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คําอุ ทิ ศ
หากหนังสือเลมนี้จกั กอประโยชนแกทานผูอาน ไมวาในแง
ความรู หรือความบันเทิงบางเล็ก ๆ นอย ๆ ก็ตาม ผูนพิ นธ ขอมอบกุศลนัน้
ใหแกคุณแกว และคุณมลิวัลย ทองเจริญ ที่เพียรพยายามสั่งสอนให
ผูนพิ นธรูจ กั เริม่ อาน รูจกั เริม่ เขียน รูจกั บันทึกมาตัง้ แตเยาวัย และภรรยา
และลูกๆ ทัง้ สาม หลาน ๆ ทัง้ สาม ทีใ่ หเวลา ใหกาํ ลังใจและแรงบันดาลใจ
ใหเขียนหนังสือเลมนี้จนออกเผยแพรสูสาธารณชนไดสําเร็จ
บทขอบคุณ
หนังสือเลมนี้ เปนผลงานของการทํางานเปนทีมเปนคณะ
หนังสือคงจะเรียบเรียงไมสําเร็ จ หากไมไดรับคําแนะนําจากคณะ
ผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ ทั้งวิชาการและดานขอมูล การตรวจทานชําระ
ขอมูลความถูกตองและคําผิดตาง ๆ ผูทผี่ ูนพิ นธ ขอขอบคุณ ไดแก
นายแพทยสชุ าติ เจตนเสน
นายแพทยประยูร กุนาศล
รองศาสตราจารยนายแพทยเชิดศักดิ์ ธีระบุตร
ศาสตราจารย ดร. พิไลพันธ พุธวัฒนะ
ศาสตราจารย ดร. นิวัฒน มณีกาญจน
คุณพรชัย สอนสถาพรกุล
คุณอรวรรณ เกตุพานิช
คุณสุนสิ า ตัง้ จิตนิมติ กุล
คุณรัชดาภร อุนเรือน
คุณสุชาดา สุวรรณนิคม

คํานํา
อาชีพของผูนิพนธคือ อาจารยของโรงเรียนแพทยที่
เก า แก ที่ สุ ดของประเทศไทย ไดศึ กษาเลาเรี ยนวิ ชาแพทย
พื้นฐานจากประเทศไทย ไปศึกษาดานโรคติดเชื้อไวรัสจาก
ตางประเทศ ครั้นกลับมาประเทศไทยก็มาเริ่มอาชีพอาจารย
ในโรงเรียนแพทยเดิม ไดเปนผูรเิ ริม่ ตัง้ หองปฏิบตั กิ ารดานไวรัส
วิทยาและสอนวิชานี้ใหแกนักศึกษาแพทย ไดประสานงาน
กับกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะอยางยิง่ กรมควบคุมโรค
และกรมวิทยาศาสตรการแพทย ดานไวรัสวิทยา และดาน
ระบาดวิทยาของโรคติดเชือ้
ผูนพิ นธมงี านอดิเรกสองอยางคือ นักเขียนสมัครเลน
และพอครัวสมัครเลน งานอดิเรกทั้งสองไดทําติดตอกันมา
นานกวา ๓๐ ป แตรูตัวเองวาเอาดีไมไดสักเรื่อง ยิ่งนานยิ่ง
กลายเปนเลน ๆ มากกวา ชอบอานหนังสือมาตัง้ แตเด็ก หนังสือ
ที่ประทับใจในวัยรุนของผูนิพนธมากสุด คือ ปลัดเปลงเที่ยว
รอบโลก และนิตยสารรายเดือนหรือรายสัปดาหเชน ชาวกรุง
สยามรัฐ สัปดาหวจิ ารณ

ทํางานทางดานการแพทยมา๕๐ปเต็ม มีประสบการณ
ด า นงานการสอน การวิ จั ย ด า นป องกั นและควบคุ ม โรค
โดยเฉพาะในชวงที่มีโรคระบาด จึงไดมีโอกาสสั่งสมความรู
และประสบการณจนลนสมอง เคยทํางานเปนบรรณาธิการ
วารสารการแพทยหลายฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จึ ง มี ค วามพยายามที่ จ ะถ า ยทอดความรูแ ละประสบการณ
ที่ คั่ ง อยูเ ต็ มสมอง นํามาเรี ยบเรี ยงเพื่ อให ความเพลิดเพลิน
กับทาน
หนั ง สื อ เล ม นี้ ตั้ ง ใจเขี ย นให อา นได ทั้ ง ประชาชน
ทัว่ ไปหรือนักวิชาการก็อา นได เพือ่ ไดมคี วามรูทงั้ เรือ่ งโรคตางๆ
ทีร่ ะบาดอุบตั ใิ หม เคยระบาดมาแลว และอาจจะระบาดซ้าํ อีก
เป นเรื่ องที่ แพร กระจายไปทั่ วโลกอยางกวางขวาง รวมทั้ง
บางเรือ่ งแมวาจะไมใชโรคติดตอ แตก็ระบาดแพรกระจายได
ทัง้ นี้ เพือ่ ทีจ่ ะใหทา นผูอา นไดทนั กับเหตุการณ ในทํานองทีว่ า
รูเขา รูเรา รูโรค รูโลก รูลกึ รูกวาง รูไกล
นี่ คื อเปนจุ ดตั้ ง ตน ที่ จุดประกายใหผูนิ พ นธ เขี ย น
หนังสือชุดนี้

สารบัญ
โรคอุจจาระรวง
โรคอุจจาระรวงในเด็ก
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ไวรัสโรตา (Rotavirus)
ประวัตกิ ารคนพบไวรัสชนิดใหม “ไวรัสโรตา”
โรคอุจจาระรวงจากไวรัสโรตา
ลักษณะอาการของโรคอุจจาระรวงจากภาวะติดเชื้อไวรัสโรตา
รายละเอียดของโปรตีนชนิดตาง ๆ ของไวรัสโรตา
วิทยาการระบาดของไวรัสโรตา
การพัฒนาวัคซีน
ขอมูลจากประเทศไทย
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ภาคผนวก
ระยะของโรคทองรวง
การแกไขภาวะขาดน้ํา
เอกสารขอมูลในประเทศไทย
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โรคอุจจาระรวง
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โรคอุจจาระรวง
โรคอุจจาระรวงมีชอื่ พองหลายชือ่ อาทิ โรคทองรวง
โรคทองเดิน โรคทองเสีย โรคกระเพาะอาหาร-ลําไสอักเสบ
อาจเกิ ดใน “ลั ก ษณะปุ บ ป บ ป จ จุ บั น เฉี ย บพลั น หรื อ
ลักษณะเรื้ อรัง เปนๆ หายๆ หรือ ทองเดินติดตอกันตลอด
เวลาทัง้ วัน ทัง้ เดือน” (acute or chronic) ในภาษาอังกฤษเรียกวา
diarrhea หรือ gastroenteritis เปนโรคที่มีอาการของระบบ
ทางเดินอาหาร เกิดไดทั้งในทารก เด็กเล็ก ผูใหญ และผูที่อยู
ในวัยสูงอายุ ทัง้ เพศหญิงและเพศชาย เกิดไดทงั้ ในผูทมี่ สี ขุ ภาพ
ดีมากอนหรือผูที่ กําลังมีโรคเรื้อรังประจํากาย หรือเปนโรค
แทรกซอนจากการรักษาโรคอืน่ ก็ได
คําจํากัดความของโรคอุจจาระรวงในเด็ก
การทีเ่ ด็กถายอุจจาระเหลวเปนน้าํ ๓ ครัง้ ภายใน ๑๒
ชั่วโมง ยกเวนในทารกและเด็กออน หากถายเปนมูก ๑ ครั้ง
หรือมีการถายอุจจาระเหลว ๑ ครัง้ แตมกี ลิน่ เหม็นจัด มีมกู หรือ
มีเลือดปน ก็ใหถอื วาเปนโรคทองรวงหรืออุจจาระรวง
คําจํากัดความของโรคอุจจาระรวงในผูใหญ
การถายอุจจาระเปนเหลวน้าํ อาจจะมี หรืออาจจะไมมี
อาหารทีไ่ มยอ ยปะปนออกมาดวย หรือ เพียงแตถา ยเหลวเกิน
๘
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กวา ๒ ครัง้ ขึน้ ไปใน ๑๒ ชัว่ โมง หรือมีอาการทองเดินติดตอกัน
ทุกวัน เปนพักๆ เปนๆ หายๆ เปนเดือน หรือเปนป ก็ถือได
วาผูนนั้ มีอาการทองเดินเรือ้ รัง
โรคอุจจารระรวง อาจแบงไปไดเปน ๒ กลุมใหญ ดังตอนีค้ อื
๑. อุจจาระรวงจากการติดเชือ้ (Infective diarrhea)
๒. อุจจาระรวงเกิดจากสารชีวพิษปนเปอ นในอาหาร
(Food intoxication, food poisoning)
คําจํากัดความเชิงระบาดวิทยาในประเทศไทย
เพือ่ ประโยชนในการเฝาระวังโรคและรายงานโรคใหมี
มาตรฐานเดียวกันทัว่ ประเทศและสอดคลองกับมาตรฐานสากล
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดให
คํานิยามไวดงั นี้
โรคอุจจาระรวง
นิยามในการเฝาระวังโรค (Case Definition for Surveillance)
เกณฑทางคลินกิ (Clinical Criteria)
ถายอุจจาระเหลวอยางนอย ๓ ครั้งใน ๒๔ ชั่วโมง
หรือถายเปนน้าํ อยางนอย๑ครัง้ อาจรวมกับอาการดังตอไปนี้
 อาเจียน
 อาการขาดน้าํ
๙
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เกณฑทางหองปฏิบตั กิ าร(Laboratory Criteria)
 เพาะเชื้ อจากอุ จจาระ กรณีพบผูปวยมีจํานวน
เพิม่ ขึน้ ผิดปกติเพือ่ ยืนยันเชือ้ กอโรค
 ถามีผูป ว ยประปรายไมจาํ เปนตองทําการเพาะเชือ้
จากอุจจาระ
หมายเหตุ ระยะฟกตัว ระยะติดตอ หรือระยะทีย่ งั พบ
เชื้ อในผูป วยของเชื้ อ E.coli แตละชนิ ดที่ เปน สาเหตุ ของ
อุจจาระรวง (ในตาราง)

๑๐
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ชนิ ด แบคทีเรีย

ระยะฟกตัว

Enterohemorrhagic ๒-๘ วัน โดยทั่วไป ๓-๔ วัน
E.coli (EHEC)

Enterotoxigenic
E.coli (ETEC)

Enteroinvasive
E.coli (EIEC)

ระยะติดตอ
ประมาณ ๑ สัปดาห ในผูใหญ
ประมาณ ๓ สัปดาห ในเด็ก
หรื อตราบเทาที่พบเชื้อ
ในอุจจาระ

๑๐-๑๒ ชั่วโมง(E.coli ชนิด
ผลิต enterotoxin ชนิดเดียว
อยางใดอยางหนึ่งคือชนิด
ทนตอความรอนหรือชนิด
ตราบเทาที่พบเชื้อในอุจจาระ
ไมทนความรอน) แตสําหรับ
E.coli ชนิดผลิต enterotoxin
ไดทั้ง ๒ ชนิดโดยทั่วไประยะ
ฟกตัว ๒๔-๗๒ ชั่วโมง
๑๐ -๑๘ ชั่วโมง

ตราบเทาที่พบเชื้อในอุจจาระ

Enteropathogenic ๙ - ๑๒ ชั่วโมง (ในผูใหญ)
E.coli (EPEC)
แต ในทารกยังไมทราบ

ตราบเทาที่ พบเชื้ อใน
อุจจาระซึ่งอาจเปนเวลานาน

Enteroaggregative
E.coli (EAggEC) ๒๐-๔๘ ชั่วโมง

ยังไมทราบ

Diffuse-Adherence
E.coli (DAEC)
ยังไมทราบ

ยังไมทราบ

จาก หนังสือนิยามโรคติดเชื้อ ป ๒๕๔๔

๑๑
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โรคอาหารเปนพิษ
นิยามในการเฝาระวังโรค (Case Definition for Surveillance)
เกณฑทางคลินกิ (Clinical Criteria)
ถายอุจจาระเหลวอยางนอย ๓ ครั้ง ใน ๒๔ ชั่วโมง
หรือถายเปนน้าํ อยางนอย ๑ ครัง้ อาจรวมกับอาการอืน่ ๆ ดังนี้
ก. กรณีไดรับสารพิษของเชือ้ แบคทีเรียปนเปอ นอยู
ในอาหารเชน Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum,
Clostridium perfringens, Bacillus cereus สวนใหญจะพบในกลุม
คนทีร่ บั ประทานอาหารรวมกันโดยนําดวยอาเจียน รวมกับอาการ
 ปวดทอง
 ทองเสียรุนแรง
 อาจมีอาการทางระบบประสาทรวมดวยในกรณี
ไดรบั สารพิษบางชนิด
ข. กรณีไดรบั เชือ้ แบคทีเรีย เชน Vibrio parahaemolyticus, Salmonella spp. Campylobacter, Yersinia enterocolitica,
Enteroinvasive E.coli (EIEC), Enterohemorrhagic E.coli
(EHEC)ปนเปอ นในอาหาร ผูปว ยมีอาการดังนี้
 ไข ปวดศีรษะอยางรุนแรง
 ปวดมวนทอง(abdominal cramps)รวมกับ
 คลืน่ ไส อาเจียน
 ถายเปนน้าํ อาจมีมกู เลือด
๑๒
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เกณฑทางหองปฏิบตั กิ าร(Laboratory Criteria)
กรณีไดรบั สารพิษของแบคทีเรีย
 เพาะเชือ้ จากอาหาร/อาเจียน/อุจจาระของผูปว ย
 ทดสอบการสรางสารพิษของเชือ้ ทีเ่ พาะขึน้
กรณีไดรบั เชือ้ แบคทีเรีย
 เพาะเชือ้ จากอุจจาระ (stool culture) หรือ rectal
swab หรืออาเจียนพบเชือ้ กอโรค
ประเภทผูปว ย(Case Classification)
ผูปว ยทีส่ งสัย(Suspected case) หมายถึง ผูทมี่ อี าการ
ตามเกณฑทางคลินกิ รวมกับมีประวัตกิ าร บริโภคอาหารทีส่ งสัย
ผูปว ยทีเ่ ขาขาย(Probable case) :ไมมี
ผูปวยที่ยืนยันผล (Confirmed case) หมายถึง ผูที่มี
อาการตามเกณฑทางคลินิกและมีผลการตรวจเพาะเชื้อทาง
หองปฏิบตั กิ ารพบเชือ้ หรือพบสารพิษของเชือ้ ทีเ่ พาะขึน้
การรายงานผูปวยตามระบบเฝาระวังโรค-รง.๕๐๖
(Reporting Criteria)
ใหรายงานตัง้ แตผูป ว ยทีส่ งสัย (Suspected case) โดยไม
ตองรอผลการตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร
การสอบสวนโรค(Epidemiological Investigation)
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สอบสวนเฉพาะราย (Individual Investigation) กรณี
ผูปวยเสียชีวิต เพื่อหาเชื้อกอโรคและหาปจจัยที่เกี่ยวของของ
การเสียชีวติ กรณี ผูปว ยไดรบั สารพิษจากเชือ้ C.botulinumแมมี
เพียงรายเดียวก็ถอื วา เปนการระบาดของอาหารเปนพิษ ตองรีบ
ดําเนินการสอบสวนหาสาเหตุโดยเร็ว
สอบสวนการระบาด (Outbreak Investigation) การ
ระบาดของอาหารเปนพิษสวนใหญ มักมีผูป ว ยเกิดขึน้ หลายราย
และเกิดหลังจากรับประทานอาหารจากแหลงรวมในชวงเวลา
สัน้ ๆ ดังนัน้ จึงจําเปนตองมีการสอบสวนการระบาดเพือ่ ยืนยัน
การระบาด หาเชือ้ กอโรค หาแหลงแพรโรค เพือ่ จะชวยในการ
ควบคุมปองกันการระบาดในครัง้ นัน้ และในอนาคต
จาก หนังสือนิยามโรคติดเชือ้ ป ๒๕๔๔
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โรคอุจจาระรวงในเด็ก
ในชวงชีวิต ตั้งแตเกิดจนสูงอายุและชีวิตดับสิ้นไป
ในวัยเด็กจะมีโอกาสผจญกับโรคตาง ๆ มากมาย โรคทีเ่ ด็กจะ
ปวยมากทีส่ ดุ คงจะเปนโรคของระบบหายใจตัง้ แตอาการออน
เชน หวัดธรรมดา ไขหวัดใหญ หลอดลมฝอยอักเสบ และที่
รุ นแรงมากก็ คื อปอดอักเสบ-ปอดบวม และระบบทางเดิน
อาหารทีพ่ บบอยทีส่ ดุ ไดแกโรคอุจจาระรวง ซึง่ มีหลายสาเหตุ
มีทงั้ โรคติดเชือ้ และโรคไมตดิ เชือ้ ตอไปนีจ้ ะไดกลาวถึงเฉพาะ
โรคอุจจาระรวงทีต่ ดิ เชือ้ เทานัน้
ตอไปนี้ จะพยายามบรรยายถึงเชือ้ จุลชีพ ทีเ่ ปนสาเหตุ
กอโรคอุจจาระรวงในเด็กทัง้ ทีเ่ ปนการติดเชือ้ ซึง่ เกิดไดทงั้ ไวรัส
แบคทีเรีย และปาราสิต และการเกิดโรคอุจจาระรวงที่ไมได
เกิดจาก การติดเชือ้ โดยตรง แตเกิดจาก สารชีวพิษบางชนิด ที่
ปนเปอ นในอาหารอันเปนผลิตผลของเชือ้ จุลชีพทีป่ นเปอ นอยู
ในอาหาร พอสังเขป แตจะไมไดบรรยายถึงโรคอุจจาระรวง
ทีเ่ กิดจากสารเคมีปนเปอ น ดังตอไปนี้
๑. เชือ้ แบคทีเรีย
ประมาณรอยละ ๑๐ ถึง ๒๐ ของเด็กทีป่ วยดวยโรค
อุจจาระรวงจะเกิดจากเชือ้ แบคทีเรีย ไดแก
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 แคมพิโลแบ็คเตอร เจจูใน (Campylobacter jejuni)
 ซัลโมเน็ลลา สปชยี ส ทีม่ ไิ ดกอโรคไขทัยฟอยด
(Non-typhoid Salmonella spp)
 เอ็ชเชอริเชีย โคไล (อี.โคไล) ที่กอโรคทางเดิน
อาหาร (Enteropathogenic Escherichia coli) อี.โคไล สายพันธุ
ทีส่ รางท็อกซิน ชิกา (Shiga toxin producing E. coli)
 ชิเก็ลลา หลายสปชยี ส (Shigella spp)
 เยอรสเิ นีย เอ็นเตโรโคไลติกา (Yersinia enterocolitica)
 ซัลโมเน็ลลา ทัยฟ และ พาราทัยฟี (Salmonella
typhi and S.paratyphi)
 คลอสตริเดียม ดิฟฟไซล (Clostridium difficile)
 วิบริโอ โคเลอเร หรือเชือ้ อหิวาตกโรค และ Vibrio
parahemolyticus
แบคทีเรียทีใ่ หสารชีวพิษไดแก
 Bacillus cereus
 Clostridium botulinum
 Clostridium perfringens
 Staphylococcus aureus
 Vibrio cholerae บางสายพันธุ
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๒. เชือ้ ปรสิต
ประมาณต่ํากวารอยละ ๑๐ ของเด็กที่ปวยดวยโรค
อุจจาระรวงจะเกิดจากเชือ้ ปรสิต ไดแก
 คริพโตสปอริเดียม (Cryptosporidium)
 ไจอารเดีย แลมเบลีย (Giardia lamblia)
 เอ็นตะมีบา ฮิสโตลัยติกา (Entamoeba histolytica)
 สตร็องจีลอยดีส สเตอรโครัลลิส (Strongyloides
stercoralis)
๓. เชือ้ รา
มักเกิดเมือ่ เชือ้ แบคทีเรียประจําถิ่นขาดสมดุล การใช
ปฏิชีวนะมากไป หรือเกิดในบุคคลที่มีภูมิค ุมกันผิดปกติจาก
เหตุใดก็ได
 Candida albicans(Monilia)
๔. เชือ้ ไวรัส
เชื้ อไวรั ส ก อโรคอุ จ จาระร วง เด็ ก ที่ ป วยด ว ยโรค
อุจจาระรวงประมาณรอยละ ๗๐เกิดจากเชือ้ ไวรัส ดังนี้
 Enteric adenoviruses
 Astroviruses
 Berna/Bredavirus
 Caliciviruses
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Noroviruses (Norwalk-like viruses)
Coronavirus
Enteroviruses
Rotaviruses

