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คําอุทิศ
หากหนงัสือเลมนี้จกักอประโยชนแกทานผ ูอาน ไมวาในแง

ความร ู หรอืความบนัเทงิบางเล็ก ๆ  นอย  ๆ  ก็ตาม ผ ูนพินธ ขอมอบกุศลนัน้
ใหแกคุณแกว และคุณมลิวัลย ทองเจริญ ที่เพียรพยายามส่ังสอนให
ผ ูนพินธร ูจกัเริม่อาน ร ูจกัเริม่เขยีน ร ูจกับนัทกึมาตัง้แตเยาวัย และภรรยา
และลูกๆ ทัง้สาม หลาน ๆ  ทัง้สาม ทีใ่หเวลา ใหกําลังใจและแรงบนัดาลใจ
ใหเขียนหนังสือเลมนี้จนออกเผยแพรส ูสาธารณชนไดสําเร็จ

บทขอบคุณ
หนังสือเลมนี้ เปนผลงานของการทํางานเปนทีมเปนคณะ

หนังสือคงจะเรียบเรียงไมสําเร็จ หากไมไดรับคําแนะนําจากคณะ
ผ ูเช่ียวชาญดานตาง ๆ ทั้งวิชาการและดานขอมูล การตรวจทานชําระ
ขอมูลความถูกตองและคาํผดิตาง ๆ  ผ ูทีผ่ ูนพินธ ขอขอบคณุ ไดแก

นายแพทยสุชาต ิ เจตนเสน นายแพทยประยูร  กุนาศล
นายแพทยคํานวณ  อึง้ชูศกัดิ์ นายแพทยภาสกร  อคัรเสวี
นายแพทยร ุงเรือง  กิจผาติ แพทยหญงิวรยา  เหลืองออน
คณุพรชัย  สอนสถาพรกุล คณุอรวรรณ  เกตพุานชิ
คณุสุนสิา  ตัง้จิตนมิิตกุล คณุรชัดาภร  อ ุนเรอืน



คํานํา

อาชีพของผ ูนิพนธคือ อาจารยของโรงเรียนแพทยที่
เกาแกที่สุดของประเทศไทย ไดศึกษาเลาเรียนวิชาแพทย
พื้นฐานจากประเทศไทย ไปศึกษาดานโรคติดเชื้อไวรัสจาก
ตางประเทศ คร้ันกลับมาประเทศไทยก็มาเร่ิมอาชีพอาจารย 
ในโรงเรียนแพทยเดิม ไดเปนผ ูริเร่ิมต้ังหองปฏบิติัการดานไวรัส
วิทยาและสอนวิชาน้ีใหแกนักศึกษาแพทย ไดประสานงาน
กบักระทรวงสาธารณสขุ โดยเฉพาะอยางยิง่ กรมควบคมุโรค
และกรมวิทยาศาสตรการแพทย ดานไวรัสวิทยา และดาน
ระบาดวทิยาของโรคติดเชือ้

ผ ูนิพนธมงีานอดิเรกสองอยางคอื นักเขยีนสมคัรเลน
และพอครัวสมัครเลน งานอดิเรกทั้งสองไดทําติดตอกันมา
นานกวา ๓๐ ป แตร ูตัวเองวาเอาดีไมไดสักเร่ือง ยิ่งนานยิ่ง
กลายเปนเลน ๆ  มากกวา ชอบอานหนังสอืมาต้ังแตเด็ก หนังสอื
ที่ประทับใจในวัยร ุนของผ ูนิพนธมากสุด คือ ปลัดเปลงเท่ียว
รอบโลก และวิธีชนะมิตรและแรงจูงใจคน แปลโดย อาษา
ขอจิตตเมตตต และนิตยสารรายเดือนหรือรายสัปดาหเชน
ชาวกรุง สยามรัฐ สปัดาหวจิารณ



ทาํงานทางดานการแพทยมา ๕๐ ปเต็ม มปีระสบการณ
ดานงานการสอน การวิจัย ดานปองกันและควบคุมโรค
โดยเฉพาะในชวงที่มีโรคระบาด จึงไดมีโอกาสสั่งสมความร ู
และประสบการณจนลนสมอง เคยทํางานเปนบรรณาธิการ
วารสารการแพทยหลายฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จึงมีความพยายามที่จะถายทอดความร ูและประสบการณ
ที่คั่งอย ูเ ต็มสมอง นํามาเรียบเรียงเพื่อใหความเพลิดเพลิน
กบัทาน

หนังสือเลมน้ีต้ังใจเขียนใหอานไดทั้งประชาชน
ทัว่ไปหรือนักวชิาการกอ็านได เพือ่ไดมคีวามร ูทัง้เร่ืองโรคตางๆ
ทีร่ะบาดอุบติัใหม เคยระบาดมาแลว และอาจจะระบาดซ้าํอีก
เปนเร่ืองที่แพรกระจายไปทั่วโลกอยางกวางขวาง รวมทั้ง
บางเร่ืองแมวาจะไมใชโรคติดตอ แตก็ระบาดแพรกระจายได
ทัง้น้ี เพือ่ทีจ่ะใหทานผ ูอานไดทนักบัเหตุการณ ในทาํนองทีว่า
ร ูเขา ร ูเรา ร ูโรค ร ูโลก ร ูลกึ ร ูกวาง ร ูไกล

น่ีคือเปนจุดต้ังตน ที่จุดประกายใหผ ูนิพนธเขียน
หนังสอืชดุน้ี
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สีร่อยสีว่นัอย ูกบัโลกรอน
จากไวรสัโคโรนาสายพนัธ ุใหม

วนัท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เมือ่วนัที่๒๕ กนัยายน ๒๕๕๕ ตอนเชา ผ ูนิพนธอย ู ใน

รถยนต กาํลงัเดินทางกลบัจากการประชมุทีโ่รงแรม เดอะ ซายน
เมอืงพทัยา ขณะน้ันเวลาประมาณ ๘ นาฬกิา รถกาํลงัจะลงจาก
ทางดวนจะไปถนนพระราม๙ไดรับโทรศพัทจากสภุาพบรุุษทาน
หน่ึง ทานแนะนําตนเองวาทานทาํงานอย ูทีบ่ริษทัปนูซเีมนตไทย
ทานแจงใหผมทราบวา วทิยบุบีซี ีรายงานขาววา พบไวรัสคลาย
ไวรัสซารสทีต่ะวนัออกกลาง ทานถามผมวา ผมไดขาวเร่ืองน้ี
หรือไม ผมตอบทานไปวา ยงัไมทราบเพราะไปคางคนืทีพ่ทัยา
แตกเ็รียนทานผ ูน้ันวา เมื่อเขาที่ทํางานแลวจะพยายามติดตาม
ขาวดู เปนทีน่าเสียดายทีผ่มไมไดบันทกึชือ่เสยีงเรียงนามของ
ทานผ ูหวงัดีทานน้ันเอาไว เลยไมมโีอกาสไดขอบคณุและได
เลาเร่ืองตาง ๆ  ใหทานไดทราบ

คร้ันกลบัถงึทีท่าํงานผมกพ็ยายามคนหาขาวจากแหลง
ขาว ๓ แหลงคอื องคการอนามยัโลก สาํนักขาว Cidrap ของ
มหาวทิยาลยัมนินีโซตา สหรัฐอมริกา และโปรเมด็เมลของสมาคม
โรคติดเชื้อระหวางชาติ เมื่อไดรายละเอียดพอจับใจความได
จึงพยายามเรียบเรียงเปนบทความที่จะเขาใจไมยาก เพื่อที่จะ
สื่อสารใหผ ูหลักผ ูใหญที่มีหนาที่ ดูแลบานเมืองไดทราบ
และไดใหชือ่บทความน้ันวา
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“ไวรัสโคโรนาชนิดพนัธ ุใหม – ประเทศซาอดุอิาระเบยี:
ไวรัสท่ีเพาะแยกไดจากมนุษย”

และเพือ่ใหเกิดประโยชนสงูสดุ ผมจึงไดสําเนาเรียน
ใหทานคณบดีคณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล ศาสตราจารย
คลนิิก นายแพทย อุดม คชนิทร และหวัหนาภาควชิาจุลชวีวทิยา
(รองศาสตราจารยนายแพทย ภทัรชยั กรีติสนิ) และไดสงสาํเนา
เรียนใหปลดักระทรวงสาธารณสขุ (นายแพทยไพจิตร วราชติ)
ไดรับทราบดวย

ตวัอยางขาวในโปรเมด็
Published Date: 2012-09-20 15:51:26
Subject: PRO/EDR> Novel coronavirus - Saudi Arabia: human isolate 
Archive Number: 20120920.1302733
NOVEL CORONAVIRUS - SAUDI ARABIA: HUMAN ISOLATE
***********************************************
A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Sat 15 Sep 2012
From: Ali Mohamed Zaki <azaki53@hotmail.com> [edited]

A new human coronavirus was isolated from a patient with pneumonia by Dr Ali
Mohamed Zaki at the Virology Laboratory of Dr Soliman Fakeeh Hospital
Jeddah Saudi Arabia.

๘
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The virus was isolated from sputum of a male patient aged 60 years old presenting
with pneumonia associated with acute renal failure. The virus grows readily on
Vero cells and LLC-MK2 cells producing CPE in the form of rounding and
syncetia formation.

มรีายงานขาวจากแหลงขาวตางๆทีป่รากฏในชวงเวลาน้ัน
เชน

เน้ือความขาวในโปรเมด็เมลทีผ่มนํามาเรียบเรียงมดัีงน้ี
“ไวรัสโคโรนาชนิดใหม – ประเทศซาอุดิอาระเบีย:

ไวรัสท่ีเพาะแยกไดจากมนุษย”
วนัที่ ๑๕ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ศาสตราจารย ดร. อาลี

โมฮัมเม็ด ซาคี  ศาสตราจารยจุลชีววิทยา ปฏิบัติงานที่หอง
ปฏบิติัการไวรัสวทิยาของ

ภาพไดรับความอนุเคราะหจากศาสตราจารย นายแพทย อาลี โมฮัมหมัด ซาคี
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โรงพยาบาล ดร. ซอลแมน ฟาคีห ที่นครเจ็ดดะห
ประเทศซาอุดิอาระเบยีรายงานในขาว “อินเทอรเน็ทโปรเมด็เมล”
ของสมาคมโรคติดเชือ้นานาชาติ วา

“ไดเพาะแยกเชือ้ไวรัสชนิดหน่ึงจากเสมหะผ ูปวยบรุุษ
อายุ ๖๐ ป ทีป่วยเปนโรคปอดบวมและไตวายปจจุบนั โดยเพาะ
เชือ้ไดทัง้บนเซลลชนิดเวโร(Vero cells) และเซลลไตลงิ (LLC-
MK2 cells)ไวรัสทีเ่พาะแยกไดน้ี ไดรับการชนัสตูรขัน้สดุทายแลว
วา ไมใชไวรัสไขหวดัใหญ เอ, ไวรัสไขหวดัใหญ บ,ี ไวรัสพารา
อินฟลเูอ็นซา (parainfluenzavirus), ไวรัสเอ็นเทอโร (entero-
virus), ไวรัสอะเดโน (adenovirus), แตในการตรวจทดสอบไวรัส
โคโรนารวมๆ (pancoronavirus)  โดยวธิขียายหวงลกูโซ (RT-
PCR) กพ็บวามแีถบปรากฏใหเหน็วาเปนแถบทีน่าจะมนํ้ีาหนัก
อณเูขาไดกบัไวรัสโคโรนา จึงไดสงตัวอยางตรวจยนืยนัเพิม่เติม
โดยการเพาะแยกเชือ้ยนืยนัทีห่องปฏบิติัการของ ดร. รอน ฟชูเิอร
(Dr. Ron Fouchier) ที่ประเทศเนเธอรแลนดก็แยกไดไวรัส
อารเอ็นเอ และชนัสตูรไดวา เปน “ไวรัสโคโรนาชนิดใหม”  ทีเ่ปน
สมาชกิใหมของจีนัส บีตาโคโรนาไวรัส (genus betacorona-
virus)ซึง่สมัพนัธใกลชดิกบัไวรัสโคโรนาของคางคาว “คณะผ ูคน
พบจึงเสนอใหเรียกชือ่ชัว่คราวไปกอนวา “Novel Corona Virus
หรือสัน้ ๆวา - nCoV” (คาํวา novel แปลเปนภาษาไทยวาใหม
corona หรือ crowne แปลวามงกฎุฝร่ัง คลายกบัภาพตัดขวางมอง
จากบนลงลาง)
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หรือคาํน้ีกเ็อาไปใชเรียกชือ่ วงแหวนรอบดวงอาทติย
หรือพระอาทติยทรงกลด กเ็รียกวา solar corona

ไวรัสโคโรนา มคีวามสาํคญัอยางไร
เหตใุดจงึตองใหความสนใจเปนพเิศษ

ไวรัสโคโรนาเปนไวรัสกล ุมใหญทีก่อโรคในมนุษยได
อยางกวางขวาง และยังพบในสัตวอีกหลายชนิด ทีก่อโรคใน
มนุษย กลาวคอื

กอโรคติดเชือ้ระบบหายใจชนิดทีม่อีาการออนๆ (หวดั
ธรรมดา) ไปจนถงึโรคทีม่อีาการรุนแรงดังทีเ่คยระบาดอยางหนัก
ทัว่โลกมาแลวเมือ่หลายปกอนคอื “โรคซารส - SARS”

ไวรัสที่เพาะแยกไดใหมในคราวน้ี ยังมีลักษณะไม
เหมอืนกบัไวรัสท่ีเคยเพาะแยกไดมาแลวในอดตีจากผ ูปวยโรค
SARS เสยีเลยทีเดยีว

ดร. รอน ฟูชิเอร (Dr. Ron Fouchier)
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ไวรัสโคโรนาท่ีกอโรคในมนุษย (human coronavirus)
มอีย ู ๓ จนัีส คอื

Alphacoronavirus ซึง่มสีมาชกิเปนไวรัสของคางคาว
ไวรัสของมนุษย ไวรัสของสกุร

Betacoronavirusซึง่มสีมาชกิเปนไวรัสของหนู และ
(bat virus)

Gammacoronavirus ซึ่งมีสมาชิกเปนไวรัสของ
สตัวปกและของหนูและสตัวเลีย้งลกูดวยนม

สมาชกิ coronavirus ทีเ่พาะแยกไดเปนคร้ังแรกต้ังแต
พ.ศ.๒๕๐๘ คอืสายพนัธ ุทีเ่รียกชือ่วา HCoV-229E และติดตาม
มาดวยการเพาะแยกไดอีกคอืไวรัส HCoV-OC43 และตอมาพบ
มากอีกหลายสายพนัธ ุ ทําใหจําแนกไดเปน ๓ กร ุพ จากกร ุพ
จําแนกยอยตอไปเปน “สบักร ุพ”

Human Coronaviruses
3 Gr. – a, b, c
Group Viral strains
1b HCoV-NL63
2a HCoV-OC43, HCoV-HKU1
2b SARS-CoV
2c HCoV-EMC
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คณุสมบตัท่ัิวไปของไวรัสโคโรนา
 เปนไวรัส อารเอ็นเอ
 กอโรคทัง้ในมนุษยและสตัวหลายชนิด
 รูปพรรณสัณฐานกลม อาจมีไดหลายรูป ขนาด

เสนผาศนูยกลาง ๘๐-๑๔๐นาโนเมตร
 มีเปลือกห ุม มีป ุมขนาด ๑๐ นาโนเมตร ยืน่จาก

เปลอืกโดยรอบ ทําใหแลดูคลายมงกฎุฝร่ัง (มองภาพตัดขวาง
จากบนไปลาง)

 จากเปลือกห ุม ภายนอกเขาไปภายใน มี เยื่อ
เมม็เบรนห ุมอย ู ๒ ชัน้ เปนแอนติเจน เรียกชือ่วา S, M, HE, SM

ภาพจุลทรรศนอีเล็กตรอนของไวรัสโคโรนา
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ภาพจุลทรรศนอีเล็กตรอนไวรัสโคโรนา

S or spike; M or integral membrane protein;  HE or hemagglutinin-esterase
and SM or small membrane protein

แผนภูมิแสดงโครงสรางของไวรัสโคโรนา
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ววิฒันาการของเหตุการณระบาดของโรค
วนัท่ี ๒๓ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

วนัที่ ๒๓ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ สาํนักงานค ุมครอง
สุขภาพของประเทศสหราชอาณาจักร - “Health Protection
Agency หรือ HPA” ไดออกแถลงการณหน่ึงฉบบัถอดใจความ
ไดวา

“ไดมกีารยนืยนัการแยกเชือ้ “ไวรัสโคโรนาชนิดใหม” ที่
สมัพนัธกบัโรคติดเชือ้ทางเดินหายใจเฉยีบพลนั (acute respira-
tory illness) จากผ ูปวยรายหน่ึงทีม่าจากตะวนัออกกลางทีเ่ดินทาง
เขาไปในประเทศน้ันเมือ่ไมนานน้ี กาํลงัไดรับการรักษาอย ูใน
หอผ ูปวยวกิฤติ (ไอซยี)ู ของโรงพยาบาลแหงหน่ึงในมหานคร
ลอนดอน”

ในแถลงการณกลาวตอไปวา
เมือ่เดือนกอนไมนานมาน้ี“ไวรัสโคโรนาชนิดใหม” น้ีก็

เพาะแยกไดจากผ ูปวยชายรายหน่ึงทีป่วยดวยโรคติดเชือ้ทางเดิน
หายใจเฉยีบพลนั (acute respiratory illness) เปนผ ูปวยในประเทศ
ซาอุดิอาระเบยี

มคีาํอธบิายเพิม่เติมเพือ่มใิหประชาชนเกดิความสบัสนวา
ไวรัสโคโรนาเปนไวรัสกล ุมใหญทีก่อโรคระบบหายใจ

ต้ังแตทีม่อีาการออนๆ (หวดัธรรมดา) ไปจนถงึโรคทีม่อีาการ
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รุนแรงดังทีเ่คยระบาดอยางหนักบนัลอืโลกมาแลวเมือ่หลายป
กอน คอื “โรคซารส - SARS” และไวรัสทีเ่พาะแยกไดใหมใน
คราวน้ีมีลักษณะไมเหมือนกับไวรัสที่เคยเพาะแยกไดมาแลว
ในอดีต จากการสอบสวนโรค ไมปรากฏวา นอกจากผ ูปวยสอง
รายทีก่ลาวถงึน้ีแลว ยังไมมผี ูปวยรายอ่ืน ๆ  อีก และในสหราช
อาณาจักรกไ็มมผี ูใดปวยเชนน้ีเลย

อยางไรกต็าม ศาสตราจารย จอหน วตัสนั หวัหนาหนวย
โรคทางเดินหายใจของ “สาํนักงานค ุมครองปองกนัสขุภาพ -
Health Protection Agency หรือ HPA” ไดแจงเตือนเนนให
บคุลากรทางแพทยใหใสใจเร่ืองการปองกนัการติดเชือ้สวนบคุคล
อยางเครงครัด ในการสมัผสัดูแลผ ูปวย เพือ่ปองกนัการแพรเชือ้
จากผ ูปวยรายน้ัน และใหทําการติดตามสอบสวนโรคอยาง
ละเอียดตอไป

