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โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน
จากเชื้อไวรัสโรต้า
นาวาอากาศเอกหญิ ง แพทย์หญิ งจุฑารัตน์ เมฆมัลลิ กา
โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช

เนื่ อ งจากพบจ� ำ นวนผู้ ป่ ว ยด้ ว ยโรคอุ จ จาระร่ ว ง
เฉียบพลันเพิม่ ขึน้ อย่างมากตัง้ แต่ปลายปี พ.ศ. 2560 และ
สูงมากขึน้ ในต้นปี พ.ศ. 2561 โดยพบบ่อยบริเวณภาคกลาง
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้แก่ นนทบุร ี และ
ปทุมธานี สาเหตุของโรคอุจจาระร่วงส่วนใหญ่รอ้ ยละ 80 เกิด
จากเชือ้ ไวรัสโรต้า ทีเ่ หลือเกิดจากเชือ้ โนโรไวรัส ส่วนสาเหตุ
อื่นๆพบได้น้อย ซึง่ การติดเชือ้ ไวรัสโรต้านี้มกั พบในผูป้ ่วย
เด็ก แต่จากสถานการณ์ขณะนี้พบในผูใ้ หญ่มากขึน้ ตัง้ แต่
วัยท�ำงานถึงอายุมากกว่า 60 ปี และมีอาการทีร่ นุ แรงมากขึน้
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันพบได้บ่อยในเด็ก สาเหตุ
หลัก มาจากการติด เชื้อ ไวรัส รองลงมาคือ การติด เชื้อ
แบคทีเรีย และเชือ้ อื่นๆ เช่น ปรสิต หรือ อาหารเป็ นพิษ
จากสารพิษในสิง่ แวดล้อมทีป่ นเปื้ อนในอาหารหรือจากสาร
พิษทีส่ ร้างขึน้ โดยเชือ้ แบคทีเรีย พบว่ามากกว่าร้อยละ 90
ของโรคอุจจาระร่วงในเด็กเกิดจากเชือ้ ไวรัส เช่น ไวรัสโรต้า
โนโรไวรัส เอ็นเตอโรไวรัส อะดีโนไวรัส รวมทัง้ ไวรัสอื่นๆ
ไวรัสโรต้าเป็ นสาเหตุทส่ี �ำคัญทีส่ ุดของโรคท้องเสียในเด็ก
เด็กทีเ่ คยท้องเสียจากไวรัสโรต้าอาจเป็ นซ�้ำได้เพราะไวรัสโร
ต้านี้มหี ลายสายพันธุ์ แต่อาการมักไม่หนักเท่าครัง้ แรก ไวรัส
โรต้านี้สามารถแพร่กระจายเชือ้ ได้เร็ว และอยูใ่ นสิง่ แวดล้อม
ได้นาน เป็นเวลาหลายชัวโมง
่ โดยเฉพาะในช่วงทีอ่ ากาศเย็น
่
ผูป้ วยทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัสโรต้าสามารถขับถ่ายเชือ้ ได้ในปริมาณ
มากหลายล้านตัว เป็ นเวลานานหลายสัปดาห์ แต่เชือ้ เพียง
10 ตัว ก็สามารถก่อโรคได้แล้ว แม้วา่ ไวรัสโรต้ามักเป็ นโรค
ทีเ่ ป็ นปญั หาในเด็ก แต่สามารถก่อปญั หาในผูใ้ หญ่และผูส้ งู
อายุได้ และอาจมีอาการรุนแรงเช่นกัน

