คําถาม – คําตอบ ที่พบบอยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร!ส
(Middle East Respiratory Syndrome: MERS )
เรียบเรียงโดย : สํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค
15 มิถุนายน 2558
1. โรค MERS หรือโรคเมอร!ส(Middle East Respiratory Syndrome)คืออะไร ?
ตอบ โรค MERS หรือโรคเมอร%ส มีชื่อทางการวา โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East
Respiratory Syndrome) เนื่องจากชื่อคอนข<างยาว จึงมีชื่อเรียกสั้นๆ เปAนชื่อยอภาษาอังกฤษ วา โรค MERS
(โรคเมอร%ส) โดยโรคนี้เปAนโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส เปAนโรคของระบบทางเดินหายใจ โดยเชื้อที่เปAนสาเหตุ คือ
เชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งค<นพบครั้งแรกในปI 2012 ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย โคโรนาไวรัสจัดอยูในตระกูลเดียวกับ
เชื้อไวรัสที่กอให<เกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจตั้งแตโรคที่มีอาการไมรุนแรง เชน ไข<หวัด จนถึงอาการรุนแรง
เชน ซาร%ส
2. โรคเมอรส! เกิดขึ้นที่ไหนบ?าง ?
ตอบ ประเทศที่มีการรายงานยืนยันผู<ปNวยที่มีการติดเชื้อโรคเมอร%ส ดังนี้
แถบตะวันออกกลาง ได<แกจอร%แดน คูเวต โอมาน การ%ตาร% ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส%อิหรานและ
เยเมนแถบยุโรป ได<แก เนเธอร%แลนด% ฝรั่งเศสเยอรมนี กรีซ อิตาลีตุรกีและอังกฤษ (ยุโรป) แถบแอฟริกา ได<แก
ตูนี เซี ย อียิ ป ต%แอลจี เ รีย แถบเอเชี ย ได< แก ออสเตเรี ย เลบานอน จี น มาเลเซีย เกาหลีใต< และฟS ลิ ปปS น ส%แถบ
อเมริกา ได<แก สหรัฐอเมริกา
3. โรคเมอร!สมีอาการอยางไรบ?าง ?
ตอบ กรณีที่พบผู<ปNวยโรคเมอร%สที่ผานจะมีอาการไข< ไอ และหรือหายใจสั้น ปอดบวมก็เปAนอาการที่มักจะ
พบได<บอยเมื่อตรวจรางกาย และอาจพบอาการทางระบบทางเดินอาหารรวมด<วย เชนท<องเสีย นอกจากนี้ยัง
ได<รับรายงานการพบอาการรุนแรงที่เปAนสาเหตุทําให<ระบบทางเดินหายใจล<มเหลว ซึ่งต<องมีการใช<เครื่องชวย
หายใจในการรักษา และต<องมีการดูแลในหอผู<ปNวยวิกฤต ในผู<ปNวยบางรายพบมีอวัยวะล<มเหลว โดยเฉพาะไต
หรือเกิดการชWอคจากติดเชื้อ โดยไวรัสชนิดนี้จะทําให<เกิดภาวะแทรกซ<อนที่รุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุมผู<ที่มี
ภาวะภูมิคุ<มกันออนแอ ผู<สูงอายุ ผู<ปNวยโรคเรื้อรัง เชน เบาหวาน มะเร็ง และโรคปอดเรื้อรัง
4. เราสามารถติดเชื้อโรคเมอร!สแตไมแสดงอาการปEวยได?หรือไม ?
ตอบ ได< ในบางรายที่มีการติดเชื้อไวรัสเมอร%ส แตไมปรากฏอาการปNวย ซึ่งในกลุมนี้มักจะเปAนกลุมคนที่มีการ
สั ม ผั ส คลุ ก คลี ใ กล< ชิ ด กั บ ผู< ปN ว ยโรคเมอร% ส จึ ง ได< รั บ การเฝY า ระวั ง ติ ด ตามอาการและได< รั บ การตรวจทาง
ห<องปฏิบัติการ และจากการติดตามทําให<พบวาในบางรายมีการติดเชื้อแตไมแสดงอาการปNวย

5. คนติดเชื้อเมอร!สได?อยางไร ?
