MERS-CoV ย่อมาจาก Middle East Respiratory Syndrome
Coronavirus เป็นโรคติดเชื้อชนิดรุนแรงที่เกิดจากเชื้อไวรัสโค
โรน่าซึ่ง เป็นไวรั สกลุ่มเดี ยวกับที่ก่อโรคซาร์ส แต่ค นละสาย
พันธุ์ เป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจอย่าง
รุ น แร ง โ ดยพบการ ติ ดเ ชื้ อ นี้ เป็ นค รั้ งแ รกที่ ปร ะเ ท ศ
ซาอุดิอาระเบีย เมื่อปี ค.ศ. 2012

ระบาดวิทยา
ปัจจุบันพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012
แล้วจานวน 496 ราย เสียชีวิตแล้ว 93 รายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
กลุ่มผู้ที่เดินทางไปแสวงบุญและบุคลากรทางการแพทย์ใน 17
ประเทศโดยเฉพาะประเทศในแถบตะวั น ออกกลาง เช่ น
จอร์แดน ซาอุดิอาระเบีย กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น
(ข้อมูลเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 2 พบว่ามีความเสี่ยง
เนื่องจากมีผู้แสวงบุญชาวไทยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ใน
ประเทศแถบตะวันออกกลาง และมีนักท่องเที่ยวแถบตะวันออก
กลางเดิ น ทางเข้ ามาเที่ ย วในประเทศไทย ท าให้ อ าจเกิด การ
แพร่กระจายของเชื้อได้ ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามและเฝ้าระวัง
ต่อไป 3
การระบาดครั้งล่าสุดเกิดในประเทศเกาหลีใต้ โดยรายงานเมื่อ
วันที่ 12 มิถุนายน 2558 ระบุว่ามีรายงานผู้ป่วยที่ยืนยันแล้ว 126
คน เสียชีวิต 13 คน สถานที่กว่า 2300 แห่ง อยู่ภายใต้การเฝ้า

ระวัง ถือเป็นการระบาดของเชื้อนี้ครั้งใหญ่ที่สุด หากไม่นับการ
ระบาดภายในซาอุดิอาระเบีย
สานักงานระบาดวิทยาได้จัดทาแนวทางการเฝ้าระวังโรคติด
เชื้อ ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2012 ในประเทศไทย โดยกลุ่มผู้ป่วยที่
จะต้องทาการเฝ้าระวัง ได้แก่
1.ผู้ ป่ ว ยปอดบวมรุ น แรง หรื อ มี ภาวะระบบทางเดิ น หายใจ
ล้มเหลวเฉียบพลันที่ไม่ทราบเชื้อที่เป็นสาเหตุ
2.ผู้ป่วยปอดบวมที่มีภาวะเสี่ยงต่างๆ ที่อาศัยหรือเดินทางจาก
ประเทศแถบตะวั น ออกกลางเช่ น ซาอุ ดิ อ าระเบี ย กาตาร์
สหรัฐเอมิเรตส์ อิหร่าน และ
เยเมน แถบยุโ รป ได้ แก่ เนเธอร์ แ ลนด์ ฝรั่ง เศส เยอรมนี กรี ซ
อิ ต าลี ตุ ร กี แ ละอั ง กฤษ (ยุ โ รป) แถบแอฟริ กาได้ แ ก่ ตู นี เ ซี ย
อียิปต์แอลจีเรีย แถบเอเชีย ได้แก่ ออสเตเรีย เลบานอน จีน
มาเลเซี ย เกาหลี ใ ต้ และฟิ ลิ ป ปิ น ส์ แ ถบอเมริ ก า ได้ แ ก่
สหรัฐอเมริกา ในช่วง 14 วันก่อนป่วย
3.เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยปอดบวมในช่วง 14
วันก่อนป่วย
4.สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เข้าข่าย หรือ ผู้ป่วย ในช่วง 14 วันก่อน
หรือหลังป่วย
5. ผู้ป่วยปอดบวมที่เกิดเป็นกลุ่มก้อน คือ พบผู้ป่วยตั้งแต่ 2 ราย
ขึ้นไป ที่เวลาเริ่มป่วยห่างกันไม่เกิน 14 วัน ในชุมชนเดียวกัน
6.ผู้ที่ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ทเี่ ข้า
ข่าย หรือ ผู้ป่วย ในช่วง 14 วันก่อนหรือหลังป่วย

