน 
  สําหรับกรณีการตรวจทดสอบหาเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในแง่เป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพ หรือเพ่ือ
ป้องกันการระบาดในภาพรวมของประชากร ปัจจุบันเน่ืองจากยังมีผู้ติดเช้ือจํานวนมากที่ไม่ทราบว่าตนเองเป็น
ผู้ติดเช้ือ [13] ทําให้บุคคลเหล่าน้ีอาจมีพฤติกรรมเสี่ยงในการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีไปสู่ผู้อ่ืน (เช่น 
การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย การใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกับผู้อ่ืน) และเน่ืองจากบุคคลเหล่าน้ีไม่
ทราบว่าตนเองเป็นผู้ติดเช้ือ จึงทําให้เสียโอกาสในการได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสไปด้วย องค์การอนามัยโลก
ได้ให้คําแนะนําว่าประชากรกลุ่มเสี่ยง ควรได้รับโอกาสในการตรวจทดสอบหาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี [37] 
ซึ่งในกรณีของประเทศไทยเนื่องจากเป็นประเทศที่มีความชุกของการติดเช้ือค่อนข้างสูงถึงราวร้อยละ 5.1 [1] 
อาจจะกล่าวได้ว่าประชากรวัยผู้ใหญ่ในประเทศไทยทุกคนน้ันจัดเป็นกลุ่มเสี่ยง (แต่ผู้ที่เกิดหลังปี พ.ศ. 2535 
เป็นต้นไป ถือว่าเสี่ยงน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายฉีดวัคซีนให้กับทารกแรกเกิดทุกคนมาต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2535 [1]) การจัดโครงการตรวจทดสอบหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบสมัครใจ (ไม่บังคับ) ใน
คนทํางาน (ซึ่งเป็นประชากรวัยผู้ใหญ่) จึงนับว่าเป็นสิ่งที่ดี 
  อย่างไรก็ตามการตรวจเพ่ือวัตถุประสงค์ให้คนทํางานทราบสถานะการติดเช้ือของตนเองและเป็น
การป้องกันโรคในภาพรวมของประชากรน้ัน บางครั้งหน่วยงานภาครัฐจะมีการจัดงบประมาณเพ่ือให้ประชาชน
สามารถทําการตรวจทดสอบได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น ในคู่มือผู้ประกันตนฉบับปี พ.ศ. 2560 [29] มีการระบุ
ให้ผู้ประกันตนที่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2535 สามารถทําการตรวจหาเช้ือไวรัสตับอักเสบบี (โดยการตรวจ HBsAg) 
ได้คนละหน่ึงครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีนี้หากสถานประกอบการให้คําแนะนําแก่คนทํางานที่เป็น
ผู้ประกันตนให้ไปทําการตรวจ ณ สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการแล้ว คนทํางานก็จะได้รับการตรวจทดสอบ 
โดยที่สถานประกอบการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจัดโครงการตรวจเอง 
  แต่หากทางสถานประกอบการต้องการจัดสวัสดิการการตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบีให้กับคนทํางานจริงๆ (หรือได้รับการเรียกร้องจากคนทํางานให้จัดสวัสดิการน้ี) ก็สามารถดําเนินการ
ได้ โดยการตรวจทดสอบที่ดีน้ันควรนําไปสู่การแนะนําให้ผู้ติดเช้ือไปทําการรักษาตัวและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยติดเช้ือและยังไม่มีภูมิคุ้มกัน ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อต่อไป ซึ่งการตรวจที่จะ
แยกแยะได้ว่าคนทํางานรายใดมีสถานะการติดเชื้อและสถานะการมีภูมิคุ้มกันเป็นอย่างไรนั้น จะต้องทําการ
ตรวจทดสอบ HBsAg, anti-HBs, และ anti-HBc ทั้ง 3 รายการ (ดูรายละเอียดได้ในตารางที่ 1) ไม่ใช่การตรวจ 
HBsAg เพียงอย่างเดียว การตรวจท้ัง 3 รายการเช่นนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่ทําให้แยกแยะได้ว่า
สถานะการติดเช้ือและสถานะการมีภูมิคุ้มกันเป็นอย่างไร จึงจะนําไปสู่การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเช้ือได้ 
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  หากจะจัดการตรวจขึ้น ในทางปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความบริสุทธ์ิใจว่าการตรวจน้ีไม่เก่ียวข้องกับการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี สถานประกอบการควรดําเนินการดังน้ี 
(1.) ต้องเป็นการตรวจแบบสมัครใจ (Voluntary testing) คือไม่บังคับให้คนทํางานผู้ใดทําการตรวจ การเข้า
รับการตรวจจะต้องเป็นไปโดยความสมัครใจของคนทํางานเท่านั้น (2.) จัดหาสถานพยาบาลมาเป็น
ผู้ดําเนินการให้คําปรึกษาและทําการตรวจ โดยกระบวนการตรวจต้องเป็นความลับระหว่างคนทํางานกับผู้
ให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นผู้ตรวจเท่าน้ัน เมื่อผลการตรวจออกมา ให้สถานพยาบาลแจ้งผลแก่คนทํางาน
เท่าน้ัน ไม่ต้องรายงานผลให้สถานประกอบการทราบ หากมีคนงานที่ต้องมีการฉีดวัคซีนต่อ ก็อาจจัดเป็นอีก
โครงการหน่ึงแยกไปในภายหลัง หรือต้ังงบประมาณเผื่อไว้เพ่ือให้คนทํางานสามารถรับการฉีดวัคซีนป้องกันการ
ติดเช้ือต่อได้ทันที (3.) ในการจัดบริการน้ี อาจจัดไปพร้อมกับการตรวจสุขภาพประจําปีก็ได้ โดยคนทํางานราย
ใดที่ต้องการตรวจก็ให้แจ้งแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ หรือจะจัดให้คนทํางานไปตรวจ ณ สถานพยาบาลที่ตก
ลงกันไว้เป็นช่วงเวลา หรือตลอดปีก็ได้ โดยสถานประกอบการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ แต่ไม่ควรจัดการตรวจใน
โอกาสการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทํางาน (เพราะจะถูกมองว่าเป็นการตรวจเพ่ือละเมิดสิทธิมนุษยชนและเลือก
ปฏิบัติ มากกว่าเป็นการตรวจเพ่ือประโยชน์ของคนทํางาน) หากสถานประกอบการดําเนินการได้เช่นนี้ ก็จะ
เป็นการแสดงความบริสุทธ์ิใจว่าการจัดสวัสดิการการตรวจทดสอบหาการติดเชื้อนั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด 
 
คําแนะนําด้านนโยบายท่ีเก่ียวกับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในสถานประกอบการ 
 ในส่วนน้ีจะเป็นคําแนะนําที่เก่ียวข้องกับนโยบายของสถานประกอบการที่ควรมี ในการบริหารจัดการ
เก่ียวกับเช้ือไวรัสตับอักเสบบีภายในสถานประกอบการ 

 การประกาศนโยบายเก่ียวกับเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในสถานประกอบการ : หากต้องการแสดง
เจตจํานงในการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและไม่เลือกปฏิบัติต่อคนทํางานที่เป็นผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี รวมถึง
แสดงนโยบายในการป้องกันการติดต่อของเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในสถานประกอบการให้เป็นที่ชัดเจน ผู้บริหาร
ของสถานประกอบการควรทําการประกาศนโยบายเก่ียวกับเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในสถานประกอบการข้ึนอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร (อาจรวมอยู่ในนโยบายด้านสุขภาพหรือสิทธิมนุษยชนเรื่องอ่ืนๆ ก็ได้) ในนโยบายควรมี
การระบุเป็นข้อความชัดเจนอย่างชัดเจนว่าจะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบี ตัวอย่างเช่น “สถานประกอบการแห่งนี้จะไม่บังคับทําการตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีใน
ผู้สมัครงานและคนทํางานทุกราย ไม่ปฏิเสธการรับคนเข้าทํางานด้วยเหตุที่เป็นผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี ไม่ให้
ลูกจ้างออกจากงานด้วยเหตุที่เป็นผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี และไม่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในทุกรูปแบบ” ในการกําหนดนโยบายควรให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใน
สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมด้วย 

 การให้ผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีออกจากงาน : สถานประกอบการไม่ควรขับไล่คนทํางานที่เป็นผู้
ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีออกจากองค์กร ด้วยสาเหตุที่ทราบว่าเขาเป็นผู้ติดเช้ือ ไม่ว่าจะโดยวิธีการไล่ออก 
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บังคับให้ลาออก การโน้มน้าวจิตใจหรือเกลี้ยกล่อมให้ลาออก การอ้างเหตุผลทางธุรการ (ซึ่งเป็นเท็จ) เพ่ือให้
ลาออก หรือแม้แต่การเสนอเงินจูงใจให้ลาออก การกระทําโดยวิธีการต่างๆ ที่กล่าวมาเหล่านี้ ถือว่าเป็นการ
กระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็นการเลือกปฏิบัติ ซึ่งผิดต่อบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย [38] 
อาจทําให้สถานประกอบการ (รวมถึงผู้เก่ียวข้อง) เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายข้ึนได้ 

 การส่งเสริมให้ได้ทํางาน : สถานประกอบการควรส่งเสริมให้คนทํางานที่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบีน้ันได้ทํางานเพ่ือแสดงศักยภาพของตนเองออกมาอย่างเหมาะสม ลูกจ้างที่เป็นโรคเรื้อรังไม่ว่าโรคใดก็
ตาม เมื่อเขาเจ็บป่วยจะต้องอนุญาตให้ลาป่วยเพื่อไปรักษาตัวได้ตามสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
แรงงาน [57] หากลูกจ้างเกิดเจ็บป่วยหนักจนทําให้ไม่แน่ใจว่าจะสามารถทํางานในตําแหน่งหน้าที่เดิมของ
ตนเองต่อไปได้หรือไม่ ก็ควรให้แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ประจําสถานประกอบการ หรือแพทย์เจ้าของไข้ หรือ
แพทย์ผู้เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้อง เป็นผู้ทําการตรวจประเมินสุขภาพของคนทํางานตามหลักทางการแพทย์ หาก
แพทย์เห็นว่าไม่สามารถทํางานต่อไปได้และผู้ป่วยควรหยุดพัก ก็ให้แพทย์เขียนใบความเห็นเป็นหลักฐาน
เอกสารยืนยัน เพ่ือให้คนทํางานน้ันได้ออกจากงานเหตุที่เจ็บป่วย ซึ่งจะทําให้คนทํางานได้รับเงินค่าชดเชยและ
ประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายต่อไป [29,57] 
  การให้ประเมินเพ่ือให้ออกจากงานด้วยสาเหตุของความเจ็บป่วยน้ัน ใช้ในกรณีที่คนทํางานเป็น
โรคเร้ือรังหรือบาดเจ็บจนมีอาการหนักมาก ไม่สามารถทํางานได้แล้วเท่าน้ัน ในกรณีของการติดเช้ือไวรัสตับ
อักเสบบีจะประเมินก็ต่อเมื่อคนทํางานมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะตับแข็ง มะเร็งตับ อย่างรุนแรงจนทํางาน
ต่อไปไม่ไหว สถานประกอบการจะต้องไม่ใช้การประเมินทางการแพทย์เป็นเคร่ืองมือในการขับไล่คนออกจาก
งาน จะต้องไม่ให้ผู้ติดเช้ือที่ยังไม่มีอาการหรือไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ เข้ารับการประเมินนี้ แพทย์ที่ทําการ
ประเมินจะต้องประเมินด้วยความเป็นอิสระทางวิชาการ ไม่ตกเป็นเครื่องมือช่วยเหลือสถานประกอบการใน
การไล่คนออกจากงาน ในการประเมินหากคนทํางานรายใดมีอาการหนักมากแพทย์ก็ลงความเห็นให้ออกจาก
งานด้วยสาเหตุความเจ็บป่วยได้ หากรายใดอาการไม่มากและสามารถทํางานต่อได้ก็ต้องรายงานไปตามความ
เป็นจริง แม้หากรายใดมีอาการจนทําให้ทํางานในตําแหน่งหน้าที่เดิมไม่ได้ แต่ยังสามารถทํางานในตําแหน่ง
หน้าที่อ่ืนในองค์กรได้ แพทย์ก็ควรแจ้งให้สถานประกอบการทราบถึงทางเลือกน้ีด้วย ไม่รีบด่วนลงความเห็น
ตัดสินให้ออกจากงานด้วยสาเหตุความเจ็บป่วยในทันที 

 บทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสําคัญ
เป็นลําดับต้น ในการดําเนินการเพ่ือไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเช้ือไวรัส
ตับอักเสบบีในสถานประกอบการ เน่ืองจากนักทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญ ในกระบวนการรับคน
เข้าทํางาน สิ้นสุดการจ้างงาน และการจัดสวัสดิการการตรวจสุขภาพให้แก่คนทํางานในองค์กร นักทรัพยากร
มนุษย์มืออาชีพ ควรเห็นคนทํางานเป็น “ทรัพยากรมนุษย์” ที่มีคุณค่า มีความเข้าอกเข้าใจ ให้โอกาส และมี
ความหวังดีต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน การให้ความเห็นของนักทรัพยากรมนุษย์ต่อผู้บริหารในประเด็นที่เก่ียวข้อง
กับการดําเนินการต่อคนทํางานที่เป็นผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี โดยทั่วไปย่อมจะเป็นความเห็นที่มีนํ้าหนักสูง 
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การยกเลิกนโยบายการบังคับตรวจหาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในผู้สมัครงานและในคนทํางานจะเกิดขึ้นได้ 
ย่อมต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากนักทรัพยากรมนุษย์เป็นสําคัญอย่างย่ิง 

 บทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านอาชีวอนามัย : ผู้ประกอบวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยที่ทํางานอยู่
ในสถานประกอบการ ทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน นักอาชีวอนามัย แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และ
พยาบาลอาชีวอนามัย มีหน้าที่ต้องสนับสนุน ส่งเสริม ให้ความรู้ความเข้าใจ และทํางานประสานกับเจ้าหน้าที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ในการที่จะไม่ทําให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบบี ผู้ประกอบวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยจะต้องไม่สนับสนุนให้มีการบังคับตรวจเลือดหาการติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบบีในการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทํางาน ในการตรวจสุขภาพประจําปี หรือในการตรวจสุขภาพ
โอกาสอ่ืนใด และจะต้องไม่สนับสนุนในการให้ผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีออกจากงาน (ด้วยเหตุที่เป็นผู้ติดเชื้อ) 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยมีหน้าที่ให้ความรู้เก่ียวกับช่องทางการติดต่อของเช้ือไวรัสตับอักเสบบี และ
แนวทางการป้องกันการติดเช้ือที่ถูกต้องตามหลักทางการแพทย์แก่สถานประกอบการ การดําเนินการเหล่าน้ี
ถือว่าเป็นจริยธรรมพ้ืนฐานของผู้ประกอบวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยที่พึงปฏิบัติ 

 บทบาทของผู้ตรวจรับรองมาตรฐาน : ผู้ตรวจรับรองมาตรฐาน (Auditor) รวมถึงที่ปรึกษาในการ
จัดทํามาตรฐาน (Consultant) เป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญเมื่อสถานประกอบการต้องการจัดทํามาตรฐานทาง
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น GMP และ HACCP ผู้ตรวจรับรองมาตรฐานที่ดีจะต้องไม่แนะนําให้สถานประกอบการ
บังคับตรวจหาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในผู้สมัครงานและคนทํางาน เน่ืองจากเป็นการสนับสนุนให้สถาน
ประกอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ ผู้ตรวจรับรองมาตรฐานควรแนะนําให้สถาน
ประกอบการเน้นการปฏิบัติในแง่การป้องกันการติดเช้ือ และควบคุมความสะอาดของผลิตภัณฑ์ มากกว่าการ
กีดกันผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีไม่ให้ทํางานในสถานประกอบการ 

 สถานพยาบาลที่เป็นผู้ตรวจทดสอบหาการติดเชื้อ : แพทย์และพยาบาลในสถานพยาบาลที่ทํา
หน้าที่ตรวจทดสอบหาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีให้กับสถานประกอบการ หากพบว่ามีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและการเลือกปฏิบัติ โดยการบังคับให้ผู้สมัครงานหรือคนทํางานตรวจเลือดหาการติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบี ท่านสามารถช่วยสถานประกอบการลดความเสี่ยงทางกฎหมายที่เกิดขึ้นน้ีได้ (ซึ่งสถานประกอบการ
บางแห่งอาจไม่ทราบว่าสิ่งที่ทําเป็นการดําเนินการที่ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไทย) การช่วยเหลือ
ทางหน่ึงทําได้โดยการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการ แล้วให้ข้อมูลหลักการ
ดําเนินการที่ถูกต้องตาม “คําแนะนําเก่ียวกับเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในสถานที่ทํางาน” ฉบับน้ี จะเป็นการช่วย
ลดความเสี่ยงทางกฎหมายให้กับสถานประกอบการท่ีมาใช้บริการกับสถานพยาบาลของท่านได้ 

 การไม่เลือกปฏิบัติ : สถานประกอบการควรมีนโยบายสนับสนุนการไม่เลือกปฏิบัติต่อคนทํางานที่
เป็นผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในทุกๆ ด้าน เช่น ในการพิจารณาเพ่ือให้รางวัล เลื่อนตําแหน่ง เงินพิเศษ จะต้อง
พิจารณาด้วยความเท่าเทียม ไม่นําสภาวะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีมาเป็นปัจจัยในการพิจารณา, ในการให้
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จะต้องให้อย่างเท่าเทียมตามที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่และอายุงานของ
บุคคลผู้น้ัน ไม่นําสภาวะการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาเพ่ือให้ได้รับมากหรือน้อยกว่า
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เพ่ือนร่วมงานรายอ่ืนที่มีตําแหน่งหน้าที่และอายุงานเท่าเทียมกัน, ในการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับคนทํางานที่เป็นผู้
ติดเช้ือ เพ่ือนร่วมงานไม่ควรแสดงอาการรังเกียจ ดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือตีตรา ต่อเพ่ือนร่วมงานที่เป็นผู้ติด
เช้ือไวรัสตับอักเสบบี (ในกรณีน้ีหากสถานประกอบการไม่มีนโยบายบังคับให้คนทํางานตรวจหาการติดเช้ือไวรัส
ตับอักเสบบี ก็จะไม่มีการทราบว่าคนทํางานรายใดบ้างที่เป็นผู้ติดเชื้อ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ปัญหาการแสดง
ความรังเกียจ ดูหมิ่น เหยียดหยาม และตีตราผู้ติดเช้ือในสถานประกอบการลดน้อยลงไปได้เอง) 

 การรักษาความลับ : สถานประกอบการควรมีนโยบายที่ส่งเสริมการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็น
ความลับภายในสถานประกอบการ ข้อมูลที่เก่ียวกับสถานะทางสุขภาพถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล คนทํางานที่
รู้ตัวว่าติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีน้ัน ไม่จําเป็นจะต้องแจ้งให้สถานประกอบการทราบว่าตนเองเป็นผู้ติดเช้ือ  
  หากสถานประกอบการมีนโยบายที่ไม่ตรวจหาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในผู้สมัครงานและใน
คนทํางานทุกรายแล้ว คนทํางานทุกฝ่ายในสถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ หัวหน้างาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพ่ือนร่วมงาน ก็ย่อมจะไม่มีการทราบว่า มีใครในองค์กรบ้างที่เป็นผู้
ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี การดําเนินนโยบายแบบน้ีทําให้เกิดความสบายใจต่อทุกฝ่าย และจะช่วยลดปัญหาการ
เปิดเผยข้อมูลสถานะการติดเช้ือของคนทํางานโดยไม่ได้รับอนุญาตลงไปได้มาก อีกทั้งในรายงานผลการตรวจ
สุขภาพที่ได้จากสถานพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นรายงานผลการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทํางาน รายงานผลการตรวจ
สุขภาพประจําปี หรือรายงานผลการตรวจสุขภาพในโอกาสอ่ืนใด ก็จะไม่มีผลการตรวจหาการติดเช้ือไวรัสตับ
อักเสบบีอยู่ในรายงานผลการตรวจน้ัน (ผู้ที่ทราบข้อมูลก็จะมีเพียงแต่บุคลากรทางการแพทย์ที่เก่ียวข้อง
เท่าน้ัน) 
  แม้จะได้ดําเนินนโยบายไม่บังคับตรวจหาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในผู้สมัครงานและ
คนทํางานที่เป็นลูกจ้างทุกรายแล้ว สถานประกอบการบางแห่งอาจต้องมีการจัดบุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์
และพยาบาล) มาประจําที่ห้องพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ [61] 
ทําให้ห้องพยาบาลของสถานประกอบการน้ันมีลักษณะเข้าข่ายเป็นสถานพยาบาล [62] และมีการบันทึกข้อมูล
ลงในเวชระเบียน [63] ข้อมูลในเวชระเบียนที่บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้บันทึกไว้น้ี อาจมีข้อมูลสถานะการ
ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีซึ่งคนทํางานที่มาเข้ารับบริการได้แจ้งแก่บุคลากรทางการแพทย์เอาไว้ได้ ทําให้การเก็บ
เวชระเบียนเหล่าน้ีจะต้องทําอย่างปกปิดมิดชิด ผู้ไม่เก่ียวข้องจะต้องไม่สามารถเข้าดูข้อมูลได้ นอกเสียจากจะ
ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล (คือคนทํางานรายน้ัน) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน การที่บุคคลที่
ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง เปิดดูข้อมูลในเวชระเบียนที่จัดเก็บไว้ จะถือ
ว่าเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 322 [58] ส่วนฝ่ายสถานประกอบการนั้น หากจัดเก็บ
ข้อมูลเวชระเบียนในห้องพยาบาลไว้ไม่ดี จนเป็นเหตุให้มีผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องมาเปิดดูข้อมูลสถานะการติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบบีของคนทํางานได้ ก็จะถือว่าเป็นความผิดทางแพ่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 
420 [64] 
  ฝ่ายบุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์และพยาบาล) ที่ทํางานในสถานประกอบการนั้น เมื่อทราบ
ข้อมูลสถานะการติดเช้ือของคนทํางานไม่ว่ารายใดแล้ว ก็จะต้องเก็บข้อมูลนี้เป็นความลับ โดยไม่นําไปเปิดเผย
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กับบุคคลใด นอกเสียจากจะได้รับการยินยอมจากคนทํางานผู้น้ันเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน หากบุคลากร
ทางการแพทย์รายใดนําข้อมูลไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ก็จะถือว่าเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 323 [58] และเป็นการกระทําผิดหลักสิทธิผู้ป่วย [65] 

