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1. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยทั่วไป, สายพันธุ์ใหม่ และโรคซาร์ส เป็นอย่างไรกันแน่?
เชื้อไวรัสโคโรน่า โดยทั่วไป เป็นกลุ่มของเชื้อไวรัสที่ทําให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจหรือ
ระบบอื่นๆ ในคนและสัตว์ เช่น หนู ไก่ วัว ควาย สุนัข แมว กระต่าย และสุกร มีรายงานการพบเชื้อมาตั้งแต่ช่วง
ปี ค.ศ. 1965 ประกอบด้วยเชื้อสายพันธุ์ย่อยหลายสายพันธุ์ และพบได้ทั่วโลก โดยในเขตอบอุ่น (temperate
climates) มักพบเชื้อไวรัสโคโรน่า ในช่วงฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิ โดยอาจมีความรุนแรงของอาการที่แตกต่างกัน
ไป แต่ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง เช่น เป็นไข้หวัดธรรมดา หูชั้นกลางอักเสบ เป็นต้น ส่วนน้อยที่มีอาการรุนแรง
อาจก่อให้เกิดการอักเสบรุนแรงเฉียบพลันและมีการล้มเหลวของระบบทางเดินหายใจ และเสียชีวิตได้ เช่น ไวรัส
โคโรน่าสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคซาร์ส แต่โดยส่วนใหญ่ ผู้ป่วยจะมีอาการไม่รุนแรง (ยกเว้น ผู้ที่มีโรคประจําตัวที่มี
ผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย) ในคนที่เป็นโรคไข้หวัดก็มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสโคโรน่าได้ ประมาณร้อยละ 15
การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า พบได้ในทุกลุ่มอายุ แต่พบมากในเด็ก อาจพบมีการติดเชื้อซ้ําได้ เนื่องจากระดับภูมิคุ้มกัน
จะลดลงอย่างรวดเร็วภายหลังการติดเชื้อ
เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคซาร์ส พบการระบาดปี ค.ศ. 2003 โดยพบเริ่มจากประเทศจีน
แล้วแพร่กระจายไปทั่วโลก พบรายงานผู้ป่วยโรคซาร์สทั้งสิ้นมากกว่า 8, 000 ราย และเสียชีวิตมากกว่า 750
ราย แต่ขณะนี้ ไม่พบการระบาดแต่อย่างใด
สําหรับเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 เป็นเชื้อสายพันธุ์หนึ่งในกลุ่มไวรัสโคโรน่า ซึ่งเพิ่งค้นพบ
ใหม่ในปี ค.ศ. 2012 ทําให้มีผู้ป่วยที่ยืนยันแล้ว 2 ราย ในจํานวนนี้ เสียชีวิต 1 ราย
2. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 สรุปว่าเป็นโรคเดียวกับโรคซาร์สหรือไม่?
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 นี้ไม่ใช่โรคซาร์ส เป็นคนละโรคกัน เนื่องจากมีสาเหตุจาก
เชื้อไวรัสโคโรน่าคนละสายพันธุ์
3. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 เป็นอย่างไร?
ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ พบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยรายแรกเป็นผู้ป่วย
ชายชาวซาอุดิอาระเบียอายุ 60 ปี ป่วยด้วยอาการปอดอักเสบและไตวายตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และ
เสียชีวิต ได้ส่งตัวอย่างเนื้อเยื่อปอดไปตรวจที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ รายที่สองเป็นผู้ป่วยชายชาวกาตาร์ อายุ
49 ปี ที่มีสุขภาพแข็งแรงดีมาก่อน เริ่มมีอาการเมื่อวันที่ 3 กันยายน โดยมีประวัติการเดินทางไปยังประเทศ
ซาอุดิอาระเบียก่อนเริ่มมีอาการ และเมื่อวันที่ 7 กันยายน ผู้ป่วยได้รับการรักษาในแผนกผู้ป่วยหนักในกรุง
โดฮา ประเทศกาตาร์ ต่อมาวันที่ 11 กันยายน ผู้ป่วยได้รับการส่งตัวไปรักษาต่อยังประเทศสหราชอาณาจักร
และได้รับการยืนยันผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากประเทศสหราชอาณาจักร ว่าพบเชื้อไวรัสโคโรน่าสาย
พันธุ์ใหม่ 2012 (Novel Coronavirus) ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับผู้ป่วยรายแรก และยังไม่มีหลักฐานยืนยันการ
แพร่ระบาดจากคนสู่คน
สําหรับสถานการณ์ในประเทศไทย ในขณะนี้ ยังไม่มีรายงานการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
สายพันธุ์ใหม่ 2012 นี้

4. เชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 ติดต่อได้อย่างไร และรุนแรงเหมือนโรคซาร์สหรือไม่?
ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 ทั้งสองราย ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนที่จะ
ยืนยันว่าติดเชื้อมาได้อย่างไร หรือติดต่อมาจากสัตว์หรือไม่ และยังเร็วเกินไปที่จะสรุปได้ว่า ลักษณะการติดเชื้อ
หรือแหล่งโรคมาจากที่ใด อีกทั้งไม่สามารถสรุปได้ว่าเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 มีความรุนแรง มาก
หรือน้อยเพียงใด เพราะเพิ่งพบผู้ป่วยยืนยันเพียง 2 ราย องค์การอนามัยโลกประเมินว่ายังไม่รุนแรงเหมือนโรค
ซาร์ส เพราะไม่พบว่าบุคคลรอบข้าง หรือบุคคลากรทางการแพทย์มีการเจ็บป่วยด้วย
อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อมูลที่มีจํากัดและเพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค ต้องอนุมานว่าการติดต่อของ
เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า สายพั น ธุ์ ใ หม่ 2012 นี้ ถ้ า จะสามารถติ ด ต่ อ จากคนสู่ ค น น่ า จะผ่ า นทางฝอยละออง
(Droplet) ได้ แ ก่ น้ํ า มู ก น้ํ า ลายจากผู้ ป่ ว ยที่ มี เ ชื้ อ ไปยั ง บุ ค คลอื่ น โดยการ ไอ หรื อ จาม และการสั ม ผั ส
(Contact) กับสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจของผู้ป่วย เป็นหลัก ส่วนการแพร่กระจายทางอากาศ (Airborne)
มีโอกาสเป็นไปได้แต่น้อย
5. ถ้าติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 แล้ว จะเริ่มแสดงอาการเมื่อใด?
เชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 นี้ ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าจะแสดงอาการเมื่อใดหลังจากติดเชื้อ
แต่สําหรับเชื้อไวรัสโคโรน่าโดยทั่วไป โดยเฉลี่ยมีระยะฟักตัวประมาณ 2 – 4 วัน
6. โรคนี้รักษาได้หรือไม่?
ขณะนี้ยังไม่มีการรักษาจําเพาะสําหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า แต่ใช้การรักษาแบบประคับประคอง
ตามอาการเป็นหลัก
7. มีวัคซีนป้องกันโรคหรือไม่?
ขณะนี้ ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012
8. จะป้องกันโรคได้อย่างไร?
- หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ หรือจาม
- ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ําและสบู่ โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ก่อนรับประทาน
อาหาร และหลังขับถ่าย
- ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัด หรือที่ชุมชนสาธารณะที่มีคนอยู่เป็นจํานวนมาก เพื่อลด
ความเสี่ยงในการติดโรค
- แนะนําให้ผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัย ปิดปากปิดจมูกเวลา ไอ หรือจาม
- ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยทีด่ ี ได้แก่ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
9. ถ้าจะต้องเดินทางไปร่วมพิธีฮัจจ์ จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร?
