โรคอุจจาระร่วงในฤดูหนาว
โรต้าไวรัส (Rotavirus)
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ในอดีตโรคอุจจาระร่วงมักเกิ ดในฤดูร้อน ทัง้ นี้ เพราะส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย เช่น อหิ วาตกโรค เชื้อบิ ด
ไทฟอยด์ หรืออาหารเป็ นพิ ษ ซึ่งเชื้อแบคทีเรียจะเจริ ญเติ บโตได้ดีในฤดูร้อน สาเหตุส่วนใหญ่เกิ ดจากสิ่ งแวดล้อม การรับประทาน
อาหารและน้าดื่มที่ไม่สะอาดหรือมีการปนเปื้ อนเชื้อโรคดังกล่าว ในปัจจุบนั สุขอนามัยของประเทศไทยดีขึน้ มากคล้ายคลึงกับ
ประเทศทางตะวันตกทาให้โรคดังกล่าวลดน้ อยลงไปอย่างมาก เชื้อที่ทาให้เกิ ดท้องเสียส่วนใหญ่จึงเกิ ดจากเชื้อไวรัสที่ชอบอากาศ
เย็นหรือฤดูหนาวทาให้เกิ ดโรคอุจจาระร่วงในฤดูหนาวได้บ่อยขึน้ ดังจะได้เห็นจากข่าวทาง social media ในช่วงที่ผา่ นมา
ไวรัสที่เป็ นต้นเหตุของโรคทางเดิ นอาหารที่ส่งผลให้เกิ ดอาการอาเจียนหรือท้องเสียมีมากมายหลายชนิ ดแต่ที่พบบ่อย
ได้แก่ โรต้าไวรัส (Rotavirus) โนโรไวรัส (Norovirus) และแอสโทรไวรัส (Astrovirus) ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะโรต้าไวรัส

โรต้าไวรัส (Rotavirus)
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เป็ นไวรัสทีพ่ บได้บอ่ ยมาก โดยทาให้เกิดท้องเสียในฤดูหนาว โรคนี้มมี านานเป็ นร้อยๆ ปี แล้ว แต่มาค้นพบในปี ค.ศ.
1973 โดยแพทย์ชาวออสเตรเลีย ตรวจน้ าจากลาไส้เล็กของเด็กทีม่ อี าการท้องเสีย แล้วดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน พบ
ภาคของไวรั
่ ลี กั ษณะคล้ายวงล้อเกวียน (rotor) จึงตัง้ ชือ่ ว่า โรต้าไวรัส
byอนุ
[Article
Author] สทีม
โรต้าไวรัส เป็ น อาร์ เอ็น เอ ไวรัส (RNA virus) ทีแ่ บ่งเป็ นชิน้ เป็ นท่อน จานวนทัง้ หมด 11 ท่อน คล้ายกับไข้หวัดใหญ่ทม่ี ี
จานวน 8 ท่อน การแบ่งเป็ นชิน้ เป็ นท่อนแบบนี้ จึงทาให้เกิดการแลกเปลีย่ นชิน้ ส่วนกันได้ หลากหลายสายพันธุเ์ กิดขึน้ ได้ ใน
ไข้หวัดใหญ่ เอ ท่อนทีส่ าคัญ จะสร้างโปรตีน H และ N เมือ่ แยกชนิดของโปรตีน H และ N มาผสมกัน ก็จะเกิดเป็ นสายพันธุใ์ หม่
เช่น H1N1, H1N2, H3N2, H5N1, H7N9 เช่นเดียวกันกับโรต้าไวรัส ส่วนทีส่ าคัญจะสร้างโปรตีนทีเ่ ป็ นเปลือกนอกของตัวไวรัส
glycoprotein เราใช้ตวั ย่อว่า G และท่อนทีส่ ร้างโปรตีน protease เราใช้ตวั ย่อว่า P สายพันธุข์ องโรต้าไวรัส จึงถูกจาแนกตาม G
และ P โปรตีน เช่น G1P[6], G2P[4], G3P[6], G9P[2] เป็ นต้น นอกจากนี้ การแบ่งไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ และ บี เราจะดูชน้ิ ส่วนที่
เรียกว่า matrix protein (M) ส่วนของโรต้าไวรัส เราจะดูโปรตีนทีเ่ รียกว่า intermediate protein (I) ในไข้หวัดใหญ่ ชนิด A, M
โปรตีนจะไม่แตกต่างกันมาก การแยกโรต้าไวรัสเป็ น A, B, C จะดูท่ี I โปรตีน แต่ในขณะเดียวกัน โรต้าไวรัสทีเ่ กิดในมนุ ษย์ จะ
เป็ น rota A แต่ในโรต้า เอ ในส่วนของโปรตีนชัน้ กลาง I โปรตีน ยังสามารถแยกย่อยเป็ น I1, I2, I3 และ I4 ได้อกี จึงเพิม่ การแจก
แจงสายพันธุไ์ ด้เป็ นจานวนมาก
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1

