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Update in management of hepatitis B
in pregnancy and prevention of mother to
child hepatitis B transmission
Naichaya Chamroonkul
Division of Gastroenterology and Hepatology, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University

Even with two decades of widespread using hepatitis B vaccination, chronic hepatitis B remains
a major global health problem. In Thailand, the prevalence of chronic hepatitis B infection was down
from 8 - 10% in last decade to 5% recently. Failure to control mother to child transmission is one of
the important barriers to the total elimination of hepatitis B infection from world population. In the
majority, vertical transmission can be prevented with a universal screening program, immunoprophylaxis
by administration of hepatitis B vaccine and hepatitis B immunoglobulin (HBIg) for babies born to
mothers with HBV. However, in mothers with a high viral load, the chance of immunoprophylaxis failure
remains high. To date, there are standard recommendations by all international liver societies including
AASLD, EASL and APASL suggest introducing an antiviral agent during the third trimester to CHB pregnant
women with a high viral load. Previous US FDA pregnancy category B agents such as Tenofovir and
Telbivudine are allowed through all trimesters of pregnancy and are effective for prevention of mother
to child transmission. Breastfeeding for patients who receive antiviral agents can be allowed after
a risk-benefit discussion with the patient and family.
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Learning points
Universal screening of hepatitis B infection in pregnant
women remains a crucial role in the prevention of
mother to child transmission
Treatment of chronic hepatitis B in pregnancy is
initiated based on the severity of liver disease similar to
the recommendation for treatment of CHB in an adult.
In the patient with mild liver disease, antiviral
therapy should be prescribed in 3rd trimester to the
prevention of mother to child transmission in high
viral load pregnant women together with standard
immunoprophylaxis by HBV vaccine and hepatitis
B immunoglobulin.
Oral antiviral agents include Tenofovir, Telbivudine
and Lamivudine have been shown safety and efficacy
in the prevention of mother to child transmission.
In mother who receives oral antiviral therapy,
breastfeeding is not an absolute contraindication
and could be allowed after a risk-benefit discussion
with patient and family.

การติ ด เชื้ อ ไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี เรื้ อ รั ง ยั ง คงเป็ น ปั ญ หาทาง
สาธารณสุขที่ส�ำคัญส�ำหรับประเทศไทย และเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของ
การเกิดมะเร็งตับ ถึงแม้ว่าจะมีการให้วัคซีนแก่ทารกแรกคลอดทุกคน
ที่เกิดในประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา แต่อัตราผู้ป่วยที่มีการ
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังในประเทศไทยยังอยู่ในระดับสูงคือ
มากกว่าร้อยละ 2 ของประชากร โดยจาก Meta-analysis ล่าสุดพบว่า
อัตราผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังในประเทศไทย
เท่ากับร้อยละ 5.1 ประมาณการคาดว่ามีผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีแบบ
เรื้อรังในประเทศประมาณ 3 ล้านคนในปี พ.ศ. 2558 (1)
จากการศึกษาพบว่ามากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ป่วยไวรัสตับ
อักเสบบีเรื้อรังในประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อในประชากรสูง มีต้นเหตุ
มาจากการติดเชื้อจากมารดาสู่ทารก (2) ดังนั้นเพื่อบรรลุถึงเป้าหมาย
การก�ำจัดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีให้หมดไป นอกเหนือจากการ
ให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีแก่ทารกแรกเกิดอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพแล้ว จึงยังต้องพุ่งเป้าไปที่นโยบายการป้องกันการติดเชื้อ
จากมารดาสู่ทารก ทั้งในแง่คัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีใน
หญิ ง ตั้ ง ครรภ์ แ ละแนวทางการดู แ ลรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยกลุ ่ ม นี้ ใ นระหว่ า ง
การตั้งครรภ์ เพื่อลดอัตราการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังใน
ทารกแรกเกิดและประชากรให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ความเปลี่ ย นแปลงในแง่ ส รี ร ะและระบบภู มิ คุ ้ ม กั น หลาย
ประการที่ เ กิ ด ขึ้ น ในหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ส ่ ง ผลต่ อ ธรรมชาติ ข องโรคไวรั ส
ตับอักเสบบีแบบเรื้อรังในผู้ป่วย ประกอบกับข้อกังวลถึงผลกระทบ
ทั้งในด้านของมารดาและทารกจากการรักษาไวรัสตับอักเสบบี ท�ำให้
แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังนั้น
มีข้อแตกต่างจากการดูแลผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังทั่วไป โดยใน
บทเวชปริ ทั ศ น์ นี้ จ ะกล่ า วถึ ง แนวทางการคั ด กรองการติ ด เชื้ อ ไวรั ส
ตับอักเสบบีในหญิงตั้งครรภ์ แนวทางการติดตามดูแลรักษาผู้ป่วย
ไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังในระหว่างการตั้งครรภ์ ตลอดจนแนวทาง
การป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากมารดาสู่ทารก โดยมุ่งเน้น
รวบรวมข้อมูลงานวิจัยในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ตรงกับบริบทของประเทศไทยมากที่สุด
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การคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีใน
หญิงตั้งครรภ์

การคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในหญิงตั้งครรภ์ให้
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการค้นหาผูป้ ว่ ยไวรัสตับอักเสบบีทตี่ งั้ ครรภ์ ซึง่ ทารก
แรกเกิดจากผูป้ ว่ ยนีจ้ ะได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการได้รบั วัคซีนป้องกัน
ไวรัสตับอักเสบบีรว่ มกับการให้ภมู คิ มุ้ กันแบบพร้อมใช้ เพือ่ ลดอัตราการ
ติดเชื้อจากมารดาสู่ทารกให้เหลือน้อยที่สุด หากแต่ในระยะสิบปีที่ผ่าน
มาพบว่า ในบางประเทศประสบปัญหาขาดแคลนภูมิคุ้มกันแบบพร้อม
ใช้เช่นในประเทศไทย ซึ่งถึงแม้จะพบว่าหญิงตั้งครรภ์นั้นติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบี ทารกที่เกิดมาก็จะได้รับเฉพาะวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
เพียงอย่างเดียวไม่แตกต่างจากทารกทั่วไป จึงท�ำให้ความจ�ำเป็นของ
การคัดกรองการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีในหญิงตั้งครรภ์ในช่วงเวลานั้น
ลดน้อยลงไปในบางประเทศ ในเวลาต่อมามีการศึกษาวิจัยหลายชิ้น
พบว่าการให้ยาต้านไวรัสตับอักเสบบีในช่วงไตรมาสสามของการตัง้ ครรภ์
ในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังที่มีปริมาณไวรัส
ในเลือดสูงนัน้ สามารถลดอัตราการติดเชือ้ จากมารดาสูท่ ารกให้ลดน้อยลง
อย่างชัดเจน จึงท�ำให้ปัจจุบันการคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
ในหญิงตั้งครรภ์กลับมามีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งในการก�ำหนดแนวทาง
อีกครั้ง โดยปัจจุบันแนะน�ำให้คัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
ในหญิงตั้งครรภ์ทุกราย
ส�ำหรับการส่งตรวจที่แนะน�ำในการคัดกรองการติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบบีในหญิงตั้งครรภ์โดยองค์กรอนามัยโลก (World Health
Organization) ได้แก่ Hepatitis B Antigen (HBsAg) (3) และ
หากได้ผลเป็นบวกแล้วจึงด�ำเนินการประเมินความรุนแรงของโรคตับ
และความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากมารดาสู่ทารกในภายหลัง
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ผลกระทบของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีกับ
การตั้งครรภ์

