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MERS-CoV หรือ Middle East Respiratory Syndrome-Corona Virus  เป็นเชือไวรัสของระบบ

ทางเดินหายใจในกลุ่มเชือโคโรนาไวรัส  ซึงเชือ MERS-CoV เป็นเชือไวรัสสายพันธุ์ใหม่เนืองจากมีความ

แตกต่างจากเชือโคโรนาไวรัสทีเคยติดเชือในคน  ผู้ป่ วยรายแรกทีพบการติดเชือ MERS-CoV พบในปี พ.ศ. 

 (ค.ศ. ) ดังนันในบางครั งอาจพบการเรียกชือเชือชนิดนีว่า “เชือโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ปี 

2012” ภายหลังจากการระบาดในช่วงปี พ.ศ.  ซึงส่วนใหญ่จะพบผู้ป ่ วยในประเทศแถบคาบสมุทร

อาหรับหรือเดินทางจากประเทศในแถบนัน  และตั งแต่เดือนพฤษภาคมในปี พ.ศ.  ได้พบมีการระบาด

ในประเทศเกาหลีใต้  โดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) พบผู้ป่ วยในพืนทีระบาด ณ วันที 1  

มิถุนายน 8 ได้แก่ ประเทศเกาหลีใตท้ียืนยันแล้ว  ราย ประเทศจีน  รายและเสียชีวิตแล้ว  ราย  

การระบาดยังอยู่ในวงจํากัดเฉพาะผู้ทีใกล้ชิด และยังไม่พบว่ามีการระบาดในชุมชน  อย่างไรก็ตามวงการ

สาธารณสุขทั วโลกยังคงเฝ้ าระวังการติดต่อของเชือ MERS-CoV อย่างต่อเนือง 

ป ั จจุบันในประเทศไทย (วันที 1  มิถุนายน 8) พบผู้ป่ วยทตีรวจพบเชือ MERS-CoV แล้ว  

ราย เป็นผู้ป่ วยชาวต่างชาติทีเดินทางมาในไทยเพือเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึงเมือวันที  

มิถุนายน  และมีการส่งต่อผู้ป่ วยไปยังสถาบันบําราศนราดูร  โดยป ั จจุบันอยู่ในระหว่างการรักษาตัวใน

ห้องแยกความดันลบเพือไม่ให้เชือไวรัสแพร่กระจาย ถึงแม้จะมีการพบเชือไวรัส MERS-CoV ในประเทศ

ไทย  แต่กระทรวงสาธารณสุขได้ใช้มาตรการเข้มงวดเพือติดตามและเฝ้ าระวังการแพร่กระจายของเชือไวรัส 

MERS-CoV  เช่น  การติดตามและเฝ้ าระวังอาการของญาติและผู้ทีสัมผัสกับผู้ป่ วย เป็นต้น 

แหล่งทีมาของเชือ 

ผู้ป่ วยรายแรกทีพบการติดเชือ MERS-CoV พบในเดือนเมษายน พ.ศ.  โดยยังไม่ทราบ

แหล่งทีมาของเชือไวรัสชนิดนีแต่คาดการณ์ว่าติดต่อมาจากสัตว์เนืองจากพบเชือ MERS-CoV ในอูฐใน

ประเทศกาตาร์  โอมาน  อีย ิปต์  และซาอุดิอาระเบีย  นอกจากนีแล้วยังตรวจพบว่าอูฐในประเทศอืนอีก

หลายประเทศมีภูมิคุ้มกันต่อเชือ MERS-CoV ซึงหมายความว่าอูฐเหล่านันอาจเคยติดเชือไวรัสชนิดนีหรือ

สายพันธ์ุทีใกล้เคียงมาก่อน  นอกจากนีแล้วในประเทศซาอุดิอาระเบียยังตรวจพบเชือ MERS-CoV ใน

ค้างคาวอีกด้วย   

 

 



อาการแสดง 

เชือ MERS-CoV ก่อให้เกิดอาการของโรคติดเชือในระบบทางเดินหายใจทรีุนแรงเรียกว่า MERS  

ซึงประกอบด้วยอาการไอ  มีไข้และหายใจลําบาก  ในผู้ป่ วยบางรายการติดเชืออาจไม่มีอาการแสดงใดๆ  

