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ที่ติดเชื้ออาร์เอสวี
ชัยศิริ ศรีเจริญวิจิตร* , สมถวิล อัมพรอารีกุล*, วิศัลย์ มูลศาสตร์*

บทคัดย่อ

บทน�า : เช�ืออาร์เอสวี (Respiratory syncytial virus; RSV) เป็นสาเหตุส�าคัญของการติดเช�ือในทางเดิน
หายใจโดยเฉพาะเด็กอายุไม่เกิน 5 ปีและมีผู้ป่วยเด็กจ�านวนมากต้องรับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์ : ศึกษาปัจจัยทางคลินิกที�สมั พันธ์กับการนอนโรงพยาบาลในผู้ป่วยเด็กไทยอายุไม่เกิน 5 ปี
ที�ติดเช�ืออาร์เอสวี
วิธีการศึกษา : การศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบศึกษาย้อนหลัง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทางคลินิกจากเวชระเบียน
ผูป้ ่ วยเด็กไทยอายุไม่เกิน 5 ปีทตี� ดิ เช�อื อาร์เอสวีในทางเดินหายใจซ�งึ มีผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารยืนยัน
ด้วยวิธี real-time multiplex polymerase chain reaction assay หรือ immunochromatography (laboratoryconfirmed RSV; LC-RSV) ณ. สถาบันบ�าราศนราดูรย้อนหลัง 3 ปี ระหว่าง 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง 31
ธันวาคม พ.ศ. 2558 แบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ป่วยในและกลุ่มผู้ป่วยนอก ใช้การวิเคราะห์ถดถอยแบบลอจิสติค
หาปัจจัยที�มีผลต่อการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล
ผลการศึกษา : ผู้ป่วยเด็กติดเช�ืออาร์เอสวีท�ังหมด 217 คน แบ่งออกเป็นผู้ป่วยใน 127 ราย (ร้อยละ 58.5)
และผูป้ ่ วยนอก 90 ราย (ร้อยละ 41.5) เพศชาย 130 ราย (ร้อยละ 59.9) อายุเฉลีย� 25 (พิสยั ระหว่างควอร์ไทล์
= 12.0-40.0) เดือ น เม�ื อ วิเ คราะห์ ก ารถดถอยพหุแ บบลอจิส ติค พบว่ า ปั จ จัย ท�ี ส มั พัน ธ์ ก บั การนอน
โรงพยาบาลประกอบด้วย ประวัตอิ าเจียน (adjusted odds ratio [AOR] = 3.7, 95% confidence interval
[95% CI] = 1.5-9.4) ประวัตกิ ารเข้ารับการตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอกเนื�องจากติดเชื�อในทางเดินหายใจ
ช่วง 14 วันก่อนการวินิจฉัย LC-RSV (AOR = 4.0, 95%CI = 1.6-9.8) ตรวจร่างกายพบอุณหภูมิกายสูงสุด
ต� ังแต่ 39 องศาเซลเซียสขึน� ไป (AOR = 4.5, 95%CI = 1.8-11.1) หายใจเร็ว (AOR = 26.0, 95%CI = 6.4-105.6)
และเสียงปอดผิดปกติ (AOR = 6.9, 95%CI = 2.8-17.3)
สรุป : การติดเชือ� อาร์เอสวีในทางเดินหายใจเป็นปัญหาส�าคัญในเด็กเล็ก ปัจจัยทางคลินิกทีส� มั พันธ์กับการ
นอนโรงพยาบาลที�ส�าคัญที�สุดคือ การตรวจร่างกายที�บ่งชี�ถึงการติดเชื�อในทางเดินหายใจส่วนล่าง ตามมา
ด้วยภาวะไข้สูง ประวั ติการเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกมาก่อน และประวั ติอาเจียน
ค�าส�าคัญ : อาร์เอสวี, RSV, ติดเชื�อในทางเดินหายใจ, ปัจจัยที�สัมพั นธ์กับการนอนโรงพยาบาล, การรับไว้
รักษาตัวในโรงพยาบาล

* กลุ่มงานกุมารเวชกรรม สถาบันบ�ำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ปัจจัยทางคลินิกที่สัมพันธ์กับการนอนโรงพยาบาล
ในผู้ป่วยเด็กไทยอายุไม่เกิน 5 ปี ที่ติดเชื้ออาร์เอสวี