 การให้ความรู้เก่ียวกับเช้ือไวรัสตับอักเสบบี : สิ่งที่สําคัญที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบีในคนทํางาน รวมถึงการลดความหวาดวิตกของการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีจากช่องทางต่างๆ คือการ
ให้ความรู้อย่างถูกต้องตามหลักทางการแพทย์แก่คนทํางานในสถานประกอบการ ทั้งในประเด็นลักษณะของ
เช้ือไวรัสตับอักเสบบี ระบาดวิทยา ช่องทางการติดต่อ ช่องทางท่ีไม่ติดต่อ กลุ่มเสี่ยง ระยะของโรค อาการ การ
ตรวจทดสอบหาการติดเช้ือ การรักษา และการป้องกัน 
  สถานประกอบการควรให้ความรู้เก่ียวกับเช้ือไวรัสตับอักเสบบีแก่คนทํางานทุกคนและทุกระดับ 
โดยอาจวางแผนงานกิจกรรมในการให้ความรู้รวมไปในแผนงานพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการก็ได้ 
ควรกําหนดทีมงานผู้รับผิดชอบในการดําเนินการให้ความรู้ ทําการให้ความรู้ผ่านทางช่องทางต่างๆ (เช่น การ
จัดบอร์ดให้ความรู้ การบรรยาย เสียงตามสาย วีดิทัศน์ อีเมล์ ระบบอินทราเน็ต) อาจให้ความรู้โดยบุคลากร
ภายในที่มีความสามารถ หรือเชิญบุคลากรภายนอกที่มีความเช่ียวชาญมาให้ความรู้ การจัดกระบวนการให้
ความรู้ควรคํานึงถึงปัจจัยด้าน เพศ ทัศนคติ และปัจจัยเสี่ยง และควรใช้หลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะสําหรับ
คนทํางานแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างสูงสุด 
  นอกจากให้ความรู้เก่ียวกับเช้ือไวรัสตับอักเสบบีแล้ว ควรให้ความรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพใน
ประเด็นอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับไวรัสตับอักเสบบีและการดูแลสุขภาพตับด้วย เช่น พิษภัยของแอลกอฮอล์ พิษภัย
ของยาเสพติดชนิดฉีดเข้าร่างกาย การเลิกยาเสพติด การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น 
 
คําแนะนําในการป้องกันการติดเชื้อเม่ือเกิดอุบัติเหตุขึ้น 
 ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงการป้องกันการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีที่ถูกต้องตามหลักทางการแพทย์ เมื่อเกิด
อุบัติเหตุจนคนทํางานมีเลือดออกขึ้นในสถานประกอบการ ช่องทางการติดต่อทางเลือดน้ัน เป็นช่องทางการ
ติดต่อหลักของเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในสถานประกอบการ (ผ่านทางการได้รับเลือดที่มีเช้ือไวรัสตับอักเสบบีเข้า
สู่ร่างกายทางบาดแผล รอยแตกของผิวหนัง หรือเย่ือบุ เช่น เย่ือบุตา เย่ือบุกระพุ้งแก้ม โดยอาจสัมผัสถูกเลือด
ที่กระเด็นโดยตรง หรือเลือดอาจผ่านมาทางสิ่งของที่มีคม เช่น เข็มเจาะเลือดผู้ป่วย มีดผ่าตัด เข็มสัก ใบมีด
โกน) เมื่อเกิดอุบัติเหตุจนคนทํางานมีเลือดออก จําเป็นต้องมีการดําเนินการอย่างถูกต้องเพ่ือป้องกันการติดต่อ
ที่อาจเกิดขึ้น 
 ในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในสถานประกอบการ หากสถานประกอบการไม่มีนโยบาย
บังคับตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในผู้สมัครงานและในคนทํางานที่เป็นลูกจ้างแล้ว ก็จะไม่ทราบว่า
คนทํางานผู้ใดบ้างที่เป็นผู้ติดเช้ือ เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่เก่ียวข้องกับเลือดขึ้นในสถานประกอบการ ควรนําหลักการ
ป้องกันโรคทางเลือดที่เรียกว่า “Universal precautions” มาประยุกต์ใช้ [66] หลักการน้ีคือการระมัดระวัง
ป้องกันตนเองตลอดเวลากับผู้ป่วย (เพ่ือนร่วมงานที่บาดเจ็บ) ทุกคน โดยให้คิดเสียว่าเพ่ือนร่วมงานทุกคนน้ันมี
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โอกาสท่ีจะเป็นผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีได้ การใช้หลักคิดและการป้องกันแบบ Universal precautions ถือ
ว่าเป็นหลักการป้องกันที่รอบคอบและทําให้ทุกคนปลอดภัย และยังทําให้ไม่ต้องมีการตีตราหรือเลือกปฏิบัติต่อ
คนทํางานผู้ใดเป็นพิเศษด้วย 

 คําแนะนําในการปฐมพยาบาล : เมื่อเกิดอุบัติเหตุจนเกิดมีเลือดออก คนทํางานทุกรายควรแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบทุกครั้ง เพื่อเข้ารับการปฐมพยาบาล คนทํางานที่ทําหน้าที่เป็นผู้
ปฐมพยาบาลควรเข้ารับการอบรมเก่ียวกับการปฐมพยาบาลและการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้มีความรู้
ในการดําเนินการได้อย่างถูกต้อง ในการปฐมพยาบาลเพ่ือนร่วมงานที่มีเลือดออกน้ัน ให้ใช้หลักการ Universal 
precautions คือรอบคอบระมัดระวังการติดเช้ือในคนทํางานทุกราย 
  หากอุบัติเหตุเลือดออกน้ันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเลือดกําลังไหลออกมาก จําเป็นที่จะต้องให้
การปฐมพยาบาลเพ่ือช่วยชีวิตเพ่ือนร่วมงานอย่างเร่งด่วน ให้ใช้ผ้าสะอาดหนาๆ ทําการกดห้ามเลือดไว้ หรือ
หากเพ่ือนร่วมงานยังรู้สึกตัวดีอาจให้กดแผลด้วยตัวเองก็ได้ จากน้ันรีบนําส่งไปที่ห้องพยาบาลของสถาน
ประกอบการเพ่ือดูแลต่อไป ผู้ที่ให้การช่วยเหลือเป็นคนแรก หากมือเกิดสัมผัสถูกเลือด การสัมผัสถูกเลือดด้วย
มือเปล่าโดยที่มือของเราไม่มีแผลใดๆ น้ันโดยทั่วไปถือว่าปลอดภัย แต่หลังการช่วยเหลือให้รีบล้างมือฟอกสบู่ 
และระหว่างการช่วยเหลือต้องระมัดระวังไม่เผลอเอามือขย้ีตาตนเอง ในการเข้าไปช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานที่
เกิดอุบัติเหตุ ผู้เข้าไปช่วยเหลือต้องระวังเศษวัสดุมีคม เช่น เศษแก้ว เศษโลหะ ที่อาจตกหล่นอยู่ในบริเวณน้ัน 
เน่ืองจากอาจทําให้ตนเองเกิดบาดแผลด้วยได้ 
  ถ้ามีเวลาเตรียมตัว (เช่น ในกรณีที่ห้องพยาบาลของสถานประกอบการ) ผู้ทําการปฐมพยาบาล
ควรล้างมือก่อนและหลังให้การปฐมพยาบาล ไม่ควรใช้มือเปล่าสัมผัสกับเลือดหรือแผลของเพื่อนร่วมงาน
โดยตรง โดยผู้ทําการปฐมพยาบาลควรใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล คือถุงมือยางและผ้ากันเปื้อนในการทํา
แผลและการปฐมพยาบาลทุกครั้ง และใส่หน้ากากหรือแว่นตาป้องกันการกระเด็นด้วย หากมีโอกาสท่ีจะเกิด
การกระเด็นของเลือดหรือของเหลวจากร่างกายของผู้ป่วย อุปกรณ์ที่ใช้ทําแผล เช่น ผ้าก๊อซ เทปติดแผล สําลี 
พลาสเตอร์ยา ควรใช้แบบที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Disposable) ส่วนนํ้ายาใส่แผล เช่น โพวิโดน-ไอโอดีน (ในชื่อ
การค้า เช่น เบตาดีน โพวิดีน) และเอทิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 % (แอลกอฮอล์ล้างแผล) น้ันให้เทแยก
ใช้สําหรับคนทํางานแต่ละคน 
  ถ้ามีวัสดุใดที่ใช้ในการทําแผลเกิดมีการเป้ือนเลือดแล้วต้องใช้ซ้ํา เช่น ผ้าพันแผล ผ้าปูรองโต๊ะ ผ้า
สามเหลี่ยม จะต้องนําไปซักด้วยนํ้ายาซักผ้าขาว หรือแช่แอลกอฮอล์ล้างแผล หรือแช่ในนํ้าร้อนเสียก่อน แล้วจึง
นําไปซักด้วยผงซักฟอก จึงนํากลับมาใช้ใหม่ได้ แม่บ้านที่นําผ้าเป้ือนเลือดเหล่าน้ีไปซักจะต้องใส่ถุงมือ ไม่ควร
จับผ้าเหล่าน้ีด้วยมือเปล่า 

 คําแนะนําในการช่วยฟ้ืนคืนชีวิต : ในกรณีที่คนทํางานเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในสถาน
ประกอบการ เพ่ือนร่วมงานจําเป็นต้องทําการช่วยฟ้ืนคืนชีพด้วยกระบวนการท่ีเรียกว่า Cardiopulmonary 
resuscitation (CPR) ให้อย่างเร่งด่วน สถานประกอบการควรมีนโยบายจัดต้ังทีมงานที่ทําหน้าที่ในการช่วยฟ้ืน
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คืนชีพน้ีไว้เผื่อมีเหตุฉุกเฉิน และควรให้ทีมงานเข้ารับการอบรมเก่ียวกับการปฐมพยาบาลและการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้มีความรู้ในการดําเนินการได้อย่างถูกต้องด้วย 
  สําหรับการช่วยฟ้ืนคืนชีพน้ัน มีโอกาสท่ีผู้ป่วยที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในสถาน
ประกอบการจะเป็นผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการช่วยเหลือ ควรดําเนินการโดย
คํานึงถึงหลักการ Universal precautions เอาไว้เสมอ ในการกดหน้าอก (Chest compression) ซึ่งเป็นการ
ดําเนินการที่สําคัญอย่างย่ิงในกระบวนการทํา CPR หากผนังหน้าอกของผู้ป่วยไม่มีบาดแผล มือของผู้ช่วยเหลือ
ไม่มีบาดแผล และต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน สามารถทําการกดหน้าอกด้วยมือเปล่าได้อย่างปลอดภัย ในกรณี
ที่ผนังหน้าอกของผู้ป่วยมีบาดแผลหรือมีเลือดเป้ือน ผู้ช่วยเหลือควรใส่ถุงมือยาง (ถุงมือยางเป็นอุปกรณ์พ้ืนฐาน
ที่ควรมีอยู่ในกล่องปฐมพยาบาลของสถานประกอบการ) จะเป็นการเพ่ิมความปลอดภัยให้มากขึ้น 
  สําหรับการช่วยหายใจโดยการเป่าปากโดยตรง (Mouth-to-mouth) น้ันเป็นวิธีการช่วยเหลือที่
อาจทําให้ผู้ช่วยเหลือเสี่ยงต่อการได้รับสัมผัสเชื้อได้ (เช่น จากนํ้าลายปนเลือด) เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงน้ี 
ผู้ช่วยเหลืออาจใช้การช่วยฟ้ืนคืนชีพด้วยเทคนิคการกดหน้าอกเพียงอย่างเดียว (Chest compression-only 
CPR) ในการช่วยเหลือแทน [67] หรือสถานประกอบการอาจจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันสําหรับการเป่าปากเพ่ือช่วย
ฟ้ืนคืนชีพ (CPR mouth-to-mouth barrier device) มาจัดเก็บไว้ในกล่องปฐมพยาบาลเพ่ือให้ผู้ช่วยเหลือใช้ 
อุปกรณ์น้ีแบบที่ใช้สําหรับบุคคลทั่วไปมักจะมีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มใส ใช้คลุมปากและจมูกของผู้ป่วยไว้ แล้ว
ให้ผู้ทําการช่วยเหลือเป่าลมหายใจผ่านวาล์วทางเดียว (One-way valve) หรือแผ่นกรอง (Filter) เข้าสู่ปาก
ของผู้ป่วย ทําให้ผู้ช่วยเหลือไม่ต้องสัมผัสกับปากของผู้ป่วยโดยตรง อีกแบบสําหรับผู้เช่ียวชาญจะเป็นหน้ากาก
แบบครอบครึ่งหน้าที่มีวาล์วทางเดียว นิยมใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมการใช้
มาแล้ว (เนื่องจากต้องจัดวางตําแหน่งให้ดีจึงจะเป่าลมหายใจเข้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ) การใช้อุปกรณ์
เหล่าน้ีจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสเช้ือจากการเป่าปากโดยตรง 
  สําหรับการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าจากภายนอกร่างกายแบบอัตโนมัติ (Automated 
external defribrillator; AED) [68] ซึ่งอาจมีใช้ในสถานประกอบการบางแห่ง เน่ืองจากการใช้เครื่องน้ีเป็น
การใช้แต่เพียงภายนอกร่างกาย ผู้ช่วยเหลือจึงสามารถใช้ โดยการนําแผ่นแปะผิวหนังไปแปะที่ผิวหนังส่วน
หน้าอกของผู้ที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น และให้เครื่องทําการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าสู่หัวใจได้โดยไม่มีความเสี่ยง
ในการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีมากขึ้นไปกว่าปกติ 

