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ภาควิ ชาจุลชีววิ ทยา คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล
โนโรไวรัส (Norovirus) เป็นไวรั สทีก่อให้เกิดโรคท้องเสี ยในคนซึงพบการระบาดได้ทวไป
ั คาดว่าทั ว
โลกมีผู้ป ่ วยประมาณ
ล้านคน และเสี ยชี วิตประมาณ แสนคนต่อปี โดยการเสี ยชี วิตมั กจะพบในเด็ก
เล็ก คนสูงอายุ หรือคนทีมี ภูมิคุ้มกั นตํ าโดยในสหราชอาณาจักรมักเรียกว่า "winter vomiting bug" เพราะ
มักพบการระบาดในช่วงฤดูหนาว
โนโรไวรัส จัดอยู่ใน family Caliciviridae เป็นไวรัสทีมีสายพั นธุกรรมแบบ RNA สายเดี ยว เดิมรู้จัก
กันในชือ Norwalk like viruses (ตั งชือตามเมื องNorwalk รัฐ Ohio สหรัฐอเมริกา ทีพบการระบาดครั งแรก)
ป ั จจุบันเรียกกลุ่มไวรัสนีว่าNoroviruses แบ่งเป็น genogroups คือ GI ถึง GV โดย GI, GII และ GIV
ก่อให้เกิดโรคในคน
โนโรไวรัสสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว ซึงโนโรไวรัสปริมาณเพี ยงเล็กน้อย (< ตัว) ก็
สามารถก่อให้เกิดโรคได้ โนโรไวรัสมีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม โดยทนความร้อนได้ถึง
องศา
เซลเซี ยส มีชีว ิตอยู่รอดบนพื นผิว หรื อบนสิงของได้นานหลายวัน มีความทนทานต่อนํายาฆ่าเชือต่างๆ
รวมทั งแอลกอฮอล์ด้วย สารเคมี ทีใช้ในการฆ่าเชือโนโรไวรัสได้เป็นจําพวก ฟอร์มาลีน กลูตารอลดีไฮด์ หรือ
สารประกอบจําพวกคลอรีน เช่น โซเดียมไฮโปรคลอไรด์ (2%) ผู้ป ่ วยสามารถแพร่กระจายเชือไวรั สได้เป็น
พั นล้านตัวผ่านทางอุจจาระและการอาเจี ยน อีกทั งผู้ป ่ วยทีติดเชือแต่ไม่แสดงอาการก็สามารถแพร่เชือได้
เช่นกั น นอกจากนียังตรวจพบโนโรไวรั สในอุจจาระของผู้ป่ วยหลังจากหายป่ วยไปแล้ว สัปดาห์ ดังนั นจึง
แนะนํา ว่าผู้ป่ วยทีอาการหายแล้วควรป้ องกันการแพร่เชื อไวรั สให้ผู้อ ืน เช่น งดเว้นการปรุงอาหารให้ผู้อ ืน
รับประทานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า วัน
โนโรไวรัสสามารถติดต่อได้หลายทาง เช่น การรับประทานอาหารหรือดืมนําที มีเชือไวรัสปนเปื อน
โดยเฉพาะอาหารทีปรุงไม่สุก เช่น หอย ผักผลไม้สดทีล้างไม่สะอาด รวมถึงการสัมผั สกับผู้ป ่ วยโดยตรงการ
จับหรือสัมผัสกับสิงของที มีเชื ออยู่แล้วนํานิวเข้าปากโดยเฉพาะในเด็ก
ดังนั นจึงมักพบการระบาดอย่าง
รวดเร็วในโรงเรียนอนุบาล และโรงเรี ยนประถม เมือเชื อเข้ าสู่ร่างกายเชือจะอาศัยอยู่บริเวณลําไส้เล็กส่วนต้น
และทําให้เกิดอาการคลื นไส้ อาเจียน และเกิดความผิดปกติของการดูดซึมไขมันและนํ าตาลของลําไส้เล็ก
โนโรไวรัสไม่ใช่ไวรัสใหม่ แต่ไม่ค่อยกล่าวถึงในประเทศไทยเพราะการตรวจยุ่งยากและยังมีสาเหตุ
อืนๆ อีกมากทีก่อให้เกิดการท้องเสี ยในประเทศไทย จนกระทั งเริมมีการระบาดในโรงเรี ยนดังๆ โรงเรียน
นานาชาติ
เมือป่ วยผู้ปกครองพาไปตรวจทีโรงพยาบาล และเก็บตัวอย่างอุจจาระส่งตรวจพิ เศษทาง
ห้องปฏิบัติการเท่านั น จึงรู้ว่าเป็ นโนโรไวรัส

อาการและการรั ก ษา
โนโรไวรัสก่อให้เกิดการอักเสบทีกระเพาะอาหาร หรือลําไส้ทําให้ผู้ป ่ วยมี อาการคลืนไส้ อาเจียน
ท้องเสีย ปวดท้อง อาจมี ไข้ตํ าๆ ปวดหั ว ปวดเมื อยตามร่างกายร่วมด้วย สามารถพบผู้ป ่ วยได้ทุกเพศทุกวัย
มักจะมีอาการภายใน - ชั วโมงหลังจากได้รับเชื อไวรัส ลักษณะอาการเด่น คือ ท้องเสียและอาเจียน
โดยปกติผู้ป ่ วยจะมีอาการดีข ึ นและหายได้เองภายใน - วัน แต่ในผู้ป ่ วยทีมี อาการรุนแรงโดยเฉพาะในเด็ก
เล็ก หรือผู้สูงอายุอาจก่อให้เกิดการขาดนําได้ ดังนั นควรดืมนําเกลือแร่โออาร์เอสเพื อทดแทนการเสี ยนําและ
เกลือแร่ หรื ออาจให้นําเกลื อทางหลอดเลื อดในผู้ป ่ วยทีมี อาการรุนแรงป ั จจุบันยังไม่มียาเฉพาะเจาะจงในการ
กําจัดเชื อไวรัสนี อีกทั งยังไม่มวัี คซีนในการป้ องกันการติดเชืโอนโรไวรัส
วิ ธีการป้ องกัน
ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ โดยล้างให้นานพอ (ไม่น้อยกว่า วินาที) ก่อนกินอาหาร หลีกเลียงนํ า
และอาหารทีไม่สะอาด รับประทานอาหารทีปรุงสุก ล้างผักและผลไม้ให้สะอาด ทําความสะอาดส่วนทีคน
สั มผัสบ่อยๆ ผู้ป ่ วยควรหลีกเลี ยงการทําอาหารให้ผู้อ ื นรั บประทาน หรือใช้หลักการ
“กินร้อน ช้อนกลาง ล้าง
มื อ”
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