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The Harmfulness of Respiratory Syncytial Virus Infection in Young Children
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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.
Keywords : RSV infection, Lower Respiratory Tract Infection, Respiratory Syncytial Virus, RSV in young
children
Royal Thai Air Force Medical Gazette, Vol. 64 No. 3 September - December 2018
(บทความฟื นฟูวิชาการ)

อันตรายจากการติดเชือไวรัส RSV ในเด็กเล็ก
นําทิพย์ เหนียงจิตต์
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

การติดเชือไวรัส RSV ในเด็ก มักเป็ นสาเหตุททํี าให้เกิดการติดเชือในระบบทางเดินหายใจส่วนล่างซึงทําให้เด็กต้องเข้ารับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาล ความรุนแรงของโรคจะมากขึนในเด็กทีมีอายุนอ้ ย โดยเฉพาะช่วงอายุระหว่าง เดือน - ปี เด็กเล็ก
มีโอกาสเสียชีวติ ได้สูงเมือมีการติดเชือในระบบทางเดินหายใจส่วนล่างอย่างรุนแรง การการวินิจฉัยทีรวดเร็วและการรักษาที
ถูกต้องจะช่วยให้เด็กปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนทีเกิดขึนจากการติดเชือไวรัส RSV ได้ เชือไวรัสชนิดนีสามารถแพร่กระจาย
จากคนสู่คนได้อย่างรวดเร็วและยังไม่มวี คั ซีนในการป้ องกัน การล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังสัมผัสเด็กเล็ก และหลีกเลียง
การพาเด็กไปในทีชุมชนแออัดจึงถือเป็ นการป้ องกันการติดเชือทีสําคัญและจําเป็ นอย่างยิง
คําสําคัญ : การติดเชือไสรัส RSV, การติดเชือในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง, เชือไวรัสอาร์ เอส วี, RSV ในเด็กเล็ก

บทนํ า

รุนแรงของโรคจะสัมพันธ์กบั อายุของเด็ก ในรายทีติดเชือไวรัส
การติดเชือในระบบทางเดินหายใจส่วนล่างยังคง RSV ทีอายุนอ้ ยกว่า เดือน มีโอกาสเกิดอาการรุนแรงได้มาก
เป็ นสาเหตุ ห ลัก ของการเสี ย ชี วิ ต ในเด็ ก เล็ ก ทั วโลก ซึ ง กว่าเด็กทีมีอายุมากกว่า เดือน ได้ถงึ เท่า(2)
ในแต่ ละปี จะมีเด็กทัวโลกประมาณ ล้านคน
Respiratory Syncytial Virus (RSV) เป็ นเชือไวรัสทีก่อ
ให้เกิดการติดเชือในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ในเด็กที ทีติดเชือไวรัส RSV โดยเฉพาะในเด็กทีอายุนอ้ ยกว่า ขวบ
พบได้บ่ อยและเป็ นสาเหตุทีทํา ให้เด็กต้องเข้ารับการรักษา และในจํานวนนีจะมีเด็กทีเสียชีวติ ลงประมาณ , คน(1)
ในโรงพยาบาลเป็ นจํานวนมากต่อปี และในปัจจุบนั ยังไม่มี สถานการณ์การติดเชือ RSV ในประเทศไทยช่ วงระหว่างปี
- ทีผ่านมาจากการรายงานของ โรงพยาบาล แห่ง
วัคซีนทีจะสามารถป้ องกันการติดเชือไวรัส RSV ได้(1) มักพบ
การติดเชือในเด็กช่วงอายุระหว่าง เดือนถึง ปี ซึงความ ในประเทศไทย พบว่า % ของผูป้ ่ วยเด็กทีมีอาการปอด
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อักเสบรุนแรง เกิดจากการติดเชือไวรัส RSV ซึงพบมากทีสุด
ในกลุม่ ผูป้ ่ วยเด็กทีมีอายุตากว่
ํ า ปี และมีอตั ราการเสียชีวติ
จํานวน % จากการติดเชือไวรัส RSV อย่างรุนแรง ซึงมักจะ
พบการระบาดของการติดเชือไวรัส RSV ในช่วงฤดูฝนและ
ฤดูหนาว(3) ดังนันแล้วความรูค้ วามเข้าใจในการป้ องกันไม่ให้
เกิดการแพร่กระจายของโรค และการดู แลผูป้ ่ วยเด็กขณะที
ติดเชื อไวรัส RSV นันมีความสํา คัญเป็ นอย่ างมากต่ อทัง
บุคลากรทางการแพทย์และผูป้ กครองของเด็กด้วย
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อาการและอาการแสดง

