คําแนะนําในการปองกันการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอรส
(Middle East Respiratory Syndrome: MERS)
สําหรับประชาชนทั่วไปและผู:เดินทางไปยังประเทศที่มกี ารระบาด
สํานักโรคติดตออุบัติใหมกรมควบคุมโรค
23 มิถุนายน 2558
โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร#ส เป%นเชื้อสายพันธุ#หนึ่งในกลุมไวรัสโคโรนา
เริ่มมีการค.นพบผู.ป1วยครั้งแรก ในเดือนเมษายน 2555 โดยในชวงแรกยังไมทราบวาผู.ป1วยเหลานั้นเกิดจาก
เชื้อใดหลังจากนั้น มีการตรวจยืนยันวาเป%นการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งเป%นสายพันธุ#ใหม ที่มีชื่อโรคทางเดิน
หายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร#ส และในเดือนกัน ยายน 2555 มีการรายงานพบผู.ป1วยรายแรกใน
ประเทศแถบตะวั นออกกลาง โดยขณะนี้ มีรายงานการติด เชื้ อจากคนสู คนในวงจํ ากัด ซึ่ งพบในกลุ มผู. ป1ว ย
ด. ว ยกั น หลายกลุ ม ได. แ กผู. ดู แ ลใกล. ชิ ด สมาชิ ก ครอบครั ว เดี ย วกั น บุ ค ลากรทางการแพทย# แ ตยั ง ไมมี ก าร
แพรกระจายของเชื้อในวงกว.าง
ตั้งแต ชวงกลางเดือนมีนาคม 2557 พบจํานวนผู.ป1วยเพิ่มสูงขึ้น โดยบางรายไมมีรายงานการยืนยัน
ทางห.องปฏิบัติการ และในบางรายมีประวัติสัมผัสกับสัตว#แม.วาข.างต.น อูฐจะเป%นแหลงสงสัยหลัก ที่นํามาสูการ
ติดเชื้อในมนุษย#แตยังไมทราบถึงเส.นทางการติดตอวาเกิดจากการสัมผัสทางตรงหรือทางอ.อม ทั้งนี้ยังคงมีการ
ตรวจสอบ เพื่อระบุหาแหลงที่นํามาของการติดเชื้อตอไป
ผู.ป1วยที่ยืนยันวาติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยทั่วไปจะมีอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจคอนข.าง
รุนแรงและเฉียบพลัน มีอาการไข.ไอ หายใจหอบและหายใจลําบาก ซึ่งผู.ป1วยเกือบทุกราย จะมีภาวะปอดบวม
นอกจากนี้ในผู.ป1วยอีกจํานวนมาก จะมีอาการในระบบทางเดินอาหาร ได.แก ท.องรวง รวมด.วย ผู.ป1วยบางรายมี
ภาวะไตวาย ซึ่งในจํานวนครึ่งหนึ่งของผู.ป1วยทั้งหมดจะเสียชีวิต สวนในผู.ที่มีโรคประจําตัว ซึ่งทําให.ภูมิคุ.มกัน
บกพรอง หรือ ลดน.อยลง การแสดงของโรคอาจมีความแตกตางออกไป
ในประเทศไทย ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2558 กระทรวงสาธารณสุข ได.รายงานวา พบผู.ป1วยยืนยัน
โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง จํานวน 1 ราย เป%นชายชาวตะวันออกกลาง เดินทางมาจากประเทศที่มีการ
ระบาด ขณะนี้ผู. ป1ว ยอาการโดยรวมดี ขึ้นแล.ว และรั บการรักษาอยูห. องแยกโรค ทั้ งนี้มีการติด ตามผู.สั มผั ส
ใกล.ชิด และมีการใช.มาตรการในการป>องกันการแพรกระจายโรคอยางสูงสุด ประเทศไทยได.มีระบบเฝ>าระวัง
ตรวจจับโรคดังกลาวอยางเข.มข.น และตอเนื่อง ซึ่งขณะนี้ยังไมAพบผู:ปCวยเพิ่มเติม
ดังนั้น เพื่อเป%นการป>องกันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร#ส จึงมีคําแนะนํา ดังนี้
คําแนะนําประชาชนไทย
เนื่องจากขณะนี้ พบผู.ป1วยโรคเมอร#สรายแรกในประเทศไทย เป%นผู.เดินทางมาจากประเทศที่มีการ