ตอบ ยังไมสามารถอธิบายเปAนที่แนชัดได<วาคนสามารถติดเชื้อเมอร%สได<อยางไร เชื้อนี้เปAนเชื้อไวรัสที่พบใน
สัตว% และเชื่อกันวาคนสามารถติดเชื้อผานมาจากการสัมผัสทางตรงและทางอ<อม กับอูฐโหนกเดียวที่มีการติด
เชื้อในแถบตะวันออกกลาง ในบางกรณีไวรัสนี้สามารถแพรติดตอจากคนสูคน โดยเฉพาะในบุคคลที่มีการสัมผัส
คลุกคลีใกล<ชิดกับผู<ที่ติดเชื้อ โดยไมมีการใช<อุปกรณ%ปYองกันรางกาย ซึ่งพบได<ใน สมาชิกในครอบครัวผู<ปNวย
บุคลากรทางการแพทย% ในการระบาดที่เกิดขึ้นนี้ สวนใหญเกิดติดตอจากคนสูคนในสถานพยาบาล
6. โรคเมอร!ส เปHนโรคติดตอใชหรือไม ?
ตอบ โรคเมอร% ส เปA น โรคติ ด ตอ แตพบในวงจํ า กั ด โรคนี้ ไ มได< มี ก ารติ ด ตอจากคนสู คนอยางงายดาย
แตจะพบการติดตอจากคนสูคนได<ในกรณีมีการสัมผัสคลุกคลีใกล<ชิดกับผู<ปNวย โดยเฉพาะในกลุมมี่ต<องมีการ
ดูแลผู<ปNวยแตไมได<สวมอุปกรณ%ปYองกันรางกาย สวนมากจึงพบในสถานพยาบาลและเปAนการติดตอจากคนสูคน
โดยเฉพาะในกลุมที่สัมผัสคลุกคลีใกล<ชิดกับผู<ปNวยและไมได<สวมอุปกรณ%ในการปYองกันรางกายทั้งนี้ยังไมมีข<อมูล
มากพอวาการติดตอจากคนสูคนเกิดขึ้นได<อยางไร
7. แหลงที่มาของเชื้อไวรัสเมอร!ส คือค?างคาว/ อูฐ/ สัตว!เลี้ยง ?
ตอบ ในภาพรวมแหลงที่ มาของโรคยั งไมสามารถระบุ ได< ชั ด เจน พบเชื้ อไวรั ส เมอร% ส ที่ พ บตรงกั บในคน
ซี่ ง เปA น สายพั น ธุ% ที่ แ ยกออกมาจากอู ฐ ที่ พ บในประเทศอี ยิ ป ต% โอนมาน การ% ต< า ร% และซาอุ ดิ อ าระเบี ย
และจากการยังศึกษาอื่นๆ พบแอนติบอดี้เชื้อไวรัสเมอร%สในอูฐโหนกเดียว ในแถบแอฟริกาและตะวันออกกลาง
จากการศึกษาข<อมูลทางพันธุกรรมในคนและอูฐ ทําให<เห็นความสัมพันธ%ระหวางเชื้อไวรัสเมอร%สในอูฐและคน
ซึ่งอาจเปAนไปได<วาอาจมีแหลงรังโรคอื่นๆ อยู เชน แพะ วัว แกะ ควาย สุกร นกปNา แตจากการศึกษายังไมพบ
รายงานการติดเชื้อในสัตว%เหลานี้ ข<างต<นจากการศึกษาเหลานี้สนับสนุนข<อค<นพบวา เชื้อเมอร%สที่พบในอูฐโหนก
เดียวนี้ มีแนวโน<มที่ทําให<เกิดการติดเชื้อเมอร%สในคน
8. เราควรจะหลี ก เลี่ ย งการสั ม ผั ส อู ฐ ผลิ ต ภั ณ ฑ! จ ากอู ฐ หรื อ ไม? แล? ว การไปเยี่ ย มชมฟาร! ม อู ฐ
ตลาดสดที่มีอูฐ หรืองานออกร?านแสดงอูฐ จะมีความปลอดภัยหรือไม?