1

บทน�า

เชื�ออาร์เอสวี (Respiratory syncytial virus; RSV)
เป็ นสาเหตุส�าคัญของการติดเชื� อในทางเดินหายใจโดย
เฉพาะในเด็กอายุไม่เกิ น 5 ปี ทัว� โลก แต่ละปี มี ผูป้ ่ วย
ติดเชื� ออาร์ เอสวีรายใหม่สูงถึง 33.8 ล้านคน ผูป้ ่ วยกว่า
3.4 ล้านคนต้องรับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล และผูป้ ่ วย
เด็กอายุนอ้ ยกว่า 5 ปี ที�เสี ยชีวิตจากการติดเชื�ออาร์ เอสวี
ประมาณ 66,000-199,000 คน ส่ วนใหญ่อยูใ่ นประเทศ
ก�าลังพัฒนา1 สถาปนา เนาว์รัตน์และคณะท�าการศึกษา
ผูป้ ่ วยที� นอนโรงพยาบาลจากการติ ดเชื� ออาร์ เอสวีใน
ทางเดินหายใจส่ วนล่างที�จงั หวัดสระแก้วและนครพนม
ในปี พ.ศ.2551-พ.ศ.2554 พบอุบตั ิการณ์ของการติดเชื�อ
อาร์เอสวีในเด็กไทยอายุนอ้ ยกว่า 5 ปี ที�นอนโรงพยาบาล
จากการติ ดเชื� อทางเดิ นหายใจส่ วนล่างสู งถึง 981 คน
ต่อแสนประชากรต่อปี2
เชือ้ อาร์เอสวีพบมากช่วงเดือนมิถนุ ายนถึงตุลาคม
ในแต่ ล ะปี 3 ระยะฟั ก ตั ว เฉลีย่ 2-8 วั น ติด ต่ อ โดยการ
สัมผัสสารคัดหลั ่งจากจมูกและคอหอยของผู้ป่วยติดเชื้อ
อาร์เอสวี หรือสิง่ แวดล้อมทีป่ นเปื้อนเข้าสู่เยื�อบุตาหรือ
โพรงจมูก เมื่อติดเชื้อจะมีอาการของการติดเชื้อในระบบ
ทางเดิน หายใจส่ ว นบน ได้ แ ก่ ไข้ ไอ น� า้ มูก เป็ น ต้ น
แต่ผู้ป่วยกว่าร้อยละ 20-30 มีการติดเชื้อลุกลามไประบบ
ทางเดินหายใจส่วนล่าง เช่น ปอดอักเสบ หลอดลมฝอย
อักเสบ โดยเฉพาะในเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี พบถึงร้อยละ
77.3 และกว่าร้อยละ 90 ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นปอด
อั ก เสบ นอกจากนี้ ย ั ง พบว่ า มี อ าการน� า้ มู ก ไหล และ
อุจจาระร่วงสูงกว่าผู้ป่วยเด็กติดเชือ้ ไข้หวัดใหญ่อย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิต4ิ ทารกทีต่ ิดเชือ้ อาร์เอสวีอาจมีอาการ
และอาการแสดงที่ผิดแปลกไปได ้เช่น หยุดหายใจ
แต่ละปีมีผู้ป่วยเด็กติดเชือ้ อาร์เอสวีทตี่ ้องรับไว้
รักษาในโรงพยาบาลเป็นจ�านวนมาก การศึกษาที่ผ่านมา
พบว่าปัจจัยที่อาจสัมพันธ์กับการรับไว้ในโรงพยาบาล
เช่น อายุ โดยเฉพาะน้อยกว่า 6 เดือน5 เด็กที่เลี้ยงในสถาน
เลี้ยงเด็ก และทารกที่คลอดในช่วงครึ่งแรกที่มีการระบาด
ของเชื้ออาร์เอสวี6, 7 รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง
ในการเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตจากเชื้ออาร์เอสว ี
2 ชัยศิริ ศรีเจริญวิจิตร และคณะ

ได้แ ก่ ทารกที� ค ลอดก่ อ นก� า หนด โดยเฉพาะก่ อ น 35
สัปดาห์5,8,9 ผูป้ ่ วยที�มีโรคเรื� อรัง เช่น โรคปอดเรื� อรัง5,8
(chronic lung disease) โรคหัวใจพิการแต่ก�าเนิ ด หรื อ
โรคหื ด5,10,11 รวมถึงกลุ่มอาการดาวน์12 ติดเชื� อทางเดิ น
หายใจส่วนล่าง4 เป็ นต้น ชนิดของไวรัสเองก็อาจมีผลต่อ
ความรุ นแรง หลายการศึกษาพบว่าเชื�ออาร์เอสวี subtype
A มีอาการรุ นแรงกว่า subtype B13,14 แต่ประเทศไทยยังไม่
สามารถส่ งตรวจได้ในห้องปฏิบตั ิการทัว� ไป
สถาบันบ�าราศนราดูรได้ให้บริ การผูป้ ่ วยเด็กที�ติด
เชื�อในระบบทางเดินหายใจ พบเด็กติดเชื�ออาร์เอสวีต�งั แต่
ปี พ.ศ.2556- พ.ศ.2558 เป็ นจ�านวนมากและเพิ�มขึ�นทุกปี
โดยเฉพาะเด็กเล็ก และส่วนใหญ่รุนแรงจนต้องรับรักษาใน
โรงพยาบาล จึงเป็ นที�มาของการศึกษานี�

วัตถุประสงค์

ศึกษาปัจจัยทางคลินิกที�สมั พันธ์กบั การนอนโรง
พยาบาลในผูป้ ว่ ยเด็กไทยอายุไม่เกิน 5 ปีท่ตี ิดเชื้ออาร์เอสวี
ในทางเดินหายใจ

วิธีการศึกษา

การศึกษาเชิ งวิเคราะห์แบบศึกษาย้อนหลัง โดย
เก็บข้อมูลคลินิก ได้แก่ ประวัติ ผลการตรวจร่ างกาย ผล
การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการและภาพรังสี ปอด เป็ นต้น
จากเวชระเบียนผูป้ ่ วยเด็กที�ติดเชื� ออาร์ เอสวีในทางเดิน
หายใจซึ� งมีผลการตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การยืนยันด้วย
วิธี real-time multiplex polymerase chain reaction assay
หรื อ immunochromatography (laboratory-confirmed
RSV; LC-RSV) ณ. สถาบันบ�าราศนราดูร กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุ ข ระหว่าง 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถ้ามีผลการตรวจมากกว่า 1 ครั�ง
จะท�าการบันทึกข้อมูลเฉพาะผลการตรวจในวันที�รับไว้
ในโรงพยาบาลหรื อครั�งแรกที�ท�าการศึกษาทั�งนี� จะคัดผู ้
ป่ วยออกจากการศึกษาหากเวชระเบียนไม่สมบูรณ์หรื อ
ไม่สามารถเก็บข้อมูลตัวแปรที�ตอ้ งการศึกษาได้