ก่อนเดินทาง
- เนื่องจากทางองค์การอนามัยโลก ยังไม่แนะนําให้มีการจํากัดการเดินทางไปยังประเทศใด ดังนั้น
ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ให้เตรียมร่างกายให้พร้อม หากมีโรคประจําตัว ควรระมัดระวังเป็น
พิเศษ และเน้นการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น การล้างมือ เป็นต้น
- ขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามที่ประเทศซาอุดิอาระเบียกําหนด อันได้แก่ วัคซีนโรคไข้
กาฬหลังแอ่น และวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ระหว่างอยู่ในต่างประเทศ
- หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ หรือผู้ที่มีอาการไอ หรือจาม

- ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัดโดยไม่จําเป็น เพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรค หาก
จําเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่แออัด ผู้มีโรคประจําตัวที่เสี่ยงต่อการป่วยอาจพิจารณาการใส่หน้ากาก
อนามัย และเปลี่ยนบ่อยๆ
- ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ําและสบู่
- หากมีอาการคล้ายไข้หวัด เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก ให้ใส่หน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยงการ
คลุกคลีกับผู้อื่น หากอาการไม่ดีขึ้น หรือมีอาการหอบเหนื่อย หายใจลําบาก ควรไปพบแพทย์
หลังเดินทางกลับมาในประเทศไทย
- สังเกตอาการผิดปกติต่ออีก 10 วันหลังจากกลับมาจากต่างประเทศ หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มี
น้ํามูก ควรพักผ่อนอยู่กับบ้าน และปฏิบัติตามมาตรการลดการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้าง โดยการใส่
หน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน หรือมีอาการไข้สูง หอบ
เหนื่อย หายใจลําบาก ควรไปพบแพทย์ พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง
10. มาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ของกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างไร?
- ประชาสัมพันธ์และให้คําแนะนําสําหรับผู้เดินทางที่จะไป-มาจากต่างประเทศที่พบผู้ป่วย
- แจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์ และสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อม
ด้ า นการรั ก ษาพยาบาลและการป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาล โดยให้ เ ข้ ม งวดเป็ น พิ เ ศษ
เช่นเดียวกับเคยปฏิบัติมาแล้วเมื่อพบการเกิดโรคซาร์ส
- ดําเนินการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาและทางห้องปฏิบัติการ และเตรียมการสอบสวนโรคและ
เก็บตัวอย่างส่งทางทางห้องปฏิบัติการ หากพบผู้ป่วยสงสัย
- มีการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยสามารถติดตามข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นปัจจุบันได้ที่เว็บไซต์ สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ชื่อ http://beid.ddc.moph.go.th
- การประสานความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก และศูนย์ป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในการร่วมกันประเมินสถานการณ์ และวางมาตรการป้องกันควบคุมโรค รวมทั้ง
เตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรค
11. มาตรการสําหรับเฝ้าระวังในนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างไร?
เนื่องจากทางองค์การอนามัยโลก ยังไม่แนะนําให้มีการจํากัดการเดินทางไปยังประเทศใด ดังนั้น ยังไม่
มีความจําเป็นต้องทําการตรวจคัดกรองในกลุ่มนักท่องเที่ยวแต่อย่างใด สําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทาง
มาจากประเทศซาอุดิอาระเบีย หรือประเทศกาตาร์ จะมีคําแนะนําให้เฝ้าระวังอาการของตนเอง หากป่วยให้มา
พบแพทย์
12. หากสงสั ยหรื อ ต้ อ งการข้ อมู ล เพิ่ม เติ ม เกี่ ย วกับ โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า สายพั น ธุ์ ใ หม่ 2012
สามารถติดต่อหน่วยงานใดได้บ้าง?
- ติดต่อสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422
- หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์
1) สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ http://beid.ddc.moph.go.th
2) องค์การอนามัยโลก http://www.who.int
3) กระทรวงสาธารณสุข ประเทศอังกฤษ http://www.hpa.org.uk
4) กระทรวงสาธารณสุขประเทศซาอุดิอาระเบีย http://www.moh.gov.sa/en