อาการโดยทั วไปจะคล้า ยกั บ การเป็ นไข้ห วัด
ธรรมดา เช่น ไอ จาม นํามูก อาการสําคัญทีจะเป็ นตัวบอก
ได้วา่ เด็กเริมมีการติดเชือ ประเมินได้จากการทีเด็กเริมมีนามู
ํ ก
ทังสีขาวใสหรือสีข่นุ ปริมาณมากขึน ร่ วมกับมีอาการคอแดง
และหลังจากนันประมาณ - วัน เด็กอาจจะเริมมีอาการไอ
มีไข้ตาํ และมีเสียงหายใจดังฮึด ๆ wheezing ระยะเวลาการ
ติดเชื อประมาณ - วัน หลังจากนันเด็กบางคนจะเริ ม
มีอาการดีขนเอง
ึ แต่ในบางรายโดยเฉพาะเด็กเล็กอาการจะเกิด
ขึนเร็วและรุนแรง ควรนําเด็กมาพบแพทย์ เมือพบว่ามีอาการ
การแพร่กระจายของเชือ
RSV สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนอย่างรวด หายใจเร็วขึน มากกว่า - ครัง/นาที มีอาการหายใจลําบาก
เร็วในอากาศ ผ่านการไอหรือจามในรูปแบบของละอองฝอย ซึงอาจจะสังเกตจากการดึงรังของกล้ามเนือหน้าบริเวณกระดูก
จากผูท้ มีี เชือ ระยะฟักตัวทีจะก่อให้เกิดโรคประมาณ - วัน ซีโครงในขณะทีหายใจเข้า กระสับกระส่าย อ่อนเพลีย ดูดนมได้
(7)
หลังจากมีการสัมผัสเชือจากการหายใจ การกลืนหรือซึมผ่าน น้อยลง
ปัจจัยเสียงทีทําให้เด็กมีอาการรุนแรงมากขึน เมือมี
ทางเยือบุบริเวณดวงตาเข้าไปในร่างกาย และเชือไวรัส RSV
นันเมือมีการแพร่ กระจายออกมาสู่ภายนอกร่ างกายของผู ท้ ี การติดเชือ RSV ได้แก่
ทารกคลอดก่อนกําหนด ทารกอายุครรภ์นอ้ ยกว่า
ติดเชือแล ้ว เชือไวรัสชนิดนีจะสามารถเจริญเติบโตและคงตัว
สัปดาห์ มีความเสียงสู งทีจะต้องเข้ารับการรักษาตัวใน
อยู่ ได้ในบริเวณทีมีพืนผิวสัมผัสทีแข็งได้ในระยะเวลาหลาย
ชัวโมง เช่น บริเวณโต้ะ เตียง หรือลูกบิดประตู แต่จะคงตัว โรงพยาบาลสูงถึง เท่า เมือเทียบกับทารกคลอดครบกําหนด
อยู่ได้ไม่นานในบริเวณทีมีผวิ สัมผัสทีนุ่ ม เช่น ผิวหนัง และ ทารกอายุครรภ์นอ้ ยกว่า สัปดาห์ มีโอกาสสูงทีต้องเข้ารับ
การรักษาตัวในห้องผู ้ป่ วยหนักและได้รบั การรักษาด้วยเครือง
ฝ่ ามือ(4)
(8-10)
เมือเชือไวรัสเข้าสู่ร่างกายจะมีผลต่อเยือบุบริเวณ ช่วยหายใจ
โรคปอดเรื อรัง ทารกแรกเกิด-อายุ ขวบทีมี
ทางเดินหายใจ โดยเฉพาะต่อระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง
ซึ งมักจะก่ อให้เกิ ดภาวะหลอดลมฝอยอักเสบเฉี ยบพลัน ภาวะโรคปอดเรื อรังมีความสียงสู งมากทีจะต้องเข้ารับการ
(8)
(acute bronchiolitis) และปอดบวม (pneumonia) ได้ รักษาตัวในโรงพยาบาลภายหลังติดเชือ RSV และทารกทีมี
นอกจากนียังพบว่า RSV สามารถแทรกซึมผ่านหลอดเลือด ภาวะโรคหัวใจแต่กาํ เนิด ทารกทีอายุนอ้ ยกว่า เดือน มีความ
(9)
และแพร่ กระจายผ่ านระบบไหลเวียนโลหิตและเป็ นสาเหตุ ผิดปกติทางระบบประสาท ภูมคิ ุม้ กันตํา
ให้มีการติดเชื อที ภายนอกปอดได้อีกด้วย ได้มีการศึ กษา
ทดลองในสัตว์พบว่าเชือ RSV สามารถติดต่อจากแม่ผา่ นสูล่ ูก การวินิจฉัยโรค
ได้ตงแต่
ั อยู่ในครรภ์ได้ และมีรายงานพบว่ามีทารกแรกเกิด
. การตรวจวินิจฉัยจากอาการและอาการแสดง
(5)
ติดเชือ RSV จากการทีมารดาติดเชือ RSV ก่อนคลอดอีกด้วย
. การทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ าร
ในปัจจุบนั องค์การอนามัยโลก (WHO) กําลังศึกษาค้นคว้าวิจยั
ปัจจุบนั การทดสอบเพือยืนยันว่าเด็กมีการติดเชือ
เพือผลิตวัคซีนเพือจะใช้ในหญิงตังครรภ์เพือป้ องกันแพร่ RSV หรือไม่ จะเป็ นการตรวจหาเชือไวรัสทีอยู่ ในจมูกและ
กระจายของเชือจากแม่ไปสูล่ กู ในครรภ์ และผลิตวัคซีนสําหรับ ลําคอ ซึงการทดสอบก็สามารถทําได้หลายวิธี ใช้ระยะเวลาใน
เด็กเพือป้ องกันความรุนแรงจาการติดเชือไวรัส RSV(6)
การรอผลค่อนข้างสัน (Rapid antigen testing) วิธีการ
ทดสอบไม่ทาํ ให้เจ็บปวด และมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง ได้แก่