การติดต่อและแพร่กระจายของโรค

จากการทีม่ คี วามหลากหลายสายพันธุจ์ งึ ทาให้การติดเชือ้ โรต้า
ไวรัสเป็ นแล้วเป็ นอีกได้ จากการศึกษาในประเทศเม็กซิโกพบว่า เด็ก
ตัง้ แต่แรกเกิดจนถึง 2 ปี เกือบทุกราย เคยมีการติดเชือ้ โรต้าไวรัส และ
พบว่าร้อยละ 70 มีการติดเชือ้ โรต้าไวรัส 2 ครัง้ ร้อยละ 40 ติดเชือ้ โรต้า
ไวรัส 3 ครัง้ ร้อยละ 20 ติดเชือ้ ไวรัสโรต้า 4 ครัง้ และร้อยละ 10 ติดเชือ้
ไวรัสโรต้าถึง 5 ครัง้ โดยพบว่าการติดเชือ้ ครัง้ แรกอาการจะรุนแรงทีส่ ุด
การติดเชือ้ ครัง้ ต่อไปความรุนแรงของโรคจะน้อยลง และจะไม่มอี าการใน
ทีส่ ุด ดังนัน้ ในเด็กโตหรือผูใ้ หญ่จงึ มีการติดเชือ้ ได้ แต่สว่ นใหญ่จะไม่ม ี
อาการ แต่สามารถแพร่กระจายโรคได้

โรต้าไวรัส สามารถติดต่อกันได้งา่ ยมาก
ในฤดูหนาวเพราะเชือ้ ไวรัสอยูไ่ ด้คงทนในอากาศ
เย็นและจะขับถ่ายออกมาจากอุจจาระในผูป้ ่ วย
เป็ นจานวนมาก หากมีการปนเปื้ อนใน
สิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะในผ้าอ้อมสาเร็จรูปของ
เด็กทีไ่ ม่มกี ารกาจัดอย่างถูกต้องก็จะเป็ นแหล่ง
แพร่กระจายของเชือ้ ในสิง่ แวดล้อมทาให้มกี าร
ระบาดกันมาก เมือ่ มีการจับต้องและปนเปื้ อนเชือ้
ไวรัสโรต้าเข้าปากก็จะทาให้เกิดอาการของโรค
ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ถึงแม้วา่ จะมีการดูแล
เรือ่ งความสะอาดอย่างดีกย็ งั พบการระบาดของ
ไวรัสโรต้า อีกทัง้ โรคมักจะเป็ นในฤดูหนาวจึงทา
ให้มขี อ้ สงสัยว่าโรคนี้อาจจะติดต่อในระบบ
ทางเดินหายใจได้เช่นเดียวกัน
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ระยะฟักตัวของโรค
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โรต้าไวรัสเป็ นแล้วเป็ นอีกได้

