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(Review Articles)

 The Harmfulness of Respiratory Syncytial Virus Infection in Young Children

Numtip  Neungjit RN.
Royal Thai Air force Nursing College

RSV infection is the most common cause of Lower Respiratory Tract Infection (LRI) in young
children with leading to hospitalization. The younger age of RSV infectious case is the more clinical
severity, especially in newborn 2 months to 2 years. The severity infection of LRI related to high rate of
mortality. Promptly diagnosis and well treatment can safe life of young children from RSV infectious
complication. The RSV can be spread out easily and quickly from human to human and no vaccination
available now.   Hand washing before and after contacting newborn and avoid bringing them to the
crowded place is the most important way to prevent the disease.
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บทนํา
การติดเชื�อในระบบทางเดินหายใจส่วนล่างยงัคง

เป็นสาเหตุหลกัของการเสียชีวิตในเด็กเล็กท ั �วโลก ซึ� ง
Respiratory Syncytial Virus (RSV) เป็นเชื�อไวรสัที�ก่อ
ใหเ้กิดการติดเชื�อในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ในเด็กที�
พบไดบ้่อยและเป็นสาเหตุที�ทาํใหเ้ด็กตอ้งเขา้รบัการรกัษา
ในโรงพยาบาลเป็นจาํนวนมากต่อปี และในปจัจุบนัยงัไม่มี
วคัซนีที�จะสามารถป้องกนัการตดิเชื�อไวรสั RSV ได ้(1) มกัพบ
การตดิเชื�อในเดก็ช่วงอายุระหว่าง � เดอืนถงึ � ปี ซึ�งความ

(บทความฟื� นฟูวิชาการ)

อนัตรายจากการติดเชื� อไวรสั RSV ในเด็กเล็ก

นํ �าทิพย ์ เหนี�ยงจิตต์
วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ

การตดิเชื�อไวรสั RSV ในเดก็ มกัเป็นสาเหตทุี�ทาํใหเ้กดิการตดิเชื�อในระบบทางเดนิหายใจสว่นลา่งซึ�งทาํใหเ้ดก็ตอ้งเขา้รบั
การรกัษาตวัในโรงพยาบาล ความรุนแรงของโรคจะมากขึ�นในเดก็ที�มอีายนุอ้ย โดยเฉพาะช่วงอายรุะหวา่ง � เดอืน - � ปี เดก็เลก็
มโีอกาสเสยีชีวติไดสู้งเมื�อมกีารตดิเชื�อในระบบทางเดนิหายใจส่วนล่างอย่างรุนแรง การการวนิิจฉยัที�รวดเร็วและการรกัษาที�
ถกูตอ้งจะช่วยใหเ้ดก็ปลอดภยัจากภาวะแทรกซอ้นที�เกดิขึ�นจากการตดิเชื�อไวรสั RSV ได ้เชื�อไวรสัชนิดนี�สามารถแพร่กระจาย
จากคนสู่คนไดอ้ย่างรวดเร็วและยงัไม่มวีคัซนีในการป้องกนั การลา้งมอืใหส้ะอาดก่อนและหลงัสมัผสัเดก็เลก็ และหลกีเลี�ยง
การพาเดก็ไปในที�ชมุชนแออดัจงึถอืเป็นการป้องกนัการตดิเชื�อที�สาํคญัและจาํเป็นอย่างยิ�ง
คาํสาํคญั : การตดิเชื�อไสรสั RSV, การตดิเชื�อในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง, เชื�อไวรสัอาร ์เอส ว,ี RSV ในเด็กเลก็

รนุแรงของโรคจะสมัพนัธก์บัอายขุองเดก็ ในรายที�ตดิเชื�อไวรสั
RSV ที�อายนุอ้ยกวา่ � เดอืน มโีอกาสเกดิอาการรนุแรงไดม้าก
กว่าเดก็ที�มอีายุมากกว่า � เดอืน ไดถ้งึ � เท่า(2)

ในแต่ละปีจะมีเด็กท ั �วโลกประมาณ �� ลา้นคน
ที�ตดิเชื�อไวรสั RSV โดยเฉพาะในเดก็ที�อายุนอ้ยกว่า � ขวบ
และในจาํนวนนี�จะมเีดก็ที�เสยีชวีติลงประมาณ ���,��� คน(1)

