การปฏิบตั ิ ตวั เมื่อติดเชื้อโรต้าไวรัส (คาแนะนาสาหรับผูป้ กครอง)
ความรุนแรงในการเกิ ดโรคของไวรัสชนิ ดนี้ มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล และขึน้ อยู่กบั ภาวะภูมิค้มุ กันของผู้ที่ติด
เชื้อด้วย ในการรักษาเชื้อไวรัสโรต้านัน้ ไม่จาเป็ นต้องใช้ยาปฏิ ชีวนะ จุดมุ่งหมายหลักคือการทดแทนสารน้าและเกลือแร่ที่สญ
ู เสีย
ไปจากการอาเจียนและถ่ายอุจจาระ ในผูป้ ่ วยที่อาการไม่รนุ แรงอาจพิ จารณาทดแทนสารน้าที่สญ
ู เสียไปทางปากโดยใช้
สารละลายเกลือแร่ (oral rehydration salt; ORS) ส่วนในผูป้ ่ วยที่มีภาวะขาดน้ารุนแรงหรือกิ นไม่ได้มีความจาเป็ นต้องได้รบั สาร
น้าทางหลอดเลือดดา นอกจากนี้ ทารกซึ่งมีความเสี่ยงต่อภาวะขาดน้ารุนแรงอาจต้องได้รบั สารน้าทางหลอดเลือดดาเช่นกัน
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สารละลายเกลือแร่ (ORS)
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การให้สารละลายเกลือแร่จะช่วยชดเชยน้าและเกลือแร่ทเ่ี สียไป ในปั จจุบนั สารละลายเกลือแร่ (ORS) สาหรับเด็ก
เป็ นสูตรทีม่ กี ารลดลงของน้าตาลและเกลือแร่จากสูตรดัง้ เดิมขององค์การอนามัยโลก ทัง้ นี้เพือ่ ให้เหมาะสมกับเกลือแร่ทเ่ี สีย
ไปกับอุจจาระ โดยมีหลักการให้ดงั นี้
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• ละลายในน้าด้วยสัดส่วนทีถ่ ูกต้องโดยสามารถดูได้ทฉ่ี ลากของ
สารละลายเกลือแร่
• ห้ามผสมกับสารละลายอื่น เช่น น้าผลไม้ นม หรือน้าอัดลม
• ค่อยๆ กินทีละน้อย แนะนาให้ใช้ชอ้ นป้ อนทีละ 5 ซีซี (1 ช้อนชา)
ทุก 1-2 นาที ถ้าผูป้ ่ วยกินได้ให้เพิม่ ปริมาณทีละน้อย เท่าทีผ่ ปู้ ่ วย
จะสามารถรับได้
• ไม่แนะนาให้กนิ น้าอัดลม เกลือแร่สาหรับนักกีฬา หรือน้าผลไม้
เพือ่ ทดแทนการขาดน้า
• ปริมาณทีแ่ นะนาในการกิน ORS อาจพิจารณาจากปริมาณอุจจาระ
ทีอ่ อกมาในแต่ละครัง้ หรือให้ทดแทน 10 ซีซตี ่อน้าหนัก 1 กิโลกรัม
เมือ่ ผูป้ ่ วยถ่ายอุจจาระแต่ละครัง้ เช่น หากน้าหนัก 9 กิโลกรัม ให้
กิน ORS ปริมาณ 90 ซีซี หรือ 3 ออนซ์ เมือ่ ถ่ายอุจจาระ 1 ครัง้
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อาหาร
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• แนะนาให้กนิ อาหารปกติตามวัย โดยในทารกทีก่ นิ นมแม่สามารถให้กนิ นมแม่
ต่อ ส่วนในเด็กกินนมผสมให้กนิ นมผสมตามปกติโดยไม่ต้องเจือจาง
• โดยทัวไปยั
่ งไม่จาเป็ นต้องเปลีย่ นนมเป็ นนมสาหรับเด็กท้องเสีย (นมสูตรที่
ปราศจากน้าตาลแล็กโทส) แต่หากถ่ายอุจจาระมากหรือมีอาการรุนแรงอาจ
พิจารณาเปลีย่ นนมได้
• ทารกและเด็กทีก่ นิ อาหารตามวัยควรให้อาหารอ่อน ย่อยง่าย เช่น ข้าวต้ม
โจ๊ก แกงจืด ปลา แนะนาให้หลีกเลี่ยงอาหารทีม่ ไี ขมันสูง น้าผลไม้ รวมไปถึง
อาหารทีม่ นี ้าตาลสูงเพราะอาจทาให้ถ่ายอุจจาระมากขึน้
1

การรักษาด้วยยา
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ผูป้ ่ วยทีเ่ สีย่ งต่อการขาดน้า ได้แก่ ทารกอายุน้อยกว่า 6 เดือน อาเจียนมากกว่า 4 ครัง้ หรือ
ถ่ายเหลวมากกว่า 8 ครัง้ ใน 24 ชัวโมง
่ หรือมีโรคประจาตัว
ผูป้ ่ วยทีม่ กี ารขาดน้ารุนแรง เช่น ซึม ไม่ปัสสาวะ ตาลึกโหล
ผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะช็อค
ผูป้ ่ วยทีม่ อี าการทางระบบประสาท เช่น ซึม ชัก
ผูป้ ่ วยทีม่ อี าการอาเจียนมากหรืออาเจียนเป็ นน้าดี
ผูป้ ่ วยทีไ่ ม่สามารถกิน ORS ได้
ผูป้ กครองไม่สามารถดูแลทีบ่ า้ นได้ และ/หรือมีปัญหาไม่สามารถมาโรงพยาบาลได้ถา้ อาการรุนแรงมากขึน้
ผูป้ ่ วยทีก่ นิ ผงน้าตาลเกลือแร่ทบ่ี า้ นแล้วอาการไม่ดขี น้ึ
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ข้อบ่งชี้ที่ควรได้รบั การประเมิ นจากแพทย์หรือรับการรักษาในโรงพยาบาล
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โดยทัวไปการรั
่
กษาหลักของโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสคือการให้สารละลายเกลือแร่ทดแทนการขาดน้า โดยไม่
จาเป็ นต้องใช้ยา แต่อาจพิจารณาให้ยาตามอาการได้เช่น ยาลดไข้ ยาแก้อาเจียน ไม่แนะนาให้ใช้ยาหยุดการถ่ายอุจจาระ
ส่วนยาอื่นทีอ่ าจพิจารณาให้เพือ่ ช่วยลดระยะเวลาการถ่ายอุจจาระ ได้แก่ โพรไบโอติกส์หรือจุลนิ ทรียส์ ขุ ภาพ (Probiotics)
ได้แก่ เชือ้ Lactobacillus rhamnosus GG และ Saccharomyces boulardii นอกจากนี้อาจใช้ยากลุ่ม Racecadotril หรือ
Diosmectite เพือ่ ลดปริมาณการถ่ายได้
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