อายุของผูป้ ่ วย

st

โรต้าไวรัสมีระยะฟั กตัวของโรคสัน้ หลังจากได้รบั เชือ้ จะใช้เวลา
เพียง 2 ถึง 5 วันก็จะเริม่ มีอาการของโรค
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โรต้าไวรัสทีท่ าให้เกิดท้องเสียมักจะเป็ นในเด็กทีม่ ี
อายุต่ากว่า 5 ปี โดยพบมากช่วงอายุตงั ้ แต่ 6 เดือนถึง 2 ปี
แต่การติดเชือ้ พบได้ทุกวัยตัง้ แต่เด็กจนถึงผูใ้ หญ่ รวมถึง
ผูส้ งู อายุ ในเด็กโตจะมีอาการน้อยลงหรือไม่มอี าการ การ
ระบาดในปี น้ี (พ.ศ. 2560-2561) พบว่ามีผใู้ หญ่จานวนหนึ่ง
มีอาการท้องเสีย และตรวจพบเชือ้ โรต้าไวรัสซึง่ ก็มคี วาม
เป็ นไปได้ อย่างไรก็ตามอาการอาเจียน ท้องเสียในผูใ้ หญ่ท่ี
เกิดจากไวรัสจะเป็ นเชือ้ โนโรไวรัสได้มากกว่าโรต้าไวรัส

© January 2018 www.pthaigastro.org

อาการของการติ ดเชื้อโรต้าไวรัส
อาการเริม่ ต้นจากมีไข้สงู แล้วตามมาด้วยอาเจียน ใน
วันต่อมาก็จะเกิดอาการท้องเสีย อาการจะเป็ นเพียง 2 ถึง 3
วันเท่านัน้ แล้วจะค่อย ๆ ดีขน้ึ บางรายอาการท้องเสียอาจจะ
อยูถ่ งึ 3 ถึง 5 วันได้ มีเพียงส่วนน้อย อาการท้องเสียอาจจะ
ยืดเยือ้ ได้จากการทีเ่ ชือ้ โรต้าไวรัสทาให้เยือ่ บุลาไส้บางลงส่งผล
ให้การดูดซึมสารอาหารลดลงโดยเฉพาะนมทีม่ นี ้ าตาลแลค
โทส ทาให้เกิดอาการท้องเสียจากการทีร่ ะบบย่อยน้ าตาลแลค
โตสทางานได้น้อยลงตามมาได้ ในช่วงทีม่ ไี ข้ อาเจียน และ
ท้องเสีย บางรายอาจจะมีอาการรุนแรงจากการขาดน้ าและ
เกลือแร่โดยเฉพาะในเด็กเล็ก
2

ระบาดวิ ทยาของโรต้าไวรัสในประเทศไทยในฤดูกาลนี้
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ในฤดูกาลนี้จะเห็นได้วา่ มีการระบาดของโนโรไวรัสนามาก่อน ซึง่ เป็ นเช่นนี้เกือบทุกปี การระบาดของโรต้าไวรัส ในปี น้ีมเี กิดขึน้ มี
จานวนมากกว่าทุกปี ประกอบกับการตรวจวินิจฉัยสามารถทาได้งา่ ยเพราะมีการตรวจได้อย่างรวดเร็วจึงทาให้รสู้ กึ ว่ามีผปู้ ่ วยโรต้าไวรัสมี
เป็ นจานวนมาก ในขณะเดียวกันในปี น้ีมกี ารรายงานถึงการพบอาการท้องเสียในผูใ้ หญ่และตรวจพบโรต้าไวรัสเป็ นจานวนมากขึน้ กว่าทุกปี
เพราะมีการตรวจเพิม่ ขึน้ ในทางกลับกัน การตรวจโนโรไวรัสยังทาได้ยากกว่า จึงมีการกล่าวถึงโรคอุจจาระร่วงทีเ่ กิดจากโรต้าไวรัสใน
ผูใ้ หญ่จานวนมากขึน้ ในความเป็ นจริงแล้ว แม้โรคอุจจาระร่วงในผูใ้ หญ่จะมีสาเหตุจากโรต้าไวรัส โดยทัวไปแล้
่
วอาการจะไม่รนุ แรง รักษา
ตามอาการก็จะหายเป็ นปกติ และเป็ นทีท่ ราบกันดีอยูแ่ ล้วว่าโรคทีเ่ กีย่ วกับไวรัสโรต้าไม่มยี ารักษาจาเพาะ รักษาตามอาการก็หายได้เป็ น
ปกติอยูแ่ ล้ว จึงไม่มคี วามจาเป็ นในทางปฏิบตั ทิ จ่ี ะต้องตรวจหาเชือ้ โรต้าไวรัสในผูใ้ หญ่ และถ้าต้องตรวจหาเชือ้ โรต้าไวรัสและโนโรไวรัสใน
ผูใ้ หญ่ทม่ี าด้วยอาการท้องเสียก็จะทาให้สน้ิ เปลืองค่ารักษาพยาบาลขึน้ โดยทีก่ ารรักษาไม่แตกต่างกัน

