ไวรรัสเมอรร์สตรัวรร้าย ไวรรัสโคโรนน่าสาย
พรันธธร์ใหมน่ททตอร้ งรรจร้ กรั กน่อนเปป็ นเหยยอท
ไวรรัสเมอรร์ ส (MERS) โคโรนนาไวรรัสสายพรันธธธุ์ใหมนททที่กระทรวงสาธารณสธ ขออกโรงประกาศเตตือนใหห้เฝห้ า

ระวรัง แมห้จะยรังไมนเขห้ามาในประเทศไทย แตนการททที่มทขนาวพบผผปห้ น วยในประเทศจทนและเกาหลทใตห้ กกทาท ใหห้เราตห้อง
รผ ห้จกรั โรคนทน กนรั ไวห้บาห้ ง

เชตืนอโรคและไวรรัสเปก นสสที่ งมทชทวสตททที่เกสดใหมนไดห้เสมอ ๆ แถมมาใหมนแตนละครรันงกกทวทความรธ นแรงมากขขนน
เรตืที่ อย ๆ อยนางลนาสธ ดไวรรัสเมอรธุ์ ส (MERS) โคโรนนาไวรรัสสายพรันธธธุ์กลธนมอาการโรคทางเดสนหายใจกกโผลนมาระ
บาดและครน าชทวสตผผคห้ นไปนรับไมนถวห้ น ททที่สาท ครัญเจห้าไวรรัสตรัวนทน ยงรั แพรน ระบาดไดห้รวดเรก ว โดยจธดตห้นกทาเนส ดอยผทน ทที่
ตะวรันออกกลาง แตนเมตืที่อเรกว ๆ นทน กมก ทขนาววนาเกาหลทใตห้และจทนพบผผเห้ สท ยชทวสตจากการตสดเชตืน อไวรรัสตรัวนทน แลห้ว ดรังนรันน
กระปธกดอทคอมจขงตห้องนทาขห้อมผลเกทที่ยวกรับไวรรัสเมอรธุ์ สมาใหห้ศขกษากรันกนอน จะไดห้รผห้วธส ท ปห้องกรันระวรังตรัวจากเชตืน อ
ไวรรัสเมอรธุ์ สกรันคนะ

ไวรรัสเมอรธุ์ ส คตืออะไรกรันแนน ?
ไวรรัสเมอรธุ์ส (MERS) ยนอมาจาก Middle East Respiratory Syndrome มทชตืที่อเรท ยกอทกอยนางหนขที่ งวนา โคโร
นนาไวรรัสสายพรันธธธุ์กลธนมอาการโรคทางเดสนหายใจตะวรันออกกลาง หรตื อบห้างกกขนานนามโรคนทน วาน เมอรธุ์ สคอฟ
(MERS-CoV) เนตืที่องจากเปก นโรคจากการตสดเชตืน อในกลธนมโคโรนนาไวรรัส (Coronavirus: CoV) ซขที่ งจรัดเปก นไวรรัส
ตระกผลใหญนททที่เคยสน งโรคไขห้หวรัดใหญนและโรคซารธุ์ ส (SARS) มาระบาดไปแลห้วเมตืที่อหลายปท กนอน

แหลงกทาเนสดไวรรัสเมอรธุ์ ส

ไวรรัสเมอรธุ์สเกสดขขนนครรันงแรกเมตืที่อปท 2012 โดยพบผผเห้ สท ยชทวสตดห้วยไวรรัสตรัวนทน ททที่ประเทศซาอธดทอาระเบทยเปก น
ททที่แรก ซขที่งคาดวนาพาหะมาจากอผฐ และความรธ นแรงของไวรรัสเมอรธุ์ สกกครน าชทวสตผผคห้ นกวนา 100 ราย อทกทรันงยรัง
กระจายการแพรน ระบาดไปยรังประเทศจอรธุ์แดน, กาตารธุ์ , สหรรัฐอาหรรับเอมสเรตสธุ์, ฝรรัที่งเศส, เยอรมนท , อสตาลท, ตผนท
เซท ย, อทยปส ตธุ์, อรังกฤษ, สหรรัฐอเมรส กา และลนาสธ ด (มสถธนายน 2558) กกพบเชตืนอไวรรัสตรัวนทน ททที่เกาหลทใตห้และประเทศ
จทนแลห้วดห้วย