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนั้นไม่มีผลต่ออัตราการเจริญ
พันธุ์ทั้งในหญิงและชาย ยกเว้นในกรณีผู้ป่วยที่มีตับแข็ง ส�ำหรับผลของ
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังต่อการตั้งครรภ์ยังเป็นที่ถกเถียง
มีรายงานว่าการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีแบบเรือ้ รังนัน้ มีความสัมพันธ์กบั
การเกิดเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์ การตกเลือดก่อนคลอด เพิ่มความ
เสีย่ งต่อการคลอดก่อนก�ำหนด และทารกน�ำ้ หนักตัวน้อย โดยการศึกษา
ล่าสุดในประเทศไทย ที่ท�ำการศึกษาในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังที่
ตัง้ ครรภ์จำ� นวน 1,446 คน เทียบกับหญิงตัง้ ครรภ์ปกติจำ� นวน 21,812 คน
พบว่า หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีมีอัตราการคลอดก่อน
ก�ำหนดสูงกว่าหญิงตัง้ ครรภ์ปกติเล็กน้อย (relative risk 1.013; 95% CI,
1.001 - 1.025) ส�ำหรับผลด้านอืน่ นัน้ ไม่มคี วามแตกต่าง โดยในการศึกษานี้
พบว่า ผู้ป่วยที่มี Hepatitis B Envelop Antigen (HBeAg) เป็นบวกนั้น
มีความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนก�ำหนดสูงกว่ากลุ่ม HBeAg เป็นลบ และ
พบว่ า ผู ้ ป ่ ว ยกลุ ่ ม นี้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต ่ อ การเกิ ด เบาหวานในระหว่ า ง
ตัง้ ครรภ์ (relative risk 1.434; 95% CI, 0.999 - 2.057) (4) Meta-analysis
เกี่ยวกับผลของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีกับภาวะแทรกซ้อนระหว่าง
การตั้งครรภ์ล่าสุดรวบรวมการศึกษาจ�ำนวน 41 การศึกษา พบว่า
การศึกษามีความหลากหลายค่อนข้างมาก โดยผลการศึกษานั้นพบว่า
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนก�ำหนด
ร้อยละ 16 และร้อยละ 21 ในผู้ป่วยที่มี HBeAg เป็นบวก (5) ในผู้ป่วย
ทีม่ ตี บั แข็งนัน้ อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตัง้ ครรภ์เพิม่ ขึน้
อย่างชัดเจน พบอัตราการแท้งตามธรรมชาติและภาวะแทรกซ้อนในหญิง
ตั้งครรภ์ที่สูงกว่าปกติ ได้แก่ การเกิดความดันสูงระหว่างการตั้งครรภ์
ภาวะรกลอกก่อนก�ำหนด ภาวะตกเลือดระหว่างการคลอด ตลอดจนการ
เกิดหน้าทีก่ ารท�ำงานตับแย่ลง (liver decompensation) ในผูป้ ว่ ยโรคตับ
เรือ้ รังทีต่ งั้ ครรภ์พบได้เกินร้อยละ 15 และอาจจะน�ำไปสูก่ ารชีวติ ของหญิง
ตัง้ ครรภ์กลุม่ นีไ้ ด้ (6) นอกจากนัน้ ยังพบว่าผูป้ ว่ ยตับแข็งทีม่ กี ารตัง้ ครรภ์
นั้นมีโอกาสเกิดเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นได้มากถึงร้อยละ 30
และหากผู้ป่วยนั้นมีหลอดเลือดขอดในหลอดอาหารอยู่แล้ว พบว่า
มีโอกาสเกิดเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นถึงร้อยละ 50 - 78 (7, 8)
จึงเป็นทีม่ าของค�ำแนะน�ำในการคัดกรองหลอดเลือดขอดในหลอดอาหาร
ด้วยการส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนต้นในไตรมาสสองของ
การตัง้ ครรภ์ในผูป้ ว่ ยตับแข็งทีต่ งั้ ครรภ์ทกุ ราย และหากพบเส้นเลือดขอด
ในหลอดอาหารจากการคัดกรองไม่ว่าขนาดใดก็ตามควรท�ำการป้องกัน
แบบปฐมภูมเิ พือ่ ไม่ให้เกิดการแตกของเส้นเลือดดังกล่าว โดยการรัดยาง
หรือการใช้ยากลุ่ม Beta-blocker ตามความเหมาะสม
ผลกระทบจากการตั้งครรภ์กับการด�ำเนินโรคของ
ไวรัสตับอักเสบบี

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในหญิงตั้งครรภ์ท�ำให้เกิด
การเพิ่มสูงขึ้นของระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลและเอสโตรเจน ซึ่งทั้ง 2
ฮอร์ โ มนนี้ มี ผ ลท� ำ ให้ ป ริ ม าณไวรั ส ในกระแสเลื อ ดผู ้ ป ่ ว ยสู ง ขึ้ น (9)
อย่ า งไรก็ ต ามพบว่ า รายงานการเกิด การท�ำงานของตับ เลวลงขณะ
ตัง้ ครรภ์ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มตี บั แข็งนัน้ พบเพียงประปราย (10) เนือ่ งจากระบบ
ภูมคิ มุ้ กันในหญิงตัง้ ครรภ์นนั้ ลดระดับลงจึงท�ำให้โอกาสเกิดตับอักเสบใน
ระหว่างตัง้ ครรภ์ไม่มากนัก ภายหลังการคลอดระบบภูมคิ มุ้ กันของผูป้ ว่ ย
จะกลับมาท�ำงานปกติ ในเวลานั้นอาจจะท�ำให้เกิดปฏิกริยาการอักเสบ
ของตับขึน้ ได้ โดยมีการรายงานอัตราการเกิด Spontaneous seroconversion และระดับของเอนไซม์ Aminotransferase ที่สูงขึ้นมากกว่า
ในช่วงเวลาอื่น ๆ โดยปกติพบว่า ระดับเอนไซม์ Aminotransferase
ที่สูงขึ้นนั้นอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง (11)
ส�ำหรับแนวทางการติดตามดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ระหว่างการ
ตัง้ ครรภ์ ได้มผี เู้ ชีย่ วชาญบางกลุม่ แนะน�ำให้ตดิ ตามค่าปริมาณไวรัส (HBV
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DNA) และระดับเอนไซม์ Aminotransferase ทุก 4 - 6 สัปดาห์ใน
ช่วงไตรมาสหนึ่งและสองของการตั้งครรภ์ และทุก ๆ 4 สัปดาห์ในช่วง
ไตรมาสที่สาม หลังจากคลอดในเดือนที่ 3 และ 6 (10)
การรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีในระหว่าง
การตั้งครรภ์