ทาไมปี นี้ จึงพบโรต้าไวรัสในผูใ้ หญ่เพิ่ มมากขึน้

ha

ig
a

st

ro

ข้อมูลการศึกษาของศูนย์ไวรัสจุฬาฯ เห็นข้อมูลทีช่ ดั เจนขึน้ ดังนี้ ผูใ้ หญ่ทม่ี อี าการท้องเสียตรวจ
พบโรต้าไวรัสในจานวนทีเ่ พิม่ ขึน้ มากกว่าทุกปี และขณะเดียวกันก็พบโนโรไวรัสมากขึน้ เช่นเดียวกัน แต่
การพบร่วมกันเป็ นการติดเชือ้ ทัง้ 2 ตัวพร้อมกันน้อยมาก ในเด็กทีท่ อ้ งเสียส่วนใหญ่กย็ งั พบว่าเป็ นจาก
การติดเชือ้ ไวรัสทัง้ 2 ตัวนี้ โดยเฉพาะโรต้าไวรัสในเด็กเล็กและก็พบโนโรไวรัสด้วย สายพันธุท์ พ่ี บใน
การระบาดในปี น้ีสว่ นมากจะเป็ น G2P[4] โดยเฉพาะในผูใ้ หญ่เกือบทัง้ หมดเป็ น G2 ดังทีเ่ คย
ตัง้ สมมติฐานไว้แต่แรก เพราะระบบภูมติ า้ นทานจะแตกต่างกับตัวอื่น สายพันธุ์ G2P[4] ไม่ใช่สายพันธุ์
ใหม่ แต่สายพันธุน์ ้ี จะแตกต่างกับ G1, G3, G4 และ G9 มาก การแตกต่างของ G2 เมือ่ ดูตาม
พันธุกรรมแล้วจะแยกออกมาต่างหากกับสายพันธุอ์ ่นื สายพันธุ์ G2 มีโปรตีนชัน้ กลาง intermediate
protein หรือทีเ่ รียกว่า I โปรตีน จะไม่เหมือนกับ G1, G3, G4, G9 กล่าวคือ G2 จะเป็ น I2 ส่วนตัวอื่น
จะเป็ น I1 สายพันธุ์ G2 ไม่พบการระบาดในประเทศไทยมาร่วม 10 ปี แล้ว ในช่วง 2 ปี ทผ่ี า่ นมาการ
ระบาดส่วนใหญ่เป็ น G3 วัคซีนโรต้าไวรัสทีไ่ ม่ม ี G2 จะมีโอกาสข้ามสายพันธุม์ าป้ องกัน G2 ได้น้อย ทา
ให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง สายพันธุ์ G2 ทีท่ าให้มอี าการในผูใ้ หญ่เป็ นจานวนมากเป็ นเรื่องที่
น่าสนใจและควรศึกษาอย่างยิง่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรือ่ งของระบบภูมติ า้ นทานและกลไกการเกิดโรคใน
ผูใ้ หญ่ เพราะโรต้าไวรัสเป็ นโรคของเด็กเล็กมากกว่าผูใ้ หญ่