ตอไปนี้ จะไดกลาวถึงโรคอุจจาระรวงจากเชือ้ จุลชีพ
ทุกประเภทโดยสรุป และจะเลือกกลาวถึงในรายละเอียดบางตัว
เฉพาะทีพ่ บบอย และมีความสําคัญเทานัน้ บางโรคก็จะไดอา ง
ไปถึงเรื่องราวที่ผูนิพนธไดเคยเรียบเรียงไวแลวใน “หนังสือ
ชุดระบาดบันลือโลก” โดยจะบอกรายละเอียดของ เลมที่......
ของหนังสือและเลขหนา....... เพือ่ ใหทา นทีส่ นใจ จะติดตามอาน
เพิม่ เติมได
เชือ้ แบคทีเรีย เปนเหตุกอ โรคอุจจาระรวงชนิดปจจุบนั
ซัลโมเน็ลลา - Salmonella
เชือ้ แบคทีเรียกลุมซัลโมเน็ลลาเปนแบคทีเรียทรงแทง
ติดสีกรัมลบ เพาะใหเจริญไดงา ยในอาหารเลีย้ งเชือ้ ธรรมดา เปน
แบคที เรี ยที่ เคลื่ อนไหว เคลื่ อนที่ ไปมาได มี คุ ณสมบัติไม
เฟอรเม็นทนา้ํ ตาลแล็คโตส แบคทีเรียซัลโมเน็ลลาเปนแบคทีเรีย
ทีไ่ วตอกรดในกระเพาะอาหาร ตองไดรบั เขาไปโดยการกินเชือ้
เขาไปในปริมาณทีส่ งู พอ(เชน ๑๐๔ – ๑๐๘)จึงจะกอโรคได ดงั นัน้
ป จจั ย เสี่ ย งที่ จ ะทําให เ ป น โรคได ง า ยคื อการกิ นยาลดกรด
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การกินปฏิชีวนะมากเกินไป ทําใหแบคทีเรียหลายชนิดใน
ลําไสขาดสมดุล และภาวะภูมคิ ุม กันเสือ่ ม หรือบกพรอง วิถที าง
การติดเชือ้ มักติดเชือ้ จากอาหารและน้าํ
เชื้ อแบคที เรี ย ซั ลโมเน็ ลลาเมื่ อติ ดเชื้ อและกอโรค
ไดอยางกวางขวาง กลุม ของโรคเหลานี้เรียกชื่อรวม ๆ วา
“ซัลโมเน็ลโลสิส – salmonellosis”โรคในกลุมนี้ มีโรคกระเพาะ
อาหาร-ลําไสอกั เสบชนิดปจจุบนั (acute gastroenteritis) หรือ
โรคทองรวงอยูดว ย สวนมากจะเกิดภายหลังการกินอาหาร หรือ
น้าํ ทีป่ นเปอ นดวยมูลสัตว เนือ่ งจากสัตวตา ง ๆ ไดแก โค กระบือ
สุกร เปดไก สัตวเลีย้ ง และสัตวตามธรรมชาติ เชน หนู จิง้ จก
ตุก แก ก็เปนพาหะของเชื้อได เชื้อซัลโมเน็ลลาจึงปนเปอน
ในอาหารและน้ําที่ไมถูกสุขลักษณะ ในกลุมที่ทําใหเกิดโรค
กระเพาะอาหาร-ลําไสใหญอกั เสบ อาการทัว่ ๆไปในระยะแรก
จะมีอาการคลืน่ ไสอาเจียน ปวดทอง ทองเดิน มีไข ปวดศีรษะ
และเบือ่ อาหาร ในเด็กเล็กจะมีอาการขาดน้าํ มาก ระยะฟกตัวสัน้
ตัง้ แตเปนชัว่ โมง ถึง ๓วัน ปกติโดยเฉลีย่ ประมาณ๑๒-๓๖ชัว่ โมง
ปจจุบันนี้ มีรายงานการพบเชือ้ ซัลโมเน็ลลามากกวา
๑,๐๐๐ ซีโรทัยป แตเปนชนิดที่แยกไดจากผูปวยโรคทองรวง
ประมาณ ๒๐๐ ซีโรทัยปเทานัน้ นอกนัน้ เปนซีโรทัยปทเี่ พาะ
แยกไดจากสัตว แตยังหาความสัมพันธกับโรคในมนุษยยัง
ไม ไ ด ที่ พ บและมี ร ายงานการระบาดในผูป  ว ยได แ ก S.
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typhimurium, S. heidelberg, S. thompson, S. newport, S. infantis,
S. enteritidis, S. typhi, S. patyphiเปนอาทิ
เนือ่ งจากซัลโมเน็ลลากอโรคไดกวางขวาง เพือ่ ใหเขาใจ
งายจึงมีการจําแนกเชิงคลินกิ ออกไปเปน ๒ กลุมคือ
ซัลโมเน็ลโลสิส กลุมทีก่ อ โรคไขทยั ฟอยด (Typhoidal
salmonellosis)หรือ Eneric Fever โดยเชือ้ จะไปทําใหเกิดภาวะ
แบคทีรเี มียมากกวาอาการอุจจาระรวง เชือ้ กอโรคในกลุมนีไ้ ดแก
S. typhi และ S. paratyphi A, B และ C ซึง่ กอโรค ไขทยั ฟอยด
และไขพาราทัยฟอยด ในบางโอกาสก็เรียกรวม ๆ วาเปนไข
เอ็นเตอริค (Eneric Fever) สําหรับไขเอ็นเตริค อาจจะเกิดจากเชือ้
อืน่ นอกกลุมซัลโมเน็ลลาก็ไดดว ย การศึกษาจําแนกชนิดโดย
phage typingพบวา S. typhi มีอยู ๙๖phage typeและ S. paratyphi
A, B มีอยู ๖ และ ๑๑ ทัยปตามลําดับ การศึกษาจําแนกลักษณะ
ดังกลาว มีประโยชนเชิงระบาดวิทยา ในกลุมนี้ ไดแก แบคทีเรีย
เชือ้ เหลานี้ สามารถกอภาวะติดเชือ้ หลายระบบหรือ systemic
infections ได แตก็อาจมีอาการของระบบทางเดินอาหารรวม
ดวยได ในตําราตางประเทศมักจะเปนอาการทองเดิน แตผูป ว ย
ทีพ่ บในประเทศไทยนัน้ จะมีอาการทองผูก อาจมีบางรายทีม่ ี
อาการทองเดินในระยะเริม่ แรกในชวงสัน้ ๆ เทานัน้ อาการทัว่ ไป
ไดแกมีไขสูงลอย ปวดศีรษะ ออยเพลีย รูสึ กไมสบายมาก
เบือ่ อาหาร ซึม มามโต หัวใจเตนชากวาปกติเล็กนอย ในผูปว ย
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ชาวผิวขาวจะพบมีผนื่ ผิวหนัง เปนจุดสีกหุ ลาบเรียกวา rose spots
แตไมพบในผูปวยไทย อาจเปนเพราะผูปวยในประเทศไทย
มาพบแพทยลาชากวาผูปวยในตางประเทศ และสีของผิวหนัง
ที่ ตางกัน อาจเปนปจจัยอยูดวย อันที่ จริง โรคไขทัยฟอยด
และไขพาราทัยฟอยด พบไดทวั่ โลก จะแตกตางกันในระดับ
ความชุก อุบตั ิการณ ฤดูกาลและอัตราการดือ้ ยา โรคที่พบใน
ประเทศ อิ น โดนี เ ซี ย ไทย เวี ย ดนาม เม็ ก ซิ โ ก และเปรู
มักดือ้ ตอปฏิชวี นะหลายขนาน และกลุมถัดไปคือ
กลุม ที่ มิ ไ ด ก อ โรคไข ทั ยฟอยด (Non-typhoidal
salmonellosis) เชือ้ ซัลโมเน็ลลา ในกลุมนีท้ พี่ บไดเสมอไดแก
S. enteritidis, S. typimurium, และ S. choleraesuis สําหรับ S.
choleraesuis มักมีแนวโนมทีก่ ระเดียดไปทางกลุมแรก โดยจะ
ไปทําใหเกิดภาวะแบคทีรเี มียดวย
แบคทีเรียซั ลโมเน็ ลลาที่ ทําใหเกิ ดโรคอุ จจาระรวง
อาการของโรคเริม่ ปรากฏหลังระยะฟกตัว ๘ – ๒๔ ชัว่ โมง
เมื่ อ เข า สูร  า งกาย แบคที เ รี ย จะไปเกาะติ ด ที่ ผ นั ง
ลําไสเล็กและลําไสใหญ และบุกรุกเขาไปภายในเซลล จะทะลุ
ผานเขาไปที่เซลลอีปธีเลียมของลําไส ทําใหมีอาการอักเสบ
กินลึกลงไปถึงชัน้ “ลามินา โปรเปรีย” การอักเสบ มักเกิดทัง้
ลําไสเล็กและลําไสใหญ ลักษณะอุจจาระจึงมีลกั ษณะเปนเมือก
หรือเปนน้ํา มักมีสีเขียว มีกลิ่นเหม็นคลายไขเนา อาจมีมูก
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เลือดปน ในอุจจาระจะตรวจพบเม็ดเลือดขาวมากปานกลาง
ซึ่งสวนใหญจะเปนเซลลโมโนซัยทมักไมพบเม็ดเลือดแดง
โดยทัว่ ๆ ไปจะไมมอี าการของระบบหายใจรวมดวย(บางโรคจะมี
อาการระบบหายใจรวมดวย)จะตอง กินเชือ้ เขาไปมากพอ(๑๐๕)
จึงจะเกิดโรค
อาหารที่พบวาปนเปอนเชื้อบอยไดแก อาหารที่ปรุง
ไม สุ ก ดี พ อ โดยเฉพาะอาหารที่ มี การปนเป อนบอยไดแก
ผลิตภัณฑจากเปดไก ในตางประเทศมักติดเชื้อจากไขเปด
ไขไก ไอศกรีม เนยแข็ง ผักและผลไม นอกจากนัน้ จะไดเชือ้
จากมูลสัตวเลื้อยคลาน เชน เตา จิ้งจก ตุกแก อิกวานา และ
มูลสัตวปก ดวย โรคมักจะระบาดในฤดูรอ น
แคมพิโลแบ็คเตอร เจจูใน (Campylobacter jejuni)
เชื้ อแบคที เรี ย แคมพิ โลแบ็ คเตอร เปนแบคที เรี ย
ทรงแทงทีม่ ลี กั ษณะโคงงอเหมือนเครือ่ งหมาย “จุลภาค” หรือ
“คอมมา” ติดสีกรัมลบอยูกนั เปนคูจงึ แลดูคลาย “นกนางนวล”
เปนแบคทีเรียทีต่ อ งการอ็อกซิเจนนอย(micro-aerophilic)สปชยี ส
อื่นของ แคมพิโลแบ็คเตอร ไมสามารถจะเจริญแบงตัวไดที่
อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส ยกเวน แบคทีเรียสปชยี ส เดียวคือ
Campylobacter jejuni เทานัน้ แบคทีเรีย Campylobacter jejuni
ทีพ่ บวากอโรคอุจจาระรวงบอยในเด็ก บางทีเรียกชือ่ โรคพองวา
Campylobacteriosis เปนแบคทีเรี ยที่ เจริ ญแบงตัวไดดีมาก
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ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ ๔๒ องศาเซลเซียส มีปริมาณอ็อกซิเจน ๖ % และ
คารบอนไดอ็อกไซด ๕-๑๐% เมื่ อเพาะเลี้ ยงเชื้ อบนอาหาร
MacConkey’s medium จะถูกแบคทีเรียชนิดอื่นที่เจริญดีกวา
และงายกวา เจริญกลบหมด จึงจําเปนตองใชอาหารพิเศษคือ
Campy-BAP medium (10% sheep blood in Brucella agar containg
amphotericin B, cephalothin, vancomycin, polymyxin B and
trimethoprim)
เนื่องจากเปนเชื้อแบคทีเรียที่เจริญไดในอุณหภูมิสูง
จึงเชือ่ กันวา อาหารประเภทเปดไก จึงมีการปนเปอ นมาก ใน
ซากเปดไกจะพบเชื้อนี้ไดสูงกวาเชื้อพวกซัลโมเน็ลลาเสียอีก
(๓๐ เทา เทียบกับ ๓ เทา) นับวาเปนโรคทีน่ าํ โดยอาหารและน้าํ
อาหารที่เปนตัวการทําใหมีการติดเชื้อ คลายกับพวก
ซัลโมเน็ลลา นอกจากผลิตภัณฑจากเปดไกแลวไดแก นมสด
ผลิตภัณฑเนือ้ โค เนือ้ แกะ เนือ้ สุกร และจําพวกสัตวเลือ้ ยคลาน
โรคจะมีระบาดบอยในฤดูรอ น
ลักษณะของแบคทีเรียแคมพิโลแบคเตอร เชื้อจะไว
ตอกรดในกระเพาะอาหาร ปริมาณของเชื้อที่จะไปกอโรคจึง
มีปริมาณสูงถึง ๑๐๔ จึงจะกอโรคได เมือ่ ทําใหติดเชือ้ เชื้อจะ
เขาไปอยูในเซลลโมโนซัยท และเซลลเยื่อบุผนังลําไส แลว
ไปทําลายเซลลใหเปนแผล มีอาการอักเสบอยางมาก โมโนซัยท
จะนําเชือ้ เขาสูกระแสเลือดและทําใหเกิดแบคทีรเี มีย
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อาการของโรคเริ่มหลังจากผานระยะฟกตัวไปแลว
๘-๑๔ วัน โดยเริม่ แรกจะทําใหมอี าการทองรวง อุจจาระมีมกู
ปนเลือด ในอุจจาระจะตรวจพบเม็ดเลือดขาว และเม็ดเลือดแดง
จํานวนมาก ยอมแบคทีเรียพบเชื้อทรงแทงมีลักษณะ “คลาย
นกนางนวล” และจะมีไขสูงรวมดวยจากการที่มีแบคทีรีเมีย
หรือโลหิตเปนพิษ จึงไดรบั การจัดไวในกลุมไขเอ็นเทอริคหรือ
enteric fever อีกดวย
ชิเก็ลลา หลายสปชยี ส (Shigella spp)
โรคทีเ่ กิดจากเชือ้ แบคทีเรีย ชิเก็ลลา เรียกชือ่ วา ชิเก็ล
โลสิส (shigellosis)
แบคทีเรียชิเก็ลลา เปนแบคทีเรียทรงแทง ติดสีกรัมลบ
ไมเฟอรเม็นทน้ําตาลแล็คโตส เคลื่อนไหวตัวไมได เพาะเชื้อ
ขึ้นงายในอาหารเลี้ยงเชื้อมาตรฐานทั่วไป โดยอาศัยปฏิกิริยา
เซโรโลยี จําแนกออกเปน ๔กลุมใหญ (serologic group) เรียกวา
Group A – D
Group A Shigella dysenteriae มีอยู ๑๒ ซีโรทัยป
Group B Shigella flexneri มีอยู ๖ ซีโรทัยป
Group C Shigella boydii
มีอยู ๑๘ ซีโรทัยป
Group D Shigella sonnei มีอยู ๑ ซีโรทัยป
โรคที่เกิดจากแบคทีเรียชิเก็ลลา อาจเรียกชือ่ รวมๆวา
“ชิเก็ลโลสิส - shigellosis”
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หลังระยะฟกตัวประมาณ ๓๖ ถึง ๗๒ ชั่วโมง ก็จะ
ปรากฏอาการถายอุจจาระบอยครัง้ มีอาการถายบอยกะปริด
กะปรอย ถายปวดถวงทวารหนัก และอุจจาระมีมูกปนเลือด
เนื่ อ งจากลั ก ษณะอาการดั ง กล า วของโรคชิ เก็ ลโลสิ ส ใน
ภาษาไทยจึงเรียกวาเปน “โรคบิด” ในภาษาไทยจะมีชอื่ โรคบิดอยู
๒ ชนิดคือ “โรคบิดชนิดไมมตี วั ”กับ “โรคบิดชนิดมีตวั ”
เหตุผลทีม่ ี ๒ ชือ่ ก็เพือ่ ใหแยกจากโรคบิดทีพ่ บบอย
เชนกันในประเทศไทยในอดีต คือโรคบิดทีเ่ กิดจากปรสิตอะมีบา
ซึ่ งเมื่ อตรวจอุ จจาระสด ๆ ดวยกลองจุลทรรศนกําลังขยาย
ปานกลาง จะตรวจพบปรสิตอะมีบาไดงาย เคลือ่ นไหวไปมา
จึงเรียกบิดอะมีบาวา “โรคบิดชนิดมีตวั ซึง่ ตรงกับคําในภาษา
อั งกฤษวา Amebic dysentery” แตบิ ดชิ เก็ ลโลสิ สหรื อบิ ด
เบซิลลารีเกิดจากเชือ้ แบคทีเรียทรงแทง ติดสีกรัมลบ มีขนาด
เล็กแยกจากอี.โคไลไมไดจากการตรวจดวยกลองจุลทรรศน
เมือ่ ตรวจไมพบเชือ้ ดวยกลองจุลทรรศนธรรมดา จึงนิยมเรียกกัน
วา “โรคบิดชนิดไมมตี วั ตรงซึง่ กับคําในภาษาอังกฤษทีเ่ รียกวา
Bacillary dysentery” อันทีจ่ ริงก็มตี วั เชือ้ แบคทีเรียแตวธิ กี ารตรวจ
ตองใชวิ ธี อื่ นเชนการเพาะเชื้ อ ชิ เก็ ลลาเปนแบคทีเรี ยที่ ทน
กรดในกระเพาะอาหาร มีเชื้อเพียง ๒๐๐ ตัวก็กอโรคได จึง
ติดตอแพรเชือ้ ไดงา ย จาก คน-สู-คน ได ชิเก็ลลา ไมพบเชือ้ ใน
สัตว การติดตอแพรโรคจึงติดตอจาก คน-สู-คน โดยตรงนัน่ เอง
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หรือ โดยแมลงวันนําเชื้อจากอุจจาระและสิ่งโสโครก นําไป
ปนเปอ นอาหารทีไ่ มไดปด ใหมดิ ชิด ไมไดตดิ เชือ้ จากผลิตภัณฑ
อาหารทีน่ าํ เนือ้ สัตวมาประกอบอาหาร
หลังจากกินแบคทีเรียเขาไป เชือ้ จะไปอาศัยอยูบริเวณ
ลําไสเล็กกอน หลังจากนัน้ ลําไสเล็กจะพยายามผลักดันแบคทีเรีย
ขับลงไปสูลําไสใหญ จึงจะไปบุกรุกเขาไปในเซลลของลําไส
ใหญ ไปกอภาวะอักเสบของลําไสใหญอยางรุนแรง จึงมีอาการ
ปวดทอง ปวดถวงทวารหนัก ทีเ่ รียกกันวา “เปนบิด” เนือ่ งจาก
แบคทีเรีย แพรขยายจากเซลลสูเซลลไดโดยตรง ทําใหมีการ
ทําลายของเซลลไดรวดเร็ว เกิดเปนทัง้ ฝเล็กๆ(microabcess)และ
เปนแผล มีเลือดออก ในอุจจาระจึงมีมูกปนเลือด และตรวจ
ดวยกลองจุลทรรศน พบทั้งเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดง
จํานวนมากดวย
เยอรสเิ นีย เอ็นเตโรโคไลติกา (Yersinia enterocolitica)
แบคทีเรีย เยอรสิเนีย เอ็นเตโรโคไลติกา (Yersinia
enterocolitica) มีลักษณะเปนทรงแทงติดสีกรัมลบ ตองการ
อ็ อกซิ เจนในการเจริญแบงตัว เจริญแบงตัวไดแมในสภาพ
แวดลอมอุณหภูมิต่ํา (๔ องศาเซลเซียส) โรคจึงมักระบาดใน
เด็กในฤดูหนาว ซึง่ ตรงกันขามกับโรคอุจจาระรวงจากแบคทีเรีย
ชนิดอืน่ ทีม่ กั ระบาดในฤดูรอ น เนือ่ งจากไวตอกรดในกระเพาะ
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อาหาร จึงตองกินเชื้อเขาไปในปริมาณที่มากพอ (๑๐๙) จึงจะ
เกิดโรคได
หลั งจากกิ นเข าไปเวลาฟกตัวจะประมาณ ๑๔ วัน
เชือ้ จะไปบุกรุกเขาในเยือ่ เมือกของลําไสเล็กไอเลียมสวนปลาย
(terminal ileum) ไปทําใหเม็ดน้าํ เหลืองขั้วลําไส ที่ “มีเซ็นเทอริค
ลิมฟโนด” อักเสบ ทําใหมีอาการคลายกับโรคไสติ่งอักเสบ
อาการของโรคคือปวดทอง ถายอุจจาระบอย ถายทีละนอยๆ
หรือถายทีละมากๆ ก็ได อาจถายอุจจาระเปนน้ําในบางราย
ทําใหสับสนกับโรคทองรวงจากเชื้อ อี. โคไล หรือ วิบริโอ
อุจจาระอาจมีมกู ปนเลือด แตไมใครพบบอยนัก ตรวจอุจจาระ
ดวยกลองจุลทรรศนจะพบเซลลเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดง
มาก ผูปว ยมักมีไขรว มดวย (๓๘-๓๙องศา) ปวดถวงทวารหนัก
บางก็ได กดเจ็บทองนอยคลายไสตงิ่ อักเสบก็มี ทําใหเสียสารน้าํ
และอีเล็คโทรลัยไดมากจนทําใหความดันเลือดต่ําได ในการ
เพาะเชือ้ อาจพบวามีเชือ้ ซัลโมเน็ลลาปะปนมาก็มี แตจะไมพบ
วามี ชิเก็ลลาและแคมพิ โลแบ็ คเตอรปน เนื่ องจากมี ไขดวย
จึงไดรบั การจัดไวในกลุม “ไขเอ็นเทอริค” ดวย
โรคนี้พบไดมากเกือบทั่วโลก แตพบนอยในสหรัฐ
การติดเชือ้ ติดจากอาหารประเภททีป่ รุงผลิตภัณฑจากเนือ้ สัตว
โดยเฉพาะเนือ้ สัตวทถี่ นอมโดยการแชเย็น
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เอ็ชเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli หรือ E. coli)
เอ็ชเชอริเชีย โคไล (อี.โคไล) ทีก่ อ โรคทางเดินอาหาร
(Enteropathogenic Escherichia coli)
ทีส่ าํ คัญคือ อี.โคไล สายพันธุทสี่ รางท็อกซิน ชิกา(Shiga
toxin producing E coli))
และมีเชือ้ อยูอกี หลายชนิด ไดแก
ETEC หรือชือ่ เต็ม EnterotoxigenicE. coli
EaggEC หรือชือ่ เต็ม Enteroaggregasive E. coli
EPEC หรือชือ่ เต็ม Enteropathogenic E. coli
EHEC หรือชือ่ เต็ม Enterohaemorrhagic E. coli
EIEC หรือชือ่ เต็ม EnteroinvasiveE. coli
ผูนพิ นธไดเคยเรียบเรียงไวแลวใน “หนังสือชุดระบาด
บันลือโลก”เลมที่ ๑๕ทัง้ เลม จํานวน๒๐๙ หนา
วิบริโอ โคเลอเร หรือเชือ้ อหิวาตกโรค(Vibrio cholerae)
และ เชือ้ วิบริโอ พาราฮีโมลัยติคสั (Vibrio parahemolyticus)
เชือ้ อหิวาตกโรค (Vibrio cholerae) กอโรคทีเ่ รียกวา
“อหิวาตกโรค – cholera” เปนเชือ้ แบคทีเรียทรงแทง แตแทง
สัน้ และไมตรง จึงแลดูเหมือนเครือ่ งหมาย “คอมมา – comma”
หรือเครื่องหมาย “จุลภาค” ( , ) แตเดิมมาจึงเคยเรียกชื่อวา
Vibrio comma โดยทั่ วไปถื อเปนโรคที่ มี ความสําคั ญมาก
ทีม่ กั จะเกิดขึน้ ในลักษณะของการแพรระบาดติดตอไดอยางรวดเร็ว
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และกวางขวาง อุบัตขิ นึ้ ในประเทศทีย่ ากจน ดอยพัฒนา หรือ
กําลังพัฒนา และมีอาการรุนแรงคือถายอุจจาระเปนน้ํามาก
ถายบอย อาเจียน ผูปว ยจะขาดสารน้าํ แรธาตุ ทําใหเกิด ภาวะ
อะซิ โดสิ ส ช็ อค เสียชีวิตไดในเวลาอันสั้นคือในเวลาไมกี่
ชั่วโมง มีบางสายพันธุเหมือนกันที่มีความรุนแรงต่ํากอภาวะ
Inapparent infection ไดเชน el tor cholera
ระยะฟกตัวมักสัน้ เพียง ๒ – ๓ชัว่ โมงหลังรับประทาน
อาหารก็จะปรากฏอาการ แตมนี านถึง ๕ วันก็เปนได สวนใหญ
มักกินเวลาประมาณ ๒ – ๓ วัน ก็จะเริม่ มีอาการ โดยเชือ้ ทีก่ นิ
เขาไป เมื่อลงไปถึงลําไสเล็ก จะไปเจริญแพรพันธุอยูที่นั่น
แตไมบกุ รุกเขาไปในเนือ้ เยือ่ บางสายพันธุสรางสารชีวพิษ มี
การขับ exotoxinออกมา ทีเ่ รียกชือ่ จําเพาะวา cholera enterotoxin
สายพันธุที่สราง enterotoxin เรียกวาเปนสายพันธุ toxigenic
Vibrio cholera O1 เปนตัวการทําใหเกิดอาการอุจจาระรวง
รุนแรง ลักษณะของน้ําอุจจาระ ขุนขาว จึงเรียกวาน้ําอุจจาระ
เหมือนน้ําซาวขาว สายพันธุที่ไมสราง enterotoxin จะไมกอ
อหิวาตกโรคชัดเจน มีเพียงแตถา ยอุจจาระเปนน้าํ เทานัน้
เชือ้ วิบริโอ พาราฮีโมลัยติคสั (Vibrio parahemolyticus)
เชือ้ วิบริโอ พาราฮีโมลัยติคสั (Vibrio parahemolyticus)
เปนเชือ้ แบคทีเรียทรงแทงตรงหรือโคง ติดสีกรัมลบ ชอบเจริญ
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แบงตัวในอาหารที่มีเกลือโซเดียมคลอไรด แหลงธรรมชาติ
ของเชือ้ นีค้ อื น้าํ ทะเลและน้าํ กรอย อาหารทีเ่ ปนตัวการแพรโรค
จึงเปนอาหารทะเล โรคนีพ้ บไดทวั่ โลก และชุกชุมในประเทศ
ทีป่ ระชาชนนิยมอาหารทะเลทีไ่ มไดปรุงใหสกุ ดี หรือบริโภค
อาหารทะเลดิบ ๆ อาหารทะเลทีเ่ ปนแหลงแพรเชือ้ เชน หอย
ปู กุง ปลา เคยมี ก ารศึ ก ษาหาอั ต ราความชุ ก ของเชื้ อ นี้
ในอาหารทะเลสด ในตลาดจําหนายปลีกในกรุงเทพมหานคร
ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๒๑ ถึงเดือนกันยายน๒๕๒๒ หนึง่ ป
อาหารทะเลสด ๆ ที่มิไดผานการแชแข็งพบเชื้อสูงถึงเกือบ
รอยละ ๕๐ ของอาหารสดทีเ่ ก็บตัวอยางไปตรวจ ถาเปนอาหาร
ทะเลทีแ่ ชแข็งพบในอัตรารอยละ ๒๗ การบริโภคอาหารทะเล
สด ๆ หรือ ครึง่ สุกครึง่ ดิบจึงนับวาเสีย่ งตอการติดเชือ้ และเปน
โรคอุจจาระรวงไดสงู มากทีเดียว
หลังการรับประทานอาหารทะเลทีม่ ีเชื้อเขาไป ระยะ
ฟกตัวของโรคประมาณ ๓ – ๙๖ ชัว่ โมง ถัวเฉลีย่ ประมาณ ๑๒ –
๑๘ ชัว่ โมง จะเริม่ มีอาการปวดทองมาก และถายอุจจาระเปนน้าํ
สีนา้ํ ลางเนือ้ จางๆ อาจมีมกู ปนบาง ผูปว ยอาจมีไขตา่ํ ๆ คลืน่ ไส
อาเจียน ถายอุจจาระบอย อาจถายบอยมากกวา ๑๐ ครัง้ หรือถึง
๒๐ครัง้ ตอวัน บางรายอาจพบวามีการเตนของหัวใจผิดปกติดว ย
อาการปวยมักเปนอยู เพียง ๒ – ๓ วันก็จะทุเลาและหายไดเอง
มีเหมือนกันทีย่ ดื เยือ้ ตอไปไดนาน ๑ – ๒ สัปดาหจงึ จะหายขาด
อัตราปวย/ตายต่าํ มาก
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ผูนิ พ นธ ไ ด เคยเรี ยบเรี ย งเรื่ องทั้ ง สองนี้ ไ ว แลวใน
“หนังสือชุดระบาดบันลือโลก” เลมที่ ๗ ทัง้ เลม จํานวน ๑๖๓
หนา
คลอสตริเดียม ดิฟฟไซล (Clostridium difficile)
ในปจจุบนั นี้ มีการใชปฏิชวี นะในการรักษาโรคตางๆ
มากมายรวมทั้งโรคอุจจาระรวงจากแบคทีเรียดวย แบคทีเรีย
หลายชนิดในลําไสทไี่ วตอปฏิชวี นะนัน้ ๆ ก็จะถูกกําจัดออกไป
แตแบคที เรียที่ ดื้อหรื อไวตอปฏิชีวนะดังกลาวก็จะยังอาศัย
อยูในลําไส และในบางครั้งก็จะเจริญเพิ่มจํานวนมากเกินไป
จนทําให เสี ยสมดุ ลในแบคที เรี ยประจําถิ่นในลําไส อั นจะ
ไปขัดขวางตอการยอยสลายอาหารประเภทคารโบฮัยเดรท
จึงเกิดอาการทองเดินหรืออุจจาระรวงได ในกรณีเชนนี้ จะเรียก
รวม ๆ วาเปน “Antibiotic-Associated Diarrhea” ในกลุมนีม้ กั
จะเกิดในผูปว ยทีไ่ ดรบั ไวรกั ษาโรคเรือ้ รังในโรงพยาบาลนานๆ
ซึ่งมักจะไดรับปฏิชีวนะตางๆ ตลอดเวลา อันอาจจะเขาขาย
ไมจําเปนและพร่ําเพรื่อ โรคอุจจาระรวงจากเหตุสัมพันธกับ
การใชปฏิชีวนะพร่ําเพรื่อนี้ ที่พบบอยขึ้นที่นาจะตองนํามา
กลาวถึงก็คือ อุจจาระรวงจากเชื้อแบคทีเรีย คลอสตริเดียม
ดิฟฟไซล (Clostridium difficile)
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คลอสตริ เดี ยม ดิฟฟไซล (Clostridium difficile)
คือแบคทีเรียชนิดใด
คลอสตริเดียม ดิฟฟไซล (Clostridium difficile) เปน
แบคทีเรียทรงแทง ยอมติดสีกรัมบวก ไมตอ งการอ็อกซิเจนใน
การเจริญแบงตัว สรางสปอรได ชือ่ แสดงวามีความยากอะไร
แฝงอยู คือเพาะเชื้อใหขึ้นไดยากในอาหารเลี้ยงเชื้อธรรมดา
ตองการอาหารพิเศษในการแยกเชือ้ จากอุจจาระคือ “Cycloserine,
cefoxitin, fructose sugar ซึ่ ง มี ไขแดงผสมอยูด วย” เปน
อาหารพิเศษดังกลาว เมือ่ เชือ้ ประจําถิน่ ในลําไสถกู ทําลายดวย
ปฏิชวี นะโดยเฉพาะอยางยิง่ ปฏิชวี นะชนิดครอบจักรวาล เชือ้
แบคทีเรีย คลอสตริเดียม ดิฟฟไซล (Clostridium difficile) นีก้ ็
จะเจริญแบงตัวงอกงามมากกวาชนิดอื่นๆ และปลดปลอย
สารชีวพิษ ทีเ่ ปนเอ็กโซท็อกซินทีม่ นี า้ํ หนักอณูสงู ออกมา ๒
ชนิดเรียกชื่อวา toxin A และ toxin B ซึ่งเมื่อไปรวมเขากับ
เซลลแลว มีความสามารถในการทําลายเซลล ผนังของลําไส
และยังมีสารพิษชนิดที่ ๓ เปน binary toxin เปน actin-specific
adenosyl diphosphate ribosyl transferase อันเปนสารพิษทีไ่ ม
พบในแบคทีเรียทุกตัว คือพบประมาณ ๒ ใน ๓ ของแบคทีเรีย
ที่เพาะแยกได เปนสวนสําคัญที่ทําใหแบคทีเรียนี้มีความราย
กาจมากยิ่งขึ้น ถาเอาฟลเตรทของอุจจาระผูปวยอุจจาระรวง
จากเชือ้ นี้ ไปใสลงบนเซลลเพาะ (tissue culture cells) กลาวคือ
เซลลจะกลายเปนเซลลที่มรี ูปรางกลม หลุดลอกจากผนังแกว
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ทีเ่ กาะอยูทนั ที เซลลเยือ่ บุผนังลําไสใหญสว น “โคลอน” เซลล
ที่ถูกทําลายจะตายไป จึงเกิดเปนแผลตื้น ๆ ขึ้นที่ผนังลําไส
มีอาการอักเสบปจจุบัน ถาโรคดําเนินตอไป ทุกชั้นของผนัง
ลําไสจะอักเสบหมด แตก็แปลกมากที่เมื่อมีการวัดระดับของ
สารพิ ษ กลั บไมพบวามีความสัมพันธกับความรุนแรงของ
โรค รอยละ ๑๐ ของผูปว ยทีเ่ ขารับการรักษาในโรงพยาบาล
นานกวา ๒ วัน มักเกิดเหตุการณดังกลาว โดยเฉพาะผูปวย
วัยสูงอายุที่มีโรคเรื้อรังประจําตัวที่ตองรับไวในโรงพยาบาล
เพือ่ ผาตัดกระเพาะ-ลําไส และมีการใหปฏิชวี นะพวก clindamycin, ampicillin และ cephalosporin ไดรบั สารเคมีบาํ บัดรักษา
โรคมะเร็ง ภาวะติดเชื้อ จะแพรจากผูปวยรายหนึ่งไปยังราย
อืน่ ๆ ตอไป ตรวจพบวามีสปอรของแบคทีเรียอยูตามผาเช็ดมือ
ในหอผูปวย และตรวจพบแมกระทั่งที่หูฟงของแพทยดวย
จึงทําใหมกี ารระบาดของภาวะติดเชือ้ นีต้ ามโรงพยาบาลหลาย
แหงอยูบอ ย ๆ
อาการอุจจาระรวง มักเกิดขึน้ ระหวางวันที่ ๕ ถึงวันที่
๑๐หลังการเริม่ ใหปฏิชวี นะ แมวา หยุดยาแลว นาน ถึง ๑๐สัปดาห
ก็ยังมีอาการอุจจาระรวงได ลักษณะอุจจาระจะไหลเปนน้ํา
โรคมักมีความรุนแรงนอยถึงปานกลาง ในรายที่โรครุนแรง
มักถึงแกความตายได อัตราตายคอนขางสูง ถายบอยไดวนั ละ
๑๐-๑๕ ครั้ง มีอาการปวดทองลําไสบิด ปวดที่ทองนอยทั้ง
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สองขาง และอาการปวดจะทุเลาลงหลังลําไสไมบบี ตัว มีไขตา่ํ ๆ
รวมดวย ประมาณรอยละ ๕๐ ของผูปว ยจะตรวจพบเม็ดเลือด
ขาวชนิดโพลีมอฟอรนวิ เคลียรในอุจจาระ ตรวจเลือดพบวามี
ปริมาณเม็ดเลือดขาวเพิม่ ขึน้ เล็กนอย (๒๕,๐๐๐ ถึง ๓๕,๐๐๐
เซลลตอ มม๓) การทีม่ แี ล็คติค อะซิโดสิสดวย จะเปนสัญญาณ
เตือนวา กําลังจะมีลาํ ไสทะลุ
กลุมแบคทีเรียทีใ่ หสารชีวพิษแลวกอโรคอุจจาระรวง
ทีเ่ รียกวา Food poisoning หรือ Food intoxication
แบคทีเรียทีใ่ หสารชีวพิษไดแก
 Bacillus cereus
 Clostridium botulinum
 Clostridium perfringens
 Staphylococcus aureus
เบซิลลัส เซเรียส (Bacillus cereus)
เปนแบคทีเรียทรงแทง ติดสีกรัมบวกขนาดคอนขาง
ใหญ ๑ – ๒ x ๓ – ๕ ไมโครเมตร สรางสปอรได ตําแหนง
ของสปอร จะอยูที่ ตรงกลางของเซลล แบคที เรี ย ต องการ
อ็อกซิเจนในการเจริญแบงตัว ไมมแี ค็พซุล แตมีแฟล็กเจ็ลลา
ทนทานตอสิ่งแวดลอม บางสายพันธุเจริญแบงตัวได แมใน
อุณหภูมติ า่ํ ๔๐ – ๕๐ ซ. โดยทัว่ ไป เจริญไดในอุณหภูมิ ๑๐๐ –
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๔๘๐ ซ.อุณหภูมทิ พี่ อเหมาะในการเจริญแบงตัวคือ ๒๘๐ - ๓๕๐
ซ. กออาการของกระเพาะอาหารและลําไสอกั เสบได ๒ แบบคือ
๑. มีอาการคลื่นไสอาเจียนเฉียบพลัน คือเกิดขึ้น
ปุบปบทันทีทันใด และมักไมใ ครมีอาการทองเดินเรียกวา
vomiting type จะเกิดอาการหลังระยะฟกตัวสั้ นๆ คือเพียง
ระหวาง๒-๕ชัว่ โมง หลังจากทีก่ นิ อาหารทีม่ เี ชือ้ ปนเปอ นเขาไป
เชือ้ แบคทีเรีย บาซิลลัส เซเรียส (Bacillus cereus) พบไดทวั่ โลก
และประเภทที่ ทําใหเกิดอาการคลื่นไสอาเจียนนี้ มีรายงาน
บอยจากประเทศอังกฤษ
๒. แบบ diarrhea type จะมีอาการปวดทอง ทองเดิน
แตไมใครมอี าการคลืน่ ไส อาเจียน ระยะฟกตัวประมาณ ๘-๑๕
ชั่วโมง ประเภทที่ทําใหเกิดอาการทองเดินนี้ มีรายงานบอย
เฉพาะ จากบางภูมภิ าคเทานัน้ คือ ยุโรปภาคกลาง และภาคเหนือ
วิ นิ จฉั ย โรคได จ ากการตรวจพบเชื้ อ ในเศษอาหารที่ เหลื อ
รับประทาน ยังไมทราบกันแนชดั วาเกิดจากสารพิษ enterotoxin
หรือไม
คลอสตริเดียม โบทูลนิ มั (Clostridium botulinum)
เปนแบคทีเรียทําใหเกิดโรคที่เรียกวา “โบทูลิซัม –
Botulism” เปนโรคที่ เกิ ดอาการแพพิ ษอยางรุ นแรงจากกิ น
อาหารที่สารชีวพิษของแบคทีเรีย คลอสตริเดียม โบทูลินัม
๓๕