สถานการณ์การติดเชื�อ RSV ในประเทศไทยช่วงระหว่างปี
����-���� ที�ผา่นมาจากการรายงานของ โรงพยาบาล �� แหง่
ในประเทศไทย พบว่า �� % ของผูป่้วยเดก็ที�มอีาการปอด
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อกัเสบรุนแรง เกดิจากการตดิเชื�อไวรสั RSV ซึ�งพบมากที�สุด
ในกลุม่ผูป่้วยเดก็ที�มอีายุตํ �ากว่า � ปี และมอีตัราการเสยีชวีติ
จาํนวน � % จากการตดิเชื�อไวรสั RSV อย่างรุนแรง ซึ�งมกัจะ
พบการระบาดของการตดิเชื�อไวรสั RSV ในช่วงฤดูฝนและ
ฤดูหนาว(3) ดงันั�นแลว้ความรูค้วามเขา้ใจในการป้องกนัไม่ให ้
เกิดการแพร่กระจายของโรค และการดูแลผูป่้วยเด็กขณะที�
ติดเชื� อไวรสั RSV นั�นมีความสาํคญัเป็นอย่างมากต่อท ั�ง
บคุลากรทางการแพทยแ์ละผูป้กครองของเดก็ดว้ย

การแพร่กระจายของเชื� อ
RSV สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนอย่างรวด

เร็วในอากาศ ผ่านการไอหรือจามในรูปแบบของละอองฝอย
จากผูท้ี�มเีชื�อ ระยะฟกัตวัที�จะก่อใหเ้กดิโรคประมาณ �-� วนั
หลงัจากมกีารสมัผสัเชื�อจากการหายใจ การกลนืหรอืซมึผ่าน
ทางเยื�อบบุรเิวณดวงตาเขา้ไปในร่างกาย และเชื�อไวรสั RSV
นั�นเมื�อมกีารแพร่กระจายออกมาสู่ภายนอกร่างกายของผูท้ี�
ตดิเชื�อแลว้ เชื�อไวรสัชนิดนี�จะสามารถเจรญิเตบิโตและคงตวั
อยู่ไดใ้นบริเวณที�มพีื�นผวิสมัผสัที�แข็งไดใ้นระยะเวลาหลาย
ช ั �วโมง เช่น บรเิวณโตะ้ เตยีง หรอืลูกบดิประตู แต่จะคงตวั
อยู่ไดไ้ม่นานในบรเิวณที�มผีวิสมัผสัที�นุ่ม เช่น ผวิหนงั และ
ฝ่ามอื(4)

เมื�อเชื�อไวรสัเขา้สู่ร่างกายจะมผีลต่อเยื�อบบุริเวณ
ทางเดินหายใจ โดยเฉพาะต่อระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง
ซึ� งมกัจะก่อใหเ้กิดภาวะหลอดลมฝอยอกัเสบเฉียบพลนั
(acute bronchiolitis) และปอดบวม (pneumonia) ได ้
นอกจากนี�ยงัพบว่า RSV สามารถแทรกซมึผ่านหลอดเลอืด
และแพร่กระจายผ่านระบบไหลเวียนโลหิตและเป็นสาเหตุ
ใหม้ีการติดเชื� อที�ภายนอกปอดไดอ้ีกดว้ย ไดม้ีการศึกษา
ทดลองในสตัวพ์บวา่เชื�อ RSV สามารถตดิต่อจากแมผ่า่นสู่ลูก
ไดต้ ั�งแต่อยู่ในครรภไ์ด ้ และมรีายงานพบว่ามทีารกแรกเกิด
ตดิเชื�อ RSV จากการที�มารดาตดิเชื�อ RSV ก่อนคลอดอกีดว้ย(5)

ในปจัจบุนัองคก์ารอนามยัโลก (WHO) กาํลงัศึกษาคน้ควา้วจิยั
เพื�อผลิตวคัซีนเพื�อจะใชใ้นหญิงต ั�งครรภเ์พื�อป้องกนัแพร่
กระจายของเชื�อจากแมไ่ปสู่ลูกในครรภ ์และผลติวคัซนีสาํหรบั
เดก็เพื�อป้องกนัความรุนแรงจาการตดิเชื�อไวรสั RSV(6)