เหมือนวงล้อ (wheel) มียนี ที่ encode แอนติเจนทีส่ ำ� คัญ
11 ชนิด ซึง่ อาจเป็ นโปรตีนหรือไกลโคโปรตีนก็ได้ ส่วนที่
เป็ นโครงสร้างได้แก่   VP1 (Polymerase),   VP2 (Inner
shell), VP3 (Capping enzyme), VP4 (Neutralization),
VP6 (Middle shell) และ VP7 (Neutralization) ส่วนทีไ่ ม่ใช่
โครงสร้าง แต่มคี วามส�ำคัญใน
การด� ำ รงชีว ิต ของไวรัส ได้ แ ก่
NSP1 (Interferon antagonist),
NSP2 (Viroplasm), NSP3
(Systemic spread), NSP4
(enterotoxin), NSP5 และ NSP6
(Viroplasm) ไวรัส โรต้า นี้ ม ี 7
กลุม่ ได้แก่ A, B, C, D, E, F, G แต่กลุม่ A พบได้บอ่ ยทีส่ ดุ
แอนติเจนทีส่ �ำคัญบนผิวเซล ซึ่งเป็ นส่วนส�ำคัญของ
การน�ำแอนติเจนเหล่านี้มาผลิตวัคซีน เนื่องจากแอนติบอดี
ต่อแอนติเจนเหล่านี้เป็ น neutralizing antibody ได้แก่ VP4
และ VP7 นอกจากนี้ยงั ใช้แอนติเจนทัง้ สองมาจ�ำแนกชนิด
ของไวรัสโรต้าด้วย ส�ำหรับ VP4 เป็ น protein มีลกั ษณะเป็ น
เหมือนหนามยืน่ ออกมาจากผิว แบ่งได้ทงั ้ หมด 28 genotype
(เรียกว่า P genotype หรือ P type) แต่ม ี 11 genotype ที่
ติดเชือ้ ในมนุ ษย์ ทีพ่ บบ่อยได้แก่ P[8] และ P[4] แต่แบ่ง
ตามอิมมูโนวิทยาเป็ น P serotype ได้แก่ P1A, P1B ส่วน
ใหญ่เรียกตาม P genotype มากกว่า P serotype ส่วน VP7
เป็ น glycoprotein แบ่งเป็ น 16 G genotype (หรือ G type)
ซึง่ VP7 นี้ม ี genotype และ serotype เหมือนกัน มี 10 ชนิด
ทีต่ ดิ เชือ้ ในมนุษย์ แต่ทพ่ี บบ่อยได้แก่ G1, G2, G3, G4 และ
G9 การเรียกชนิดของไวรัสโรต้า มักจะเรียกตามการจับคูก่ นั
ของ G และ P ซึง่ โดยส่วนใหญ่แล้ว G1, G3, G4, G9 มัก
ไวรัสโรต้า
ไวรัสโรต้า (Rotavirus) จัดอยูใ่ น Family Reoviridae จับคูก่ บั P[8] ขณะที่ G2 จะจับกับ P[4] ระยะหลังมักพบการ
เป็ น double-stranded RNA รูปร่างของไวรัสมีลกั ษณะ ระบาดของสายพันธุอ์ น่ื ๆ เพิม่ ขึน้   
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การวินิจฉัยโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า

มีเชือ้ หรือมีการปนเปื้ อนของเชือ้ ในอาหารหรือน�้ำ  ควรให้
ความระมัดระวังในการรับประทานน�้ำดืม่ หรือน�้ำแข็งทีส่ ะอาด
และอาหารทีป่ รุงใหม่สกุ เสมอ ดูแลสุขอนามัยส่วนตน “กิน
ร้อน ช้อนกลาง และล้างมือ” โดยเน้นเรือ่ ง “การล้างมือและ
ฟอกสบู่เป็ นประจ�ำ” โดยเฉพาะก่อนและหลังการขับถ่าย
ผูท้ ด่ี แู ลเด็กเล็กควรหมันล้
่ างมือโดยเฉพาะหลังการเปลีย่ นผ้า
อ้อม เพราะเชือ้ อาจติดมืออยูไ่ ด้นานหลายชัวโมง
่ นอกจากนี้
อาจมีการแพร่เชือ้ ผ่านของเล่น จึงควรท�ำความสะอาดของ
เล่นอยู่เสมอ การกินนมแม่ช่วยป้องกันการติดเชือ้ โรต้าได้
บางส่วน อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีสุขอนามัยทีด่ ี บางครัง้ ก็
ยังสามารถติดเชือ้ ไวรัสโรต้าได้ เพราะปริมาณเชือ้ เพียงเล็ก
น้อยก็สามารถแพร่เชือ้ ได้ มีความคงทนในสิง่ แวดล้อมและ
ยาวนาน

การวินิจฉัยโรคอุจจาระร่วงจากเชือ้ ไวรัสโรต้า อาศัย
อาการทางคลินิก ซึง่ อาการและอาการแสดงของโรคอุจจาระ
ร่วงจากเชือ้ ไวรัสโรต้าและโนโรไวรัสมีความคล้ายคลึงกัน แต่
ส่วนใหญ่ของการติดเชือ้ ไวรัสโรต้ามักเป็ นในเด็กโดยเฉพาะ
เด็กเล็ก ส่วนการติดเชือ้ โนโรไวรัสมักพบในเด็กโตและผูใ้ หญ่
มากกว่า โรคอุจจาระร่วงจากการติดเชื้อไวรัสโรต้า มักมี
อาการไข้ คลืน่ ไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องอืด และถ่ายเหลว
เป็ นน�้ำ ส่วนใหญ่อาการไม่รนุ แรง แต่กรณีทอ่ี าการรุนแรงจะ
ท�ำให้มกี ารสูญเสียน�้ำและเกลือแร่จากร่างกายจนท�ำให้ความ
ดันโลหิตลดลง และภาวะช็อกได้