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๗ > โรคอุ จ จาระร ว งในเด็ ก

(Clostridium botulinum) ปนเปอนมีอาการทั่วๆไป มีอาการ
กลามเนือ้ ออนแรง ปากแหงมาก มีอาการอัมพาตของกลามเนือ้
เหมือนกั นทั้ งสองซี กกายจากประสาทสมองที่ควบคุมการ
เคลือ่ นไหว เชน หนังตาตก ตามัวและเจ็บคอ การหายใจติดขัด
ผูปว ยมากกวาหนึง่ ในสามจะเสียชีวติ หากไมไดรบั การชวยเหลือ
โดยการใชเครือ่ งชวยหายใจ หรือจากการติดเชือ้ แบคทีเรียซ้าํ เติม
ระยะฟกตัวของโรคสัน้ มากเพียง ๒ชัว่ โมง และอาจนานไดถงึ
หนึ่งสัปดาห สวนใหญจะปรากฏอาการภายในเวลา ๑๒-๓๖
ชัว่ โมง ในรายทีร่ ะยะฟกตัวสัน้ อัตราตายจะสูง โรคนีผ้ ูน พิ นธ
ไดเคยเรียบเรียงไวแลวใน “หนังสือชุดระบาดบันลือโลก” ใน
หัวเรือ่ ง “ชีวาเกือบสิน้ เพราะกินหนอไมปบ ” ระบาดบันลือโลก
เลมที่ ๔ หนา ๓๙ – ๗๘
Clostridium perfringens
คลอสตริเดียม เพอรฟริงเก็นส (Clostridium perfringens) หรือมีอกี ชือ่ หนึง่ วา Clostidium welchii เปนแบคทีเรีย
ทรงแท งติ ดสี ก รั มบวก เจริ ญแบงตัวในภาวะไรอ็อกซิเจน
สรางสปอรทที่ นความรอน สามารถสรางสารชีวพิษชนิดทีถ่ กู
ขับออกนอกเซลล หรือ exotoxin เนื่องจากเปนพิษตอลําไส
จึงเรียกใหจาํ เพาะลงไปอีกวา enterotoxin จากลักษณะของสาร
ชีวพิษจะจําแนกออกไปได ๕ ทัยปดว ยกัน A-E ทีก่ อ โรคอาหาร
เปนพิษจะเกิดจากแบคทีเรีย type A, type C และ type D เทานัน้
เพราะเปนทัยปทสี่ ราง enterotoxin ได
๓๖
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อาการของโรคที่เกิดจาก ทัยป เอ และ ดี หลังระยะ
ฟกตัวประมาณ ๘ – ๒๔ ชัว่ โมง อาการจะเริม่ แรกโดยมีอาการ
ปวดทอง อุจจาระรวงเปนน้าํ อาจมีอาการคลืน่ ไส อาเจียนรวม
ดวย แตไมใครพบวามีไขและหนาวสัน่ เชือ้ นีพ้ บวามีแพรกระจาย
อยูทวั่ โลก โดยพบอยูในดิน ในลําไสของคนและสัตว เปนเชือ้
ที่ เ จริ ญ เพิ่ ม จํานวนในภาวะไร อ็ อ กซิ เ จน แม ใ นภาวะที่ มี
อ็อกซิเจนบางก็เจริญได เมื่อเจริญดีแลวจึงใหสารพิษขับออก
มานอกเซลลของแบคทีเรีย มักเกิดโรคในพวกที่ กินอาหาร
ทีม่ เี วลาใหเชือ้ มีเวลางอกจากสปอร แลวเจริญแบงจํานวนมากพอ
จึงจะไดรับสารพิษ หรือกินอาหารที่มีสารชีวพิษปนเปอนอยู
กอนแลวก็ได
สําหรับ ทัยป ซี ระยะฟกตัวจะยาวกวา คือ ๑ – ๗ วัน
อาการเริ่มดวยอาการไขสูงปวดทอง อุจจาระรวง ถายเปนน้ํา
มีเลือดปน ทองอืด อาจมีลําไสอุดตัน ลําไสอักเสบ ลําไสเนา
เปอ ย โลหิตเปนพิษ ช็อค อัตราตายสูง ลักษณะทีม่ คี วามรุนแรง
เชนนี้ เรียกชือ่ วา necrotizing hemorrhagic jejunitisหรือ pig bel
คลอสตริเดียม เพอรฟริงเก็นส(Clostridium perfringens
เปนแบคทีเรียที่พบไดในดิน ในอุจจาระของคนและสัตว จึง
ทําใหมกี ารปนเปอ นในเนือ้ ไก เนือ้ โค และน้าํ สลัด เครือ่ งเทศ
สมุนไพร ผัก และอาหารที่ปรุงสุกแลวแมวาจะใชความรอน
ในการประกอบอาหาร แตถามีเชื้อซึ่งมีสปอรทที่ นความรอน
๓๗
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ไดสงู ปนเปอ นอยู เชือ้ จะไมตาย ยังคงอยูในอาหาร หากการเก็บ
รักษาอาหารทีม่ สี ภาพพอเหมาะ เชน อุณหภูมิ ๔๓๐ – ๔๗๐ เจริญ
และสรางสารพิษได อาหารที่ปรุงสุกแลวที่มรี ายงานวาทําให
เปนโรคไดแก อาหารประเภทตมเคีย่ วนานๆ เชน สตูว น้าํ เกรวี่
สแตฟโลค็อคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus)
เป น แบคที เ รี ย ทรงกลมแบบลู ก ป ด ขนาดเส นผ า
ศูนยกลางประมาณ ๐.๗ – ๑.๒ ไมโครเมตร จัดเรียงตัวกันเปน
กลุมคลายพวงองุน อาจจับกันเปนคูหรืออยูเดีย่ วก็ได ติดสีกรัม
บวก ไมมีขนหรือแฟล็กเจลลา ไมเคลื่อนที่ ไมสรางสปอร
ทนความรอนและความแหงไดดี พบอยูตามอวัยวะตางของเรา
ไดหลายตําแหนง ทําใหเกิดโรคก็ได ไมกอโรคก็ได พบได
ตามของใชตางๆ ตามเสื้ อผา ตามผิวหนัง เยื่อบุจมูก ปาก
ในอากาศ ฝุน ละออง ตามบาดแผล ตามหนองฝ ติดจาก
บุ ค คลหนึ่ ง ไปยั ง บุ ค คลอื่ น โดยการสั ม ผั ส โดยตรง พบใน
อาหารหลายชนิด พบมากในอาหารทีเ่ ก็บไมดี อาหารทีบ่ ดู เนา
บางสายพันธุสรางสารชีวพิษได เชนสายพันธุทกี่ อ “กลุมอาการ
ท็อคซิค ช็อค” บางสายพันธุสรางสารชีวพิษ “เอ็นเตโรท็อคซิน”
ซึ่งมีอยู ๕ ชนิด คือ A-E ทัยป A กอโรคบอยกวาทัยปอื่น
เนือ่ งจากเปนสารชีวพิษทีท่ นตอความรอนไดดี (๑๐๐๐ ซ นาน
๓๐ นาที) ทนตอการถูกทําลายของเอ็นซัยมในกระเพาะอาหาร
ไดดี แมวา มีปริมาณสารพิษเพียง ๑๒๕ ไมโครกรัม ก็เพียงพอ
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ทีจ่ ะกอโรคได ในอาหารทีม่ สี ารพิษปนเปอ นแลว แมวา เก็บใน
อุณหภูมิเยือกแข็งก็ยังคงสภาพความเปนพิษไวได จึงนับวา
เปนแบคที เรียที่ กอโรคอุจจาระรวงไดงาย ในหลายภูมิภาค
ของโลกหรือเกือบทัว่ โลก จึงถือวาเปนเชือ้ แบคทีเรียทีเ่ ปนสาเหตุ
อันดับทีห่ นึง่ ของโรคอาหารเปนพิษหรือ food poisoning ทีเดียว
หลังจากการบริโภคอาหารที่มีเชื้อปนเปอน ไดแก
อาหารทีเ่ ก็บไวไมดี (อุณหภูมปิ ระมาณ๒๑๐ –๓๖๐ ซ เปนอุณหภูมิ
ทีพ่ อเหมาะในการสรางสารชีวพิษ)แบคทีเรียจะสรางสารชีวพิษ
ขับออกมาปนเปอนอาหาร ระยะฟกตัวของโรคสั้นประมาณ
๑–๖ชัว่ โมง หรืออาจยาวนานไดถงึ ประมาณ๒๔ชัว่ โมง อาการ
ของโรคไดแก คลื่นไส อาเจียนอยางรุนแรง ปวดบิดในทอง
ถายเปนน้าํ มักไมมไี ข อาการอุจจาระรวง มักมีอาการปวดศีรษะ
รวมดวยตัง้ แตเริม่ แรก เหงือ่ ออก หนาวสัน่ ในรายทีร่ นุ แรงมาก
อาจมีอจุ จาระปนมูกปนเลือด อัตราตายไมใครสงู มักทุเลาและ
หายไดภายในเวลา ๒ - ๓ วัน
อาหารที่ เปนตนตอของโรคที่พบบอยไดแกอาหาร
ทีม่ ปี ริมาณโปรตีนสูง เนือ้ ไก เนือ้ โค อาหารทะเล ผลิตภัณฑนม
ไอศกรีม ขนมปงสอดไสครีม เอแคลร น้าํ สลัด สลัด (แฮม ไก
มันฝรั่ง) แมอาหารที่ถนอมดวยความเค็ม เชน เนื้อเค็ม ก็พบ
เชือ้ ได แตอาหารทีบ่ ดู มากอนแลว เชือ้ จะไมเจริญเติบโต อาหาร
ไทยที่พบเสมอ เชน ขนมจีน น้ําปลาหวานที่รับประทานกับ
มะมวงดิบ หรือกับกุงเผา ปลาเผา เปนตน
๓๙

วิ ธี ติ ด โรค
โดยการกินอาหาร
บางครั้ ง น้ํา และ
hand-to-mouth
อาหาร น้ํา

อาหาร น้ํา บางครั้ง
hand-to-mouth

น้ํา-อาหาร
hand-to-mouth
ยั ง ไมท ราบ
fecal-oral route
food-& water borne

ลั กษณะอาการของโรค
ปวดทอง, ทองเดิน, คลื่นไส, อาเจียน, มีไข, เบื่ ออาหาร
บางครั้ งมีอาการของ เซ็พติซีเมีย
ไขสูง, ลอย, ปวดศีรษะ, ปวดทอง, ออนเพลีย, เบื่ ออาหาร
หัวใจเตนคอ นขางชา มามโต, ทองผู กบอยกวาทองเดิน
ซึม อาจพบ Rose spots
๑. Enterotoxic type ปวดทอง ทองเดิน
อุจจาระเปนน้ํา (มี dehydration, prostration และ
acidosis) บางครั้งมีคลื่นไส อาเจียน และมีไข
๒. Invasive type มีไข ปวดทองมาก อุจจาระ
เปนมูกเลือด (คลายชิเก็ลโลสิส)
ทองเดิ น มักมีมู กเลือด มีหนอง ปวดทอง ปวดถวง และมีไข
ทอ งเดิน ปวดทอง คลายไสติ่ ง อักเสบ ไขต่ํา ๆ ปวดศี รษะ
เบื่ออาหาร และมีอาการ เซ็พติซีเมีย

เชื้อโรค

Salmonella
(ยกเวน S. typhi และ
S. paratyphi)

Salmonella tyhpi
และ paratyhpi

Eacherichia coli

Shigella

Y. enterocolitica

สรุ ปอาการทางเดิ นอาหารของเชื้ อแบคที เรี ยชนิ ดตาง ๆ

๔๐
-

fecal-oral
route

ในเด็ก direct transmission โดย fecaloral route สําคัญที่สุด

อาหารจําพวกแปง ขนมปง
นม ผลิตภัณฑนม หอย กุง
ปู ผูป วย และคนที่เปนพาหะ

ไข ผลิ ตภั ณฑไข
เนื้อ เนื้อเปด เนื้อไก

ชนิ ดของอาหาร

๑-๔ วัน

๑-๗ วัน
(สวนใหญ ๒-๓ วัน)

๖ ชม.-๓ วัน
(สวนใหญ ๑๐-๑๕ ชม.)

๑-๓ สัปดาห
(๑๐-๑๔ วัน สวนใหญ)

๒-๓ ชม. – ๓ วัน
(สวนใหญ ๑๒-๓๖ ชม.)
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อาหาร
(ไมมีการติดตอจากคนไป
คน)
น้ํา อาหาร
อาหาร
อาหาร

อุจจาระเปนน้ํา ปวดทองมาก คลื่นไส อาเจียน มีไข และ
ปวดศี รษะ บางครั้ งคลายบิ ด
ทองเดินเปนน้ําอยางมากทันที อาเจียน ขาดน้ํา acidosis
ช็อค (บางรายทองเดินเล็กนอย)
ปวดทอง ทองเดิน คลื่ นไส
๑. Vomiting type คลื่นไส อาเจียน

Vibrio
parahemolyticus

V. cholerae &
NAG

Clostridium
perfringens

Bacillus
cereus

คลายซัลโมเน็ลลา
อาหาร
อาหาร

ไข ปวดเมื่ อย ปวดศี รษะ ปวดตามตัว คลื่ นไส ทองเดิน
มีอ าการเกร็ งตัวของกลามเนื้ อ บางครั้ งอุจจาระปนเลื อด
คลื่นไส อาเจียนอยางมาก ปวดทอง ทองเดิน
ออนเพลีย ปากแหงมาก
- motor-cranial nerve paralysis
- ptosis
- visual difficulty

Campylobacter
jejuni

Staphylococcus
aureus

Clostridium
botulinum

๒. Diarrhea type ปวดทองมาก ทองเดิน

วิ ธี ติ ด โรค

ลั กษณะอาการของโรค

เชื้อโรค

สรุ ปอาการทางเดิ นอาหารของเชื้ อแบคที เรี ยชนิ ดตาง ๆ

๔๑

อาหารกระปอง
preserved foods

ขนมเค็ก คั สตารด
สลัด เนื้อ นม ฯลฯ

?

ขาว ผัก และเนื้อ

เนื้อ เปด ไก

คนเปนพาหะ
แตจากคนไปคนพบนอย

อาหารทะเลดิ บ
food-cross
contamination

ชนิ ดของอาหาร

-๘ วัน
(๑๒-๓๖ ชม.)

๑-๖ ชม.
(สวนใหญ ๒๔ ชม.)

?

๑:๑-๕ ชม.
(สวนใหญ ๑-๓ ชม.)
๒:๖-๑๖ ชม.
(สวนใหญ ๑๐-๑๒ ชม)

๘-๒๔ ชม.
(สวนใหญ ๑๐-๑๒ ชม.)

๒-๓ ชม. -๕ วัน
สวนมาก ๒ วัน

๓ ชม. – ๓ วัน
(สวนใหญ ๑-๒๔ ชม.)
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๒. เชือ้ ปรสิต
ประมาณต่ํากวารอยละ ๑๐ ของเด็กที่ปวยดวยโรค
อุจจาระรวงจะเกิดจากเชือ้ ปรสิต ไดแก
 คริ พ โตสปอริ เดีย ม (Cryptosporidium) และ
ไอโสสปอรา(Isospora)
 ไจอารเดีย แลมเบลีย (Giardia lamblia)
 เอ็นตะมีบา ฮิสโตลัยติกา (Entamoeba histolytica)
 สตร็องจีลอยดีส สเตอรโครัลลิส (Strongyloides
stercoralis)
คริพโตสปอริเดียม (Cryptosporidium)
ปรสิตชนิดนี้เดิมมีผูพบเชื้อในหนู โดยตรวจพบใน
เยือ่ เมือกบุกระเพาะอาหารของหนูขาว สปชยี ส ทีพ่ บในครัง้ นัน้
จึงไดรบั ชื่อวา “คริพโตสปอริเดียม มูรสิ – Cryptosporidium
muris” และยังพบอีกสปชยี ส หนึง่ ทีต่ า งจากทีพ่ บเดิมอีก ทีผ่ นัง
ลําไสใหชอื่ วา “คริพโตสปอริเดียม พารวมุ - Cryptosporidium
parvum”
นอกจากทีต่ รวจพบในหนูขาวแลวยังพบในหนูตะเภา
อีกสปชยี ส หนึง่ คือ “คริพโตสปริเดียม วรายรี – Cryptosporidium
Vrayri”
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สําหรับสัตวอื่นที่มีรายงานวาติดเชื้อไดแก ลูกแกะ
ไกงวง ลิงรีซสุ ยังไมพบวามีการติดเชือ้ ในสุนขั และแมว
การติดเชือ้ ในมนุษย แตเดิมมานัน้ พบไดนอ ยมาก เพิง่ จะ
พบบอยขึ้นเมื่อมีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสเอ็ชไอวีซึ่งกอ
ใหเกิดภาวะภูมิคุมกันเสื่อม และบุคคลเหลานั้นก็จะติดเชื้อนี้
เปนการติดเชื้อฉวยโอกาส สัตวที่เปนตัวการแพรเชื้อมาสูคน
ไดแก มา ลูกวัว และหมู และอาจติดเชือ้ จากอาหารและน้าํ ทีม่ ี
การปนเปอ นและไมไดทาํ ใหสกุ ดี
โรคทีเ่ กิดจากปรสิตนีเ้ รียกวา โรคคริพโตสปอริดโิ อสิส
– Cryptosporidiosis อาการที่ สําคัญในคนไดแก มีการถาย
อุจจาระรวงเรือ้ รังอยางรุนแรงเปนเดือน ผูปวยทีไ่ ดรบั รายงาน
เปนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๙ จนถึง พ.ศ. ๒๕๒๖ กอนมี
การระบาดของเอ็ชไอวี มีรายงานเพียง ๗ รายเทานัน้ หลังจาก
มีการระบาดของเอ็ชไอวี ก็มรี ายงานเพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็ว
การวินจิ ฉัยโรคจากการตรวจอุจจาระหรือตรวจชิน้ เนือ้
จากการไบอ็อพซีผนังลําไส หรือการตรวจศพ พบไข และ
ปรสิตในสิง่ สงตรวจเหลานัน้
การรักษา
Nitazoxamide และยา Fumagillin ใชรกั ษาผูปว ยเด็ก
และผูใหญทเี่ ปนโรคติดเชือ้ คริพโตสปอริดยี มเรือ้ รัง
๔๓

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๗ > โรคอุ จ จาระร ว งในเด็ ก

ไอโสสปอรา (Isospora)
เปนปรสิตประเภทสปอโรซัวพบไดในลําไสมนุษย
โรคทีเ่ กิดจากปรสิตชนิดนี้เรียกชื่อวา “ไอโสสปอริดิโอสิส –
Isosporidiosis”หรือบางครัง้ เรียกวา “ค็อคซิดโิ อสิส – Coccidiosis”
ปรสิตจะอยูในรูปลักษณะของ “โอโอซิสท – Oocyst”
ซึง่ จะมีรปู ไขคอ นขางยาว สําหรับ ไอโสสปอรา เบ็ลไล
– Isospora belli จะมีขนาดโอโอซิสท ประมาณ๒๕-๓๓ x๑ ๒
๑๖ไมโครเมตร โอโอซิสทจะปนออกมากับอุจจาระ การวินจิ ฉัย
จึงทําไดโดยการตรวจอุจจาระในหองชันสูตร บางครัง้ โอโอซิสท
จะเปลีย่ นรูปเปน “เอเซ็กชวล ชิซอนท” และ “เซ็กชวล ชิชอนท”
อยูในผนังลําไส นอกจาก ไอโสสปอรา เบ็ลไล – Isospora belli
แลว ยังมีอกี สปชยี ส หนึง่ คือ ไอโสสปอรา โฮมินสิ – Isospora
hominis
โรคที่กอ คือโรคอุจจาระรวง ซึ่งมักจะเกิดแกทารก
ทีม่ ภี าวะทุพโภชนาการรุนแรง และอาศัยอยูในอาณาบริเวณที่
มีการสุขาภิบาลทีไ่ มดี
เปนเหตุกอโรคอุจจาระรวงเรือ้ รัง ในผูปวยโรคเอดส
โดยมีอุจจาระรวงเรื้อรังรุนแรงไดนานตั้งแต ๖ สัปดาหถึง ๖
เดือน และทําใหมนี า้ํ หนักตัวลดผายผอมลงมาก
การวินิจฉั ย จะตรวจพบโอโอซิสท ทั้งที่โตเต็มวัย
และที่ยังไมแกเต็มที่ในอุจจาระสด ๆ ในบางครั้งตองนําเอา
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อุจจาระไปผานกระบวนการทําใหเขมขนเสียกอน จึงจะนํา
ไปตรวจ
การรักษา
ยาทีใ่ ชในการรักษาไอโสสปอริดโิ อสิส คือ Trimethoprim-sulfamethoxazole
ไจอารเดีย แลมเบลีย (Giardia lamblia)
ปรสิตทีม่ ชี อื่ วา ไจอาเดีย แลมเบลีย (Giardia lamblia)
กอโรคอุจจาระรวง โรคทีเ่ กิดขึน้ อาจเรียกชือ่ วา “ไจอาดิเอสิส –
Giadiasis” ตัวกอโรคเปนโปรโตซัวชนิดที่มีขนหรือมีหนวด
(ดูภาพประกอบ) ทีเ่ รียกวา “แฟล็กเจ็ลลา – Flaggella” ซึง่ มี

“ไจอาดิเอสิส – Giadiasis” ตัวกอโรคเปนโปรโตซัวชนิดที่มีขนหรือมีหนวด
ที่เรียกวา “แฟล็กเจ็ลลา – Flaggella” (ภาพจาก Google)
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หนวดอยู ๔คูดว ยกัน โปรโตซัวชนิดนี้ จะแสดงลักษณะอยูสอง
ลักษณะ ลักษณะทีเ่ คลือ่ นไหวไปมาไดเรียกวา “โทรโฟซอยท
อิ ส ระfree-living trophozoit” สวนอีก ลักษณะหนึง่ นัน้ จะเขา
อยูในเกราะหุมเรียกวา “ซิ ส ทcyst”เมือ่ โทรโฟซอยท ถกู กินเขาไป
จะไปเกาะติดที่เยื่อบุอีปธีเลียมของผนังลําไส ทําลายสวนที่มี
ชือ่ วา “brush border” ไปกอใหเกิดภาวะพรองเอ็นซัยม “ไดแซค
คาริเดส” และกอการอักเสบดวย จึงทําใหมกี ารถายอุจจาระเปนน้าํ
และมี “ภาวะมัลแอพซ็อพชัน” ดวย ในภาวะทีไ่ มเหมาะสม จะ
เขาเกราะ ทําใหมีความทนทานตอสิ่งแวดลอมไดดี ปนเปอน
อยูในสภาพแวดลอมและมักปนเปอนลงในน้ํา โรคแพรจาก
การกิ นซิ สทเขาไป มักระบาดจากการบริโภคน้ําไมสะอาด
พบไดทวั่ โลก และพบบอยในประเทศทีก่ ารสุขาภิบาลไมดี
การรักษา
ใชยา Methronidazole ในการรักษา
เอ็นตะมีบา ฮิสโตลัยติกา (Entamoeba histolytica)
เปนปรสิตเซลลเดียวมี ๒ รูปลักษณ คอื รูป โทรโฟซอยท
(trophozoites)ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ๑๐ ถึง ๖๐ไมโคร
เมตร มีเซลล มีซัยโตพลาสซัมใส มีนิวเคลียสเดี่ยว เคลื่อน
ไหวไปมาไดโดยอาศัยกระบวนการ “เคโมแท็กซิส” และอีกรูป
หนึง่ เปนการเขาเกราะหุมตัวเมื่อมีสภาพไมเหมาะสม เรียกวา
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“ซิสท - cyst” และปนเปอ นอยูในอาหารและน้าํ ทําใหโรคแพร
ระบาดได เมื่อซิทสอยูในสภาพที่เหมาะสม จะกลับเปนรูป
โทรโฟซอยทอกี ใหมได
อะมีบามีอยูหลายสปชยี ส ทีก่ อ โรคบิดในคนคือสปชยี ส
เอ็นตะมีบา ฮิสโตลัยติกา (Entamoeba histolytica ทําใหเกิด
โรคบิดหรือทีเ่ รียกรวมๆวา อะมีบเิ อสิส (amebiasis)การติดโรค
ติดโดยการกินอาหารทีม่ เี ชือ้ หรือมีซสิ ทปนเปอ น

การเปรียบเทียบระหวาง อี.ฮิสโตลัยติกา และ อี.โคไล เปนสิ่ งสําคัญเพื่อจะจําลักษณะ
พยาธิที่ ทําใหเกิดโรค และแยกออกจากชนิดที่ ไมมีอันตรายได
A. โทรโฟซอยทของเอนตามี บา ฮิสโตลั ยติกา คื อตั วที่ เคลื่ อนไหวไดอยางรวดเร็ ว
และใชเ อ็กโตพลาซั่ มยื่ นออกไปตางขา นิวเคลียสมีคารีโอโซมเล็ก ๆ เปนจุดอยู
ตรงกลางย อ มติ ด สี จั ด คารี โ อโซมติดตอกั บนิ วเคลี ยสเมนเบรนดวยใยบาง ๆ
เปนตาขาย (ลินินเน็ดเวิก) เม็ดเลือดแดงเห็นอยูในเอนโดพลาซั่ ม
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อะมีบา อีกหลายชนิด ที่อาจตรวจพบไดในอุจจาระ
ของคนไดแก Entamoeba coli, Entamoeba dispar, Entamoeba
moshkovskii, Entamoeba hartmani, Entamoeba polecki,
Endolimax nana และ Iodamoeba buetschlii แตอะมี บา
เหลานีไ้ มกอ โรคในคน
เมื่ อถู ก กิ นเข าไป โทรโฟซอยท จะไปเกาะติดกับ
โฮสทเซลลตรงฐานรับเฉพาะของน้าํ ตาล “กาแล็คโตส – specific

B.