วารสารกุมารเวชศาสตร์ กรกฎาคม-กันยายน 2561

ค�าจ�ากัดความ

1) ปอดอักเสบ (Pneumonia)ใช้เกณฑ์ขององค์การ
อนามัยโรค กล่าวคือ มีอาการไอ หายใจล�าบากร่ วมกับ
ตรวจร่ างกายพบหายใจเร็ วเกินเกณฑ์ตามอายุ15 โดย
แรกเกิด - 2 เดือน อัตราการหายใจเกิน 60 ครั�ง/นาที
อายุ 2-11 เดือน อัตราการหายใจเกิน 50 คร้ัง/นาที
อายุ 12 - 60 เดือนอัตราการหายใจเกิน 40 ครั�ง/นาที
หรื อ เอกซเรย์ป อดเข้า ได้กับ ปอดอัก เสบ กล่ า วคื อ มี
pulmonary infiltration ซึ�งอ่านผลโดยรังสี แพทย์
2) อุจจาระร่ วง (diarrhea) คือ การถ่ายอุจจาระ
มากกว่า 10 มิ ล ลิ ลิ ต ร/กิ โ ลกรั ม ต่ อ วัน ในทารก หรื อ
มากกว่า 200 มิลลิลิตรต่อวันในเด็ก และรวมถึงการถ่าย
อุจจาระในลักษณะทีเ� ปลีย� นไปจากเดิม เช่น ถ่ายมีมกู เลือด
ถ่ายอุจจาระมีไขมันหรื อถ่ายอุจจาระที�มีความเป็ นกรด16

ขนาดตัวอย่าง

การค�านวณขนาดตัวอย่างอ้างอิงจากการศึกษา
ของ Kyeyagalire R. และคณะพบว่าสัดส่วนการนอน
โรงพยาบาลในเด็กทีต่ ดิ เชือ้ อาร์เอสวีเท่ากับร้อยละ3017 โดย
ก�าหนดช่วงความเชือ่ มั น่ ร้อยละ 95 (95% confidence
interval; 95% CI) และความคลาดเคลื่อนระหว่างสัดส่วน
ของประชากรกับกลุ่มตัวอย่างที่�ยอมรับได้ในการศึกษา
เท่ากับร้อยละ 10 ดังนันในการศึ
้
กษานี้ตอ้ งมีขนาดตัวอย่าง
อย่างน้อย 81 คนต่อกลุ่ม

การวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติเชิ งพรรณนาแสดงผลด้วยจ�านวนและอัตรา
ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี� ยและส่ ว นเบี� ยงเบนมาตรฐาน หรื อ ค่ า
มัธยฐานและพิสยั ระหว่างควอร์ไทล์ (interquartile range;
IQR) ส�าหรับสถิตเิ ชิงอนุมาน วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
กลุม่ ของข้อมูลแบบต่อเนื�องด้วย t-test และข้อมูลเชิงกลุม่
ด้ว ย Fisher s exact test หรื อ Chi-square test รวมถึง
ใช้การวิเคราะห์ถดถอยแบบลอจิสติค (logistic regression)
หาปัจจัยที�มีผลต่อการรับไว้รักษาโรงพยาบาล แสดงความ
สัมพันธ์ของปัจจัยด้วย odds ratio (OR) และ 95% CI
ด้วยโปรแกรม Stata version 15.0
ปัจจัยทางคลินิกที่สัมพันธ์กับการนอนโรงพยาบาล
ในผู้ป่วยเด็กไทยอายุไม่เกิน 5 ปี ที่ติดเชื้ออาร์เอสวี

ผลการศึกษา

ผูป้ ่ วยเด็กติดเชื�ออาร์ เอสวีท� งั หมด 217 คน แบ่ง
ออกเป็ นผูป้ ่ วยใน 127 ราย (ร้อยละ 58.5) และผูป้ ่ วยนอก
90 ราย (ร้อยละ 41.5) (แผนภูมิที� 1) โดยเป็ นเพศชาย
130 ราย (ร้อยละ 59.9) อายุเฉลี�ย 25 เดือน อายุต�าํ สุ ด 0.9
เดือนและสู งสุ ด 60 เดือน พบผูป้ ่ วยที�มีโรคประจ�าตัว 38
ราย (ร้อยละ 17.5) ส่ วนใหญ่เป็ นโรคหื ด (ร้อยละ 47.9)
ทั�งนี� มีผูป้ ่ วยที� มีประวัติคลอดก่ อนก�าหนดเพียง 1 ราย
(ร้อยละ 0.5) ผูป้ ่ วย 132 ราย (ร้อยละ 60.8) มีประวัติเข้า
รับการรักษาแบบผูป้ ่ วยนอกด้วยอาการติดเชื�อในทางเดิน
หายใจในช่วง 14 วันก่อนการวินจิ ฉัย LC-RSV ผูป้ ่ วย 38 ราย
(ร้อยละ 17.5) มีประวัติสมั ผัสคนป่ วยที�มีอาการทางระบบ
ทางเดินหายใจ ส�าหรับประวัตกิ ารติดเชื�ออาร์เอสวีกอ่ นการ
เจ็บป่ วยครั�งนี� พบเพียง 2 ราย (ร้อยละ 0.9) (ตารางที� 1)
อาการที�พบมากที�สุดในผูป้ ่ วยเด็กติดเชื�ออาร์เอสวี
คือ ไอ (ร้อยละ 99.1) รองลงมาคือไข้ (ร้อยละ 98.2) และ
นํ�ามูก (ร้ อยละ 92.6) ตามล�าดับ ทั�งนี� มีประวัติหายใจ
ล�าบากได้ถึงร้อยละ 40.6 รวมถึงอาจพบอาการทางระบบ
ทางเดินอาหาร ได้แก่ อาเจียน (ร้อยละ 39.6) และอุจจาระ
ร่วง (ร้อยละ 24.0) ร่วมด้วย ตรวจร่างกายพบอุณหภูมิกาย
สู งสุ ดเฉลี�ย 38.6 องศาเซลเซี ยส อัตราการหายใจเร็ วเกิน
เกณฑ์ขององค์การอนามัยโรคตามอายุพบได้ร้อยละ 36.9
ค่าเฉลีย� peripheral oxygen saturation (SpO2) ตํ�าสุดเท่ากับ
ร้อยละ 96 รวมทงั� ตรวจร่ างกายพบเสี ยงปอดผิดปกติได้ถึง
ร้อยละ 56.2 โดยพบ rhonchi มากท�สี ุด (ร้อยละ 56.6) ตาม
มาด้วย crepitation (ร้อยละ 25.4) และ wheezing (ร้อยละ
18.0) ผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารพบว่าค่าเฉลีย� ฮีโมโกลบิน
(hemoglobin) 11.8 g/dL. จ�านวนเม็ดเลือดขาว (white
blood cell count) 10.7 x 103 cell/mm3 จ�านวนเกล็ดเลือด
(platelet) 297 x 103cell/mm3 ภาพรังสี ปอดผิดปกติจา� นวน
73 รายจากผูป้ ่ วยที�ส่งตรวจ 77 ราย คิดเป็ นร้อยละ 94.8
พบ interstitial infiltration เป็ นส่ วนใหญ่ (ร้อยละ37.7) ผู ้
ป่ วยนอกส่ งตรวจทางรังสี เพียงรายเดียวและพบความผิด
ปกติแบบ peribronchial thickening (ตารางที� 2) ผูป้ ่ วยส่วน
ใหญ่ได้รับการวินิจฉัยเป็ นหลอดลมอักเสบ (bronchitis)
ร้อยละ 38.7 รองลงมาคือ ปอดอักเสบ (pneumonia) ร้อยละ
3