ส�ำหรับหญิงตัง้ ครรภ์ทไี่ ด้รบั การวินจิ ฉัยไวรัสตับอักเสบบีเป็น
ครัง้ แรกในช่วงตัง้ ครรภ์ การตัดสินใจให้การรักษานัน้ จ�ำเป็นต้องชัง่ น�ำ้ หนัก
ระหว่างประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการรักษากับผลกระทบจากการรักษาทีอ่ าจ
จะเกิดขึ้นกับมารดาและทารก ดังนั้นการเริ่มการรักษาไวรัสตับอักเสบบี
เรือ้ รังในผูป้ ว่ ยกลุม่ นีจ้ ะกระท�ำต่อเมือ่ ผูป้ ว่ ยมีโรคตับทีร่ นุ แรง เช่น ตับแข็ง
และตับอักเสบรุนแรง ซึ่งทั้งสองภาวะมีความจ�ำเป็นต้องให้การรักษา
อย่างเร่งด่วนแม้ว่าผู้ป่วยจะตั้งครรภ์ในไตรมาสแรกก็ตาม ในผู้ป่วยที่มี
ความรุนแรงของโรคตับน้อยกว่านั้น ข้อบ่งชี้ในการเริ่มรักษาไวรัส
ตับอักเสบบีแบบเรื้อรังใช้เกณฑ์เดียวกับข้อบ่งชี้ในการรักษาผู้ป่วยไวรัส
ตับอักเสบบีชนิดเรื้อรังในผู้ป่วยทั่วไป คือมีหลักฐานของการอักเสบ
ของตับแบบเรือ้ รังหรือมีหลักฐานการเกิดพังผืดในตับ (12) อย่างไรก็ตาม
พบว่าการประเมินผู้ป่วยแบบครบถ้วนในระหว่างการตั้งครรภ์นั้นท�ำได้
ล�ำบาก เนื่องจากข้อจ�ำกัดหลายประการทั้งในแง่การเจาะตับ หรือแม้
กระทัง่ การตรวจ Transient Elastography ก็มขี อ้ จ�ำกัดเช่นกัน เนือ่ งจาก
การตั้งครรภ์เป็นข้อห้ามในการส่งตรวจ Transient Elastography
ที่ระบุในค�ำแนะน�ำจากบริษัทเครื่องมือ (13) ดังนั้นการประเมินผู้ป่วย
ในช่วงนี้มักยึดถือตามระดับ Aminotransferase และผลอัลตราซาวน์
เป็นหลัก โดยอาจจะตัดสินใจให้การรักษาผูป้ ว่ ยหลังจากผ่านไตรมาสแรก
ไปแล้วในกรณีทมี่ ขี อ้ บ่งชี้ ถึงกระนัน้ ก็ตอ้ งให้คำ� แนะน�ำข้อดีขอ้ เสียต่าง ๆ
จากการรักษาไวรัสตับอักเสบบีอย่างถี่ถ้วนและให้ผู้ป่วยและญาติเป็น
ผู้ตัดสินใจ ส�ำหรับผู้ป่วยโรคตับที่ไม่รุนแรง ได้แก่ ไม่มีหลักฐานของ
การอักเสบของตับและ/หรือมีพังผืดตับอยู่ในระดับต�่ำ  การตัดสินใจให้
ยารักษาไวรัสตับอักเสบบีระหว่างการตัง้ ครรภ์นนั้ จะขึน้ อยูก่ บั ความเสีย่ ง
ต่ อ การติ ด เชื้ อ จากมารดาสู ่ ท ารก ซึ่ ง จะได้ ก ล่ า วโดยละเอี ย ด
ในล�ำดับถัด ๆ ไป
ตามปกติผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังที่อยู่ในระหว่างการ
รักษาควรได้รบั ค�ำแนะน�ำเรือ่ งการคุมก�ำเนิด โดยเฉพาะหากได้รบั ยากลุม่
Pegylated Interferon แต่หากเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นแล้วระหว่าง
การรักษา การตัดสินใจจะด�ำเนินการรักษาต่อระหว่างการตั้งครรภ์นั้น
จ�ำเป็นต้องชั่งน�้ำหนักระหว่างความเป็นไปได้ของการเกิดภาวะทารก
พิการ เนื่องจากการใช้ยาต้านไวรัสในระหว่างการตั้งครรภ์กับการเกิด
ผลเสียต่อตับหากหยุดรับการรักษา โดยข้อมูลหลักที่ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจดังกล่าว ได้แก่ ความรุนแรงของโรคตับของผู้ป่วยเมื่อเริ่มการ
รักษาไวรัสตับอักเสบบีเรือ้ รังตัง้ แต่ตน้ โดยหากผูป้ ว่ ยมีภาวะตับแข็งหรือ
เคยมีภาวะ liver decompensation หรือมีพงั ผืดในระดับรุนแรง ผูป้ ว่ ย
เหล่านี้ควรด�ำเนินการรักษาต่อไปในระหว่างการตั้งครรภ์ เพราะหาก
หยุ ด การรั ก ษาอาจส่ ง ผลรุ น แรงต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยได้ ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี โรค
รุนแรงน้อย การพิจารณาหยุดยาและติดตามใกล้ชิดอาจสามารถท�ำได้
แต่แพทย์จ�ำเป็นต้องแจกแจงข้อดีข้อเสียให้ผู้ป่วยเข้าใจอย่างถี่ถ้วน
ส�ำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย Pegylated Interferon นั้นจ�ำเป็น
ต้องหยุดการรักษาด้วยยานี้ทันทีหากพบว่าตั้งครรภ์ จากนั้นผู้ป่วย
และญาติจะต้องรับทราบถึงความเสี่ยงในการเกิดทารกพิการเนื่องจาก
การใช้ Interferon และหากจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการรักษาไวรัสตับอักเสบบี
เรื้อรังต่อไป ให้ท�ำการเปลี่ยนวิธีการรักษาเป็นยาต้านไวรัสตับอักเสบบี
ชนิดรับประทานที่เคยจัดอยู่ใน US FDA pregnancy category B แทน
ในปัจจุบันองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา
(US FDA) ได้ยกเลิกการเขียนเอกสารก�ำกับยา ซึ่งแจกแจงประเภท
ของยาตามผลต่อการตั้งครรภ์ จากที่เป็น pregnancy category A, B,
C, D และ X โดยก�ำหนดให้มีการเปลี่ยนวิธีการเขียนเอกสารก�ำกับ
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ยาที่ระบุรายละเอียดของผลจากยานั้น ๆ ต่อการตั้งครรภ์และการให้
นมบุตรอย่างละเอียด และจ�ำเป็นต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ โดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากการติดตามผู้ป่วยตั้งครรภ์ที่
ใช้ยานั้น ๆ ที่ลงทะเบียนติดตามผลของยาระยะยาว เพื่อให้แพทย์และ
ผู้ป่วยได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องในการพิจารณาตัดสินใจในการใช้
ยานั้ น แต่ เ นื่ อ งจากในแต่ ล ะตั ว ยามี ร ายละเอี ย ดเอกสารก� ำ กั บ ยา
ค่อนข้างมาก ทางผู้เขียนจึงยังขออ้างอิงถึงการจัดประเภทแบบเดิม
เพื่อให้แพทย์เข้าใจได้ง่าย ส�ำหรับยาในกลุ่มการรักษาไวรัสตับอักเสบบี
ชนิดรับประทานซึ่งเดิม US FDA ได้จัดประเภทให้อยู่ใน category B
ได้แก่   Telbivudine และ Tenofovir ส่วน Lamivudine Entecavir
และ Adefovir จัดอยูใ่ น category C อย่างไรก็ตามส�ำหรับ Lamivudine
นัน้ ถึงแม้จะจัดอยูใ่ น category C แต่พบว่ามีขอ้ มูลการใช้จำ� นวนมากและ
ยาวนานในผู้ป่วยเอชไอวี โดยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จนถึง
ปัจจุบัน โดยติดตามหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยา lamivudine ระหว่างการ
ตั้งครรภ์มากกว่า 20,000 คน พบว่าอัตราการเกิดความพิการในทารก
ในผูป้ ว่ ยตัง้ ครรภ์ทไี่ ด้รบั ยา Lamivudine นัน้ ไม่มคี วามแตกต่างจากการ
ตัง้ ครรภ์ทวั่ ไป (14) จึงอาจสรุปได้เป็นนัยยะว่า หากพิจารณาข้อมูลนีแ้ ล้ว
ก็นา่ จะสามารถให้ยานีแ้ ก่ผปู้ ว่ ยต่อไปได้ ส�ำหรับยาอืน่ ใน category C นัน้
มีค�ำแนะน�ำให้เปลี่ยนเป็นยาอื่นที่จัดอยู่ใน category B แทน
การป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจาก
มารดาสู่ทารก