โทรโฟซอยทของ อี.โคไล ดูเผิน ๆ คลายกับ อี. ฮิสโตลัยติกา แตไมมีเม็ดเลือดแดง
ในเอนโดพลาซั่ ม มีแบคทีเรียอยูในชองอาหารใหญ ๆ (ฟูดแว็กคูโอล) ของมัน
นิวเคลียส มีคารีโอโซม ไมอยูตรงกลางเห็นไดชัด ตําแหนงของคารีโอโซมอยูริม
เปนลักษณะเฉพาะและใชเปนเครื่องแยกจาก อี.ฮิสโตลัยติกาได
เมื่ อไม มีโทรโฟซอยทการดูซีสหรือเวเจเตตีฟ ฟอรมของ อี .ฮิสโตลั ยติกาก็ อาจ
ช วยการวินิจฉัยได ซีสของ อี .ฮิ สโตลั ยติ กามี เปลื อกหุม ชั ดเจนและมี หนึ่ งถึ งสี่
นิวคลีโอ สวนซีสของ อี.โคไลมีมากถึงแปดนิวคลีโอ สวนมากนับไดเมื่อใชกลอง
จุลทรรศนในระยะโฟคัสตาง ๆ
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galactose receptor” เมื่อเกาะติดไดแลวก็จะทําลายเซลลและ
ปลดปลอยเอ็นซัยม ทีย่ อ ยโปรตีนไดหลายชนิด หรือ proteolytic
enzymes ออกมายอยเซลล แมทริกซ – cell matrix จึงเกิดมี
แผลทีผ่ นังลําไสรปู ขวดแกวฟลาสค –flask-shape ทีล่ าํ ไสใหญ
โคลอนอันเปนตําแหนงที่อะมีบาไปเกาะ แผลจะกิ นลึ กลง
ไปถึ งชั้ น สั บมูโคซา และกินลึกลงไปไดถึงหลอดเลือดใน
บริ เวณนั้ น เอ็ นตะมี บาอาจเขาไปในกระแสเลือด เดินทาง



 ผลึกชารคอท-เลยเด็น

การตรวจวิ นิ จ ฉั ย โรคอะมี บี เ อซี ส ทางหองทดลองอาจทําไดจากการปา ยเอาเชื้ อใน
ระหว า งที่ ตรวจด ว ยซิ กมอยโดสโคป มาดู จะพบว ามีแอนตามี บ าฮิ สโตลั ยติ กา และ
ภายในตั ว อะมี บ ามี เ ม็ ด เลื อ ดแดงเป น จํานวนมาก ภาพจากกล องจุ ลทรรศน นี้ เ ห็ น
เม็ ด เลื อดขาวชนิ ด มอร โ ฟนิ ว เคลี ย อยูป ระปราย มี ขอบกะรุง กะริ่ ง , เม็ ดเลือดแดง
กระจายหาง ๆ และผลึกชารคอท-เลยเด็น สองอันลอมรอบดวยเมือกเปนเสนบาง ๆ
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ตอไปในหลอดเลือดดําปอรตลั ไปทําใหฝใ นตับ เรียกวา “ฝบดิ
อะมีบคิ ในตับ”
โรคบิดอะมีบิค อาจแบงตามลักษณะอาการของโรค
เปน ๔ ประเภทดังนีค้ อื
๑. ชนิดเฉียบพลัน หรือชนิดปจจุบนั
เริ่ ม ต นด วยมี อาการอุ จจาระร วงนํามาก อน ตอมา
จึงจะมีอาการของโรคบิดอยางชัดเจน กลาวคือ ปวดทอง ปวด
ถวงทวารหนักเวลาถายอุจจาระ ถายอุจจาระบอย กะปริดกะปรอย
มีมกู มีเลือด และหากไมไดรบั การรักษาทีถ่ กู ตองโรคอาจดําเนิน
ตอไปเปนโรคฝในตับตอไป
๒. ชนิดเรือ้ รัง
อาการอาจมีอุจจาระรวงเปนครั้งคราว มีอาการของ
โรคบิดชนิดออน ๆ อุจจาระเปนมูกเปนเลือด เล็กนอย
๓. ชนิดทีม่ อี าการอักเสบของลําไสใหญ
ผูปวยจะมี อาการทองอืด อุจจาระบางครั้ งผูก และ
บางครัง้ อุจจาระรวงสลับกันไป ถายอุจจาระเปนมูกเปนเลือด
ในบางครัง้ อาจแสดงอาการคลายโรคไสตงิ่ อักเสบเรือ้ รัง
๔. ชนิดทีเ่ ปนพาหะของโรค
ในรายเชนนี้ มักไมใครมีอาการอะไรเลย เพียงแตมี
การตรวจพบเชือ้ หรือพบซิสทในอุจจาระเทานัน้
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สตร็ อ งจี ล อยดี ส สเตอรโครั ลลิส (Strongyloides
stercoralis)
สตร็ องจี ล อยดี ส สเตอรโครั ลลิส (Strongyloides
stercoralis) เปนพยาธิตัวกลมที่พบวากอโรคนอยกวาพยาธิ
ตัวกลมชนิดอื่น ๆ แตมีความสําคัญที่มีการแพรกระจายอยู
กวางขวางในประเทศเขตรอนและสามารถกอโรครุนแรงสามารถ
คราชีวติ ผูทมี่ ภี มู คิ ุม กันเสือ่ มได
ตัวออนของพยาธิที่เรียกวา filariform alvae จะถูก
ขับออกมาในอุจจาระ ปนเปอนอยูตามดิน ตามที่สกปรก จะ
สามารถไชผิวหนังทีป่ กติของคนไดและเขาสูกระแสเลือดและ
กระแสน้าํ เหลือง และไปสูปอด ทีถ่ งุ ลมปอด เมือ่ มีการไอ จะ
หลุดออกมาและจะถูกกลืนกลับเขาไปในรางกายในระบบทาง
เดินอาหาร ตัวออนจะโตเต็มวัยทีท่ างเดินอาหารสวนตน และ
เพศเมียจะฝงตัวที่เยื่อเมือกมูโคซาของลําไสและวางไขที่นั่น
ตอมาไขจะงอกเปนตัวออนระยะ rhabditiform larvae และ
เจริญตอไปในลําไส โตเปนตัวออนระยะ filariform alvae และ
จะไชผนังลําไสทาํ ใหเกิดภาวะติดเชือ้ แบบติดเชือ้ จากตัวเองหรือ
autoinfection ซึ่งจะเกิดขึน้ บอยๆในบุคคลทีม่ ีภูมิคุมกันเสือ่ ม
หรือตัวออนบางสวนก็ถกู ขับออกไปกับอุจจาระออกไปปนเปอ น
อยูในสิง่ แวดลอมตอไป ในการทีม่ คี วามสามารถทีจ่ ะวนเวียนไช
กลับเขาไปในรางกายมนุษย จึงพบวาหลังจากมีภาวะติดเชื้อ
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เปนครั้ งแรกแลว จะพบวามีการติดเชื้ อหมุนวนในบุคคลนี้
ตอไปไดอกี ๓๐-๔๐ปทเี ดียว
อาการของการติดเชือ้ สตร็องจีลอยดีส สเตอรโครัลลิส
(Strongyloides stercoralis) มีไดหลายรูปแบบ ขึน้ อยูกบั ระยะ
ทีม่ กี ารติดเชือ้ อาจติดเชือ้ โดยไมปรากฏอาการก็ได
เมือ่ เชือ้ ไชเขาผิวหนังจะเกิดมีผนื่ แดง มีอาการคัน
ระยะที่อยูใ นปอดจะแสดงรอยโรคแบบภูมิแพหรือ
Loeffler’s syndrome คือมีอาการไอ มีเสมหะ หายใจมีเสียงหวีด
ปอดอักเสบ ในเลือดมีปริมาณเม็ดเลือดขาวอีโอสิโนฟลสูง
ในระยะทีเ่ ชือ้ อยูในลําไสถา มีมากพอก็จะทําใหมอี าการ
ปวดทองและมีโอสิโนฟเลีย อาจมีปอดอักเสบ เยื่อหุมสมอง
อักเสบ ไอเปนเลือด มีผื่นตามตัว อาจทําใหมีการติดเชื้อกรัม
ลบในเลือดทําใหเปนโลหิตเปนพิษ ถามีการรักษาดวยสตีรอยด
จะไปเสริมใหมีการติดเชื้อจากตัวเองไดมากขึ้นได ดีขึ้นดวย
และทําใหรนุ แรงถึงตายได
๓. เชือ้ รา
มั กเกิ ดเมื่ อเชื้ อแบคทีเรียประจําถิ่นขาดสมดุล การ
ใชปฏิชวี นะมากไป หรือเกิดในบุคคลทีม่ ภี มู คิ ุม กันผิดปกติจาก
เหตุใดก็ได
Candida albicans(Monilia)กอโรคทีม่ ชี อื่ วา Moniliasis
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Moniliasis
เชือ้ ทีก่ อ โรคมีชอื่ วา Candida albicans เปนเชือ้ สาเทียม
ที่พบไดเสมอในทางเดินอาหารของมนุษย เปนเชื้อประเภท
ฉวยโอกาส หากมีการขาดสมดุลในลําไส จะดวยเหตุใดก็ตาม
เช น ในรายที่ มี ก ารใช ป ฏิ ชี วะอยูน านๆ ใช โดยไม จําเป น
ใชพร่ําเพรือ่ เชือ้ อี. โคไล ในลําไสจะถูกทําลายไปมาก จะมี
การเจริญแพรพนั ธุของ Candida albicans อยางมากมาย ก็จะ
เกิดอาการทองเดิน อาจมีการบุกรุกเขาไปในอวัยวะภายใน
โดยเฉพาะผูทมี่ ภี มู คิ ุม กันเสือ่ มได
๔. เชือ้ ไวรัส
เชื้ อไวรั ส ก อโรคอุ จ จาระร วง เด็ ก ที่ ป วยด ว ยโรค
อุจจาระรวงประมาณรอยละ ๗๐เกิดจากเชือ้ ไวรัส ดังนี้
 Adenoviruses - Enteric adenoviruses
 Astroviruses
 Berna/Bredavirus
 Caliciviruses
 Noroviruses (Norwalk-like viruses)
Adenoviruses - Enteric adenoviruses
ไวรัสอะเดโน เปนไวรัสทีพ่ บไดทงั้ ในคนและในสัตว
แต ล ะชนิ ดก็ จะติ ดเชื้ อได แบบจําเพาะต อโฮสท คื อไวรั ส
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อะเดโนของคน ก็จะไมกอ ภาวะติดเชือ้ ในสัตว ในทางกลับกัน
ไวรัสอะเดโนของสัตว ก็จะไมกอ ภาวะติดเชือ้ ในคน ไวรัสของ
คน มีอยูประมาณ ๔๑ สปชยี ส (แตเดิมเรียก ซีโรทัยป) พบวา
กอใหเกิดภาวะติดเชือ้ บอย ๆ ในหลายระบบ ในระบบหายใจ
ทีต่ า ในกระเพาะปสสาวะ ในระบบทางเดินอาหาร
เปนไวรัส “ดีเอ็นเอแถบคู – double-stranded DNA”
นับวาเปนไวรัสกอโรคอุจจาระรวงในทารกและในเด็กที่พบ
มากรองลงไปจากไวรัสโรตา มักพบบอยในระหวางฤดูรอน
เชือ้ ไวรัสอะเดโน เขาสูรา งกายทัง้ โดยการหายใจ สัมผัสโดยตรง
และโดยการกิน ระยะฟกตัวประมาณ ๕-๘ วัน การติดเชื้อ
ไวรัสอะดีโน สวนใหญจะพบวากอภาวะติดเชือ้ ในระบบทาง
เดินอาหาร รองลงไป ประมาณรอยละ ๕๐ กอการติดเชือ้ ระบบ
หายใจ อาจกอภาวะติดเชื้อแอบแฝงที่ไต ทําใหถายปสสาวะ
เปนเลือดในเด็กได โรคที่เกิดจากไวรัสอะเดโนไดแก ไขคอ
อักเสบ (acute febrile pharyngitis), ไขคอเจ็บและตาอักเสบ
(pharyngoconjunctival fever ), โรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน
(acute respiratory disease, ARD),โรคตาแดงและกระจกตาอักเสบ
ระบาด (epidemic keratoconjunctivitis), กระเพาะปสสาวะ
อักเสบถายเปนเลือด (hemorrhagic cystitis), โรคอุจจาระรวง
(acute gastroenteritis),คอมดลูก และทอปสสาวะอักเสบ(cervicitis
& ureteritis), ลําไสกลืนกัน (intussusception), การติดเชือ้ ชนิด
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แพรกระจาย (generalized infections) พบวาบางสปชียส
(ซีโรทัยป) เทานัน้ ทีก่ อ โรคอุจจาระรวงได โดยเฉพาะอยางยิง่
ซีโรทัยป ๔๐ และ ๔๑ ทั้งสองนี้จึงเรียกชื่อวาเปน “enteric
adenoviruses”
Astroviruses
รายงานเชือ้ ไวรัสชนิดนีเ้ ปนครัง้ แรกจากสก็อตแลนด
เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๑๘ เปน “ไวรัสอารเอ็นเอแถบเดีย่ ว – singlestranded RNA virus” เมื่อดูดวยกลองจุลทรรศนจะพบวามี
สันฐานกลม เสนผาศูนยกลางประมาณ ๒๘ นาโนเมตร มี
ลักษณะดาวหาแฉกหรือ ดาวหกแฉก พบวาเปนไวรัสที่ กอ
การระบาดของโรคอุจจาระรวง ในหอผูปวยทารกแรกเกิด
และเด็กเล็กในโรงเรียนอนุบาล และในบานพักคนชรา มีรายงาน
สวนใหญจากประเทศอังกฤษ เด็กในประเทศอังกฤษวัย ๓-๔
ขวบจะติดเชือ้ มาแลวประมาณ รอยละ๗๐
Berna/Bredavirus
แตเดิมเปนไวรัสที่เพาะไดจาก rectal swab ทีไ่ ดจาก
มา เมือ่ ป พ.ศ.๒๕๑๕ในนครเบอรนในประเทศสวิตเซอรแลนด
จึงไดรบั ชือ่ เบือ้ งตนวา “ไวรัสเบอรนา-Berna viruses”ตอมาในป
พ.ศ.๒๕๒๕พบเชือ้ นีใ้ นวัวทีเ่ ปนโรคอุจจาระรวงในเมืองบรีดา
(บรีดา/ไอโอวา)จึงไดรบั ชือ่ วา “ไวรัสบรีดาBreda viruses” เปน
ไวรัสอารเอ็นเอ มีแค็พซิดเรียงตัวแบบบันไดวน
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ต อมา ในป พ.ศ. ๒๕๒๗ ก็ มี รายงานเพิ่ มเติมวา
ตรวจพบในอุจจาระผูปวยโรคทองรวง จากประเทศอังกฤษ
ฝรั่ งเศส และเนเธอรแลนด เนื่องจากมีรายงานนอยจึงไมมี
รายละเอียดมากพอในระยะหลังจึงมีผูเ สนอใหเรียกชือ่ ไวรัสนีว้ า
“Berna/Breda group สังกัดใน Family Toroviridae
Caliciviruses
เปน family หนึง่ ทีม่ สี มาชิกสังกัดอยูคอื Noroviruses
(หรือเดิมเรียกชือ่ วา Norwalk-like viruses)
ผูนิ พ นธ ไ ด เ คยเรี ย บเรี ย งไว แล วใน “หนั ง สื อ ชุ ด
ระบาดบันลือโลก” เลมที่ ๔หนา ๑๔๗-๑๖๓
Coronavirus
โดยปกติ การติดเชื้ อไวรัสโคโรนาในคน มักทําให
เกิดโรคของระบบหายใจสวนตน ในป พ.ศ. ๒๕๑๗ มีรายงาน
จากประเทศอินเดียภาคใตวาพบเชื้อนี้ในอุจจาระของผูปวย
โรคอุ จจาระร วงเรื้ อรั ง และในคนที่มีภาวะทุ พโภชนาการ
ในอุจจาระคนปกติก็มีโอกาสพบได มีรายงานการตรวจพบ
ในอุ จ จาระผูป  ว ยโรคอุ จจาระร วงในประเทศออสเตรเลี ย
ทั้งอุจจาระรวงเรื้อรังและอุจจาระรวงเฉียบพลัน และยังพบ
ในสั ตวอีกหลายชนิด เปนไวรัสอารเอ็นเอ รูปกลมหรือรูป
ไขขนาดประมาณ ๔๐-๘๐นาโนเมตร มีเปลือกหุมโดยรอบ และ
มีปุม ยื่นจากเปลือกหุมโดยรอบจึงแลดูคลายมงกุฎพระราชา
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ฝรั่ง ครั้งสุดทายพบวาเปนสาเหตุกอโรคซารสดวย แตเรียก
ชือ่ ใหตา งออกไปวา SARS coronavirusหรือ sCoronairus
Enteroviruses
เปนไวรัสอารเอ็นเอ พบไดในทางเดินอาหาร กอโรคได
หลายระบบอยางกวางขวาง เปนจีนสั หนึง่ ในFamilyPicoviridae
เปนไวรัสอารเอ็นเอแถบเดีย่ ว ทรงกลม ขนาดเล็ก ขนาดประมาณ
๒๒-๓๐ นาโนเมตร มีแค็พโซเมอร ๖๐ หนวยเรียงตัวเปน
รูปลูกบาศก มจี นี สั รวมสกุลทัง้ หมด๔จีนสั คือ
Family Picoviridae
Genus – Enterovirus เปนไวรัสทีพ่ บในระบบทางเดิน
อาหาร มีอยู ๗๒ ชนิด เปนไวรัสกอโรคไดกวางขวางรวมทัง้ โรค
อุจจาระรวงได มีสมาชิกของจีนสั ทีก่ อ โรคในคนเชน Poliovirus
(3 types); Coxsackieviruses type 1-22 & 24; Coxsackie B viruses
types 1-6; Echovirues types 1-9, 11-27, 29-34และEnteroviruses
type 68-72
- Rhinovirus เปนไวรัสของระบบทางเดินหายใจ
สวนตน กอโรคหวัดธรรมดา มีมากกวา ๑๐๐ชนิด
- Aphthovirus เป นไวรั ส ก อโรคในสั ตว คื อ
โรคปากเปอ ยเทาเปอ ยของสัตวกบี (Foot and Mouth Disease)
- Cardiovirus เปนไวรัสของสัตวแทะ ทําใหเกิดโรค
encephalomyocarditis ในหนู
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ไวรัสโรตา (Rotavirus)
หนั ง สื อ เล ม นี้ ตั้ ง ใจนิ พ นธ ขึ้ นเพื่ อเป น เกี ย รติ แ ก
ศาสตราจารย ดร.รูธ เอฟ บิชอป ผูคน พบไวรัสดังกลาว และไดรบั
พระราชทานรางวั ล สมเด็ จเจ า ฟ า มหิ ดลอั นสู ง เกี ย รติ ยิ่ ง นี้
หนั ง สื อ เล ม นี้ จึ ง จะได นําเอาเรื่ อ งไวรั ส โรต า มาบรรยาย
ในรายละเอียดตอไป

ศาสตราจารย ดร. รูธ เอฟ. บิชอป
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ไวรัสโรตา (Rotavirus)
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ขาว “มูลนิธริ างวัลสมเด็จเจาฟามหิดล
วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕”
ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยอุดม คชินทร รอง
ประธานมูลนิธริ างวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ
และคณบดี คณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เปดเผยวา ในฐานะที่คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เปน
ผูริ เ ริ่ ม รางวั ล สมเด็ จ เจ า ฟ า มหิ ดล เป นประเพณี ที่ ผูไ ด รั บ
พระราชทานรางวัลดังกลาว จะเดินทางมาเยือนศิรริ าช และให
เกียรติแสดงปาฐกถาเกีย่ วกับผลงานทีไ่ ดรบั รางวัลแกบคุ ลากร
ทางการแพทยและผูสนใจ ซึง่ จะเปนประโยชนอยางยิง่ ทีจ่ ะได
เรียนรูถงึ สิง่ ทีแ่ ตละทานไดอทุ ิศตน ทุมเทเวลาศึกษาวิจัย เพือ่
ใหไดผลงานที่ ดีที่ สุดมาชวยเหลือมนุษยชาติ อีกทั้ งยังเปน
แรงบันดาลใจแกแพทยรุน หลังไดสบื ทอดเจตนารมณตอ ไป
รางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล เปนรางวัลระดับโลก ที่
พระบาทสมเด็ จพระเจาอยูหั ว ทรงพระกรุ ณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอม พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหจดั ตัง้ ขึน้
เพื่ อถวายเปนพระราชานุสรณแดสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในโอกาสจัดงานเฉลิมฉลอง
๑๐๐ ป แหงการพระราชสมภพ ๑ มกราคม ๒๕๓๕ ภายใตการ
ดําเนินงานของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ในพระบรม
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล แก ดร.รูธ เอฟ.บิชอป

ราชูปถัมภ มี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปนประธาน ซึ่งจะพิจารณามอบรางวัลแกบุคคลหรือ
องคกรทัว่ โลก ทีม่ ผี ลงานดีเดน เปนประโยชนตอ มวลมนุษยชาติ
ทางดานการแพทย ๑รางวัล และดานการสาธารณสุข ๑ รางวัล
เปนประจําทุกปตลอดมา ผูไดรบั พระราชทานรางวัล จะไดรบั
เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลคา ๑๐๐,๐๐๐
เหรียญสหรัฐ
รางวัลสมเด็จเจาฟามหิดลประจําป ๒๕๕๔ซึง่ นับเปน
ปที่ ๒๐ ของการพระราชทานรางวัลอันทรงเกียรตินี้ พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
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ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดําเนินแทนพระองค พระราชทานรางวัลฯ ในวันที่
๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ พระทีน่ งั่ จักรีมหา
ปราสาท พระบรมมหาราชวัง และจัดพิธพี ระราชทานเลีย้ งอาหาร
ค่ําเปนเกียรติแกผูไดรับพระราชทานรางวัลฯ ในเวลา ๑๙.๐๐
น. วันเดียวกัน ณ พระทีน่ งั่ บรมราชสถิตยมโหฬาร
ผูไ ด รั บ พระราชทานรางวั ล สมเด็ จ เจ า ฟ า มหิ ด ล
ประกอบดวย
ศ.นพ.แอรอน ที.เบ็ค เรือ่ งEarly Discovery of Cognitive
Therapy
ดร.เดวิดที.วอง เรือ่ ง The Practice of Translational
Research of Biochemistry/Neuroscience in Discovery of
Antidepressant Drugs
ศ.ดร.รูธ เอฟ.บิชอป เรือ่ ง Rotavirus: From Discovery
to Vaccines
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การประชุมสมาคมไวรัส

ข า วการประชุ ม วิ ช าการประจําป ข องสมาคมไวรั ส วิ ท ยา
(ประเทศไทย)
เมือ่ วันที่ ๒๒มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕สมาคมไวรัสวิทยา
(ประเทศไทย) ไดมกี ารจัดงานประชุมวิชาการประจําป ครัง้ ที่
๒๑ ขึน้ หนึง่ ในหัวขอทีพ่ ูดคุยกันนัน้ คือ “ขอมูลลาสุดในการ
ปองกันโรคอุจจาระรวงจากไวรัสโรตา เพือ่ ใหเด็กไทยหางไกล
จากการเจ็บปวยดวยโรคนี”้ โดยไดรบั เกียรติจาก ศ.ดร.รูธ เอฟ.
บิชอป(Dr.Ruth Bishop)ศาสตราจารยเกียรติยศ นักจุลชีววิทยา
ภาควิชากุมารเวชศาสตร มหาวิทยาลัยเมลเบิรน และนักวิจัย
อาวุโส สถาบันวิจยั เด็กเมอด็อค รัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย
ผูไดรบั รางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล สาขาสาธารณสุข คนลาสุด
ผูคน พบเชือ้ ไวรัสโรตา และนําไปสูการคนพบวัคซีนปองกันโรค
ดังกลาว ในโอกาสที่ทานเดินทางมารับพระราชทานรางวัล
สูงเกียรติดงั กลาว
ดร.รูธ เอฟ. บิชอป กลาววา จากขอมูลองคการอนามัย
โลก ระบุวา เชื้อไวรัสโรตา เปนสาเหตุที่พบมากที่สุดในโรค
อุจจาระรวงในเด็กเล็ก ทําใหเด็กเล็กทัว่ โลกเสียชีวติ กวา๕๐๐,๐๐๐
รายตอป ซึ่งนับวาเปนตัวเลขที่นากลัว จึงตองการใหทั่วโลก
ใหความสําคัญและบรรจุวัคซีนชนิดนี้เปนวัคซีนขั้นพื้นฐาน
หรือเปนแผนวัคซีนแหงชาติที่เด็กทุกคนมีโอกาสไดรับ โดย
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ยกตัวอยางประเทศทีม่ กี ารใหวคั ซีนปองกันไวรัสโรตาใหกบั เด็ก
ทัว่ ประเทศ (National Immunization Program) เชน ประเทศ
ออสเตรเลีย โดยภาพรวมแลวผลจากการใชวคั ซีนสามารถลด
อัตราการนอนโรงพยาบาลของเด็กไดถงึ ๘๐-๙๐% จึงคิดวาทาง
ผูเ ชี่ยวชาญในแตละประเทศควรตองมีการใหขอมูลกับทาง
รัฐบาล ในเรื่องคาใชจายของการใหวัคซีนวามีความคุมทุน
มากกวาคาใชจา ยในแงของการรักษามากนอยเพียงใด
ดาน ศ.เกียรติ คุ ณ นายแพทยประเสริ ฐ ทองเจริ ญ
นายกสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) กลาววา สถิติของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวามีเด็กปวยดวยโรคอุจจาระรวง
จากการติดเชื้อไวรัสโรตาเปนจํานวนประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐
ครั้ง/ป ในจํานวนนี้ตองมาพบแพทย ๕๐๐,๐๐๐ ครั้ง/ป และ
จําเปนตองนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ๕๐,๐๐๐ ครั้ง/ป
สําหรับในประเทศไทยเราพบไดประมาณ ๓๐- ๔๕% ของเด็ก
ที่เขารับการรักษาโรงพยาบาลดวยโรคดังกลาว และถึงแมวา
ในเรื่องของระบบสุขาภิบาลจะดีเพียงใด ก็ยังมีโอกาสติดเชื้อ
ไวรัสชนิดนี้
“การใหเด็กเล็กไดรับวัคซีนปองกันไวรัสโรตาจะดี
ทีส่ ดุ เพราะไมวาจะเปนประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลวหรือยังไมพฒ
ั นา
อั ตราการติดเชื้ อในเด็ กก็ ยั งมีอยูม าก ตั้ งแตป ค.ศ. ๒๐๐๙
องคการอนามัยโลกไดออกคําแนะนําใหทุกประเทศที่มีอัตรา
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การเสียชีวติ ดวยโรคอุจจาระรวงจากไวรัสโรตาใหบรรจุในกลุม
วั คซี นพื้ นฐานในแผนการสรา งเสริ มภู มิคุม กันโรคเพื่อลด
ความรุนแรงของโรคและลดอัตราการเสียชีวติ จากไวรัสโรตา”
นายแพทยประเสริฐ กลาวทิง้ ทาย
สําหรับ นายแพทยพรเทพ ศิริวนารังสรรค อธิบดี
กรมควบคุ ม โรค ได เผยถึ ง แผนการดํ า เนิ น งานของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เกีย่ วกับเรือ่ งการพิจารณา
นําวัคซีนปองกันไวรัสโรตาเขาไปอยูในแผนการสรางเสริม
ภูมิคุมกันแหงชาติวา สําหรับประเทศไทยนั้นถึงแมวาวัคซีน
ชนิดนีย้ งั ไมไดอยูในแผนงานสรางเสริมภูมคิ ุม กันโรคของประเทศ
แตกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขไดมนี โยบายและกําลัง
ดําเนินการโครงการนํารองเพือ่ ใหเด็กไทยทัว่ ประเทศสามารถ
เขาถึงวัคซีนนีไ้ ดในอนาคตอันใกลนี้
“คณะอนุกรรมการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ภายใต
คณะกรรมการวัคซีนแหงชาติ ไดประชุมพิจารณาความเหมาะสม
ตอการนําวั คซี นชนิดนี้ มาใชในเด็กกลุมเปาหมายและมีมติ
เห็นชอบ ใหกรมควบคุมโรคพิจารณานําวัคซีนปองกันไวรัส
โรตามาบรรจุอยูในแผนงานสรางเสริมภูมคิ ุม กันโรคของประเทศ
ดังนัน้ กรมควบคุมโรคจึงไดจดั ทําโครงการนํารองการใหบริการ
วั ค ซี นไวรั ส โรตา ในสถานบริการสาธารณสุขทุกแหงของ
จังหวัดสุโขทัย เนือ่ งจากเปนจังหวัดทีม่ คี วามพรอมดานบุคลากร
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มีระบบบริการเปนทีย่ อมรับของประชาชน ไมมปี ญ หาการปฏิเสธ
การรับวัคซีน มีผลความครอบคลุมของการไดรบั วัคซีนอยูใน
เกณฑดี และมีจาํ นวนเด็กเกิดใหมทเี่ หมาะสม โดยเริม่ ใหวคั ซีน
ตัง้ แตเดือนตุลาคม๒๕๕๔เปนตนมา”
ไวรัสโรตา เปนเชือ้ ไวรัสชนิดหนึ่งทีท่ ําใหเกิดอาการ
อุจจาระรวงไดรุนแรง เด็กมักจะเปนกันอยางถวนหนา เชื้อ
ไวรัสโรตาติดตอกันไดงาย ผานการสัมผัสกับคนหรือสิง่ ของ
เชนของเลน ของใชของเด็ก ซึง่ ยากทีจ่ ะระวัง หรืออาจติดตาม
เสื้อผาของคนดูแลหรือคลุกคลีอยูกับเด็กเพียงแคสัมผัสเชื้อ
และเอามือเขาปากก็ตดิ โรคได ไมมยี าหรือการรักษาโดยเฉพาะ
เมื่ อเด็กปวยจากไวรัสโรตาแพทยจะรักษาตามอาการ หาก
อาการไมรนุ แรงเด็กจะหายไดเองภายใน ๒-๓ วัน หรืออยางชา
ไมเกิน ๑ สัปดาห แตถา หากอาการรุนแรงก็อาจมีภาวะขาดน้าํ
ซึง่ อาจนําไปสูภาวะช็อก และหากรักษาไมทนั ก็อาจเสียชีวติ ได
ฉะนั้นวิธีเดียวที่จะทําไดดีที่สุดที่จะปลอดภัยจากการติดเชื้อ
ดังกลาว คือ “การใหเด็กไดรับวัคซีนปองกันเชื้อไวรัสโรตา”
ฉะนัน้ ผูใหญจงึ ตองใหความสําคัญกับเรือ่ งนี้
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งานประชุมวิชาการประจําป สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
ครั้งที่ ๒๑ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ศ. ดร.รูธ เอฟ. บิชอป (Dr. Ruth Bishop) (กลาง)
ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยอุดม คชินทร คณบดี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล (ซาย),
ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยประเสริฐ ทองเจริญ (ขวา)
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ศ.ดร.รูธ เอฟ. บิชอป ถายภาพรวมกับสมาชิกสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕
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ประวัตกิ ารคนพบไวรัสชนิดใหม “ไวรัสโรตา”
รายงานการวิจัยคนพบไวรัสชนิดใหมในเด็กที่ปวย
เปนโรคกระเพาะอาหารลําไสอกั เสบปจจุบนั
เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๑๖ วารสารทางการแพทยชนั้ นําของ
โลกฉบับหนึ่ ง ชื่อ แลนเส็ท ค.ศ. ๑๙๗๓ เลมที่ ๒ ของป
ฉบับลําดับที่ ๗๘๔๑ หนา ๑๑๘๑-๑๒๘๓ (Lancet 2 (7841):
1281–3) ไดตพี มิ พรายงานการวิจยั เรือ่ ง “Virus particles in epithelial cells of duodenal mucosa from children with acute nonbacterial gastroenteritis” ซึง่ เปน “รายงานการพบอาณุภาคไวรัส
ในลํา ไส เล็ ก ส ว นดู โ อเดนั ม ของผูป  วยเด็ ก ที่ ป วยเป น โรค
กระเพาะอาหารลําไสอกั เสบทีม่ ใิ ชเหตุจากเชือ้ แบคทีเรีย” โดย
คณะนักวิจัยจากโรงพยาบาลเด็กของมหาวิทยาลัยเมลเบอรน
นครเมลเบอรน ประเทศออสเตรเลีย คือ Bishop RF, Davidson
GP, Holmes IH, et al. โดยมีเนือ้ หาในบทคัดยอดังนี้
“คณะนักวิจยั ไดเอาชิน้ เนือ้ เยือ่ เยือ่ เมือกทีบ่ ลุ ําไสเล็ก
สวนดูโอเดนัมของเด็กทีป่ ว ยดวยโรคกระเพาะอาหารลําไสอกั เสบ
ปจจุบนั ทีม่ กี ารชันสูตรยืนยันแลววา ไมใชเหตุจากเชือ้ แบคทีเรีย
แนนอน นําไปตรวจดูดวยกลองจุลทรรศนอเี ล็คตรอน ปรากฏ
วาพบวามีอาณุภาคของไวรัสอยูในเซลลอปี ธ เี ลียมทีบ่ เุ ยือ่ เมือก
ดังกลาว เมือ่ เอาชิน้ เนือ้ เดียวกันนัน้ ไปตรวจเพิม่ เติมดวยวิธกี าร
ฟลูออเรสเซ็นทอิมมูนเรืองแสง ก็พบแอนติเจนของไวรัสนั้น
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ดร.รูธ เอฟ.บิชอป
ผูไดรับพระราชทานรางวัลมูลนิธิสมเด็จเจาฟามหิดล พ.ศ. ๒๕๕๔