ตอบ เพื่อเปAนการปYองกันการติดเชื้อ ทุกคนที่เข<าเยี่ยมชมชมฟาร%มอูฐ ตลาดสดที่มีอูฐ โรงเก็บผลผลิตทาง
การเกษตร หรือสถานที่อื่นๆ ที่มีการแสดงของสัตว% ควรปฏิบัติตนในการรักษาสุขอนามัยสวนบุคคล ซึ่งได<แก
การล<างมืออยางเปAนประจํา กอนและหลังการสัมผัสสัตว% และหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว%ปNวย
การบริโภคผลิตภัณฑ%ที่ทําจากนมและเนื้อสัตว%ที่ดิบหรือที่ไมได<ผานการปรุงให<สุกกอนบริโภค มีความ
เสี่ยงสูงที่จะทําให<ผู<บริโภคติดโรคได< ดังนั้นผลิตภัณฑ%จากสัตว%ควรผานการปรุงให<สุก หรือผานการฆาเชื้อให<
สะอาดกอนที่จะนํามาบริโภค แตควรจะระมัดระวังการดูแลการปรุงอาหารให<สุกให<ปราศจากการปนเป]^อนเชื้อ
เนื้อและนมอูฐยังคงมีคุณคาทางอาหารแม<จะผานการปรุงสุก การฆาเชื้อ หรือผานการปรุงให<ร<อน
ข<อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคเมอร%ส คนที่ปNวยเปAนโรคเบาหวาน โรคไตวาย โรคปอดเรื้อรัง และคนที่มี
ภาวะภูมิคุ<มกันบกพรอง ถือวาเปAนกลุมเสี่ยงสูงที่จะมีอาการปNวยรุนแรงเมื่อติดเชื้อเมอร%ส ดังนั้นคนเหลานี้ควร
หลีกเลี่ยงการสัมผัสอูฐ การดื่มน้ํานมอูฐดิบหรือป_สสาวะอูฐ รวมถึงไมรับประทานเนื้อสัตว%ที่ไมได<รับการปรุงให<
สุกกอน
สวนฟาร%มอูฐและคนงานที่ทํางานในโรงฆาสัตว% ควรมีรักษาสุขอนามันสวนบุคคลให<ดี ได<แก การล<าง
มื อ บอยๆ หลั ง สั ม ผั ส สั ต ว% ถ< า เปA น ไปได< ค วรใช< อุ ป กรณ% ปY อ งกั น ใบหน< า และสวมชุ ด ที่ ส ามารถปY อ งกั น ได<
โดยชุดควรจะสามารถถอดได<หลังเลิกงานและสามารถซักทําความสะอาดได<เปAนประจําทุกวัน คนงานที่ทํางาน
ในโรงฆาสัตว% ควรหลีกเลี่ยงสัมผัสกับสมาชิกในครอบครัวขณะที่ยังไมได<เปลี่ยนชุดที่กลับมาจากการทํางาน

รวมถึงรองเท<า หรืออุปกรณ%อื่นๆที่มีการสัมผัสกับอูฐ หรือสิ่งขับถายของอูฐ หลีกเลี่ยงการนําสัตว%ปNวยชําแหละ
เพื่อนํามาบริโภคเปAนอาหาร ประชาชนทั่วไปหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับสัตว%ทุกชนิดที่ตรวจพบเชื้อเมอร%ส
9. โรคเมอร!สมีวัคซีนปUองกันโรคหรือไม และมีการรักษาอยางไร ?
ตอบ ยังไมมีวัคซีนหรือยารักษาจําเพาะ ทั้งนี้การรักษาในป_จจุบันเปAนการรักษาแบบประคับประคองอาการ
ขึ้นอยูกับอาการของผู<ปNวย
10. บุ ค ลากรทางการแพทย! แ ละสาธารณสุ ข (Healthcare workers) มี ค วามเสี่ ย งในการ
ติดโรคเมอร!สหรือไม ?