29.0 คออักเสบ (pharyngitis) ร้อยละ 14.3 และหลอดลม แผนภูมทิ �ี 1 สรุ ปการด�าเนินการวิจยั และการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ฝอยอัก เสบ (bronchiolitis) ร้ อ ยละ 13.8 (ตารางที� 2
และ 3)
เมื�อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม พบว่ากลุ่มผู้ป่วยใน
มีประวัตโิ รคประจ�าตัว ประวัตโิ รคหืดหรือหายใจมีเสียง
ว�ีดมาก่อน ประวัตเิ คยรับเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก
ในช่วง 14 วันก่อนการวินจิ ฉัย LC-RSV ประวัตหิ ายใจ
ล�าบาก ประวัตอิ าเจียน ค่าเฉลีย� อุณหภูมกิ ายสูงสุด สัดส่วน
ผูป้ ่ วยท�ตี รวจพบค่า SpO2ต� ําสุดต� ํากว่าร้อยละ 95 สัดส่วนผูป้ ่ วย
ท�มี อี ุณหภูมกิ ายสูงสุดต� ังแต่ 39 องศาเซลเซียสข�นึ ไป สัดส่วน
ผูป้ ่ วยทีม� อี ัตราหายใจเร็วเกินเกณฑ์ และสัดส่วนผูป้ ่ วยที�
ตรวจพบเสียงปอดผิดปกติสงู กว่ากลุ่มผู้ป่วยนอก นอก
จากนี�ยังมีอายุเฉล�ยี และค่าเฉลีย� SpO2 ต� ําสุดทีน� อ้ ยกว่ากลุม่
ตารางที� 1 ข้อมูลพื�นฐานผูป้ ่ วยเด็กไทยอายุไม่เกิน 5 ปี ที�ติดเชื�อ
ผูป้ ่ วยนอก (ตารางที� 1 และ 2)
อาร์เอสวีจำ� แนกตามกลุ่ม
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่ากลุ่มผู้ป่วย
ในมีจ � า นวนเม็ด เลือ ดขาวเฉลี� ย สูง กว่ า กลุ่ ม ผู้ ป่ วยนอก
ผู้ป่วยทั้งหมด
ผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยนอก
ปัจจัย
p
(p = 0.04) สามารถพบจ�านวนเม็ดเลือดขาวสูงกว่า 15.0
(n = 217)
(n = 127)
(n = 90)
3
3
x 10 cell/mm ได้ร้อยละ 15.0 ส่วนค่าเฉลี�ยฮีโมโกลบิน 1. เพศชาย
130 (59.9%)
80 (63.0%)
50 (55.6%)
0.27
2.
อายุ
(เดื
อ
น),
median
(IQR)
25.0 (12.0-40.0) 22.0 (11.0-36.0) 31.0 (13.0-43.0)
0.01
และจ�านวนเกล็ดเลือด รวมถึงสัดส่วน neutrophil และ - < 6 เดือน
11 (5.1%)
9 (7.1%)
2 (2.2%)
0.13
206 (94.9%)
118 (92.9%)
88 (97.8%)
lymphocyteไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุม่ ภาพรังสีปอด - ≥ 6 เดือน
12 (9.4-14.6)
11.6 (9.0-14.5) 12.9 (9.8-15.1)
0.08
นํา้หนัก (กิโลกรัม),
พบ interstitial infiltration เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 38.2) และได้ 3.median
(IQR)
รับการวินจิ ฉัยปอดอักเสบ (p < 0.001) และหลอดลมฝอย 4. โรคประจำ�ตัว
38 (17.5%)
30 (23.6%)
8 (8.9%)
0.005
- โรคหืดหรือหายใจเสียงวี้ด
23 (10.6%)
20 (15.8%)
3 (3.3%)
0.003
อักเสบ (p = 0.001) มากกว่าผูป้ ่ วยนอก (ตาราง ที� 2 และ 3) มาก่อน
4 (1.8%)
2 (1.6%)
2 (2.2%)
1.00
- โรคประสาทและกล้ามเนื้อ
4 (1.8%)
3 (2.4%)
1 (1.1%)
0.64
เมื�อวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบลอจิสติค พบว่า - โรคโลหิตจาง
1 (0.5%)
1 (0.8%)
0
1.00
- โรคหัวใจ
1 (0.5%)
1 (0.8%)
0
1.00
ปัจจัยที�สมั พันธ์การรับไว้ในโรงพยาบาลประกอบด้วย -- กลุโรคภู่มอาการดาวน์
0
0
0
มิคุ้มกันบกพร่อง
5 (2.3%)
3 (2.4%)
2 (2.2%)
1.00
ประวัตอิ าเจียน (adjusted OR; AOR = 3.7, 95% CI = 1.5-9.4) - อื่นๆ
1 (0.5%)
1 (0.8%)
0
1.00
ประวัตกิ ารเข้ารับการตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอกเน�ืองจาก 5. ประวัติคลอดก่อนกำ�หนด
ติเคยเข้ารับการรักษา
132 (60.8%)
93 (73.2%)
39 (43.3%)
<0.001
ติดเช�อื ในทางเดินหายใจช่วง 14 วันก่อนการวินจิ ฉัย LC-RSV 6.ประวั
แบบผู้ป่วยนอกด้วยอาการ
ARI ในช่วง 14 วันก่อนการ
(AOR = 4.0, 95%CI = 1.6-9.8) ตรวจร่างกายพบอุณหภูมิ วินิจฉัยLC-RSV
38 (17.5%)
16 (12.6%)
22 (24.4%)
0.02
กายสูงสุดตง�ั แต่ 39 องศาเซลเซียสข�นึ ไป (AOR = 4.5, 95% CI 7. ประวัติสัมผัสคนป่วยที่มี
อาการทางระบบทางเดินหายใจ
= 1.8-11.1) หายใจเร็ว (AOR = 26.0, 95%CI = 6.4-105.6) 8. ประวัตกิ ารติดเชือ้ อารเอสวี
2 (0.9%)
1 (0.8%)
1 (1.1%)
1.00
และเสียงปอดผิดปกติ (AOR = 6.9, 95%CI = 2.8-17.3) มาก่อน
เม�อื ปรับปัจจัยกวนอ�นื ๆ ทง�ั น�ไี ม่พบว่าอายุทนี� อ้ ยกว่า 6 เดือน เปรี ยบเทียบระหว่างผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน
ประกอบด้วย G6PD deficiency จ�านวน 4 ราย และโรคภูมิแพ้จมูกจ�านวน 1ราย
ประวัติโรคหืดหรือหายใจมีเสียงว�ีดมาก่อน ประวัติหายใจ คําย่อ: IQR: interquartile range, ARI: acute respiratory infection, LC-RSV: laboratoryล�าบาก รวมถึงค่า SpO2 ต� ําสุดน้อยกว่าร้อยละ 95 สัมพันธ์ confirmed respiratory syncytial virus infection.
กับการรับไว้ ในโรงพยาบาล (ตารางที� 4)
1