การตรวจวิ นิจฉัย
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ในทางปฏิบตั จิ ะใช้อาการทางคลินิก ลักษณะอาการ อายุผปู้ ่ วย และฤดูกาลทีป่ ่ วย เป็ น
ข้อมูลทีช่ ว่ ยในการวินิจฉัย การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารจะทาในผูป้ ่ วยทีม่ อี าการมาก เพื่อการ
ตัดสินใจในการทีจ่ ะให้หรือไม่ให้ยาปฏิชวี นะ รวมทัง้ การตรวจเพื่อการศึกษาวิจยั ในด้านระบาด
วิทยาให้เป็ นข้อมูลของประเทศตามฤดูกาลต่างๆ ดังนัน้ ผูท้ จ่ี ะให้ขอ้ มูลควรจะทาการศึกษาและ
ให้ขอ้ มูลกับแพทย์ทวไปอย่
ั่
างรวดเร็วว่าการระบาดทีเ่ กิดขึน้ เกิดจากเชือ้ โรต้าไวรัสมากน้อยแค่
ไหนและเป็ นสายพันธุอ์ ะไร ชุดตรวจทีใ่ ช้ตรวจโรต้าไวรัส มีความไวและความจาเพาะสูงแม้วา่ จะ
เป็ นชุดตรวจอย่างรวดเร็ว (rapid test) เพราะปริมาณไวรัสทีอ่ อกมาในอุจจาระมีเป็ นจานวนมาก
จึงทาให้ตรวจได้งา่ ย ตรงกันข้ามกับชุดตรวจโนโรไวรัสซึง่ มีความไวต่ามากจึงยังไม่เหมาะทีจ่ ะ
นามาใช้ในเวชปฏิบตั ทิ วไป
ั่
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การดูแลและรักษา
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โรคอุจจาระร่วงจากโรต้าไวรัส ไม่มยี ารักษาจาเพาะต่อไวรัส การดูแลรักษาจึง
เป็ นการรักษาตามอาการป้ องกันไม่ให้ขาดน้าและเกลือแร่และรอเวลาให้ภมู คิ ุม้ กันของ
ร่างกายกาจัดไวรัสออกไปได้เอง เช่น ถ้ามีไข้สามารถให้ยาลดไข้ ให้ยาแก้อาเจียน ให้
สารละลายเกลือแร่ รับประทานเพือ่ ป้ องกันการขาดน้า ในรายทีเ่ ป็ นมากมีอาการขาดน้า
นัน้ จาเป็ นต้องได้รบั น้าเกลือทางหลอดเลือด ในเด็กเล็กบางรายทีม่ อี าการท้องเสียยืดเยือ้
จากการดูดซึมน้าตาลแลคโทสทีอ่ ยูใ่ นนมไม่ได้ ซึง่ มีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องให้นมทีไ่ ม่ม ี
น้าตาลแลคโตสไประยะเวลาหนึ่งเพือ่ รอเวลาให้เยือ่ บุลาไส้ฟ้ื นคืนกลับสูป่ กติ หลังจากนัน้
สามารถทานนมปกติได้ ทัง้ นี้โรคอุจจาระร่วงจากโรต้าไวรัสไม่มคี วามจาเป็ นต้องได้ยา
ปฏิชวี นะ

