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หลายโรคทีมากับหน้ าฝนและต้อ งเฝ้ าระวังในช่ว งนี มีหนึ งในกลุ่มอาการทีมักพบบ่อ ย คือ โรคที
เกียวข้องกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น หลายโรคพบทั งในเด็กและผู้ใหญ่ แต่
ในบางโรคนั นการติดเชือในเด็กมักพบได้บ่อยและทําให้มีอาการรุนแรงกว่าในผู้ใหญ่ ซึงหนึงในโรคเหล่า นั น
คือ การติดเชือไวรัสอาร์เอสวี (RSV, Respiratory Syncytial Virus) ซึงพบการติดเชือได้ตลอดทั งปีซึงโรค
นีจัดเป็ นโรคติดเชือทางเดินหายใจส่วนล่างในเด็กเล็กที พบได้มากทีสุโดรคหนึ ง โดยคาดการณ์ว่าในเด็กอายุ
สองขวบทุกคนจะต้องเคยติดเชือชนิดนีอย่างน้อย ครั ง ในประเทศไทยช่วงทีพบบ่อยทีสุดคือช่วงฤดูฝน
ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน
อาร์เอสวี (RSV) คืออะไร
โรคอาร์เอสวีเกิดจากการทีผู้ป่ วยได้รับเชือไวรัส อาร์เอสวีซึงเป็ นเชือไวรัส ทีก่อให้เกิดเฉพาะโรคที
เกียวข้องกับทางเดินหายใจ ไวรัสชนิดนีมีระยะฟ ั กตัวประมาณ – วันหลังจากได้รับเชือ โดยส่วนมากมัก
ไม่ค่อยแสดงอาการรุนแรงในผู้ใหญ่ อาการทีพบในผู้ใหญ่โดยทั วไปมักคล้ายคลึงกับอาการของโรคหวัดคือ
ปวดหัว มีไข้ตํ า เจ็บคอ ไอแบบไม่มีเสมหะ มีอาการคัดจมูก โดยอาการเหล่านีมักหายได้เองใน – สัปดาห์
แต่ในผู้ป่ วยทีมีความเสียงจะมีอาการทีรุนแรงคือผู้ป ่ วยทีมีโรคเรือรังเกียวกับหัว ใจหรือปอด หรือใน
ผู้ป ่ วยทีมีภาวะภูมิคมกั
ุ้ นตํ ามักก่อให้เกิดอาการรุนแรง นอกจากนี ผู้ป ่ วยอีกกลุ่มทีพบการติดเชือโรคนี ได้
บ่อยและมีอาการรุนแรงคือ เด็กเล็กทีอายุน้อยกว่า ขวบ โดยเฉพาะในเด็กทารกจะมีอ ัตราความเสียงทีจะ
เกิดการติดเชือในทางเดินหายใจส่วนล่างและทําให้โรคมีความรุนแรงสูง
ในผู้ป ่ วยทีมีอาการรุนแรงอาจจะมีอาการเริมต้นเช่นเดียวกับอาการติดเชือในทางเดินหายใจส่วนบน
คือ มีอ าการคล้า ยหวัดธรรมดา แต่ หลังจากนั น – วันอาจจะมีอ าการแสดงของการติดเชือในทางเดิน
หายใจส่วนล่างได้แก่ มีไข้ ไอรุนแรง หายใจลําบากโดยอาจมีอาการหายใจเร็ว หรือมีเสียงวีดขณะหายใจ
ในเด็กเล็กซึงยังสื อสารไม่ได้จะต้องอาจจะต้องอาศัยการสั งเกตอาการ โดยในช่วงแรกจะมีอาการคัด
จมูกนํ ามูกไหล ซึมลง และทานอาหารได้น้อ ย หลังจากนั น – วัน จะมีอ าการไอ มีไข้ หายใจลําบาก
หายใจตืน สั นๆ เร็วๆและอาจจะมีเสี ยงตอนหายใจด้วย ในรายที อาการรุนแรงมากอาจมีอาการตัวเขียวหรือ
ภาวะ cyanosis เกิดเนื องมาจากการขาดออกซิเจนทําให้ส ีผ ิวออกม่วงๆ โดยมักจะเริมเห็นจากริมฝีปากหรือ
ทีเล็บ นอกจากนีแล้วการติดเชือไวรัสอาร์เอสวีอาจจะนํ าไปสูภาวะแทรกซ้
่
อนของโรคอื นๆทีพบมากคือ หู
ชั นกลางอักเสบ (otitis media) หรือในภาวะแทรกซ้อนทีเกียวข้องกับการติดเชือในทางเดินหายใจส่ว นล่า ง

อืนๆ เช่น หลอดลมอักเสบหรือปวดบวมได้ ซึงภาวะติดเชือแทรกซ้อ นหรืออาการของโรคในกรณีทีรุนแรง
มากควรจะได้รับการดูแลจากแพทย์ในโรงพยาบาล
อาร์เอสวี (RSV) ติ ดต่อทางไหน