ในกรณทีีเ่กดิโรคทีม่อีาการหนักรุนแรงเชนน้ัน ในขณะ
น้ีเพิง่จะอุบติัขึน้และมกีารชนัสตูรยนืยนัแลวในผ ูปวยเพยีง ๒
รายน้ีเทาน้ัน ยงัไมมกีารแพรโรคติดตอไปยงับคุลากรทางแพทยที่
ปฏบิัติการบริบาลรักษา ทีไ่ดสมัผัสกบัผ ูปวยเลย แถลงการณ
ฉบบัน้ีไดแจงเตือนไปยงัองคการอนามยัโลกและประเทศตางๆ
ในสหภาพยโุรปแลว และเทาทีไ่ดติดตามเฝาระวงัติดตามสอบ
สวนโรค กย็งัไมมนัีกทศันาจรรายใดทีก่ลบัจากตะวนัออกกลาง
ปวยดวยโรคทาํนองน้ันอีกเลย
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ทางดานองคการอนามยัโลก ไดออกประกาศแจงเตือน
ความตระหนักต่ืนตัวและการตอบสนอง (Global Alert and
Resonse – GAR) เมือ่วนัที่ ๒๒ กนัยายน ๒๕๕๕ ดังน้ี

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ องคการ ฯ ไดรับ
รายงานวา มผี ูปวยหน่ึงรายทีป่วยดวย “กล ุมโรคอาการระบบ
หายใจเฉียบพลันและไตวาย” เปนชาวกาตาร ปวยหลังจากที่
เดินทางกลบัจากประเทศซาอุดิอาระเบยี

ผ ูปวยเปนชายอายุ ๔๙ ป เปนชาวกาตาร ปกติเปนผ ูที่
มรีางกายแขง็แรงสมบรูณดีมากอน เร่ิมมอีาการปวยเมือ่วนัที่ ๓
กนัยายน ๒๕๕๕ไดเขารับการรักษาในหองไอซยี ูที ่โรงพยาบาล
ในกรุงโดฮารเมื่อวันที่ ๗ กันยายน และไดรับการสงตอโดย
เคร่ืองบินพยาบาล (air ambulance) ไปรับการรักษาใน
โรงพยาบาลทีม่หานครลอนดอน

“สาํนักงานค ุมครองปองกนัสขุภาพ - Health Protection
Agency หรือ HPA” ไดเขาดําเนินการสอบสวนชนัสตูรโรคอยาง
เรงดวนทันที จึงพบวาไดมีการเพาะแยกได “ไวรัสโคโรนา
ชนิดใหม” น้ี

สาํนักงานไดดําเนินการวเิคราะหเชือ้ไวรัสจากผ ูปวยชาย
ดังกลาวเปรียบเทยีบกบัไวรัสทีม่กีารเพาะแยกไดมากอนสายพนัธ ุ
หน่ึงที่ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัย อีราสมุส ประเทศเนเธอร
แลนด จากตัวอยางตรวจเปนเน้ือเยือ่ปอดของผ ูปวยชายรายหน่ึง
อายุ ๖๐ ปทีเ่สยีชวีติจากโรคกล ุมอาการระบบหายใจเฉยีบพลนั
รุนแรงและไตวาย เปนชาวซาอุดิอาระเบยี เสยีชวีติเมือ่ไมนาน
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มาน้ี ในปน้ีเอง (รายเดียวกนักบัทีศ่าสตราจารย ซาค ีทีไ่ดรายงาน
ไปแลว)

ผลการวิเคราะหปรากฏวา ไวรัสสายพันธ ุใหมจาก
ลอนดอนมีความละมายคลายคลึงกับไวรัสที่เคยแยกไดที่
“ศนูยการแพทย มหาวทิยาลยัอีราสมสุ” น้ันถงึ ๙๙.๕% และมี
นิวคลโีอไทดทีไ่มเหมอืนกนัอย ูเพยีงตําแหนงเดียวเทาน้ัน

เน่ืองจากไวรัสโคโรนา เปนไวรัสทีก่อโรคทีม่อีาการได
กวางขวางรวมถงึโรคซารสดวย  องคการฯ จึงติดตามอยางใกลชดิ
วาจะมกีารแพรระบาดและมผีลกระทบตอภาวะสขุอนามยัของ
ประชากรโลกอยางไรหรือไม

ในประกาศแจงวาไมมกีารจํากดัการเดินทางแตประการใด

นอกจากรายงานขาวที่เผยแพรในโปรเม็ดเมลน้ีแลว
ทานศาสตราจารยซาคีและคณะยังไดเรียบเรียงบทความทาง
วชิาการสงไปตีพมิพในวารสารการแพทยทีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุ
คอืวารสาร New England J Medicine Oct17, 2012

ตามหวัขอเร่ืองดังน้ี
• Isolation of a Novel Coronavirus from a Man with

Pneumonia in Saudi Arabia
• Ali Moh Zaki, M.D., Ph.D., Sander van Boheemen,

M.Sc., Theo M. Bestebroer, B.Sc., Albert D.M.E. Osterhaus, D.V.M.,
Ph.D., and Ron A.M. Fouchier, Ph.D.

• October 17, 2012DOI:10.1056/NEJMOA1211721
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ในบทสรุปมเีน้ือหาใจความดงัน้ี
ไดเพาะแยกเชือ้ไวรัสจากเสมหะจากผ ูปวยชายวยั ๖๐ ป

ปวยเร่ิมแรกเปนโรคปอดบวมและมอีาการไตวายในเวลาตอมา
ไดไวรัสโคโรนาชนิดหน่ึง ทีไ่มเคยปรากฏวาเคยแยก

ไดมากอน แลวกเ็สยีชวีติ ไวรัสทีไ่ดรับการขนานนามเปนการ
เฉพาะวา HCoV-EMC (HCoV = human coronavirus – EMC =
Erasmus Medcal Center สถานทีช่นัสตูรยนืยนัขัน้สดุทาย)

ไวรัสสายพนัธ ุใหมน้ี สามารถเจริญแบงตัวไดในเซลล
เพาะเลีย้ง ทาํใหเกดิการเปลีย่นแปลงในพยาธสิภาพ  ทาํใหเซลล
เปลี่ยนรูปรางกลายเปนเซลลรูปรางกลม หลุดลอกจากผนัง
หลอดแกวที่ใชเพาะเซลล (ปกติจะเกาะติดผนังหลอดแกว)
และเชือ่มรวมตอกนัเปนเซลลขนาดใหญทีเ่รียกวาเปน syncytium
formation

ไวรัสชนิดน้ี จําแนกไดอย ูใน betacoronavirus species
ชนิดใหม

ไวรัสเดิมทีม่คีวามใกลเคยีงกนัคอืไวรัสกอโรคซารสท่ี
เพาะแยกไดในฮองกงท่ีกอการระบาดไปท่ัวโลกคอืไวรัสโคโรนา
ของคางคาว bat coronaviruses ทีไ่ดรับสมญานามวา HKU4 และ
HKU5 ในบทความน้ีจะไดกลาวถงึลกัษณะทางเวชกรรมของโรค
การเพาะแยกเชือ้ไวรัส การวเิคราะหพสิจูนทางอณวูทิยา ลกัษณะ
ทางเวชกรรมจะมคีวามคลายคลงึกบักล ุมอาการโรคติดเชือ้เฉยีบพลนั
ของระบบหายใจอยางรุนแรงหรือโรคซารส (severe acute res-
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piratory syndrome - SARS) ทีเ่คยระบาดเมือ่ป พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ทาํใหเราระลกึไดวา  ไวรัสโคโรนาของสตัวหลายชนิดสามารถ
กอโรคทีร่ายแรงในมนุษยได

ทําคณุบชูาโทษ
ศาสตราจารย ดร. นายแพทยอาลี โมฮัมหมัด ซาคี

เปนแพทยและเปนนักจุลชีววิทยาชาวอียิปต ปฏิบัติงานที่
หองปฏบิติัการจุลชวีวทิยาที ่โรงพยาบาล ดร. ซอลแมน ฟาคหี
ทีน่ครเจ็ดดะห ประเทศซาอุดิอาระเบยี หลงัจากรายงานเร่ืองน้ี
แลวไดถกูตําหนิ และรัฐมนตรีชวยวาการสาธารณสขุ นายแพทย
ซิอัด เมมิชไดพยายามบีบบังคับใหโรงพยาบาลขับออกจาก
ตําแหนง โดยไมไดรับเงนิชดเชยใด ๆ เลยในขณะทีท่านกาํลงั
หยดุพักรอนอย ูที่ประเทศอียิปตบานเกิดของทาน ทานจึงตอง
กลบัไปปฏบิติังานทีม่หาวทิยาลยัไคโร ที ่กรุงไคโรตอไป

ทั้งๆ ที่มีเจตนาดีที่จะเตือนชาวโลกใหตระหนัก อัน
เปนการกระทําท่ีถกูตอง แตไมถกูใจนักการเมอืงเลยถกูทาํโทษ

อันทีจ่ริง การปวยและมอีาการรุนแรงจนตองเสยีชวีติน้ัน
อุบติัขึน้ในประเทศจอรแดนมากอนแลว แตในขณะทีม่รีายงาน
โรคจากประเทศซาอุดิอาระเบยีแลว กย็งัหาสาเหตุของโรคและ
วินิจฉัยโรคที่อุบัติขึ้นในประเทศจอรแดนยังไมได ดังมีขาว
ในโปรเมด็เมลเมือ่วนัที่ ๒๓ กนัยายน ๒๕๕๕ อางรายงาน
ขาวจากหนังสอืพมิพจอรแดน ไทมส วา
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“มีรายงานผ ูปวยเสียชีวิตจากโรคประหลาดในกรุง
อัมมาน ประเทศจอรแดน”

วนัท่ี ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
โรคประหลาดอุบัติขึ้นที่ประเทศจอรแดน ต้ังแตตน

เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ แลว
ดังมขีาวใน โปรเมด็เมลเมือ่วนัที่๒๓ กนัยายน ๒๕๕๕

อางรายงานขาวจากหนังสอืพมิพจอรแดน ไทมส เมือ่วนัที่ ๑๙
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ วาเกดิมรีายงานผ ูปวยเสยีชวีติจากโรค
ประหลาดในกรุงอัมมาน ประเทศจอรแดน และวันที่ ๒๒
เมษายน ๒๕๕๕ หนังสอืพมิพฉบบัดังกลาว กไ็ดติดตามขาว
ความคบืหนามาเสนอตออีก

วนัท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
กรุงอัมมาน หนังสือพิมพทองถิ่นฉบับภาษาอังกฤษ

Jordan Times ประจําวนัอาทติยที่๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
รายงานขาววา

คณะเฝาระวังฉุกเฉินกําลังดําเนินการหาสาเหตุของ
โรคประหลาด

มโีรคระบาดอุบติัขึน้ทีห่อผ ูปวยไอซยีขูองโรงพยาบาล
ทัว่ไป ซารกา (Zarqa Public Hospital) เมือ่ปลายสปัดาหทีผ่าน
มาวายงัไมสามารถอธบิายไดวาเกดิจากเหตุอันใด แตรัฐมนตรี
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สาธารณสขุ Abdul Latif Wreikat กแ็ถลงวาควบคมุการระบาด
ไดแลว

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ไดสั่งปดหอผ ูปวยไอซียูเปน
การชัว่คราว เชือ่วาจากเหตุทีม่โีรคปอดบวม  มพียาบาล ๗คน เปน
โรคปอดบวม เสยีชวีติ ๑ คน   เปนแพทย ๑ คน และนองชายของ
พยาบาล กป็วยและเสยีชวีติ

รัฐมนตรีแถลงวา จนถงึบดัน้ี มผี ูทีไ่ดรับการยนืยนัวา
ติดเชือ้แลว๑๑คน กาํลงัไดรับการรักษา อย ู ๔คน มกีารสนองตอบ
ตอการรักษาทีดี่ขึน้ อีก ๖ รายแพทยไดจําหนาย อนุญาตใหกลบั
บานไดแลว

วนัท่ี ๒๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
การเตรียมความพรอมขององคการอนามัยโลกมี

ดังตอไปน้ี
๑. จัดใหมขีอกาํหนด คาํนิยามโรค เพือ่ประโยชนใน

การเฝาระวงัและการรายงานโรค
๒. แจงเตือนประเทศสมาชกิ เผยแพรขาวสารเกีย่วกบั

การระบาด การสอบสวนโรค  ขอมลูทีเ่ปนประโยชนตางๆ
๓. ประสานงานสรางเครือขายทางหองปฏิบัติการ

ชนัสตูร
๔. เผยแพรวธิกีารทดสอบชนัสตูรทางหองปฏบิติัการ
๕. จัดการเร่ืองการวจัิยในแงประเด็นตาง ๆ  ทีย่งัมดืมน



ระบาดบันลือ โลก ๒๑ > โคโรนา ไวรัส

๒๔

การดําเนินการจัดใหมีขอกําหนด คํานิยามโรค เพื่อ
ประโยชนในการเฝาระวงัและการรายงานโรค

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน เพื่อเปนการสนองตอบของ
องคการอนามยัโลกในเบือ้งตน เพือ่ใหมกีารเฝาระวงัตรวจสอบ
ใหไดมาตรฐานเดียวกันทั้งโลก องคการอนามัยโลกจึงรีบให
คาํนิยาม คาํจํากดัความของโรคเปนการปฏบิติัระหวางกาลใหนํา
ไปใชชัว่คราวกอน หากโรคมกีารแพรระบาดกวางขวางตอไป
จักไดมกีารปรับปรุงใหเหมาะกบัสถานการณเปนระยะๆ ตอไป

คาํจาํกดัความและนิยามโรคระหวางกาลชัว่คราว
ใหมีการเฝาระวังตรวจทดสอบ สอบสวนโรคที่มี

ลกัษณะดังตอไปน้ี
• มอีาการระบบหายใจเฉยีบพลนัและมไีข
(A person with an acute respiratory infection, which

may include fever (e” 380C, 100.40F) and cough;) และ
• สงสัยมีรอยโรคท่ีเน้ือปอด จากลักษณะทาง

เวชกรรมหรือภาพรังสทีรวง
(suspicion of pulmonary parenchymal disease (eg,

pneumonia or Acute Respiratory Distress Syndrome [ARDS])
based on clinical or radiological evidence of consolidation;)
และ
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• เดินทางเขาออกไปถิ่นท่ีมีโรค หรือพํานักอย ูใน
อาณาบริเวณท่ีมโีรค

(travel to or residence in an area where infection with
novel coronavirus has recently been reported or where trans-
mission could have occurred;) และ

• หาสาเหตุของโรคเทาท่ีทดสอบกวางขวางแลว
หาสาเหตขุองโรค ไมพบ

(not already explained by any other infection or
aetiology, including all clinically indicated tests for community
acquired pneumonia according to local management guidelines).

• เปนไวรัสในกล ุมโคโรนา คลายกบัไวรัสโคโรนา
ซารส (sars Coronavirus- sCoV) แตไมเหมอืนกนัทัง้หมด

• การวิเคราะหทางอณูวิทยายังมีความแตกตางกัน
ในการจัดเรียงตัวของกรดอะมโิน ยงัมคีวามแตกตางกนัอย ู

• แมโรคที่เกิดรุนแรง แตก็ยังติดตอแพรกระจาย
ไดยาก ยงัไมมกีารปวยหรือติดเชือ้เปนกล ุมหรือคลสัเตอร

• ยงัไมทราบแนชดัวาอะไรเปนแหลงรังโรค (เพยีง
แตสงสยัวาอาจจะเปนสตัวพวกคางคาว) การติดเชือ้ติดโดยวธิใีด
ระยะฟกตัวนานเทาใด

• เพิง่จะมรีายงานโรคไมกีร่าย ลักษณะอาการของ
โรคจึงยงัไมแนชดั
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• จึงเรียกชือ่วา Novel Coronavirus (Novel=New)
ตอไปอาจมกีารเรียกชือ่ใหม เรียกยอวา nCoroV

ต้ังแตหนังสอืพมิพจอรแดนไทมรายงานคร้ังแรกวนัที่
๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ และมขีาวสบืเน่ืองตอมาอีกในวนัที่ ๒๒
เมษายน แตกย็งัไมมรีายงานผลการสอบสวนโรค แพทยหญิง
ไอรีน ลาย ผ ูอํานวยการฝายเวชสารสนเทศของสาํนักงาน SOS
ประเทศ ออสเตรเลยี ไดพยายามหาขอมลูทางอินเทอรเน็ทต้ังแต
วนัที่ ๒๕ กนัยายน จนถงึวนัที่ ๒๗ ตุลาคมทีผ่านมา กย็งัมดืมน
ไมทราบผลแตประการใด ผมเองกไ็ดติดตอสอบถามจากเธอตอ
คาํตอบทีไ่ดรับกย็งัไรผล

แพทยหญิงไอรีน ลาย ผ ูอํานวยการเวชสารสนเทศของ
สาํนักงาน SOS จากออสเตรเลยี ไดสอบถามทางอินเทอรเน็ท
NOVEL CORONAVIRUS 25 Sep 2012 09:53:22 -0400 (EDT)
• From: ProMED-mail <promed@promed.isid.harvard.edu>
• Subject: PRO/AH/EDR> Novel coronavirus - Saudi Arabia (04):

RFI, Jordan, April 2012
• SAUDI ARABIA (04): REQUEST FOR INFORMATION,

JORDAN, APRIL 2012
*************************************
• A ProMED-mail post
• <http://www.promedmail.org>
• ProMED-mail is a program of the
• International Society for Infectious Diseases <http://www.isid.org>
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ผมไดเขยีนจดหมายติดตอคณุหมอไอรีน ลาย เพือ่ขอ
ทราบความคบืหนา จึงไดรับจดหมายตอบจากไอรีนเมือ่วนัที่๒๗
ตุลาคม มขีอความวา
• Dear Professor Thongcharoen,
• I didn’t receive any more information unfortunately!
• Best regards.
• Irene

• Dr Irene Lai, M.B.,B.S.
• Medical Director
• Medical Information and Analysis
• International SOS
• Level 3, 45 Clarence Street
• Sydney NSW 2000Sydney Assistance Centre: +61 2 9372
2468Mob: +61 412 051893
• Fax: +61 2 9372 2494
• Email: irene.lai@internationalsos.com

การสนองตอบของประเทศไทย
วนัท่ี ๒๕ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

วนัที่ ๒๕ กนัยายน ๒๕๕๕ กระทรวงสาธารณสขุได
ออกแถลงการณแจงขาวเพือ่สือ่มวลชนความวา “ปลดั สธ” สัง่
เจาหนาทีจั่บตา “ไวรัสตวัใหมคลายซารส” ในตางประเทศอยาง
ใกลชดิ
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วนัท่ี ๒๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ไดเชญิผ ูเชีย่วชาญ ผ ูทรงคณุวฒิุประชมุเพือ่เตรียมความ