อาการและอาการแสดง
อาการโดยท ั �วไปจะคล า้ยกับการเป็นไข ห้ว ัด

ธรรมดา เช่น ไอ จาม นํ �ามกู อาการสาํคญัที�จะเป็นตวับอก
ไดว้า่เดก็เริ�มมกีารตดิเชื�อ ประเมนิไดจ้ากการที�เดก็เริ�มมนีํ �ามกู
ท ั�งสขีาวใสหรือสขีุ่นปริมาณมากขึ�น ร่วมกบัมอีาการคอแดง
และหลงัจากนั�นประมาณ �-� วนั เดก็อาจจะเริ�มมอีาการไอ
มไีขต้ ํ �า และมเีสยีงหายใจดงัฮดึ ๆ wheezing ระยะเวลาการ
ติดเชื� อประมาณ �-�� วนั หลงัจากนั�นเด็กบางคนจะเริ�ม
มอีาการดขีึ�นเอง แต่ในบางรายโดยเฉพาะเดก็เลก็อาการจะเกดิ
ขึ�นเร็วและรุนแรง ควรนาํเดก็มาพบแพทย ์เมื�อพบว่ามอีาการ
หายใจเรว็ขึ�น มากกวา่ ��-�� คร ั�ง/นาท ีมอีาการหายใจลาํบาก
ซึ�งอาจจะสงัเกตจากการดงึร ั�งของกลา้มเนื�อหนา้บรเิวณกระดูก
ซี�โครงในขณะที�หายใจเขา้ กระสบักระสา่ย อ่อนเพลยี ดูดนมได ้
นอ้ยลง(7)

ปจัจยัเสี�ยงที�ทาํใหเ้ดก็มอีาการรนุแรงมากขึ�น เมื�อมี
การตดิเชื�อ RSV ไดแ้ก่

ทารกคลอดก่อนกาํหนด ทารกอายุครรภน์อ้ยกว่า
�� สปัดาห ์ มคีวามเสี�ยงสูงที�จะตอ้งเขา้รบัการรกัษาตวัใน
โรงพยาบาลสูงถงึ �� เท่า เมื�อเทยีบกบัทารกคลอดครบกาํหนด
ทารกอายุครรภน์อ้ยกว่า �� สปัดาห ์มโีอกาสสูงที�ตอ้งเขา้รบั
การรกัษาตวัในหอ้งผูป่้วยหนกัและไดร้บัการรกัษาดว้ยเครื�อง
ช่วยหายใจ(8-10)

โรคปอดเรื� อรงั ทารกแรกเกิด-อายุ � ขวบที�มี
ภาวะโรคปอดเรื� อรงัมีความสี�ยงสูงมากที�จะตอ้งเขา้รบัการ
รกัษาตวัในโรงพยาบาลภายหลงัตดิเชื�อ RSV(8) และทารกที�มี
ภาวะโรคหวัใจแต่กาํเนิด ทารกที�อายนุอ้ยกวา่ � เดอืน มคีวาม
ผดิปกตทิางระบบประสาท ภูมคิุม้กนัตํ �า(9)

การวนิิจฉยัโรค
�. การตรวจวนิิจฉยัจากอาการและอาการแสดง
�. การทดสอบทางหอ้งปฏบิตักิาร
ปจัจบุนัการทดสอบเพื�อยนืยนัว่าเด็กมกีารตดิเชื�อ

RSV หรือไม่ จะเป็นการตรวจหาเชื�อไวรสัที�อยู่ในจมูกและ
ลาํคอ ซึ�งการทดสอบก็สามารถทาํไดห้ลายวธิ ีใชร้ะยะเวลาใน
การรอผลค่อนขา้งส ั�น (Rapid antigen testing) วธิีการ
ทดสอบไมท่าํใหเ้จบ็ปวด และมปีระสทิธภิาพค่อนขา้งสูง ไดแ้ก่
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2.1 Nasal aspirate เป็นการทดสอบ
โดยใชส้ายยางพลาสตกิที�ต่อกบัเครื�องดูดเสมหะ สอดเขา้ไป
ในโพรงจมูกและดูดสารคดัหล ั �ง นํ �ามูกในโพรงจมูกออกมา
ส่งตรวจ