2

1
2

4 ชัยศิริ ศรีเจริญวิจติ ร และคณะ
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ตารางที� 2 ข้อมูลทางคลินิกของผูป้ ่ วยเด็กไทยอายุไม่เกิน5 ปี ทต�ี ดิ
เชื้ออาร์เอสวีจ�าแนกตามกลุ่ม
ปัจจัย
1. ประวัติ
1.1 ไข้
1.2 ไอ
1.3 น้ำ�มูก
1.4 เจ็บคอ
1.5 ตาแดง
1.6 หายใจลำ�บาก
1.7 อุจจาระร่วง
1.8 อาเจียน
1.9 หยุดหายใจ
2. ตรวจร่างกาย
2.1 อุณหภูมิกายสูงสุด(oC),
mean (SD)
- ≥ 39 oC
- < 39 oC
2.2 Peripheral oxygen saturation
ต่�ำ สุด (%), mean (SD)
- < 95%
- ≥ 95%
2.3 ตรวจพบหายใจเร็ว2
2.4 เสียงปอดผิดปกติ
- Rhonchi
- Wheezing
- Crepitation

ผู้ป่วยทั้งหมด
(n = 217)

ผู้ป่วยใน
(n = 127)

ผู้ป่วยนอก
(n = 90)

p1

213 (98.2%)
215 (99.1%)
201 (92.6%)
29 (13.4%)
9 (4.2%)
88 (40.6%)
52 (24.0%)
86 (39.6%)
1 (0.5%)

123 (96.9%)
127 (100.0%)
118 (92.9%)
13 (10.6%)
6 (4.7%)
67 (54.5%)
35 (27.6%)
59 (46.5%)
1 (0.8%)

90 (100.0%)
88 (97.8%)
83 (92.2%)
16 (17.0%)
3 (3.3%)
21 (22.3%)
17 (18.8%)
27 (30.0%)
0

0.14
0.17
0.85
0.11
0.49
<0.001
0.14
0.02
1.00

38.6 (1.0)

39.0 (0.9)

38.2 (1.0)

<0.001

87 (40.1%)
130 (59.9%)
96.0 (2.2)

67 (52.8%)
60 (47.2%)
95.4 (2.3)

20 (22.2%)
70 (77.8%)
97.0 (1.4)

<0.001

25 (11.5%)
192 (88.5%)
80 (36.9%)
122 (56.2%)
69 (31.8%)
22 (10.1%)
31 (14.3%)

22 (17.3%)
105 (82.7%)
77 (60.6%)
100 (78.7%)
50 (39.4%)
21 (16.5%)
29 (22.8%)

3 (3.3%)
87 (96.7%)
3 (3.3%)
22 (24.4%)
19 (21.1%)
1 (1.1%)
2 (2.2%)

<0.001

Crude OR

95%CI

Adjusted OR

95%CI

1. อายุ < 6 เดือน

3.4

0.7-15.9

7.3

0.8-64.9

2. ประวัติโรคหืดหรือหายใจเสียงวี้ด
มาก่อน

5.4

1.6-18.8

1.6

0.3-10.2

3. ประวัติเคยเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วย
นอกด้วยอาการ ARI ในช่วง 14 วันก่อน
การวินิจฉัย LC-RSV