พรอมไวลวงหนา
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ไดจัดใหมีการประชุม

เพือ่ปรึกษาหารือ เร่ืองการพบเชือ้โคโรนาไวรัสสายพนัธ ุใหมใน
ตางประเทศ วนัที่ ๒๖ กนัยายน ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
ณ หองประชมุธรีะรามสตูร อาคาร ๘ ชัน้ ๓ กรมควบคมุโรค
โดยไดเชิญใหศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยประเสริฐ
ทองเจริญ เปนประธานทีป่ระชมุผ ูทรงคุณวฒิุและผ ูเชี่ยวชาญ
ทีไ่ดรับเชญิเประชมุปรึกษาหารือในวนัน้ัน ไดแก
นายแพทยพรเทพ ศิริวนารังสรรค อธิบดีกรมควบคุมโรค
ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยประเสริฐ ทองเจริญ

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นายแพทยศุภมิตร ชุณหสุทธิวัฒน นายแพทยทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
นายแพทยคํานวณ อ้ึงชูศักดิ์ นายแพทยทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
รศ. (พิเศษ) นายแพทยทวี  โชติพิทยสุนนท ท่ีปรึกษากรมการแพทย
แพทยหญิงนฤมล สวรรคปญญาเลิศ ผ ูทรงคุณวุฒิ กรมการแพทย
ศ.ดร.พิไลพันธ พุธวัฒนะ

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยหญิงจริยา แสงสัจจา ผ ูอํานวยการสถาบันบําราศนราดูร
นางวราภรณ เทียนทอง สถาบันบําราศนราดูร
นายแพทยภาสกร อัครเสวี ผ ูอํานวยการสํานักระบาดวิทยา
แพทยหญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ สํานักระบาดวิทยา
นางสาวมาลินี จิตตกานตพิชย กรมวิทยาศาสตรการแพทย
แพทยหญิงร ุงนภา ประสานทอง สํานักโรคติดตอท่ัวไป
นางอัญชนา ประศาสนวิทย สํานักโรคติดตอท่ัวไป
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นางสาวสรารัตน เรืองฤทธิ์ สํานักโรคติดตอท่ัวไป
Dr. Brent Burkholder

ผ ูแทนองคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย
Dr. Dubravka Selenic Minet

ผ ูแทนองคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย
Dr. Susan Maloney

ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข
แพทยหญิงวรยา เหลืองออน สํานักโรคติดตออุบัติใหม
แพทยหญิงรจนา วัฒนรังสรรค สํานักโรคติดตออุบัติใหม
นางวีณา ภักดีสิริวิชัย สํานักโรคติดตออุบัติใหม
นางสาวจงมณี สุริยะ สํานักโรคติดตออุบัติใหม
นางสาวนริสรา อวนดวงดี สํานักโรคติดตออุบัติใหม

สํานักโรคติดตออุบัติใหมทําหนาท่ีประสานงานและเลขานุการกิจ (รตอ.
นายแพทย ร ุงเรือง กิจผาติ ผ ูอํานวยการสํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค)

(หมายเหตุ ศาสตราจารย นายแพทย ยง ภ ูวรวรรณ ผ ูเช่ียวชาญโรดติดเช้ือ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ติดราชการอ่ืน
จึงไมไดมาประชุม)

ทีป่ระชมุผ ูทรงคณุวฒิุ ไดรวมกนัพจิารณาในประเด็น
ตางๆ หลายประเด็น ประเด็นทีส่าํคญั คอื วาระที่ ๓.
วาระท่ี ๓. เร่ืองเพื่อพิจารณา ประเด็นมาตรการเตรียมความ
พรอมของประเทศไทย

๓.๑ การเฝาระวงัทางระบาดวทิยา
๓.๒ การเฝาระวงัทางหองปฏบิติัการ
๓.๓ การดูแลรักษาและปองกันการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล
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๓.๔ การดูแลผ ูเดินทาง (ผ ูเดินทางจากตะวันออก
กลาง และผ ูทีจ่ะไปแสวงบญุ)

๓.๕ การสือ่สารความเสีย่ง
๓.๖ การประสานวชิาการและการ update ขอความร ู

ขาวสาร
๓.๗ การอํานวยการยทุธศาสตร และสนับสนุน แบง

เปน ๔ ระดับ
– ระดับ ๑ เตรียมพรอม
– ระดับ ๒ มีผ ูปวยในประเทศแตยังไมแพร

ระบาด
– ระดับ ๓. มกีารระบาดหลายพืน้ที ่ แตความ

สญูเสยีในดานการปวยเสยีชวีติใกลเคยีงโรคระบบทางเดินหายใจ
อ่ืนๆ อาจใชแนวทางไขหวดัใหญในปจจุบนั

– ระดับ ๔ มีการระบาดในวงกวาง พบผ ูปวย
อาการรุนแรงมาก เสยีชวีติมาก

สรุปยุทธวธิใีนการดาํเนินการไดแก
• Keep Alert
สรางความตระหนักต่ืนตัวโดยเฉพาะเจาหนาทีส่วนกลาง

และดานกกักนัโรค โดยไมกอใหเกดิความตระหนก
• Surveillance
เฝาติดตาม เฝาระวงัตรวจสอบ ทดสอบ อยางใกลชดิ
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• Preparedness
เตรียมความพรอม จัดใหมขีอกําหนดในการเฝาระวงั

เตรียมหองปฏบิติัการใหมขีดีความสามารถพรอม  เตรียมจัดการ
เร่ืองแนวทางในการรักษา เตรียมเคร่ืองมอืเคร่ืองใช เวชอุปกรณ
เวชภณัฑ จัดเตรียมเร่ืองการกกักนัผ ูปวย/ผ ูสมัผสัโรค

เตรียมการการประชาสัมพันธอยางมีเอกภาพ และ
ปองกนัประชาชนตระหนกแตกต่ืนระส่าํระสาย

• Immediate Response,  Case Finding and
Investigation including International Collaboration

ภาพหลังการประชุม ดร.นายแพทยพรเทพ ศิริวนารังสรรค กําลังใหสัมภาษณ
สื่อมวลชน เร่ืองการระบาดของไวรัสโคโรนาในตะวันออกกลาง
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จัดใหมีการสอนแสดง การฝกซอมข้ันตอนการสวมใส และการถอด การทําลายเชื้อ เพ่ือ
ไมใหเสี่ยงตอการติดเชื้อจากผ ูป วย ในภาพเปนการใชอุปกรณการปองกันตนเอง
ใหปลอดภัยจากการติดเชื้อท่ีครบชุด ถาปฏิบัติไมถูกตอง ใสผิดข้ันตอนก็ไมอาจ
มั่นใจไดวาจะปลอดภัยจากการติดเชื้อ จึงจําเปนตองสอนแสดงซักซอมใหปฏิบัติให
ถูกตอง

ตอบโตตอบสนองใหทนัเหตุการณ คนหาผ ูปวย สอบ
สวนโรค ติดตามการแพรโรค ประสานงานกบัเครือขายระดับ
สากลทกุระดับ

วนัท่ี ๔ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เมือ่วนัที่๔ พฤศจิกายน เวลา ๑๒.๐๐ น.
• กระทรวงสาธารณสขุ ซาอุดิอาระเบยีรายงานวา มี

ผ ูปวยทีรั่บไวรักษาในโรงพยาบาลในขณะน้ีอีก ๑ รายทีไ่ดรับการ
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ชันสูตรยืนยันวาปวยเปนโรคปอดบวมและไดชันสูตรแลววา
ติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธ ุใหม [novel Coronavirus (nCoV)]
ผ ูปวยรายน้ีไมมคีวามเกีย่วพนักบั ๒ รายแรกแตอยางใด

• ผ ูปวยรายน้ี ขณะน้ีมีอาการดีขึ้น ออกจากหอง
ไอซยีไูดแลว ไมมผี ูทีใ่กลชดิรวมทัง้เจาหนาทีโ่รงพยาบาลติดโรค
ไมเคยเดินทางออกนอกพืน้ที ่ไมไดไปเยีย่มฟารมสตัว ยงัไมมี
รายละเอียดอ่ืน ๆ  อีก

ผ ูนิพนธพจิารณาแลววาบดัน้ีเปนเวลาขามปมาแลวทีโ่ลก
ปริวติกอย ูกบัโรคแหงปริศนาโรคน้ี ผ ูเชีย่วชาญดานโรคติดเชือ้
และดานวทิยาการระบาดรวมมอืกันทัง้โลก ก็ยังหาคําอธบิาย
ปญหาตาง ๆ  ยงัไมไดสมควรที ่นาจะไดรวบรวมองคความร ูตางๆ
มาเรียบเรียงเปนบทความวิชาการออกมาเผยแพรส ูสาธารณะ
เสยีกอน เพือ่ทัง้นักวชิาการสาขาตางๆ และประชาชนผ ูสนใจ
ใหไดทราบกนัทัว่ จะไดมคีวามเขาใจทีถ่กูตองตรงกนั อัน จะเปน
ประโยชนในแงของความรวมมือกันปองกันและควบคุมโรค
เมือ่ถงึคราวจําเปน

ผ ูนิพนธไดพยายามจะติดตามรวบรวมขอมลูตาง  ๆเอาไว
เพื่อประโยชนในการศึกษา แตในระยะตนของการระบาด
ทางการประเทศตางๆ ยงัมคีวามลงัเลทีจ่ะเปดเผยขอมลูอยางตรง
ไปตรงมา อาจจะมคีวามละเอียดออน มคีวามออนไหวในประเด็น
ทางเศรษฐกจิสงัคมและการเมอืงอยางใดกไ็มทราบ ขอมลูทีไ่ดรับ
จึงไมส ูจะเปนระบบ ประกอบกบัการชนัสตูรทีล่าชา จึงทาํให
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ทางการไมกลาทีจ่ะรายงานยนืยนัดวย  ขอมลูตางๆในชัน้แรก
จึงไมส ูจะสมบูรณนัก กระทอนกระแทน บางทีก็ไดขาวจาก
หนังสอื ขาวโทรทศัน ขาวจากสาํนักขาวตางๆ และขาวยนืยนัจาก
องคการอนามยัโลกดวย หากขอมลูทีใ่ดผดิเพีย้น ผดิพลาดไปบาง
ผ ูนิพนธกข็ออภยัไว ณ ทีน้ี่ดวย

ผ ูปวยรายท่ี ๑  เปนผ ูปวยรายแรกในประเทศจอรแดน
ผ ูปวยเปนหญิงอายุ ๔๕ ป อาชพีพยาบาล ปฏบิติังาน

ในหอผ ูปวยไอซยีขูองโรงพยาบาล ซารกาในกรุงอัมมาน ประเทศ
จอรแดน เร่ิมปวยวนัที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เสยีชวีติเมือ่
วนัทีเ่ทาใดไมแจง ทราบขาวคร้ังแรกจากสือ่มวลชน  ทางการแจง
ใหองคการอนามัยโลกทราบเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๕

ผ ูปวยรายท่ี ๒  เปนผ ูปวยจากประเทศจอรแดน
ผ ูปวยเปนชาย อายุ ๒๕ ป เปนนองชายของผ ูปวยรายที่

๑ ไมมขีอมลูวาพาํนักอย ูในครอบครัวเดียวกนักบัรายแรกหรือไม
เร่ิมปวยใกลเคยีงกบัรายที่ ๑ คอืเมือ่ประมาณวนัที่ ๑๒ เมษายน
๒๕๕๕ เสยีชวีติเมือ่วนัทีเ่ทาใดไมแจง ทราบขาวคร้ังแรกจาก
สือ่มวลชน  ทางการแจงใหองคการอนามยัโลกทราบเมือ่วนัที่๓๐
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ผ ูปวยทัง้ ๒ รายแรกน้ี ถอืวาเปนคลสัเตอรท่ี ๑  จะถอืวา
เปนการแพรโรคติดตอจากคน-ส ู-คนหรือไมยงัไมมผี ูกลายนืยนั
ชดัเจน
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ผ ูปวยรายท่ี๓  คอืรายแรกของประเทศซาอดุอิาระเบยี
ผ ูปวยชายวยั ๖๐ ป ทีเ่สยีชวีิตดวยโรคปอดบวมและ

ไตวาย ทีศ่าสตราจารยนายแพทย ซาค ีและ ศาสตราจารย ดร.
รอนฟูชิเอร เพาะแยกไดไวรัสโคโรนาสายพันธ ุใหมไดเปน
คร้ังแรก

ผ ูปวยรายท่ี ๔  เปนผ ูปวยรายแรกของประเทศกาตาร
ผ ูปวยเปนชาย อายุ๔๙ ป จากกรุงโดฮาร ประเทศกาตาร

เดินทางไปขอรับการรักษาตอทีโ่รงพยาบาลในมหานครลอนดอน
ตามทีส่าํนักงานค ุมครองปองกนัโรคของสหราชอาณาจักรรายงาน
ไปยงัองคการอนามยัโลกเมือ่วนัที่ ๒๓ กนัยายน พศ. ๒๕๕๕
ผ ูปวยชาวกาตารรายน้ี สงสยัวาอาจจะติดเชือ้จากประเทศซาอุดิ
อาระเบยี เพราะไดไปเยอืนประเทศซาอุดิอาระเบยีกอนทีจ่ะเร่ิมมี
อาการปวยหลายวนั

ต้ังแตวนัที่๒๒ กนัยายน ๒๕๕๕ จนถงึวนัที่๙ ตุลาคม
๒๕๕๕ ไมมีรายงานผ ูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนารายใหมเปน
ทางการ หลงัจากทีม่กีารติดตามเฝาระวงัตรวจสอบผ ูสมัผสัโรค
กบัผ ูปวย ๒ รายทีไ่ดรับการชนัสตูรยนืยนัน้ันอยางละเอียดถีถ่วน
แลว ทัว่โลกกไ็ดยกระดับการเฝาระวงัโรคใหสงูขึน้

แตในความเปนจริงแลวมีรายงานผ ูปวยยอนหลงั อย ู
๒ รายดวยกนั (เหตุเพราะการชนัสตูรยนืยนัไดรับผลลาชา)



ระบาดบันลือ โลก ๒๑ > โคโรนา ไวรัส

๓๖

รายท่ี ๕  เปนผ ูปวยชาย อายุ ๔๕ ป ชาวซาอุดิอาระเบยี
เร่ิมปวยเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ที่ยังไมมีการยืนยนัจากทางการ
แตเปนรายงานขาวในหนังสอืพมิพทีอ่างวาไดขาวมาจากทางการ
มรีายงานเปนทางการเมือ่วนัที่๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ผ ูปวยรายท่ี ๖ เปนผ ูปวยรายท่ี๒ ของประเทศกาตาร
ผ ูปวยเปนชายชาวกาตาร อายุ ๔๑ ป เร่ิมมอีาการปวย

ต้ังแตวนัที่ ๓ ตุลาคม รายน้ีไดรับการสงตอไปรับการรักษาใน
โรงพยาบาลในประเทศเยอรมนี นับวาเปน ผ ูปวยรายท่ี๖ ของโลก

เมือ่วนัที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สถาบนัโรเบอรต
โคค ในกรุงเบอรลนิ ประเทศเยอรมนีประกาศวา ไดรับผ ูปวยชาว
กาตารไวทาํการรักษาในเยอรมนี๑ราย ไดรับการชนัสตูรยนืยนัวา
ปวยจากการติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธ ุใหม

ผ ูปวยเปนชายชาวกาตาร อายุ ๔๑ ป เร่ิมไมสบายเมือ่
วนัที่๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ แพทยทีโ่รงพยาบาลในกรุงโดฮา ไดรับ
ไวทาํการรักษาเมือ่วนัที่ ๑๓ ตุลาคม เน่ืองจากมภีาวะการหายใจ
ลมเหลวตองใชเคร่ืองชวยหายใจ และมสีมรรถภาพไตเสือ่มดวย
ดังน้ันเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม จึงไดสงตอไปทําการรักษาที่
โรงพยาบาลปอดโดยเฉพาะทีน่ครเอสเสน แควน นอรธ ไรหน
เวสฟาเลยี เยอรมนี

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ในขณะที่อย ูใ น
โรงพยาบาลในกรุงโดฮา มีการเก็บตัวอยางตรวจจากทางเดิน
หายใจ สงตรวจทดสอบทีห่องปฏิบติัการชนัสตูรแหงหน่ึงใน
สหราชอาณาจักร ไดรับรายงานผลการชนัสตูรยนืยนัวาเปนการ
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ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ ุใหมเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๕จากวนัทีไ่ดรับการสงตอผ ูปวยมาจากกรุงโดฮา(๒๔ตค.)
จนถงึวนัทีท่ีรั่บรายงานผลการชนัสตูร (๒๑ พย.) รวม ๒๙ วนั
แพทยทีโ่รงพยาบาลในเอสเสน ไมไดสงสยัเร่ืองไวรัสโคโรนา
สายพนัธ ุใหมเลย ไมไดคดิทีจ่ะวนิิจฉยัแยกโรคเอาไวเลย จึงไมมี
การปองกนัการติดเชือ้ในโรงพยาบาลจากการแพรเชือ้โดยการ
หายใจเทาทีค่วร รวมทัง้ผ ูปวยรายอ่ืน ๆ ทีรั่กษาอย ูในหอผ ูปวย
ไอซยีูก็ไมไดรับการปองกนัดวย ผ ูปวยรายน้ี ไดรับการรักษา
และฟนโรค แพทยอนุญาตใหกลับบานไดภายหลังรับไวใน
โรงพยาบาลเมือ่วนัที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แตโรงพยาบาล
ตองติดตามเฝาระวังตรวจสอบ ผ ูปวยที่อย ูในโรงพยาบาล
และทีไ่ดจําหนายใหกลบับานได (ทีอ่ย ูในชวงวนัที่ ๑๔ ตค.- ๒๑
พย.) รวมทั้งบุคลากรทางการแพทยอีกนับรอยคนทีเดียว
เพือ่ปองการแพรเชือ้ติดเชือ้ในโรงพยาบาลจากผ ูปวย