การติดต่อ
ยั ง ไม่ มี ข้ อ มู ล ที่ ชั ด เจนว่ าเชื้ อ ไวรั ส นี้ จ ะแพร่ ก ระจายหรื อ
ติดต่อกันได้อย่างไร แต่ก็พบว่ามีการติดต่อระหว่างคนได้ โดย
มักจะพบได้ในวงจากัด คือ ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และ
ญาติที่ดูแลผู้ป่วย 1

อาการ
สาคัญ
โดยทั่ ว ไปจะมี อ าการทางระบบทางเดิ น หายใจ
เฉียบพลัน ไข้ ไอ อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ แต่ในรายที่รุนแรง
อาจมีอาการหอบ หายใจลาบาก ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
เฉียบพลันได้ โดยพบว่ามากกว่าร้อยละ 30 ของผู้ที่มีการติดเชื้อ
ไวรัสชนิดนี้จะมีอาการรุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิต 1 และอาจพบ
อาการทางระบบทางเดินอาหารร่วมด้วย เช่นท้องเสีย ในผู้ป่วย
บางรายพบมีอวัยวะล้มเหลว โดยเฉพาะไต หรือเกิดการช๊อกจาก
ติดเชื้อ โดยไวรัสชนิดนี้จะทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง
มากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มี ภาวะภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน มะเร็ง และโรคปอดเรื้อรัง

การรักษา
ปัจจุบันยังไม่มียาที่ใช้ในการรักษาการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้
โดยเฉพาะ แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยมีไข้สูง ร่วมกับปอดบวมรุนแรง
และไม่ทราบว่าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดใด อาจจะแนะนา
ให้ใช้ยาต้านไวรัส oseltamivir ในขนาดที่ใช้รักษาไข้หวัดใหญ่
ได้แต่โดยทั่วไปจะแนะนาให้ใช้ยาที่ช่วยบรรเทาอาการเท่านั้น

1.ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดี ได้แก่ กินร้อน ช้อนกลาง ล้าง
มือ โดยควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้าอย่างน้อย 20 วินาที
หรืออาจใช้แอลกอฮอล์เจลแทนได้ โดยเฉพาะก่อนรับประทาน
อาหารและหลังเข้าห้องน้า

3.แนะนาให้สวมหน้ากากอนามัย ในกรณีที่มีอาการไอ จาม เพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

4. กลุ่มเสี่ยง เช่นผู้สูงอายุผู้มีโรคประจาตัว ควรหลีกเลี่ยงการ
เดินทางไปประเทศที่มีการระบาดในช่วงที่กาลังมีโรคเมอร์สระ
บาด
5.หลีกเลี่ยงการเข้าไปสัมผัสกับ
ฟาร์มสัตว์หรือสัตว์ป่าต่างๆ
หรือดื่มนมสัตว์โดยเฉพาะอูฐ
ซึ่งอาจเป็นแหล่งรัง
โรคของเชื้อได้
**ท่านสามารถติดตามแนวทาง คาแนะนา และข้อมูลข่างสารสายด่วนกรม
ควบคุมโรค หมายเลข ๑๔๒๒ หรือเว็บไซต์สานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรม
ควบคุมโรค (http://beid.ddc.moph.go.th)**

2.หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกบั ผูท้ ี่มีอาการไอ จาม และ
ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่แออัด หากจาเป็นต้องเข้าไปในที่
แออัด ควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

โดย
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