 คําแนะนําในการทําความสะอาดพ้ืนผิวและวัสดุที่เป้ือนเลือด : เมื่อเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ทํางาน
จนเกิดเลือดออกขึ้นแล้ว เลือดของคนทํางานอาจหยดเลอะเปื้อนพื้น ผนัง เครื่องจักร พื้นผิวสิ่งของ หรือวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุไปด้วย ในการทําความสะอาดควรคิดเสียว่าเลือดของคนทํางานทุกคน
น้ันมีโอกาสท่ีจะมีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีอยู่ การทําความสะอาดคราบเลือดหลังเกิดอุบัติเหตุจึงจําเป็นต้องทํา
อย่างถูกหลักการป้องกันโรคติดเช้ือทางเลือด [66,69] โดยแม่บ้านที่ทําหน้าที่เป็นผู้ทําความสะอาดนั้น จะต้อง
ใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยาง ผ้ากันเปื้อน และอาจต้องใส่รองเท้าพื้นยางหรือรองเท้าบู๊ต 
รวมถึงหน้ากากหรือแว่นตาป้องกันการกระเด็นด้วย (ตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่ทําความสะอาดและ
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ปริมาณเลือดที่หยดเลอะ) หากในพ้ืนที่เกิดอุบัติเหตุมี เศษแก้ว เศษโลหะ หรือเศษวัสดุแหลมคมอื่นใดตกอยู่ 
ผู้ทําความสะอาดต้องระมัดระวังไม่ให้ตนเองเกิดแผล เพราะจะเพ่ิมความเสี่ยงต่อการได้รับเช้ือ 
  เช้ือไวรัสตับอักเสบบีมีความทนทานในสิ่งแวดล้อมสูง สามารถอยู่ภายนอกร่างกายมนุษย์ได้เป็น
เวลายาวนานอย่างน้อย 7 วัน [13-14] หากอยู่ในที่อุณหภูมิตํ่า (เช่น 4 องศาเซลเซียส) อาจมีความสามารถใน
การติดเช้ืออยู่ยาวนานถึง 9 เดือน [70] แต่ก็สามารถถูกทําลายได้ด้วยนํ้ายาฆ่าเช้ือ เช่น เอทิลแอลกอฮอล์ที่มี
ความเข้มข้นต้ังแต่ 40 % ขึ้นไป [70] หรือสารฟอกขาว [14] ในการทําความสะอาดคราบเลือดน้ัน หากเลือดมี
ปริมาณมาก ให้ใช้ผ้าขี้ริ้ว (ที่ใช้แล้วทิ้ง) หรือกระดาษทิชชู หรือเศษขี้เลื่อย ซับคราบเลือดเสียก่อน จากนั้น
กวาดใส่ถุงพลาสติกแล้วนําไปทิ้งเป็นขยะติดเช้ือ คราบเลือดที่เหลือบนพ้ืนผิว องค์กร Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา [14] แนะนําให้ทําความสะอาดโดยใช้นํ้ายา
ซักผ้าขาว หรือที่เรียกว่าสารฟอกขาว (Bleaching agent) ผสมนํ้าในอัตราส่วนความเข้มข้น 1 ส่วนต่อนํ้า 10 
ส่วน มาเช็ดทําความสะอาด โดยในนํ้ายาซักผ้าขาว (ช่ือการค้าในประเทศไทย เช่น ไฮเตอร์ ไฮยีน) จะมีส่วนผสม
ของสารโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (Sodium hypochlorite) ซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเช้ือได้ หากไม่ใช้
นํ้ายาซักผ้าขาวในการฆ่าเชื้อ อาจใช้เอทิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นตั้งแต่ 40 % ขึ้นไปทดแทน [70] (เช่น 
แอลกอฮอล์ล้างแผล ซึ่งจะเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 %) หรือในกรณีของสถานพยาบาล อาจใช้
แผ่นทําความสะอาดชุบนํ้ายาฆ่าเช้ือ (ในช่ือการค้า เช่น CaviWibes) ทดแทนก็ได้ 

 คําแนะนําในการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยทั่วไป : การรักษาความสะอาดและสุขอนามัย
ทั่วไปในสถานประกอบการน้ัน จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อไวรัสตับอักเสบบีภายในสถาน
ประกอบการได้ สุขอนามัยที่ดีที่ควรปฏิบัติคือ ควรแยกแก้วนํ้าของคนทํางานแต่ละราย หรือใช้กรวยกระดาษ
ด่ืมนํ้า หรือล้างแก้วนํ้าทุกคร้ังหลังใช้งาน, ควรล้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการกินและปรุงอาหารทุกครั้งหลังจากใช้งาน, 
ของใช้ส่วนตัวที่มีโอกาสเป้ือนเลือด เช่น ใบมีดโกน แปรงสีฟัน กรรไกรตัดเล็บ หากนํามาใช้ในสถานที่ทํางาน 
(เช่น กรณีสถานที่ทํางานที่ต้องอยู่เฝ้าเวรหรือพักค้าง) ไม่ควรใช้สิ่งของเหล่าน้ีร่วมกับเพ่ือนร่วมงานคนอื่น, 
สถานประกอบการที่ใช้อุปกรณ์ที่อาจทําให้เกิดเลือดต่อผู้รับบริการ เช่น ร้านตัดผม (ใบมีดโกน) ร้านสัก (เข็ม
สัก) ร้านรับเจาะตามร่างกาย (เข็มเจาะตามร่างกาย) ร้านทําเล็บ (กรรไกรตัดเล็บ กรรไกรตัดหนัง) และ
สถานพยาบาล (เข็มฉีดยา เข็มเจาะเลือด อุปกรณ์ผ่าตัด กล้องส่อง) จะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสี่ยงใน
การได้รับเลือดจากผู้รับบริการรายอ่ืน โดยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น ใช้อุปกรณ์แบบใช้ครั้งเดียว
แล้วทิ้ง นําไปทําให้ปราศจากเช้ือ นําอุปกรณ์ไปเช็ดนํ้ายาฆ่าเช้ือ, การทํางานในสถานประกอบการที่มีการใช้
ของมีคม (เช่น มีดสําหรับตัด-หั่น-สับ ใบเลื่อย ตะปู เข็ม หินเจียร) จะต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง รวมถึงควร
พัฒนาหาวิธีป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจนเป็นแผลเลือดออกต่อคนทํางาน, การทํางานในสถานพยาบาล 
ควรระมัดระวังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเข็มตําหรือบาดแผลจากวัสดุมีคม (เช่น ใบมีดผ่าตัด) การทิ้งเข็มควรทิ้ง
ในภาชนะที่มิดชิด (เช่น กระป๋องพลาสติกหนา กระป๋องโลหะปากแคบ) และมีฝาปิด, ไม่ควรทิ้งเข็มหรือวัสดุ
มีคมอ่ืนใดปะปนลงในถังขยะทั่วไป ผ้าใช้แล้ว ชุดผ่าตัด เพราะจะทําให้แม่บ้านและพนักงานเก็บขยะที่มาทํา
ความสะอาดต่อ เกิดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุเข็มและของมีคมทิ่มตําได้ 
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  ในกรณีที่ได้รับเช้ือหรือมีความเสี่ยงในการได้รับไวรัสตับอักเสบบีจากการทํางาน เช่น บุคลากรใน
สถานพยาบาลถูกเข็มทิ่มตํา ถูกเลือดหรือของเหลวจากร่างกายผู้ป่วยกระเด็นเข้าบาดแผล ตา หรือปาก หรือ
คนทํางานในสถานประกอบการท่ัวไปเกิดอุบัติเหตุถูกเลือดของเพ่ือนร่วมงานกระเด็นเข้าบาดแผล ตา หรือปาก 
หลังจากล้างทําความสะอาดบาดแผลหรือบริเวณที่ถูกเลือดกระเด็นใส่แล้ว ควรไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาล
โดยเร็วที่สุด เพ่ือให้แพทย์ทําการประเมินความเสี่ยงต่อการติดเช้ือ ซึ่งในบางกรณีอาจต้องทําการป้องกันการ
ติดเช้ือหลังการสัมผัส (Post-exposure prophylaxis; PEP) ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 
(Hepatitis B vaccine) หรือการให้ภูมิคุ้มกันด้วย Hepatitis B immunoglobulin (HBIG) [36,71-72] 
 
คําแนะนําในการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีให้กับคนทํางาน 
 การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B vaccine) เป็นวิธีการป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบีที่มีประสิทธิภาพ ในประเทศไทยรัฐบาลได้มีนโยบายฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีให้กับทารกแรก
เกิดทุกรายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2535 [1] ซึ่งในทางปฏิบัติทําได้ครอบคลุมมากขึ้นมาตาม
ระยะเวลา (ต้ังแต่ประมาณร้อยละ 15 ของเด็กเกิดใหม่ในปี พ.ศ. 2535, เพ่ิมเป็นร้อยละ 95 ในปี พ.ศ. 2543, 
จนถึงร้อยละ 99 ในปี พ.ศ. 2556 [1]) ในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่
เผยแพร่ในเอกสารของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. 2561 [73] น้ัน การฉีดวัคซีนป้องกัน
ไวรัสตับอักเสบบีจะทําในเด็กทุกคน โดยเข็มที่ 1 ให้ต้ังแต่แรกเกิด, เข็มที่ 2 เมื่ออายุ 4 เดือน, และเข็มที่ 3 เมื่อ
อายุ 6 เดือน ในรายที่คลอดจากมารดาที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี จะมีการให้เพ่ิมอีก 1 เข็มที่อายุ 1 เดือน 
และในรายที่เมื่อโตแล้วได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ จะมีการให้วัคซีนเพ่ิมเติมเมื่ออายุ 7 ปี (ขณะอยู่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1) [73] ด้วยแนวทางการให้วัคซีนข้างต้นน้ี ทําให้ในปัจจุบัน (พ.ศ.2562) เด็กไทยมีโอกาสสูง
ที่จะมีภูมิคุ้มกันต่อการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี 
 สําหรับในผู้ใหญ่น้ัน การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีไม่ได้อยู่ในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่เผยแพร่ในเอกสารของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. 
2561 [73] การจัดโครงการฉีดวัคซีนให้กับคนทํางาน (ซึ่งเป็นประชากรวัยผู้ใหญ่) ในลักษณะโครงการส่งเสริม
สุขภาพน้ัน สถานประกอบการจึงมักต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง (นอกเสียจากมีการจัดโครงการแจกวัคซีนฟรีโดย
องค์กรภาครัฐต่างๆ เป็นคร้ังๆ ซึ่งหากมี สถานประกอบการก็สามารถแนะนําคนทํางานให้ไปทําการฉีดวัคซีนได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) 
 วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีเป็นวัคซีนเชื้อตายชนิด Recombinant DNA vaccine [73] การฉีด
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีในผู้ใหญ่นั้น มีองค์กรทางด้านวิชาการหลายแห่งได้แนะนําวิธีการฉีดไว้ เช่น 
องค์การอนามัยโลก ฉบับปี ค.ศ. 2017 [34] หรือในประเทศสหรัฐอเมริกา มีคําแนะนําของ American 
College of Physicians (ACP) ฉบับปี ค.ศ. 2017 [25] และของ CDC ฉบับปี ค.ศ. 2018 [74] ส่วนใน
ประเทศไทย มีคําแนะนําของสมาคมโรคติดเช้ือแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 [75] เป็นต้น ตารางเวลาในการ
ฉีดวัคซีนที่แนะนําโดยแต่ละองค์กรในแต่ละสถานการณ์อาจมีความแตกต่างกันไป ในประเทศไทย คําแนะนํา
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ของสมาคมโรคติดเช้ือแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 [75] ระบุว่าการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีน้ัน 
มักแนะนําในผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดโรคได้ง่าย ได้แก่ ผู้ติดยาเสพติด, รักร่วมเพศ, ผู้ป่วยโรคไตที่ทําการ
ฟอกไต, ผู้ป่วยที่ได้รับเลือดบ่อยเช่น Hemophilia หรือ Thalassemia, บุคคลในครอบครัวที่ตรวจพบไวรัส
ตับอักเสบบี, แพทย์หรือทันตแพทย์, หรือบุคคลที่ทํางานสัมผัสกับเลือด โดยการฉีดให้ฉีดเข้ากล้ามเน้ือต้นแขน 
3 ครั้ง ที่ 0, 1, และ 6 เดือน (หมายถึงวันที่เริ่มฉีดให้นับเป็น 0 เดือน จากน้ันนัดฉีดเข็มที่ 2 ในเวลาห่างจาก
เข็มแรก 1 เดือน และเข็มที่ 3 ในเวลาห่างจากเข็มแรก 6 เดือน ตามลําดับ) องค์การอนามัยโลกก็แนะนําให้
ทําการฉีดผู้ใหญ่ในกรณีทั่วไปในลักษณะน้ีเช่นกัน [34] 
 ในกรณีพิเศษ เช่น ในผู้เดินทาง (Traveler) ที่ต้องการได้รับภูมิคุ้มกันอย่างรวดเร็วก่อนเดินทาง (หรือ
หลังจากพ่ึงมาถึงจุดหมายที่เป็นแหล่งที่มีความชุกของโรคสูง) คําแนะนําขององค์การอนามัยโลกให้ฉีดวัคซีนใน
ลักษณะที่อาจแตกต่างออกไปได้ คือให้ทําการฉีดที่ 0, 7, 21 วัน ตามด้วยเข็มที่ 4 หลังจากฉีดเข็มแรกไปแล้ว 
12 เดือน (หมายถึงฉีดเข็มแรกนับเป็น 0 วัน หลังจากน้ันนัดฉีดเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 7 วัน, เข็มที่ 3 ห่าง
จากเข็มแรก 21 วัน, และเข็มที่ 4 ห่างจากเข็มแรก 12 เดือน) [34] หรือวัคซีนบางรุ่นอาจระบุให้ฉีดในวัยรุ่นใน
แบบ 2 เข็มห่างกัน 4 – 6 เดือน ก็อาจพบได้ [34] 
 กรณีที่นัดฉีดวัคซีนแล้วไม่ได้มา (ขาดการฉีดอย่างต่อเน่ือง) ในวิธีการฉีดแบบปกติคือที่ 0, 1, และ 6 
เดือน องค์การอนามัยโลกแนะนําว่า ถ้าหากฉีดเข็มแรกไปแล้วขาดการฉีดเข็มที่ 2 (ที่ 1 เดือน) เมื่อผู้เข้ารับการ
ฉีดวัคซีนมาหลังเวลานัด ไม่จําเป็นต้องเร่ิมฉีดใหม่ ให้ฉีดเข็มที่ 2 ต่อในวันน้ันไปเลย หลังจากน้ันให้นัดฉีดเข็มที่ 
3 ห่างจากเข็มที่ 2 เป็นเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ส่วนในกรณีที่ฉีดเข็มที่ 1 และ 2 ตามเวลา แต่ขาดการฉีด
เข็มที่ 3 (ที่ 6 เดือน) เมื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนมาหลังเวลานัด ก็ให้ฉีดเข็มที่ 3 ต่อได้ในวันน้ันเลย [34] 
 การฉีดวัคซีนน้ันจะทําเฉพาะในคนทํางานที่ไม่ได้กําลังมีการติดเช้ือ (HbsAg เป็นลบ), ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน
ต่อเช้ือ (anti-HBs เป็นลบ) และไม่เคยมีการติดเช้ือมาก่อน (anti-HBc เป็นลบ) การจะทราบได้ว่าคนทํางานผู้ใด
ที่อยู่ในกลุ่มน้ี จะต้องทําการตรวจเลือดทดสอบให้ครบทั้ง 3 อย่าง คือ HBsAg, anti-HBs, และ anti-HBc [25] 
(กรุณาดูรายละเอียดในตารางที่ 1) คนทํางานที่พบว่ากําลังมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg เป็นบวก) 
น้ันไม่ต้องทําการฉีดวัคซีน [14] แต่ควรให้ไปพบแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านโรคทางเดินอาหารและตับเพ่ือทําการ
ตรวจรักษาแทน 
 คนทํางานบางส่วนที่เคยติดเชื้อแต่หายจากการติดเชื้อแล้ว จะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสขึ้นได้เองตาม
ธรรมชาติ (HBsAg เป็นลบ, anti-HBs เป็นบวก, anti-HBc เป็นบวก) คนทํางานกลุ่มน้ีไม่ต้องทําการฉีดวัคซีน 
และคนทํางานบางส่วนที่เคยได้รับวัคซีนมาแล้วในอดีต จะตรวจพบว่ามีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสเช่นกัน แต่ไม่
พบว่าเคยติดเช้ือ (HBsAg เป็นลบ, anti-HBs เป็นบวก, anti-HBc เป็นลบ) กลุ่มน้ีก็ไม่ต้องฉีดวัคซีนอีก 
 แม้ว่าจะทําการฉีดวัคซีนตามจํานวนเข็มที่กําหนดจนครบถ้วนแล้วก็ตาม ในผู้ที่ฉีดวัคซีนจํานวนหนึ่ง 
(ประมาณ 5 % [35]) จะพบว่าเป็นผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อวัคซีน (เรียกว่ากลุ่ม Non-responder [36]) ทําให้ไม่มี
ภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นหลังจากการฉีดวัคซีนครบ (คือตรวจ anti-HBs เป็นลบ หรือถ้าตรวจแบบเชิงปริมาณคือมี
ระดับ anti-HBs ตํ่ากว่า 10 mIU/ml [14]) เน่ืองจากผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนส่วนใหญ่ (ประมาณ 95 % [13]) 
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จะมีภูมิคุ้มกันขึ้นได้ โดยทั่วไปจึงไม่มีความจําเป็นต้องตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกัน (ตรวจ anti-HBs) หลังจากฉีด
วัคซีนครบกําหนดไปแล้ว (เช่น ที่ 1 เดือนหลังฉีดครบ) [75] ยกเว้นแต่ในบางกรณี เช่น บุคลากรทางการแพทย์
ที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับสัมผัสเช้ือมาก [14,75], เด็กที่เกิดจากมารดาที่กําลังติดเช้ือ (มารดามีผล HBsAg เป็น
บวก) [14], ผู้ป่วยล้างไต ผู้ติดเช้ือเอไอวี ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันตํ่า ที่ได้รับการฉีดวัคซีน [14], คู่นอนของผู้ติดเช้ือ [14], 
หรือกรณีที่ต้องการทราบว่าเป็นผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อวัคซีน (Non-responder) จริงหรือไม่ [75] 
 เน่ืองจากอาจมีคนทํางานกลุ่มหน่ึงที่เป็นผู้ไม่ตอบสนองต่อวัคซีน (Non-responder) คือจะยังคงไม่มี
ภูมิคุ้มกัน แม้ว่าได้ฉีดวัคซีนจนครบตามกําหนดแล้วก็ตาม (เกิดขึ้นได้ประมาณ 5 % [35]) สถานพยาบาลที่เป็น
ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนแก่คนทํางาน จึงควรแจ้งให้สถานประกอบการและคนทํางานผู้รับการฉีดวัคซีนได้ทราบ
ล่วงหน้าถึงความเป็นไปได้น้ีเอาไว้ด้วย กลุ่มเสี่ยงที่อาจพบเป็นผู้ไม่ตอบสนองต่อวัคซีน เช่น เป็นโรคไต, เป็น
โรคตับ, เป็นโรคเบาหวาน, ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน, หรือมีลักษณะพันธุกรรมที่เก่ียวข้องกับ Human leukocyte 
antigen (HLA) บางอย่างที่ทําให้ไม่ตอบสนองต่อวัคซีน [76] ในกรณีปกติทั่วไป องค์การอนามัยโลกไม่แนะนํา
ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นซ้ําในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 3 เข็มไปแล้ว [13] แต่คําแนะนําจากองค์กรวิชาการบางแห่ง เช่น 
องค์กร CDC แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนําว่าอาจฉีดกระตุ้น (Booster dose) ได้ในบางกรณี เช่น ผู้ป่วย
ล้างไต หรือผู้ป่วยภูมิคุ้มกันตํ่าอย่าง ผู้ติดเช้ือเอชไอวี, ผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก, ผู้ที่ได้รับยาเคมีบําบัด 
หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับสัมผัสเช้ือมาก [14,72] แม้ว่าจะฉีดวัคซีนกระตุ้นซ้ําไป
แล้ว ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนบางรายก็ยังคงมีโอกาสท่ีจะยังคงไม่มีภูมิคุ้มกันขึ้นได้อยู่ดี [76] 
 ในคนทํางานบางส่วนอาจพบผลการตรวจที่เรียกว่า Isolated core antibody (ดูรายละเอียดใน
ตารางที่ 1) คือพบว่า HBsAg เป็นลบ, anti-HBs เป็นลบ, และ anti-HBc เป็นบวก คนทํางานกลุ่มนี้ควรได้รับ
การตรวจ anti-HBc ซ้ําเพ่ือป้องกันการผิดพลาดของผลตรวจ หากยังพบว่ามี anti-HBc เป็นบวก อาจเกิดจาก
เป็นผู้ที่เคยติดเช้ือแต่หายแล้ว เมื่อนานมาแล้ว จนระดับ anti-HBs หายไป หรืออาจเป็นกลุ่มที่ยังมีการติดเชื้อ
อยู่ในปัจจุบัน แต่ตรวจ HBsAg เป็นลบ (แต่ถ้าตรวจ HBV DNA ในเลือดจะยังพบอยู่) ที่เรียกว่ากลุ่ม Occult 
infection [14,25] การจะแยกแยะได้ว่าคนทํางานอยู่ในกลุ่มใดอาจต้องทําการส่งตรวจ HBV DNA หรือในบาง
เอกสารแนะนําให้ทําการทดลองฉีดวัคซีนให้กับคนกลุ่มน้ี ถ้าเป็นกลุ่มที่เคยมีการติดเช้ือแต่หายเมื่อนานมาแล้ว 
เช่ือว่าจะมีภูมิคุ้มกันกลับมาให้ตรวจพบได้อีก (มี anti-HBs สูงขึ้นให้ตรวจพบได้ตั้งแต่ 10 mIU/ml ขึ้นไป) 
เรียกภาวะน้ีว่า Anamnestic response แต่ถ้าเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อแบบ Occult infection จะไม่ตอบสนองต่อ
วัคซีน คือไม่มีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้น [77] เนื่องจากในการดําเนินการกับคนทํางานกลุ่ม Isolated core antibody 
นั้น อาจต้องมีการตรวจทดสอบเพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติม (เช่น ตรวจ HBV DNA) เมื่อพบคนทํางานที่เป็นกลุ่ม 
Isolated core antibody จากการตรวจคัดกรอง ควรส่งคนทํางานรายน้ันไปพบแพทย์ผู้เช่ียวชาญในสาขาที่
เก่ียวข้อง เช่น อายุรแพทย์โรคติดเช้ือ หรืออายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ เพ่ือให้เป็นผู้ดําเนินการ
ตรวจหาสาเหตุ (และฉีดวัคซีนหรือทําการรักษาต่อไป) จะเป็นการเหมาะสม 
 [หมายเหตุ กรณีที่ก่อนทําการฉีดวัคซีน หากทําการตรวจเพียง HBsAg และ anti-HBs น้ัน คนทํางาน
ที่ทั้งผล HBsAg และ anti-HBs เป็นลบ บางส่วนอาจถูกพิจารณาว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยติดเชื้อและยังไม่