ผ ูปวยรายท่ี๖ ประเทศกาตาร
ผ ูปวยทีพ่บในประเทศกาตาร เปนผ ูปวยชายอายุ ๔๕ ป

ในกรุงโดฮาร เร่ิมมอีาการต้ังแตวนัที่๑๒ ตุลาคม ดวยอาการไข ไอ
หายใจลาํบาก ไดรับการใสทอชวยหายใจ จากน้ันมอีาการไตวาย
และไดรับการสงตอไปรักษาในประเทศเยอรมนี และสามารถ
ถอดทอชวยหายใจไดในวนัที่๑๖พฤศจิกายน สาํหรับผ ูปวยรายน้ี
ไมมีประวัติการสมัผสัสัตว หรือประวัติการเดินทางออกนอก
ประเทศกาตารแตอยางใด
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เมือ่วนัที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สถาบนัโรเบอรท
โคค ไดรายงานใหองคการอนามยัโลกไดทราบวา มผี ูปวย ๑ ราย
สงตอจากกรุงโดฮาร ประเทศกาตาร ไปรักษาตอทีโ่รงพยาบาลใน
นอรธไรน เวสทฟาเลยี ผ ูปวยรายน้ี เร่ิมมอีาการปวยมาต้ังแตวนัที่
๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ดวยอาการระบบหายใจรุนแรง มกีารหายใจ
ติดขดั ตองใชเคร่ืองชวยหายใจ (เจาะคอ ใสทอชวยใหอ็อกซเิจน
จากเคร่ือง)และมอีาการทางไตดวย  คอืมสีมรรถภาพของไตเสือ่ม

เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม จึงไดรับการสงตอไปยัง
โรงพยาบาลทีม่คีวามเชีย่วชาญในการรักษาโรคปอดในนครเอสเสน็
(a specialist lung hospital in Essen) ในนอรธไรน เวสทฟาเลยี

ประเทศเยอรมนี
เมือ่วนัที่ ๑๗ ตุลาคม คอืต้ังแตยงัอย ูในกาตาร ไดเกบ็

ตัวอยางจากระบบหายใจเพือ่สงไปตรวจยงัหองปฏบิติัการชนัสตูร
แหงหน่ึงในประเทศอังกฤษ ซึง่รายงานผลการตรวจไดรับเมือ่
วนัที่๒๑พฤศจิกายน ปรากฏวาใหผลบวกไวรัสโคโรนาสายพนัธ ุ
ใหม nCoV ผ ูปวยรายน้ีมอีาการดีขึน้ ฟนจากโรค แพทยจําหนาย
ออกจากหองไอซียูและอนุญาตใหกลับบนไดเมื่อวันที่ ๒๑
พฤศจิกายน

อยางไรกต็าม กอนวนัที่ ๒๑พฤศจิกายน ทีไ่มไดรับผล
รายงานการตรวจชนัสตูร
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ทางโรงพยาบาลในนครเอ็สเสนเอง กไ็มไดตระหนัก
ถงึเร่ืองการวนิิจฉยัแยกโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธ ุใหม
ในการที่ใหการวินิจฉยัยืนยันไดลาชาเชนน้ี ทําใหเกดิผลไมดี
ตามมาหลายประการ

ระหวางวนัท่ี ๒๐-๒๘ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ผ ูปวยรายท่ี ๗-๙ เปนผ ูปวยในคลัสเตอรเดียวกันใน

ซาอดุอิาระเบยี
วันที่ ๒๐-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จากกรุงริยาด

ประเทศซาอุดิอาระเบยี มรีายงานผ ูปวยทีไ่ดรับการชนัสตูรยนืยนั
เพิม่ขึน้ ๓ ราย และอีก ๑ ราย อย ูในเกณฑตองสงสยั แตผลการ
ชนัสตูรในรายหลงัน้ีไมยนืยนั

ผ ูปวยรายที่ ๗ คอืผ ูปวยรายแรกในรายงานของผ ูปวย
กล ุมน้ี

ผ ูปวยรายที่ ๑  (หรือรายที่๗ ของโลก)
ผ ูปวยเปนชายอายุ ๗๐ ป เมือ่วนัที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

ไดไปขอรับการตรวจรักษาจากแพทยโรงพยาบาลในกรุงริยาดดวย
อาการไข มปีอดบวมทัง้ ๒ ขาง หายใจหอบและหายใจลาํบาก
ตอมามภีาวะหายใจลมเหลวและไตวาย

ผ ูปวยเปนผ ูทีม่โีรคประจําตัวอย ูหลายโรค ตองเจาะคอ
ใสทอตอกบัเคร่ืองชวยหายใจ และทาํการรักษาดวยการฟอกเลอืด
ลางไตดวย  ผ ูปวยเสยีชวีติเมือ่วนัที่๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ กอนจะ
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ไดรับรายงานผลการชนัสตูรจากหองปฏบิติัการ  รายน้ีทางการ
ซาอุดิอาระเบียรายงานยืนยันเปนทางการเมื่อวันที่ ๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ผ ูปวยรายท่ี ๘
ผ ูปวยรายที่๒ (หรือผ ูปวยรายที่๘ ของโลก)
ผ ูปวยเปนชาย อายุ๓๙ป เปนบตุรชายของผ ูปวยรายแรก

เร่ิมมอีาการปวยเมือ่วนัที่๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ไดลมปวยลงดวย
อาการไข ไอเปนเลือด หอบ มีปอดบวมทั้งสองขาง แพทยที่
โรงพยาบาลรับไวรักษาเปนผ ูปวยใน ตองเจาะคอเพือ่ชวยการ
หายใจ ไดรับการรักษาอย ูในโรงพยาบาล ๔ วนักส็ิน้ชวีติเมือ่วนัที่
๑ พฤศจิกายน  ดวยภาวะการหายใจลมเหลว และอวยัวะหลาย
ระบบลมเหลว ผ ูปวยรายน้ี ผลการชนัสตูรยนืยนัวาติดเชือ้โคโรนา
สายพนัธ ุใหม ทางการซาอุดิอาระเบียรายงานเปนทางการเมือ่
วนัที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ผ ูปวยรายท่ี ๙
สวนผ ูปวยรายที่ ๙ (เปนลูกชายของผ ูปวยรายที่๘)

เร่ิมมอีาการปวยเมือ่วนัที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เขาโรงพยาบาล
ดวยอาการเดียวกนักบับดิา แตมคีวามรุนแรงนอยกวา และไม
ตองใสทอชวยหายใจ โดยทัง้สองรายน้ี อาการดีขึน้ และออกจาก
โรงพยาบาลไดต้ังแตวนัที่๒๐ พฤศจิกายน
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สวนผลการตรวจทางหองปฏบิติัการในผ ูปวยทัง้สอง
รายน้ี ยนืยนัการพบเชือ้ไวรัสโคโรนา สายพนัธ ุใหม nCoV

ยงัมผี ูปวยในครอบครัวน้ีอีก ๑ ราย เปนนองของรายท่ี
๙ น้ี มีอาการปวยคลายคลึงกัน แตผลการตรวจใหผลลบ
จากผลการชันสูตรไมยืนยัน เขาขายวานาจะเปนเทาน้ัน
จงึยังไมนับเขาสาระบบ

ผ ูปวยรายที่ ๑๐, รายที่ ๑๑ และ  ผ ูปวยรายที่ ๑๒
คลสัเตอรในสหราชอาณาจักร ถอืเปนคลสัเตอร ท่ี๓

ผ ูปวยรายที่๑๐ คือผ ูปวยรายดรรชนี (รายที่๑) ใน
คลสัเตอรน้ี

รายที่๑๑ คอืผ ูปวยรายที่๒ ในคลสัเตอรน้ี
และผ ูปวยรายที่๑๒ คอืรายที่๓ ในคลสัเตอรน้ี
ดังมรีายละเอียดโดยสรุปมานําเสนอดังตอไปน้ี
ผ ูปวยรายท่ี๑๐ ของโลกคอืผ ูปวยรายดรรชนีหรือรายที่

๑ ของคลสัเตอรในสหราชอาณาจักร
ผ ูปวยเปนชายวัยกลางคน เปนผ ูที่มีถิ่นพํานักอาศัย

อย ูในสหราชอาณาจักร อายุ๖๐ป (นาจะเปนชาวตะวนัออกกลาง
-ผ ูนิพนธ) ไดเดินทางไปเยือนประเทศปากีสถานเปนเวลา ๕
สปัดาห

หลงัจากน้ัน เมือ่วนัที่ ๒๐ มกราคม กไ็ดเดินทางตอไป
แสวงบุญที่นครเม็กกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย พักอย ูที่น่ัน
จนกระทั่งเดินทางกลับไปถงึสหราชอาณาจักร เมือ่วันที่ ๒๘
มกราคม
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วนัที่ ๒๔ มกราคม ขณะทีย่งัอย ูทีซ่าอุดิอาระเบยี เร่ิม
มอีาการปวยคอืมไีข และเปนหวดั ผ ูปวยใหประวติัวา ๑๐ วนักอน
มอีาการปวย ไมไดสมัผสักบัสตัวชนิดใด ๆ  โดยตรง หรือสมัผสั
ใกลชดิกบัผ ูใดทีม่อีาการติดเชือ้ทางระบบหายใจเลย

เมื่อกลับไปถึงสหราชอาณาจักร อาการทางระบบ
หายใจเลวลง

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม จึงไดไปขอรับการตรวจจาก
แพทยเวชปฏบิติัทัว่ไป และในวนัที่๓๑ มกราคม  แพทยจึงรับไว
รักษาในโรงพยาบาล  ผ ูปวยมอีาการรุนแรงขึน้ เร่ือยๆ จึงตองใช
มาตรการกรรมวธิกีารชวยหายใจ  ชนิดทนัสมยัทีม่ชีือ่วา “เอ็คโม”
(Extracorporeal Membrane Oxygenation - ECMO) และไดรับ
การสงตอไปรับการรักษาทีโ่รงพยาบาลทีม่คีวามพรอมและมขีดี
ความสามารถสงูขึน้ไปคอืระดับฑติุยภมูติอไป

จนกระทัง่ถงึวนัที่ ๑ มนีาคม ผ ูปวยยงัอย ูในขัน้วกิฤติ
ยงัตองพกัรักษาตัวในโรงพยาบาลภายใตการใชเคร่ือง “เอ็คโม”
ตอไป

การทดสอบคนควาทางหองเวชศาสตรชนัสตูรไดทาํการ
ทดสอบคัดกรองภาวะติดเชื้อไวรัสระบบหายใจ ผลที่ไดรับ
รายงานเบือ้งตนเมือ่วนัที่ ๑ กมุภาพนัธปรากฏวาติดเชือ้ไวรัส
ไขหวดัใหญ เอ และเมือ่ทาํการวเิคราะห กไ็ดรับรายงานผลวา
เปนไวรัสไขหวัดใหญชนิดระบาดใหญ สายพันธ ุ ๒๐๐๙
(influenza A(H1N1)pdm09) จึงไดใหยาตานไวรัสไขหวดัใหญ
รักษา แตผ ูปวยไมสนองตอบตอการรักษา
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เมือ่วนัที่ ๗ กมุภาพนัธ หองปฏบิติัการรายงานวาพบ
เชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธ ุใหมจากตัวอยางตรวจหรือ nCoVดวย
และเมือ่วนัที่ ๘ กมุภาพนัธ กไ็ดรับคาํยนืยนัจากหองปฏบิติัการ
อางอิงของสาํนักงานค ุมครองสขุภาพ (HPA Respiratory Virus
Reference Unit) อันเปนสถาบันมาตรฐานอางอิงของสหราช
อาณาจักรดวยแลว

ผ ูปวยรายท่ี ๑๑ ของโลก หรือผ ูปวยรายที่ ๒ ของ
คลสัเตอรสหราชอาณาจักร  และเปนผ ูสมัผสัโรคจากรายดรรชนี

ผ ูปวยรายที่๒ในคลสัเตอรน้ี เปนชาย อายุ๓๘ ป พาํนัก
อาศยัอย ูในครอบครัวกบัรายดรรชนี ผ ูปวยรายน้ีมโีรคประจําตัว
คอื โรคมะเร็งจึงมภีมูคิ ุมกนัออนแอ  ผ ูปวยรายน้ีไมไดเดินทาง
ออกนอกสหราชอาณาจักร มโีอกาสไดสมัผสักบัผ ูปวยรายดรรชนี
ภายในครอบครัวประการเดียวคอื ต้ังแตผ ูปวยรายแรกเดินทาง
กลับมาจากตางประเทศ จนกระทั่งผ ูปวยรายแรกไดเขารับ
การรักษาในโรงพยาบาลเมือ่วนัที่๓๑ มกราคม

ผ ูปวยรายที่๒น้ี ร ูสกึสบายดีมาตลอด จนกระทัง่วนัที่ ๙
กมุภาพนัธ จึงเร่ิมไมสบาย แพทยรับไวรักษาในโรงพยาบาลและ
ตองไดรับการรักษาชวยการหายใจดวย เอ็คโม

ตัวอยางตรวจทีเ่กบ็จากชองจมกูและทีป่ายจากคอผ ูปวย
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ หองชันสูตรรายงานผลวาพบไวรัส
โคโรนาสายพนัธ ุใหม nCoV และมไีวรัส type 2 parainfluenza
รวมดวย
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๔๔

อาการระบบหายใจของผ ูปวยเลวลง จึงเสียชีวิตเมื่อ
วนัที่๑๗ กมุภาพนัธ

มีผ ูสัมผัสโรคจากรายที่ ๒ น้ี มีอย ู ๑๐ รายดวยกัน
มรีายละเอียดดังน้ีคอื

ใน ๑๐ รายเปนผ ูทีไ่ปเยี่ยมทีโ่รงพยาบาล (แตละคน
คนละคร้ัง) และบุคลากรทางแพทย (หน่ึงคนสัมผสั ๖ คร้ัง)
ผ ูสมัผสัโรค ๔ รายในชดุน้ี เมือ่ไดตรวจสอบ ๑๐ วนัหลงัสมัผสั
โรคคร้ังสดุทาย แสดงอาการของโรคติดเชือ้ระบบหายใจออนๆ
(เปนหวดั) ทีห่ายไดเอง โดยไมไดรับการรักษา

นอกจากน้ัน มอีย ู ๑ คน เปนเพือ่นบานของรายที่ ๒
ทีไ่ดไปเยีย่มผ ูปวยทีโ่รงพยาบาล แตรายน้ีกไ็มมอีาการปวยแต
อยางใด

ทุกคนที่กลาวถึงน้ี ไดทําการเก็บตัวอยางตรวจจาก
ระบบหายใจ  ไมมรีายใดทีใ่หผลการแยกเชือ้ใหผลบวกไวรัส
nCoV

ผ ูปวยรายท่ี ๑๒ ของโลก
ผ ูป วยรายที่ ๓ ของคลัสเตอรในประเทศสหราช

อาณาจักร และเปนผ ูสมัผสัโรคในครอบครัวดวย
ผ ูปวยรายที่ ๓ น้ีเปนผ ูใหญ เพศหญิง อายุ ๓๐ ป เปน

สมาชกิในครอบครัวของผ ูปวยรายที่๑ของคลสัเตอรน้ี  แตกพ็าํนัก
อย ูในคนละบานกับผ ูปวยและไมไดเดินทางออกนอกสหราช
อาณาจักร
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๔๕

 เธอมโีอกาสไดสมัผสักบัผ ูปวยรายแรกขณะไปเยีย่ม
ทีโ่รงพยาบาล ๓ คร้ัง ในชวงเวลาต้ังแตวนัที่๑-๔ กมุภาพนัธ เปน
ระยะเวลาสมัผสัทัง้สิน้รวมประมาณ ๒.๕ ชัว่โมง  แตกไ็มทราบ
แนชัดวาเธอไดสวมใสชดุเคร่ืองปองกันการติดเชือ้อยางเต็มที่
(full PPE) หรือไม เธอเร่ิมปวยเมือ่วนัที่๕ กมุภาพนัธ ๒๕๕๖

ขณะที่ไปเยี่ยมน้ัน ผ ูปวยรายแรกกําลังอย ูในเคร่ือง
ชวยหายใจระบบปดเต็มที่

ผ ูปวยรายที่ ๓ น้ี ไมไดไปเยีย่มผ ูปวยรายที่ ๒ ขณะที่
กาํลงัปวยเลย

หน่ึงวันหลังสัมผัสโรคคร้ังสุดทายกับผ ูปวยรายที่ ๑
คือวันที่ ๕ กุมภาพันธ ผ ูปวยรายที่ ๓ น้ีก็เร่ิมมีอาการคลาย
ไขหวดัใหญ (Influenza-like illness-ILI) ทีห่ายไดเองโดยไมไดรับ
การรักษา รายน้ีทดสอบใหผลบวกไวรัส จากตัวอยางเสมหะที่
เกบ็สงตรวจเมือ่วนัที่๒๓ กมุภาพนัธ เพยีงคร้ังเดียว  และตัวอยาง
ตรวจ ทีเ่กบ็จากจมกูและปายจากคอเมือ่วนัที่ ๑๕ กมุภาพนัธ ให
ผลบวก ไวรัส type 2 parainfluenza virus ดวยเชนกนั  สาํหรับ
ผลการตรวจปฏกิริิยาทางนํ้าเหลอืงกาํลงัอย ูระหวางการรอผล

เทาทีส่อบสวนโรคแลว ปรากฏวามผี ูไดสมัผสัใกลชดิ
กับผ ูปวยรายที่ ๓ น้ี รวมจํานวน ๒๕ คน เปนการสัมผัสใน
ครอบครัว ๙ คน สมัผสัโดยวธิตีางๆ อีก ๑๔ คน และบคุลากร
ทางแพทย ๒ คน  จากทัง้หมดน้ี หลงัสมัผสัโรคได ๑๐ วนั มอีย ู ๓
รายที่มีอาการระบบหายใจออนๆ ที่หายไดเองโดยไมไดรับ
การรักษาแตอยางใด
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๔๗

ทัง้รายทีม่อีาการและรายทีไ่มมอีาการไมมรีายใดทีแ่ยก
เชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธ ุใหม nCoV จากตัวอยางตรวจทีเ่กบ็
จากระบบหายใจไดเลย

จากผ ูสมัผสัโรคกบัผ ูปวยรายที่ ๑, ๒ และ ๓ ไดเกบ็
ตัวอยางสงตรวจจากผ ูสมัผสัโรค รวม๔๔คน ไดรับรายงานวา ๑๑
รายติดเชือ้ไวรัสระบบหายใจชนิดอ่ืนๆ มดัีงน้ีคอื

rhinovirus จํานวน ๗ ราย,
influenza A(H3) รวมกบั type 2 parainfluenza virus

จํานวน ๑ ราย,
type 2 parainfluenza virus จํานวน ๑ ราย,
type 3 parainfluenza virus จํานวน ๑ รายและ
metapneumovirus จํานวน ๒ ราย
ผ ูปวยในคลสัเตอรน้ี มนัีกวทิยาการระบาดหลายทานให

ความเหน็วา เปนการแพรโรคติดตอจากคน-ส ู-คน ทีช่ดัเจนขึน้
ผ ูปวยรายท่ี ๑๓
วนัท่ี ๒๑ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๕๖
เมือ่วนัที่ ๒๑ กมุภาพนัธ กระทรวงสาธารณสขุ ซาอุดิ

อาระเบยีรายงานใหองคการอนามยัโลกไดทราบวา มผี ูปวยอีก ๑
ราย ทีไ่ดรับการชนัสตูรยนืยนัวาติดเชือ้ไวรัส โคโรนาสายพนัธ ุ
ใหมหรือ novel coronavirus (nCoV)

