
โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)        

โรคโปลิโอ หรือ Poliomyelitis นับเปนโรคที่มีความสําคญัมากโรคหนึ่ง ทั้งน้ีเพราะเชื้อ ไวรัส
โปลิโอ จะทําใหมีการอักเสบของไขสันหลังทําใหมีอัมพาตของกลามเน้ือแขนขา ซึ่งในรายที่
อาการรุนแรงจะทําใหมีความพิการตลอดชีวติ และบางรายอาจถึงเสียชีวติได ในปจจุบัน
อุบัติการณของโรคโปลิโอไดลดลงอยางมาก เปนผลจากการใหวัคซนีโปลิโอครอบคลุมไดใน
ระดับสูง 

สาเหต ุ 

เกิดจากเชื้อไวรัสโปลโิอ ซึ่งจัดอยูในตระกูล Picornaviridae และในกลุม Enterovirus มี 3 
Serotype คือ Type 1, 2 และ 3 แตละชนิดอาจจะทําใหเกิดอัมพาตได พบ type 1 ทําใหเกิด
อัมพาตและเกดิการระบาดไดบอยกวาทัยปอ่ืนๆ เม่ือติดเชื้อชนิดหนึ่งแลวจะมีภูมิคุมกันถาวร
เกิดขึ้นเฉพาะตอทัยปนั้น ไมมีภูมิตานทานตอทัยปอ่ืน ดังนั้น ตามทฤษฎีแลวอาจติดเชื้อไดถึง 3 
ครั้ง 

ระบาดวทิยา  

เชื้อน้ีจะอยูในลําไสของคนเทานั้น ไมมีแหลงรังโรคอ่ืนๆ เชื้อจะแบงตัวเพ่ิมจํานวนไดในลําไส
ของคนที่ไมมีภูมิตานทานและอยูภายในลาํไส 1-2 เดือน เม่ือถูกขับถายออกมาภายนอก จะไม
สามารถเพิ่มจํานวนได และเชื้อจะอยูภายนอกรางกายในสิ่งแวดลอมไมไดนาน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในเขตรอน อายุครึ่งชีวิตของไวรัสโปลโิอ (half life) ประมาณ 48 ชั่วโมง การตดิตอที่สําคัญ
คือ เชื้อที่ถูกขบัถายออกมากับอุจจาระเขาสูอีกคนหนึ่งโดยผานเขาทางปาก (fecal-oral route) 
โดยเชื้อปนเปอนติดมือผานจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง (person to person) และเขาสูรางกาย
เม่ือหยิบจับอาหารเขาสูปาก ในพื้นที่ที่มีอนามัยสวนบคุคล และการสุขาภิบาล ไมไดมาตรฐาน
จะพบโรคโปลโิอไดบอยในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป และเปนการติดตอทาง fecal-oral route ใน
ประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งมีระดับสุขาภิบาลและการอนามัยสวนบุคคลดีการติดตอสวนใหญจะ
เปนแบบ oral-oral route โดยเชื้อที่เพ่ิมจํานวนในลําคอ หรือทางเดินอาหารสวนบน 
(oropharynx) ถูกขับออกมาพรอมกับ pharyngeal secretion ออกมาทางปาก ปนเปอนมือที่
หยิบจับอาหารเขาทางปากของอีกผูหนึ่ง โปลิโอเปนโรคที่ติดตอกันไดงายมาก การใหวัคซีนโอพี
วีในระดับความครอบคลุมเกินรอยละ 80 มีผลทําใหอุบตัิการณของโรคนี้ลดลงมาก และประเทศ
ที่เจริญแลวเปนจํานวนมากที่ไมมีรายงานโรคโปลิโอ 

ระยะฟกตวัของผูปวยที่มีอัมพาต อยูระหวาง 1-2 สัปดาห แตอาจนานถึง 5 สัปดาหหรือสั้นเพียง 
3-4 วันได 