การป้ องกันโรคด้วยวัคซีน
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โรคอุจจาระร่วงจากโรต้าไวรัสเป็ นอันตรายกับเด็ก
เล็ก ในปั จจุบนั มีวคั ซีนในการป้ องกัน วัคซีนโรต้ายังไม่อยูใ่ น
แผนการให้ภมู คิ ุม้ กันแห่งชาติ (EPI) ดังนัน้ การให้วคั ซีนจึงยัง
อยูใ่ นวัคซีนตัวเลือกโดยผูท้ จ่ี ะได้รบั จะต้องเสียค่าใช้จา่ ยเอง
วัคซีนโรต้าเป็ นชนิดเชือ้ เป็ น ใช้รบั ประทานและให้ในทารก
เท่านัน้ โดยการหยอดครัง้ แรกทารกจะต้องมีอายุระหว่าง 6
สัปดาห์ ถึง 4 เดือน และจะต้องให้ต่อให้ครบชุด 2-3 ครัง้
ภายในอายุของเด็ก 8 เดือน ซึง่ จะไม่ให้ในเด็กโตเด็ดขาด
วัคซีนมี 2 ชนิดคือ 1 สายพันธุ์ ทีเ่ ป็ น G1 ให้ 2 ครัง้
และ 5 สายพันธุ์ G1, G2, G3, G4 และ P[6] ให้ 3 ครัง้
วัคซีนมีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรคได้ดแี ต่
ไม่ได้ป้องกันการติดเชือ้ ถึงแม้จะหยอดวัคซีนแล้วก็ยงั พบ
การติดเชือ้ ได้แต่อาการจะไม่รนุ แรงหรือไม่มอี าการ ใน
ประเทศไทยวัคซีนโรต้ายังอยูใ่ นขัน้ นาร่อง ให้กบั ทารกที่
จังหวัดสุโขทัยและเพชรบูรณ์เท่านัน้ ในประเทศทาง
ตะวันตก เช่น สหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศในยุโรปและ
สแกนดิเนเวียมีการให้วคั ซีนกับทารกในภาคบังคับ ทาให้ใน
ปั จจุบนั พบโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้าพบได้น้อยมาก
โดยพบว่าในสหรัฐอเมริกาและฟิ นแลนด์สาเหตุของโรค
อุจจาระร่วงในเด็กจึงพบเชือ้ โนโรไวรัสมากกว่าโรต้าไวรัส

การป้ องกัน
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เป็ นทีท่ ราบกันดีแล้วว่าเชือ้ โรต้าไวรัสจะออกมาในอุจจาระ
เป็ นจานวนมากและสามารถปนเปื้ อนกับสิง่ แวดล้อมได้ในปริมาณที่
สูง อีกทัง้ มีความคงทนในอากาศเย็น ทาให้เกิดการระบาดในฤดู
หนาว การดูแลสุขอนามัย ได้แก่ การล้างมือ รับประทานอาหารที่
สุกสะอาด เหมือนกับการป้ องกันโรคในระบบทางเดินอาหารทัวไป
่
เพือ่ ป้ องกันการกระจายของโรค ควรมีการทาลายเชือ้ ก่อนทิง้
ผ้าอ้อมสาเร็จรูปทีป่ นเปื้ อนกับอุจจาระ วิธกี ารทาลายเชือ้ สามารถ
ทาได้โดยใช้น้ายาล้างห้องน้าทีม่ สี ารประกอบจาพวกคลอรีนมา
ละลายให้เจือจางแล้วราดลงไปก่อนทิง้ ขยะ ซึง่ จะเป็ นการลดการ
ปนเปื้ อนในสิง่ แวดล้อมได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้อาจกาจัดขยะ
ดังกล่าวใส่ในถุงขยะติดเชือ้ ซึง่ ในทางปฏิบตั ปิ ระเทศไทยตามบ้าน
ทัวไปจะไม่
่
มถี ุงแดงทีเ่ ป็ นถุงขยะติดเชือ้ ถ้าทุกคนช่วยกันการ
ปนเปื้ อนในสิง่ แวดล้อมก็จะลดน้อยลงจะเป็ นการลดการระบาดของ
โรคลงได้
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