2.2 Nasal wash เป็นการทดสอบ
โดยการลา้งจมกูดว้ยนํ�าเกลอืสะอาด แลว้นาํสารคดัหล ั �งที�ได ้
จากการลา้งจมกูไปทาํการส่งตรวจ

2.3 Nasopharyngeal swab เป็นการ
ทดสอบโดยใชไ้มพ้นัสาํลดีนัเขา้ไปในรูจมูกไปถงึบริเวณดา้น
หลงัของจมกูแลว้หมนุไมพ้นัสาํลเีบา ๆ เพื�อป้ายเอานํ �ามกูใน
โพรงจมกูมาตรวจ

ในขณะที�ทาํการทดสอบ ผูป่้วยอาจจะรูส้กึไม่สุข
สบาย หรอืรูส้กึคลื�นไสอ้าเจยีนหรอือาจมเีลอืดออกเลก็นอ้ย(11)

ไดม้ศึีกษาเพิ�มเตมิพบว่า การทดสอบดว้ยวธิ ีNasopharyn-
geal swab อาจจะเป็นวิธีที�ลดความเจ็บปวดไดม้ากกว่า
เมื�อเทยีบกบัวธิ ีnasal aspirate แต่ผลการทดสอบทางหอ้ง
ปฏิบตัิการดว้ยวิธี nasopharyngeal swab อาจใหผ้ลที�
คลาดเคลื�อนไดม้ากกว่าการตรวจดว้ยวธิ ีnasal aspirate(12)

แต่อย่ างไรก็ตามถึงแม ว้่ า Rapid antigen
testing จะสามารถใชไ้ดอ้ย่างรวดเรว็และแพร่หลายในปจัจบุนั
แต่ก็ไม่แนะนาํใหท้าํทุกราย เพราะไม่ไดช่้วยในการจดัการ
การรกัษา แต่จะมปีระโยชนใ์นการช่วยในการตดัสนิใจที�ใชใ้น
การเขา้รบัผูป่้วยรกัษาตวัในโรงพยาบาล(13)

การรกัษา
ยงัไม่มกีารรกัษาที�เฉพาะเจาะจงต่อโรค การรกัษา

เริ�มตน้จะเป็นแบบประคบัประคองร่วมกบัการรกัษาอื�น ไดแ้ก่
การพ่นยา การให ้corticosteroid การดูดเสมหะ และใหย้า
ลดอาการคดัจมูก จุดมุ่งหมายในการรกัษาคือเพื�อควบคุม
ปริมาณสารนํ�าและออกซิเจนในร่างกายใหส้มดุลและคงที�
ในเด็กที�มภีาวะ bronchiolitis หลงัจากการติดเชื� อ RSV
จะเสี�ยงต่อภาวะขาดนํ�าไดม้ากขึ�นจากการที�ผูป่้วยมอีตัราการ
หายใจที�เร็วขึ�น มีไข ้ และดูดนมหรือทานอาหารไดน้อ้ยลง
อนัเนื�องมาจากภาวะหายใจลาํบากและมเีสมหะอดุตนับริเวณ
จมกู การใหส้ารนํ �าทดแทนทางหลอดเลอืดดาํจงึมคีวามจาํเป็น
อย่างยิ�งในรายที�มภีาวะหายใจลาํบากอย่างรุนแรง คอื อตัรา
การหายใจมากกว่า �� คร ั�ง/นาที หรือในรายที�มีอาการ
หอบเหนื�อยในระหวา่งดูดนม ระดบัออกซเิจนในร่างกาย �� %

ถอืว่าเพยีงพอในรายที�มภีาวะ bronchiolitis แต่ถา้ตํ �ากว่า
�� % ตอ้งพจิารณาการรกัษาดว้ยออกซเิจนร่วมดว้ย(13)