อาการและการดําเนินโรค  

เม่ือเชื้อโปลิโอเขาสูรางกายของผูที่ไมมีภูมิตานทาน ไวรัสจะเขาไปเพิ่มจํานวนในบริเวณ 
pharynx และลําไส สองสามวันตอมาก็จะกระจายไปสูตอมน้ําเหลืองบริเวณคอทีท่อนซิล และที่
ลําไสและเขาสูกระแสเลือดทําใหมีอาการไขเกิดขึ้น สวนนอยของไวรัสจะผานจากกระแสเลือดไป
ยังไขสันหลังและสมองโดยตรง หรือบางสวนอาจผานไปไขสันหลังโดยทางเสนประสาท เม่ือ
ไวรัสเขาไปยงัไขสันหลังแลวมักจะไปที่สวนของไขสันหลังหรือสมองที่ควบคุมการทํางานของ
กลามเน้ือ เม่ือเซลลสมองในสวนที่ ติดเชือ้มีอาการอักเสบมากจนถูกทําลายไป กลามเน้ือที่
ควบคุมโดยเซลลประสาทนั้นก็จะมีอัมพาตและฝอไปในที่สุด 

อาการที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโปลิโอแตกตางกันไดมาก ประมาณรอยละ 90 จะไมมีอาการ
แสดงใดๆ ประมาณรอยละ 4-8 จะมีอาการไมรุนแรงไมมีอัมพาต ประมาณรอยละ 1 จะมีอาการ
แบบเยื่อหุมสมองอักเสบไมมีอัมพาต ประมาณรอยละ 1-2 เทานั้นทีจ่ะมีอาการอัมพาตเกิดขึ้น 

ผูปวยที่ไมมีอาการมีความสําคัญทางดานระบาดวิทยา เพราะเชื้อไวรัสโปลิโอที่เขาไปจะไปเพิ่ม
จํานวนในลําไส และขับถายออกมาเปนเวลา 1-2 เดือน นับเปนแหลงแพรโรคที่สําคัญในชุมชน 

ผูปวยที่มีอาการนอยมาก หรือที่เรียกวา abortive case หรือ minor illness จะมีอาการไขต่ําๆ 
เจ็บคอ อาเจียน ปวดทอง เบื่ออาหาร และออนเพลีย อาการจะเปนอยู 3-4 วัน ก็จะหาย
เรียบรอยโดยไมมีอาการอัมพาต ซึ่งจะวินจิฉัยโรคแยกจากโรคติดเชื้อไวรัสอ่ืนไมได 

ผูปวยที่มีอาการเยื่อหุมสมองอักเสบจากเชื้อไวรัสโปลิโอ จะมีอาการเชนเดียวกบัที่เกิดจากเชื้อ
ไวรัสอ่ืนๆ ผูปวยจะมีอาการคลาย abortive case แตจะตรวจพบคอแข็งชัดเจน มีอาการปวด
ศีรษะ ปวดตามกลามเน้ือ เม่ือตรวจน้ําไขสันหลังก็จะพบผิดปกติแบบการติดเชื้อไวรัส มีเซลลขึน้
ไมมากสวนใหญเปนลิมโฟซัยท ระดับนํ้าตาลและโปรตีนปกต ิหรือเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย 

ผูปวยทีเ่ปนอัมพาตจะมีอาการแบงไดเปน 2 ระยะ ระยะแรกคลายกับใน abortive case หรือ
เปน minor illness เปนอยู 3-4 วัน หายไป 3-4 วัน เริม่มีไขกลับมาใหม พรอมกับมีอาการปวด
กลามเน้ืออาจมีการเกร็งตัวของกลามเน้ือกอนที่จะมีอัมพาตเกิดขึ้น กลามเน้ือจะเร่ิมมีอัมพาต
และเพิ่มจํานวนกลามเน้ือที่มีอัมพาตอยางรวดเร็ว สวนใหญจะเกิดเตม็ที่ภายใน 48 ชั่วโมง และ
จะไมขยายเพิม่ขึ้นภายหลัง 4 วัน เม่ือตรวจดูรีเฟลกซบางครั้งจะพบวาหายไปกอนที่กลามเน้ือ
จะมีอัมพาตเต็มที ่