ผ ูปวยเปนชาย ไมไดแจงอายุใหทราบ เร่ิมมีอาการ
ปวยเมือ่วนัที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เสยีชวีติเมือ่วนัที่ ๑๐
กมุภาพนัธ ๒๕๕๖
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๔๘

หองปฏบิติัการเวชศาสตรชนัสตูรรายงานผลการตรวจ
ทดสอบยนืยนัวาติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธ ุใหมเมือ่วนัที่ ๑๘
กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ขณะรายงานกําลังทําการสอบสวนหา
รายละเอียดทางดานเวชกรรมและวทิยาการระบาดตาง ๆ  เพิม่เติม
อย ู

จนถงึบดัน้ี(๒๑ กพ.๕๖)มรีายงานผ ูปวยยนืยนัแลว ๑๓
ราย เสยีชวีติ ๗ ราย

จากสถานการณในปจจุบันน้ี องคการอนามัยโลกได
กระต ุนเตือนใหประเทศสมาชกิทกุประเทศไดติดตามเฝาระวงั
และทําการสอบสวนโรคโดยละเอียด สาํหรับผ ูปวยทกุรายทีม่ี
ภาวะโรคติดเชือ้ระบบทางเดินหายใจทีม่อีาการรุนแรง(severe
acute respiratory infections -SARI) ทีแ่สดงลกัษณะทางเวชกรรม
ทีผ่ดิปกติ รวมถงึในผ ูปวยปอดบวมทกุรายทีห่าสาเหตุยงัไมได
หรือผ ูปวยที่มอีาการรุนแรง มกีารดําเนินโรคไปในทางเลวลง
เพิ่มขึ้น หรือมีภาวะแทรกซอนในระบบทางเดินหายใจที่ไม
สนองตอบตอการรักษา โดยเฉพาะอยางยิง่ผ ูทีเ่ดินทางมาจาก หรือ
ผ ูที่มีถิ่นพํานักอาศัยอย ูในอาณาบริเวณของโลกที่มีรายงาน
ผ ูปวยโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธ ุใหมน้ี   กใ็หมกีารตรวจ
ทดสอบหาภาวะการติดเชือ้ nCoV ดวย  ไมวาจะมคีลสัเตอรใดๆ
ทีเ่ปน SARI หรือ เจาหนาทีผ่ ูใหบริการทาง แพทยทีป่วยเปนโรค
SARI แมวาจะพาํนักอย ูทีอ่าณาบริเวณใดๆในโลกน้ี กข็อใหเอา
ใจใส ใหไดรับการสอบคนใหละเอียดถีถ่วน เมือ่พบผ ูปวยราย
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๔๙

ใหม หรือคลัสเตอรใหมของภาวะติดเชื้อ nCoV ก็ขอใหรีบ
รายงานใหองคการอนามยัโลกไดทราบดวย

องคการอนามยัโลกยงัไมแนะนําใหมกีารคดักรองเปน
พเิศษทีจุ่ดผานแดน หรือไมแนะนําใหงดหรือจํากดัการเดินทาง
หรือติดตอคาขายกบัประเทศทีม่รีายงานผ ูปวย

องคการอนามยัโลกกาํลงัติดตามเฝาระวงัสถานการณ
ของโรคน้ีอยางใกลชดิ

ไวรัสโคโรนาสายพันธ ุใหมหรือที่เรียกชื่อสั้น ๆ วา
nCoV น้ัน เปนไวรัสโคโรนาทีส่มัพนัธอย ูกบัคางคาว ทีพ่บอย ู
ในหลายประเทศ แตกย็งัหาแหลงแพรโรคทีแ่ทจริงของไวรัส
โคโรนาสายพนัธ ุใหมน้ีน้ันกย็งัไมพบ  ไวรัสโคโรนาน้ีแตเดิมเปน
ไวรัสตนเหตุกอโรค “ซารสหรือกล ุมอาการติดเชือ้เฉยีบพลนัอยาง
รุนแรงของระบบหายใจ ทีร่ ูจักชือ่กนัในภาษาทางวชิาการ วา
SARS (severe acute respiratory syndrome)” ทีเ่คยแพรระบาดไป
ทัว่โลกระหวางปพ.ศ. ๒๕๔๓ และ ๒๕๔๖ ทาํใหมผี ูเสยีชวีติ
มากถงึประมาน ๙๐๐ รายน่ันเอง

ต้ังแตปที่แลว ไดมีรายงานผ ูปวยที่ไดรับการชันสูตร
ยนืยนัมาแลว วาติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธใุหม (nCoV) น้ี
รวม ๑๓ ราย ซึง่เปนรายงาน

จากประเทศ ซาอุดิอาระเบยี ๖ ราย (เสยีชวีติ ๔ ราย)
จากประเทศจอรแดน ๒ ราย (เสยีชวีติหมด)
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๕๐

จากประเทศกาตาร ๒ ราย (๑ รายยงัคงตองพกัรักษาตัว
อย ูในโรงพยาบาลในประเทศสหราชอาณาจักร) และ

ทีเ่ปนกล ุมหรือคลสัเตอรอีก ๓ รายในสหราชอาณาจักร
คลสัตอร

ผ ูปวยรายท่ี ๑๔
วนัท่ี ๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เมือ่วนัที่๖ มนีาคมกระทรวงสาธารณสขุ ซาอุดิอาระเบยี

ไดแถลงวามผี ูปวยติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธ ุใหม nCoV อีก
๑ ราย และองคการอนามยัโลกกไ็ดยนืยนัแลว

ผ ูปวยรายที่ ๑๔ เปนชาย อายุ ๖๙ ป เร่ิมมอีาการปวย
เมือ่วนัทีเ่ทาใดไมไดระบ ุ แจงเพยีงวาแพทยรับผ ูปวยไวรักษาใน
โรงพยาบาลเมือ่วนัที่ ๑๐ กมุภาพนัธ และเสยีชวีติเมือ่วนัที่ ๑๙
กมุภาพนัธ ๒๕๕๖

การสอบสวนโรคเบือ้งตน ไมปรากฏวาผ ูปวยรายน้ีได
สมัผสักบัผ ูปวยโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธ ุใหมเลย และ
ไมไดเดินทางออกตางถิน่ทีพ่าํนักอาศยั  สวนการจะไปติดเชือ้
มาจากแหลงใดน้ัน กาํลงัอย ูในระหวางการดําเนินการสอบสวน
เพิม่เติม
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๕๑

ผ ูปวยรายท่ี ๑๕
วนัท่ี ๑๒ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
วนัที่ ๑๒ มนีาคม ๒๕๕๖ องคการอนามยัโลกแถลงวา

มผี ูปวยโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธ ุใหม nCoV อีก ๑ ราย
ผ ูปวยติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธ ุใหม รายที่ ๑๕ น้ี

เปนชาย อายุ ๓๙ ป เร่ิมมอีาการปวยเมือ่วนัที่ ๒๔ กมุภาพนัธ
แพทยรับไวรักษาในโรงพยาบาลเมือ่วนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ และ
เสียชวีิตเมื่อวนัที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ทางการไดรายงานให
องคการอนามยัโลกวนัที่๑๒ มนีาคม ๒๕๕๖

การสอบสวนโรคเบือ้งตน ปรากฏวาผ ูปวยรายน้ี ได
สมัผสักบัผ ูปวยโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธ ุใหม ๑ ราย

องคการฯ ก็ยังใหคําแนะนําแกประเทศสมาชิก
เหมอืนในแถลงการณฉบบัวนัที่๒๑ กมุภาพนัธทีผ่านมา

ผ ูปวยรายท่ี ๑๖
วนัท่ี ๒๓ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
หนังสอืพมิพ THE CANADIAN PRESS ฉบบัประจํา

วนัที่๒๓มนีาคม ๒๕๕๖รายงานวา องคการอนามยัโลกแถลงวา
มผี ูปวยโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธ ุใหม nCoV ในประเทศ
ซาอุดิอาระเบยี อีก ๑ ราย

นับวาเปนรายที่๑๖ แลว ไมมรีายละเอียดของผ ูปวยรายน้ี
วา ผ ูปวยเปนชายหรือหญิง อายกุไ็มทราบ และไมชดัเจนวาติด
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๕๒

โรคจากผ ูปวยอายุ ๓๙ ปหรือรายที่ ๑๕ ซึง่เสยีชวีติแลวเมือ่วนัที่
๒ มนีาคม ๒๕๕๖ หรือไม หรือวา รายที่๑๕ น้ันติดจากรายที่๑๖
เพราะขอมลูกาํกวม หลายแหลงใหขอมลูไมตรงกนั  แตทีแ่นชดั
ก็คือวา ทั้งสองคนเปนบุคคลที่พํานักอาศัยอย ูในครอบครัว
เดียวกนั ในบานเดียวกนั

ผ ูปวยของประเทศซาอุดิอาระเบียรายน้ีเปนผ ูปวยที่มี
อาการออนๆ ฟนจากโรค รอดชพี ขณะรายงานไดรับอนุญาตให
กลบับานไดแลว ไมมกีารใหรายละเอียดของผ ูปวยรายน้ีวาเปน
เพศหญิง หรือ ชาย อายเุทาใด เร่ิมปวยต้ังแต วนัทีเ่ทาใดกไ็มแจง
ทราบแตวามกีารรายงานใหองคการอนามยัโลกทราบเมือ่วนัที่
๒๓ มนีาคม ๒๕๕๖ เทาน้ันเอง

รายที่๑๕ และรายที่๑๖ มาจากครอบครัวเดียวกนั จึงนา
จะถอืวาเปนคลสัเตอรอีก ๑ คลสัเตอร

ผ ูปวยรายท่ี ๑๗
วนัท่ี ๒๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สถาบนั โรเบอรต โคค ในกรุงเบอรลนิ ประเทศเยอรมนี

ไดรายงานใหองคการอนามัยโลกวามีผ ูปวยไดรับการชนัสตูร
ยนืยนัวาเปนโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธ ุใหม n CoV อีก ๑
ราย

ผ ูปวยติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธ ุใหม น้ี เปน รายที่
๑๗ น้ี เปนชาย อายุ ๗๓ ป เร่ิมมอีาการปวยเมือ่ใดไมไดแจง
ไดรับการสงตอมาจากโรงพยาบาลในกรุง อาบ ูดาบ ิ ประเทศ
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๕๓

สหรัฐ อาหรับ เอมเิรตส ไปรับการรักษาตอทีโ่รงพยาบาลในนคร
มวินิค โดยเคร่ืองบนิพยาบาลเมือ่วนัที่ ๑๙ มนีาคม  และเสยีชวีติ
แลวเมือ่วนัที่๒๖ มนีาคม ๒๕๕๖

การสอบสวนโรคเบือ้งตน ไมปรากฏวาผ ูปวยรายน้ี ได
สมัผสักบัผ ูปวยโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธ ุใหมรายใดเลย
สวนการจะไปติดเชือ้มาจากแหลงใดน้ัน กาํลงัอย ูในระหวางการ
ดําเนินการสอบสวนเพิม่เติม รายน้ีนับเปนรายที่ ๑๗ และเสยี
ชวีติไปแลว ๑๑ ราย

ต้ังแตวนัที่๑๒เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอมลูทีม่อีย ูจนถงึ
ณ วนัที่ ๒๖ มนีาคม ๒๕๕๖ มผี ูปวยทีไ่ดรับการชนัสตูรยนืยนั
วาติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธ ุใหม ๑๗ราย เสยีชวีติแลว๑๑ ราย
(อัตราปวย/ตาย รอยละ ๖๔.๗ เมือ่เทยีบกบัโรคซารสทีเ่คยระบาด
มาแลวเมือ่ป พ.ศ. ๒๕๔๖ อัตราดังกลาวเพยีงรอยละ ๑๐-๑๕
เทาน้ันเอง)

วนัท่ี ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
สํานักขาว CIDRAP News รายงานสถานการณการ

ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธ ุใหม nCoV ทีไ่ด
รายงานไปยงัองคการอนามยัโลกวา จนถงึวนัที่ ๒๕ เมษายน
๒๕๕๖ มี ๑๗ ราย ดังน้ี
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๕๔

ประเทศจอรแดนมรีายงานผ ูปวย ๒ ราย
ประเทศกาตารมรีายงานผ ูปวย ๒ ราย
ประเทศซาอุดิอาระเบยี มรีายงานผ ูปวย ๑๐ ราย
ประเทศสหราชอาณาจักรมรีายงานผ ูปวย ๒ ราย
ประเทศสหรัฐ อาหรับ เอมเิรตสมรีายงานผ ูปวย ๑ ราย
ผ ูปวยสวนใหญเปนเพศชาย ( ๑๓ ราย ใน ๑๖ ราย หรือ

รอยละ ๘๑.๓)

เกณฑอายอุย ูระหวาง ๒๕ ถงึ ๗๓ ป (มธัยฐาน ๔๕ ป)
โรคอุบติัขึน้ต้ังแตปลายเดือนมนีาคมถงึตนเดือนเมษายน ๒๕๕๕
รายลาสดุถงึวนัทีร่ายงานน้ีคอืวนัที่ ๘ มนีาคม ๒๕๕๖ ผ ูปวย
สวนใหญจะมาพบแพทยดวยอาการของภาวะระบบหายใจ
เฉยีบพลนั หายใจติดขดั จนแพทยตองรับไวรักษาในโรงพยาบาล
อยางนอย ๑๑ ราย ตองไดรับการใชเคร่ืองชวยหายใจ มอีย ู ๒ ราย
จาก ๑๗ รายมอีาการออนๆ ผ ูปวย ๑๑ รายเสยีชวีติ มอีย ูรายทีม่ี
การติดเชือ้ไวรัสไขหวดัใหญ เอ รวมดวย มผี ูปวยเปนกระจุก หรือ
คลสัเตอรอย ู ๔ คลสัเตอร

คลสัเตอรท่ี ๑ มผี ูปวยยนืยนั ๒ ราย เสยีชวีติทัง้ค ูและ
รายทีเ่ขาขายนาจะเปนอีก ๑๑ ราย อย ูทีใ่นโรงพยาบาลในประเทศ
จอรแดน ๑๐ คนในจํานวน ๑๓ คน เปนบคุลากรทางแพทย

คลสัเตอรท่ี ๒ เกดิขึน้ภายในครอบครัวของผ ูปวยใน
ประเทศซาอุดิอาระเบยี
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๕๕

คลสัเตอรท่ี ๓ เกดิขึน้ภายในครอบครัวของผ ูปวยใน
ประเทศซาอุดิอาระเบยี

คลัสเตอรท่ี ๔ เกิดขึ้นภายในครอบครัวในสหราช
อาณาจักร

วนัท่ี ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เมือ่วนัที่ ๒ พฤษภาคม องคการอนามยัโลกประกาศวา

ไดรับรายงานยืนยันจากกระทรวงสาธารณสุขซาอุดิอาระเบีย
วามผี ูปวยรายใหมจากไวรัส nCoV เพิม่อีก ๗ ราย เสยีชวีติแลว ๕
ราย ๒ รายทีย่งัไมเสยีชวีติกก็าํลงัมอีาการหนักขัน้วกิฤติ

องคการฯไดแถลงตอไปวา ในขณะน้ีจํานวนผ ูปวย
ทัง้หมดรวม ๒๔ ราย เสยีชวีติแลว ๑๖ ราย

วนัท่ี ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม โปรเม็ดเมลรายงานวา จาก

รายงานทีไ่ดรับมคีลสัเตอรอย ู ๑ คลสัเตอร ทีน่าจะติดโรคมาจาก
แหลงเดียวกัน คือที่ จังหวัด Ahsaa province ในวิกิพีเดีย
พจนานุกรมเสรีกลาววา Al-Ahsaหรือบางทเีรียกชือ่อีกหลาย ชือ่วา
Al-Hasa, El Hasa, หรือเรียกวา Hadjar กม็ ีอาณาบริเวณน้ีมี
“โอเอซสิ” อย ูทางภาคตะวนัออกของซาอุดิอาระเบยี แตเดิมมชีือ่
เรียกวา Al-Ahsa Governorate ซึ่งเปนเขตปกครองภายในที่
ครอบคลุมจังหวัดทางภาคตะวันออก หลายจังหวัดเปนที่ที่มี
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โอเอซสิอย ูผนืแผนดินใหญของประเทศ หางจากอาวเปอรเซยี
ประมาณ ๖๐ กโิลเมตร เปนแหลงหลกัทีผ่ลติอินทผาลมั โดยมี
เน้ือทีเ่กษตรกรรวมถึง ๑๐,๐๐๐ เฮ็คตารทเีดียว และมผีลผลิต
อินทผาลมัปละ ๒๑,๐๐๐ ตัน ซึง่นับวาเปนแหลงผลติหลกัของ
อินทผาลมั และยงัมฟีารมมากกวา ๓๐,๐๐๐ ฟารมทีป่ลกูผกัผลไม
เฉพาะตนปาลม มมีากกวา ๒ ลานตน จึงเปนไปไดทีบ่ริเวณน้ี
จะมคีางคาวทีติ่ดเชือ้ nCoV มาวนเวยีนกนิผลไมอย ูทีบ่ริเวณน้ี
ดังทีม่เีหตุการณปรากฏทีค่างคาวนําโรคซารส มากนิอินทผาลมั
แลวนําโรคสมองอักเสบจากไวรัสนิปาหมาส ูคนในประเทศ
บงัคลาเทศมาแลว  มผี ูทีป่วยถึง ๑๐รายทีม่อีาการของโรคภายหลงั
ระยะฟกตัว ๑๖ วนั เกดิขึน้ภายในบริเวณน้ี ความเกีย่วของของ

๕๗

ภาพแผนท่ีแสดง Al-Ahsa Governorate ของประเทศซาอุดิอาระเบีย
ซ่ึงเปนเขตปกครองภายในท่ีครอบคลุมจังหวัดทางภาคตะวันออก
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๕๘

คาวคาวในบริเวณน้ีกบัการแพรโรคเกดิโรคหรือไมประการใด
จึงเปนเร่ืองทีน่านําไปพจิารณาใหลกึซึง้ตอไป

วนัท่ี ๓ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖
เมือ่วนัที่๓ พฤษภาคม โปรเมด็เมลรายงานวา
๑. ประเทศซาอุดิอาระเบีย รายงานผ ูปวยรายใหม

๓ ราย
๒. ประเทศซาอุดิอาระเบีย ใหรายละเอียดผ ูปวยที่

รายงานเมือ่วนัที่๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๗ ราย
๓. องคการอนามยัโลกรายงานสถานการณเมือ่วนัที่

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

สถานการณดวน มคีลสัเตอร nCoV คลสัเตอรใหมในประเทศ
ซาอดุอิาระเบยี

ถอยแถลงน้ี เปนคําชี้แจงแถลงขาวเบื้องตนเกี่ยวกับ
สถานการณทีผ่านมาแลวเมือ่ไมกีน่าททีีผ่านมาน้ี คอืมรีายงาน
ผ ูปวยอย ู ๓ รายดวยกนั