98 Royal Thai Air Force Medical Gazette

2.1 Nasal aspirate เป็ นการทดสอบ
โดยใช้สายยางพลาสติกทีต่อกับเครืองดูดเสมหะ สอดเข้าไป
ในโพรงจมูกและดู ดสารคัดหลัง นํามูกในโพรงจมูกออกมา
ส่งตรวจ
2.2 Nasal wash เป็ นการทดสอบ
โดยการลา้ งจมูกด้วยนําเกลือสะอาด แลว้ นําสารคัดหลังทีได้
จากการล ้างจมูกไปทําการส่งตรวจ
2.3 Nasopharyngeal swab เป็ นการ
ทดสอบโดยใช้ไม้พนั สําลีดนั เข้าไปในรูจมูกไปถึงบริเวณด้าน
หลังของจมูกแล้วหมุนไม้พนั สําลีเบา ๆ เพือป้ ายเอานํามูกใน
โพรงจมูกมาตรวจ
ในขณะทีทําการทดสอบ ผู ป้ ่ วยอาจจะรู ส้ กึ ไม่สุข
สบาย หรือรูส้ กึ คลืนไส้อาเจียนหรืออาจมีเลือดออกเล็กน้อย(11)
ได้มศี ึกษาเพิมเติมพบว่า การทดสอบด้วยวิธี Nasopharyngeal swab อาจจะเป็ นวิธีทีลดความเจ็บปวดได้มากกว่ า
เมือเทียบกับวิธี nasal aspirate แต่ผลการทดสอบทางห้อง
ปฏิบตั ิการด้วยวิธี nasopharyngeal swab อาจให้ผลที
คลาดเคลือนได้มากกว่าการตรวจด้วยวิธี nasal aspirate(12)
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามถึ ง แม้ว่ า Rapid antigen
testing จะสามารถใช้ได้อย่างรวดเร็วและแพร่หลายในปัจจุบนั
แต่ ก็ไม่แนะนําให้ทาํ ทุกราย เพราะไม่ได้ช่วยในการจัดการ
การรักษา แต่จะมีประโยชน์ในการช่วยในการตัดสินใจทีใช้ใน
การเข้ารับผูป้ ่ วยรักษาตัวในโรงพยาบาล(13)

