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นานาสาระ

โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส 

(Middle East Respiratory Syndrome: Mers)

นายแพทย์ศุภโชค  เข็มลา

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลนครพนม

สถานการณ์โรค
ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา หลายคนคงจะได้ยิน

ข่าวและตกใจกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโรคหนึ่ง ซึ่งแพร่

ระบาดอย่างรวดเร็วและอัตราการเสียชีวิตสูงมาก โดยเกิด

การระบาดครั้งใหญ่ ในประเทศเกาหลีใต้ ซ่ึงเป็นประเทศที่

คนไทยใฝ่ฝันและไปท่องเท่ียวกันเยอะ จึงมีโอกาสติดต่อกัน

ได้ ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัส (Contact) การไอหรือจาม  

(Droplet)  โรคที่ว่านี้คือ โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง 

หรือ โรคเมอร์ส (Mers) นั่นเอง 

พบว่ามีรายงานการระบาดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 

2555 (ค.ศ. 2012) ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย (KSA)  ต่อมา

เชือ้ได้แพร่กระจายไปยงัประเทศใกล้เคียง เดมิทเีราเรียกไวรสั

ชนิดนี้ว่า  “โนเวล โคโรน่า ไวรัส” (Novel Corona Virus) 

เป็น RNA ไวรสั ซึง่สามารถก่อให้เกดิโรคระบบทางเดนิหายใจ

และระบบทางเดินอาหาร แต่ปัจจุบันองค์การอนามัยโลก 

(WHO) ได้ใช้ชื่อเรียกใหม่ว่า Middle East Respiratory 

Syndrome หรือ โรคเมอร์ส (Mers) สามารถพบการติดเชื้อ

ได้ในทุกกลุ่มอายุ ส่วนใหญ่มักพบในผู้ใหญ่ และมีอัตราการ

เสียชีวิตราว ร้อยละ  30-40  ความส�าคัญของโรคนี้ก็คือ 

นอกจากอัตราการเสียชีวิตท่ีสูงแล้ว ยังพบการแพร่กระจาย

จากคนสูค่น โดยเฉพาะบคุคลทีอ่าศยัภายในบ้านเดยีวกนัและ

บุคลากรทางการแพทย์

ส�าหรับในประเทศไทย พบว่ามีผู ้ติดเช้ือยืนยัน 

รายแรกและรายล่าสุด จ�านวน 1 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 6 

สงิหาคม 2558) ซ่ึงเป็นเพศชาย อาย ุ75 ปี ชาวตะวนัออกกลาง 

ได ้รับการรักษาในห ้องแยกโรคความดันลบ สถาบัน

บ�าราศนราดรู กระทรวงสาธารณสขุ จนเสรจ็สิน้กระบวนการ

รักษาจนหายและสามารถกลับบ้านได้ในที่สุด

อาการ
ผู้ป่วยที่ยืนยันว่าติดเชื้อโรคเมอร์ส  โดยทั่วไปจะมี

อาการติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจ ค่อนข้างรุนแรงและ

เฉียบพลัน มีอาการไข้ ไอ หายใจหอบและหายล�าบาก ซึ่งผู้

ป่วยเกือบทุกราย จะมีภาวะปวดบวม นอกจากนี้ ในผู้ป่วย

อกีจ�านวนมาก จะมอีาการในระบบทางเดนิอาหาร ได้แก่ ท้อง

ร่วง ร่วมด้วย  ผู้ป่วยบางรายมีภาวะไตวาย ซึ่งในจ�านวนครึ่ง

หนึ่งของผู้ป่วยทั้งหมดจะเสียชีวิต ส่วนในผู้สูงอายุ ผู ้ที่มี

ภมูคิุม้กนัต�า่ ผูท้ีม่โีรคประจ�าตวัหรอืโรคเรือ้รงั เช่น เบาหวาน 

โรคปอด หรือโรคมะเร็ง จะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้

มากกว่าคนปกติ

ระยะฟักตัว
มีระยะฟักตัวเฉลี่ยประมาณ 14 วัน

การติดต่อและการแพร่กระจายของโรค
ส�าหรับแหล่งที่มาของโรคเมอร์ส ยังไม่สามารถ

อธิบายเป็นที่แน่ชัดได้ว่า คนสามารถติดเช้ือโรคเมอร์ส จาก

สตัว์ได้อย่างไร เชือ้นีเ้ป็นเชือ้ไวรสัทีพ่บในสตัว์ และเชือ่ว่าคน

สามารถตดิเชือ้ผ่านมาจากการสัมผสัทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

กบัอฐูโหนกเดยีว ทีม่กีารตดิเชือ้แถบตะวนัออกกลาง (พบเชือ้

ไวรสัเมอร์สทีต่รงกบัในคน ซึง่เป็นสายพนัธุท์ีแ่ยกออกมาจาก

อูฐ ที่พบในอียิปต์ โอมาน กาตาร์ และซาอุดิอาระเบีย 

นอกจากนี้ยังพบ แอนตี้บอด้ีต่อเช้ือไวรัสเมอร์ส ในอูฐโหนก

เดียว ในแถบแอฟริกาและตะวันออกกลาง) จากการศึกษา 

ดังกล่าว จึงสนับสนุนว่าการติดเชื้อโรคเมอร์ส ที่พบในอูฐ

โหนกเดียว มีแนวโน้มที่ท�าให้เกิดการติดเชื้อโรคเมอร์สในคน
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ส�าหรับการตดิต่อระหว่างคนสู่คน  เนื่องจากผูป่้วย