40 

เคยได้รับวัคซีน แต่แท้จริงแล้วอาจเป็นกลุ่ม Isolated core antibody นี้ก็ได้ (คือถ้าตรวจ anti-HBc ด้วยจะ
พบว่าผลเป็นบวก) ทําให้เมื่อฉีดวัคซีนแก่คนทํางานเหล่านี้ไปแล้ว มีโอกาสที่จะเกิดมีผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อวัคซีน
จํานวนมาก ดังน้ันหากต้องการแยกกลุ่มของคนทํางานที่มาฉีดวัคซีนให้ได้ชัดเจน จึงจําเป็นต้องทําการตรวจ
ทดสอบคัดกรองทั้ง 3 อย่าง คือ HBsAg, anti-HBs, และ anti-HBc [25]] 
 ในประเทศจีนมีการทดลองทําการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่ม Isolated core antibody (HBsAg และ anti-
HBs เป็นลบ, anti-HBc เป็นบวก) จํานวน 304 คน เทียบกับกลุ่มควบคุม ซึ่งเป็นผู้ที่ยังไม่เคยติดเช้ือและไม่มี
ภูมิคุ้มกัน (HBsAg, anti-HBs, และ anti-HBc เป็นลบ) จํานวน 304 คนเท่ากัน ทําการฉีดวัคซีน 3 เข็มที่ 0, 1, 
และ 3 เดือน แล้วทําการตรวจหาภูมิคุ้มกัน (anti-HBs) ที่ 1 เดือนหลังฉีดวัคซีนเข็มสุดท้าย ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่ม Isolated core antibody น้ันมีอัตราการตอบสนองต่อวัคซีน (คือเกิดภูมิคุ้มกันขึ้น) น้อยกว่ากลุ่มควบคุม 
(เกิดภูมิคุ้มกันขึ้น 86.2 % เทียบกับ 92.1 %) [78] 
 ประเด็นที่น่าสนใจต่อมาคือในกลุ่มคนที่เคยฉีดวัคซีนครบไปแล้วเมื่อหลายสิบปีก่อน เมื่อเวลาผ่านไป
หลายปี (เช่น 20 – 30 ปี [32-33]) ผลตรวจ anti-HBs จากบวกอาจกลายเป็นลบได้ (ทําให้ผล HBsAg, anti-
HBs, และ anti-HBc เป็นลบทั้งหมด) ในกรณีนี้องค์การอนามัยโลกเชื่อว่าแม้ระดับภูมิคุ้มกันจะลดตํ่าลงจน
ตรวจไม่พบแล้ว (คือ anti-HBs มีระดับตํ่ากว่า 10 mIU/ml) แต่ความสามารถในการป้องกันโรคอาจยังมี
ยาวนานไปตลอดชีวิต [34] จึงไม่แนะนําให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นในกรณีคนปกติทั่วไป (นอกจากบุคคลกลุ่มพิเศษ 
เช่น ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันตํ่า [34]) ในกรณีของคนทํางานที่สุขภาพแข็งแรง หากมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าเคย
ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มในอดีตมาแล้ว ก็ไม่มีความจําเป็นต้องทําการฉีดวัคซีนซ้ําให้กับคนทํางานผู้น้ันอีก 
 ในเอกสารฉบับปี ค.ศ. 2017 ขององค์การอนามัยโลก [34] ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมด้วยว่า ในอนาคต
การศึกษาวิจัยให้รู้แน่ชัดว่าเมื่อฉีดวัคซีนครบตามกําหนดแล้ว ภูมิคุ้มกันน้ันจะยังมีอยู่ยาวนานไปตลอดชีวิตจริง
หรือไม่เป็นสิ่งที่มีความสําคัญ โดยเฉพาะในบุคคลบางกลุ่ม เช่น ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันตํ่า (อย่างผู้ติดเชื้อเอชไอวี) แต่
คําแนะนําในปัจจุบันน้ันคือ ในกรณีคนทั่วไปที่เช่ือว่ามีสภาวะภูมิคุ้มกันปกติ หากได้รับวัคซีนครบตามกําหนด
แล้ว ไม่มีความจําเป็นต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นซ้ํา [34] 
 สําหรับคนทํางานที่เกิดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา เน่ืองจากเกิดในยุคที่ประเทศไทยมีนโยบายการ
ฉีดวัคซีนให้กับทารกแรกเกิดทุกคนแล้ว [1] ทําให้มีโอกาสสูงที่คนทํางานกลุ่มนี้จะเคยได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 
แต่อย่างไรก็ตาม ยังอาจมีคนทํางานที่เกิดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมาบางราย ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 
เน่ืองจากในทางปฏิบัติน้ันการฉีดทําได้ครอบคลุมมากขึ้นมาตามระยะเวลา (ต้ังแต่ประมาณร้อยละ 15 ของเด็ก
เกิดใหม่ในปี พ.ศ. 2535, เพ่ิมเป็นร้อยละ 95 ในปี พ.ศ. 2543, จนถึงร้อยละ 99 ในปี พ.ศ. 2556 [1]) หาก
ต้องการฉีดวัคซีนให้กับคนทํางานกลุ่มน้ี ถ้ามีหลักฐานชัดเจนว่าเคยได้รับการฉีดวัคซีนครบตามกําหนดแล้ว ก็
ไม่จําเป็นต้องทําการฉีดวัคซีนซ้ําอีก แต่หากไม่แน่ใจหรือไม่ทราบประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ
บีที่ชัดเจน คําแนะนําของสมาคมโรคติดเช้ือแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 [75] แนะนําให้ทดลองฉีดวัคซีน
ก่อน 1 เข็ม แล้วตรวจ anti-HBs ภายหลังการฉีดวัคซีน 2 – 4 สัปดาห์ หากพบว่าระดับภูมิคุ้มกันสูงตั้งแต่ 10 
mIU/ml ขึ้นไป แสดงว่าร่างกายมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้ว ก็ไม่จําเป็นต้องฉีดวัคซีนอีก [32,75] 
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 สําหรับผลข้างเคียง (Side effect) จากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีน้ันโดยทั่วไปถือว่ามี
ค่อนข้างน้อย ผลข้างเคียงที่อาจพบได้คือ เจ็บบริเวณที่ฉีด, ปวดกล้ามเน้ือ, มีไข้ขึ้น (ส่วนใหญ่มักหายได้ภายใน 
24 ช่ัวโมง) [34] สําหรับผลข้างเคียงรุนแรงคืออาการแพ้แบบ Anaphylaxis นั้น มีโอกาสพบได้เพียง 1.1 ใน
ล้าน [34] วัคซีนน้ีสามารถใช้ฉีดในผู้ติดเช้ือเอชไอวี และในคนต้ังครรภ์ได้โดยไม่เป็นอันตราย [34] ข้อห้ามเดียว
ของการฉีดวัคซีนน้ีคือห้ามฉีดในผู้ที่เคยมีประวัติแพ้วัคซีน (หรือส่วนประกอบของวัคซีน) ชนิดน้ีอย่างรุนแรงมา
ก่อน [34] 
 เน่ืองจากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีน้ันต้องทําการนัดฉีดต่อเนื่องหลายเข็ม (ในผู้ใหญ่โดย
ปกติคือฉีด 3 เข็ม) เพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่ทั้งคนทํางานผู้มารับบริการฉีดวัคซีนและสถานพยาบาลที่เป็นผู้
ฉีดวัคซีน แนะนําให้ทําการฉีดวัคซีน ณ สถานพยาบาล (คือให้คนทํางานเป็นผู้เดินทางเข้ามาฉีดวัคซีน) จะเป็น
การเหมาะสมกว่าการเข้าไปฉีดวัคซีนนอกสถานที่ภายในสถานประกอบการ 
 
คําแนะนําพิเศษสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ 
 เน่ืองจากสถานพยาบาลเป็นสถานประกอบการที่ดําเนินกิจกรรมการรักษาพยาบาลและการป้องกัน
โรค ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับร่างกายของมนุษย์ (ผู้ป่วย) โดยตรง กระบวนการในการรักษาและป้องกัน
โรคหลายกระบวนการทําโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นคนทํางาน ต่อร่างกายของผู้ป่วยที่เป็นผู้มารับบริการ 
ทําให้มีเลือดหรือบาดแผลเกิดขึ้นได้เป็นปกติในระหว่างกระบวนการรักษาและป้องกันโรคเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น 
การเจาะเลือด การฉีดยา การเย็บแผล การผ่าตัดช่องท้อง การส่องกล้องภายในอวัยวะ การถอนฟัน การผ่าตัด
ในช่องปาก การทํากิจกรรมการรักษาและป้องกันโรคเหล่านี้ ทําให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ที่มีความเสี่ยง
ต่อการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีจากการทํางานได้มากกว่าการทํางานในสถานประกอบการทั่วไป [71-72] อีก
ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ต้องให้การรักษาผู้ป่วยที่เป็นผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีโดยไม่เลือกปฏิบัติตาม
จริยธรรมในการทํางาน ทําให้มีโอกาสท่ีจะต้องสัมผัสกับเลือดของผู้ป่วยที่มีเช้ือไวรัสตับอักเสบบีจากการทํางาน
ได้ การป้องกันความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ต่อการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีจากการทํางาน เช่น การ
ป้องกันเข็มทิ่มตํา การป้องกันในระหว่างดําเนินกิจกรรมการดูแลรักษาโรค รวมถึงการดําเนินการหากบุคลากร
ทางการแพทย์เกิดอุบัติเหตุได้รับเช้ือไวรัสตับอักเสบบีจากการทํางานขึ้น เช่น ป้องกันการติดเช้ือหลังการสัมผัส 
(Post-exposure prophylaxis; PEP) ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี หรือการให้ภูมิคุ้มกันด้วย 
Hepatitis B immunoglobulin (HBIG) เป็นองค์ความรู้ที่บุคลากรทางการแพทย์ควรให้ความสนใจ และ
สามารถศึกษาได้จากเอกสารทางวิชาการต่างๆ [36,66,69,71-72,79-80] 
 สําหรับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีในบุคลากรทางการแพทย์น้ัน คําแนะนําโดยองค์กร CDC 
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ฉบับปี ค.ศ. 2013 [72] แนะนําให้ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีให้กับบุคลากร
ทางการแพทย์ที่มีโอกาสสัมผัสเลือดหรือของเหลวจากร่างกายผู้ป่วย ในรายที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมา
ก่อนหรือเคยฉีดแต่ไม่ครบตามกําหนดทุกราย ในทางกฎหมาย องค์กร Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA) กําหนดข้อบังคับไว้ในกฎหมาย Bloodborne pathogen standards (29 CFR 
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1910.1030) [66] ว่านายจ้างจะต้องจัดหาและทําการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีให้กับลูกจ้างทุกคนที่มี
ความเสี่ยงต่อการติดเช้ือจากการทํางาน สําหรับในประเทศไทยน้ัน ในเอกสารคําแนะนําที่เผยแพร่โดยกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข [81] ระบุว่าวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี เป็นวัคซีนที่คณะอนุกรรมการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2554 กําหนดให้เป็นวัคซีนที่จําเป็นต้องให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างหนึ่ง ซึ่งต่อมาในปี 
พ.ศ. 2555 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทําโครงการฉีดวัคซีนชนิดน้ีให้กับบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในโรงพยาบาล
ภาครัฐ รวมทั้งนักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุขกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษาของรัฐด้วย [36] 
 ในการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับสัมผัสเชื้อสูงนั้น องค์กร CDC 
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา [72] แนะนําว่าหลังจากที่ฉีดวัคซีน 3 เข็มครบตามกําหนดแล้ว ควรทําการตรวจหา
ภูมิคุ้มกัน (ตรวจ anti-HBs) ยืนยันซ้ําที่ 1 – 2 เดือนหลังจากฉีดวัคซีนครบ หากพบว่ายังไม่มีภูมิคุ้มกันขึ้น (ผล
ตรวจ anti-HBs เป็นลบ หรือในกรณีที่ตรวจแบบเชิงปริมาณคือมี anti-HBs ตํ่ากว่า 10 mIU/ml) แสดงว่า
บุคลากรทางการแพทย์ท่านน้ันเป็น Non-responder แนะนําให้ฉีดวัคซีนกระตุ้น (Booster dose) ซ้ําเพ่ิมอีก
อย่างน้อย 1 เข็ม (แต่ไม่ควรเกิน 3 เข็ม) องค์กร CDC เช่ือว่าการฉีดกระตุ้นซ้ําจะทําให้บุคลากรทางการแพทย์
มีโอกาสท่ีจะมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นเพ่ิมได้ การศึกษาในบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มตัวอย่าง 178 คนที่ฉีดวัคซีน
ครบแล้วยังไม่มีภูมิคุ้มกันขึ้น เมื่อฉีดกระตุ้นอีก 1 เข็ม ทําให้กลุ่มตัวอย่าง 47 % เกิดมีภูมิคุ้มกันขึ้นมา กลุ่มที่
ยังคงไม่มีภูมิขึ้น เมื่อฉีดกระตุ้นเพ่ิมให้อีก 2 เข็ม (รวมเป็นกระตุ้น 3 เข็ม) บางส่วนก็เกิดมีภูมิคุ้มกันขึ้นได้ เมื่อ
รวมกับกลุ่มแรกแล้วกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นถึง 69 % [72,82] แม้ว่าการฉีดกระตุ้นซ้ําจะทําให้
มีโอกาสมีภูมิคุ้มกันเพ่ิมขึ้น แต่พึงระลึกไว้เสมอว่ายังคงมีผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อวัคซีนกลุ่มหน่ึง ที่แม้จะฉีดกระตุ้น
ซ้ําเพ่ิมไปอีกถึง 3 เข็มจากการฉีดตามปกติแล้ว ก็ยังคงไม่มีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นมา 
 มองในมุมหน่ึง บุคลากรทางการแพทย์เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับเช้ือไวรัสตับอักเสบบีจาก
การทํางานมากกว่าคนทํางานในสถานประกอบการปกติ [72] แต่ในมุมมองตรงกันข้าม หากบุคลากรทางการ
แพทย์ที่ทํางานในสถานพยาบาลเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เมื่อมาทําการรักษาพยาบาลและป้องกันโรค
ให้กับผู้ป่วย ก็มีโอกาสท่ีจะแพร่เช้ือไวรัสตับอักเสบบีให้กับผู้ป่วยที่ไม่เป็นผู้ติดเชื้อได้เช่นกัน [83-84] รายงาน
ของผู้ป่วยที่ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีจากบุคลากรทางการแพทย์นั้นพบไม่บ่อย แต่ก็พบได้อยู่บ้าง เช่น ใน
ศัลยแพทย์, ศัลยแพทย์โรคกระดูก, ศัลยแพทย์โรคทรวงอก, สูตินรีแพทย์, นักเทคนิคที่เป็นผู้ทําการตรวจคลื่น
สมองด้วยวิธี Electroencephalogram (EEG) [83-87] สถานการณ์เช่นนี้ทําให้เกิดแนวคิดในการบังคับให้
บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นผู้สมัครงานหรือเป็นลูกจ้างของสถานพยาบาล ต้องทําการตรวจหาการติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบบีก่อนที่จะทําการดูแลรักษาหรือป้องกันโรคให้กับผู้ป่วย แต่ก็เป็นที่ถกเถียงถึงความเหมาะสม
ในแง่จริยธรรม เช่นเดียวกันกับกรณีของคนทํางานที่เป็นผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีอาชีพอ่ืนๆ [88] 
 เน่ืองจากบุคลากรทางการแพทย์ก็ถือว่าเป็นประชาชนในประเทศ ซึ่งมีสิทธิได้รับการคุ้มครองทางด้าน
สิทธิมนุษยชนเช่นกัน การจะดําเนินการบังคับให้บุคลากรทางการแพทย์ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
ก่อนให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างถูกกฎหมายได้ จําเป็นต้องมีการออกกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อเป็นการจํากัดสิทธิ



43 

และเสรีภาพของบุคคลได้อย่างไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ในทางปฏิบัติแต่ละประเทศจึงมีการดําเนินการที่แตกต่าง
กันออกไป แล้วแต่การออกกฎหมายบังคับใช้ในประเทศ 
 ในประเทศอังกฤษ กระทรวงสุขภาพ (Department of Health) ได้กําหนดนโยบายตามกฎหมายให้
สามารถตรวจหาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในบุคลากรทางการแพทย์ที่จะทํากระบวนการรักษาที่มีความเสี่ยง
ต่อการติดเช้ือไปสู่ผู้ป่วยได้สูง หรือที่เรียกว่า Exposure-prone procedures (EPP) ได้ [89] หากพบว่าเป็นผู้
ติดเช้ือ จะต้องทําการรักษาให้มีระดับ HBV DNA ตํ่ากว่า 1,000 copies/ml (ประมาณ 200 IU/ml) เสียก่อน 
จึงจะทําหัตถการที่เป็น EPP ได้ และให้ตรวจ HBV DNA ติดตามไปปีละครั้ง สําหรับกิจกรรมที่ไม่ได้มีความ
เสี่ยงสูง (non-EPP) เช่น การซักประวัติ การตรวจร่างกายทั่วไป หรือการรักษาโดยการสั่งยานั้น บุคลากรทาง
การแพทย์ที่เป็นผู้ติดเช้ือสามารถทําได้ ไม่ได้มีการบังคับห้ามไว้ จะเห็นได้ว่าการตรวจตามนโยบายของ
กระทรวงสุขภาพที่ใช้ในประเทศอังกฤษน้ัน ทําเพ่ือมุ่งหวังให้ผู้ป่วยปลอดภัยเป็นสําคัญ ไม่ได้ตรวจเพ่ือกีดกัน
ไม่ให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าทํางานหรือตรวจเพ่ือเลิกจ้าง บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นผู้ติดเช้ือ ยังสามารถ
ทํากิจกรรมการรักษาที่ไม่ได้มีความเสี่ยงสูงได้ และหากทําการรักษาจนระดับ HBV DNA ตํ่ากว่า 1,000 
copies/ml แล้ว ก็สามารถทํากิจกรรมการรักษาในกลุ่ม EPP ได้โดยไม่มีข้อจํากัดเช่นกัน [89] 
 สําหรับในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่มีการสนับสนุนทางกฎหมายให้บังคับทําการตรวจหาเช้ือไวรัสตับ
อักเสบบีในบุคลากรทางการแพทย์ เน่ืองจากจะเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย เช่น American with Disability 
Act of 1990, Rehabilitation Act of 1973, และ Civil Rights Act of 1964 [90] ในปี ค.ศ. 2013 
กระทรวงยุติธรรม (Department of Justice) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (Department of Education), 
และกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์ (Department of Health and Human Services) ได้ออกจดหมาย
เตือนจากรัฐบาลกลางไปที่สถาบันผลิตแพทย์, ทันตแพทย์, พยาบาล, และบุคลากรทางการแพทย์สาขาอ่ืนๆ 
ทั่วประเทศ [91] ถึงประเด็นที่จะต้องไม่เลือกปฏิบัติ (Discrimination) ต่อผู้สมัครเรียนและนักเรียนที่เป็นผู้ติด
เช้ือไวรัสตับอักเสบบี โดยการไม่บังคับตรวจหาการติดเช้ือ และไม่ใช้ผลการตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
บีในการพิจารณารับสมัครเข้าเรียน จดหมายฉบับน้ีได้ยกตัวอย่างกรณีของโรงเรียนแพทย์แห่งหน่ึง ซึ่งถูก
ฟ้องร้องจากผู้สมัครที่เป็นผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีแล้วโดนปฏิเสธการรับเข้าเรียนโดยไม่สมเหตุสมผล 
หลังจากกระทรวงยุติธรรมเข้ามาสอบสวนและไกล่เกลี่ยแล้ว สุดท้ายโรงเรียนแห่งน้ีต้องจ่ายเงินค่าชดเชยและ
ค่าปรับจากการกระทําน้ีรวมเป็นเงินถึง 75,000 ดอลล่าร์สหรัฐ [90] 
 คําแนะนําทางวิชาการในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยองค์กร Society for Healthcare Epidemiology 
of America (SHEA) ฉบับปี ค.ศ. 2010 [84] น้ันไม่สนับสนุนให้บังคับตรวจหาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีใน
บุคลากรทางการแพทย์ แต่สนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ทํากิจกรรมการรักษาที่มีความเสี่ยงต่อการติด
เช้ือไปสู่ผู้ป่วยได้สูง ทําการตรวจโดยความสมัครใจ (Voluntary testing) และเป็นความลับ เพื่อให้ทราบ
สถานะการติดเช้ือของตนเอง [84] 
 คําแนะนําทางวิชาการโดยองค์กร CDC ฉบับปี ค.ศ. 2012 [83] ระบุไว้ว่าสถานะการติดเช้ือไวรัสตับ
อักเสบบี จะต้องไม่เป็นสาเหตุที่ทําให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องหยุดทํางาน (หรือนักเรียนทางด้านการแพทย์
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จะไม่สามารถเรียนได้) และบุคลากรทางการแพทย์ไม่จําเป็นต้องแจ้งแก่ผู้ป่วยที่ทําการรักษาว่าตนเองเป็นผู้ติด
เช้ือไวรัสตับอักเสบบี [83] 
 คําแนะนําขององค์กร CDC ฉบับปี ค.ศ. 2012 [83] ได้ทําการแบ่งกิจกรรมการรักษาที่มีความเสี่ยงต่อ
การติดเช้ือไปสู่ผู้ป่วยออกเป็น 2 หมวด ได้แก่ Category I คือกิจกรรมที่ถูกพิจารณาว่าเป็น Exposure-
prone procedures (EPP) ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงในการติดเช้ือไปสู่ผู้ป่วยมาก คือ การผ่าตัดช่องท้อง, ผ่าตัด
หัวใจและทรวงอก, ผ่าตัดกระดูก, เย็บซ่อมอวัยวะที่บาดเจ็บ, การผ่าตัดมดลูกออกทางหน้าท้องหรือทางช่อง
คลอด, การผ่าตัดคลอด, การทําคลอดปกติ, การผ่าตัดช่องปากและกระดูกใบหน้าที่เป็นผ่าตัดใหญ่ (เช่น 
Fracture reduction) และระหว่างการทําการรักษาเหล่าน้ี มีการใช้เทคนิคที่ทําให้เกิดความเสี่ยงมาก
คือ (1) ใช้ปลายนิ้วคลําปลายเข็มผ่าตัดในช่องหรือโพรงภายในร่างกายของผู้ป่วย (2) มีนิ้วของบุคลากรทาง
การแพทย์ และปลายเข็ม หรือปลายวัสดุแหลม (เช่น ส่วนแหลมของกระดูก) อยู่ในเวลาเดียวกันในพื้นที่ที่
มองเห็นได้ไม่ชัดเจน หรือส่วนของร่างกายที่แคบ ส่วน Category II เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงไม่มากหรือไม่มี
ความเสี่ยง กิจกรรมเหล่าน้ีหากเกิดแผลกับบุคลากรทางการแพทย์ขึ้น ก็มักจะเกิดภายนอกร่างกายผู้ป่วย ทําให้
มีความเสี่ยงในการติดเช้ือจากบุคลากรทางการแพทย์ไปสู่ผู้ป่วยน้อยหรืออาจไม่มีเลย กิจกรรมในหมวดนี้คือ
การผ่าตัดที่ไม่ได้ใช้เทคนิคดังที่ระบุไว้ใน Category I, การใช้เข็มหรืออุปกรณ์มีคมในขณะที่มือของบุคลากร
ทางการแพทย์ไม่ได้อยู่ในร่างกายของผู้ป่วย (เช่น การเจาะเลือด, การใส่สายสวนหลอดเลือด, การฉีดยาเข้า
หลอดเลือด, การทํา Needle biopsy, การเจาะหลัง), หัตถการทางทันตกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่การผ่าตัดช่องปาก
และกระดูกใบหน้าที่เป็นผ่าตัดใหญ่, การใส่ท่อหรือสายสวน (เช่น ท่อช่วยหายใจ, สายสวนกระเพาะอาการ, 
สายสวนกระเพาะปัสสาวะ), การใช้กล้องส่อง (เช่น กล้องส่องกระเพาะอาหาร, กล้องส่องหลอดลม), การใช้มือ
ตรวจอวัยวะโดยใส่ถุงมือและไม่มีการใช้วัสดุแหลมคม (เช่น การตรวจภายในสตรี, การตรวจช่องปาก, การ
ตรวจล้วงก้น), กิจกรรมที่ใช้มือสัมผัสผู้ป่วยแต่เพียงภายนอก (เช่น การตรวจร่างกายทั่วไป, การตรวจทางจักษุ
วิทยา, การวัดความดันโลหิต) 
 องค์กร CDC แนะนําว่า บุคลากรทางการแพทย์ที่ดําเนินกิจกรรมการรักษาใน Category II แต่ไม่ได้
ดําเนินกิจกรรมการรักษาใน Category I เลยน้ัน ไม่จําเป็นต้องถูกจํากัดการปฏิบัติงานใดๆ และไม่จําเป็นต้องมี
การต้ังคณะผู้เช่ียวชาญ (Expert panel) ขึ้นมาดูแลบุคลากรกลุ่มน้ี แต่ควรแนะนําให้บุคลากรกลุ่มน้ีพบแพทย์
เพ่ือทําการตรวจรักษาไปตามระยะของการติดเช้ือที่เป็น [83] 
 สําหรับบุคลากรที่ดําเนินกิจกรรมการรักษาใน Category I องค์กร CDC แนะนําให้สถานพยาบาลต้ัง
คณะผู้เช่ียวชาญ (Expert panel) ขึ้นมาดูแล (คณะผู้เช่ียวชาญประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์, 
แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านโรคติดเชื้อ, แพทย์อาชีวเวชศาสตร์, นักระบาดวิทยา, ผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรม
การแพทย์, หรือผู้เช่ียวชาญด้านอ่ืนๆ ที่เห็นสมควร) บุคลากรทางการแพทย์ท่านนั้นควรได้รับการตรวจ HBV 
DNA ปีละ 2 ครั้ง (นอกจากมีเหตุให้ต้องตรวจบ่อยกว่าน้ัน เช่น พ่ึงได้รับยาต้านไวรัส) และองค์กร CDC 
แนะนําให้คณะผู้เช่ียวชาญใช้เกณฑ์ระดับ HBV DNA ที่ 1,000 IU/ml (เท่ากับประมาณ 5,000 copies/ml) 
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา หากมีค่าไม่เกินเกณฑ์ดังกล่าวก็ให้ทํากิจกรรมการรักษาใน Category I ที่เป็น EPP 