การรักษา
ยังไม่มกี ารรักษาทีเฉพาะเจาะจงต่อโรค การรักษา
เริมต้นจะเป็ นแบบประคับประคองร่วมกับการรักษาอืน ได้แก่
การพ่นยา การให้ corticosteroid การดูดเสมหะ และให้ยา
ลดอาการคัดจมูก จุดมุ่งหมายในการรักษาคือเพือควบคุม
ปริ มาณสารนําและออกซิเจนในร่ างกายให้สมดุ ลและคงที
ในเด็กทีมีภาวะ bronchiolitis หลังจากการติดเชือ RSV
จะเสียงต่อภาวะขาดนําได้มากขึนจากการทีผูป้ ่ วยมีอตั ราการ
หายใจทีเร็วขึน มีไข้ และดู ดนมหรือทานอาหารได้นอ้ ยลง
อันเนืองมาจากภาวะหายใจลําบากและมีเสมหะอุดตันบริเวณ
จมูก การให้สารนําทดแทนทางหลอดเลือดดําจึงมีความจําเป็ น
อย่างยิงในรายทีมีภาวะหายใจลําบากอย่างรุนแรง คือ อัตรา
การหายใจมากกว่ า ครัง/นาที หรื อในรายที มีอาการ
หอบเหนือยในระหว่างดูดนม ระดับออกซิเจนในร่างกาย %