การพน่ยา ไมจ่าํเป็นตอ้งพน่ยาสาํหรบัผูป่้วย bron-
chiolitis ทุกราย ควรพ่นยาเมื�อพบ wheezing และพ่น
ต่อเนื�องในรายที�มกีารตอบสนองที�ดต่ีอยาพ่นเท่านั�น โดยพ่น
ต่อเนื�องทกุ �-� ช ั �วโมง จนกว่าอาการหายใจลาํบากจะดขีึ�น(13)

การพน่ดว้ย � % hypertonic saline สามารถช่วย
ลดระยะเวลาวนันอนในโรงพยาบาลได ้(9,13) ซึ�งอาจจะเป็นผล
มาจากการลดสารคดัหล ั �งในจมกูจงึช่วยใหท้างเดนิหายใจโลง่
ขึ�น พบว่าจะมปีระโยชน์สาํหรบัเด็กที�เขา้รบัการรกัษาตวัใน
โรงพยาบาลนานกว่า �� ช ั �วโมงขึ�นไป แต่อย่างไรก็ตามไม่
แนะนาํใหท้าํในผูป่้วยทกุราย ควรใชใ้นรายที�นอนโรงพยาบาล
มาเป็นระยะเวลาหลายวนั(9)

Corticosteroid ท ั�งชนิดกนิและพ่นไม่จาํเป็นตอ้ง
ใหทุ้กราย เพราะไม่ไดช่้วยลดระยะเวลาการดาํเนินของโรค
หรอืลดอตัราการนอนในโรงพยาบาลใหส้ ั�นลงได ้(9,13) นอกจากนี�
การใช ้corticosteroid อาจก่อใหเ้กดิอาการขา้งเคยีงที�ไม่พงึ
ประสงคใ์นเรื�องของการลดอตัราการเจรญิเตโิตและความหนา
แน่นของมวลกระดูกในเดก็ได ้(13)

Antibiotics ไม่มีความจาํเป็นในการรกัษาการ
ตดิเชื�อ RSV เวน้แต่จะมกีารตดิเชื�อแบคทเีรยีร่วมดว้ยภาวะ
หูช ั�นกลางอกัเสบ (Otitis media) และการตดิเชื�อในระบบ
ทางเดินปสัสาวะเป็นปญัหาที�พบไดบ้่อยที�สุดในการเกิดการ
ตดิเชื�อร่วมกบั RSV ในเดก็อายนุอ้ยกวา่ � เดอืน(13) แต่อย่างไร
ก็ตามพบว่ามผูีป่้วยเพยีง �.� % เท่านั�นที�ตดิเชื�อแบคทเีรีย
ภายหลงัจากการตดิเชื�อไวรสั RSV อย่างรุนแรง เพราะฉะนั�น
แลว้ในรายที�ม ั �นใจวา่เป็นการตดิเชื�อไวรสั RSV เพยีงอย่างเดยีว
จะไม่แนะนาํใหใ้ช ้ Antibiotic ในการรกัษาเพื�อป้องกนัการ
ตดิเชื�อแบคทเีรยีร่วมดว้ย(9)

การดูดเสมหะ สามารถช่วยใหอ้าการดขีึ�นได ้ แต่
การดูดเสมหะที�บอ่ยและรนุแรงเกนิไปอาจมผีลใหอ้าการแย่ลง
ไดเ้นื�องจากมกีารอดุก ั�นบริเวณจมูกเนื�องจากโพรงจมูกบวม
และควรดูดเสมหะก่อนมื�อนม ที�ผ่านมามกีารใชย้าหยดจมกู
และใหย้ารบัประทานชนดินํ �าเพื�อช่วยบรรรเทาอาการบวมของ
โพรงจมูกแต่ก็ยงัไม่ไดม้หีลกัฐานยืนยนัที�ชดัเจนว่าเป็นการ
รกัษาที�เหมาะสม ปจัจุบนัองคก์ารอาหารและยาไดป้ระกาศ
เตอืน และไม่แนะนาํใหผู้ป้กครองซื�อยาในกลุม่ลดอาการบวม
ของโพรงจมูกใหเ้ด็กอายุนอ้ยกว่า � เดอืนซื�อยารบัประทาน
เอง(13)
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การป้องกนั
RSV เป็นเชื�อที�แพร่กระจายไดง้า่ยและพบไดท้ ั �วไป