ตอบมีความเสี่ยง ในหลายประเทศมีการติดตอของโรคเมอร%สจากผู<ปNวยไปสูผู<ที่ให<การดูแลรักษา เนื่องจากเปAน
สิ่งที่เปAนไปได<ยากที่จะสามารถวินิจฉัยวาผู<ปNวยปNวยเปAนโรคเมอร%สได<โดยไมมีการสงตัวอยางทดสอบ เนื่องจาก
อาการของโรคเมอร%สจะมีลักษณะทางคลินิกที่ไมเฉพาะเจาะจง เพราะฉะนั้น เปAนสิ่งที่สําคัญมากที่ผู<ดูแลให<การ
รักษาผู<ปNวยควรปฏิบัติตามหลักการปองกันตนเองตามมาตรฐาน (Standard Precautions)กับผู'ป(วยทุกราย
ในระหว.างการปฏิบัติงานตลอดเวลา และในกรณีให'การดูแลผู'ป(วยที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ควรใช'
วิธีการปองกันการแพร.กระจายเชื้อผ.านทางละอองฝอย (Droplet Precautions) ถ'าให'การดูแลผู'ป(วยที่สงสัย
(Probable Cases) ติดโรคเมอรCส ควรใช'วิธีการปองกันดวงตา และการปองกันการแพร.เชื้อผ.านการสัมผัส
(Contact Precautions)หรือกรณีให'การดูแลรักษาผู'ป(วยยืนยัน (Confirmed Cases)การติดโรคเมอรCส ให'ใช'
การปองกั น แบบ AirbornePrecautions
เมื่ อ ต' อ งทํ า หั ต ถการที่ ทํ า ให' เ กิ ด ฝอยละอองในอากาศ
(AerosolGenerating Procedures)
11. องค!การอนามัยโลกมีคําแนะนําในการทองเที่ยว หรือข?อจํากัดในการเดินทาง การค?า ที่เกี่ยวกับ
ไวรัสชนิดนี้หรือไม?
ตอบจากสถานการณ%และข<อมูลในป_จจุบัน องค%การอนามัยโลกแนะนําให<ประเทศสมาชิกเพิ่มความเข<มงวดใน
การเฝYาระวัง โดยเฉพาะผู<ปNวยที่มีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน (Acute Respiratory Infection)
และเฝYาระวังในกลุมผู<ปNวยที่มีอาการปอดอักเสบแบบผิดปกติโดยไมทราบสาเหตุ และขอให<ประเทศสมาชิกแจ<ง
ข<อมูล และรายละเอียดผู<ปNวย ในกรณีที่พบผู<ติดโรคเมอร%สในประเทศของตน และแนะนําให<ประเทศสมาชิกให<
ข<อมูลเกี่ยวกับโรคเมอร%สแกนักทองเที่ยวองคการอนามัยโลก ยังไมแนะนําใหมีการจํากัดการเดินทางหรือการคา
แตอยางใด
12. องค!การอนามัยโลกมีการตอบสนองตอการระบาดของโรคเมอร!ส อยางไรบ?าง ?
ตอบ องค%การอนามัยโลกได<ทํางานรวมกับแพทย% และนักวิทยาศาสตร%ในการรวบรวมข<อมูล และศึกษาลักษณะ
ที่สําคัญของไวรัสชนิดนี้ เพื่อที่จะหาวิธีการตอบสนอง วิธีการรักษาทางคลินิก , องค%การอนามัยโลก ได<มีการ
ทํางาน และแลกเปลี่ยนข<อมูลกับประเทศที่เกิดการระบาดของโรค รวมถึงประสานงานในเรื่องของเทคนิคใน
การดํ า เนิ น งานตางๆจากประเทศเครื อ ขายทั่ ว โลก รวมถึ ง ได< มี ก ารจั ด ทํ า ข< อ มู ล การระบาด เพื่ อ รายงาน
สถานการณ% และการประเมิน วิเคราะห%ความเสี่ยง รวมกับหนวยงานระดับชาติ , มีการจัดอบรม และประชุม
เจ<าหน<าที่สาธารณสุข หนวยงานด<านสุขภาพในเทคนิคการทํางาน เทคนิคการเฝYาระวัง การปYองกันควบคุมโรค
การรักษาทางคลินิก และเทคนิคการตรวจทางห<องปฏิบัติการ

13. องค!การอนามัยโลก มีคําแนะนําอยางไร?