3.6

2.0-6.3

4.0

1.6-9.8

4. ประวัติหายใจลำ�บาก

4.9

2.6-9.2

1.3

0.5-3.4

2.0

1.1-3.6

3.7

1.5-9.4

6. อุณหภูมิกายสูงสุด ≥ 39 C

3.9

2.1-7.2

4.5

1.8-11.1

7. SpO2 ตํ�าสุ ด < 95%

6.1

1.8-21.0

1.1

0.2-5.6

8. ตรวจร่างกายพบหายใจเร็ว

44.7

13.4-149.0

26.0

6.4-105.6

9. ตรวจร่างกายพบเสียงปอดผิดปกติ

11.4

6.0-21.7

6.9

2.8-17.3

5. ประวัติอาเจียน

0.001
<0.001
<0.001
0.004
<0.001
<0.001

อภิปรายผล

ตารางที่ 3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัตกิ าร ภาพรังสีปอด และ
การวินิจฉัยของผูป้ ว่ ยเด็กไทยอายุไม่เกิน 5 ปีทตี่ ิดเชื้อ
อาร์เอสวีจ�าแนกตามกลุ่ม

1

ผู้ป่วยทั้งหมด
(n = 217)

ผู้ป่วยใน
(n = 127)

ผู้ป่วยนอก
(n = 90)

1. ตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1.1 Hemoglobin (g/dL),
mean (SD)
1.2 White blood cell count
(x103 cell/mm3), mean (SD)
- Neutrophil (%)
- Lymphocyte (%)
1.3 Platelet (x103 cell/mm3),
mean (SD)

164 (75.6%)
11.8 (1.3)

123 (96.9%)
11.7 (1.3)

41 (45.6%)
12.1 (1.1)

0.08

10.7 (5.1)

11.2 (5.4)

9.2 (23.0)

0.04

50.0 (18.7)
40.2 (18.3)
297 (92)

50.4 (19.0)
40.1 (18.4)
301 (96)

48.6 (17.7)
40.8 (18.0)
283 (76)

0.61
0.85
0.29

2. ภาพรังสีปอดผิดปกติ
2.1 Interstitial infiltration
2.2 Peribronchial thickening
2.3 Patchy infiltration
2.4 Hyperaeration

73/77 (94.8%)
29 (37.7%)
23 (29.9%)
20 (26.0%)
1 (1.4%)

72/76 (94.7%)
29 (38.2%)
22 (29.0%)
20 (26.3%)
1 (1.3%)

1/1 (100.0%)
0
1 (100%)
0
0

1.00
1.00
0.30
1.00
1.00

31 (14.3%)
8 (3.7%)
1 (0.5%)
84 (38.7%)
30 (13.8%)
63 (29.0%)

2 (1.6%)
0
1 (0.8%)
39 (30.7%)
26 (20.5%)
59 (46.5%)

29 (32.2)
8 (8.9%)
0
45 (50.0%)
4 (4.4%)
4 (4.4%)

<0.001
0.001
1.00
0.004
0.001
<0.001

เปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

ปัจจัยทางคลินิกที่สัมพันธ์กับการนอนโรงพยาบาล
ในผู้ป่วยเด็กไทยอายุไม่เกิน 5 ปี ที่ติดเชื้ออาร์เอสวี

Multivariate analysis

ค�าย่อ: ARI: acute respiratory infection, LC-RSV: laboratory-confirmed respiratory
syncytial virus infection, SpO2: peripheral oxygen saturation.

่ ป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน
เปรี ยบเทียบระหวางผู
2
์
์
อ้างอิงจากเกณฑขององคการอนามั
ยโรคตามอายุ 15

3. การวินิจฉัย
3.1 Pharyngitis
3.2 Influenza-like illness
3.3 Croup
3.4 Bronchitis
3.5 Bronchiolitis
3.6 Pneumonia

Univariate analysis

ปัจจัย

o

1

ปัจจัย

ตารางที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาลใน
ผู้ป่วยเด็กไทยที่ติดเชื้ออาร์เอสวี