ตามแหลง่ชมุชน และในปจัจบุนัยงัไม่ม ีvaccine ที�สามารถ
ป้องกนัการตดิเชื�อไวรสัชนิดนี�ได ้

ป ัจจุบนั องค์การอาหารและยาไดอ้นุมตัิใหย้า
Palivizumab ซึ�งเป็นยาที�ต่อตา้นเชื�อไวรสั RSV โดยฉีดเขา้
กลา้มเนื� อในการป้องกนัการติดเชื� อในระบบทางเดินหายใจ
ส่วนลา่งอย่างรุนแรงจากการตดิเชื�อ RSV ในทารกแรกเกดิ –
� ปี ที�มคีวามเสี�ยงสูงที�จะเกิดการตดิเชื�ออย่างรุนแรง โดย
พจิารณาการใหย้าจากเงื�อนไข � ขอ้ขึ�นไป ไดแ้ก่ (a) ทารก
คลอดก่อนกาํหนดอายุครรภน์อ้ยกว่า �� สปัดาห,์ (b) ไดร้บั
การวนิิจฉยัว่ามภีาวะปอดอกัเสบเรื�อรงั หรอื (c) มภีาวะหวัใจ
พกิารแต่กาํเนดิ ซึ�งจากการศึกษาเปรยีบเทยีบผูป่้วยกลุม่เสี�ยง
ที�ไดร้บัยา Palivizumab กบักลุม่ที�ไม่ไดร้บัยาพบวา่ สามารถ
ช่วยลดอตัราการเขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลไดสู้งถึง
�� % แต่อย่างไรก็ตามยานี�จะมอีายุค่อนขา้งส ั�น เพราะฉะนั�น
ผูป่้วยที�มคีวามเสี�ยงตามที�ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้จะตอ้งได ้
รบัการฉีดยาทกุ � เดอืน ในช่วงที�มกีารระบาดของเชื�อไวรสั
RSV(14)

นอกจากนี�การป้องกนัที�ดทีี�สุดเพื�อไม่ใหเ้ด็กไดร้บั
เชื�อก็คอื(7)

�. การลา้งมอืบอ่ย ดว้ยนํ�าสบู ่และลา้งมอืใหส้ะอาด
ทกุคร ั�งก่อนที�จะสมัผสักบัทารกหรอืเดก็เลก็

�. ใชก้ระดาษทชิชูปิดปากเมื�อมกีารไอหรอืจามแลว้
รีบลา้งมอืใหส้ะอาด หรือสวมหนา้กากอนามยั ในขณะที�อุม้
เด็กทารก และเปลี�ยนหนา้กากอนามยั อนัใหม่เมื�อรูส้ึกว่า
เริ�มมคีวามชื�นหรอืเปียกที�หนา้กากอนามยั

�. หลกีเลี�ยงการนาํทารกที�อายุนอ้ยกว่า � ดอืน
ทารกคลอดก่อนกาํหนด หรอืทารกที�อายุนอ้ยกว่า � ขวบ ที�มี
โรคปอดเรื�อรงัหรือเป็นโรคหวัใจ ไปในที�ชุมชนหรือบริเวณ
ที�มคีนหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงที�มกีารระบาดของเชื�อ RSV
(ช่วงเดอืนพฤศจกิายน-เมษายน)

�. นาํเดก็เลก็ออกห่างจากผูท้ี�มไีขห้รอืตดิเชื�อระบบ
ทางเดนิหายใจ

�. กรณีที�จาํเป็นตอ้งส่งบตุรหลานของท่านไปฝาก
เลี�ยงที� nursery หรอื daycare ควรเลอืกสถานที�ที�ที�มจีาํนวน
เดก็ค่อนขา้งนอ้ย

�. หลกีเลี�ยงการสูบบหุรี�ในบรเิวณบา้น หรอืการพา
ทารกไปอยู่ในบรเิวณที�มกีารสูบบหุรี� เนื�องจากควนับหุรี�จะทาํ
ใหเ้ดก็มอีาการรุนแรงขึ�นเมื�อมกีารตดิเชื�อ RSV
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