โรคเมอร์ส เกอืบทัง้หมดมอีาการทางระบบทางเดนิหายใจ จงึ

สามารถแพร่กระจายเชือ้ได้ ทัง้จากการสมัผสั (contact) การ

ไอจาม (droplet) หรือแม้กระทั่งมีการท�าหัตถการที่ท�าให้

เกิดฝอยละอองในอากาศ (airborne) ซึ่งสามารถติดต่อ

ระหว่างคนสู่คนได้ ดังน้ันผู้ท่ีคลุกคลีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย 

โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องมีการดูแลผู้ป่วย แต่ไม่ได้สวมอุปกรณ์

ป้องกันร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยเอง 

หรอืแม้กระทัง่บคุลากรทางการแพทย์ กม็โีอกาสได้รบัเชือ้โรค

เมอร์ส เข้าสู่ร่างกาย

การรักษา
เนือ่งด้วยโรคนีเ้ป็นโรคอบุตัใิหม่ ท�าให้ข้อมลูการใช้

ยาต้านไวรัสค่อนข้างจ�ากัด และยังไม่มียาต้านไวรัสจ�าเพาะ

ต่อเชื้อนี้ในการรักษา จึงท�าได้เพียงให้การรักษาตามอาการ

และการรักษาแบบประคับประคอง จนกว่าการอักเสบใน

ระบบทางเดินหายใจจะลดน้อยลงจนหายเป็นปกติดี

การป้องกันการติดเชื้อ
1. หลกีเลีย่งการคลกุคลใีกล้ชดิกบัผูป่้วยระบบทาง

เดินหายใจหรือผู้ที่มีอาการไอหรือจาม 

2. ปฏิบัติตามสุขอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้าง

มือบ่อยๆ ด้วยน�้าสบู่ 

3. ถ้ามีอาการไข้ ไอ มีน�า้มูก เจ็บคอ ควรหลีกเลี่ยง

การสัมผัสคลุกคลีกับบุคคลอื่น เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ 

เมื่อไอหรือจามควรใช้กระดาษช�าระปิดปากและจมูกทุกคร้ัง 

และทิ้งกระดาษช�าระที่ใช้แล้วลงในถังขยะที่ปิดมิดชิด และ

ล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัย กรณีท่ีไม่สามารถ

ปฏิบัติได้ควรไอหรือจามลงบนเสื้อผ้าบริเวณต้นแขน ไม่ควร

จามรดมือและรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขใน

พื้นที่ พร้อมแจ้งความเสี่ยงที่อาจสัมผัสโรค เช่น เดินทางมา

จากประเทศที่มีการระบาดของโรค หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้

ป่วยที่สงสัยโรคเมอร์ส 

4. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรค ติดต่อสายด่วนกรม

ควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง 

ค�าแนะน�าส�าหรับผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยวที่เดิน

ทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรค 
จากข้อมูลที่มีในปัจจุบัน พบว่ากลุ่มเส่ียงที่จะมี

อาการป่วยรุนแรง ได้แก่ ผู้มีโรคประจ�าตัว โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง โรคไตวาย หรือผู้ที่

ภูมิต้านทานต�่า ผู้สูงอายุ  ควรหลีกเล่ียงการเดินทางไป ใน

ประเทศที่มีการระบาดในช่วงที่มีการระบาดของโรค ส�าหรับ

ผู้เดินทางทั่วไป ควรปฏิบัติตน ดังนี้ 

1. หากไม่จ�าเป็น ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถาน

พยาบาลในช่วงที่มีการระบาดของโรค 

2. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยระบบ

ทางเดินหายใจหรือผู้ที่มีอาการไอหรือจาม 

3. หลีกเลี่ยงการเข้าไปหรือสัมผัสฟาร์มสัตว์หรือ

สตัว์ป่าต่างๆหรอืดืม่น�า้นมดบิ โดยไม่ผ่านการฆ่าเชือ้โรค โดย

เฉพาะ น�้านมอูฐ ซึ่งอาจเป็นแหล่งรังโรคของเชื้อได้ 

4. ปฏิบัติตามสุขอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง

ล้างมือบ่อยๆด้วยน�า้สบู่ 

5. ถ้ามีอาการไข้ไอ มีน�า้มูก เจ็บคอ ควรหลีกเลี่ยง

การสัมผัสคลุกคลีกับบุคคลอื่น เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ 

เมือ่ไอ หรอืจามควรใช้กระดาษช�าระปิดปากและจมกูทกุครัง้ 

และทิ้งกระดาษช�าระที่ใช้แล้วลงในถังขยะท่ีปิดมิดชิดและ 

ล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัย กรณีที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติได้ควรไอหรือจามลงบนเส้ือผ้าบริเวณต้นแขน ไม่ควร

จามรดมือ และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

ในพื้นที่

6. หลังจากกลับจากการเดินทาง หากภายใน

14 วัน มีอาการไข้ไอ หรือเจ็บคอ หรือมีน�้ามูก ให้รีบไปพบ

แพทย์ทันที หรือโทร. 1669 พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง




