
โนโรไวรัส 
 

เชื้อท้องเสียโนโรไวรัสคืออะไร 
       เชื้อท้องเสียโนโรไวรัส (Norovirus) มีการระบาดทุกๆ ปี. โดยในปี ค.ศ. 2016-2017 มีการ
ระบาดอย่างมากในกลุ่มนักเรียน  เชื้อนี้เดิมชื่อว่า Norwalk virus ซึ่งเป็นสาเหตุของการระบาดของ
การติดเชื้อท้องเสียท่ีไม่ใช่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ท่ีพบบ่อยท่ีสุดในโลก การติดเชื้อไวรัสชนิดนี้เกิดขึ้น
จากการรับประทานอาหาร น้้าดื่มท่ีมีเชื้อนี้ปนเข้าไป หรือผ่านการสัมผัสกับพื้นผิวท่ีมีการปนเปื้อน เช่น 
จาน ชาม ช้อน  

 

อาการติดเชื้อโนโรไวรัสเป็นอย่างไร 
     ส่วนใหญ่มักมีอาการอาเจียน ปวดท้องและท้องเสีย ภายใน 12-48 ชั่วโมง หลังรับประทาน 
อาหารหรือน้้าท่ีมีการปนเปื้อนเชื้อนี้ หรือการสัมผัสกับสิ่งคัดหลั่งจากผู้ป่วยก็สามารถติดเชื้อนี้ได้ และ
อาการท้องเสียมักจะดีขึ้นภายใน 24-72 ชั่วโมง หลังจากเริ่มมีอาการป่วย  
อาการที่พบบ่อย คือ 
1. คลื่นไส้ อาเจียน 
2. ถ่ายเหลวเป็นน้้า 
3. ปวดท้อง 
4. อาการท่ีอาจจะพบได้ คือ ปวดศีรษะ มีไข้ ปวดเมื่อยตัว 

 

การวินิจฉัยเชื้อท้องเสียโนโรไวรัส 
      โดยการเก็บตัวอย่างอุจจาระส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อดูการติดเชื้อโนโรไวรัส 
 

การรักษาเชื้อท้องเสียโนโรไวรัส 
       ปัจจุบันยังไม่มียาเฉพาะเจาะจงในการรักษาเชื้อไวรัสชนิดนี้ การรักษาจึงเป็นการดูแลตาม
อาการ ซึ่งส่วนใหญ่อาการต่าง ๆ จะดีขึ้นภายใน 3-4 วัน 
 รายท่ีอาการไม่รุนแรง ให้ดื่มน้้าเกลือแร่ ในกรณีท่ีมีอาเจียนและท้องเสีย ให้ทานอาหารอ่อน  

และให้ยาแก้อาเจียน ยาแก้ปวดท้อง  
 รายท่ีมีภาวะขาดสารน้้าค่อนข้างมาก มีอาเจียน ปวดท้อง และถ่ายตลอด อาจเกิดอันตรายจาก 

การขาดน้้า ท้าให้ช็อค ความดันโลหิตต่้า และเสียชีวิตได้ ควรเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 
ให้น้้าเกลือทางหลอดเลือด และติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิด  
ผู้ป่วยท่ีจะมีโอกาสเสียชีวิตจากภาวะขาดสารน้้า ได้แก่ ผู้ป่วยเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ท่ีมีโรค
ประจ้าตัวต่าง ๆ   



การป้องกันการติดเชื้อท้องเสียโนโรไวรัส 
การป้องกันโดยท่ัวไป คือ การดูแลสุขอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ จะช่วยลดปัญหาการติดเชื้อ 
 
วิธีป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ คือ 
1. ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้้าอย่างน้อย 15 วินาที หลังการเข้าห้องน้้าหรือเปลี่ยน

ผ้าอ้อมเด็ก และก่อนท้าอาหารหรือรับประทานอาหาร  
2. หลีกเลี่ยงน้้าและอาหารท่ีไม่สะอาด เพราะเชื้อจะสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในน้้าได้นาน

ถึง 21-28 วัน 
3. ล้างผัก ผลไม้สด ให้สะอาด ท้าอาหารให้สุกก่อนรับประทาน  (เชื้อจะตายเมื่อความร้อนสูงกว่า 