อยูภายในซัยโตพลาสซัมของเซลลอปี ธ เี ลียมของสวน“วิลไล”ที่
อยูบนผนังลําไสดงั กลาว ตรวจพบสารแอนติบอดีชนิดไอจีเอ็ม
(IgM) ในซีรมั ผูปว ยกลุมทีต่ ดิ เชือ้ ตัง้ แตสองวันหลังเริม่ มีอาการ
ปวย อาณุภาคของไวรัสทีพ่ บในผูปว ยโรคเดียวกันหลายราย
เหลานี้ จะมีลกั ษณะทางแอนติเจนรวมกัน จากหลักฐานตาง ๆ
สนับสนุนความเชือ่ ของคณะนักวิจยั ทีว่ า ไดพบไวรัสชนิดใหม
ที่ เปนเหตุของโรคลําไสอกั เสบปจจุบนั ในเด็กทีน่ าํ มาศึกษาวิจยั ”
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โรคอุจจาระรวงจากไวรัสโรตา
ไวรัสโรตา (Rotavirus) นับวาเปนไวรัสที่ กอโรค
อุจจาระรวง ที่พบบอยมากในเด็กเล็กอายุต่ํากวา ๒-๓ ขวบ
ทัว่ โลก เปนโรคทีช่ าวบานเรียกกันวา “ไขหวัดใหญลงกระเพาะ
หรือ stomach flu” ซึง่ เหตุกอ โรคก็มกั จะเปนไวรัสโรตานัน่ เอง
และอันทีจ่ ริงแลวไมไดเกิดจากการติดเชือ้ ไวรัสไขหวัดใหญแต
ประการใด เปนการเรียกชือ่ ทีห่ ลวม ๆ ทําใหประชาชนเขาใจ
งาย ๆ แตไมถกู ตอง สับสน เชือ่ กันวา เปนโรคติดเชือ้ ทีม่ นุษย
มีประสบการณและปวยบอยที่สุดเชื้อหนึ่ง คะเนวาอาจสูงถึง
รอยละ๙๐ของประชากรโลก ไดเคยผานการติดเชือ้ นีม้ ากอนแลว
ไมวา จะเปนในประเทศทีม่ รี ะดับมาตรฐานการสุขาภิบาลสูงมาก
หรือในประเทศที่มีมาตรฐานดานสุขาภิบาลต่ํากวาก็ตาม ก็มี
อุบัติการณและความชุกของโรคดังกลาววาไมไดแตกตางกัน
โรคอุจจาระรวงรุนแรงในเด็กเล็กก็พบไดบอ ยคลาย ๆ กัน
ไวรัสโรตาเปนไวรัสทีแ่ พรกระจายอยางกวางขวางได
มากทัว่ โลก ประมาณวาในแตละป มีเด็กเล็กอายุตา่ํ กวา ๕ ขวบ
ที่ปวยเปนโรคอุจจาระรวงปละไมต่ํากวา ๒ ลานคนปวยดวย
ภาวะติดเชือ้ นี้ และเสียชีวติ ไดอาจสูงถึง ๕๐๐,๐๐๐ คน โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ในประเทศทีก่ าํ ลังพัฒนา

๗๓

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๗ > โรคอุ จ จาระร ว งในเด็ ก

กอนมีการใชวคั ซีนปองกันไวรัสโรตา ในสหรัฐอเมริกา
มี เ ด็ ก ที่ ป ว ยป น โรคกระเพาะอาหารลําไส อั ก เสบถึ ง ป ล ะ
๒,๗๐๐,๐๐๐ราย มีอาการรุนแรงทีต่ อ งรับไวรกั ษาในโรงพยาบาล
ปละ ๖๐,๐๐๐ ราย และถาไดรบั การรักษาทีล่ า ชาและไมถกู ตอง
มีผูเสียชีวิตจํานวนไมนอย อัตราการปวยลดลงภายหลังที่มี
วัคซีนปองกันโรค และอัตราตายก็ลดลงจากการที่นําเอาการ
ใชนา้ํ เกลือผง หรือทีเ่ รียกกันวา oral rehydration therapy มาใช
เพือ่ บรรเทาอาการขาดสารน้าํ ทําใหลดความรุนแรงของโรคและ
ลดอัตราตายลงดวย
กลาวกันวา เมื่อเด็กอายุได ๕ ขวบ สวนมากจะเคย
ผานการติดเชือ้ ไวรัสโรตามาแลวอยางนอย ๑ ครัง้ หลังติดเชือ้
ปวยเปนโรคอุจจาระรวงหายแลว ก็จะมีภูมิตานทานเกิดขึ้น
การติดเชื้อซ้ําอีก การติดเชื้อและเกิดโรคในภายหลัง อาการ
ของโรคจึงไมรุนแรง และไวรัสนี้ก็ไมกอโรคอุจจาระรวงใน
ผูใหญโดยทัว่ ไป
วิถที างการแพรโรคเกิดโดยการกินไวรัสทางปาก กิน
สิง่ ของทีม่ ี ไวรัสปนเปอ นในทางการแพทยเรียกวา faecal-oral
route ไวรัสจะไปกอการติดเชือ้ ทีล่ าํ ไสเล็ก ทําลายเยือ่ บุผนังลําไส
ทําใหเกิดอาการอักเสบในกระเพาะลําไส (gastroenteritis) มี
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รายงานการศึกษาวิจยั พบวาประมาณรอยละ๕๐ของผูปว ยทารก
ที่เปนโรคอุจจาระรวงจากทุกเหตุ และมีความรุนแรงจนตอง
รับไวรักษาในโรงพยาบาลนั้น เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโรตา
มากกวาเพือ่ น
ยกตั วอย า งเช น ในสหรั ฐซึ่ ง ป นประเทศที่ มี ระดั บ
มาตรฐานการสุขาภิบาลสูงและมีขอมูลทีค่ รบถวนนัน้ มีสถิติ
การเกิดโรคอุจจาระรวงในเด็กเล็กปละไมตา่ํ กวา ๒.๗ ลานครัง้
ได ไ ปขอรั บ การตรวจจากแพทยถึ ง ๕๐๐,๐๐๐ ครั้ งและมี
อาการรุนแรงจนตองรับไวรกั ษาในโรงพยาบาลถึง ๕๐,๐๐๐ –
๗๐,๐๐๐ ครัง้ ทีเดียวและมีผูเ สียชีวติ จํานวนประมาณ ๒๐ – ๖๐
รายทุกป ทําใหมรี ายจายรวมจากความเจ็บปวยจากโรคนีส้ งู ถึง
๑,๐๐๐ลานเหรียญสหรัฐ นับวาสูงมาก เมือ่ นําไปเปรียบเทียบกับ
คาใชจา ยในดานความเจ็บปวยจากโรคอืน่ ๆ ทัง้ หมด ในประเทศ
ทีม่ าตรฐานระดับการสุขาภิบาลทีต่ า่ํ ลงไปทีย่ งั มีโรคอุจจาระรวง
จากเหตุอนื่ ๆ ยังสูง โรคอุจจาระรวงไวรัสโรตา ก็ยงั คงเปนเหตุ
กอโรคทีเ่ ดนกวาเหตุอนื่ ๆ อีกดวย
ทั่วโลกคะเนกันวา แตละป ไวรัสโรตาเปนเหตุให
เด็กทารกแรกเกิดและเด็กเล็ก เสียชีวิตมีจํานวนสูงประมาณ
๔๕๐,๐๐๐ถึง ๖๐๐,๐๐๐คน หากนําไปเทียบกับตัวเลขประมาณ
การการเสียชีวติ ของเด็กเล็กทัว่ โลกมีประมาณปละ ๑.๙ ลานคน
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ก็นบั วาสูงประมาณรอยละ ๒๐ถึงรอยละ ๒๕ทีเดียว จึงถือไดวา
เปนเหตุที่กอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล
ภายหลังทีม่ กี ารนําเอามาตรการการรักษาเบือ้ งตนเพือ่ แกไขภาวะ
ขาดสารน้าํ จากโรคอุจจาระรวง โดยการใชนา้ํ เกลือผงผสมน้าํ ให
ดืม่ แลว อัตราตายจากโรคอุจจาระรวงจากทุกเหตุ ก็ลดลงตาม
ลําดับ แตอตั ราภาวะติดเชือ้ ไวรัสโรตา หาไดลดลงเปนอัตราสวน
ดังกลาวไม แตกลับมีอตั ราทรงตัว โดยเฉลีย่ อัตราตายจากโรค
อุจจาระรวงจากไวรัสโรตายังคงอยูจํานวน ๑,๒๐๐ ถึง ๑,๖๐๐
รายตอวัน ทําใหกลับมาพินิจพิจารณากันวา คงตองแสวงหา
มาตรการอืน่ ทีป่ ลอดภัยและมีความคุมคา เขามาเสริมมาตรการ
ทางดานสุขาภิบาลที่ไมสามารถจะทําใหอุบัติการณของโรค
แตกตางกันได ในหลาย ๆ ประเทศทีม่ มี าตรการทางสุขาภิบาล
ในระดับที่แตกตางกันอยางชัดเจน การปองกันภาวะติดเชื้อ
ใหกบั เด็กเล็กโดยทั่วไป จึงเปนประเด็นสําคัญทีจ่ ะตองนําไป
พิจารณาอยางละเอียดใหครอบคลุมทุกแงทกุ มุม อยางไรก็ตาม
ตองไมลมื วา มาตรการการสรางเสริมภูมติ า นทานตอโรคติดเชือ้
หรือโรคติดตอหลาย ๆ โรคใหเด็กเล็กทัว่ โลก ทีป่ ระสบความ
สําเร็จในชวงหลายทศวรรษทีผ่ านมา ทีต่ อ งนํามาเปนบทเรียน
ที่สําคัญคือ การสรางเสริมภูมิตานทานโรคโดยการใหวัคซีน
ดวยเหตุนเี้ อง เรือ่ งการพัฒนาวัคซีนปองกันภาวะติดเชือ้ ไวรัส
โรตา จึงเปนประเด็นสําคัญทีถ่ กู นําขึน้ มาพิจารณาเปนลําดับตนๆ
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แพทย นักวิทยาศาสตรการแพทย นักอุตสาหกรรม
ไดชว ยกันประมวลองคความรูตา งๆ นับตัง้ แต รายละเอียดของ
โรคอุจจาระรวงจากไวรัสโรตา รวมถึงภาวะแทรกซอนจากโรค
การศึกษาไวรัสวิทยาทั้งเชิงกวางและเชิงลึก จนถึงระดับอณู
วิทยาของไวรัสโรตาทุกชิน้ สวนประกอบ กระบวนการเพาะเชือ้
ใหไดปริมาณทีส่ งู ๆ พยาธิกาํ เนิด ความตานทานตอภาวะติดเชือ้
และทุ กแง ทุ กมุ ม จึ งเริ่ ม พั ฒนาวั ค ซี นป องกั นภาวะติดเชื้ อ
ไวรัสโรตา หรือ กลาวงาย ๆ วา วัคซีนปองกันโรคอุจจาระรวงจาก
ไวรัสโรตาจึงเกิดขึน้ ดังจะเลาความเปนมาตางๆ ตามลําดับตอไป
ในหัวขอ การพัฒนาวัคซีน
ประวัตคิ วามเปนมาของการคนพบไวรัสโรตา
ตัง้ แตป พ.ศ.๒๔๘๖ มาแลวที่ Jacob Lightและ Horace
Hodes ไดพิสูจนทราบวา มีเชื้อขนาดเล็กที่ผานเครื่องกรอง
แบคทีเรียได เปนเชือ้ ทีท่ าํ ใหววั ติดเชือ้ ทําใหววั เปนโรคทองรวง
(bovine diarrhea)
อีก ๓ ทศวรรษผานไป จึงทราบวาเชือ้ ทีย่ งั เก็บรักษา
ไวนั้น คือไวรัสโรตา และในระหวางชวงเวลาดังกลาวนั้น
ก็มีผูพบอีกวา ยังมีไวรัสอีกชนิดหนึ่งในหนูไมซ ก็เปนไวรัส
ทีเ่ กีย่ วของสัมพันธกนั อยูดว ย
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ในปพ.ศ. ๒๕๑๖ Ruth Bishop และคณะนักวิจยั จาก
มหาวิยาลัยเมลเบอรน ประเทศออสเตรเลีย ก็พบไวรัสชนิดหนึง่
ในผูปว ยโรคอุจจาระรวง และอีกหนึง่ ปใหหลัง Thomas Henry
Flewett ตรวจดูภาพจุลทรรศนอีเล็กตรอน จึงเห็นอาณุภาค
ของไวรัสเปนรูปรางเหมือนวงลอรถลอเกวียน จึงใชภาษา
ละตินทีส่ อื่ ความหมาย คือคําวา rota ซึง่ หมายถึงวงลอรถลอเกวียน
มาใชขนานนาม วา rotavirus และอีก ๔ ปตอ มา คณะกรรมการ
ระหวางชาติวา ดวย การจําแนกชือ่ ไวรัส(International Committee
on Taxonomy of Viruses) ก็ใหการรับรองใหใชเปนชือ่ ทางการ
ได
ในปพ.ศ.๒๕๑๙มีการคนพบวา มีไวรัสโรตานีใ้ นสัตว
อืน่ อีกหลายสปชยี ส และไวรัสเหลานัน้ ตางก็กอ โรคกระเพาะ
อาหารลําไสอกั เสบในมนุษยและในสัตวไดเหมือนกันในทัว่ โลก
ในปพ.ศ.๒๕๒๓ก็พบวาไวรัสโรตาสามารถเพาะเลีย้ ง
ไดในเซลลเพาะ (monkey kidney cell cultures) จากไตลิง
โดยการเติมเอ็นซัยมทริพซินลงไปดวย การคนพบกรรมวิธีนี้
เปนการเปดทางไปสูการเพาะไวรัสใหไดในปริมาณสูงซึง่ นําไปสู
การพัฒนาวัคซีนปองกันโรคในเวลาตอมา
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ในกลางปพ.ศ. ๒๕๒๓ วัคซีนทดลองปองกันภาวะ
ติดเชือ้ ไวรัสโรตาก็เตรียมพรอมทีจ่ ะเขาสูกระบวนการทดสอบ
ขัน้ ตนในมนุษย (clinical trial phase I)
ผลของการทดสอบวัคซีนทดลองทางคลินกิ ในสหรัฐ
ฟนแลนด และเวเนซูเอลา ตางก็สนับสนุนวา วัคซีนสามารถ
ปองกันโรคไวรั สโรตาไดสูงถึงรอยละ ๘๐ ถึงรอยละรอย
โดยไมมฤี ทธิไ์ มพงึ ประสงคหรือฤทธิข์ า งเคียงทีร่ า ยแรง
ในป พ.ศ. ๒๕๔๑ วัคซีนปองกันภาวะติดเชื้อไวรัส
โรตา จากผูผ ลิ ตบริ ษั ทหนึ่ ง จึงไดรับอนุมัติใหจดทะเบียน
จําหนายไดเปนขนานแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา แตเมื่อ
นําไปใชในสภาพความเปนจริงแลว กลับมีเหตุการณไมพึง
ประสงคทรี่ า ยแรงเกิดขึน้ โดยมีรายงานพบวามีอบุ ตั กิ ารณ คือ
ทารกและเด็ กเล็ กที่ไ ดรับวั คซีน มีอุบั ติการณปวยดวยโรค
“ลําไสกลืนกัน” หรือทีใ่ นทางการแพทยเรียกวา “intussusception” เมือ่ ปรากฏวา เด็กทีป่ ว ยเปนโรคดังกลาวมีประวัตชิ ดั เจน
วาเปนเด็กทีไ่ ดรบั วัคซีนปองกันภาวะติดเชือ้ ไวรัสโรตาขนานที่
ไดรับการจดทะเบียนในสหรัฐขนานแรกนั้น บริษัทผูผลิตจึง
ตัดสินใจถอนวัคซีนออกจากตลาด หยุดผลิตและหยุดจําหนาย
โดยความสมัครใจ
ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ มีวัคซีนปองกันไวรัสโรตาอีก ๒
ขนานที่รายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพประสิทธิผลวา
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สามารถปองกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโรตา เอ ในเด็กไดในอัตราทีส่ งู
โดยไมมคี วามเสีย่ งตอการเปน “โรคลําไสกลืนกัน” ดวยเหตุนี้
ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ องคการอนามัยโลกไดประเมินแลว จึง
แนะนําใหประเทศตาง ๆ ทัว่ โลกทุกประเทศ ใหพจิ ารณานําเอา
วัคซีนปองกันไวรัสโรตานี้ เขาไปผนวกรวมเขากับการใหวคั ซีน
ในแผนการสร า งเสริ ม ภู มิ คุม กั น โรคแห ง ชาติ ใ ห แกทารก
และเด็กเล็กในประเทศเหลานัน้ ดวย
ลักษณะอาการของโรคอุจจาระรวงจากภาวะติดเชือ้ ไวรัสโรตา
ระยะฟกตัว
ระยะฟกตัวสัน้ ๆ เพียง๒-๓วันก็จะเริม่ มีอาการของโรค
โดยมีอาการทีเ่ กิดจากการอักเสบเฉียบพลันของกระเพาะอาหาร
และลําไส (acute gastroenteritis)
เมือ่ เด็กไดรบั เชือ้ เขาไปทางปาก ผานระยะฟกตัว ๒-๓
วันดังกลาวแลว ก็จะเริม่ มีอาการของโรค
มีอาการไดตงั้ แตอาการออนๆ จนถึงอาการรุนแรง ไดแก
อาการอาเจียน ทองเดินถายอุจจาระเปนน้าํ และมีไขตา่ํ ๆ
ในตอนเริม่ แรกจะมีอาการอาเจียนกอนหลังจากนัน้ ก็จะ
มี อาการทองเดินอยางมากหลายครั้งตามมาตั้งแต ๔ ถึง ๘
วันซึ่งจะทําใหรางกายมีอาการขาดสารน้ําและอีเล็คโทรลัยท
(แรธาตุทสี่ ําคัญ) ซึง่ จะขาดไดในปริมาณทีม่ ากกวาการติดเชือ้
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แบคทีเรียอืน่ ๆ อีกหลายชนิด จึงเปนเหตุแหงการเสียชีวติ ทีส่ าํ คัญ
ทีส่ ดุ ในภาวะติดเชือ้ ไวรัสโรตานี้
การติดเชือ้ ซ้าํ เกิดไดหรือไม
ภาวะติดเชือ้ ไวรัสโรตาเกิดขึน้ ไดตลอดชีวติ การติดเชือ้
ครัง้ แรกจะกอใหเกิดอาการของโรค และการติดเชือ้ ซ้าํ อีกครัง้
หลัง ๆ มักจะไมปรากฏอาการของโรค เพราะวามีภมู คิ ุม กันเกิด
จากการติดเชือ้ ครัง้ แรกนัน้ ขอสังเกตขอนี้ จึงนําไปสูแนวคิดใน
การปองกันโรคโดยการพัฒนาวัคซีน
การติดเชือ้ ทีก่ ออาการของโรคจะเกิดขึน้ ในอัตราทีส่ งู
ในเด็กอายุตา่ํ กวา ๒ขวบ ในเด็กแรกเกิดแมวา จะมีการติดเชือ้ ได
บอยเหมือนกันแตกม็ กั จะมีอาการออนหรืออาจไมมอี าการก็ได
เด็กทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัสโรตาทีม่ ีอาการรุนแรงนัน้ ไดแก เด็กทีม่ อี ายุ
ระหวาง ๖ เดือนถึง ๒ ขวบ ในผูสงู อายุ และในบุคคลทีม่ ภี มู ิ
ตานทานโรคออนแอก็จะแสดงอาการรุนแรงได อันทีจ่ ริงแลว
ผูใ หญสวนใหญจะเคยติดเชื้อไวรัสโรตามาแลวแอบทั้งนั้น
จึ งมี ภู มิ ต านทานสะสมมาตั้ งแต เด็ ก จึ งติ ดเชื้ อไดโดยไมมี
อาการของโรค แตจะกลายเปนแหลงแพรเชื้ อใหแกชุมชน
ตาง ๆ ได
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ภาพแสดงการตรวจพบไวรัสโรตาในอุจจาระ
ผูปวยเด็กรายหนึ่งที่เปนโรคอุจจาระรวง
(จากพจนานุกรมเสรี วิกิพีเดีย)