การระบาดของไวรรัสเมอรธุ์ส อยนางททที่บอกวนาไวรรัสเมอรธุ์ สเปก นไวรรัสสายพรันธธธุ์กลธนมอาการโรคทางเดสนหายใจ
การแพรน ระบาดของเชตืน อชนสดนทน จขงอาศรัยละอองเสมหะเมตืที่อเกสดอาการไอหรตื อจามของมนธษยธุ์เปก นแหลนงซนอนตรัว
และเกาะไปตามเชตืน อ เมตืที่อคนททที่ยงรั ไมนปนวยสรัมผรัสกรับละอองเชตืนอโรคเหลนานทน ไวรรัสเมอรธุ์ สกกสบโอกาสททที่จะมทแหลนง
เพาะพรันธธธุ์เชตืน อไวรรัสใหมน การแพรน ระบาดจขงกระจายจากคนสผน คนไดห้

ทวนา ณ ขณะนทนผเผห้ ชทที่ยวชาญดห้านสธ ขภาพในประเทศอรังกฤษกกยงรั คงยตืนยรันวนา ไวรรัสเมอรธุ์ สยรังไมนใชนโรค
ระบาดททที่รห้ายแรง แตนทน งรั นทน กเก ตตือนใหห้ประชาชนรรักษาสธ ขอนามรัยของตรัวเองใหห้ดทเพตืที่อปห้ องกรันการตสดเชตืนอเบตืนองตห้น
ไวห้กนอน

อาการโรคไวรรัสเมอรธุ์ส

อาการททที่สงรั เกตไดห้วนาตสดเชตืนอไวรรัสเมอรธุ์สมรักพบตรันงแตนไมนมทอาการแสดงออกจนกระทรังที่ มทอาการรธ นแรง
แลห้ว โดยเรสที่ มแรกอาจมทอาการไอ มทไขห้ หายใจลทาบาก หรตื อบางคนททที่มทภผมสตาห้ นทานคนอนขห้างแขกงแรงอาจมท
อาการคลห้ายคนเปก นไขห้หวรัดธรรมดาและจะหายเปก นปกตสในเวลาไมนนาน ทวนาสทาหรรับคนททที่รนางกายอนอนแอหรตื อ
มทโรคประจทาตรัวแทรกซห้อนอยผอน าการกกจะรธ นแรง โดยอาจมทไขห้สผงและมทอาการเกทที่ยวกรับทางเดสนอาหารรน วมดห้วย
เชนน ทห้องเสท ย ปวดมวนทห้อง คลตืที่นไสห้อาเจทยน และในผผปห้ น วยททที่อาการรธ นแรงมาก ๆ อาจมทภาวะปอดบวมหรตื อไต
วายรน วมดห้วย

ทรันงนทน อตรั ราการเสท ยชทวสตจากไวรรัสเมอรธุ์สอยผทน ทที่ 30% โดยจะมทผลรธ นแรงตนอคนททที่มทภาวะภผมสตาห้ นทานตทที่า
และเหลนาคนททที่เปก นโรคเรตืน อรรัง เชนน โรคเบาหวาน มะเรก ง โรคหรัวใจ โรคปอด หรตื อโรคไต เปก นตห้น
การเฝห้ าระวรัง
เชตืนอไวรรัสเมอรธุ์สมทระยะเวลาฟรักตรัวอยผทน ทที่ 2-14 วรัน ดรังนรันนหากผผปห้ น วยมทอาการไขห้ ไอ หายใจเรก ว และหอบ ภายใน
ระยะเวลา 14 วรันหลรังจากเพสที่งเดสนทางไปยรังพตืนนททที่เสทที่ ยงของเชตืน อไวรรัสเมอรธุ์ ส หรตื อมทอาการตสดเชตืน อในระบบทาง
เดสนหายใจททที่รธนแรงแตนไมนสามารถหาเชตืนอททที่เปก นสาเหตธการเกสดโรคไดห้ควรเขห้ารรับการตรวจหาเชตืน อไวรรัสเมอรธุ์ ส
โดยดนวน
การรรักษาโรคเมอรธุ์ส