p1

อาร์ เ อสวีเ ป็ นสาเหตุ ข องการติ ด เชื� อ ในทางเดิ น
หายใจที�ส�าคัญทัว� โลก โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผูป้ ่ วยมากกว่า
ครึ� งต้องรับไว้ในโรงพยาบาล ส่วนหนึ�งอาจรุ นแรงจนต้อง
รับไว้ในหออภิบาลผูป้ ่ วยวิกฤติหรื อเสี ยชีวติ 18, 19 ส่งผลให้
เกิดความสูญเสี ยต่อครอบครัวของผูป้ ่ วย รวมถึงเศรษฐกิจ
และสังคม
การศึกษานี�เมือ� วิเคราะห์การถดถอยพหุแบบลอจิสติค
พบว่าปั จจัยทางคลินิกที�สมั พันธ์กบั การนอนโรงพยาบาล
ในผูป้ ่ วยเด็ก ไทยอายุไ ม่ เ กิ น 5 ปี ที� ติ ด เชื� อ อาร์ เ อสวี
ประกอบด้วย ประวัติอาเจียน ประวัติการเข้ารับการรักษา
แบบผูป้ ่ วยนอกในช่วง 14 วันก่อนวินิจฉัย LC-RSV
ตรวจร่ างกายพบอุณหภูมิกายสู งสุ ดสู งตั�งแต่ 39 องศา
เซลเซียสขึ�นไป หายใจเร็ว และเสี ยงปอดผิดปกติ เมื�อปรับ
ปั จจัยกวนอื�นๆ ทั�งนี�การศึกษานี�ไม่ได้น�าปั จจัยการตรวจ
ทางห้องปฏิบตั ิการหรื อการตรวจรังสี วิทยามาพยากรณ์
การรับไว้ในโรงพยาบาลด้วยเพื�อให้แพทย์ที�ดูแลผูป้ ่ วย
นอกสามารถตัดสิ นใจได้ง่าย สะดวก และไม่ตอ้ งอาศัย
ผลการตรวจเพิ�มเติม
ปั จจัยที�มีผลต่อการนอนโรงพยาบาลมากที�สุดคือ
การตรวจร่ างกายพบหายใจเร็ วและเสี ยงปอดผิดปกติ
โดยพบว่าเพิ�มความเสี� ยง 26 เท่าและ 6.9 เท่าตามล�าดับ
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ซึ� งเป็ นอาการแสดงบ่งชี� การติดเชื� อทางเดินหายใจส่ วน
ล่าง สอดคล้องกับที�ผปู ้ ่ วยในส่ วนใหญ่ได้รับการวินิจฉัย
ติดเชื�อในทางเดินหายใจส่ วนล่างกล่าวคือ ปอดอักเสบ
(ร้อยละ 46.5) และหลอดลมฝอยอักเสบ (ร้อยละ 20.5)
การศึกษาของ Rachel Melanie Reeves และคณะก็พบว่า
ผูป้ ่ วยเด็กติดเชื�ออาร์เอสวีที�ตอ้ งรับไว้ในโรงพยาบาลกว่า
ร้อยละ 80 ติดเชื�อทางเดินหายใจส่ วนล่าง20
ผูป้ ่ วยเด็กติดเชื�ออาร์เอสวีที�มีไข้สูงพบว่าสัมพันธ์
กับอาการที�รุนแรง ภาพรังสี ปอดที�ผิดปกติ และมักต้อง
นอนโรงพยาบาล21 การศึกษานี� ก็เช่นกันพบว่าอุณหภูมิ
กายสู งสุ ดตั�งแต่ 39 องศาเซลเซี ยสขึ�นไปเพิ�มความเสี� ยง
4.5 เท่าในการนอนโรงพยาบาล
การติดเชื� ออาร์ เอสวีมีความรุ นแรงสู งกว่าติดเชื� อ
ไข้หวัดใหญ่และไวรัสระบบทางเดินหายใจอื�น รวมถึง
มักต้องรับไว้ในโรงพยาบาล22, 23 การศึกษานี�พบว่ากลุ่ม
ผูป้ ่ วยในเกือบสามในสี� เคยต้องมาพบแพทย์ดว้ ยอาการติด
เชื�อในทางเดินหายใจมาก่อนในช่วง 14 วันก่อนวินิจฉัย
LC-RSV และเมือ� ปรับปัจจัยกวนพบว่าการมาพบแพทย์ซ� าํ
สัมพันธ์กบั การนอนโรงพยาบาลสู งถึง 4 เท่า ซึ�งอาจส่ ง
ผลให้การป้ องกันการติดเชื�อที�แผนกผูป้ ่ วยนอกมีปัญหา
ตามมาได้24
ประวัติอาเจียนก็เช่นกัน พบถึงเกือบครึ� งหนึ�งของ
ผูป้ ่ วยในทั�งหมดและสู งกว่าในกลุ่มผูป้ ่ วยนอก ใกล้เคียง
กับการศึกษาของ Ali A. และคณะ ซึ� งคณะผูว้ ิจยั ดัง
กล่าวยังพบอีกว่าผูป้ ่ วยเด็กติดเชื�ออาร์เอสวีทอี� าเจียนเพิม� ความ
เสี�ยง 1.5 เท่า (95% CI = 1.1-2.1) ในการนอนโรงพยาบาล25
การศึกษานี�กพ็ บว่าเพิม� ความเสี�ยงในการนอนโรงพยาบาล
ถึง 3.7 เท่า ดังนั�นประวัติอาเจียนจึงเป็ นปั จจัยเสี� ยงหนึ� ง
ที�ส�าคัญในการรับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาลเนื� องจากผู ้
ป่ วยมักมีภาวะขาดนํ�าและจ�าเป็ นต้องได้รับสารนํ�าทาง
หลอดเลือด26
การศึกษาก่อนหน้าพบว่าปั จจัยที�สัมพันธ์กบั การ
รับไว้ในโรงพยาบาลของผูป้ ่ วยเด็กอายุนอ้ ยกว่า 5 ปี ที�ติด
เชื�ออาร์เอสวี คือ ประวัติคลอดก่อนก�าหนด และอายุนอ้ ย
โดยเฉพาะน้อยกว่า 6 เดือน27, 28 แต่การศึกษานี�ไม่พบว่า
ปั จจัยด้านอายุดงั กล่าวสัมพันธ์กบั การนอนโรงพยาบาล
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ส�าหรับประวัติคลอดก่อนก�าหนดอาจไม่สามารถสรุ ปได้
เนื�องจากประชากรตัวอย่างมีไม่มากพอ
กลุ่มผูป้ ่ วยในพบมีโรคประจ�าตัวในสัดส่ วนที�สูง
กว่ากลุ่มผูป้ ่ วยนอกอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ โดยเฉพาะ
โรคหื ดหรื อเคยหายใจเสี ยงวี�ดมาก่อนพบถึงร้อยละ 15.7
สู งกว่ากลุ่มผูป้ ่ วยนอกและหลายการศึกษาพบว่าโรคหื ด
เป็ นปั จจัยเสี� ยงหนึ� งของการติดเชื� ออาร์ เอสวีรุนแรงเช่น
กัน29 แต่การศึกษานี�ไม่พบความสัมพันธ์ดงั กล่าว
ส่ วนค่า SpO2 ตํ�าสุ ดที�นอ้ ยกว่าร้อยละ 95 พบว่า
เพิ�มความเสี� ยงในการนอนโรงพยาบาลสู งถึง 6.1 เท่าเช่น
กัน แต่เมื�อวิเคราะห์การถดถอยพหุ แบบลอจิสติคกลับ
ไม่พบว่าสัมพันธ์กบั การนอนโรงพยาบาล สอดคล้องกับ
การศึกษาก่อนหน้าที�พบว่าค่า SpO2 เพียงอย่างเดียวไม่
สามารถบ่งชี�ถงึ ความรุ นแรงได้โดยตรง เด็กสุขภาพดีทตี� ดิ
เชื�ออาร์เอสวีอาจตรวจพบความอิ�มตัวออกซิเจนปลายนิ�ว
ตํ�าชัว� คราวได้และแนะน�าให้ออกซิเจนเมื�อค่า SpO2 ตํ�ากว่า
ร้อยละ 90 เท่านั�น30, 31
ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ พบว่า กลุ่มผูป้ ่ วย
ในมีจา� นวนเม็ดเลือดขาวเฉลี�ยสูงกว่ากล่มุ ผ้ปู ่ วยนอก โดย
สามารถพบจ�านวนเม็ดเลือดขาวสูงกว่า 15.0 x 103cell/mm3
ได้ถึงร้อยละ 15.0 แม้จะเป็ นการติดเชื�อไวรัสคล้ายกับ
การศึกษาของ Kevin Purcell และคณะที�พบว่าผูป้ ่ วย
เด็กติดเชื� ออาร์ เอสวีสามารถพบจ�านวนเม็ดเลือดขาวสู ง
ได้ถึงร้อยละ 23.832 ผูป้ ่ วยที�ส่งตรวจภาพรังสี ปอดเกือบ
ทั�งหมดพบความผิดปกติ แม้การศึกษาก่อนหน้าพบว่า
ส่ วนใหญ่ปกติ33 เนื�องจากมีประชากรตัวอย่างเพียงหนึ�ง
ในสามที�ได้ส่งตรวจรังสี ผูป้ ่ วยที�ได้รับการตรวจเกือบ
ทั�งหมดอยูใ่ นกลุ่มผูป้ ่ วยในซึ�งมักติดเชื�ออาร์เอสวีรุนแรง
และสัดส่ วนผูป้ ่ วยติดเชื� อในทางเดินหายใจส่ วนล่างสู ง
ความผิดปกติที�พบส่ วนใหญ่เป็ น interstitial infiltration
(ร้อยละ 37.7) คล้ายกับงานวิจยั ที�ผา่ นมา33, 34
การศึกษานี�มขี อ้ จ�ากัดในเรื� องความครบถ้วนสมบูรณ์
ของข้อมูลเนื�องจากเป็ นการศึกษาย้อนหลัง รวมถึงข้อจ�ากัด
เรื� องปริ มาณผูป้ ่ วยและความรุ นแรงของโรค เนื�องจากท�า
การศึกษาในสถาบันบ�าราศนราดูรซึ�งเป็ นโรงพยาบาลทัว� ไป
อาจไม่สามารถปรับใช้กบั บริ บทของโรงพยาบาลระดับ
วารสารกุมารเวชศาสตร์ กรกฎาคม-กันยายน 2561