71.3 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 1 นาที) 
4. ท้ิงเศษอาเจียนและอุจจาระอย่างระมัดระวังโดยใช้ผ้าชุบน้้าหมาดๆซับไม่ให้มีการฟุ้งกระจาย และ

ท้ิงลงในถุงพลาสติก 
5. เสื้อผ้าท่ีเปื้อนอุจจาระหรืออาเจียน ควรแยกซัก และต้องรีบซักให้สะอาดโดยเร็ว 
6. เช็ดท้าความสะอาดพื้นท่ีปนเปื้อนด้วยน้้ายาฆ่าเชื้อท่ีมีส่วนผสมของคลอรีน อย่างน้อย 10-20 นาที 

หรือน้้ายาฆ่าเชื้อ peracetic acid/ glutaraldehyde นาน 5 นาที 
7. ผู้ป่วยต้องงดการประกอบอาหาร เพราะสามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้หลังจากมีอาการเป็นระยะเวลา

อย่างน้อย 3 วัน 
8. เด็กควรงดไปโรงเรียนหรือสถานท่ีรับเลี้ยงเด็กเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ  
9. หลีกเลี่ยงการเดินทางจนกว่าจะหายเป็นปกติ 

 
แหล่งอ้างอิง 
1. https://www.cdc.gov/norovirus/[2017,Feb11]  
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Norovirus[2017,Feb11] 
3. http://www.phac-aspc.gc.ca/fs-sa/fs-fi/norovirus-eng.php[2017,Feb11] 
4. http://www.phac-aspc.gc.ca/lab-bio/res/psds-ftss/msds112e-eng.php[2017,Feb11]  

 
   ขอบคุณข้อมูลจาก   พญ.สุมิตรา  นันท์รุ่งโรจน์ 
      แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเบาหวาน และต่อมไร้ท่อฯ 
       โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 

 
 

https://www.cdc.gov/norovirus/%5b2017,Feb11
https://en.wikipedia.org/wiki/Norovirus%5b2017,Feb11
http://www.phac-aspc.gc.ca/fs-sa/fs-fi/norovirus-eng.php%5b2017,Feb11
http://www.phac-aspc.gc.ca/lab-bio/res/psds-ftss/msds112e-eng.php%5b2017,Feb11


โรตาไวรัส 
 

เชื้อท้องเสียโรตาไวรัสคืออะไร  

 
       เชื้อท้องเสียโรตาไวรัส (Rotavirus) มีการระบาดอย่างมากในช่วงต้นปี ค.ศ. 2018 ซึ่งพบ 
ท้ังในเด็กและผู้ใหญ่  ทุกเพศ ทุกวัย เชื้อไวรัสชนิดนี้มีด้วยกัน 7 สายพันธุ์ (A,B,C,D,E,F,G)  ปกติมัก
ก่อโรคในเด็กท่ีมีอายุน้อยกว่า 5 ปี โดยสามารถรับเชื้อท่ีปนออกมากับอุจจาระทางการกินหรือการ
หายใจเข้าไป เชื้อนี้จะไม่สามารถเจริญแพร่พันธุ์ในระบบทางเดินหายใจ แต่เชื้อมักถูกกลืนลงไปสู่
ทางเดินอาหารพร้อม ๆ กับเสมหะ หรือน้้ามูก  จัดเป็นเชื้อไวรัสท่ีเป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงอย่าง
รุนแรงท่ีพบบ่อยในเด็กเล็ก  

 

อาการติดเชื้อโรตาไวรัสเป็นอย่างไร 
     โดยท่ัวไปมักมีอาการ มีไข ้น้้ามูกและไอเล็กน้อยน้ามาก่อน แต่จะมีอาการดังกล่าวในช่วงส้ันๆ  แล้วจึงมี 
อาการอาเจียนมากใน 1-2 วัน และท้องเสีย ถ่ายเป็นน้้าพุ่งหลายครั้ง หากไม่ไดร้ับเกลือแร่เพียงพอ  ท้องจะ
อืดมาก และอาจถ่ายอุจจาระมากจนก้นแดง หรือเสียน้้าและเกลือแร่จนเสียชีวิตได ้
      อาการอาเจียนมักจะเป็นในช่วงสองวันแรกแล้วดีขึ้น แต่อาการท้องเสีย จะเป็นอยู่นานประมาณ 5-7 วัน 
ระยะฟักตัว: 24-72 ชั่วโมง 
ระยะติดต่อ: ตลอดช่วงระยะที่มีอาการ และยังถ่ายเหลวอยู่  (สามารถแพร่กระจายโรคได้ตั้งแต่ 1-2 วันก่อนมี
อาการ. และหลังมีอาการอาจนานถึง 10 วัน )  
อาการท่ีต้องรีบพาเด็กไปโรงพยาบาลฉุกเฉิน คือ  
1. เด็กมีอาการซึมลง 
2. ปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะเลยใน 4-6 ชม. 