หรือบางรายอาจมีอาการเพียงเล็กน้อยเหมือนป่ วยเป็นโรคหวัดและจะหายได้เป็นปกต ิ แต่ในผู้ป่ วยบางราย

อาการป่ วยอาจมีอาการในระบบทางเดินอาหารร่วมด้วยเช่น  ท้องเสีย  มวนท้อง  คลืนไส้อาเจียน เป็นต้น  

ในผู้ป่ วยทีมีอาการแสดงของโรครุนแรงอาจเกิดภาวะปอดบวมหรือไตวายได้  ผู้ป่ วยทีมีภูมิคุ้มกันอ่อนแอจะมี

อัตราเสียงในการติดเชือ MERS-CoV ได้สูงกว่าคนทั วไป  และจะมีแนวโน้มทีจะมีอาการของโรครุนแรง  สิง

ทน่ีาเป็นกังวลเกียวกับการติดเชือ MERS-CoV คือผู้ป่ วยประมาณร้อยละ  จะเสียชีวิต  โดยผู้ป่ วยเหล่านี

มักจะมีสภาวะอืนร่วมอยู่ด้วย เช่น  เป็นโรคเบาหวาน โรคมะเร็ง หรือมีโรคเรือรังทีเกียวข้องกับหัวใจ ปอด 

หรือไต เป็นต้น    

การติดต่อและระบาดวิทยา 

เนืองจากเชือ MERS-CoV เป็นเชือกลุ่มโคโรน่าไวรัสจึงเชือว่าการติดต่อเกิดจากการสัมผัสสารคัด

หลั งจากระบบทางเดินหายใจของผู้ป่ วยจากการไอ จาม เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามการแพร่กระจายของเชือ

ยังไม่เป็นทีแน่ชัด   การติดต่อของเชือ MERS-CoV นันพบในบุคคลทีใกล้ชิดกับผู้ป ่ วย  เช่น  บุคลากรทาง

การแพทย์ บุคคลในครอบครัว เป็นต้น  แต่การติดต่อระหว่างบุคคลทั วๆ ไปไม่เกิดขึนได้ง่ายนัก  ในปี พ.ศ. 

 ผู้ป่ วยทุกรายทมีีการติดเชือ MERS-CoV นันจะมีความเกียวข้องกับประเทศในคาบสมุทรอาหรับ 

ได้แก่ ผู้ป่ วยจะมีประวัติอาศัยอยู่ในประเทศเหล่านีหรือเดินทางกลับมาจากประเทศเหล่านี  ในผู้ป่ วยบางราย

พบว่าไม่มีประวัตเิกียวข้องกับประเทศเหล่านีโดยตรง  แต่มีบุคคลใกล้ชิดเดินทางกลับมาจากประเทศใน

คาบสมุทรอาหรับ  โดยประเทศในคาบสมุทรอาหรับทีมีรายงานผู้ป ่ วยติดเชือ MERS-CoV ประกอบด้วย

ประเทศซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ โอมาน จอร์แดน คูเวต เยเมน อิหร่าน และเลบานอน  

ส่วนประเทศทีมีรายงานการพบผู้ป่ วยนอกคาบสมุทรอาหรับ (มิถุนายน ) ได้แก่ประเทศฝรั งเศส 

สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ตูนีเซีย อิตาลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ กรีซ อีย ิปต์ อัลจีเรีย และเนเธอแลนด ์ 

ส่วนการระบาดทีเกิดขึนในประเทศเกาหลีใต้ในช่วงปี พ.ศ.  นัน จากการตรวจสอบลักษณะเบืองต้น

ของสายพันธ์ุจะมีความใกล้เคียงกับกลุ่มสายพันธุ์ทีระบาดในประเทศซาอุดิอาระเบียมากทีสุด  แต่ข้อมูล

ดังกล่าวยังต้องมีการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการเพิมเติมอีก   ซึงการระบาดในประเทศเกาหลีใต้นัน  

ประเทศเกาหลีใต้ได้นําเอาวิธีการควบคุมและเฝ้ าระวังโรคอย่างเข้มงวดมาใช้เพือป้ องกันการแพร่กระจาย