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากมารดาสู่ทารก
การติดเชือ้ จากมารดาสูท่ ารกนัน้ สามารถเกิดขึน้ ได้ใน 3 ระยะ
ได้แก่ ก่อนการคลอด ระหว่างการคลอด และหลังการคลอด โดย
ความส�ำเร็จของการป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากมารดาสู่
ทารกในช่วงระหว่างการคลอดเป็นเครื่องยืนยันส�ำคัญที่พิสูจน์ว่าการ
ติดเชื้อจากมารดาสู่ทารกส่วนใหญ่เกิดขึ้นในระหว่างการคลอด ปัจจัย
เสี่ยงส�ำคัญที่ส่งผลต่ออัตราการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากมารดา
สู่ทารก ได้แก่ ปริมาณไวรัสตับอักเสบบีในกระแสเลือดมารดา โดยมี
รายงานว่าถึงแม้ทารกทีเ่ กิดจากมารดาทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีจะได้รบั
ป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากมารดาสู่ทารกโดยการให้วัคซีน
และภูมิคุ้มกันแบบพร้อมใช้ส�ำหรับไวรัสตับอักเสบบีแล้วก็ตาม ยังพบ
รายงานการติดเชื้อในทารกกลุ่มนี้ได้ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญที่สุด ได้แก่
หากมารดามีปริมาณไวรัสในกระแสเลือดมากกว่า 6 log IU/mL (15)
ก่ อ นหน้ า ที่ จ ะมี ก ารป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ ไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี
จากมารดาสูท่ ารกด้วยวัคซีนและภูมคิ มุ้ กันแบบพร้อมใช้นนั้ พบว่า ปัจจัย
ทางมารดา เช่น การที่มดลูกบีบตัวเป็นเวลานาน การแท้งคุกคาม
ซึ่งมีโอกาสท�ำให้ระบบไหลเวียนเลือดของทารกและมารดาเชื่อมต่อกัน
มีโอกาสท�ำให้เกิดการติดเชือ้ เพิม่ ขึน้ แต่ยคุ ทีม่ กี ารป้องกันการติดเชือ้ ไวรัส
ตั บ อั ก เสบบี จ ากมารดาสู ่ ท ารกแล้ ว นั้ น พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นแม่ ไ ม่ ไ ด้
ส่ ง ผลต่ อ ความล้ ม เหลวในการป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ ไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี
จากมารดาสู่ทารกแต่อย่างใด (15)
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากมารดาสู่ทารกในระยะก่อน
การคลอด (intrauterine infection) เป็นเหตุผลหนึ่งที่อธิบายความ
ล้มเหลวของการให้การป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากมารดา
สูท่ ารกในระหว่างการคลอด โดยพบรายงานประมาณร้อยละ 10 - 16 ของ
การติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีจากมารดาสูท่ ารก (16) ซึง่ กลไกหลักคาดว่า
เกิดจากการรั่วซึมของรก (placenta leakage) ข้อมูลดังกล่าวท�ำให้
เกิดความกังวลในการท�ำหัตถการก่อนการคลอดต่าง ๆ เช่น การเจาะ
น�้ำคร�่ำ (amniocentesis) ว่า อาจจะมีผลเพิ่มอัตราเกิดการติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบบีจากมารดาสูท่ ารก  การศึกษาเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าวในช่วงต้น
พบว่า อัตราการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีจากมารดาสูท่ ารกในกลุม่ ผูป้ ว่ ยที่
ท� ำ การเจาะน�้ ำ คร�่ ำ กั บ ผู ้ ป ่ ว ยไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี ตั้ ง ครรภ์ ป กติ นั้ น
ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น แต่ ห ลั ง จากนั้ น มี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม
พบว่า โอกาสการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากมารดาสู่ทารกเพิ่มขึ้น
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เมื่อมารดามีปริมาณไวรัสในกระแสเลือดมากกว่า 1x107 copies/mL
(2x106 IU/mL) (17) ด้วยข้อมูลดังกล่าวท�ำให้ The Society for
Maternal-Fetal Medicine ของประเทศสหรัฐอเมริกาแนะน�ำให้
แพทย์ให้ขอ้ มูลก่อนท�ำ amniocentesis และ chorionic villus sampling
ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีไวรัสตับอักเสบบีและมีปริมาณไวรัสในกระแสเลือด
มากกว่า 1x107 copies/mL ว่า หัตถการดังกล่าวอาจเพิ่มความเสี่ยง
ต่อการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีจากมารดาสูท่ ารก (18) อย่างไรก็ตามถึงแม้
หัตถการดังกล่าวจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
จากมารดาสู่ทารก แต่ไม่มีข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ยาต้านไวรัส
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวแต่อย่างใด
แนวทางการป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
จากมารดาสู่ทารก

การให้วัคซีนร่วมกับภูมิคุ้มกันพร้อมใช้ส�ำหรับไวรัสตับ
อักเสบบี (Immunoprophylaxis)
การให้วัคซีนต้านไวรัสตับอักเสบบีร่วมกับภูมิคุ้มกันพร้อมใช้
ส�ำหรับไวรัสตับอักเสบบี (HBIg) แก่ทารกซึ่งเกิดจากมารดาซึ่งติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบบีแบบเรือ้ รังเป็นแนวทางมาตราฐานทีแ่ นะน�ำโดยองค์การ
อนามัยโลก เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากมารดาสู่ทารก
โดยแนะน�ำให้รบั วัคซีนร่วมกับ HBIg ภายใน 12 ชัว่ โมงหลังคลอด ตามด้วย
วัคซีนไวรัสตับอักเสบบีอย่างน้อยอีก 2 ครั้ง ที่ 1 และ 6 เดือน รวมเป็น
วัคซีนอย่างน้อย 3 ครั้ง (19) โดยการให้ HBIg คู่กับวัคซีนนั้นพบว่า
สามารถลดอัตราการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากมารดาสู่ทารกได้ดี
กว่าการให้วัคซีน หรือ HBIg อย่างเดียว (20) โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ผู้ป่วย HBeAg เป็นบวก (21) ซึ่งความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
จากมารดาสูท่ ารกสูงถึงร้อยละ 90 หากไม่ได้รบั การป้องกันใด ๆ (22) แต่
อย่างไรก็ตามพบว่าการให้ภมู คิ มุ้ กันพร้อมใช้สำ� หรับไวรัสตับอักเสบบีนนั้
ยังมีปญ
ั หาหลายประการในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย เนือ่ งจาก
การเข้าถึง HBIg นั้นมีข้อจ�ำกัด จึงมีการศึกษาซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อจ�ำกัดการใช้ HBIg ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น ศึกษาในทารกซึ่งก�ำเนิด
จากมารดาที่ HBeAg เป็นลบและไม่ได้รับการให้ HBIg พบว่าการให้
เฉพาะวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีนั้นมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างจาก
การให้วัคซีนร่วมกับ HBIg (23) อย่างไรก็ตามการก�ำหนดแนวทางดัง
กล่าวขึ้นกับการศึกษาเรื่องความคุ้มค่าของแนวทางนี้ในแต่ละประเทศ
โดยในประเทศไทยยังยึดถือตามค�ำแนะน�ำของ WHO แต่ในที่ที่มี
ทรัพยากรจ�ำกัดผู้นิพนธ์มีความเห็นว่าอาจจะเลือกให้ HBIg ในเฉพาะ
หญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ี HBeAg positive หรือหากรับวัคซีนอย่างเดียวในทารก
ทีก่ ำ� เนิดจากมารดาทีม่ ี HBeAg positive ควรให้คำ� แนะน�ำแก่ผปู้ กครอง
ว่าทารกยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ประมาณร้อยละ 22 (24)
วิธีการคลอด