3. ตัวเย็นหรือมีไข้สูง 

4. มอีาการหอบเหนื่อย 
5. มอีาการชัก 
6. อาเจียนมาก ไม่สามารถให้ทานอาหารหรือดื่มนมได้ 
 
 

การวินิจฉัยเชื้อท้องเสียโรตาไวรัส  

      โดยการเก็บตัวอย่างอุจจาระ หลังจากมีอาการไม่เกิน 7 วัน ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อดู
การติดเชื้อโรตาไวรัส 
 

http://haamor.com/th/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%81/
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%AD/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8/
http://haamor.com/th/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B8%94/
http://haamor.com/th/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B8%94/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81/
http://haamor.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://haamor.com/th/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/


การรักษาเชื้อท้องเสียโรตาไวรัส  

 

       ปัจจุบันยังไม่มียาเฉพาะเจาะจงในการรักษาเชื้อไวรัสชนิดนี้  การรักษาจึงเป็นการดูแลตาม
อาการ ซึ่งส่วนใหญ่อาการต่าง ๆ จะดีขึ้นภายใน 4-7 วัน 

 

 รายท่ีอาการไม่รุนแรง ให้ดื่มน้้าเกลือแร่ ในกรณีท่ีมีอาเจียนและท้องเสีย ให้ทานอาหารอ่อน  
และให้ยาแก้อาเจียน ยาแก้ปวดท้อง  

 

 รายท่ีมีภาวะขาดสารน้้าค่อนข้างมาก มีอาเจียน ปวดท้อง และถ่ายตลอด อาจเกิดอันตรายจาก 
การขาดน้้าและเกลือแร่ ท้าให้ช็อค ความดันโลหิตต่้า และเสียชีวิตได้ ควรเข้ารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาล ให้น้้าเกลือทางหลอดเลือด และติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิด  

 

     ผู้ป่วยท่ีจะมีโอกาสเสียชีวิตจากภาวะขาดสารน้้าและเกลือแร่ ได้แก่ ผู้ป่วยเด็กเล็ก โดยเฉพาะอายุ  

น้อยกว่า 2 ขวบ ผู้สูงอายุ ผู้ท่ีมีโรคประจ้าตัวต่าง ๆ  หรือภูมิคุ้มกันต่้า  
 

การป้องกันการติดเชื้อท้องเสียโรตาไวรัส  

 

การป้องกันโดยท่ัวไป คือ การดูแลสุขอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ จะช่วยลดปัญหาการติดเชื้อ  
 
มาตรการป้องกัน 
      ยังไม่มีการก้าหนดมาตรการท่ีแน่ชัดเกี่ยวกับสุขอนามัยในการป้องกันการได้รับเชื้อ  

 ป้องกันทารกและเด็กเล็กไม่ให้สัมผัสกับผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง ท้ังท่ีอยู่ในครอบครัว ในสถานรับ
เลี้ยงเด็ก หรือในโรงพยาบาล 

 ให้ภูมิคุ้มกันโดยการให้วัคซีนโรต้าไวรัสชนิดกิน โดยเฉพาะเด็กท่ีอายุน้อยกว่า 2 ปี 
การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม 

 รายงานผู้ป่วยต่อเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบในท้องถิ่น 

 การแยกผู้ป่วย: การระวังป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ผู้ดูแลเด็กทารกควรต้องมี
การล้างมือบ่อย ๆเป็นประจ้า 

 การท้าลายเชื้อ: มีการก้าจัดอุจจาระเด็กท่ีถูกสุขลักษณะ  
       

    ขอบคุณข้อมูลจาก   พญ.สุมิตรา นันท์รุ่งโรจน์ 
            แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเบาหวาน และต่อมไร้ท่อฯ 
            โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 