ตอบ สําหรับประเทศตางๆองค%การอนามัยโลกแนะนําให<ประเทศสมาชิกเพิ่มความเข<มงวดในการเฝYาระวัง
โดยเฉพาะผู<ปNวยที่มีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน (Acute Respiratory Infection)และเฝาระวังในกลุ.ม
ผู' ป( ว ยที่ มี อ าการปอดอั ก เสบแบบผิ ด ปกติ โ ดยไม. ท ราบสาเหตุ และขอให' ป ระเทศสมาชิ ก แจ' ง ข' อ มู ล และ
รายละเอี ยดผู'ป( วย ในกรณีที่พบผู'ติดโรคเมอรC สในประเทศของตน และแนะนําให'ประเทศสมาชิ กให' ข'อมู ล
เกี่ยวกับโรคเมอรCสแก.นักท.องเที่ยว
สําหรับบุคลากรทางการแพทย%และสาธารณสุขที่ให<การดูแลรักษาผู<ปNวย
มาตรการการควบคุม และปYองกันการติดเชื้ อเปAนสิ่งที่สําคัญ ที่จะปYองกันการแพรกระจายของโรค
เมอร%ส สําหรับบุคลากรทางการแพทย%และสาธารณสุขที่ให<การดูแลรักษาผู<ที่สงสัยติดโรค หรือผู<ที่ได<รับการ
ยืนยันวาติดโรคควรใช<วิธีการปYองกันที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในการแพรกระจายเชื้อจากผู<ปNวยไปยังผู<อื่น
ทั้งบุคลากรทางการแพทย%และสาธารณสุขที่ดูแลรักษา หรือผู<ที่เข<าเยี่ยม ทั้งนี้บุคลากรทางการแพทย%และ
สาธารณสุขที่ให<การดูแลรักษาผู<ปNวยควรได<รับการฝfกอบรม และการฟ]^นฟูทักษะในการปYองกันการติดเชื้อ และ
การควบคุมปYองกันการแพรกระจายของโรค
14.การแถลงขาวเมื่อพบผู?ปEวยเมอร!สรายแรก
กรณีเปAนบุคลาการทางการแพทย%และสาธารณสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขควรเปAนผู<แถลง
ขาวกรณีประชาชนทั่วไป ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได<รับมอบหมายเปAนผู<
แถลงขาว พร<อมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมผู<ปNวย
15.กรณีมีผู?ปEวยติดเชื้อเมอร!สรายที่ 2 ในโรงพยาบาล จะสื่อสารความเสี่ยง อยางไร
เน< น การสื่ อ สารความเสี่ ย งในบุ ค ลากรทางการแพทย% แ ละสาธารณสุ ข โดยฉพาะเจ' า หน' า ที่ ด' า น
การแพทยCและสาธารณสุ ข ที่ปฏิบั ติงานในสถานพยาบาลทุกประเทศควรมีมาตรการปองกันการติ ดเชื้อใน
ระดับสูง ตามหลักการของ Standard precautions โดยเฉพาะผู'ป(วยที่เปRนนักท.องเที่ยว แรงงานต.างด'าว ที่มี
ประวัติเดินทางจากประเทศตะวันออกกลาง
ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ควรเปAนผู<แถลงขาว พร<อมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม
16.เกาหลีใต?พบการระบาดในวงจํากัด (โรงพยาบาล)หากพบการระบาดเปHนวงกว?าง (ชุมชน)จะเตรียมการ
สื่อสารอยางไร
จากข<อมูลที่มีในป_จจุบัน พบวากลุมเสี่ยงที่จะมีอาการปNวยรุนแรง ได<แก กลุมผู<ปNวยเบาหวาน โรคปอด
เรื้อรัง โรคไตวาย หรือผู<ที่ภูมิต<านทานต่ํา ควรระมัดระวังเปHนพิเศษหากเดินทางเข?าในประเทศที่มีการระบาด
และเข<าเยี่ยมชมฟาร%ม หรือสถานที่เก็บผลผลิตทางการเกษตร และหรือในพื้นที่ตลาดที่มีอูฐอยู และควรปฏิบัติ
ตน ดังนี้
• หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล<ชิดกับผู<ปNวยระบบทางเดินหายใจหรือผู<ที่มีอาการไอหรือจาม
• แนะนําให<ผู<เดินทางไปประเทศที่มีการระบาดปฏิบัติตามสุขอนามัย โดยหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู<ปNวยที่มี