ไวรัส อาร์เ อสวีส ามารถแพร่ กระจายผ่านทางสารคัดหลั งจากทางเดินหายใจเช่น นํ ามูก นํ าลาย
เสมหะ เป็นต้น และไวรัสชนิดนี สามารถทนอยู่นอกร่า งกายได้ห ลายชั วโมง ดังนั นนอกจากการได้ร ับเชือ
ผ่านการไอจามใส่กันแล้ว ยังสามารถติดต่อได้จากการสัมผัสสิงของทีปนเปื อนเชือไวรัสแล้วนํ าเข้าสู่ร่างกาย
ผ่านทางจมูก ปากและเยือบุดวงตาได้ ภายหลังการได้รับเชือผูป้ ่ วยสามารถแพร่กระจายเชือได้ต ั งแต่หลังติด
เชือ – วันไปจนถึง – สัปดาห์ ดังนั นในผู้ป ่ วยทีเริมมีอาการแสดงควรลดการแพร่กระจายเชื อไปยังผู้อ ืน
โดยการใส่ผ้าปิดปาก
การตรวจและวินิจฉัย โดยส่วนมากการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์จะทําโดยการซักประวัติและตรวจดู
อาการ หากต้องการการตรวจยืนยันจึงจะทําการส่ง ตรวจเพิมเติมเป็นรายๆ ไป ซึงในบางโรงพยาบาล
อาจจะมีการตรวจยืนยันหาเชือด้วยวิธ ี RSV Rapid Ag-detection test ซึงได้ผลการทดสอบภายในไม่กี
ชั วโมง
อาร์เอสวี (RSV) รักษาอย่างไร
เนื องจากโรคนี เป็ นโรคติดเชือทีเกิดจากไวรัสจึงทํา ให้ไม่มียารักษาอาการโดยเฉพาะ ดังนั นการ
รักษาจึงเป็นการรั กษาตามอาการ เช่น การให้ยาลดไข้ ยาขยายหลอดลม เป็นต้น ส่วนในรายทีเริมมีอาการ
รุนแรง เช่น เหนื อย หอบ มีค่า ออกซิเจนในเลือดตํ าลง อาจมีการให้ยาพ่นขยายหลอดลม ร่วมกับการให้
ออกซิเจน ในรายที มีอ าการรุ นแรงมาก อาจจะต้อ งมีการใส่ท่อ ช่ ว ยหายใจหรือ ใช้เ ครื องช่ว ยหายใจ
นอกจากนี อาจจะต้ อ งมีก ารให้ ส ารนํ าทดแทนเพื อป้ องกัน ภาวะขาดนํ าโดยเฉพาะในเด็ก ในรายที มี
ภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชืออืนๆ มักจะได้รับยาฆ่าเชืออืนๆ ทีเหมาะสมตามอาการ
การป้ องกันและการเฝ้ าระวังเนื องจากโรคนีติดต่อทางสารคัดหลั งจากทางเดินหายใจ ดังนั นควร
ปฏิบัติตนตามหลักการรักษาสุขลักษณะทีดี หมั นล้างมือบ่อยๆหากมีการติดเชือหรือมีอาการควรสวมใส่ผ ้า
ปิดปากเพื อลดการแพร่กระจายเชือไปยั งผู้อื น โดยเฉพาะตามโรงเรียนหรือสถานรับเลียงเด็ก หากมีเด็กทีมี
อาการป่ วยควรแยกออกจากเด็กปกติ และควรให้เด็กหยุดการเรียนจนกว่าจะหายจากการติดเชือเพื อลดการ
แพร่กระจายของโรค
อย่างไรก็ตามเนื องจากโรคนีจะติดต่อได้ง่ายและมักมีความรุนแรงในเด็กเล็ก ซึงความเสียงจะเพิม
มากขึ นหากต้องฝากเด็กเล็กไว้ตามสถานรับเลียงเด็ก หรือในครอบครัวมีเด็กทีโตกว่าและไปโรงเรียน หรือ
การนําเด็กเล็กไปสถานทีชุมชน ดังนั นควรหลีกเลียงการเพิ มความเสียงต่างๆ หรือหากจําเป็นเช่น มีพอง
ีน้
ทีไปโรงเรียนแล้ว จะต้องระมัดระวัง และควรล้างมือก่อนสัมผั สกับเด็กเล็ก การรักษาสุขลักษณะและการล้าง
มือ บ่อยๆ จะช่วยลดการติดต่อของเชือ และควรเพิ มความระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิงในฤดูฝนเพือให้ลูก
น้อยของคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเจ็บป่ วย
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