ของไวรัส และยังไม่พบหลักฐานว่ามีการแพร่กระจายการระบาดในชุมชน  ถึงแม้ในประเทศไทยจะมีการพบ

ผู้ป่ วย  แต่ได้แยกตัวผู้ป่ วยเข้ารับการรักษาในห้องทีความดันเป็นลบ  และได้ใช้มาตรการควบคุมอย่าง

เข้มงวดเพือป้ องกันการแพร่กระจายของโรค  

 



การเฝ้าระวัง 

จากข้อมูลทีมีอยู่ในป ั จจุบันพบว่าเชือ MERS-CoV มีระยะฟ ั กตัวตั งแต่  –  ว ัน  ดังนันหากผู้ป่ วย

เริมมีอาการไขสู้งมากกว่า  องศาเซลเซียส ไอ หอบ หายใจเร็ว และภายใน  วันก่อนหน้ามีประวัติ

เดินทางไปในประเทศทีมีการระบาดของโรค  มีการสัมผัสใกล้ชดิกับบุคคลทีเดินทางมาจากประเทศทีมีการ

ระบาดของโรค  รวมทั งผู้ป่ วยทีมีอาการติดเชือในระบบทางเดินหายใจทีรุนแรงแต่ไม่สามารถหาเชือทีเป็น

สาเหตุการเกิดโรคไดค้วรเข้ารับการตรวจหาเชือ MERS-CoV ทันท ี

 

การป้องกันและการรักษา 

 เนืองจากเชือ MERS-CoV เป็นเชืออุบัติใหม่  ในป ั จจุบันจึงยังไม่มียาต้านไวรัสทีออกฤทธิ เฉพาะกับ

เชือไวรัสชนิดนี  การรักษาจะเป็นการรักษาแบบประคับประคองตามอาการแสดงของผู้ป่ วย  แต่ในผู้ป่ วยทีมี

อาการรุนแรงและอยู่ในระหว่างรอผลตรวจหาเชือ  อาจแนะนําให้ใช้ยาต้านไวรัส Oseltamivir ในขนาดทีใช้

ในการรักษาไข้หวัดใหญ่เนืองจากยังไม่ทราบผลการตรวจเชือ    การใช้ยาต้านไวรัส Ribavirin นันยังมีผล

การศึกษาค่อนข้างน้อยและอาจมีผลข้างเคียงค่อนข้างรุนแรง  นอกจากนีแล้วเชือ MERS-CoV ยังไม่มีวัคซีน

ทีใช้ในการป้ องกัน  ดังนันการป้ องกันทีดีทีสุดคือการปฏิบัติตนตามแนวทางการดูแลสุขอนามัยทีดี เช่น  การ

ทานอาหารทีปรุงสุกใหม่  ๆการล้างมือบ่อยๆ การใช้ช้อนกลาง การใช้หน้ากากอนามัยเมือมีอาการป่ วย  เป็น

ต้น  หากมีความจําเป็นทีจะต้องเดินทางไปยังประเทศทีมีการระบาดของโรค  ควรดูแลสุขอนามัยอย่าง

เคร่งครัด  และหลีกเลียงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่ วยทีมีอาการของระบบทางเดินหายใจเช่น ไอ จาม เป็นต้น  

หลีกเลียงการเดินทางไปยังสถานทีเลียงสัตว์ต่างๆ เช่น ฟาร์ม  ตลาด  เป็นต้น และหลังกลับจากเดินทาง

ภายใน  วัน ถ้ามีอาการไข้ ไอ หรือเจ็บคอ ควรเข้าพบแพทย์ทันที  แต่อย่างไรก็ตามในผู้ป ่ วยทีมีโรคเรือรัง

ได้แก่ โรคเบาหวาน ภาวะไตวาย ภาวะภูมิคุ้มกันตํา หรือมีโรคในทางเดินหายใจเรือรังอืนๆ รวมถึงผู้สูงอายุ  

จัดเป็นกลุ่มทีมีความเสียงทีจะมีอาการป่ วยรุนแรงไม่แนะนําให้เดินทางไปยังประเทศทีมีการระบาดของโรค 
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