ข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับผลของวิธีการคลอดกับความเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากมารดาสู่ทารกนั้นยังเป็นที่ถกเถียง
การศึกษาในระยะแรกแสดงผลการศึกษาว่า การคลอดตามธรรมชาติ
และการผ่าตัดคลอดนั้นไม่มีความแตกต่างในเรื่องการติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบีจากมารดาสูท่ ารก แต่การศึกษาถัด ๆ มาได้ผลในทางตรงกันข้าม
การศึกษาขนาดใหญ่ที่สุดท�ำในประเทศจีนโดยเก็บข้อมูลจากทารก
1,409 คน ซึ่งก�ำเนิดจากมารดาที่มีไวรัสตับอักเสบบีชนิด HBeAg
เป็ น บวก ที่ ไ ด้ รั บ immunoprophylaxis ตามมาตรฐาน พบว่ า
การคลอดด้วยวิธผี า่ คลอดแบบไม่ฉกุ เฉิน (elective caesarean section)
มี อั ต ราการติ ด เชื้ อ ไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี จ ากมารดาสู ่ ท ารกต�่ ำ กว่ า การ
ผ่าคลอดแบบฉุกเฉินและการคลอดธรรมชาติอย่างมีนยั ส�ำคัญ แต่อย่างไร
ตามพบว่า เมื่อจ�ำแนกผู้ป่วยด้วยปริมาณไวรัสตับอักเสบบีในเลือด
มารดาแล้ว พบว่าความแตกต่างนั้นไม่มีนัยส�ำคัญ (25) นั่นแปลว่าหาก
สามารถลดไวรัสในเลือดแม่ด้วยกรรมวิธีอื่น เช่น การให้ยาต้านไวรัส
ตับอักเสบบี ผลของวิธีการคลอดต่ออัตราการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
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จากมารดาสู่ทารกนั้นอาจจะไม่ชัดเจน การศึกษาในเรื่องดังกล่าวในยุค
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงค�ำแนะน�ำในการป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี
จากมารดาสู่ทารกโดยเพิ่มการให้ยาต้านไวรัสตับอักเสบบี
การให้ยาต้านไวรัสตับอักเสบบีเพื่อป้องกันการ
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากมารดาสู่ทารก

แม้การป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีจากมารดาสูท่ ารก
ด้วยการให้วัคซีนร่วมกับ HBIg จะสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบีจากมารดาสู่ทารกได้มากถึงเฉลี่ยร้อยละ 90 (26) แต่ข้อมูล
ที่ท�ำการศึกษาในทารกซึ่งก�ำเนิดจากมารดาที่มีปริมาณไวรัสในเลือดสูง
กว่า 1,000,000 copies/mL (200,000 IU/mL) พบว่า มีถึงร้อยละ 30
ทีล่ ม้ เหลวจากการให้  immunoprophylaxis คือยังมีการติดเชือ้ ไวรัสตับ
อักเสบบีจากมารดาสูท่ ารก (27) ดังนัน้ ในปัจจุบนั จึงเป็นค�ำแนะน�ำสากล
เริม่ ให้ยาต้านไวรัสตับอักเสบบีแก่มารดาทีม่ ปี ริมาณไวรัสในเลือดสูงกว่า
200,000 IU/mL ส�ำหรับ The American Association of the Study
of Liver Disease (AASLD) (28) และ 1,000,000 IU/mL ส�ำหรับ
The European Association of Study of the Liver (EASL) และ The
Asian-Pacific Association of Study of the Liver (APASL) (12, 29)
ในไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์ โดยเริ่มที่ 28 - 32 สัปดาห์ ส�ำหรับ
ยาทีม่ ขี อ้ มูลการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยทีด่ ใี นการป้องกัน
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากมารดาสู่ทารก ได้แก่ Lamivudine,
Telbivudine และ Tenofovir ดังสรุปในตารางที่ 1 (Table 1)
Table 1: การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการใช้ยาต้านไวรัสตับอักเสบบี ในแง่การป้องกันการติดเชื้อจากมารดาสู่ทารก

ดัดแปลงจาก Chamroonkul N, Piratvisuth T. Hepatitis B During Pregnancy in Endemic Areas: Screening, Treatment, and Prevention of Mother-to-Child Transmission. Paediatric drugs.
2017;19(3):173-81.
Study

Year of publication
(D.C.)

Medication
(daily dose)

Treatment initiation
(weeks)

Initial viral load in treatment group
log 10 copies/ml (Median + range)

van Zonneveld et al. (30)
Xu et al. (31)
Han et al. (32)
Greenup et al. (34)
Zhang et al. (36)

2003
2009
2011
2014
2014

34
32
20–32
32
28

9.38 (9.07–9.55)
9.34 ± 9.2
8.16 (7.04–9.45)
7.8 ± 0.72
7.65 ± 0.41

Chen et al. (38)
Pan et al. (39)
Jourdain et al. (40)

2015
2016
2018

LAM 150 mg OD.
LAM 150 mg OD
LdT 600 mg OD
TDF 300 mg OD
LdT 600 mg or LAM
100 mg OD
TDF 300 mg OD
TDF 300 mg OD
TDF 300 mg OD

30–32
30–32
28

8.18 ± 0.47
8.2 ± 0.5
7.5 ± 1.6

Rate of transmission (%)
Treatment
Control
28
12.5
39
18
8
0
20
1.1
2.8
0
1.54
0
0