ระบาดในตะวันออกกลาง ดังนั้น จึงขอให.คําแนะนําแกประชาชนทั่วไป ดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล.ชิดกับผู.ป1วยระบบทางเดินหายใจหรือผู.ที่มีอาการไอหรือจาม
2. ปฏิบัติตามสุขอนามัย กินร.อน ช.อนกลาง ล.างมือบอยๆด.วยน้ําสบู
3. ถ.ามีอาการไข. ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสคลุกคลีกับบุคคลอื่น เพื่อลดการแพรกระจาย
เชื้อ เมื่อไอหรือจามควรใช.กระดาษชําระปCดปากและจมูกทุกครั้ง และทิ้งกระดาษชําระที่ใช.แล.วลงในถังขยะ
ที่ปCดมิดชิดและล.างมือให.สะอาด สวมหน.ากากอนามัย กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติได. ควรไอหรือจามลงบน

เสื้อผ.าบริเวณต.นแขน ไมควรจามรดมือและรีบไปพบแพทย#หรือเจ.าหน.าที่สาธารณสุขในพื้นที่ พร.อมแจ.ง
ความเสี่ยงที่อาจสัมผัสโรค เชน เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค หรือสัมผัสใกล.ชิดกับผู.ป1วยที่
สงสัยโรคเมอร#ส
4. ประชาชนที่ไมได.สั มผัสพื้ นที่เสี่ ยง หากมีไข. ไอ ไมต. องกังวล ไปพบแพทย#เ พื่อรักษาหรื อโทรปรึกษา
สายดวนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟสบุFค “ไทยสู.เมอร#ส”
• คําแนะนําสําหรับผู:เดินทาง/นักทAองเที่ยวที่เดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรค

จากข.อมูลที่มีในปIจจุบัน พบวากลุมเสี่ยงที่จะมีอาการป1วยรุนแรง ได.แก ผู.มีโรคประจําตัว โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง กลุมผู.ป1วยเบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง โรคไตวาย หรือผู.ที่ภูมิต.านทานต่ํา ผู.สูงอายุ ควรหลีกเลี่ยงการ
เดินทางไปในประเทศที่มีการระบาดในชวงที่มีการระบาดของโรค สําหรับผู.เดินทางทั่วไป ควรปฏิบัติตน ดังนี้
1. หากไมจําเป%น ควรหลีกเลี่ยงการเข.าไปในสถานพยาบาลในชวงที่มีการระบาดของโรค
2. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล.ชิดกับผู.ป1วยระบบทางเดินหายใจหรือผู.ที่มีอาการไอหรือจาม
3. หลีกเลี่ยงการเข.าไปหรือสัมผัสฟาร#มสัตว# หรือสัตว#ป1าตางๆ.หรือดื่มน้ํานมดิบ โดยไมผานการฆาเชื้อ
โรค โดยเฉพาะน้ํานมอูฐ ซึ่งอาจเป%นแหลงรังโรคของเชื้อได.
4. ปฏิบัติตามสุขอนามัย กินร.อน ช.อนกลาง ล.างมือบอยๆด.วยน้ําสบู
5. ถ. า มี อ าการไข. ไอ มี น้ํ า มู ก เจ็ บ คอ ควรหลี ก เลี่ ย งการสั ม ผั ส คลุ ก คลี กั บ บุ ค คลอื่ น เพื่ อ ลดการ
แพรกระจายเชื้อ เมื่อไอหรือจามควรใช.กระดาษชําระปCดปากและจมูกทุกครั้ง และทิ้งกระดาษชําระที่
ใช.แล.วลงในถังขยะที่ปCดมิดชิดและล.างมือให.สะอาด สวมหน.ากากอนามัย
ก ร ณี ที่ ไ ม ส า ม า ร ถ
ปฏิบั ติได. ควรไอหรื อจามลงบนเสื้อผ.า บริ เวณต. นแขน ไมควรจามรดมื อ และรี บไปพบแพทย# หรื อ
เจ.าหน.าที่สาธารณสุขในพื้นที่
6. หลังจากกลับจากการเดินทาง หากภายใน 14 วัน มีอาการไข. ไอ หรือเจ็บคอ หรือมีน้ํามูก ให.รีบไป
พบแพทย#ทันที หรือโทร. 1669 พร.อมแจ.งประวัติการเดินทาง
คําแนะนําสําหรับผู:เดินทางไปแสวงบุญในประเทศซาอุดิอาระเบีย
เนื่องจากประเทศไทยมีผู.เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห#ตลอดทั้งปM และพิธีฮัจญ#ในชวงปลายปM ทําให.
มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อดังกลาวได. ดังนั้นผู.เดินทางไปแสวงบุญ ควรปฏิบัติตามคําแนะนํากอน ระหวาง
และหลังการเดินทาง ดังนี้
กAอนการเดินทาง
• ควรตรวจสุข ภาพกอนการเดิน ทางไปประกอบพิธ ีอุม เราะห# และพิธ ีฮ ัจ ญ# โดยเฉพาะผู .ที ่ม ีโ รค
ประจําตัวเรื้อรัง ซึ่งเป%นกลุมเสี่ยง (โรคเบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง ภูมิคุ.มกันบกพรอง เป%นต.น)
• ดูแลสุขอนามัยสวนบุคคลอยูเสมอ เชน การล.างมือบอยๆ ด.วยสบูและน้ําหรือเจลล.างมือ
• สงเสริมสุขภาพ โดยรับประทานอาหารสะอาดและปลอดภัยให.ครบห.าหมู ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
และพักผอนให.เพียงพอ
ระหวAางการเดินทาง
• หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล.ชิดกับผู.ป1วยระบบทางเดินหายใจหรือผู.ที่มีอาการไอหรือจาม
• ผู.มีโรคประจําตัวที่เสี่ยงตอการป1วย อาจพิจารณาสวมหน.ากากป>องกันโรค และเปลี่ยนบอยๆ เมื่อเข.าไป
ในสถานที่ที่มีคนอยูรวมกันมากๆ
• ควรล.างมือบอยๆ ด.วยสบู โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู.ป1วยหรือสิ่งแวดล.อมที่ผู.ป1วยสัมผัส

• หลีกเลี่ยงการเข.าไปสัมผัสกับฟาร#มสัตว#หรือสัตว#ป1าตางๆ หรือดื่มนมสัตว# โดยเฉพาะอูฐ ซึ่งอาจเป%นแหลงรัง

โรคของเชื้อได.
• ถ.ามีอาการไข. ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ (มีอาการรุนแรงที่สงกระทบตอกิจวัตรประจําวันปกติ) ควรหลีกเลี่ยงการ
สัมผัสคลุกคลีกับบุคคลอื่นเพื่อลดการแพรกระจายเชื้อ เมื่อไอหรือจามควรใช.กระดาษชําระปCดปากและ
จมูกทุกครั้ง และทิ้งกระดาษชําระที่ใช.แล.วลงในถังขยะที่ปCดมิดชิดและล.างมือให.สะอาด กรณีที่ไมสามารถ
ปฏิบัติได. ควรไอหรือจามลงบนเสื้อผ.าบริเวณต.นแขน ไมควรจามรดมือและรีบไปพบแพทย#หรือเจ.าหน.าที่
สาธารณสุขในพื้นที่
• ปฏิบัติตามคําแนะนําด.านสาธารณสุขของประเทศนั้นๆ อยางเครงครัด
การปฏิบัติตัวหลังการเดินทาง
• ในชวงสองสัปดาห# (๑๔ วัน) หลังเดินทางกลับแล.ว ถ.ามีอาการไข. ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ ควรไปพบแพทย#พร.อม
แจ.งประวัติการเดินทาง
คําแนะนําขององคการอนามัยโลก
• องค#การอนามัยโลก ยังไมได.ประกาศ เรื่องการระบาดโรคเมอร#ส เป%นภาวะฉุกเฉินด.านสาธารณสุขระหวาง
ประเทศ ( Public Health Emergencies of International Concern: PHEIC)
• องค#การอนามัยโลก ยังไมแนะนําให.มีการคัดกรองพิเศษบริเวณทางเข.า-ออกประเทศ และการจํากัดการ
เดินทางหรือการค.าแตอยางใด
• องค#การอนามัยโลกแนะนําให.ประเทศตางๆเน.นในเรื่องของมาตรการป>องกัน และควบคุมการแพรเชื้อ การ
ติดตาม และแยกกัก และเฝ>าดูอาการผู.ที่มีประวัติสัมผัสเชื้อ แม.จะยังไมมีอาการป1วย
• เน.น มาตรการจั ดการเสื้ อผ. าที่ป นเปkl อนเชื้อ การกํา จัด ของเสีย การทํ าความสะอาด และการฆาเชื้อ ซึ่ ง
แนะนําให.ใช.อุปกรณ#ป>องกันตนเองจากการติดเชื้อจากละอองฝอย
• เจ. า หน. า ที่ ด. า นการแพทย# แ ละสาธารณสุ ข ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสถานพยาบาลทุ ก ประเทศควรมี ม าตรการ
ป> องกั น การติดเชื้อในระดับสูง โดยเฉพาะผู.ป1วยที่เป%นนักทองเที่ยว แรงงานตางด.าว ที่มีประวัติเดินทางจากประเทศ
ตะวันออกกลาง
ทานสามารถติดตามแนวทาง คําแนะนํา และข.อมูลขาวสารตางๆ ที่เป%นปIจจุบนั ได.ที่สายดวนกรมควบคุม
โรค หมายเลข ๑๔๒๒ หรือเว็บไซต#สํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค (http://beid.ddc.moph.go.th)
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