ผ ูปวยรายท่ี ๑๘ (ของโลก)
ผ ูปวยรายที่ ๘ (ของประเทศซาอุดิอาระเบยี) หรือรายที่

๑๘ ของโลก เปนหญิงอายุ ๕๓ ป เร่ิมมอีาการปวยเมือ่วนัที่ ๒๗
เมษายน ๒๕๕๖ ผ ูปวยเปนผ ูทีม่โีรคอ่ืนประจําตัวอย ูดวย เปน
รายทีม่อีาการหนักขัน้วกิฤติ แตกม็อีาการทรงตัว
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ผ ูปวยรายท่ี ๑๙ (ของโลก)
ผ ูปวยรายที่๙ (ของประเทศซาอุดิอาระเบยี) เปนชายอายุ

๕๐ป เร่ิมมอีาการปวยเมือ่วนัที่๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ปวยดวยโรค
ปอดบวม ผ ูปวยรายน้ีกเ็ปนผ ูทีม่โีรคอ่ืนประจําตัวอย ูเดิม ขณะน้ี
ผ ูปวยมอีาการดีขึน้ แตยงัตองรับการรักษาในโรงพยาบาลตอไป

ผ ูปวยรายท่ี ๒๐ (ของโลก)
ผ ูปวยรายที่ ๑๐ (ของประเทศซาอุดิอาระเบยี)   เปนชาย

อายุ ๓๓ ป เร่ิมมีอาการปวยเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖
ผ ูปวยรายน้ีเปนผ ูทีส่มัผสัโรคกบัผ ูปวยรายทีเ่สยีชวีติแลว ผ ูปวย
รายน้ีกเ็ปนผ ูทีม่โีรคอ่ืนประจําตัวอย ูเดิม ขณะน้ีผ ูปวยมอีาการดีขึน้
แตยงัตองรับการรักษาในโรงพยาบาลตอไป

 
วนัท่ี๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เมือ่วนัที่ ๓ พฤษภาคม นายแพทย ซอัิด เอ เมมชิ (Dr.
Ziad A Memish, MD, FRCP(Can), FRCP(Edin), FRCP(Lond),
FACP ) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสขุซาอุดิอาระบยี
แถลงวามผี ูปวยทีไ่ดรับการชนัสตูรยนืยนัวาปวยเปนโรคจากไวรัส
nCoV อีก ๗รายดวยกนั นับเปนผ ูปวยรายที่๑๑-๑๗ ของประเทศ
ซาอุดิอาระเบยี
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ผ ูปวยรายท่ี ๒๑ (ของโลก)
ผ ูปวยรายท่ี ๑ เปนชายอายุ ๕๙ ป เปนชายอายุ ๓๓ ป

เร่ิมมีอาการปวยเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ ผ ูปวยรายน้ี
กเ็ปนผ ูทีม่โีรคอ่ืนประจําตัวอย ูเดิม ขณะน้ีผ ูปวยเสยีชวีติแลว

ผ ูปวยรายท่ี ๒๒ (ของโลก)
ผ ูปวยรายท่ี ๒ เปนชายอายุ ๒๔ ป เร่ิมมีอาการปวย

เมือ่วนัที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ผ ูปวยรายน้ีกเ็ปนผ ูทีม่โีรคอ่ืน
ประจําตัวอย ูเดิม ขณะน้ีผ ูปวยมอีาการหนักขัน้วกิฤติ แตกท็รงตัว
แตยงัตองรับการรักษาในโรงพยาบาลตอไป

ผ ูปวยรายท่ี ๒๓ (ของโลก)
ผ ูปวยรายท่ี ๓ เปนชาย อายุ ๘๗ ป เร่ิมมอีาการปวย

เมือ่วนัที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ผ ูปวยรายน้ีกเ็ปนผ ูทีม่โีรคอ่ืน
ประจําตัวอย ูเดิม ผ ูปวยรายน้ีเสยีชวีติ แลวเมือ่วนัที่ ๒๘ เมษายน
๒๕๕๖

ผ ูปวยรายท่ี ๒๔ (ของโลก)
ผ ูปวยรายท่ี ๔ เปนชายอายุ ๕๘ ป เร่ิมมีอาการปวย

เมือ่วนัที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ผ ูปวยรายน้ี เปนผ ูทีส่มัผสัโรค
กบัผ ูปวยรายทีเ่สยีชวีติแลว  ผ ูปวยรายน้ีกเ็ปนผ ูมโีรคอ่ืนประจําตัว
อย ูเดิมหลายโรค  ขณะน้ีผ ูปวยอาการหนักขัน้วกิฤติ กาํลงัไดรับ
การรักษาอย ูในหอผ ูปวยไอซยี ูมอีาการทรงตัว
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ผ ูปวยรายท่ี ๒๕ (ของโลก)
ผ ูปวยรายท่ี ๕ เปนชายอายุ ๙๔ ป เร่ิมมีอาการปวย

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ผ ูปวยรายน้ีก็เปนผ ูมีโรคอ่ืน
ประจําตัวอย ูเดิม ผ ูปวยเสยีชวีติแลวเมือ่วนัที่๒๖ เมษายน ๒๕๕๖

ผ ูปวยรายท่ี ๒๖ (ของโลก)
ผ ูปวยรายท่ี ๖ เปนชาย อายุ ๕๖ ป เร่ิมมอีาการปวย

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ผ ูปวยรายน้ีก็เปนผ ูมีโรคอ่ืน
ประจําตัวอย ูเดิม ผ ูปวยรายน้ีเสยีชวีติแลว เมือ่วนัที่ ๒๙ เมษายน
๒๕๕๖

ผ ูปวยรายท่ี ๒๗ (ของโลก)
ผ ูปวยรายท่ี ๗ เปนชาย อายุ ๕๖ ป เร่ิมมอีาการปวย

เมือ่วนัที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ผ ูปวยรายน้ีกเ็ปนผ ูมโีรคอ่ืน
ประจําตัวอย ูเดิม  ผ ูปวยรายน้ีเสยีชวีติเมือ่วนัที่๒๙เมษายน ๒๕๕๖

การแพรโรคติดตอจากคน-ส ู-คน สามารถทีจ่ะยนืยนั
ไดวาเกดิขึน้ไดกเ็ฉพาะกรณคีลสัเตอรที่๓ ในสหราชอาณาจักร
คอืจากผ ูปวยรายดรรชนี ไปยงัผ ูสมัผสัโรครายที่๑ เทาน้ัน ไมมกีาร
แพรโรคตอไปอยางตอเน่ืองออกไปส ูชมุชนไมวาจะแพรออกจาก
คลสัเตอรใด ๆ  กต็าม

ในเร่ืองของการแพรโรคติดตอจากสัตวส ูคนน้ัน ยัง
ไมมคีวามชดัเจน เพระขอมลูยงักระทอนกระแทน ประกอบกบั
สัตวชนิดใดปนแหลงรังโรคที่แทจริงน้ันก็ยังพิสูจนกันไมได
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ทัง้ๆทีนั่กวจัิยมากมายไดใชเวลาคนควาวจัิยกนัมาแลวเปนเวลา
เปนปมาแลว กย็งัไมพบ ไดแตสงสยั คอืจับเอาคางคาวมาแปลง
รูปเปนแพะเทาน้ัน จะอุปโลกนวามผีรีายหรือมนุษยตางดาวจะ
มาลางโลก กย็งัคงจะเลาลอืพดูกนัไปได

ดานเชือ้ไวรัส มกีารเพาะแยกเชือ้มาแลว ๔ เชือ้สาย จาก
สหราชอาณาจักร ๒ เชือ้สาย จากซาอุดิอาระเบยี ๑ เชือ้สาย และ
จากจอรแดน๑ เชือ้สาย จากไวรัสทีเ่พาะแยกได ไดมกีารวเิคราะห
ทางอณูวิทยาเสร็จสิ้นสมบูรณแลวทั้ง ๔ เชื้อสาย และสงไป
เก็บแสดงไวในฐานขอมูล GenBank public database ให
นักวทิยาศาสตรเขาถงึไดโดยทัว่ไปแลว  ไวรัสทัง้ ๔ เชือ้สาย มี
คณุลกัษณะคลายกบัไวรัสโคโรนาของคางคาว เปนทีน่าสงัเกต
วา การทีม่ไีวรัสของมนุษยไปคลายกบัไวรัสของคางคาวน้ัน จะใช
เปนขอสรุปสุดทายเอาวาคางคาวคือแหลงรังโรคที่แทจริงน้ัน
ยงัคงเปนการดวนเกนิไปทีจ่ะลบภาพของแพะออกจากคางคาวได
ยิ่งในสภาพแวดลอมที่เปนอย ู โอกาสที่มนุษยจะมีโอกาสไป
สมัผสักบัคางคาวเปนประจําอยางงายดายน้ัน ยงัคงเปนไปไดยาก

ทานทีต่องการติดตามคนควาหารายละเอียดจะคนควา
ไดจากเอกสารวชิาการทีตี่พมิพเผยแพรไปแลวตอไปน้ี

o Zaki AM et al. Isolation of a novel coronavirus from a
man with pneumonia in Saudi Arabia. New England Journal of
Medicine, 8 Nov 2012, 367(19):1814-20.
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o Pebody RG et al. The United Kingdom public health
response to an imported laboratory confirmed case of a novel coronavirus
in September 2012. Eurosurveillance, 4 Oct 2012, 17(40):20292.

o Bermingham A et al. Severe respiratory illness caused
by a novel coronavirus, in a patient transferred to the United Kingdom
from the Middle East, September 2012. Eurosurveillance, 4 Oct 2012,
17(40):20290; and

o Albarrak AM et al. Recovery from severe novel coro-
navirus infection. Saudi Medical Journal, Dec 2012, 33(12):1265-9.

http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?
ArticleId=20406

http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?
ArticleId=20427  Munster et al recently described a momhuman
primate disease model for hCoV-EMC/2012 using rhesus
macaques. The study demonstrated a causal relationship between
hCoV-EMC and respiratory disease. Reference: Munster VJ, de
Wit E, Feldmann H. Pneumonia from Human Coronavirus in a
Macaque Model. New England Journal of Medicine, 3 April 2013
[Epub ahead of print]. Available online at:

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc1215691
o Corman et al. Assays for laboratory confirmation of novel

human coronavirus (hCoV-EMC) infections. Eurosurveillance, Dec
2012, 17(49):pii=20334. Available online at:

http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?
ArticleId=20334; and
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o Reusken C et al. Specific serology for emerging human
coronaviruses by protein microarray. Eurosurveillance, April 2013,
18(14):pii=20441. Available online at:

http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?
ArticleId=20441

o A study at the University of Bonn found that the cellular
receptor for novel coronavirus is different from that used by the
coronavirus SARS-CoV, which causes Severe Acute Respiratory
Syndrome. In addition, the investigators found that the virus is capable
of infecting human, pig, and bat cells. Reference: M ุller MA et al.
Human coronavirus EMC does not require the SARS-coronavirus
receptor and maintains broad replicative capability in mammalian cell
lines. mBio 2012, 3(6):e00515-12. doi:10.1128/mBio.00515-12.

o Investigators at the Institute of Immunology in St. Galen,
Switzerland, found that human bronchial epithelia are highly susceptible
to infection with the novel coronavirus. In addition, they found that type
I and type III interferon treatment can efficiently reduce replication of
the virus in cell cultures of human airway epithelium, suggesting a
direction for future clinical research. Reference: Kindler E et al. Efficient
replication of the novel human betacoronavirus EMC on primary human
epithelium highlights its zoonotic potential. mBio 2013, 4(1):e00611-
12. doi:10.1128/mBio.00611-12.

o The United States of America National Institutes of
Health have found that a combination of two licensed antiviral drugs,
ribavirin and interferon-alpha 2b, can inhibit replication of the virus in
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cell cultures. Reference: Falzarano et al. Inhibition of novel human
coronavirus-EMC replication by a combination of interferon-alpha2b
and ribavirin. Scientific Reports 2013, doi: 10.1038/srep01686.

วนัท่ี๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ขาวจากประเทศแคนาดาเม่ือวันที่วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.

๒๕๕๖ โดย CTV news.
<http://www.ctvnews.ca/health/toronto-sars-expert-to-go-to-

saudi-arabia-to-help-with-coronavirus-1.1272644#ixzz2Sk5I4lVY>
รายงานโดยใชหวัขอขาววา “มผี ูปวยโรคไวรัสโคโรนา

สายพนัธ ุใหมในประเทศฝร่ังเศสในผ ูปวยทีเ่ดินทางไปจากประเทศ
สหรัฐอาหรับ เอมเิรตส และประเทศซาอุดิอาระเบยี ในเน้ือขาว
มดัีงน้ี

ทางการซาอุดิอาระเบยีไดเชญิผ ูเชีย่วชาญจากนอกประเทศ
ไปชวยใหคาํปรึกษาแนะนําหารือเกีย่วกบัมกีารระบาดอยางกวางขวาง
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ ุใหมที่อุบัติขึ้นที่เมือง
โฮฟฟุ (Hofuf) นครทางภาคตะวนัออกของประเทศ ผ ูเชีย่วชาญ
ของแคนาดากเ็ปนทานหน่ึงทีไ่ดรับเชญิ นายแพทยแอลลสินั แมค็
เกียร (Dr. Allison McGeer) ผ ูเชี่ยวชญโรคซารส จากนคร
โตรอนโต เดินทางไปถงึตะวนัออกกลางเมือ่วนัที่ ๘ เมษายน
๒๕๕๖ ตามคําเชญิของรัฐบาลซาอุดิอาระเบยี ไปถงึพรอมกบั
ผ ูเชีย่วชาญจากองคการอนามยัโลกอีก ๒ ทานดวยกนั
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การระบาดอุบติัปบุปบขึน้มผี ูปวยอยางนอย ๑๓ ราย
ดวยกัน ยอมกอใหเกิดความวิตกกังวลเปนอยางยิ่งคําถามที่
กระทรวงสาธารณสุขของประเทศน้ัน ตองการคําตอบอยาง
เรงดวนไดแก ผ ูปวยเหลาน้ันไปติดโรคมาจากที่ใด ตรงไหน
โดยวธิใีด โรคน้ีจะแพรระบาคติดตอออกไปส ูชมุชนหรือไม

เมือ่สปัดาหทีผ่านมาน้ี กย็งัมผี ูปวยทีไ่ดรับการชนัสตูร
ยนืยนัทีเ่มอืงโฮฟฟุอีก ๗ ราย  ตาย ๕ ราย

อีกหน่ึงวันตอมาจํานวนผ ูปวยก็พ ุงขึ้นเปน ๑๓ ราย
ตาย ๗ ราย เปนคลสัเตอรทีนั่บวาใหญทีส่ดุในปจจุบนั

มีผ ูติดเชื้ออยางนอย ๒ รายในโฮฟุฟ เปนคนใน
ครอบครัวของผ ูปวยลางไตรายหน่ึง อันเปนเชิงแนะวามีการ
แพรเชือ้ติดตอจากคน-ส ู-คน อาจเกดิขึน้ภายนอกโรงพยาบาล
ไดเหมอืนกนั ซึง่เคยเกดิมาแลวทีค่ลสัเตอรในสหราชอาณาจักร
ถงึ ๓ รายดวยกนั

ผ ูปวยรายท่ี ๒๘ (ของโลก)
วนัท่ี๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เมือ่วนัที่๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มรีายงานขาวจาก

ประเทศฝร่ังเศสวา มผี ูปวยทีไ่ดรับการชนัสตูรยนืยนัวาปวยเปน
โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธ ุใหม ๑ ราย

ผ ูปวยเปนชายอายุ ๖๕ ป เปนผ ูที่มีภูมิค ุมกันเสื่อม
มีอาการปวยเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผานมา (เม.ย. ๕๖)
ภายหลงัจากทีเ่ดินทางไปเยอืน กรุงดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ
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เอมเิรตส ผลชนัสตูรยนืยนั เพิง่ไดรายงานเมือ่วนัที่๗ พฤษภาคม
๒๕๕๖ น่ีเอง

ผ ูปวยไดไปเยือนประเทศตะวันออกลางโดยไปคณะ
นักทองเที่ยวที่จัดโดยบริษัทนําเที่ยว ผ ูป วยรายน้ีอาจเปน
กุญแจชวยไขปญหาเร่ืองการติดเชื้อได เพราะในการเดินทาง
ไปกับบริษัทนําเที่ยวจะมีกําหนดการตางๆแนนอนเกี่ยวกับ
ทัง้เวลาและสถานที ่อันจะนําไปส ูเบาะแสในการสอบสวนโรค
เพราะจะมภีาพประกอบดวย รวมทัง้ประวติัการสมัผสักบัสตัว
ตางๆ และอย ูใกลชดิกบัผ ูเลีย้งสตัวชนิดใด ทีไ่หนและอยางไร

แพทยรับผ ูปวยรายน้ีไวเปนคร้ังแรกเมื่อวันที่ ๒๓
เมษายน ๒๕๕๖ ทีโ่รงพยาบาลในเมอืง Valenciennes และได
รับการสงตอไปยังโรงพยาบาลในเมือง Douai เมื่อวันที่ ๒๙
เมษายน ๒๕๕๖ คงจํากันไดวา มีผ ูปวยชาวสหรัฐอาหรับเ
อมเิรตส ปวยทีก่รุงอาบ ูดาบ ีแลวไดรับการสงตอไปรักษาทีน่คร
มวินิค ประเทศเยอรมนี๑ ราย

แถลงการณของทางการฝร่ังเศสทีเ่กีย่วกบัผ ูปวยรายน้ี
จะติดตามไดจาก

<http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/
discours,2333/discours-de-marisol-touraine-sur,15813.html>)

วนัท่ี๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
โปรเม็ดรายงานวา เมื่อถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.