การตรวจทางห้องปฏิบตั ิ การ

การส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารสามารถท�ำได้หลาย
อย่าง สามารถให้ก ารวินิ จฉัย ที่แน่ น อนโดยการส่ง ตรวจ
สารพันธุกรรม (Polymerase Chain Reaction, PCR) แต่
ไม่แนะน� ำให้ท�ำเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง เป็ นการสิน้ เปลือง
โดยใช่เหตุ ส่วนชุดตรวจแบบรวดเร็ว (rapid diagnostic
test) ซึง่ ใช้หลักการของ ELISA ส่วนใหญ่เป็ น lateral flow
immunochromatography (LFI) ส�ำ หรับ ชุ ด ตรวจแบบ
รวดเร็ว ของการติด เชื้อ โรต้า มีค วามไวประมาณร้อ ยละ
70-80 และความถูกต้องแม่นย�ำร้อยละ 80 ส่วนการติดเชือ้
โนโร มีความไวต�่ำกว่ามาก ประมาณร้อยละ 30-40 แต่ความ
ถูกต้องแม่นย�ำประมาณร้อยละ 80 จึงไม่แนะน�ำให้ทำ 
� rapid
diagnostic test ในการวินิจฉัยไวรัสโนโร เนื่องจากมีความ
ไวของชุดตรวจค่อนข้างต�่ำ 
ยกเว้น ท� ำ เพื่อ ประโยชน์
ของการเฝ้ าระวัง โรคที่ม ี
การระบาดเป็ นกลุม่ ก้อน

วัคซีนป้ องกันไวรัสโรต้า

ป จั จุ บ นั ในประเทศไทยมีว คั ซีน ป้ อ งกัน การติด เชื้อ
ไวรัสโรต้าแล้ว เป็นวัคซีนชนิดกิน มี 2 ชนิด คือ วัคซีนป้องกัน
การติดเชือ้ ไวรัสโรต้าชนิด 1 สายพันธุ์ (Monovalent Human
Rotavirus Vaccine  หรือ RV1) และ วัคซีนป้องกันการติด
เชือ้ ไวรัสโรต้าชนิด 5 สายพันธุ์   (Pentavalent BovineHuman Rotavirus Vaccine หรือ RV5) วัคซีนนี้ให้โดยการ
หยอด 2-3 ครัง้ (ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของวัคซีน) การหยอดวัคซีน
ครัง้ แรกอายุ 6-15 สัปดาห์ และครัง้ สุดท้ายไม่เกินอายุ 8
เดือน โดยแต่ละครัง้ ห่างกันไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ควรใช้
วัคซีนชนิดเดียวกันจนครบ หากจ�ำเป็นต้องใช้วคั ซีนต่างชนิด
กันในแต่ละครัง้ หรือไม่ทราบชนิดของวัคซีนทีไ่ ด้รบั ในครัง้
ก่อน ต้องให้วคั ซีนทัง้ หมด 3 ครัง้ สามารถให้วคั ซีนโรต้าร่วม
กับวัคซีนโปลิโอชนิดกินได้ ไม่แนะน�ำให้ใช้วคั ซีนในผูใ้ หญ่
วัคซีนมีประสิทธิภาพดีในการป้องกันการติดเชือ้ ทีร่ นุ แรงและ
มีความปลอดภัยสูงทัง้ คู่ แม้วา่ จะมีรายงานการเกิดล�ำไส้กลืน
กันได้ในอัตราทีน่ ้อยมากประมาณ 1 ใน 100,000 ราย ซึง่
เป็นโรคทีร่ กั ษาได้ แต่เมือ่ ค�ำนึงถึงประโยชน์จากวัคซีนในการ
ป้องกันโรคจะสูงกว่ามาก เด็กทุกคนทีไ่ ด้รบั วัคซีนครบยังอาจ
เกิดการติดเชือ้ ไวรัสโรต้าได้ แต่อาการจะเบาลง วัคซีนอยู่
ในระหว่างด�ำเนินการเข้าสูแ่ ผนงานสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค
ของประเทศ ท�ำให้ขณะนี้ยงั ไม่มใี ห้บริการในโรงพยาบาลรัฐ
ทัวไป
่ แต่มใี ห้บริการแบบมีคา่ ใช้จา่ ยในโรงพยาบาลเอกชน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาลของรัฐบางแห่ง

การรักษา

การรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชือ้ ไวรัส ยัง
ไม่มยี าฆ่าเชือ้ ไวรัสโรต้า จึงเป็ นการรักษาตามอาการโดย
การให้ดม่ื น�้ำเกลือแร่เป็ นส�ำคัญ อาจให้ยาแก้อาเจียน ยาแก้
ปวด หรือยาลดไข้รว่ มด้วย ไม่แนะน�ำให้ยาปฏิชวี นิ ะเพราะไม่
สามารถฆ่าเชือ้ ไวรัสได้และท�ำให้เกิดเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาตาม
มา หากมีอาการสูญเสียน�้ำทีร่ นุ แรงมาก จ�ำเป็ นต้องนอนโรง
พยาบาล เพือ่ ให้สารน�้ำทดแทนทางเส้นเลือด

การป้ องกันการติดเชื้อไวรัสโรต้า

การป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสโรต้า เนื่องจากโรคอุจจาระ
ร่วงส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสโดยตรงหรือโดยอ้อมหลัง
สัมผัสกับเครื่องใช้หรือของเล่นต่างๆทีป่ นเปื้ อนอุจจาระที่
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