10.71
7
3

Lamivudine

immonoprophylaxis ด้วยวัคซีนและ HBIg นัน้ มีอตั ราการติดเชือ้ ไวรัส
การศึกษาเริม่ ต้นการใช้ยา Lamivudine ในการป้องกันการติด ตับอักเสบบีจากมารดาสู่ทารกที่น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกร่วมกับ
เชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากมารดาสู่ทารกตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2546 รายงาน immonoprophylaxis ด้วยวัคซีนและ HBIg อย่างมีนยั ส�ำคัญ (18% และ
การให้ยา Lamivudine 150 mg ในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีตั้งครรภ์ที่มี 39% ตามล�ำดับ) (31) ข้อจ�ำกัดของการศึกษานี้พบว่าในกลุ่มยาหลอก
ปริมาณไวรัสในเลือดจ�ำนวนมากกว่า  1.2 x 109 geq/mL จ�ำนวน 8 คน นั้นมีอัตราผู้ป่วยที่ขาดการติดตามซึ่งจะถูกนับรวมเป็นผู้ป่วยที่ล้มเหลว
เมือ่ ตัง้ ครรภ์ได้ 34 สัปดาห์ เทียบกับกลุม่ ควบคุมผูป้ ว่ ยไวรัสตับอักเสบบี จากการให้การป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากมารดาสู่ทารก
ตั้งครรภ์ที่มีระดับไวรัสในเลือดสูงซึ่งไม่ได้รับยาต้านไวรัสจ�ำนวน 25 คน   สูงถึง 31% เทียบกับ 18% ในกลุ่มได้รับยา ซึ่งเมื่อวิเคราะห์แยกผู้ป่วย
โดยทารกทั้ง 2 กลุ่มได้รับ immunoprophylaxis ด้วยวัคซีนและ ทีข่ าดการติดตามออกไป พบว่าความแตกต่างของการเกิดการติดเชือ้ ไวรัส
HBIg ตามมาตรฐานพบว่า อัตราการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากมารดา ตับอักเสบบีจากมารดาสู่ทารกสูงไม่มีความแตกต่างทางสถิติ Metaสู่ทารกในกลุ่มที่ได้รับยาต้านไวรัสนั้นต�่ำกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญ (12.5% analysis จากการศึกษาจ�ำนวน 15 การศึกษาซึ่งเป็นการศึกษาแบบสุ่ม
ในกลุ่มได้รับยาเทียบกับ 28% ในกลุ่มที่ไม่ได้รับยา) (30) อย่างไรก็ตาม ของการใช้ยา Lamivudine ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
การศึกษาดังกล่าวมีผู้ป่วยในการศึกษาจ�ำนวนน้อยและไม่ใช่การศึกษา จากมารดาสู่ทารก จ�ำนวนผู้ป่วย 1,693 คน ทุกการศึกษาท�ำในประเทศ
แบบสุ่ม จึงท�ำให้เกิดการศึกษาที่ใหญ่ขึ้นในล�ำดับถัด ๆ มาตีพิมพ์ในปี จี น และมี เ พี ย ง 2 การศึ ก ษาเท่ า นั้ น ที่ มี ก ระบวนการวิ จั ย ในระดั บ
พ.ศ. 2552 ท�ำการศึกษาแบบ double blind randomized placebo คุณภาพดี พบว่าการให้ยา Lamivudine มี relative risk ต่อการเกิด
control ในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีตั้งครรภ์ที่มีปริมาณไวรัสในเลือด การติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีจากมารดาสูท่ ารกเทียบกับยาหลอกที่ 0.33
มากกว่า 1,000 MEq/mL (>250,000,000 IU/mL) จ�ำนวน 150 คน (95% CI 0.21 - 0.50) แต่พบว่าความเสี่ยงดังกล่าวลดลงเฉพาะใน
โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับ Lamivudine 100 mg ในสัปดาห์ที่ 32 ของ กลุ่มเมื่อได้รับยา Lamivudine แล้วปริมาณไวรัสในมารดาลดลงต�่ำกว่า
การตัง้ ครรภ์จนถึง 4 สัปดาห์หลังคลอดและกลุม่ ยาหลอก เมือ่ สิน้ สุดการ 200,000 IU/mL เท่านั้น ส�ำหรับผลข้างเคียงของการใช้ยาพบว่า
ศึกษาที่ 52 สัปดาห์หลังคลอด ผู้ป่วยที่ได้รับยา Lamivudine ร่วมกับ ไม่มีความแตกต่างจากกลุ่มยาหลอก (32)
Thai Association for the Study of the Liver
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จากข้อมูลดังกล่าวจึงท�ำให้มีแนวคิดที่จะเริ่มให้ยาต้านไวรัส
ในระยะเวลาที่เร็วขึ้น เพื่อลดปริมาณไวรัสก่อนการคลอดให้ได้มากที่สุด
อย่างไรก็ตามก็ยังมีความกังวลถึงผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นกับทารก
ในครรภ์ การศึกษาในเรือ่ งดังกล่าวเพิง่ มีการตีพมิ พ์ในปี พ.ศ. 2560 เป็น
retrospective cohort จากประเทศจีน เปรียบเทียบอัตราการติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบบีจากมารดาสูท่ ารกในผูป้ ว่ ยตัง้ ครรภ์ทไี่ ด้รบั Lamivudine
ในไตรมาสสองและสามของการตั้งครรภ์ พบว่าทั้งสองกลุ่มมีสัดส่วน
ของผู้ป่วยที่มีปริมาณไวรัสในเลือดก่อนคลอดต�่ำกว่า 200,000 IU/mL
และอัตราการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากมารดาสู่ทารกไม่แตกต่างกัน
คือไม่มีผู้ป่วยในทั้ง 2 กลุ่ม เกิดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากมารดาสู่
ทารก เทียบกับ 12% ในกลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั ยา โดยการได้รบั ยา Lamivudine
ทัง้ ไตรมาสสองและสามไม่มผี ลข้างเคียงทีแ่ ตกต่างจากกลุม่ ควบคุม (33)
แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาดังกล่าว พบว่าผูป้ ว่ ยมีปริมาณไวรัสตับอักเสบบี
ตั้งต้นที่ต�่ำกว่าการศึกษาอื่น ๆ ก่อนหน้า (range 6 - 9 log10 IU/mL)
ดังนั้นผลของการศึกษาอาจต่างออกไปหากในผู้ป่วยที่มีปริมาณไวรัส
สูงกว่า 9 log10 IU/mL ส�ำหรับการศึกษาที่ใช้ยา Lamivudine ในการ
ป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากมารดาสู่ทารก ในช่วงหลังนั้น
มีจ�ำนวนลดน้อยลงอย่างมาก เนื่องจากความกังวลในเรื่องการเกิดภาวะ
เชือ้ ดือ้ ยาตามมา ภายหลังจากการให้ยาดังกล่าวในระหว่างตัง้ ครรภ์ โดย
ความสนใจพุ่งไปที่ยากลุ่มที่มีอัตราการดื้อยาต�่ำกว่า เช่น Tenofovir
Telbivudine

Telbivudine เป็นยาตัวแรกในท้องตลาดที่ใช้ในการรักษา
ไวรัสตับอักเสบบีซึ่งจัดอยู่ใน US FDA pregnancy category B
การศึกษาแรกทีใ่ ช้ยาดังกล่าวในการป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี
จากมารดาสูท่ ารกเป็นการศึกษาแบบ open labeled ในหญิงตัง้ ครรภ์ที่
มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบ HBe Antigen เป็นบวกและมีปริมาณไวรัส
ในเลือดมากกว่า 7 log copies/mL โดย 135 คน ได้รับ Telbivudine
ในระหว่างตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 20 - 32 จนถึง 4 สัปดาห์หลังคลอดเทียบ
กับกลุ่มที่ได้เฉพาะ immonuprophylaxis จ�ำนวน 94 คน พบว่าอัตรา
การติดเชื้อจากมารดาสู่ทารก ในทารกที่มารดาได้รับ Telbivudine นั้น
ต�ำ่ กว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญ (0% เทียบกับ 8%; p = 0.002) (34)
ทีน่ า่ สนใจอย่างยิง่ คือ การศึกษาชิน้ นีไ้ ด้มกี ารเผยแพร่ผลการติดตามทารก
ในกลุ่มมารดาที่ได้ยา Telbivudine ไปในระยะเวลายาวเป็นเวลา 5 ปี
พบว่า ทารกที่เกิดจากมารดาที่ได้รับยาดังกล่าวมีอัตราการเจริญเติบโต
และพัฒนาการไม่แตกต่างจากเด็กปกติ (35) ซึง่ ในปัจจุบนั น่าจะเป็นการ
ศึกษาเดียวที่มีการรายงานผลระยะยาวของทารกที่เกิดจากมารดาที่ได้
รับยาต้านไวรัสตับอักเสบบี การศึกษาที่ตามมาเป็นการศึกษาแบบเปิด
ทีเ่ ปรียบเทียบผูป้ ว่ ยตัง้ ครรภ์ทไี่ ด้รบั Lamivudine 51 คน Telbivudine
252 คน กับกลุ่มควบคุม 345 คน ที่ไม่ได้รับยาต้านไวรัสในผู้ป่วย HBe
Antigen เป็นบวกและมีปริมาณไวรัสในเลือดมากกว่า 200,000 IU/mL
พบว่าทั้ง Lamivudine และ Telbivudine มีอัตราการติดเชื้อจาก
มารดาสู่ทารกน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญ และเมื่อเทียบ
ทั้ง 2 ตัวยานั้นไม่แตกต่างกัน (36) ข้อจ�ำกัดที่ส�ำคัญส�ำหรับการใช้ยา
Telbivudine ด้วยข้อบ่งชีน้ คี้ อื   ไม่มกี ารศึกษาคุณภาพดีแบบ RCT มายืนยัน
ประสิทธิภาพของยาดังกล่าว นอกจากนี้เนื่องจากเป็นยาที่มีความเสี่ยง
การดือ้ ยาสูงจึงไม่เป็นทีน่ ยิ มมากนักเมือ่ มียากลุม่ อืน่ ทีส่ ามารถทดแทนได้
Tenofovir