๒๕๕๖ องคการอนามยัโลกไดรับรายงานวา มผี ูปวยทีไ่ดรับการ
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ชนัสตูรยนืยนัแลววาติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพนัธ ุใหม novel
coronavirus (nCoV) จํานวนรวม ๓๑ ราย

๑. ผ ูปวย ๒ ราย จากประเทศจอรแดน
๒. ผ ูปวย ๒ ราย จากประเทศกาตาร (สงตอไปรับการ

รักษาทีป่ระเทศอังกฤษ ๑ ราย ทีป่ระเทศเยอรมนี๑ ราย)
๓. ผ ูปวย ๒๓ ราย จากประเทศซาอุดิอาระเบยี
๔. ผ ูปวย๒ ราย จากประเทศสหราชอาณาจักร(ติดโรค

ภายในครอบครัวทัง้ ๒ ราย)
๕. ผ ูปวย ๑ ราย จากประเทศสหรัฐอาหรับ เอมเิรตส

(สงตอไปรับการรักษาในประเทศเยอรมนี)
๖. ผ ูปวย ๑ ราย จากประเทศฝร่ังเศส

มอีย ูหลายรายทีเ่กดิขึน้ลกัษณะเปนกระจุกหรือคลสัเตอร
คลัสเตอรแรกเกิดที่โรงพยาบาลในประเทศจอรแดน

มผี ูปวยทีไ่ดรับการยนืยนั ๒ ราย ทีเ่ขาขายตองสงสยัวาจะเปนอีก
๑๑ ราย ๑๐ รายเปนบคุลากรทางแพทย

คลัสเตอรท่ี ๒ เกิดขึ้นภายในครอบครัวในประเทศ
ซาอุดิอาระเบยี

คลัสเตอรท่ี ๓ เกิดขึ้นภายในครอบครัวในประเทศ
สหราชอาณาจักร

คลัสเตอรท่ี ๔ เกิดขึ้นภายในครอบครัวในประเทศ
ซาอุดิอาระเบยี
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จากทกุคลสัเตอรจํากดัขอบเขตภายในโรงพยาบาลหรือ
ในครอบครัวเทาน้ัน  ยงัไมมรีายงานวาโรคแพรระบาดติดตอออก
ไปส ูชมุชน

ต้ังแตวนัที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ เปนตนมา มรีายงาน
เพิม่ขึน้จากประเทศซาอุดิอาระเบยีอีก ๑๓ ราย ปนชาย ๑๐ ราย
หญิง ๓ ราย อายมุธัยฐานเทากบั ๕๘ ป เสยีชวีติแลว ๗ ราย ๔
รายยงัอย ูในไอซยีทูีโ่รงพยาบาลโดยมอีาการหนักขัน้วกิฤติ อีก
๒ รายยงัคงอย ูในโรงพยาบาลแตกเ็ร่ิมทเุลาแลว ผ ูปวยทกุรายมี
โรคประจําตัวอย ูเดิม ผ ูปวยสวนใหญเปนผ ูปวยของโรงพยาบาล
แหงหน่ึงโดยเฉพาะ ๒ รายมาจากครอบครัวทีม่ผี ูปวยโรคน้ี อีก
๒ รายมาจากโรงพยาบาลแหงน้ันเอง แตก็ยังไมมีรายงานวา
บคุลากรปวยเปนโรค ขอมลูเบือ้งตนทราบวา มผี ูปวยเพยีงไม
กีร่าย ทีม่ปีระวติัสมัผสักบัสตัวกอนปวย

สามารถเพาะแยกเชือ้ไวรัสไดจาก ผ ูปวย ๒ รายจาก
สหราชอาณาจักร ๑ รายจากประทศ ซาอุดิอาระเบยี จอรแดน ๑
ราย รวม ๕ ราย และทาํการวเิคราะห genome sequences เสร็จสิน้
สมบูรณแลว และไดนําออกเปดเผยใหทราบกันแลวในฐาน
ขอมลูของ Genbank ในคลสัเตอรหลงัๆน้ันยงัดําเนินการไมเสร็จ
หลกัฐานเบือ้งตนแสดงใหเหน็วา ทกุเชือ้สายมคีวามคลายคลงึ
กนัมาก และพบวา มสีารพนัธกุรรมทีเ่หมอืนกบัไวรัสของคางคาว
แตมขีอนาสงัเกตวาความเหมอืนในเร่ืองดงักลาว กใ็ชวาจะเปน
ขอสรุปสดุทายวา การสมัผสักบัคางคาวหรือมลูคางคาว คอืเหตุ
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ท่ีทําใหตดิเชือ้คงยังไมถกูตองจนกวาจะเพาะแยกเชือ้ดงักลาวได
จากคางคาวโดยตรงซึง่ยังไมปรากฏ  และตองมหีลกัฐานยืนยัน
แนนอนวา ผ ูปวยมีประวัติอยางชัดแจงไดสัมผัสกับคางคาว
โดยตรง ขณะน้ีจึงเพยีงแตเปนการอนุมานสนันิษฐานเทาน้ัน

เครือขายของผ ูเชีย่วชาญดานเวชกรรมระดับนานาชาติ
ไดประชุมปรึกษาหารือกัน เพื่อจะหาวิธีการในการรักษาโรค
ไดขอสรุปเบือ้งตนวา ในขณะทีย่งัไมมขีอมลูใดๆเกีย่วกบัสาร
ตานไวรัส การนําเอาพลาสมาของผ ูปวยรายท่ีหายจากโรคไป
รักษาผ ูปวยนาจะเปนวิธีการท่ีนาจะไดผลดีท่ีสุด ที่ประชุมมี
ความเห็นวาใหมีการจัดต้ังศูนยระดับระหวางชาติหรือระดับ
ภูมิภาคโดยองคการอนามัยโลกทําหนาที่เปนเจาภาพเพื่อจัด
เตรียม จัดหา และเกบ็รักษาพลาสมาดังกลาวเพือ่จะไดแบงปนกนั
ในโอกาสตอเมือ่มคีวามจําเปน และใหมกีารจัดต้ังคอนซอเตียม
เกี่ยวกับการวิจัยดานพยาธิกําเนิดและเภสัชศาสตรซึ่งจะหา
รายละเอียดไดที่ http://www.prognosis.org/isaric/

องคการอนามัยโลกไดจัดทําขอแนะนําระหวางกาล
เปนการชัว่คราวเกีย่วกบัการปองกนัและควบคมุโรคระหวางที่
ปฏิบัติงานใหแกบุคลกรสาธารณสุขผ ูมีหนาที่บริบาลผ ูปวย
ซึง่จะติดตามไดจาก

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/
IPC ืnCoVguidance_06May13.pdf.
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เอกสารบทความทางวิชาการที่ไดรับการตรจสอบ
แลวกอนตีพมิพเผยแพรฉบบัลาสดุ เปนเอกสารของ The United
States of America’s National Institutes of Health พมิพเผยแพร
ในวารสาร Scientific Reports 2013, doi: 10.1038/srep01686.
รายงานวาการใชยา ๒ ขนานซึง่เปนยาทีไ่ดรับการจดทะเบยีนให
จําหนายไดแลว คอื ribavirin and interferon-alpha 2b สามารถ
ทีจ่ะยบัยัง้การเจริญแบงตัวเพิม่จํานวนไวรัสได ทานทีส่นใจจะ
ติดตามไดจาก : Falzarano et al. Inhibition of novel human
coronavirus-EMC replication by a combination of interferon-
alpha2b and ribavirin. Scientific Reports 2013, doi: 10.1038/
srep01686.

ประเดน็หัวเร่ืองของการวจิยัซึง่มอีย ูมากมายน้ัน ท่ีมี
ความสาํคญัอยางเรงดวนไดแกประเดน็ดงัตอน้ี

1. Further development of nCoV serologic assays
using known and novel approaches. Defining the serological
response to different viral proteins and the kinetics of antibody
response.

2. Further development of PCR-based diagnostic tests
to verify acutely  nCoV-infected persons .

3. Work related to the binding sites of the virus and
the pathogenic potential of  nCoV in human respiratory tissues.
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4. Pathogenesis and testing of intervention strategies
in animal models, including antiviral medications and candidate
vaccines.

5. Studies of the response of human lung cells in culture
to  nCoV.

6. Further work evaluating genetic sequences as viral
isolates become available to better understand the evolution of
the virus, its relationship to other coronaviruses, and to identify
any adaptive mutations in the viral genome.

7. Contact testing of individuals, including health care
workers, exposed to known cases to determine transmissibility.

8. Testing samples from patients with severe acute
respiratory infections from the affected region.

9. Field work to determine the presumed animal
reservoir of the virus.

วนัท่ี ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
โปรเมด็เมลรายงานขาวเมือ่วนัที่๑๖ พฤษภาคม วา
ทางการซาอุดิอาระเบยีไดรายงานไปยงัองคการอนามยั

โลก  เมือ่วนัที่ ๑๕ พฤษภาคม วา มบีคุลากรทางแพทยติดเชือ้
nCoV จากผ ูปวย ๒ รายดวยกนั
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ผ ูปวยรายแรกเปนชายอายุ ๔๕ ป เร่ิมมอีาการปวยเมือ่
วนัที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ขณะรายงาน กาํลงัมอีาการหนัก
ขัน้วกิฤติ

ผ ูปวยรายที่๒ เปนหญิงอายุ ๔๓ ป เร่ิมมอีาการปวยเมือ่
วนัที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เธอเปนผ ูทีม่โีรคประจําตัว ขณะที่
รายงานอาการทรงตัว

แมวาจะเคยมรีายงานมากอนแลววา บคุลากรทางแพทย
เคยปวยมาแลวในประเทศจอรแดนเมื่อเดือนเมษายนปกอน
แตคร้ังน้ีกเ็ปนรายงานทีม่กีารชนัสตูรยนืยนัทีแ่นชดัวา บคุลากร
ทางแพทย ทีติ่ดเชือ้ nCoV ไดมอีาการปวยหลงัจากทีไ่ดสมัผสั
กบัผ ูปวยอยางแทจริง

สถานบริการทีรั่บผ ูปวยโรคติดเชือ้ nCoV จะตองดําเนิน
มาตรการควบคมุในการลดความเสีย่งในการแพรเชือ้จากผ ูปวยไป
ยังผ ูอ่ืนใหรัดกุมเหมาะสมและถูกตอง จะตองใหมีการเตรียม
อุปกรณในการปองกนับคุลากรทางแพทยใหมไีวอยางเพยีงพอ
เหมาะสมกบัสถานการณ

ต้ังแตตนเดือนพฤษภาคมปน้ีเปนตนมาจนถงึวนัที่ ๑๕
พฤษภาคม มผี ูปวยจํานวนรวม ๒๑ ราย ตาย ๙ ราย ทีม่รีายงานเ
เกี่ยวโยงไปถึงสถานบริการทางแพทยในภาคตะวันออกของ
ประเทศซาอุดิอาระเบยี ทางการกาํลงัดําเนินการสอบสวนการ
แพรระบาดคร้ังน้ีอย ู
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ต้ังแตเดือนกนัยายน ๒๕๕๕ จนถงึวนัที่๑๕ พฤษภาคม
๒๕๕๖ องคการอนามยัโลก ไดรับรายงานผ ูปวยแลวทัง้สิน้ ๔๐
ราย เสยีชวีติแลว ๒๐ ราย จาก ๖ประเทศ ไดแก ฝร่ังเศส เยอรมนี
จอรแดน  กาตาร ซาอุดิอาระเบยี และ สหราชอาณาจักร

วนัท่ี ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
รายงานผ ูปวยจากทูนิเซยี
สาํนักขาวยไูนเต็ดเพรส รายงานขาวจากนครเจนีวาวา

เจาหนาทีข่ององคการอนามยัโลกเปดเผยวา  มผี ูปวยโรคติดเชือ้
โคโรนาไวรัสสายพนัธ ุใหมในประเทศทนิูเซยีทีไ่ดรับการชนัสตูร
ยนืยนัแลว ๓ รายดวยกนั

ผ ูปวยรายแรกเปนชาย อายุ๖๖ป ไดเดินทางไปแสวงบญุ
ยงันครศกัดสทิธิม์ก็กะ ประเทศซาอุดิอาระเบยี และเร่ิมมอีาการ
ปวย หน่ึงสปัดาหหลงัเดินทางกลบัไปประเทศทนิูเซยีเมือ่วนัที่
๖ พฤษภาคม  ผ ูปวยไดพาํนักอย ูในซาอุดิอาระเบยีและประเทศ
กาตาร ประมาณ ๑ สปัดาห ผ ูปวยรายน้ีเสยีชวีติเมือ่วนัที่ ๑๐
พฤษภาคม ผ ูทีร่วมเดินทางไปดวย ๒ คน เปนบตุรสาวอายุ ๓๕ป
กไ็มสบาย แตรักษาตัวอย ูทีบ่านและฟนโรคแลว และยงัมบีตุรชาย
อายุ ๓๔ ปทีเ่ดินทางไปดวย รายน้ีไมปวยแตจากการทดสอบ
ในหองปฏบิตักิารชนัสตูรยืนยันวาตดิเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธ ุ
ใหมดวย
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๗๕

การเฝาระวงัในประเทศไทย
ขอมลูจากสาํนักโรคติดตออุบติัใหม ติดตามสอบสวน

โรคในผ ูทีก่ลบัจากการไปแสวงบญุ ทีก่ลบัมาประเทศไทยใน
ชวงเวลาปลายพฤศจิกายน - ตนธนัวาคม ๒๕๕๕

รายงานผลการชนัสตูรทางหองปฏบิติัการ ในคนไทย
ทีก่ลบัมาจากการแสวงบญุทีป่ระเทศซาอุดิอาระเบยี ๕ ราย

โคโรนาเฝาระวัง ไทย
สรุปผลการตรวจตัวอยางผ ูปวยตองสงสัย New corona 2012 ฝายไวรัสระบบทาง
เดินหายใจ สถาบันวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย

ลําดับ เพศ อายุ

๑ หญิง ๗๐
๒ ชาย ๗๗
๓ หญิง ๕๑
๔ หญิง ๕๘
๕ หญิง ๕๘



ระบาดบันลือ โลก ๒๑ > โคโรนา ไวรัส

๗๖

การขนานนามไวรสัโคโรนาสายพนัธ ุใหม

วนัท่ี ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
หลงัจากทีม่กีารเพาะแยกเชือ้ไวรัสสายพนัธ ุใหมไดจาก

ผ ูปวยชายอายุ ๖๐ ป ในประเทศซาอุดิอาระเบยี ตามทีร่ายงานไว
ใหทราบแลว มกีารเรียกชือ่ไวรัสใหมน้ีมากมายหลายชือ่ เชน

human betacoronavirus 2c EMC,
human betacoronavirus 2c England-Qatar,
human betacoronavirus 2C Jordan-N3,
betacoronavirus England 1) และ
novel coronavirus (nCoV)
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๗ ๗

โปรเมด็เมล ประจําวนัที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดย
อางถึงบทความทางวิชาการชื่อ Middle East Respiratory
Syndrome Coronavirus (MERS-CoV): Announcement of the
Coronavirus Study Group. โดย de Groot RJ and members of the
ICTV Study Group of the ICTV: พมิพในวารสารวชิาการชือ่ J.
Virol. doi:10. 1128/JVI.01244-13]

มใีจความสรุปไดวา
เน่ืองจากชือ่ไวรัสโคโรนาสายพนัธ ุใหม มกีารเรียกชือ่

ไวรัสใหมน้ีมากมายหลายชือ่ เชน
human betacoronavirus 2c EMC,
human betacoronavirus 2c England-Qatar,
human betacoronavirus 2C Jordan-N3,
betacoronavirus England 1) และ
novel coronavirus (nCoV)
กล ุมศึกษาวิจัยไวรัสโคโรนา ภายใตคณะกรรมการ

ระหวางชาติวาดวยการขนานนามไวรัส Coronavirus Study
Group (CSG), International Committee onTaxonomy of Viruses
(ICTV), จึงไดรวมประชมุปรึกษาหารือเพือ่ทีไ่ดบรรลขุอตกลง
ในการเรียกชือ่ไวรัสสายพนัธ ุน้ีใหเปนมาตรฐานเดียวกนั

คณะกรรมการ CSG ไดบรรลขุอตกลงกนัวาใหขนาน
นามไวรัสใหมน้ีวา “Middle East Respiratory Syndrome
Coronavirus” หรือเรียกยอๆวา MERS-CoV
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เน่ืองจากอาจมีการเพาะแยกเชื้อไดใหมๆ หรือพบ
เชือ้ใหมๆ  โดยวธิี RT-PCR ไดเพิม่ใหมอีกกใ็หใชหลกัในการ
ขนานนามคลายกบัการขนานนามไวรัสไขหวดัใหญโดยอนุโลม
คอื

โฮสท (สัตว) ทีพ่บ/ประเทศแหลงที่พบ + ลักษณะ
จําเพาะของสายพนัธ ุ โดยใชตัวเลขลาํดับทีพ่บ/ปทีเ่พาะแยกเชือ้
ไดหรือปทีพ่บ ยกตัวอยางเชน MERS-CoV Hu/Jordan-N3/2012)
ขึน้ตนดวยชือ่ยอทีค่ณะกรรมการไดตกลงกนั

คอื
๑. เร่ิมตนระบวุาเปนไวรัสอะไร - MERS-CoV,
๒. ระบวุาเปนสายพนัธ ุ ทีเ่พาะแยกไดจากมนุษย (hu=

human),
๓. ระบเุปนไวรัสทีเ่พาะจากผ ูปวยในประเทศ จอรแดน

(Jordan )
๔. ระบใุหชดัวา เปนสายพนัธ ุลาํดับที่๓ ทีเ่พาะแยกได

จากประเทศน้ัน (N3) และ
๕. ระบ ุป ค.ศ.ทีเ่พาะแยกไดคอืป ค.ศ. ๒๐๑๒ (2012 )

๗๘
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 หลงั ๔๐๔ วนัแลว
โลกกยั็งรอนระอุตอไป

หลงัจากทีไ่ดติดตามขาวการระบาดมาแลว ๔๐๔ วนั
รวบรวมตนฉบับจะจัดสงโรงพิมพ จากวันที่ ๒๑ พฤษภาคม
๒๕๕๖ จนถงึวนัที่ ๒ มถินุายน ๒๕๕๖ กย็งัมขีาวการระบาด
ติดตามมาอีกไมนอย ก็เลยรวบรวมเพิม่เติมแถมมาอีก เพือ่ได
ขอมลูลาสดุจริงดังน้ี

วนัท่ี ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ งานคนควาวจิยั
เมือ่วนัศกุรที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทางการซาอุดิ

อาระเบยีโดยนายแพทย ซอัิด เมมชิ  รมช. สาธารณสขุ แถลงวา
ไดสงตัวอยางตรวจจากสัตวจํานวนหน่ึง ที่อาจจะเปนพาหะ
หรือแหลงนําโรค  เพือ่สงไปตรวจทดสอบในสหรัฐอเมริกา

ตัวอยางดังกลาวเปนตัวอยางจากคางคาว จากอูฐ แกะ
และ แมว

นักวทิยาศาสตรทีม่หาวทิยาลยั เอราสมสุต้ังขอสงัเกตวา
คางคาวนาจะปนแหลงรังโรค การระบาดของโรคซารสใน
ประเทศจีน แหลงรังโรคคอื คางคาวชนิด Horseshoe bat แต
อยางไรกต็าม ผ ูปวยชายจากอบดูาบ ีอายุ ๗๓ ปทีเ่พิง่เสยีชวีติ
ทีน่ครมวินิค ประเทศเยอรมนีน้ันมปีระวติัวาสมัผสักบัอูฐนักแขง
ตัวหน่ึงทีล่มเจ็บ

๗๙
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วนัท่ี ๒๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖
กระทรวงสาธารณสขุประเทศซาอุดิอาระเบยี ประกาศ

วา มผี ูปวยรายใหมทีไ่ดรับการชนัสตูรยนืยนัวาเปนโรค MERS-
CoV หน่ึงราย  ผ ูปวยเปนหญิงอายุ ๘๑ ป จากอัล-อาหซา มโีรค
ประจําตัวคือโรคไตและโรคเร้ือรังอ่ืนๆดวย  เธอเร่ิมมีอาการ
ปวยเมือ่วนัที่๒๘ เมษายน ๒๕๕๖