ณ ปรัจจธบนรั ทางการแพทยธุ์ยงรั ไมนมทขอห้ จทากรัดในการใชห้ยาตห้านไวรรัสเมอรธุ์ สเนตืที่ องจากเปก นโรคททที่เกสดขขนนมา
ใหมน จขงททาไดห้เพทยงรรักษาตามอาการและประครับประคองชทวสตคนไขห้ไปจนกวนาอาการอรักเสบในระบบทางเดสน
หายใจจะหายเปก นปกตสดท แตนสาท หรรับผผปห้ น วยขรันนรธ นแรงอาจตห้องรรักษาดห้วยยาตห้านไวรรัส Oseltamivir ในขนาดททที่
ใชห้รรักษาอาการไขห้หวรัดใหญนไปกนอน

การปห้ องกรันไวรรัสเมอรธุ์ ส
กสนรห้อน ชห้อนกลาง ลห้างมตือ
เลตือกกสนอาหารททที่ปรธ งสธ กใหมน ๆ หลทกเลทที่ยงอาหารคห้างคตืน
รรักษาสธ ขอนามรัยของตนเอง หากไอหรตื อจามควรใชห้ทสชชผปสดปากและจมผกทธกครรัน ง
หลทกเลทที่ยงการใชห้มตือสรัมผรัสตา จมผก ปาก และใบหนห้า โดยเฉพาะหากยรังไมนไดห้ลาห้ งมตือใหห้สะอาด
สวมหนห้ากากอนามรัยหากตห้องอยผใน นททที่แออรัด
พยายามหลทกเลทที่ยงการมทปฏสสมรั พรันธธุ์อยนางใกลห้ชสด เชนน จผบ กรับผผปห้ น วยททที่มทความเสทที่ ยงโรคเมอรธุ์ ส
หลทกเลทที่ยงการเดสนทางไปยรังพตืนนททที่เสทที่ ยง เชนน ประเทศซาอธดทอาระเบทย ประเทศใกลห้เคทยง และประเทศ
เกาหลทใตห้ รวมถขงประเทศจทนในชนวงททที่มทการระบาดของเชตืน อไวรรัสอยผน
 รรักษาสธ ขภาพใหห้แขกงแรง รรับประทานอาหารใหห้ครบ 5 หมผน และออกกทาลรังกายสมทที่าเสมอ








จากมผลขห้างตห้นจะเหกนวนา ไวรรัสเมอรธุ์สถตือเปก นไวรรัสททที่มทอตรั ราการเสท ยชทวสตคนอนขห้างนนากรังวลพอสมควรนะ
คะ ดรังนรันนชนวงเวลานทน เราจขงตห้องดผแลสธ ขอนามรัยของตรัวเองเปก นอยนางดทอยนางนห้อยกกนนาจะชนวยปห้ องกรันความเสทที่ ยง
จากไวรรัสเมอรธุ์สไดห้บาห้ ง

ขอขอบคคุณขข้อมมูลจาก
 คณะเภสรัชศาสตรธุ์ มหาวสทยาลรัยมหส ดล สถานเอกอรัครราชทผต ณ กรธ งรส ยาด
 https://www.youtube.com/watch?v=KqjfC4l4vf8