ตติยภูมหิ รื อสูงกว่าได้ ทง�ั น�กี ารศึกษาน�ไี ม่ได้นา� ผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบตั ิการหรื อผลการตรวจรังสี วทิ ยามาพิจารณา
หาความสัมพันธ์กบั การนอนโรงพยาบาลเพื�อให้แพทย์
สามารถใช้เพียงประวัติและการตรวจร่ างกายเป็ นเครื อ� งมือ
ประกอบการตัดสิ นใจในการรับผูป้ ่ วยเด็กติดเช�อื อาร์เอสวี
ไว้ รักษาตัวในโรงพยาบาล

สรุป

การติดเช�ืออาร์ เอสวีในทางเดินหายใจเป็ นปั ญหา
ท�ีส�าคัญในเด็กเล็กผูป้ ่ วยมากกว่าคร�ึงมีอาการรุ นแรงจน
ต้องรั บไว้รักษาในโรงพยาบาล โดยปั จจัยทางคลิ นิกที �
สัมพันธ์กบั การนอนโรงพยาบาลทีส� า� คัญทีส� ุดคือ การตรวจ
ร่ างกายที �บ่งช�ีถึงการติ ดเช�ือในทางเดิ นหายใจส่ วนล่าง
ตามมาด้วยภาวะไข้สงู ประวัติการเข้ารับการรักษาแบบ
ผู้ป่วยนอกมาก่อน และประวั ติอาเจียน
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Clinical Factors Associated with Respiratory
Syncytial Virus-Hospitalization
among Young Thai Children
Chaisiri Srijareonvijit*, Somtavil Umpornareekul*, and Visal Moolasart*

*Department of Pediatrics, Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute, Nonthaburi, Thailand.
Background : Respiratory syncytial virus (RSV) is the leading cause of acute respiratory
infection (ARI) that required hospitalization among children under five years of age globally.
Objectives : To determine the clinical factors associated with RSV-hospitalization (RSV-H)
among pediatric patients aged 0-5 years at Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute.
Methods : Analytical retrospective study was conducted by review of medical records among
young Thai children who were diagnosed ARI due to laboratory-confirmed RSV infection
(LC-RSV) by real-time multiplex polymerase chain reaction assay or immunochromatography
during January 2013 to December 2015. Factors associated with RSV-H were determined
by using logistic regression analysis.
Results : There were 217 pediatric patients with ARI due to LC-RSV identified, of these,
127 patients (58.5%) required hospitalization. About sixty percent were male. The median
age was 25 (interquartile range = 12.0-40.0) months. Independent factors associated with RSV-H
were history of vomiting (adjusted odds ratio [AOR] = 3.7, 95% confidence interval [95%
CI] = 1.5-9.4), history of outpatient revisiting because of ARI within 14 days prior diagnosed
LC-RSV (AOR = 4.0, 95% CI = 1.6-9.8), maximal body temperature 39oC or over (AOR =4.5,
95%CI = 1.8-11.1), tachypnea (AOR = 26.0, 95%CI = 6.4-105.6), and abnormal breath
sounds (AOR = 6.9, 95%CI = 2.8-17.3).
Conclusion : RSV-H was very common among young children. The strongest clinical
factor associated with RSV-H was the signs of lower respiratory tract infection, followed by
high-grade fever, history of revisiting, and emesis.
Keywords : RSV-hospitalization, clinical factors, RSV, acute respiratory infection, lower
respiratory tract infection.
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