ดังไดเคยกลาวไวแลววา การติดตอแพรเชื้อ เกิดจาก
วิถที าง “อุจจาระ-สู-ปาก หรือ fecal-oral route” ซึง่ จะเกิดจาก
การทีม่ อื ไปจับตองสิง่ ของหรือตามพืน้ ผิวตางๆ ทีม่ กี ารปนเปอ น
อุจจาระไดและไมไดทาํ ความสะอาดจึงมีโอกาสไดรบั เชือ้ จากมือ
ที่สกปรกนั้นหยิบของเขาปาก จึงไดรับเชื้อเขาสูรางกายโดย
การกิน การแพรเชื้อโดยทาง “การสูดหายใจหรือที่เรียกวา
respiratory route” ก็มผี ูร ายงานวาเกิดขึน้ ได
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ไวรัสโรตาเปนไวรัสทีม่ คี วามทนทานตอภาวะแวดลอม
ไดดี มาตรการในการสุขาภิบาลแมวา อยูในระดับทีม่ มี าตรฐานสูง
ซึ่ งมี ความสามารถในการกําจัดเชื้ อแบคทีเรียและปรสิตใน
สิ่งแวดลอมโดยทั่วไปไดนั้น มักจะยังไมพอเพียงสําหรับการ
กําจัดไวรัสโรตา ดวยเหตุนเี้ อง ไมวา จะเปนในประเทศทีม่ รี ะดับ
การสุขาภิบาลที่สูง หรือประเทศที่มีระดับการสุขาภิบาลที่ต่ํา
อุบตั กิ ารณของภาวะติดเชือ้ และเปนโรคมักจะไมใครจะแตกตางกัน
กลไกการดําเนินโรค
การทีม่ อี าการทองเดินหลาย ๆ ครัง้ จากผลของการติด
เชื้อไวรัสโรตา เซลลผนังของลําไสที่เรียกวา “เอ็นเตโรซัยท
emterocytes” ถูกทําลาย การทําหนาที่ของลําไสจึงพรองไป
จะทําใหมกี ารดูดซึมสารอาหารไมได จึงเกิดภาวะทุพโภชนาการ
ได พิษจากโปรตีนของไวรัสคือ NSP4 จะทําใหมกี ารขับธาตุ
แคลเซียม คลอไรด จะไปทําใหมกี ารดูดเอาสารน้ํากลับไมได
เอ็ นซั ย ม แลคเทสที่ ย อยน้ําตาลแลคโตสในน้ํานมซึ่ งเซลล
เอ็นเตโรซัยทที่ปกติจะเปนเซลลขับเอ็นซัยมนี้ลงสูลําไสเล็ก
ก็เลยพลอยพรองไปดวย การทีใ่ หเด็กดืม่ นมจึงจะทําใหเด็กไม
สามารถยอยน้าํ นมได ทองก็ไมหยุดเดิน และจะยังคงเปนเชน
นั้นไดอีกเปนสัปดาหทีเดียว ดวยเหตุนี้ เด็กที่เริ่มไดรับนม
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เมือ่ มีอาการอุจจาระรวงทุเลาลงแลว จึงจะยังมีอาการทองเดิน
เล็ก ๆ นอย ๆ ตอไปอีกไดเสมอ ๆ
การวินจิ ฉัยโรค
การวินิจฉั ยโรคในทางคลินิกก็คือ การวินิจฉัยโรค
กระเพาะอาหารลําไสอักเสบโดยทั่วไปที่มีอาการทองเดิน
อยางรุนแรงนัน่ เอง
การวินจิ ฉัยเพือ่ ยืนยันสาเหตุทแี่ ทจริงวาเกิดจากไวรัส
โรตาหรือไม ก็ตอ งอาศัยการตรวจทดสอบทางหองปฏิบตั กิ าร
เวชศาสตรชนั สูตรโดยเฉพาะ ในรายทีส่ งสัยวาเกิดจากไวรัสโรตา
เอ จะทําการตรวจอุจจาระโดยวิธี เอ็นซัยม อิมมูโนแอสเสยซงึ่
มีชดุ ทดสอบทีร่ ายงานผลไดเร็ว (Rapid test kit) ซึง่ มีจาํ หนาย
อยูจ ากผูผ ลิตหลายบริษั ท ซึ่ งก็ มีค วามไวที่ อยูใ นเกณฑสูง
มีความจําเพาะดี และสามารถแยกเซโรทัยปของไวรัสโรตา เอ
ไดทกุ เซโรทัยปดว ย
สําหรั บวิธี ยืนยันอื่ น ๆ ไดแก การตรวจดวยกลอง
จุลทรรศนอีเล็กตรอน และวิธีทางอณูวิทยา “พีซีอาร” มักจะ
เปนวิธที นี่ ยิ มใชในการวิจยั เสียมากกวา
สําหรับปฏิกิริยา “อารที-พีซีอาร” นั้น จะใชในกรณี
ที่ตองการทดสอบเพื่อใหทราบถึง ทั้งสปชียสและเซโรทัยป
ของไวรัสโรตา ดวย
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การรักษา
ยั งไมมี วิ ธี ที่ รัก ษาจําเพาะของโรคอุจจาระรวงจาก
ไวรัสโรตา เปนการรักษาทั่วไปตามอาการเทานั้นและใหสาร
น้าํ เพือ่ ควบคุมภาวะปริมาณสารน้าํ ใหเพียงพอ
ถาผูปว ยเด็ก อาการไมมากนัก ทีย่ งั ดืม่ น้าํ ได ใหรกั ษา
ที่ บ านได ให ดื่ มน้ําเกลื อผง ORS ละลายน้ําสุ กที่ เย็ นแลว
ทีร่ ูจ กั กันในนาม oral rehydration therapy หรือ ORT ซึง่ ปจจุบนั
หาซือ้ ไดตามรายขายยาทัว่ ไป
ถาผูปว ยมีอาการรุนแรงมากใหรบั ไวรกั ษาในโรงพยาบาล
ใหนา้ํ เกลือผสมอีเล็กโตรลัยทและน้าํ ตาล เขาหลอดเลือดดําให
พอเพียงภายใตการควบคุมมิใหมากเกินจําเปน ตามปกติโรค
อุจจาระรวงจากไวรัสโรตามักมีอาการตรงไปตรงมา ไมใครมี
ภาวะแทรกซอน รักษาใหหายได
การพยากรณ โรคในรายที่ ไ ด รั บการบริบาลรักษา
ทีถ่ กู ตองจะอยูในเกณฑดมี าก
การที่ ผูป  วยเสี ยชี วิ ตเนื่ องจากการขาดสารน้ําและ
อีเล็กโตรลัยทอยางรุนแรงและแกไขลาชาไมทนั ทวงทีนนั่ เอง
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รายละเอียดของโปรตีนชนิดตาง ๆ ของไวรัสโรตา
โปรตีนโครงสรางจาก
VP1 เปนโปรตีนอยูที่แกนกลางของอาณุภาคไวรัส
และมีคณ
ุ สมบัตเิ อ็นซัยมชนิดหนึง่ ทีเ่ รียกวา RNA polymerase
enzyme เอ็นซัยมนี้ทําหนาที่สรางแมพิมพ mRNA อันเปน
แมแบบในการสรางโปรตีนของไวรัสทีจ่ ะใหมชี นิ้ สวนของจีโนม
อารเอ็นเอของไวรัสโรตารุนใหม ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ เพือ่ จะนําไป
ประกอบเปนอาณุภาคใหมของไวรัสตอไป
VP2 เปนโปรตีนอยูทแี่ กนกลางของอาณุภาคโดยรวม
ตัวติดอยูกบั อารเอ็นเอจีโนม
VP3 เปนโปรตีนทีเ่ ปนสวนของแกนในอาณุภาค และ
ทําหนาทีเ่ ปนเอ็นซัยมมชี อื่ วา guanylyl transferase เปนเอ็นซัยม
ทีค่ รอบปดคลุม mRNA เอาไวมใิ หคณ
ุ สมบัตถิ ดถอยลงจากการ
ถูกฤทธิเ์ อ็นซัยมของกรดนิวคลีอคิ ทีม่ ชี อื่ วา nucleases
VP4 เปนโปรตีน บนสวนที่เปนปุมยื่นอยูที่ผิวของ
อาณุภาค จะมีหนาทีเ่ ปนตัวเชือ่ ม เพือ่ ใหอาณุภาคไวรัสไปเชือ่ ม
ตอกับ “รีเซ็พเตอรหรือฐานรับ” ของเซลล อันจะไปทําให
ไวรัสเขาสูเซลลได มีคุณสมบัตเิ ปนโปรตีน มีชอื่ วาโปรตีน P
โปรตีน P ชนิดนีจ้ ะอยูบนปุมทีม่ ี “60 protein dimmer spikes”
ซึง่ ยืน่ อยูเลยออกไปจาก VP7 และ VP4 จะถูกดัดแปลงตอไป
อีกโดย “เอ็นซัยม โปรตีเอส คือ ทริพซิน” ซึง่ มีอยูในลําไส ให
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กลายเปน VP5 และ VP 8 เสียกอน ไวรัสจึงจะมีความสามารถ
ในการกอใหเกิดการติดเชือ้ หรือ infectiousได โปรตีนนีจ้ งึ เปน
ตัวการทีจ่ ะระบุความสามารถในการกอความรุนแรงในการเกิด
โรค หรือ virulence เพือ่ ทีพ่ ิจารณาจัดไวรัสไวใน P type ได
เนื่องจากโปรตีนของ P types ซึ่งมีอยูหลายชนิดเหมือนกัน
แตทาํ ปฏิกริ ยิ าขามพวกกัน (cross reactivity) ไดอยางมาก ไมวา
จะใชแอนติบอดีทงั้ “polyclonal” หรือ “monoclonal” มาใชใน
ปฏิ กิริยาก็ ตาม ก็ ยั งไมสามารถที่จะแยกออกไปเปนทัยปที่
จําเพาะเปนซีโรทัยปเหมือนโปรตีน G ได จึงมีความพยายามที่
จะจําแนกโดยระบบอืน่ โดยจําแนกเปน จีโนทัยป (genotype)
แทนและจะจําแนกโดยวิธี nucleic acid hybridization และวิธี
nucleic acid sequencingโดยขบวนการดังกลาว จึงทําใหสามารถ
จําแนก P Protein ออกไปได ๒๖ จีโนทัยป
VP5 เป นโปรตี นผลิ ตผลของ VP4 หนึ่ งประเภท
ทีถ่ กู ดัดแปลงโดยถูกยอยดวยเอ็นซัยม ทริพซิน แลว
VP6 เปนโปรตีนของแค็พซิด และมีคุณสมบัติเปน
แอนติเจน ใชเปนเครือ่ งมือในการแยกสปชยี ส ของไวรัสโรตา
เปนโปรตีนทีใ่ ชประโยชนในการทดสอบทางหองปฏิบตั กิ ารวา
มีการติดเชือ้ ไวรัสโรตา เอ หรือไม
VP7 เป นกลั ยโคโปรตี นอยูที่ พื้ นผิวของอาณุภาค
ใชประโยชนในการจําแนกไวรัสโรตา ออกไปเปนสายพันธุของ
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G type และทําหนาทีร่ วมกับ VP4 ในการกระตุนใหสรางภูมิ
ตานทานตอภาวะติดเชือ้ ไวรัสโรตา ภายใตโปรตีน G มีผูพ บ
แลววามีการจําแนกยอยตอไปไดอกี ๑๕ ซีโรทัยป เรียกชือ่ วา G1
– G 15
VP8 เปนโปรตีนผลิตผลของ VP4 อีกหนึ่งประเภท
ทีถ่ กู ดัดแปลงโดยถูกยอยดวยเอ็นซัยม ทริพซิน คลายกับ VP5
การจําแนกกลุมไวรัสโรตา
กลาวโดยสรุป
ไวรัสโรตาไดรบั การจําแนกออกเปน Group A-G
Group A-C เปนกลุมของไวรัสโรตาทีก่ อ โรคในมนุษย
และที่ พบวา ก อโรคในเด็ ก บอยๆ ก็คือ Group A ที่ พบใน
ผูปว ยผูใหญมกั เปน Group C
Group D-G เปนกลุมของไวรัสโรตาทีก่ อ โรคในสัตว
ถัดจากนัน้ ยังมีการจําแนกยอยตอไปอีกเปน Subgroup
สําหรับ Subgroup มีอยู ๒ Subgroup คือ I และII
ตอจากนัน้ ยังก็มรี ะบบจําแนกยอยลงไปอีก
โดยอาศัยคุณสมบัตทิ แี่ ตกตางกันของจีนส VP4 และ
VP7แบงตอไปเปน Serotype และ Genotype
สําหรับ Serotype ไดอาศัยคุณสมบัตขิ องโปรตีน VP4
หรือทีเ่ รียกวา Protease sensitive protein เรียกชือ่ ยอวา P protein
ซึง่ ในปจจุบนั จะจําแนกได 26P genotypeสวนโปรตีน VP7เปน
Glycoprotein Gซึง่ ปจจุบนั จะจําแนกได 15G serotype
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การเกิดโรคในมนุษยสวนใหญเกิดจาก G1, G2, G3,
G4 และ G9
ชนิดยอยตาง ๆ ที่กลาวถึงนี้จะมีความสําคัญในเชิง
อณูวิทยาของการระบาด (molecular epidemiology) ซึ่งการ
ระบาดของชนิดตาง ๆ ของไวรัสโรตา จะมีลกั ษณะทีส่ มั พันธ
เชือ่ มโยงแตกตางกันทัง้ ดานสภาพทางภูมปิ ระเทศและฤดูกาล
ทีแ่ ตกตางกันดวย
สรุปแลวโปรตีนของไวรัสโรตา มีโปรตีน G อยู ๑๕
ซีโรทัยป และมีโปรตีน P อยูอีก ๒๖ จีโนทัยปเนื่องจากมี
ความซั บซอนยุง ยากเชนนี้ จึง เกิดมีระบบการเรียกชื่อเปน
ระบบใหมที่เรียกกันวา “binomial nomenclature” กลาวคือ
จะเรียกชือ่ ไวรัสโรตา โดยระบุทงั้ P genotype และ G serotype
ซึ่ ง จะมี ป ระโยชน ใ นการศึ ก ษาทางระบาดเชิ ง อณู วิ ท ยา
(molecular epidemiology)
G= ๑๕ซีโรทัยป
P = ๒๖ จีโนทัยป
P + G  Binomial nomenclature
ยกตัวอยาง การเรียกชือ่ เชน P1A [8]G1 ตัวเลข 8 นัน้
หมายถึงชนิดของP genotype
ไวรัสโรตากรุพ เอ ทีก่ อ โรคในมนุษยทเี่ ปนจีโนทัยป
ผสมอยูกบั ซีโรทัยป ทพี่ บบอยทัว่ โลกมีดงั นีค้ อื
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VP4 genotype
P1a[8[
P1B[4]
P2[6]

VP7 serotype
G1, G3, G4, G9
G2
G9

โปรตีนทีม่ ใิ ชโปรตีนโครงสรางของไวรัส (Nonstructural viral
proteins เรียกยอ ๆ วา NSP) มีอยู ๖ ชนิดดวยกันคือ
NSP1 เปนผลิตผลของ gene5 ทําหนาทีเ่ ปน nonstructural RNA-binding protein
NSP2 เปน RNA-binding protein สรางสะสมอยูใน
อินคลูชนั ในซัยโตพลาสม (viroplasms) ซึง่ จําเปนในการเพิม่
จํานวนของจีโนม
NSP3 รวมตัวอยูกบั viral mRNAs ของเซลลทตี่ ดิ เชือ้
ทําหนาทีค่ อยยุตกิ ารสังเคราะหโปรตีน
NSP4 เปนโปรตีนสารพิษของไวรัส (enterotoxin)
NSP5 เปนโปรตีนทีถ่ กู ควบคุมรหัสโดยจีโนมชิน้ สวน
ลําดับที่ ๑๑ ของไวรัสโรตา เอ จะพบในเซลลทตี่ ดิ เชือ้ NSP5
มีการสะสมอยูในบริเวณทีม่ ชี อื่ วา viroplasm
NSP6เปนโปรตีนชนิดหนึง่ ทีร่ วมติดอยูกบั กรดนิวคลีอคิ
ถูกควบคุมรหัสโดย จีโนมชิน้ สวนลําดับที่ ๑๑ ทีอ่ ยูนอกของ
จีโนมชิน้ สวนลําดับที่ ๑๑ทีอ่ ยูนอก open reading frame
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วิทยาการระบาดของไวรัสโรตา
โรคอุจจาระรวงจากไวรัสโรตา ถือวาเปนโรคสากล
พบไดในเด็กและทารกทั่วโลก เด็กและทารกไดรับเชื้อและ
เคยติดเชือ้ ไวรัสโรตามาแลวทุกคน หลังภาวะติดเชือ้ และหลัง
ปวยเปนโรค เมื่อฟนโรคแลว จะเกิดแอนติบอดี ดังนั้นเมื่อ
เด็กอายุได ๑ – ๒ ขวบป จึงมีแอนติบอดีตอไวรัสโรตาแลว
ทุกคน อันทีจ่ ริงแลว การระบาดของโรคอุจจาระรวงไวรัสโรตา
ในทัง้ เชิงลึกและเชิงกวางทีช่ อบเรียกกันวา “ State of the Art”
ในดานการแพรระบาดของโรค ก็ยงั ไมมคี วามแจมแจงชัดเจน
ทุกแงมมุ นัก
ไมวา จะการแพรระบาดของโรค จะอุบตั ขิ นึ้ ในประเทศ
ใดๆ ก็มีขอมูลที่คลายกันอยูคื อ ภาวะติดเชื้ อจะอุบั ติขึ้ นใน
เด็ ก ทารกตั้ งแต อายุ นอย คื อประมาณ ๓ เดือน แตจะเปน
ภาวะติดเชื้อที่ไมปรากฏอาการของโรค หรือถามีอาการ ก็จะ
มีอาการออนกวาเด็กโต ขอมูลตาง ๆ ที่มีอยูทั่วโลก เปนเชิง
แนะวา การแพรระบาดของโรค จึงไมนาจะเกิดจากการไดรบั
เชื้ อจากการดื่ม น้ํา นม และบริ โภคอาหาร ที่ปนเปอนสาร
อุจจาระทางปากเทานั้น ดวยเหตุที่ แมในประเทศที่ “ระบบ
สุขาภิบาลอาหารจะดีเลิศสักเพียงใดก็ตาม โรคอุจจาระรวง
จากไวรั สโรต า ก็ จะแพร ระบาดได บ อยและกว า งขวางอย ู
เสมอ ๆ ไมแตกตางไปจากประเทศทีม่ รี ะบบสุขาภิบาลอาหารยัง
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ไมสูจ ะไดมาตรฐานทีด่ ”ี แตความแตกตางของการระบาดของ
โรคอุจจาระรวงจากเชื้อแบคทีเรียและจากปรสิตในประเทศ
ที่มีระบบแตกตางกันนั้น จะเห็นไดชัดเจนวามีความชุกและ
อุ บั ติก ารณที่ ไ ม เหมื อนกั น ดั งที่ ไดกลาวไวในเบื้ องตนวา
การระบาดของโรคอุจจาระรวงไวรัสโรตาในทัง้ เชิงลึกและเชิงกวาง
หรือ “ State of the Art” ก็ยงั ไมมคี วามแจมแจงชัดเจนทุกแงมมุ
ดังนัน้ จึงยังมีปญ
 หาทีจ่ ะตองศึกษาหาองคความรูเพิม่ เติมอยูอกี
ไมนอ ย อาทิเชน
 การแพร ร ะบาดของโรคจากมนุษ ย-สู-มนุษ ย
โดยการสัมผัสโดยตรงมีมากนอยเพียงใด
 แมกระทั่งความเปนไปไดของการแพรเชื้อทาง
อากาศ สภาพของภูมอิ ากาศของแตละประเทศ และ
 ยังมีปจ จัยอืน่ ๆ อีก ก็ตอ งนํามารวมพิจารณาดวย
 นอกเหนือไปจากนัน้ ทุกประเทศจะตองมุงสงเสริม
ใหมีการศึกษาวิจัยหาขอมูลของแตละประเทศเพื่อใหมีความ
เขาใจในประเด็นปญหาตางๆ ของแตละประเทศทีแ่ ตกตางกัน
ใหมขี อ มูลพืน้ ฐานทีจ่ ะนําไปประกอบการพิจารณาแกไขปญหา
ของตนเองตอไป
 การวิจยั เกีย่ วกับ “ภาระโรค” ก็ตอ งนับวามีความ
สําคั ญในการที่จะนํามาวางแผนในการปองกันโรคโดยการ
ใหวคั ซีนทีใ่ หมคี วามครอบคลุมสูง
เปนตน
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ด ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล า ว จึ ง มี ค วามจําเป น ที่ ท างการ
สาธารณสุขของประเทศตาง ๆ ไมวา จะเปนประเทศทีพ่ ฒั นาแลว
กําลังพัฒนา หรือดอยพัฒนาก็ตาม จะตองเรงพิจารณาแกไข
โดยตองเรงรัดในการสรางเสริมภูมคิ ุม กันโรคอุจจาระรวงจาก
ไวรัสโรตา ตัง้ แตทารกยังออนเดือน หรือตัง้ แตยงั มีอายุนอ ย ๆ
ข อ มู ล ที่ สําคั ญ เช น ช วงเวลาของฤดู ก าลระบาด
ประจําป อายุที่ ปวยเป นโรคนอย ความรุนแรงของโรคใน
กลุมอายุตาง ๆ กัน การเขาถึงระบบบริการสาธารณสุข ฯลฯ
จะตองมีขอ มูลเหลานีส้ ะสมเอาไว การพิจารณาถึงความคุมคา
ความคุมทุนในมาตรการทีก่ าํ ลังจะดําเนินการปองกันควบคุมโรค
จึงจะไดผลดี
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การพัฒนาวัคซีน
กอนจะนําไปสูการพัฒนาวัคซีน ตองทําความเขาใจ
กับไวรัสโรตาของสัตวพอเปนสังเขปดังนี้
ดังไดเคยกลาวไวแลววา ไวรัสโรตา มีไวรัสทีเ่ พาะแยก
ไดจากสัตวหลายชนิด ทัง้ สัตวเลีย้ งและสัตวปา รวมถึงสัตวปก ดวย
ไวรัสโรตาของมนุษยและของสัตวเหลานีส้ ว นใหญจะเปนไวรัส
อยูใน“กรุพ เอ”แตจะแยกจากกันไดโดยคุณสมบัตทิ แี่ ตกตางกัน
ของแอนติเจนทีเ่ รียกวา “ type specific antigen”
มีไวรัสโรตาของโค(bovine origin)และของลิง (simian
origin) บางสายพันธุทสี่ ามารถเพาะเลีย้ งไดในเซลลเพาะ (cell
cultures)ได คลาย ๆ กับไวรัสโรตาของมนุษย จึงมีการเพาะเลีย้ ง
และมีผูน าํ ไปศึกษารายละเอียดตาง ๆ คือ “ไวรัสโรตาของลูกโค
Nebraska Calf Diarrheal Virus (NCDV), Wistar Calf 3 (WC3),
ไวรัสโรตาของลูกแกะ Lanzhou Lamb Rotavirus (LLR), และ
ไวรัสโรตาของลิง Simian Strain (SA11)” เริม่ จากไวรัสโรตา
ของสัตวเหลานีเ้ อง ทีม่ ผี ูพ ฒั นาวัคซีน พัฒนาขึน้ เพือ่ ใชปอ งกัน
โรคอุจจาระรวงในเด็ก จนถึงขั้นการทดสอบทางคลินิกภาค
สนามมาแลวดังตอไปนี้
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การพัฒนาวัคซีนจากไวรัสโรตาโค
สายพันธุ Bovine Strain RIT 4237
เป นวั ค ซี นขนานแรกที่ พั ฒนาสําเร็ จและเขาสูก าร
ทดสอบทางคลินกิ กอนขนานอืน่ โดยใชไวรัสโรตา Nebraska
Calf Diarrheal Virus (NCDV, P6{1}G6) เปนสายพันธุตงั้ ตน
เมือ่ นําไปพัฒนาจึงใหชอื่ ใหมวา RIT 4237 นําไปเพาะเลีย้ งตอ
เพื่อทําใหเชื่องและออนฤทธิ์ลงโดยนําไปเลี้ยงในเซลลเพาะ
ของวัว (bovine cell culture) ผานการเพาะตอใหมเปนทอด ๆ
ในเซลลดงั กลาวถึง ๒๐๐ครัง้ และเอาไวรัสโรตาทีอ่ อ นฤทธิแ์ ลว
นี้ เอาไปปรับใหไดปริมาณ 108 median tissue culture - infective
dose ตอหนึ่งโดส เพื่อใชทดลองในเด็กทารกผลการทดสอบ
เบือ้ งตนปรากฏวา
“สามารถกระตุนใหมีการสรางภูมติ านทานได ไวรัส
เพิม่ จํานวนไดในระดับต่ําๆ และขับไวรัสออกทางอุจจาระได
ในปริมาณนอย ผูที่ไดรับวัคซีนทดลองมีการสนองตอบโดย
สรางภูมติ า นทานฮิวเมอรัลในเลือด เปน อิมมูโนโกลบุลนิ จี หรือ
IgG วัดหา rotavirus type-specific ELISA for serum immunoglobulin G (IgG) หรือ IgA หรือวิธี neutralization ตอสายพันธุ
ทีน่ ํามาผลิตเปนวัคซีนทดลองไมพบวามีผลหรือฤทธขางเคียง
หรือผลไมพงึ ประสงคทางคลินกิ (adverse clinical events)แมวา
มีเด็กทีไ่ ดรว มรับวัคซีนทดลองอายุนอ ยเพียง๒สัปดาหกต็ าม”
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การทดสอบเบื้ องต นเพื่ อประเมินประสิทธิผล ได
ดําเนินการโดยทดลองในเด็กทารกชาวฟนแลนด ๒ โครงการ
มีเด็กทารกอายุ ๖ เดือนถึง ๑ ขวบ ปรากฏวา รอยละ ๕๐-๕๘
ของทารกเหลานัน้ มีภมู ติ า นทานคุมกันตานทานโรคอุจจาระรวง
จากไวรัสโรตาได และกวารอยละ ๘๐ คุมกันอาการทีส่ าํ คัญของ
โรค(clinically significant disease)ได การทดสอบของคณะอืน่ ให
ผลทีไ่ มนา พึงพอใจนัก วัคซีนจากสายพันธุ RIT 4237 จึงยุตกิ าร
พัฒนาและยุตกิ ารทดสอบตอไป
ตอมาจึงพัฒนาไวรัสเชือ้ เปนออนฤทธิส์ ายพันธุลกู ผสม
ไวรัสโรตามนุษย
การพัฒนาวัคซีนจากไวรัสโรตาลูกโค
สายพันธุ Bovine strain WC3
สายพันธุ WC3 ทีใ่ ชเปนสายพันธุตงั้ ตนในการพัฒนา
วั ค ซี น ขนานนี้ เพาะแยกได ที่ รั ฐ เพ็ น ซิ ล เวเนี ย จากลู ก โค
อุจจาระรวง ตัง้ แตป พ.ศ.๒๕๒๔และเอาไปทําใหเชือ่ งออนฤทธิ์
ลงโดยเพาะเลีย้ งถายทอดติดตอกันอีก ๑๒ ครัง้ ในเซลลเพาะจาก
ไตลิงเขียวแอฟริกัน (African green mmonkey kidney cells)
จนออนฤทธิ์ เมื่อเพาะไดปริมาณมากพอแลว เอาไปปรับให
ไดปริมาณ 107 plague-forming unit (PFU) ตอเด็กทารกทีจ่ ะ
ไดรบั วัคซีนหนึง่ คน
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“ผลการทดลองในสหรัฐปรากฏวา เด็กทารกขับไวรัส
ออกจากทางอุจจาระได ไมมากนักและเด็กทารกทนวัคซีน
ทีใ่ ชทดสอบไดดี มีการสนองตอบในการสราง virus-specific
neutralizating antibody ตอสายพันธุดั้ งเดิมตั้งตนที่ เอามา
พัฒนา แอนติบอดี เกิดขึน้ ในอัตรารอยละ ๗๑ ถึง ๑๐๐ ของเด็ก
ทารกทีไ่ ดรบั การทดสอบ”
“การทดสอบที่รัฐซินซินเนติ สหรัฐอเมริกาก็ใหผล
ในการสนองตอบในการสรางแอนติบอดีในอัตราทีส่ งู สอดคลอง
กันคือรอยละรอยมีระดับแอนติบอดีสูง แตปรากฏวาระดับ
ของแอนติ บ อดี ไม ไ ด มี ค วามสั ม พั นธ กั นกั บ ภู มิ ต า นทาน
คื อไม มีเด็ กทารกคนใดที่ แสดงวา มี ภูมิ ตานทานคุม กันโรค
อุจจาระรวงจากไวรัสโรตา G1 ไดเลย การทดสอบเพิ่ มเติม
ดําเนินการในแอฟริกาและในจีน ก็ปรากฏผลทํานองเดียวกัน
จึงตองยุตกิ ารดําเนินการตอไปทัง้ หมด”
การพัฒนาวัคซีนจากไวรัสโรตาลิง
สายพันธุ Simian strain RRV
ไวรัสโรตาลิงทีน่ าํ มาเปนสายพันธุตงั้ ตนในการพัฒนา
วัคซีนคือสายพันธุ Simian strain RRV (P5[3]G3) ไวรัสโรตา
ลิงสายพันธุนี้ เพาะแยกไดจากลิงอายุนอยตัวหนึ่งที่มีอาการ
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ทองรวง นําเอามาทําใหเชื่องออนฤทธิ์โดยเพาะเลี้ยงถายทอด
ติดตอกันในเซลลเพาะอีก ๑๖ ครัง้ จึงเชือ่ ง
“การทดสอบในเด็กกลุมอายุ ๒ – ๑๒ ป ปรากฏวา
สามารถกระตุนใหมกี ารสนองตอบในการสรางแอนติบอดีไดและ
แสดงว า มี ค วามปลอดภั ย แตผลการทดสอบในทารกชาว
ฟนแลนดอายุ ๕ – ๒๐เดือน ทารกกลุมหนึง่ มีไข ในเวลา ๓ – ๔
วันหลังไดรบั วัคซีนทดลอง หากไดรบั วัคซีนทดลองทีม่ ปี ริมาณ
ไวรัสเชือ่ งแลวนีข้ นาด105 PFU ตอโดส ในทารกอายุ ๖ –๘เดือน
หลังไดรบั วัคซีน รอยละ ๖๔ มีไขและรอยละ ๒๐ ถายอุจจาระ
เปนน้ํา แมวาไมมีฤทธิ์หรือผลขางเคียงที่สําคัญอื่น ๆ แตก็
ปรากฏวา อัตราการสรางแอนติบอดีในซีรมั ก็อยูในอัตราทีต่ า่ํ
การทดสอบในทารกทีใ่ ชปริมาณลดลงอีก ๑ ล็อก ในประเทศ
เวเนซูเอลาก็ไมมผี ลในการกระตุนสรางภูมติ า นทานโรค มีการ
ทดสอบเพิ่มเติมอีกในประเทศ ฟนแลนด สวีเดน และสหรัฐ
อเมริกา ผลทีไ่ ดกย็ งั ไมเปนทีน่ า พอใจ”
การพัฒนาวัคซีนจากไวรัสโรตาลูกแกะ
สายพันธุ Lamb strain LLR
ไวรัสโรตาของลูกแกะนี้ ไดรบั การพัฒนาขึน้ ในประเทศ
จีน ทีส่ ถาบันผลิตภัณฑชีววัตถุลานซู (Lanzhou Institute for
Biological Products)เปนไวรัสทีเ่ พาะแยกไดจากลูกแกะทองรวง
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๘ เปนสายพันธุ P[10]G12 ทําใหเชื่อง
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โดยเพาะเลีย้ งถายทอดเปนตอ ๆ ในเซลลเพาะจากไตลูกโค ๔๒
ครั้ง ขนาดของวัคซีนที่ใชทดสอบมีปริมาณ 105.5 infectious
particles ตอโดส (๓ มล) ในการทดลองทดสอบในจีนมีทารก
อายุ ๒-๒๔ เดือนเขารวมในการทดสอบ ทารกจํานวน ๑,๕๐๖
คนไดรับวัคซีนทดลอง และอีก ๑,๕๘๓ คน ไดรับวัคซีน
หลอกเปนกลุมเปรียบเทียบ ในกลุมทดสอบที่ไดวคั ซีน มีผูที่
ปวยอุจจาระรวงดวยไวรัสโรตา ๒คน และปวยดวยโรคเดียวกัน
๘ คนในกลุม เปรี ยบเที ย บ คํานวณผลแสดงวามีประสิ ทธิ
ผลรอยละ ๗๓ ผลไมพึงประสงคมีนอยและออนๆ ใกลเคียง
กับกลุมเปรียบเทียบ วัคซีนขนานนี้ไดรับการจดทะเบียนให
จําหนายไดในประเทศจีนมาตัง้ แตป พ.ศ.๒๕๔๓และปจจุบนั นี้
ก็มใี ชอยูในหลายมณฑล
การพัฒนาวัคซีนจากไวรัสโรตาลูกผสมระหวางไวรัสโรตาของ
สัตวและไวรัสโรตาของมนุษย (Reassortant Rotaviruses)
ดังไดทราบกันแลววา วัคซีนทีพ่ ฒ
ั นาจากไวรัสตนตอ
จากสัตว มปี ระสิทธิผลทีไ่ มดพี อทีจ่ ะใชปอ งกันเด็กและทารกจาก
โรคอุจจาระรวงไวรัสโรตาสายพันธุมนุษยได จะตองหาวิธใี หม
จึงมีแนวคิดในการสรางไวรัสโรตาลูกผสมระหวางไวรัสโรตา
สัตวและไวรัสโรตามนุษยโดยสอดแทรกประสานจีนส (genetic
assorting) ของไวรัสทั้งสัตวและมนุษยไวในไวรัสลูกผสม
อาณุภาคเดีย่ ว ๆ นีข้ นึ้
๙๙
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กระบวนการสรางในทํานองนีเ้ รียกวา “Reassortment”
ไวรัสลูกผสมทีไ่ ดใหมทมี่ สี ารพันธุกรรมหลายอยางผสมผสาน
กันอยูในไวรัสอาณุภาคเดียวกันนี้ จึงเรียกวา “Reassortant virus”
ในทีน่ จี้ ะขอเรียกเปนภาษาไทยทีเ่ ขาใจงายวา “ไวรัสลูกผสม”
การพัฒนาไวรัสลูกผสม
ไวรัสโรตาลูกผสมชนิดแรกทีไ่ ดรบั การพัฒนาขึน้ คือ
ลูกผสมระหวาง ไวรัสโรตาลิง (RRV)กับไวรัสโรตามนุษย และ
ไวรัสโรตาโค (WC3 หรือ UK) กับไวรัสโรตามนุษย โดยเลือก
เอาจีนส VP7 protein(เพือ่ ใหสราง ทัยป-สเปซิฟค นิวทราไลซิง
แอนติบอดีตอ ไวรัสโรตา G) กับจีนสทเี่ หลือเปนจีนสของไวรัส
โรตาของสัตวสายพันธุทเี่ ชือ่ งและออนฤทธิแ์ ลว
ไวรัสโรตาลูกผสมสายพันธุถัดไป เปนสายพันธุที่
เลือกเอา จีนส VP4 ของไวรัสโรตามนุษย (เพือ่ ใหกระตุน พี ซีโร
สเปซิฟค นิวทราไลซิง แอนติบอดีตอ ไวรัสโรตา P)ไปสอดแทรก
ประสานเขากับไวรัสโรตาของโค WC3 และยังมีอกี สายพันธุ
ทีเ่ รียกวา “Indian strains” เปนลูกผสมระหวางไวรัสโรตามนุษย
กับไวรัสโรตาโค

