BNH HOSPITAL
9/1 CONVENT ROAD, SILOM,
BANGRAK, BANGKOK 10500
TEL. 0-2686-2700 FAX. 0-2632-0577-9

คำแนะนำเชื้อไวรัสโคโรน่ ำ สำยพันธุ์ใหม่ 2012
(The new strain Coronavirus, 2012 or CoVs)
1. ควำมรู้ ทวั่ ไป
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 เป็ นเชื้อสายพันธุ์หนึ่งในกลุม่ ไวรัสโคโรน่า ถูกค้นพบครั้งแรกในเดือนเมษายน 2555
เป็ นเชื้ อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบในคนมาก่อน อย่างไรก็ตามโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรน่ า สายพันธุ์ใหม่ 2012 หรื อโรคโคโรน่ า 2012 นี้
อยูใ่ นกลุ่มเดียวกับโรคซาร์สแต่เป็ นคนละสายพันธุ์กนั
อำกำรและอำกำรแสดง
โดยทัว่ ไปจะมีอาการติดเชื้ อในระบบทางเดิ นหายใจเฉี ยบพลัน มีอาการไข้ ไอคล้ายไข้หวัดใหญ่บางรายจะมีอาการรุ่ นแรงเช่ น
หายใจหอบ หายใจล าบาก ปอดบวม ระบบหายใจล้ม เหลว ซึ้ งอาจท าให้ เสี ยชี วิต ได้ ดังนั้น จึ ง ควรมี ก ารป้ อ งกัน การแพร่ ก ระจายใน
ระบบทางเดิ น หายใจ โดยสวมหน้ า กากเวลาไอ จาม และหลี ก เลี่ ย งการอยู่ใ นที่ ที่ มี ค นหนาแน่ น ผู ้ป่ วยบางรายมี อ าการในระบบ
ทางเดินอาหาร ได้แก่ ท้องร่ วงร่ วมด้วย บางรายมีภาวะไตวาย ส่ วนผูท้ ี่มีโรคประจาตัวซึ่ งทาให้ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง การแสดงของโรคอาจมี
ความแตกต่างกันไป
ระยะฟักตัวของโรค
ระยะฟักตัวเฉลี่ย 2 – 14 วัน
วิธีกำรแพร่ กระจำยเชื้อ
ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคม 2557 พบจานวนผูป้ ่ วยเพิ่มสู งขึ้น โดยบางรายไม่มีรายงานการยืนยันทางห้องปฏิบตั ิการ และในบาง
รายมีประวัติสัมผัสกับสัตว์ แม้วา่ ข้างต้น อูฐจะเป็ นแหล่งสงสัยหลักที่ นามาสู่ การติดเชื้ อในมนุ ษย์ แต่ยงั ไม่ทราบถึงเส้นทางการติดต่อว่า
เกิดจากการสัมผัสทางตรงหรื อทางอ้อมอย่างไร ทั้งนี้ ยงั คงมีการตรวจสอบ เพื่อระบุหาแหล่งที่มาของการติดเชื้อ ทั้งนี้ช่องทางการติดต่อคาด
ว่าสามารถติดต่อได้ 3 ทาง ได้แก่
1. การสัมผัสใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยโดยตรง
2. ผ่านทางละอองฝอยจากการที่ผปู ้ ่ วยไอหรื อจาม
3. มือที่สมั ผัสของใช้ผปู ้ ่ วย และนามาสัมผัสโดยตรงกับจมูก ปาก หรื อตา
2. ทำงเลือกอื่น
ไม่มี
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3. ควำมเสี่ยงและผลข้ ำงคียง
-

ความเสี่ ยงทัว่ ไป : ไม่มี
ความเสี่ ยงเฉพาะ : ไม่มี

4. กำรปฏิบัตติ วั ก่อน/หลังกำรรักษำ
กำรปฏิบัตติ วั เพื่อป้องกันกำรแพร่ กระจำยเชื้อ
คำแนะนำสำหรับผู้เดินทำงไปต่ ำงประเทศ
ก่ อนกำรเดินทำง
ให้เตรี ยมร่ างกายให้พร้อม หากมีโรคประจาตัวควรระมัดระวังเป็ นพิเศษ และเน้นการรักษาสุ ขอนามัยส่ วนบุคคล เช่น การล้างมื อ
เป็ นต้น
ระหว่ ำงอยู่ต่ำงประเทศ
1. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยระบบทางเดินหายใจ
2. หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัดโดยไม่จาเป็ น
3. ผูม้ ีโรคประจาตัวที่เสี่ ยงต่อการป่ วยควรใส่หน้ากากอนามัยและเปลี่ยนบ่อย ๆ
4. เพื่อสุขอนามัยที่ดี ควรล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ าสบู่ หรื อ ล้างด้วยแอลกอฮอล์
5. หากมีอาการคล้ายไข้หวัด เช่น มีไข้ จาม มีน้ ามูก ให้ใส่ หน้ากากอนามัยและหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกบั ผูอ้ ื่น หากมีอาการไม่ดีข้ ึ น
หรื อมีอาการหอบเหนื่อย หายใจลาบาก ควรไปพบแพทย์
หลังเดินทำงออกจำกพื้นทีเ่ สี่ยงกลับมำในประเทศไทย
ผูท้ ี่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ ยง หรื อ ผูท้ ี่สมั ผัสใกล้ชิดผูท้ ี่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ ยงให้สงั เกตอาการ 14 วัน หากมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บ
คอ มีน้ ามูก ควรพักผ่อนอยูก่ บั บ้าน หากอาการไม่ดีข้ ึนภายใน 2 วัน หรื อมีอาการไข้สูง หอบเหนื่ อย หายใจลาบาก ควรไปพบแพทย์
พร้อมทั้งแจ้งประวัติเดินทาง
คำแนะนำบุคคลทัว่ ไป
 หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยที่มีอาการไอหรื อจาม
 ควรล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ าและสบู่ โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสกับสารคัดหลัง่ จากผูป้ ่ วย ก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่าย
 ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้อนที่แออัด หรื อที่ชุมชนสาธารณะที่มีคนอยูเ่ ป็ นจานวนมาก หากจาเป็ นต้องเข้าไปในพื้นที่แออัด ควร
พิจารณาใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดความเสี่ ยงในการติดโรค
 แนะนาผูป้ ่ วยใส่หน้ากากอนามัย ปิ ดปาก ปิ ดจมูก เวลาไอหรื อจาม
 ปฏิบตั ิตามหลักสุขอนามัยที่ดี ได้แก่ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อย ๆ

สอบถามข้อมูลได้ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข โทร. 0 2590 3238 โทรสาร. 0 2590 3238
สำยด่ วนกรมควบคุมโรค เบอร์ โทร 1422
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