45 

ได้ แต่หากมีระดับ HBV DNA สูงเกินกว่าเกณฑ์ดังกล่าว ก็ถือว่าเสี่ยงมาก แนะนําให้ระงับการทํากิจกรรมใน 
Category I ที่เป็น EPP ไว้ก่อน [83] แต่ยังคงสามารถดําเนินกิจกรรมการรักษาที่ไม่ใช่ EPP ได้ 
 จะเห็นได้ว่าคําแนะนําในต่างประเทศทั้งอังกฤษและสหรัฐอเมริกาน้ัน [83-84,89] จะไม่มีการบังคับให้
ตรวจหาเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในบุคลากรทางการแพทย์ เพ่ือหวังจะปฏิเสธการรับบุคลากรทางการแพทย์เข้า
ทํางาน หรือเพื่อเป็นเหตุอ้างในการไล่บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นลูกจ้างออกจากงาน การดําเนินการตาม
กฎหมายของประเทศอังกฤษ [89] แม้จะมีการออกกฎหมายให้ตรวจหาการติดเช้ือในบุคลากรทางการแพทย์ได้ 
แต่ก็ทําไปเพ่ือให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัย เมื่อตรวจพบว่าบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ติดเช้ือจะไม่ได้ไล่ออก
จากงาน แต่ให้ทําการรักษาตัวจนกว่าจะมีระดับ HBV DNA ในเลือดตํ่าลงจนถึงระดับที่ยอมรับได้ (ระหว่างน้ัน
สามารถทํากิจกรรมการรักษาที่ไม่ใช่ EPP ได้) ส่วนคําแนะนําของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยองค์กร CDC ฉบับ
ปี ค.ศ. 2012 ระบุเอาไว้ชัดเจนว่าต้องไม่ใช้สถานะการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี มาเป็นเหตุให้บุคลากรทางการ
แพทย์ต้องหยุดทํางาน [83] 
 สําหรับในประเทศไทย เน่ืองจากในปัจจุบันยังไม่มีการออกกฎหมายที่เป็นการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลได้อย่างไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ โดยการกําหนดให้สามารถบังคับตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
ในบุคลากรทางการแพทย์ได้ การดําเนินการต่อบุคลากรทางการแพทย์ในประเด็นน้ีจึงต้องทําไปตามกฎหมาย 
คือสถานพยาบาลจะต้องไม่บังคับตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งที่เป็น
ผู้สมัครงานและที่เป็นคนทํางานในสถานพยาบาล รวมถึงจะต้องไม่ให้บุคลากรทางการแพทย์ออกจากงานด้วย
เหตุที่เป็นผู้ติดเช้ือด้วย กล่าวคือจะต้องดําเนินการไปเช่นเดียวกับกรณีของสถานประกอบการประเภทอื่นๆ 
น่ันเอง การตรวจหาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย จะต้องเป็นไปโดย
ความสมัครใจและได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่าน้ัน หากสถานพยาบาลไม่ดําเนินการ
ให้ถูกต้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศ [38] สถานพยาบาลน้ันก็ย่อมถือว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
เป็นการเลือกปฏิบัติ ทําให้มีความเสี่ยงทางกฎหมายเกิดขึ้นต่อสถานพยาบาลนั้นได้ และบุคลากรทางการ
แพทย์ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและเลือกปฏิบัติ ย่อมสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพ่ือให้
ดําเนินการไปตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปได้เช่นกัน 
 คําแนะนําสําหรับสถานพยาบาลในประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการตรวจเลือดหาการติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบีในคนทํางาน จึงเป็นดังน้ี (1.) สถานพยาบาลไม่ควรตรวจหาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีในผู้สมัคร
งานทุกราย เน่ืองจากเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเลือกปฏิบัติ ทําให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายต่อ
สถานพยาบาลได้ (2.) สถานพยาบาลไม่ควรบังคับตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในคนทํางานที่เป็น
ลูกจ้างทุกราย ทั้งในการตรวจสุขภาพประจําปีและการตรวจสุขภาพโอกาสอ่ืนใด เน่ืองจากเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและเลือกปฏิบัติเช่นกัน (3.) คนทํางานในสถานพยาบาลนั้น อาจแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ได้ 2 กลุ่ม กลุ่ม
แรกคือคนทํางานกลุ่มที่ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับกิจกรรมการดูแลรักษาโดยตรง เช่น เภสัชกร นักรังสี ฝ่ายการเงิน 
ฝ่ายบัญชี ฝ่ายต้อนรับ พนักงานเปล แม่บ้าน ช่าง คนทํางานกลุ่มนี้ ตามปกติจะไม่มีโอกาสแพร่เชื้อไวรัสตับ
อักเสบบีสู่ผู้ป่วยที่มารับบริการได้เลย จึงไม่ควรอย่างย่ิงที่จะต้องบังคับตรวจหาการติดเชื้อในคนทํางานกลุ่มน้ี
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ทั้งในการสมัครงานและการตรวจสุขภาพประจําปี คนทํางานกลุ่มที่สอง คือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วน
เก่ียวข้องกับกิจกรรมการดูแลรักษาโดยตรง เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ 
สําหรับคนทํางานกลุ่มนี้ สถานพยาบาลอาจนําคําแนะนําขององค์กร CDC ฉบับปี ค.ศ. 2012 [83] มา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือช่วยให้คนทํางานสามารถทํางานดูแลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย สถานพยาบาลไม่ควรบังคับ
คนทํางานกลุ่มน้ีให้ตรวจหาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีเช่นกัน เพราะจะเกิดความเสี่ยงทางกฎหมายในแง่การ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนและเลือกปฏิบัติ แต่ควรสนับสนุนให้คนทํางานกลุ่มน้ีทําการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับ
อักเสบบี คนทํางานในกลุ่มน้ีที่ต้องทํากิจกรรมการดูแลรักษาที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไปสู่ผู้ป่วยสูง ควร
ได้รับการสนับสนุนให้ตรวจหาการติดเช้ือตามความสมัครใจ เพ่ือให้ทราบสถานะการติดเชื้อของตนเอง และ
หากพบว่าเป็นผู้ติดเช้ือควรได้รับการดูแลจากคณะผู้เช่ียวชาญที่สถานพยาบาลตั้งขึ้น (4.) สถานพยาบาลไม่
ควรให้คนทํางานออกจากงานด้วยเหตุที่คนทํางานผู้น้ันเป็นผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี เนื่องจากเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและเลือกปฏิบัติ เช่นเดียวกับกรณีของคนทํางานในสถานประกอบการลักษณะอ่ืนๆ 
 
สรุป 
 สถานประกอบการทุกประเภทในประเทศไทย (ซึ่งรวมถึงสถานประกอบการด้านอาหารและ
สถานพยาบาล) ไม่ควรบังคับผู้สมัครงานตรวจหาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี ไม่ควรใช้สถานะการติดเช้ือไวรัส
ตับอักเสบบีเป็นเหตุในการปฏิเสธการรับคนเข้าทํางาน และไม่ควรบังคับคนทํางานที่เป็นลูกจ้างให้ตรวจหาการ
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี รวมถึงไม่ควรใช้สถานะการเป็นผู้ติดเชื้อเป็นเหตุในการไล่ลูกจ้างออกจากงาน การ
กระทําเหล่าน้ีทั้งหมดถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็นการเลือกปฏิบัติ อาจทําให้สถานประกอบการ
มีความเสี่ยงทางกฎหมายเกิดขึ้นได้ 
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