๑๐๐
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วัคซีนลูกผสมขนานแรก Rotashield
วัคซีนลูกผสมขนานแรกคือ ไวรัสลูกผสมระหวาง
ไวรัสโรตาลิง (RRV)กับไวรัสโรตามนุษย ซงึ่ ประกอบดวยจีนส
VP7 protein สอดประสานเขากันจีนสอกี ๑๐ ชนิดของไวรัส
โรตาลิง (RRV) พัฒนาขึน้ ที่ Laboratory of Infectious Diseases,
National Institutes of Health สหรัฐอเมริกาและนําไปทดสอบ
และผลิตเปนวัคซีนที่มีชื่อเชิงพาณิชยวา “Rotashield” ซึ่งได
รับการจดทะเบียนใหจําหนายไดในสหรัฐอเมริกา ใหใชได
ทัว่ ไปในทารก
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ วัคซีนปองกันภาวะ
ติดเชือ้ ไวรัสโรตา “Rotashield” จึงไดรบั อนุมตั ใิ หจดทะเบียน
จําหนายในประเทศสหรัฐอเมริกาไดเปนขนานแรก แตเมือ่ นํา
ไปใช ใ นสภาพความเป นจริ ง แล ว กลั บ มี เหตุก ารณ ไมพึ ง
ประสงคทรี่ ายแรงเกิดขึ้น โดยมีรายงานพบวามีอุบตั ิการณใน
ทารกและเด็กเล็กที่ไดรับวัคซีน มีอุบัติการณปวยดวยโรค
“ลําไสกลืนกัน” หรือทีใ่ นทางการแพทยเรียกวา “intussusception” เมื่ อปรากฏวา เด็ กที่ ป วยเปนโรคดั งกลาวมี ประวั ติ
ชัดเจนวาเปนเด็กทีไ่ ดรบั วัคซีนปองกันภาวะติดเชือ้ ไวรัสโรตา
วัคซีนขนานที่ ไดรับการจดทะเบียนในสหรัฐขนานแรกนั้น
บริษัทผูผลิตจึงตัดสินใจ ถอนวัคซีนออกจากตลาด หยุดผลิต

๑๐๑

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๗ > โรคอุ จ จาระร ว งในเด็ ก

และหยุดจําหนายโดยความสมัครใจ จึงมีการถอนทะเบียน
ระงับการจําหนาย Rotashield ในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒
Rotashield
ชาตะ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
มรณะ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒
การพัฒนาสายพันธุลูกผสมระหวางไวรัสโรตาโค กับ ไวรัส
โรตามนุษย
เหตุใดจึงตองไวรัสลูกผสม
เนือ่ งจากวัคซีนทีผ่ ลิตจากไวรัสโรตาโค จะกระตุนให
รา งกายมนุ ษย สร างแอนติ บ อดี ไ ดไ มสม่ําเสมอ นั กพั ฒนา
วัคซีนจึงมีแนวคิดวา ถาสรางสายพันธุใหมที งั้ ไวรัสตนกําเนิด
จากโค (เพาะเพิม่ ขยายพันธุไดงา ยและเร็วกวาเพาะเพิม่ ขยายพันธุ
ไวรัสโรตาทีม่ ตี นกําเนิดจากมนุษย เพือ่ ลดตนทุนในการผลิต)
กับไวรัสทีม่ ตี น กําเนิดจากมนุษย (Bovine rotaviruses x human
rotaviruses) (ไวรัสทีม่ ตี น กําเนิดจากมนุษย จะคุนกับมนุษยมาก
กวา จึงนาจะกระตุนใหรา งกายมนุษยไดดกี วาไวรัสทีม่ ตี น กําเนิด
จากโคเดีย่ ว ๆ จะเปนการเพิม่ ประสิทธิภาพของวัคซีน)
ถาพัฒนาสายพันธุลกู ผสม(recombinat bovine x human
strain) ขึน้ สําเร็จ ก็นา ทีจ่ ะแกปญ
 หาไดทงั้ ในแงการเพาะพันธุ
๑๐๒
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เพื่อเพิ่มผลผลิตวัคซีน และในแงการกระตุนระบบภูมิคุมกัน
(ประสิทธิภาพ)ได โดยคัดเลือกใหไดลกู ผสมมีจนี สของไวรัส
มนุษย ทจี่ ะสรางโปรตีนในกลุมของVP7 (ซึง่ จะกระตุนใหสราง
G type specific neutralizing antibodies) กับไวรัสโรตาโค ที่
เพาะพันธุงา ย สายพันธุทเี่ หมาะคือ Wistar Calf 3 Virus (WC3,
P7[5]G6)
นีค่ อื ตนคิดทีน่ าํ มาซึง่ วัคซีนปองกันโรคอุจจาระรวงจาก
ไวรัสโรตาลูกผสมทีม่ กี ารจดทะเบียนจําหนายอยูในปจจุบนั
Rota Teq
Rota Teq เปนวัคซีนปองกันโรคอุจจาระรวงจากไวรัส
โรตา ของบริษทั Merck and Co. สหรัฐอเมริกา เปนวัคซีนที่
พั ฒ นาขึ้ น จากไวรั ส โรต า เชื้ อ เป นลู ก ผสม ระหว า งไวรั ส
โรตาของมนุษยและของสัตวรวม ๕ ชนิดดวยกัน* ไดรบั การ
จดทะเบียนจากสํานักงานอาหารและยาสหรัฐใหจาํ หนายไดเมือ่
เดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๙ เปนวัคซีนที่ ศูนยควบคุมปองกันโรค
สหรัฐ และสมาคมกุมารแพทยอเมริกันแนะนําใหใชในการ
ปองกันโรคอุจจาระรวงในเด็ก เปนโรตาไวรัสของโคสายพันธุ
WC 3 ที่ สร างให เปนสายพั นธุลู กผสมกับไวรัสโรตาของ
มนุษยรวมกันได ไวรัสลูกผสมทัง้ ๕ชนิด*นัน้ ไดแก
A. ไวรัสลูกผสมใหม ๔ ชนิด ทีแ่ สดงออกของจีนส
(genes express)VP7ของไวรัสโรตามนุษย ชนิด G1,G2,G3หรือ
๑๐๓
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G3-G4 และแสดงออกจีนสของไวรัสโรตาโค WC3 ชนิด VP4
(P7[5])
B. สีช่ นิดจาก A. ยังรวมกับไวรัสลูกผสมอีก ๑ ชนิด
เปนสายพันธุลูกผสมที่แสดงออก ของจีนสไวรัสโรตามนุษย
ทีใ่ ห VP4 (P1A[8]) ผสมกับไวรัสโรตาโค WC3 ทีแ่ สดงออก
ของจีนส VP7(G6)
โปรตีนพื้นผิวของไวรัสโรตาไดจากสายพันธุมนุษย
ไดแก G1, G2,G3, G4 และ P1A
โปรตีนจากไวรัสลูกผสมไวรัสโค-มนุษยคอื WI79,SC2,
WI78, Bricout B
.................................................................................................................................................
B.

*เพือ่ ใหเขาใจแจมแจงจะขอแยกแยะดังนี้คอื
Five bovine-human rotaviruses reassortants are 4 A. and 1

A. Four recombinants of human genes expression VP7 (G1,
G2, G3 or G4) + bovine genes expression VP4 (P7[5]) of Bovine
rotavirus WC3
plus
B. One recombinant of human genes expression VP4
(P1A[8]) + bovine Genes expression VP7(G6) of Bovine rotavirus
WC3
The human strains that provide surface proteins: G1, G2, G3,
G4 and P1A.
For the bovine-reassortant: WI79, SC2, WI78, Bricout B
……………………………………………………………………………………………….
๑๐๔

เมอรค

รูปแบบ
Oral suspension
๒ มล./โดส

สวนประกอบ
Bovine-human
reassortant
pentavalent
G1 ปริมาณ 2.2x106
infectious units
G2 ปริมาณ 2.8x106
infectious units
G3 ปริมาณ 2.2x106
infectious units
G4 ปริมาณ 2.0x106
infectious units
P8 ปริมาณ 2.3x106
infectious units

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 63)

RotaTeq

ชื่อวัคซีน บริษัท

RotaTeq วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโรตาที่มีจําหนายในประเทศไทย

๓

อายุ
ที่ แนะนํา

๒, ๔,๖
๖-๑๕ สัปดาห โดสสุดทายภายใน
เดือน
อายุ ๘ เดือน
แตละโดสหางกัน
ไมนอยกวา ๔ สัปดาห

อายุที่รับรองใหใช
จํานวน
โดสตอไป
โดส โดสแรก
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ในการผลิตวัคซีน ไดเพาะสายพันธุลกู ผสมตนแบบใน
เซลลเวโร (Vero cell cultures) โดยไมมสี ารตานเชือ้ ราผสมใน
ขวดวัคซีน บรรจุ ๒ มล มีปริมาณไวรัสลูกผสมอยางนอยดังนี้
WC3-G1: 2.2 x 106 infectious units
WC3-G2: 2.8 x 106 infectious units
WC3-G3: 2.2 x 106 infectious units
WC3-G4: 2.0 x 106 infectious units
WC3-P1: 2.3 x 106 infectious units
ในกระบวนการผลิต ยังขจัดสารอืน่ ๆ ทีไ่ มใชเนือ้ วัคซีน
หลงเหลืออยูบางเล็กน อยไดแก trace fetal bovine serum
(แจงเอาไว เพือ่ เตือนสําหรับผูทแี่ พผลิตภัณฑจากโค)
วัคซีนนีไ้ มไดใชสารถนอมหรือ preservatives ใดๆ เลย
รวมทัง้ ไมมี thiomersolดวย
วัคซีนที่พัฒนาจากไวรัสโรตามนุษยที่เชื่องและออนฤทธิ์ใน
การกอโรค
มีโครงการศึกษาโรคอุจจาระรวงในเด็กในสหรัฐอยู
โครงการหนึง่ คณะผูทาํ การวิจยั เพาะแยกเชือ้ ไวรัสโรตาไดจาก
ผูปว ยเด็กคนหนึง่ เรียกชือ่ ไวรัสเปนรหัสในขณะนัน้ วา สายพันธุ
๘๙-๑๒ และจากการวิเคราะหทางอณูวทิ ยาก็ทราบวาเปนไวรัส
P1A[8]G1และเปนสายพันธุทกี่ อ การระบาดของโรคอุจจาระรวง
ในเด็กในซินซินเนติอยูเกือบตลอดเวลา๒ ปที่ทําการศึกษา
๑๐๖
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เด็กทีเ่ คยติดเชือ้ นีม้ าแลวจะมีภมู ติ า นทานโรคตอไวรัสโรตาถึง
๑๐๐ เปอรเซ็นตทเี ดียว ไวรัสสายพันธุนจี้ งึ นาจะเปนสายพันธุที่
กระตุนใหรางกายสรางภูมิตานทานไดดีมาก เพราะเมื่อหาย
จากโรคแลวมีความตานทานโรคทุกคน จึงมีแนวคิดวานาจะ
หาวิธที าํ ใหไวรัสโรตาสายพันธุนใี้ หเชือ่ งและออนฤทธิล์ ง ซึง่ นา
จะยังมีความสามารถสูงในการกระตุนระบบภูมิคุมกันไดดี
เพือ่ สนองใหเปนไปตามแนวคิดนีจ้ งึ เริม่ ดําเนินการกระบวนการ
ดังกลาว
เริ่มตนจากเพาะเลี้ยงไวรัสโรตาเพิ่มเติมตอไปอีกใน
เซลลเพาะปฐมภูมิ จากไตลิง (primary African Green Monkey
Kidney-1ry AGMK)เพาะตอไปอีกติดตอกันไปเรือ่ ย ๆ๒๖รอบ*
แลวติดตามดวยเซลล ไตลิงประเภทที่เพาะเลี้ยงติดตอกันมา
แล ว หลายรอบ (serially passaged AGMK) อี ก ๗ รอบ
ก็เชื่องและออนฤทธิ์ลงพอที่เขาสูกระบวนการทดสอบ ทั้งใน
หองปฏิบตั กิ ารและการทดสอบทาง คลินกิ ระยะตาง ๆ ตอไปได
เรียกวา วัคซีนไวรัสโรตาทดลอง
ผลเบือ้ งตนของการศึกษาทดสอบทางคลินกิ ปรากฏวา
วั ค ซี นไวรั ส โรต า ทดลอง มี ค วามปลอดภัยสูงและมีความ
สามารถในการกระตุนระบบภูมคิ ุม กันไดดี แมวา ทดลองในเด็ก
* เพาะ ๑ ครั้ง เรียกวา ๑ รอบ

๑๐๗
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ทารกทีอ่ ายุตา่ํ กวา ๔เดือน ภายหลัง ทีไ่ ดรบั วัคซีนไปแลว ๒โดส
เด็กทารกเกือบทุกคนมีการตอบสนองในการสรางอิมมูนทีด่ ี
ผลการศึกษาทีด่ าํ เนินการใน ๔ศูนยการทดสอบวัคซีน
ทดลองที่พัฒนาขึ้นจากเชื้อเปนออนฤทธิ์ (ไวรัส ๘๙-๑๒) นี้
ในสหรัฐ ฯ เพือ่ ประเมินประสิทธิผลของวัคซีน จึงทําการทดลอง
ในทารกอายุ ๑๐ ถึง ๑๖ สัปดาหอกี ๒ กลุม มีทงั้ ทีไ่ ดรบั วัคซีน
๒ โดสในขนาดปริมาณไวรัส 105 FFU และมีกลุมเปรียบเทียบ
(จํานวน๑๐๘ และ ๑๐๗ คน) ปรากฏวา
ภายหลังที่ไดรับวัคซีนโดสแรกเด็กทารกจะมีไขต่ําๆ
และพบบอยกวากลุมเปรียบเทียบ (รอยละ ๑๙ เทียบกับรอยละ
๔.๗)
ในกลุมทีไ่ ดรบั วัคซีน รอยละ ๙๔ มีการสนองตอบของ
ระบบอิมมูน เมือ่ เทียบกับรอยละ๔ในกลุมเปรียบเทียบ
ในกลุมทีไ่ ดรบั วัคซีน รอยละ ๙๑.๖ตรวจพบ rotavirusspecific serum IgAและตรวจพบ anti-89-12serum neutralzing
antibodiesรอยละ ๖๙.๒
เมือ่ เฝาติดตามสังเกตอาสาสมัครระหวางฤดูกาลระบาด
ฤดูแรกของปถัดไป ผูที่ อยูในกลุมปรียบเทียบปวยเปนโรค
อุจจาระรวงจากไวรัสโรตา ๑๘ คน กลุมทีไ่ ดรบั วัคซีนปวยเพียง
๒ คน
๑๐๘
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จึงคํานวณคาประสิทธิผลในการคุมกันโรคปแรกได
เทากับรอยละ ๘๙ ประสิทธิผลในการคุมกันโรคลดลงเหลือ
รอยละ๕๙ในปถดั มา(ปทสี่ อง)โดยมีผูป ว ยโรคอุจจาระรวงอยาง
รุนแรงเพียงรายเดียว เมื่อเทียบกับกลุมเปรียบเทียบมีผูปวย
ดวยโรคอุจจาระรวงอยางรุนแรงถึง ๑๐รายทีเดียว
หากคํานวณคาประสิทธิผลในการคุมกันโรคในชวง
๒ ป รวมกั น ป องกั นโรคอุจจาระรวงทุกประเภทรวมกัน
ก็จะไดเทากับ รอยละ ๗๖
ถาแยกเอาเฉพาะคุมกันโรคอุจจาระรวงอยางรุนแรง
จะไดเทากับรอยละ๘๔และ
ไดสูงถึงรอยละรอย ในการปองกันโรคอุจจาระรวง
ทีร่ นุ แรงมากทุกกรณี
เนือ่ งจากไวรัสโรตาทีพ่ บบอยคือ ไวรัส G1 จึงไมได
คิดคาประสิทธิผล ตอไวรัสชนิด Gและ Pสายพันธุอนื่ ๆ
เมือ่ ไดผลเปนทีพ่ อใจแลว บริษทั GSK ไดเพาะเลีย้ งเชือ้
ตอมาอีกจนถึงระดับที่ ๔๓ (passage 43) ขนานนามใหมวา
“ไวรัส RIX4414” และนําไปผานกระบวนการทําใหบริสทุ ธิ์
ยิ่ ง ขึ้ น นําเข า สูส ายการผลิ ตและได รับ การจดทะเบี ย นให
จําหนายในนามการคาวา ROTARIX จําหนายในสหภาพยุโรป
และสหรัฐอเมริกา และในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก รวมทั้ง
ประเทศไทยดวย
๑๐๙
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ผลการกระตุนระบบสรางภูมคิ ุม กันโรค
การทดสอบวั ค ซี นไวรั ส โรต า ได ดําเนิ นการอย าง
กว างขวางทั้ งในประเทศที่ พั ฒนาแลวและประเทศที่ กําลัง
พัฒนา ไปในเวลาพรอม ๆ กัน ในทวีปอาเซียนมีการทดสอบใน
ประเทศสิงคโปรโดยใช ขนาดทีม่ ปี ริมาณไวรัสในวัคซีนทีต่ า งกัน
(dose-ranging) โดยมีทารกรวมในการทดสอบ ๒,๔๖๔ คน
ไม พบว ามี อุบั ติก ารณ ไมพึ ง ประสงคเพิ่ ม ขึ้ น ไม วาจะเปน
อาการตัวรอนเปนไข อาการทองเดิน อาการอาเจียน หรืออาการ
อยูไ มสุขหลุกหลิก (irritability) ก็ไมพบ แมวาใชไวรัสที่มี
ปริมาณสูงขึน้ ถึง 106.1 FFU ก็ตาม
ประสิทธิผลของวัคซีนเชือ้ เปนออนฤทธิ์
การศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิผลของวัคซีนไวรัส
โรตาชนิดเชือ้ เปนออนฤทธิ์ RIX4414 ดําเนินการเปนครัง้ แรก
ทีป่ ระเทศฟนแลนดในระหวางฤดูกาลระบาดของไวรัสโรตา ๒
ฤดู โดยใหกนิ วัคซีน ๒ ครัง้ ในขนาดแตละครัง้ มีปริมาณไวรัส
คอนขางต่าํ คือ 104.7 FFU มีเด็กทารกเขารวมในการศึกษานี้ ๔๕๐
คน เด็กทารกทุกคนทนวัคซีนไดดี หลังที่ไดรับโดสที่สอง
มีผลซีโร-คอนเวอรชนั (เปลีย่ นจากผลตรวจแอนติบอดีในซีรมั
เปนลบ กลายเปนผลบวก) ประมาณรอยละ ๘๐ ประสิทธิผลใน
การปองกันไวรัสโรตาทุกประเภทเทากับรอยละ ๗๓ แตถา
พิจารณาเฉพาะโรคอุจจาระรวงรุนแรงจะมีประสิทธิผลสูงไดถงึ
๑๑๐
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รอยละ ๙๐ในฤดูกาลระบาดครัง้ แรกหลังไดรบั วัคซีน และลดลง
เหลือรอยละ ๘๕ในฤดูกาลระบาดปถดั ไป ทารก ๓๕ คนจาก
๓๘ คน ปวยเปนอุจจาระรวงดวยไวรัสโรตา G1 ทีต่ รงกับชนิด
ของไวรัสโรตาทีเ่ ปนวัคซีน ในการศึกษานีจ้ งึ ยังบอกไมไดวา
จะปองกันไวรัส โรตาตางทัยปกนั ไดหรือไม
การทดสอบเพือ่ ประเมินผลทีด่ าํ เนินการอยูในประเทศ
ละตินอเมริกา ๑๑ ประเทศ อัตราซีโรคอนเวอรชนั ไมวา จะให
ไดรับวัคซีนที่มีปริมาณไวรัสตอโดสวามีมากหรือนอย เชน
104.7, 105.2 หรือ 105.8 FFU การตอบสนองในการสราง serum
rotavirus IgA กลับไดผลไมสูด นี กั คือมีผลกระตุนเพียงรอยละ
๖๑ ถึง ๖๕ เทานัน้ เอง แมวา อัตราดังกลาวจะต่าํ แตถา ในโดส
ขนาดทีส่ งู ประสิทธิผลในการปองกันโรคอุจจาระรวงทีร่ นุ แรง
จากไวรัสโรตากลับสูงถึงรอยละ๘๖การศึกษาในละตินอเมริกา
ใหขอมูลวา วัคซีน “โรตาริกซ” สามารถลดอัตราการเขารับ
การรักษาในโรงพยาบาลลดลงถึง รอยละ ๘๕ และหากเปนราย
ทีร่ นุ แรงมากจะลดลงไดถงึ ๑๐๐ เปอรเซ็นตทเี ดียว ถาคํานวณ
โดยทัว่ ไปแลวประสิทธิผลของวัคซีนโรตาริกซ ในการปองกัน
โรคอุจจาระรวงที่มีอาการรุนแรงไดรอยละ ๙๑.๘ รายงาน
การศึกษาลาสุดชีว้ า วัคซีนโรตาริกซจะปองกันโรคจากไวรัส
ทัยป G1 ได ๙๖%, G2 ได ๘๖%, G3 ได ๙๔%, G4 ได ๙๕%
และ G9 ได ๘๕%
๑๑๑
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ฤทธิไ์ มพงึ ประสงค
อาการไมพึงประสงคจากวัคซีน และที่พบในกลุม
เปรียบเทียบไมมคี วามแตกตางกัน และไมมอี าการอะไรทีร่ นุ แรง
มี เพี ย งเล็ ก นอยเชนไข ต่ํา ๆ และหายไปไดเอง อาจจะมีก็
เฉพาะหลังกินวัคซีนโดสแรก จะมีการขับถายไวรัสโรตาออก
ทางอุ จ จาระของผูที่ ไ ด รั บ วั ค ซี น อั น อาจจะเป น ตั ว การ
แพรเชือ้ ใหแกผูท ไี่ มไดรบั วัคซีนได
การเกิดลําไสกลืนกัน (intussusception) หลังรับวัคซีน
ดังมีมีกรณีเกิดกับวัคซีน “โรตาชีลด” คือผูที่ไดรับ
วัคซีน อาจเกิดมีลาํ ไสกลืนกัน (intussusception)ได การทดสอบ
ภาคสนามจึงตองพิถพี ถิ นั และตองการอาสาสมัครจํานวนมาก
ขึ้นดวย Ruiz-Palacios และคณะรายงานผลการศึกษาไวใน
วารสารNew England Journal of Medicine2006,354(1) :11-21
ชือ่ เรือ่ ง “Safety and efficacy of an attenuated vaccine against
severe rotavirus gastroenteritis”ไดทาํ การทดสอบวัคซีนโรตาริกซ
ขัน้ ที่ ๓(Phase III)โดยมีอาสาสมัครรวมในโครงการกวา ๖๓,๐๐๐
คน ใหไดรบั วัคซีนคนละ ๒ โดส เฝาดูการเกิดลําไสกลืนกัน
เปนเวลา ๓๑ วันหลังการกินวัคซีนแตละโดส พบวามีรายทีม่ ี
ลําไสกลืนกัน ๑๓ รายในชวงเวลาเฝาสังเกต ๓๑ วัน แต ๗
รายเปนผูที่อยูในกลุมเปรียบเทียบไมไดรับวัคซีน (เปนกลุม
ที่ไดรับวัคซีนเพียง ๖ ราย) ใน ๑-๒ สัปดาหแรกยังไมพบ
เหตุการณดังกลาว ไมมีการกระจุกตัวเปนพิเศษวาเกิดหลัง
๑๑๒

Rotarix

สวนประกอบ

แกล็กโซ
Human-derived
สมิทไคลน monovalent
G1P[8] ปริมาณ
> 106 CCID50/มล.