Vol. 64 No. 3 September - December 2018

ถือว่าเพียงพอในรายทีมีภาวะ bronchiolitis แต่ถา้ ตํากว่า
% ต้องพิจารณาการรักษาด้วยออกซิเจนร่วมด้วย(13)
การพ่นยา ไม่จาํ เป็ นต้องพ่นยาสําหรับผู ้ป่ วย bronchiolitis ทุกราย ควรพ่นยาเมือพบ wheezing และพ่น
ต่อเนืองในรายทีมีการตอบสนองทีดีต่อยาพ่นเท่านัน โดยพ่น
ต่อเนืองทุก - ชัวโมง จนกว่าอาการหายใจลําบากจะดีขนึ (13)
การพ่นด้วย % hypertonic saline สามารถช่วย
ลดระยะเวลาวันนอนในโรงพยาบาลได้(9,13) ซึงอาจจะเป็ นผล
มาจากการลดสารคัดหลังในจมูกจึงช่วยให้ทางเดินหายใจโล่ง
ขึน พบว่าจะมีประโยชน์สาํ หรับเด็กทีเข้ารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลนานกว่า ชัวโมงขึนไป แต่อย่างไรก็ตามไม่
แนะนําให้ทําในผู ้ป่ วยทุกราย ควรใช้ในรายทีนอนโรงพยาบาล
มาเป็ นระยะเวลาหลายวัน(9)
Corticosteroid ทังชนิดกินและพ่นไม่จาํ เป็ นต้อง
ให้ทุกราย เพราะไม่ได้ช่วยลดระยะเวลาการดําเนินของโรค
หรือลดอัตราการนอนในโรงพยาบาลให้สันลงได้ (9,13) นอกจากนี
การใช้ corticosteroid อาจก่อให้เกิดอาการข้างเคียงทีไม่พงึ
ประสงค์ในเรืองของการลดอัตราการเจริญเติโตและความหนา
แน่นของมวลกระดูกในเด็กได้(13)
Antibiotics ไม่ มีความจําเป็ นในการรักษาการ
ติดเชือ RSV เว้นแต่จะมีการติดเชือแบคทีเรียร่วมด้วยภาวะ
หูชนกลางอั
ั
กเสบ (Otitis media) และการติดเชือในระบบ
ทางเดินปัสสาวะเป็ นปัญหาทีพบได้บ่อยทีสุดในการเกิดการ
ติดเชือร่วมกับ RSV ในเด็กอายุนอ้ ยกว่า เดือน(13) แต่อย่างไร
ก็ตามพบว่ามีผูป้ ่ วยเพียง . % เท่านันทีติดเชือแบคทีเรีย
ภายหลังจากการติดเชือไวรัส RSV อย่างรุนแรง เพราะฉะนัน
แล้วในรายทีมันใจว่าเป็นการติดเชือไวรัส RSV เพียงอย่างเดียว
จะไม่แนะนําให้ใช้ Antibiotic ในการรักษาเพือป้ องกันการ
ติดเชือแบคทีเรียร่วมด้วย(9)
การดูดเสมหะ สามารถช่วยให้อาการดีขนได้
ึ แต่
การดูดเสมหะทีบ่อยและรุนแรงเกินไปอาจมีผลให้อาการแย่ลง
ได้เนืองจากมีการอุดกันบริเวณจมูกเนืองจากโพรงจมูกบวม
และควรดูดเสมหะก่อนมือนม ทีผ่านมามีการใช้ยาหยดจมูก
และให้ยารับประทานชนิดนําเพือช่วยบรรรเทาอาการบวมของ
โพรงจมูกแต่ ก็ยงั ไม่ได้มหี ลักฐานยืนยันทีชัดเจนว่าเป็ นการ
รักษาทีเหมาะสม ปัจจุบนั องค์การอาหารและยาได้ประกาศ
เตือน และไม่แนะนําให้ผู ้ปกครองซือยาในกลุม่ ลดอาการบวม
ของโพรงจมูกให้เด็กอายุนอ้ ยกว่า เดือนซือยารับประทาน
เอง(13)
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การป้ องกัน
RSV เป็ นเชือทีแพร่กระจายได้งา่ ยและพบได้ทวไป
ั
ตามแหล่งชุมชน และในปัจจุบนั ยังไม่มี vaccine ทีสามารถ
ป้ องกันการติดเชือไวรัสชนิดนีได้
ปัจจุ บ นั องค์การอาหารและยาได้อนุ ม ตั ิ ให้ยา
Palivizumab ซึงเป็ นยาทีต่อต้านเชือไวรัส RSV โดยฉีดเข้า
กล้ามเนื อในการป้ องกันการติดเชือในระบบทางเดินหายใจ
ส่วนล่างอย่างรุนแรงจากการติดเชือ RSV ในทารกแรกเกิด –
ปี ทีมีความเสียงสูงทีจะเกิดการติดเชืออย่างรุนแรง โดย
พิจารณาการให้ยาจากเงือนไข ข้อขึนไป ได้แก่ (a) ทารก
คลอดก่อนกําหนดอายุครรภ์นอ้ ยกว่า สัปดาห์, (b) ได้รบั
การวินิจฉัยว่ามีภาวะปอดอักเสบเรือรัง หรือ (c) มีภาวะหัวใจ
พิการแต่กาํ เนิด ซึงจากการศึกษาเปรียบเทียบผู ้ป่ วยกลุม่ เสียง
ทีได้รบั ยา Palivizumab กับกลุม่ ทีไม่ได้รบั ยาพบว่า สามารถ
ช่ วยลดอัตราการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลได้สูงถึง
% แต่อย่างไรก็ตามยานีจะมีอายุค่อนข้างสัน เพราะฉะนัน
ผู ป้ ่ วยทีมีความเสียงตามทีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะต้องได้
รับการฉีดยาทุก เดือน ในช่วงทีมีการระบาดของเชือไวรัส
RSV(14)
นอกจากนีการป้ องกันทีดีทสุี ดเพือไม่ให้เด็กได้รบั
(7)
เชือก็คอื
. การล้างมือบ่อย ด้วยนําสบู่ และล ้างมือให้สะอาด
ทุกครังก่อนทีจะสัมผัสกับทารกหรือเด็กเล็ก
. ใช้กระดาษทิชชูปิดปากเมือมีการไอหรือจามแล้ว
รีบล้างมือให้สะอาด หรือสวมหน้ากากอนามัย ในขณะทีอุม้
เด็กทารก และเปลียนหน้ากากอนามัย อันใหม่เมือรู ส้ ึกว่า
เริมมีความชืนหรือเปี ยกทีหน้ากากอนามัย
. หลีกเลียงการนําทารกทีอายุนอ้ ยกว่า ดือน
ทารกคลอดก่อนกําหนด หรือทารกทีอายุนอ้ ยกว่า ขวบ ทีมี
โรคปอดเรือรังหรือเป็ นโรคหัวใจ ไปในทีชุมชนหรือบริเวณ
ทีมีคนหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงทีมีการระบาดของเชือ RSV
(ช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน)
. นําเด็กเล็กออกห่างจากผูท้ มีี ไข้หรือติดเชือระบบ
ทางเดินหายใจ
. กรณีทจํี าเป็ นต้องส่งบุตรหลานของท่านไปฝาก
เลียงที nursery หรือ daycare ควรเลือกสถานทีทีทีมีจาํ นวน
เด็กค่อนข้างน้อย
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. หลีกเลียงการสูบบุหรีในบริเวณบ้าน หรือการพา
ทารกไปอยู่ในบริเวณทีมีการสูบบุหรี เนืองจากควันบุหรีจะทํา
ให้เด็กมีอาการรุนแรงขึนเมือมีการติดเชือ RSV
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