ลักษณะของอัมพาตในโรคโปลิโอมักจะพบที่ขามากกวาแขนและจะเปนขางเดียวมากกวา 2 ขาง 
(asymmetry) มักจะเปนกลามเน้ือตนขา หรือตนแขนมากกวาสวนปลาย เปนแบบออน
ปวกเปยก (flaccid) โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงในระบบความรูสึก (sensory) ที่พบบอยคือเปน



แบบ spinal form ที่มีอัมพาตของแขน ขา หรือกลามเน้ือลําตัว ในรายที่เปนมากอาจมีอัมพาต
ของกลามเน้ือสวนลําตัวที่หนาอกและหนาทอง ซึ่งมีความสําคัญในการหายใจ ทําใหหายใจเอง
ไมได อาจถึงตายไดถาชวยไมทัน 

มีสวนนอยของผูปวยอาจมีอัมพาตของศูนยการควบคมุการหายใจและการไหลเวยีนโลหิต และ
เสนประสาทสมองที่ออกมาจากสวนกานสมองทําใหมีความลําบากในการกลืน การกินและการ
พูด เรียกวาเปน bulbar form ซึ่งมีอัตราตายสูง เน่ืองจากปญหาทางการหายใจ 

การวินิจฉัยโรค  

ผูปวยที่มีอาการกลามเน้ืออัมพาตแบบออนปวกเปยก (acute flaccid paralysis : AFP) ควร
จะตองนึกถึงโรคโปลิโอไวเสมอ และดําเนินการสอบสวนโรค พรอมกับเก็บอุจจาระสงตรวจเพื่อ 
แยกเชื้อโปลิโอ การวินิจฉัยที่แนนอนคือ แยกเชื้อโปลิโอไดจากอุจจาระ และทําการตรวจวา
เปนทัยปใดเปนสายพันธุ wild strain หรือ vaccine strain (Sabin strain) 

การเก็บอุจจาระสงตรวจควรเก็บ 2 ครั้ง หางกันอยางนอย 24 ชั่วโมง ตองเก็บใหเร็วภายใน 1-2 
สัปดาหภายหลังที่พบมีอาการ AFP ซึ่งเปนชวงที่มีจํานวนไวรัสในอุจจาระมากกวาระยะอื่นๆ 
การจัดสงอุจจาระเพื่อสงตรวจจะตองใหอยูในอุณหภูมิ 4-8๐ ซ ตลอดเวลา มิฉะน้ันเชื้อโปลิโอ
อาจตายได 

การรักษา  

ใหการรักษาแบบประคับประคองในระยะแรกที่มีปวดตามกลามเน้ือ ใชผาชุบน้ําอุนประคบ ให
นอนพักคอยดูแลอยางใกลชิดเม่ือมีอัมพาต และมีการหายใจลําบากจะตองใชเครือ่งชวยหายใจ 
เม่ือไมมีกลามเน้ือเปนอัมพาตเพิ่มมากขึน้และหายปวด จึงเร่ิมใหการนวดเพื่อฟนฟูสมรรถภาพ
ของกลามเน้ือ 

การแยกผูปวย  

pผูปวยทีส่งสยัวาเปนโปลิโอจะขับถายไวรัสออกมาทางอุจจาระไดเปนระยะเวลา 1-2 เดือน 
ดังนั้นควรจะระวังการแพรเชื้อจากสิ่งขับถายจากระบบทางเดินอาหาร (enteric precaution) ใน
ระหวางที่อยูโรงพยาบาล 

การปองกัน  



1. ในเด็กทั่วไป การใหวัคซีนปองกันโรคโปลิโอ (OPV) นับวาเปนวธิีทีดี่ที่สุด โดยการให
วัคซีนปองกัน 5 ครั้งเม่ืออายุ 2, 4, 6 และ 18 เดือน และกระตุนอีกครั้งเม่ืออายุ 4 ป 
และไปรับวัคซีนทุกครั้งที่มีการรณรงคใหวัคซีนปองกันโรคโปลิโอ  

2. ปองกันการติดเชื้อและการแพรกระจายของเชื้อโปลิโอ ดวยการรับประทานอาหารและ
ด่ืมน้ําสะอาดถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการถายอุจจาระลงสวมที่ถูกสขุลักษณะทุกครัง้ 

 
 
 