ชื่อวัคซีน บริษัท

อายุ
ที่ แนะนํา

๖-๑๕ สัปดาห โดสสุดทายภายใน
๒, ๔
อายุ ๘ เดือน
เดือน
หางจากโดสแรก
ไมนอยกวา ๔ สัปดาห

จํานวน
อายุที่รับรองใหใช
โดส โดสแรก
โดสตอไป

Lyophilize๑ มล./โดส ๒
หรือ Oral suspension
๑.๕ มล./โดส

รูปแบบ

Rotarix วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโรตาที่มีจําหนายในประเทศไทย
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โดส ที่ เท า ใด เมื่ อติ ดตามเฝาสังเกตตลอดระยะเวลาจนจบ
เสร็จสิน้ การศึกษา พบวา มีลําไสกลืนกันในกลุมเปรียบเทียบ
๑๖ ราย (ไมไดรบั วัคซีนเลยยังเกิด) แตในกลุมทีไ่ ดรบั วัคซีนมี
เพียง ๙ รายทีม่ ลี าํ ไสกลืนกัน
คําแนะนําในการใชวคั ซีนโรตาริกซ
วัคซีนโรตาริกซ ไดรบั การจดทะเบียนจําหนายไดใน
สหภาพยุโรปและประเทศอืน่ ๆ อีกหลายประเทศ
การใหวัคซีน ใหกิน ๒ ครั้งหางกัน ๔ สัปดาห ให
หลังอายุครบสัปดาห ควรใหโดสที่ ๒ ประมาณสัปดาหที่ ๑๖
และควรใหวคั ซีนใหครบกอนอายุ ๒ สัปดาห สามารถปองกัน
โรคอุจจาระรวงจากไวรัสโรตาทัยป G1P[8], G2P[4} G3P[8],
G4P[8] และ G9P[8]
การใหดมื่ นมมารดา และเด็กทารกคลอดกอนกําหนด
ก็ไมเปนขอหามใชสาํ หรับวัคซีนโรตาริกซ
การใหวคั ซีนอืน่ ๆ ในโครงการสรางเสริมภูมคิ ุม กันโรค
รวมทัง้ วัคซีนโปลิโอก็ใหรว มกันได ไมขดั ขวางซึง่ กันและกัน
หลังจากป พ.ศ. ๒๕๔๙ มีวคั ซีนปองกันไวรัสโรตาอีก
๒ ขนานทีร่ ายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพประสิทธิผลวา
สามารถปองกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโรตา เอ ในเด็กไดในอัตราทีส่ งู
โดยไมมคี วามเสีย่ งตอการเปน “โรคลําไสกลืนกัน” ดวยเหตุนี้
ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ องคการอนามัยโลกไดประเมินแลว จึง
๑๑๔

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๗ > โรคอุ จ จาระร ว งในเด็ ก

แนะนําใหประเทศตาง ๆ ทัว่ โลกทุกประเทศ ใหพจิ ารณานําเอา
วัคซีนปองกันไวรัสโรตานี้ เขาไปผนวกรวมเขากับการใหวคั ซีน
ในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคแหงชาติใหแกทารกและ
เด็กเล็กในประเทศเหลานัน้ ดวย
เหตุการณทมี่ ชี นิ้ สวนของไวรัสสุกรปนเปอ นในวัคซีน
ในชวงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีรายงานการตรวจ
พบมีการปนเปอ นเชือ้ Porcine Circovirus type 1 (PCV1) ใน
วัคซีน RotarixTM ซึ่ งเปนเพียงการปนเปอนชิ้นสวนดีเอ็นเอ
ของเชือ้ PCV1 ในชวงแรกทีต่ รวจพบสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยก็ประกาศ
ระงับใชวคั ซีน RotarixTM ในประเทศชัว่ คราว แต WHO และ
ประเทศในยุโรป ไมไดสงั่ ใหหยุดใช ตอมาในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในสหรัฐ
อเมริกาก็ตรวจพบ DNA ของ PCV1 ในวัคซีน RotaTeqTM เชน
เดียวกันแตในปริมาณนอย และยังพบมี PCV2ดวย ซึง่ ทัง้ PCV1
และPCV2ไมกอ ใหเกิดโรคในคน แตในPCV2กอโรคใน สัตวได
เมือ่ ไดทบทวนเอกสารรายงานตาง ๆ โดยละเอียดมีขอ มูลดาน
ความปลอดภัยอยางรอบคอบ สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาของสหรัฐอเมริกา ไดใหความเห็นวาวัคซีนปองกันการ
ติดเชือ้ ไวรัสโรตาทัง้ ๒ ชนิด ดังกลาวมีประโยชนมากกวาความ
เสีย่ งจึงประกาศยกเลิกการระงับใชวคั ซีน RotarixTM และใหใช
วัคซีน RotaTeqTM ตอได ตามปกติ
๑๑๕
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คณะกรรมการอาหารและยาในประเทศไทยไดประชุม
หารือหนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ทีป่ ระชุมมีความเห็นวา วัคซีนปองกันโรคจากโรตาไวรัสโดย
รวมแลวยังมีประโยชนมากกวาความเสี่ยง จึงเห็นควรยกเลิก
การระงับการใช ใหใชวคั ซีนทัง้ สองบริษทั ไดเหมือนเดิม จาก
การตรวจสอบพบวามี DNAของเชือ้ ปนเปอ นอยูในขัน้ ตอนการ
ผลิตเริ่มตนของวัคซีน เชื้อไดปนเปอนตั้งแตตนกอนการได
รับใบอนุญาต และกอนการศึกษาทางคลินกิ เสียอีก ดวยเหตุนี้
ในการใหวคั ซีน บุคลากรทางการแพทยควรชีแ้ จงใหผูป กครอง
ทราบถึ งการปนเปอนของเชื้ อ PCV ในวัคซีน และแจงให
ทราบว า จากการทบทวนหลั ก ฐานทางวิ ท ยาศาสตร อย า ง
ละเอี ย ด คณะกรรมการอาหารและยาทั้ งในประเทศสหรัฐ
อเมริ ก าและประเทศไทยเห็ น ควรวา สามารถใช วั คซี นทั้ ง
Rotarix TM และ RotaTeq TM ได เนื่ องจากเชื้ อ PCV ที่
ปนเปอนนั้นไมกอใหเกิดโรคในคน นอกจากนี้วัคซีนทั้ง ๒
ชนิดมีขอมูลดานความปลอดภัยใน การศึกษาวิจัยทางคลินิก
ในอาสาสมัครหลายหมื่นคน และวัคซีนใชกับเด็กหลายลาน
คนหลังออกจําหนาย
ดังนั้นประโยชนของวัคซีนในการปองกันการนอน
โรงพยาบาลและโรคอุจจาระรวงจากไวรัสโรตา มีประโยชน
มากกวาความเสีย่ ง
๑๑๖
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ขอมูลจากประเทศไทย
ในประเทศไทย โรคอุจจาระรวงยังเปนปญหาสําคัญ
โดยเฉพาะในเด็กอายุตา่ํ กวา ๕ ป เนือ่ งจากเปนสาเหตุของการ
ปวยและการตายในอันดับแรกของกลุมโรคติดเชื้อที่เฝาระวัง
ทัง้ หมด สาเหตุทสี่ ําคัญในเด็กเล็กจะเปนไวรัสโรตา พบไดถงึ
รอยละ ๒๔.๗ และจะพบมากในฤดูหนาว โดยเฉพาะในฤดู
หนาวอาจพบไดมากกวารอยละ ๕๐ของโรคอุจจาระรวงในเด็ก
สายพันธุ rotavirus ที่พบในประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลง
สายพันธุหลักที่ระบาดในแตละป การเปลี่ยนแปลงสายพันธุ
ตาม G genotype จะมีผลในการวางมาตรการปองกันดวยวัคซีน
ตอไปในอนาคต จึงมีการศึกษาขอมูลพืน้ ฐานในประเทศไทยดวย
๑. การศึกษาที่ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตรศริ ิราช
พยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓
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การศึกษาเบื้องตนเรือ่ งการติดเชื้อ Rotavirus ในประชากรไทย*
พิไลพันธุ พุธวัฒนะ, ปร.ด.**, นิรันดร วรรณประภา, พ.บ.***,
เกลียวพันธ เถกิงพล, วท.ม.****, จันทพงษ วะสี, พ.บ.**,
และประเสริฐ ทองเจริญ, พบ., Dr.med.**
คณะผูรายงานไดทําการตรวจหา Complement fixing antibodies ตอเชือ้ Rotavirus ในซีรมั่ ของคนทีม่ อี ายุตาง ๆ ตัง้ แตนอยกวา
๖ เดือน จนถึง ๓๕ ป โดยทําการ screen ซีรมั่ ทีค่ วามเจือจาง ๑ : ๘
ผลการทดลองแสดงใหเห็นวารอยละ ๑๕ ของเด็กอายุตา่ํ กวา ๖ เดือน
– ๑ ป พบแอนติบอดียรอยละ ๕๒ และ ตั้งแตอายุมากกวา ๑ ป
เปนตนไปจนถึงอายุ ๓๕ป ตรวจพบแอนติบอดียป ระมาณรอยละ๗๐
นอกจากนีก้ ารตรวจอุจจาระ จากเด็กอายุต่ํากวา ๑ ป ทีเ่ ปน
โรคทองรวง พบเชือ้ ไวรัสรอยละ ๔๔ โดยตรวจพบในเพศชายมาก
กวาเพศหญิง แตก็ไมมีความแตกตางทางสถิติ การติดเชื้อขึ้นอยูกับ
ฤดูกาลหรือไม ยังสรุปไมไดดวยการทดลองนี้
*

งานวิจัยนี้ ได รับ ทุน อุด หนุ น จากบริษัท Ciba-Geigy (Switzerland)
และศิรริ าชมูลนิธิ
** ภาควิชาจุลชีววิทยา
*** ภาควิชากุมารเวชศาสตร
**** ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล กรุงเทพฯ
คัดลอกจากวารสารจดหมายเหตุทางแพทย แพทยสมาคมแหงประเทศไทย
ปที่ ๖๔ ฉบับที่ ๗ เดือนกรกฎาคม ๒๕๒๔ หนา ๓๔๑-๓๔๕
๑๑๘
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๒. เอกสารรายงานการวิจยั เรือ่ งนี้ ได ตีพมิ พไวในวารสารสากล
คือ วารสารโรคติดเชือ้ Rotavirus Diarrhea in Thailand • JID
2005:192 (Suppl 1) •S87 - S93
แพทยหญิง ชุลพี ร จิรพงษสา และคณะไดทาํ การศึกษา
การระบาดของโรคอุจจาระรวงและภาระโรคดังกลาวในประเทศ
ไทย และเอกสารการวิจยั ไดเผยแพรเมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนการ
วิจัยสํารวจเฝาระวังในโรงพยาบาลขนาดใหญ ๖ แหงในภาค
ตางๆ ของประเทศ ไดแก โรงพยาบาลแมสอดจังหวัดตาก
โรงพยาบาลหนองคาย โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาล
จันทบุรี โรงพยาบาลหาดใหญ จงั หวัดสงขลา และโรงพยาบาล
สระแก ว สําหรั บการเฝา ระวั งในชุมชนดําเนินการที่ตําบล
หวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลทัง้ ๖ แหงนัน้ ตัง้
เพื่อบริการชุมชนอยูในพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ ที่มีประชากร
ประมาณ ๑๐ ลานคน และเปนประชากรเด็ก อายุตา่ํ กวา ๑๕ ป
ประมาณ๑ ลานคน
ผูป  ว ยเด็ ก ทุ ก คนที่ ไ ด รั บ ไว รั ก ษาในโรงพยาบาล
ที่นํามาศึกษา เปนเด็กที่เริ่มมีอาการทองเดินมากอน ๗ วัน
เจาหนาที่ที่มีหนาที่เฝาระวัง จะทําการทบทวนรายงานผูปวย
ทุกวันเพื่อที่คนหาผูปวยที่เหมาะสมเขาเกณฑที่จะรวมเขาใน
การวิจยั ได จากนัน้ พยาบาลประจําหอผูปวยเด็กจะทํารายงาน
ใหเสร็จเรียบรอยภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังรับผูปวยไวทําการ
๑๑๙
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รักษาในโรงพยาบาล พยาบาลประจําหอผูปวยจะเปนผูเก็บ
อุจจาระตัวอยางสงตรวจ สงไปยังหองปฏิบตั กิ ารชันสูตรอางอิง
ทีส่ ถาบันสุขภาพของไทย (Thai NIH)เพือ่ ชันสูตรหาไวรัสโรตา
โดยวิธี PAGE(Polyacralamide Gel Electrophiresis)
ในระหวางชวงเวลา ๒๔ เดือนที่เฝาระวัง มีผูปวยที่
ไปขอรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล ๖ แหง ดวยโรคอุจจาระรวง
ในการเฝาระวังนี้ รวมทัง้ สิน้ ๔,๐๕๗ ราย และไดเก็บตัวอยาง
อุจจาระรวงไปตรวจรวม๑,๙๕๐ ตัวอยาง อุจจาระจํานวน ๘๓๘
ตัวอยางหรือรอยละ ๔๓ ทีท่ ําการตรวจ ใหผลบวกวามีไวรัส
โรตา เมือ่ นําไปตรวจหาซีโรทัยป ปรากฏวา รอยละ ๕๔.๘ เปน
ซีโรทัยป G9 ซึ่งเปนชนิดที่พบบอยกวาทัยปอื่นของแตละป
ทัยปอนื่ ๆ ทีต่ รวจพบรองลงไปตามลําดับไดแก G2 (17.2%),
G4 (5.3%), G1 (0.8%), และ G3 (0.1%)
กวาครึ่งของผูปวยโรคอุจจาระรวงที่เพาะแยกเชื้อได
ไวรัสโรตา ทีแ่ พทยตอ งรับไวรกั ษาในโรงพยาบาลนัน้ เปนเด็ก
อายุ ๑ ขวบ ผลการเฝาระวังในชุมชนปรากฏวาสัดสวนของผูปว ย
ทีพ่ บวาปวยดวยโรคอุจจาระรวงไวรัสโรตาในชุมชน จะต่าํ กวา
ผูปวยโรคอุจจาระรวงทีแ่ พทยตอ งรับไวรักษาในโรงพยาบาล
(รอยละ ๑๒.๒ เทียบกับ รอยละ ๔๓.๐)
สรุปผลไดวา ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ มีรายงานผูปว ยเด็ก
ทีป่ ว ยดวยโรคอุจจาระรวงจํานวน๑๑ลานคน
๑๒๐
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๓.การศึกษาระยะยาวถึงไวรัสโรตาสายพันธุมนุษย ในประเทศ
ไทย หาการกระจายของ ทัยป Gระหวาง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๓๖– เดือน มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๕๐ พบวามีการเปลีย่ นแปลง
ในการกระจายของ ทัยป G ตีพมิ พในวารสารวิชาการ J Med
Virol 2010; 82: 157–163.
ในระหวาง ป พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึง ๒๕๕๐ ดร. เยาวภา
พงษ สุ ว รรณและคณะ จากสถาบั น วิ จั ย สุ ข ภาพแห ง ชาติ
กรมวิทยาศาสรการแพทย รวมกับนักวิจัยจากภาควิชาไวรัส
วิทยาและปาราสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย สุขภาพ
ฟูจติ ะ เมือง โตโวอาเกะ อาอิชิ ประเทศญีป่ ุน ไดรว มทําการศึกษา
ระยะยาวถึงไวรัสโรตาสายพันธุมนุษย ในประเทศไทย หาการ
กระจายของ ทัยป G ระหวาง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ –
เดือน มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๐ พบวามีการเปลีย่ นแปลงในการ
กระจายของ ทัยป G ตีพมิ พในวารสารวิชาการJ Med Virol2010;
82:157–163.มีเนือ้ ความโดยสรุปดังนี้
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๗ จนถึง พ.ศ. ๒๕๔๑
๒๕๔๒ทัยปทพี่ บสวนมากคือ G1type
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓ จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๑
๒๕๕๒เริม่ พบวา ทัยปทพี่ บสวนมากคือ G9type
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๔ จนถึง พ.ศ. ๒๕๔๔
๒๕๔๕ และ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๖ พบวา ทัยปทพี่ บบอยทีส่ ดุ
คือ G9 type
๑๒๑
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ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗ G1 กลับมาเปนทัยป
ทีพ่ บบอยใหมอกี ครัง้
เริม่ พบวามี ทัยป G12ระหวางป พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๒,
และพบอีกในระหวางชวงป พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๘และระหวาง
ป พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐
ระหวางป พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๕เริม่ พบ ทัยป G4 และ
G3 typesในระดับปานกลาง และพบในระดับปานกลางนีอ้ กี ใน
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘
ในการวิเคราะห VP7หาNucleotide sequenceของจีนส
ของไวรัสสายพันธุ G9และG12 ซึง่ อุบตั ขิ นึ้ ใหมในประเทศไทย
พบวาคลายกับการพบสายพันธุชวั่ คราวทีพ่ บในประเทศอืน่ ๆ
เพือ่ ใหเขาใจงายขึน้ โปรดดูตาราง
พ.ศ. – พ.ศ.

ทัย ปที่พบ

๒๕๓๖-๓๗
๒๕๔๑-๔๒
๒๕๔๒-๔๓
๒๕๔๓-๔๔
๒๕๔๔-๔๕
๒๕๔๕-๔๖
๒๕๔๖-๔๗
๒๕๔๗-๔๘
๒๕๔๙-๕๐

G1
G1, G12
G9
G9
G9
G9,
G1
G12,
G12

เริ่มพบ

พบปานกลาง

พบบอย
+
+

+
G3, G4+
G3, G4

๑๒๒

+
+
G9+
+
G12+
+
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๔. ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับคณะ
นักวิจยั จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญีป่ ุน
ไดรวมมือกันทําการวิจัย เรื่องความผันแปรของไวรัสโรตา
จีโนทัยป จี ในจังหวัดเชียงใหม
ศาสตราจารย ดร. นิวฒ
ั น มณีกาญจน และคณะ จาก
ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม รว มกับ คณะนักวิจยั
จาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุน ได
รวมมือกันทําการวิจยั เรือ่ งความผันแปรของไวรัสโรตา จีโนทัยป
จี ในจังหวัดเชียงใหม ระหวางปพ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗
ผลงานวิ จัยนี้ ไดนําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการคือ
Journal of Medical Virology พ.ศ. ๒๕๕๐ ชือ่ เรือ่ ง “Changing
Pattern of Rotavirus G Genotype Distribution in Chiang Mai ,
Thailand From 2002 to 2004: Decline of G9 and Reemegence of
G1 and G2. โดยมีผูร ว มนิพนธคอื Pattara Khamrin, Supatra
Peerakome, Supin Tonusin, Rungnapa Malasao, Shoko Okitsu,
Masashi Mizuguchi, Hiroshi Ushijima, and Niwat Maneekarn.
ตีพมิ พในวารสาร Journal of Medical Virology 2007, 79:17751782 มีเนือ้ ความพอสรุปไดดงั นี้
การศึกษาวิจยั แตกอ นมาพบวา ไวรัสโรตา กรุพ เอ เปน
กรุพทีพ่ บบอยในประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ.
๑๒๓
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๒๕๔๔ พบวาไวรัส G9 อุบัติขึ้นและเปนจีโนทัยปที่พบชุก
บอยมากในประเทศไทย (ในจังหวัดเชียงใหม รอ ยละ ๙๑.๖)
ระหวางปพ.ศ.๒๕๔๕ถึง พ.ศ.๒๕๔๗ตรวจพบไวรัส
โรตา กรุพ เอ จากอุจจาระ๙๘ ตัวอยาง จากตัวอยางตรวจ ๒๖๓
ตัวอยาง (รอยละ ๓๗.๓) ทีเ่ ก็บจากเด็กปวยดวยโรคอุจจาระรวง
ทีร่ บั ไวรกั ษาในโรงพยาบาล ในจํานวนดังกลาว
๔๐ ตัวอยาง(รอยละ ๔๐.๘) เปนไวรัส G9P[8]
๓๓ ตัวอยาง(รอยละ ๓๓.๗) เปนไวรัส G1P[8]
๒๓ ตัวอยาง (รอยละ ๒๓.๕) เปนไวรัส G2P[4]
๒ ตัวอยาง (รอยละ ๒.๐) เปนไวรัส G3P[9]
ไวรัส G9P[8] เปนสายพันธุทพี่ บชุกในป พ.ศ. ๒๕๔๕
แต ก็ พบว า มี ความชุกลดลงฮวบฮาบในระหวางป ๒๕๔๕
๒๕๔๗
ในปพ.ศ.๒๕๔๖เกิดมีสายพันธุ ไวรัส G2P[4]อุบตั ขิ นึ้
ครัน้ ปตอ มา(๒๕๔๗) ก็กลับกลายเปน ไวรัส G1P[8]
การวิเคราะห Phylogenetic analysis VP7 genes พบวา
ไวรัสโรตาสายพันธุ G1, G2 และ G9 เปนสายพันธุทกี่ ระจุกตัว
กลายเปนสายพันธุที่ พบบอยจากหลายภาคในประเทศไทย
สรุปแลว ในจังหวัดเชียงใหม พบไวรัส G9P[8] ลดลง แตในป
๒๕๔๕-๒๕๔๗เริม่ พบไวรัส G1P[8]และG2P[4]อุบตั มิ ากขึน้
๑๒๔
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๕. พ.ศ. ๒๕๔๓ วารสารวิชาการชือ่ Pediatrics International
(2000) 42, 415-421 ไดตีพิมพบทความปริทัศน ทบทวน
วรรณกรรม เกีย่ วกับขอมูลเชือ้ ไวรัสโรตาทีก่ อ โรคอุจจาระรวง
ในประเทศไทยโดย ศาสตราจารย ดร. นิวัฒน มณีกาญจน
จากภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม นครเชียงใหม
และ ฮิโรชิ อูชจิ มิ า (Hiroshi Uchijima) จาก Department of
Developmental Medical Medical Sciences, Institue of
International Health, Graduate School of Medicine,
University of Tokyo กรุงโตเกียว โดยการตรวจสอบขอมูลใน
MedlineและThai Index Medicusพบขอมูลทีส่ าํ คัญ ๒๖ขอมูล
ที่ ตี พิ ม พ ใ นวารสารมาตรฐานนานาชาติ ที่ ก ล า วถึ ง วิ ท ยา
การระบาดของภาวะติดเชือ้ ไวรัสโรตาในประเทศไทย
การวิจัยสวนใหญรายงานวาอัตราความชุกของไวรัส
โรตาในประเทศไทยมีประมาณรอยละ๒๗–๓๔แตกม็ รี ายงาน
วาพบสูงกวานี้ การกระจายของไวรัสในผูปว ยโรคอุจจาระรวง
จากเชื้ อไวรั สโรต าที่ ไดรับไวรักษาในโรงพยาบาล จะพบ
มากในฤดู ที่ มี อ ากาศแห ง และเย็ น : เดื อนตุ ล าคมถึ งเดื อน
กุมภาพันธุ ความชุกพบบอยในทารก อายุ ๖ – ๑๑ เดือน จนถึง
๒ ขวบป ซี โรทั ยป G1 เป นซี โรทั ยป ที่ พ บบอยมากที่ สุด
รองลงไปไดแก ซีโรทัยป G2, G4 G3 พบรองลงไป ตามลําดับ
อีก สาม ซีโรทัยป สวนใหญไดแก G1, G2 และ G4 จะพบวามี
การระบากแทรกอยูดว ยเสมอ และในบางปพบทัง้ ๔ ซีโรทัยป
๑๒๕

MEIA
MEIA
MEIA
MEIA
MEIA
MEIA
MEIA
MEIA
MEIA
MEIA
MEIA
MEIA
MEIA
Seq
Seq
Seq

๒๕๒๕-๒๖
๒๕๒๖-๒๗
๒๕๒๘-๒๙
๒๕๒๙-๓๐
๒๕๓๐-๓๑
๒๕๓๐-๓๑
๒๕๓๐-๓๑
๒๕๓๑-๓๒
๒๕๓๑-๓๒
๒๕๓๒
๒๕๓๒-๓๓
๒๕๓๓-๓๔
๒๕๓๕
๒๕๔๑-๔๒
๒๕๔๕-๔๗
๒๕๔๘

๓๗
๓๓
๒๒๖
๑๐๖
๒๕
๑๐๑
๑๗๘
๖๗
๘๒
๑๔๘
๘๒
๗๗
๒๕๑
๔๒
๓๖
๘๘

Typing No. of
method. isolates
tested

Year
๐
๗
๑๗๖
๘๐
๑๑
๓๒
๓๘
๓๐
๓๖
๑๗
๓๖
๑๘
๕๕
๓๕
๒
๗๒

G1
๐
๒๑.๒
๗๗.๙
๗๕.๕
๔๔.๐
๓๑.๗
๒๑.๓
๔๔.๘
๔๓.๙
๑๑.๕
๔๓.๙
๒๓.๔
๒๑.๙
๘๓.๓
๕.๖
๘๑.๙

ตารางที่ ๑ แสดงการกระจายสายพันธุของ Rotavirus

๐
๕
๓๙
๑๕
๑๒
๓๙
๓๕
๖
๖
๓๐
๑๖
๑๙
๘๔
๐
๒๕
๔

G2
๐
๑๕.๒
๑๗.๓
๑๔.๒
๔๘.๐
๓๘.๖
๑๙.๗
๘.๙
๗.๓
๒๐.๓.
๑๙.๕
๒๔.๗
๓๓.๕
๐
๖๙.๔
๔.๕

๓
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑๒ ๗
๓
๒๐
๓
๐
๐
๑

๘.๑
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๔.๗
๓.๗
๓๐
๐.๘
๐
๐
๑.๑

No. (%) of genotype
G3
๓๔
๒๑
๑๑
๑๑
๒
๐
๑
๓
๗
๑๔
๐
๑
๔
๐
๐
๐

G4
๙๑.๙
๖๓.๖
๔.๙
๑๐.๔
๘.๐
๐
๐.๗
๔.๕
๘.๕
๙.๕
๐
๑.๓
๑.๖
๐
๐
๐

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
๐
๙
๑๑

G9

๒๕
๑๒.๕

๓๐
๑๐๔
๒๘
๓๓
๘๐
๒๗
๑๙
๑๐๕
๗
๐
๐

Untypable
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ในป พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๐ พบวามี ซีโรทัยป G9 พบไลตาม
หลังซีโรทัยป G1และG2มาตามลําดับ ในประเทศไทย แมวา จะ
ตรวจพบทัง้ G1-G4 ก็ตาม G1 ก็เปนซีโรทัยปทพี่ บบอยทีส่ ดุ
และซีโรทัยป G9 กําลังพบบอยขึน้
๖.คณะแพทยศาสตร จฬ
ุ าลงกรณมหาวิทยาลัย และคณะนักวิจยั
จากโรงพยาบาลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน กับคณะ
นักวิจยั จากโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา ทําการ
วิจยั เรือ่ งโรคอุจจาระรวงในเด็กในชุมชนทีอ่ าํ เภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแกน ดังนี้
คุ ณ กมลวรรณ และคณะ จากคณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณะนักวิจยั จากโรงพยาบาลชุมแพ
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน กับคณะนักวิจยั จากโรงพยาบาล
มหาราช จังหวัดนครราชสีมา ภายใตการนําของนักวิจัยหลัก
คือศาสตราจารยนายแพทย ยง ภูวรวรรณ ไดรว มกันทําการวิจยั
เรื่องโรคอุจจาระรวงในเด็กในชุมชนที่อําเภอ ชุมแพ จังหวัด
ขอนแกน และในเมืองใหญ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา ผลการวิจยั
ไดตพี มิ พเผยแพรไวในวารสารวิชาการป พ.ศ.๒๕๕๓ (Infection,
Genetics and Evolution 10 (2010)537–545) ผอสรุปผลไดดงั นี้
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ในบทนํากลาววา โรคอุจจาระรวงเปนโรคทีท่ ําใหเด็ก
ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลเปนจํานวนมากถึงหนึง่ ใน
สามของผูปว ยเด็กทัง้ หมดในโรงพยาบาล
ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัย ไดทําการชันสูตรและ
เคราะหผลการกระจายเชิงระบาดวิทยาของไวรัสโรตาทีเ่ ปนเหตุ
ทําใหทารกและเด็กโต ปวยดวยโรคอุจจาระรวงในเมืองและ
ในชุมชนชนบทที่รับไวรักษาในโรงพยาบาลในประเทศไทย
ระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๒
ตรวจพบ ไวรัสโรตา กรุพ เอ (Group A human rotavirus)
๑๕๘ ตัวอยางจากอุจจาระ ๕๕๗ ตัวอยาง หรือรอยละ ๒๘.๔
โดยวิธี RT-PCR พบวาความชุกของภาวะติดเชือ้ สูงสุดในชวง
ฤดูหนาว (ธันวาคม-มีนาคม) สายพันธุที่พบบอยที่สุดไดแก
สายพันธุ G1P[8] ซึ่งพบไดสูงถึงรอยละ ๔๙.๔ รองลงไป
ตามลําดับไดแก G9P[8] (๒๒.๒ %), G2P[4] (๒๐.๒ %) and
G3P[8] (๐.๖ %). ทีไ่ มใครพบไดแกสายพันธุแตกย็ งั พบไดบา ง
ไดแก G12P[8], G12P[6] and G3P[9]
ไดทาํ การวิเคราะหทาง Phylogenetic analysis ของG
and P genotypes ทีแ่ ยกได เปรียบเทียบกับสายพันธุอางอิงจาก
ประเทศอืน่ ๆ สังเกตไดวา G และ P genotypes เพิง่ เริม่ มีการ
๑๒๘
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อุบตั ขิ นึ้ ใหมในภาคเหนือของประเทศไทย ซึง่ ผลการวิเคราะห
บวา มีความ สัมพันธุกบั สายพันธุในประเทศอินเดีย
การวิจัยนี้ ยังชี้ใหเห็นวาไวรัสโรตาในประเทศไทย
มีความผันแปรดานจีโนทัยป ซึ่งคงจะผันแปรเองในประเทศ
และผันแปรไปตามกระแสการกระจายของไวรัสโรตาที่แพร
กระจายอยูทั่ วโลกดวย ผลของความผันแปรดังกลาวคงจะ
สงผลใหเกิดปญหาเกีย่ วการใชวคั ซีนเพือ่ ปองกันโรคตอไป
.

๑๒๙

เกีย่ วกับผูนพ
ิ นธ

เกิดวันที่ ๒ มกราคม ๒๔๗๖ จบการศึกษาแพทยศาสตร
บั ณฑิ ต จากคณะแพทยศาสตร และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร เมือ่ ปพ.ศ. ๒๔๙๙-๒๕๐๐
หลังการฝกอบรมแพทยประจําบานทางอายุรศาสตร ไดรับ
การบรรจุเปนอาจารยประจําในแผนกวิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร
ศิ ริร าชพยาบาล ศึ กษาเพิ่ ม เติ มโดยทุนมูลนิธิอเล็กซานเดอร ฟอน

ฮุมโบลท ไดรับปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย
ฮัมบวรก พ.ศ. ๒๕๐๕ เขาศึกษาในวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
รุนที่ ๒๖ รับปริญญาจากวิทยาลัยในปพ.ศ. ๒๕๒๗ ไดรับปริญญา
วิทยาศาสตรดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ เทคนิคการแพทย และแพทยศาสตร
ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต จากมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล วิ ท ยาศาสตร ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
ชีวการแพทย จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เมื่ อรั บ ราชการได เ ลื่ อ นชั้ น เป น รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย และไดเลื่อนเปนศาสตราจารยระดับ ๑๑ เมื่ออายุได
๔๙ ป เปนอาจารยพิเศษ สอนในมหาวิทยาลัยในตางจังหวัดอีกหลาย
มหาวิทยาลัย
ดานการบริหาร ไดรับแตงตั้งใหเปนหัวหนาสาขาวิชาไวรัส
วิ ท ยา และต อมาเป นหั ว หน าภาควิ ชาจุลชีววิ ทยา และเปนคณบดี
คณะเทคนิ คการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล ตําแหนงสุดทายเปน
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จนเกษียณอายุราชการ
ได รั บ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ขั้ น สู ง สุ ด
มหาปรมาภรณชา งเผือก
ได รั บ รางวั ล หลายรางวั ล อาทิ เ ช น รางวั ล นั ก วิ จั ย ดีเดน
แหงชาติ รางวัลมหิดล บีบราวน
ทีภ่ าคภูมใิ จเปนอยางยิง่ เมือ่ รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา และโปรดเกลาใหเปนราชบัณฑิต สํานักวิทยาศาสตร
ประเภทวิทยาศาสตรประยุกต สาขาแพทยศาสตร