เนื่องจากทั้ง Lamivudine และ Telbivudine นั้นเป็นยาที่
มีโอกาสเกิดการดื้อยาสูง จึงท�ำให้เกิดความสนใจในการใช้ tenofovir
ซึง่ เป็นยาทีม่ ีอตั ราการดื้อยาต�ำ่ กว่าและจัดอยู่ pregnancy category B
ในการป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีจากมารดาสูท่ ารก เริม่ ต้นจาก
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การศึกษาแบบ retrospective ขนาดเล็ก เปรียบเทียบผู้ป่วยไวรัสตับ
อักเสบบีตั้งครรภ์ที่มี HBe Antigen เป็นบวกและมีไวรัสในเลือด
มากกว่า 7 log copies/mL จ�ำนวน 21 คน ได้รับยา tenofovir
ในสัปดาห์ที่ 18 - 27 ของการตั้งครรภ์ เทียบกับผู้ป่วยตั้งครรภ์ท่ี
ไม่ได้รับยาและทารกได้รับเฉพาะ immunoprophylaxis จ�ำนวน 24
คน พบว่าอัตราการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในทารกซึ่งประเมินจากการ
มี HBV DNA ในเลือดที่ 28 สัปดาห์ หลังคลอด พบว่ากลุม่ ได้รบั ยามีอตั รา
การติดเชื้อที่ต�่ำกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญ (0% เทียบกับ 8.4%, P = 0.02)
(37) การศึกษาต่อมาในประเทศไต้หวันแบบ open labeled non
randomized trial ในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีตั้งครรภ์ HBe Antigen
เป็ น บวกและมี ป ริ ม าณไวรั ส ในเลื อ ดมากกว่ า 7log IU/mL
จ� ำ นวน 118 คน แบ่ ง เป็ น กลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ ยา Tenofovir 300 mg
เริ่มที่สัปดาห์ที่ 30 - 32 ของการตั้งครรภ์จนถึง 4 สัปดาห์หลังคลอด
จ�ำนวน 62 คนและกลุ่มที่ไม่ได้รับยาจ�ำนวน 56 คนตามความสมัครใจ
ของผูป้ ว่ ย โดยพบว่าในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยา Tenofovir นัน้ มีอตั ราการติดเชือ้
ไวรัสตับอักเสบบีจากมารดาสู่ทารกที่ต�่ำกว่า 1.54% เทียบกับ 10.71%,
P = 0.0481 และมีการติดตามมารดาที่อยู่ในการศึกษาไปจนมากกว่า
3 เดือนหลังคลอด  พบว่าในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยา Tenofovir มีอตั ราของผูป้ ว่ ย
ที่มีค่า ALT สูงมากกว่า 2 เท่าของค่าปกตินานกว่า 3 เดือน และอัตรา
ของผู้ป่วยที่มีค่า ALT สูงมากกว่า 5 เท่าของค่าปกติน้อยกว่าในกลุ่ม
ควบคุม ตลอดจนระยะเวลาทีม่ คี า่ ALT ผิดปกติทสี่ นั้ กว่า โดยทีไ่ ม่มผี ลต่อ
อัตราการเกิด seroconversion (38) การศึกษาแบบสุ่มแรกตีพิมพ์ในปี
พ.ศ. 2559 ศึกษาในประเทศจีน โดยท�ำการสุม่ เลือกผูป้ ว่ ยไวรัสตับอักเสบบี
ตัง้ ครรภ์ทมี่   ี HBe Antigen เป็นบวกและมีปริมาณไวรัสในเลือดมากกว่า
200,000 IU/mL จ�ำนวน 200 คน ให้ได้รับ Tenofovir 300 mg ตั้งแต่
สัปดาห์ที่ 30 - 32 ของการตั้งครรภ์จนถึง 4 สัปดาห์หลังคลอด และ
ยาหลอกในอัตราส่วน 1:1 โดยทัง้ สองกลุม่ ได้รบั immunoprophylaxis
ตามมาตรฐานปกติ พบว่ากลุ่มที่ได้รับ Tenofovir นั้นมีอัตราการติดเชื้อ
จากมารดาสู่ทารกที่ 28 สัปดาห์หลังคลอดที่ต�่ำกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญทั้ง
จากการวิเคราะห์แบบ intention to treat analysis และ per protocol
analysis ส�ำหรับข้อมูลเรื่องความปลอดภัยนั้นพบว่า หลังจากหยุดยา
ในกลุ่ม Tenofovir มีอัตราของผู้ป่วยที่มี ALT สูงกว่าค่าปกติมากกว่าใน
กลุ่มควบคุมและผู้ป่วยที่ได้รับยา Tenofovir มีสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีค่า
creatine kinase ที่สูงกว่าปกติมากกว่ากลุ่มควบคุม แต่ส่วนใหญ่
พบว่ามีระดับสูงขึน้ แบบไม่รนุ แรงและไม่พบผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการจากการเพิม่
สูงขึ้นของค่านี้ (39) การศึกษาที่ตีพิมพ์ล่าสุดศึกษาในประเทศไทยเป็น
การศึกษาแบบ multicenter ใน 17 สถาบันในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบี
ตั้งครรภ์ที่มี HBe Antigen เป็นบวก จ�ำนวน 331 คน โดยแบ่งเป็น
กลุ่มที่ได้รับ Tenofovir ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 28 ของการตั้งครรภ์จนถึง
8 สัปดาห์หลังคลอด 168 คน และกลุ่มยาหลอกจ�ำนวน 163 คน ที่เป็น
จุดสังเกตพิเศษคือ ในการศึกษานี้ให้ immunoprophalxis program
ที่แตกต่างจากการศึกษาอื่นๆ โดยให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
ทั้งหมด 5 เข็มที่แรกเกิด 1, 2, 4 และ 6 เดือน ร่วมกับ HBIg เมื่อแรกเกิด
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า อัตราการติดเชื้อจากมารดาสู่ทารกในทั้งสอง
กลุ่มนั้นไม่แตกต่างกัน 0% ในกลุ่ม Tenofovir และ 2% กลุ่มควบคุม
ทัง้ นีพ้ บว่าอัตราการติดเชือ้ จากมารดาสูท่ ารกในกลุม่ ควบคุม
ในการศึกษาดังกล่าวนั้น มีความแตกต่างจากการศึกษาอื่น ๆ เป็น
อย่างมาก ทั้งนี้เชื่อว่าอาจจะเป็นผลของการให้ immunoprophylaxis
ทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้ จ�ำนวนครัง้ ของการรับวัคซีนและระยะเวลาระหว่างการ
คลอดกับการรับ immunoprophylaxis แรกคลอด ซึ่งในการศึกษานี้
ระยะเวลาหลั ง คลอดกั บ วั ค ซี น เข็ ม แรกกั บ HBIg นั้ น 96% ได้ รั บ
ภายใน 4 ชั่วโมง (median 1.2 ชั่วโมง) นอกจากนี้ผู้เขียนยังกล่าวถึง
ประเด็ น การเจาะน�้ ำ คร�่ ำ  ซึ่ ง พบว่ า มี อั ต ราที่ สู ง ในการศึ ก ษาจาก
ประเทศจีนและอาจเพิ่มการติดเชื้อจากมารดาสู่ทารกดังที่ได้กล่าว
ไปในช่วงต้นของบทความ (40)
6