อาการคล<ายไข<หวัด หากไปสถานที่ที่มีผู<คนหนาแนน ควรสวมหน<ากากอนามัย และหากไมจําเปAนควร
หลีกเลี่ยงการเข<าไปในสถานพยาบาลในประเทศเกาหลีใต<
• กลุมเสี่ยง เชนผู<สูงอายุ ผู<มีโรคประจําตัว ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดในชวงที่กําลัง
มีโรคเมอร%สระบาด
• ผู<มีโรคประจําตัวที่เสี่ยงตอการปNวย อาจพิจารณาสวมหน<ากากปYองกันโรค และเปลี่ยนบอยๆเมื่อเข<าไปใน
สถานที่ที่มีคนอยูรวมกันมากๆ
• ควรล<างมือบอยๆ ด<วยสบู โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู<ปNวยหรือสิ่งแวดล<อมที่ผู<ปNวยสัมผัส

• หลีกเลี่ยงการเข<าไปสัมผัสกับฟาร%มสัตว%หรือสัตว%ปNาตางๆหรือดื่มนมสัตว% โดยเฉพาะอูฐ ซึ่งอาจเปAนแหลงรัง
โรคของเชื้อได<
• ถ<ามีอาการไข<ไอมีน้ํามูก เจ็บคอ (มีอาการรุนแรงที่สงกระทบตอกิ จวัตรประจําวันปกติ) ควรหลีกเลี่ยงการ
สัมผัสคลุกคลีกับบุคคลอื่นเพื่อลดการแพรกระจายเชื้อ เมื่อไอหรือจามควรใช<กระดาษชําระปSดปากและ
จมูกทุกครั้ง และทิ้งกระดาษชําระที่ใช<แล<วลงในถังขยะที่ปSดมิดชิดและล<างมือให<สะอาด กรณีที่ไมสามารถ
ปฏิบัติได< ควรไอหรือจามลงบนเสื้อผ<าบริเวณต<นแขน ไมควรจามรดมือและรีบไปพบแพทย%หรือเจ<าหน<าที่
สาธารณสุขในพื้นที่
17.มีแนวทางในการเข?าเยี่ยมผู?ปEวยอยางไรในหอผูปEวยหนัก/ห?องแยก จากบทเรียนหญิงตั้งครรภ!ในเกาหลี
ติดเชื้อเมอร!ส
กอนเข<าเยี่ยมต<องแจ<งเจ<าหน<าที่พยาบาลกอนทุกครั้ง เพื่อฟ_งการปฏิบัติตนในการเยี่ยมผู<ปNวย และ
ควรจํากัดการเยี่ยม
• แนะนําการปฏิบัติตัวในการเยี่ยมผู<ปNวยแกญาติ ไมอนุญาตให<เด็ก และหญิงตั้งครรภ%เข<าเยี่ยมผู<ปNวยใน
ห<องแยก ผู<ที่มีภูมิต<านทานต่ํา โรคเรื้อรัง ผู<สูงอายุ ไมควรเข<าไปในห<องผู<ปNวยหรือเข<าใกล<ผู<ปNวย
• ควรเยี่ยมผู<ปNวยบริเวณนอกห<องเทานั้น หรือแนะนําให<ใช<แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท%มือถือ
• ควรติดตั้งกล<องมอนิเตอร%เพื่อติดตามอาการของผู<ปNวย และติดตั้งอินเตอร%คอมเพื่อสื่อสารระหวางผุ<
ปNวยและผู<มาเยี่ยมผู<ปNวย โดยไมต<องสัมผัสกันโดยตรง
• ล<างมือกอนและหลัง การเยี่ยมผู<ปNวยทุกครั้ง แม<จะไมได<สัมผัสกับผู<ปNวยโดยตรง
18.สร?างแรงจูงใจอยางไรหากผู?ปEวยที่ติดเชื้อเมอร!สเปHนบุคลากรทางการแพทย!
•

• สื่อสารความเสี่ยงให<แกบุคลากรทางการแพทย%และสาธารณสุข ให<ใช<มาตรการปองกันการติดเชื้อใน
ระดับสูง
• ติดตั้งจุดล<างมือ และสนับสนุนเวชภัณฑ% เชนสบูล<างมือ หน<ากากอนามัย ให<เพียงพอตอความต<องการ
• ดูแลเรื่องสวัสดิการเมื่อเจ็บปNวย รวมถึงคาตอบแทนที่เหมาะสม
• ปรับปรุงสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยี การสื่อสารให<ทันสมัยเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสโรคแกบุคลากร
ทางการแพทย%และสาธารณสุข
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ที่มา : World Health Organization, WHO Frequently Asked Questions on Middle East
Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS‐CoV); [cited 9 June 2015] Available from:
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/faq/en/.