บทสรุปในการป้องกันการติดเชื้อจากมารดา
สู่ทารกด้วยยาต้านไวรัสตับอักเสบบี

จากการรวบรวมการศึกษาทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงในทุกตัวยา
จะเห็นได้ว่ายังมีข้อมูลทั้งสนับสนุนและคัดค้านการใช้ยาต้านไวรัส
ตับอักเสบบีเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากมารดาสู่ทารก เพราะมีปัจจัย
อื่น ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องท�ำให้ผลการศึกษาของแต่ละงานวิจัยได้ผลที่
แตกต่างกัน ดังนั้นการเริ่มให้ยาต้านไวรัสตับอักเสบบีเพื่อป้องกันการ
ติดเชือ้ จากมารดาสูท่ ารกนัน้ ยังคงจ�ำเป็นต้องกระท�ำหลังจากทีแ่ พทย์ได้
แจกแจงข้อดีขอ้ เสียแก่ผปู้ ว่ ยและญาติอย่างละเอียดรอบคอบ และให้ตวั
ผูป้ ว่ ยเองเป็นผูต้ ดั สินใจเลือกการรักษาด้วยตนเองเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม
หากอ้างอิงจากค�ำแนะน�ำสากลทีแ่ นะน�ำโดย AASLD, EASL, APASL และ
แนวทางการป้องกันการติดเชือ้ จากแม่สลู่ กู ในประเทศไทยทีเ่ พิง่ ประกาศ
ใช้ในปี พ.ศ. 2560 แนะน�ำให้ยาต้านไวรัสแก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีไวรัสตับ
อักเสบบีที่มีปริมาณเชื้อในเลือดสูงและหรือมี HBe antigen เป็นบวก
โดยยาที่แนะน�ำให้พิจารณาเป็นอันดับแรก ได้แก่ Tenofovir สิ่งส�ำคัญ
ไม่แพ้กัน คือการผลักดันการเข้าถึง standard immunoprophylaxis
ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพที่ดีโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล
การให้นมบุตรในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบี

ผู ้ ป ่ ว ยไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี ส ามารถให้ น มบุ ต รได้ ต ามปกติ
เนือ่ งจากในปัจจุบนั ได้มกี ารศึกษาวิจยั ยืนยันแล้วว่า การให้นมบุตรไม่เพิม่
อัตราการติดเชื้อจากมารดาสู่ทารกจาก Meta-analysis ซึ่งรวบรวม
การศึกษาทั้งหมด 10 การศึกษา โดยเปรียบเทียบทารกที่ได้รับการให้
นมแม่จ�ำนวน 751 คน กับกลุ่มที่ไม่ได้รับการให้นมจ�ำนวน 873 คน
พบว่าอัตราการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนั้นไม่แตกต่างกัน (41) อย่างไร
ก็ตามมารดาทีจ่ ะให้นมบุตรควรระวังการเกิดบาดแผลรอบหัวนม ซึง่ หาก
มีแผลหรือเลือดออก ควรงดการให้นมไปก่อนในช่วงเวลาดังกล่าว
ในทางกลั บ กั น การให้ น มในผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ ยาต้ า นไวรั ส
ตับอักเสบบีนั้นยังเป็นที่ถกเถียง เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับผลของยาที่จะ
ผ่านทางน�้ำนมนั้นยังไม่ชัดเจนพอ ท�ำให้เกิดข้อกังวลคือ ระยะเวลาใน
การทีท่ ารกจะได้รบั ยาอาจจะยาวนานในบางราย  ซึง่ อาจส่งผลระยะยาว
ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการได้ ในการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่จึง
งดการให้นมบุตรระหว่างการรับประทานยาต้านไวรัส แต่อย่างไร
ก็ตามเนื่องจากนมแม่มีประโยชน์ในหลาย ๆ ประการต่อทารกและ
การใช้นมสูตรส�ำเร็จมีข้อจ�ำกัดในเรื่องการเข้าถึงและราคาในหลาย ๆ
ประเทศ ประกอบกับมีข้อมูลจากผู้ป่วย HIV ซึ่งไม่สามารถหยุดยาได้
รายงานความปลอดภัยที่สูงในทารกกลุ่มนี้ โดยเฉพาะ Tenofovir ซึ่ง
มีข้อมูลว่าระดับในน�้ำนมต�่ำมาก ดังนั้นการให้นมบุตรในระหว่างการ
รับประทานยาต้านไวรัสตับอักเสบบีนนั้ จึงไม่ได้จดั เป็นข้อห้าม แต่จำ� เป็น
ต้ อ งมี ก ารแจกแจงข้ อ ดี ข ้ อ เสี ย แก่ ม ารดาและครอบครั ว ให้ ชั ด เจน
ก่อนการตัดสินใจ
สรุป

การป้องกันการติดเชื้อจากมารดาสู่ทารกยังเป็นกระบวน
การส�ำคัญในการลดอัตราการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในประชากร
กระบวนการดังกล่าวเริม่ ต้นจากการคัดกรองการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี
หญิงตั้งครรภ์ทุกคน และให้การดูแลรักษาที่เหมาะสมในผู้ป่วยกลุ่มนี้
ในระหว่ า งการตั้ ง ครรภ์ ร่ ว มกั น กั บ การให้ ก ารป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ
จากมารดาสู่ทารกระหว่างคลอด โดยในปัจจุบันค�ำแนะน�ำสากลจาก
ทุกสมาคมแพทย์แนะน�ำให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
และมีปริมาณไวรัสในเลือดสูงได้รับยาต้านไวรัสในระหว่างไตรมาสสาม
ของการตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด ร่วมกับการให้วัคซีนและภูมิคุ้มกัน
พร้อมใช้ในทารกอย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตามเนื่องจากการศึกษาใน
เรือ่ งประสิทธิภาพการให้ยาต้านไวรัส เพือ่ ลดอัตราการติดเชือ้ จากมารดา
สู่ทารกยังมีข้อถกเถียงอยู่ประปราย ดังนั้นการด�ำเนินการรักษาใด ๆ
จึงยังต้องอยูภ่ ายใต้การให้คำ� แนะน�ำอย่างละเอียดแก่ผปู้ ว่ ยและให้ผปู้ ว่ ย
และญาติเป็นผู้ตัดสินใจรับการรักษาดังกล่าว
Thai Association for the Study of the Liver
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