วนัท่ี ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ทางการซาอุดิอาระเบีย ไดรายงานไปยังองคการ

อนามยัโลกวามผี ูปวยรายใหม MERS-CoV ทีไ่ดรับการชนัสตูร
ยนืยนัแลวในประเทศน้ันเพิม่ขึน้อีก จํานวน ๕ราย ผ ูปวยทัง้ ๕ราย
เปนผ ูปวยจากภาคตะวันออกของประเทศคือจาก อัล-อาหซา
ซึง่มรีายงานการระบาดทีไ่ดรายงานไปแลว เมือ่เดือนเมษายน
๒๕๕๖ เหตุอุบัติขึ้นที่สถานบริการทางการแพทยแหงหน่ึง
ผ ูปวยทกุรายมโีรคประจําตัวทัง้สิน้ และไดไปขอรับการรักษา
โรคดังกลาวทีโ่รงพยาบาลหลายคร้ัง ทางการไดเขาไปสอบสวน
โรคทัง้ที ่โรงพยาบาล และในชมุชนน้ันดวย

ผ ูปวยรายแรกเปนชายอายุ ๕๖ ป มโีรคประจําตัวหลาย
โรค เร่ิมปวยเมือ่วนัที่๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และขณะทีร่ายงาน
กาํลงัมอีาการหนักขัน้วกิฤติ

๘๐
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ผ ูปวยรายท่ี ๒ เปนหญิงอายุ ๘๕ ปมีโรคประจําตัว
หลายโรค เร่ิมปวยเมือ่วนัที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และเสยี
ชวีติวนัที่๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ผ ูปวยรายท่ี ๓ เปนหญิงอายุ ๗๖ ป มโีรคประจําตัว
หลายโรค เร่ิมปวยเมือ่วนัที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และไดรับ
การจําหนายใหกลบับานไดเมือ่วนัที่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ผ ูปวยรายท่ี ๔ เปนชายอายุ ๗๗ ป มีโรคประจําตัว
หลายโรค เร่ิมปวยเมือ่วนัที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และเสยี
ชวีติวนัที่๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ผ ูปวยรายท่ี ๕ เปนชายอายุ ๗๓ ป มีโรคประจําตัว
หลายโรค เร่ิมปวยเมือ่วนัที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และเสยี
ชวีติวนัที่๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

นอกเหนือจาก ๕ รายดังกลาวแลวยงัมผี ูปวยหญิง อายุ
๘๑ปทีเ่คยรายงานจากอัล-อาหซาไวแลวเมือ่วนัที่ ๒๖ พฤษภาคม
๒๕๕๖ กเ็สยีชวีติแลวดวย

ในประเทศฝร่ังเศส ผ ูปวยที่ไดรับการชันสูตรยืนยัน
รายแรกที่เดินทางไปเยือนประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส
มากอนปวยน้ันกเ็สยีชวีติลงแลว จนถงึวนัน้ี มรีายงานผ ูปวยโรค
MERS-CoVทีไ่ดรับการชนัสตูรยนืยนัแลว รวม๔๙ราย ตาย ๒๗
ราย

๘๑
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ประเทศในตะวันออกกลาง ที่รายงานผ ูปวยไปยัง
องคการอนามยัโลกไดแก

ประเทศจอรแดน กาตาร ซาอุดิอาระเบยี  และสหรัฐ
อาหรับ เอมิเรตส ฝร่ังเศส เยอรมนี ทูนีเซีย และสหราช
อาณาจักร กร็ายงานชนัสตูรยนืยนัผ ูปวยโรค MERS-CoV

องคการอนามัยโลกไดกระต ุนเตือนใหทุกประเทศ
ไดเฝาระวงัตรวจทดสอบผ ูปวยโรคติดเชือ้ระบบทางเดินหายใจ
เฉียบพลันที่รุนแรงหรือ severe acute respiratory infections
(SARI) รวมทัง้รายทีม่ลีกัษณะผดิไปจากปกติดวย อยางละเอียด
ถีถ่วน  บรรดาเจาหนาทีข่อใหเอาใจใสเฝาระวงั ตรวจสอบอาการ
ของผ ูที่ เดินทางมาจากตะวันออกกลาง โดยอาศัยแนวทาง
ที่องคการฯ ไดประกาศแนะนําไวแลว แมแตรายที่มีอาการที่
แตกตางออกไป เชน ทองเดิน กใ็หทาํการเอาใจใสดวย ตัวอยาง
ตรวจใหเก็บจากทางเดินหายใจสวนลางนําสงตรวจทาง
หองปฏบิติัการชนัสตูรทกุราย   ตัวเจาหนาทีเ่องกข็อใหเอาใจใส
เร่ืองการปองกนัตนเอง จากการติดเชือ้โดยการสมัผสักบัผ ูปวย
องคการฯ ยงัไมแนะนําใหมกีารตรวจคดักรอง ณ จุดผานแดน
และยังไมจํากัดการเดินทางเขาออกบริเวณที่มีรายงานโรค
หรือไมแนะนําใหยติุการคาขายสนิคากบัประเทศเหลาน้ัน

๘๒



ระบาดบันลือ โลก ๒๑ > โคโรนา ไวรัส

วนัท่ี ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ทางการซาอุดิอาระเบยี รายงานการชนัสตูรยนืยนัผ ูปวย

รายใหมโรค MERS-CoV เพิม่อีก ๑ รายจาก อัล-อาหซา ในภาค
ตะวนัออก และมรีายงานการเสยีชวีติเพิม่อีก ๓ ราย

ผ ูปวยรายใหมน้ีอายุ ๖๑ ป ไมแจงเพศ  เปนผ ูปวยโรค
ไตวาย และมโีรคเร้ือรังอ่ืนๆอีก รายน้ีเปนรายที่๓๘ ของประเทศ
และรายที่ ๕๐ ของโลก และมีผ ูปวยที่ไดเคยรายงานไวแลว
เสยีชวีติ ๓ ราย เปนผ ูปวยทีม่อีายุ ๖๐, ๕๘ และ ๒๔ ป ทกุราย
มภีาวะไตวายหรือโรคอ่ืน ๆ ประจําตัวอย ูเดิม ๓ รายทีเ่สยีชวีติ
ทาํใหจํานวนผ ูเสยีชวีติเพิม่ขึน้เปน ๓๐ ราย

แพทยในฝร่ังเศสแถลงวา ระยะฟกตัวของโรคดูเหมอืน
จะยาวนานกวาทีค่าดการณเอาไว คอืประมาณ ๑๐ วนั  ผ ูปวย
รายแรกของฝร่ังเศส เร่ิมมีอาการของโรค ๑๒ วัน หลังกลับ
จากตะวันออกลาง และผ ูปวยรายที่ติดในโรงพยาบาลที่รวม
หองกบัผ ูปวยรายแรกน้ีอย ู ๓ วนักม็รีะยะฟกตัวประมาณ ๑๒ วนั

นายแพทย เมมิชกลาววา ผ ูปวยในประเทศซาอุดิ
อาระเบยีจะมรีะยะฟกตัวประมาณ ๑๔.๕ วนั

๘๓
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วนัท่ี๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ผ ูปวยรายแรกของประเทศมอรอคโค
ทางการมอรอคโค รายงานยนืยนัวามผี ูปวยโรค MERS-

CoV ในประเทศน้ัน ๑ ราย
ในรายงานไมไดแจงอาย ุ ไมไดระบุวนัที่เร่ิมมีอาการ

ปวย และไมมรีายละเอียดลกัษณะทางเวชกรรมใดๆ ทัง้สิน้ ทราบ
แตเพียงวาเปนชาย นักทัศนาจรชาวสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส
เดินทางไปเยอืนมอรอคโค ปวย และ โรงพยาบาลSheikh Zayed’s
hospital

ในกรุงราบาท ไดรับไวรักษาในโรงพยาบาลเมือ่วนัที่
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รายน้ีเปนผ ูปวยรายที่๕๑ ของโลก

ผ ูปวยรายแรกที่เปนชาวตางชาติในซาอุดิอาระเบีย
เปนรายที่๑๗ ทเีสยีชวีติในซาอุดิอาระเบยี  คอืชาย ชาวซเีรีย อายุ
๖๓ ป อย ูในจังหวดั Qassim เปนชาวตางชาติคนแรก (ไมใชชาว
ซาอุดิอาระเบยี) ทีป่วยเปนโรค MERS-CoV ทีป่วยอย ูภายใน
ประเทศซาอุดิอาระเบยี

วนัท่ี ๑ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๖
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

รายงานวามผี ูเสยีชวีติอีก ๓ ราย เปนผ ูปวยทีไ่ดเคยรายงานไวแลว
และในชวงเวลา ๓ วนัทีผ่านมา ไดทาํการทดสอบตัวอยางตรวจ
จากผ ูปวย ๑๕๕ ตัวอยาง ใหผลลบทัง้สิน้

๘๔
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วนัท่ี ๒ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ประเทศอิตาล ีรายงานผ ูปวยโรค MERS-CoV รายแรก

ผ ูปวยเปนชาย อายุ ๔๕ ป อาชพีทาํงานในโรงแรมเพิง่กลบัจาก
การไปทศันาจร ประเทศจอรแดนมาไมนาน ผ ูปวยไปพาํนักอย ู
ในประเทศจอรแดนนานถงึ ๔๐ วนั จึงไดเดินทางกลบั และกลบั
ไปถึงประเทศอิตาลเีมือ่วนัที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผ ูปวย
เร่ิมร ูสกึไมใครสบายต้ังแตอย ูบนเคร่ืองบนิแลว  กอนไปขอพบ
แพทยไดแวะไปทํางานที่โรงแรมกอนสักพัก ผ ูปวยมีอาการ
ของระบบทางเดินหายใจ มอีาการไอและออนเพลยีมาก อาการ
เลวลงเร่ือยๆ แพทยจึงรับไวรักษาในโรงพยาบาลเมือ่วนัที่ ๒๘
พฤษภาคม ขณะรายงานยงัทรงคงตัว การตรวจทดสอบชนัสตูร
กระทําทีศ่นูยไขหวดัใหญทีท่สัคานี และทดสอบยนืยนัทีศ่นูย
ไขหวดัใหญแหงชาติ ที่ Ituto Superiore di Sanita. รายงานผลวา
ติดเชือ้ MERS-CoV

องคการอามยัโลกรายงานวามผี ูปวยทีไ่ดรับการชนัสตูร
ยนืยนัแลววาเปนโรค MERS-CoV จํานวน ๕๑ ราย ตาย ๓๐ ราย

มีผ ูที่สัมผัสกับผ ูปวย ๒ ราย ทางการไดติดตามเฝา
ระวังอยางใกลชิด และแพทยแนะนําใหแยกกักกันตัวไวใน
โรงพยาบาลในนครฟลอเรนซ ทั้งสองรายมีอาการทางระบบ
หายใจมีอาดารออนๆ และยังอย ูในสภาพทรง ผลการตรวจ
ชนัสตูรผ ูสมัผสัทัง้สองใหผลบวกไวรัสโรค MERS-CoV

๘๕
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ถึงวันที่รายงาน จึงมีผ ูที่ไดรับการชันสูตรยืนยันแลว
วามผี ูปวยเปนโรคติดเชือ้ MERS-CoV จํานวนเพิม่ขึน้เปน ๕๓
ราย ตาย ๓๐ ราย

รายแรกเปนเด็กหญิงอายุ ๒ ขวบเปนหลานสาวของ
ผ ูปวย  อีกคนเปนเพือ่นรวมงานของผ ูปวยทีโ่รงแรม

รายที่๒ เปนเพือ่นรวมงานทีโ่รงแรม
ขณะอย ูบนเคร่ืองบินโดยสาร ยังมีผ ูโดยสารที่อย ูใน

ขายทีจ่ะตองติดตามเฝาระวงัตรวจสอบ ๔๐ คน และมอีย ู ๑๒ คน
ทีอ่ย ูในประเทศจอรแดน ทีท่างการจะตองติดตามตัวเฝาระวัง
อยางใกลชดิดวย

๘๖
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โรคซารส
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๘๘

โรคซารส

มองไปขางหนา แลหลังยอนกลับไปหาไวรัสโคโรนา
ท่ีเคยกอโรครายมาแลวเมือ่ป พ.ศ ๒๕๔๖ คอืโรคซารส

ผ ูปวยรายตั้งตนอย ูท่ีเมืองกวางต ุง อันเปนเมืองทาง
ภาคใตของประเทศจนี

วนัท่ี ๑๔ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๔๖
ขาวรายงานการระบาดของโลกประจําสัปดาห ของ

องคการอนามยัโลกทีม่ชีือ่วา Weekly Epidemiological Record-
WER วนัที่ ๑๔ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๔๖ไดต้ังขอสงัเกตบาง
ประการ เอาไววาต้ังแตวนัที่๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ ถงึวนัที่
๙ กมุภาพนัธ ๒๕๔๖ในกวางต ุงมผี ูปวยโรคปอดบวมทีไ่มทราบ
สาเหตุ ๓๐๕ ราย ตาย ๕ ราย โรคจะติดตอกนัอย ูในระหวาง
สมาชกิในครอบครัวเดียวกนั และบคุลากรทางแพทย กระทรวง
สาธารณสขุจีนไดรายงานไปยงัองคการอนามยัโลกวา ลกัษณะ
ของโลกทางเวชกรรมเขาไดกบัโรคปอดบวมนอกรูปแบบหรือ
atypical pneumonia การทดสอบ สอบคนสามารถตัดเหตุจาก
แบคทีเรียแอนแทร็กซ กาฬโรคปอด เล็ปโตสไปโรสิส และ
ไขเลอืดออก  ออกไปได

อันที่จริงผ ูปวยรายแรกเกิดขึ้นที่เมืองชุนเด, โฟชาน
มณฑลกวางต ุงต้ังแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ผ ูปวย
รายแรกน้ีเปนชาวนา เขารับการรักษาทีโ่รงพยาบาล First People’s
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Hospital of Foshan ผ ูปวยเสยีชวีติไมนานหลงัเขารับการรักษา
ในโรงพยาบาล แตก็ไมมีการวินิจฉัยโรคที่เปนสาเหตุของ
การตายที่แนชัด เจาหนาที่ทางการของจีนนอกจากจะไมได
แจงขาวน้ีใหแกผ ูใด ยงัพยายามปดขาว จํากดัมใิหสือ่มวลชน
เผยแพรขาว ขาวการปรากฏของโรคอุบัติใหมน้ีกวาจะไดรับ
การเปดเผยก็ลวงเขาเดือนกุมภาพันธของปถัดมา ความลาชา
คร้ังน้ีทําใหทางการของจีนไดรับคําตําหนิอยางกวางขวาง
จากประชาคมโลก จีนไดออกมาขออภัยในความลาชาน้ีใน
ภายหลงั

วนัท่ี ๑๖ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๔๕
เร่ิมมรีายงานขาวแพรทางสือ่มวลชนวามกีารระบาดของ

โรคปอดบวมชนิดนอกรูปแบบ (atypical pneumonia) ทีม่ณฑล
กวางต ุงในภาคใตของ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอางขาว
จากองคการฯวา

มรีายงานขาวจากองคการอนามยัโลกแจงวา ระหวาง
วนัที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ จนถงึวนัที่ ๙ กมุภาพนัธ ๒๕๔๖
มผี ูปวยโรคระบบทางเดินหายใจเฉยีบพลนั ระบาดอย ูในมณฑล
กวางต ุง หลายรายมีอาการปอดบวมนอกรูปแบบ (atypical
pneumonia) มรีายงานผ ูปวยในชวงเวลาดังกลาว ๓๐๕ ราย ถงึ
แกกรรม ๕ ราย จากการตรวจศพพบสาเหตุของโรคปอดบวม
๒ ราย เปนเชือ้  คลามเีดีย นิวโมนิเอ (Chlamydia pneumoniae)
ซึ่งตามปกติเชื้อน้ีไวตอยาตานจุลชีพหลายขนาน เมื่อมีการ

๘๙
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๙๐

กอโรคที่รุนแรงถึงแกชีวิต จึงเปนเร่ืองที่สําคัญควรเอาใจใส
เปนพเิศษ มรีายงานขาวทีไ่มเปนทางการวาอันทีจ่ริงแลว รายงาน
ตัวเลขผ ูปวยนาจะไมตรงกบัความเปนจริง คงมกีารปดบงัขอมลู
นาจะมผี ูปวยจํานวนกวา ๗๐๐ ราย และเสยีชวีติกวา ๓๐ ราย ทีน่า
สังเกตเปนพิเศษก็คือในบรรดาผ ูที่ปวยน้ันเปนเจาหนาที่ที่ทํา
การรักษาพยาบาลถงึประมาณ ๑๐๐ คน อันชีบ้งวามกีารติดตอไป
ยงัผ ูทีอ่ย ูใกลชดิไดในอัตราทีส่งู

วนัท่ี ๑๗ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๔๖
ชายชาวฮองกงอายุ ๓๓ ป ติดเชือ้ไขหวดัใหญนกและ

ถงึแกกรรม  ขาวน้ีทาํใหผ ูเกีย่วของคอยเฝาระวงัแตเร่ืองไขหวดันก
ทาํใหไขวเขว เสมอืนชกัใบใหเรือหลงทาง

ภาพปอดบวม ในและนอกรูปแบบ
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๙๑

อกีเหตกุารณท่ีชกัใบใหเรือเขว
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ มีรายงานจากเขต

ปกครองพเิศษฮองกงวา มผี ูปวยชาย อายุ ๓๓ ปทีเ่พิง่กลบัจาก
การเยี่ยมญาติที่ เมืองฟูเจ้ียนทางตอนใตของประเทศจีน
ถงึแกกรรมจากไขหวดัใหญสตัวปก (avian influenza A H5N1)
หรือทีเ่รียกกนัโดยทัว่ไปในปจจุบนัวา ไขหวดัใหญนก บตุรสาว
สองคนซึง่รวมเดินทางไปดวยกป็วยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ
ต้ังแตยังไมไดเดินทางกลับ บุตรสาวคนหน่ึงอายุ ๘ ขวบถึง
แกกรรมกอนเดินทางกลบัฮองกงโดยไมทราบการวนิิจฉยัโรค
ทีแ่ทจริง สาํหรับบตุรชายและภรรยาซึง่กอ็ย ูในขบวนเดินทางไป
ดวยกป็วยทัง้สองคน แตรอดชวีติทัง้ค ู บตุรชายไดรับการวนิิจฉยั
วาเปนไขหวดัใหญเชนเดียวกบับดิา แตมารดาไดรับการวนิิจฉยั
วาติดเชือ้ Paramyxovirus หลงัจากน้ันกไ็มมผี ูใดปวยเปนไขหวดั
ใหญสตัวปก จากการศกึษาทางอณวูทิยาปรากฏวายงัไมมกีาร
กลายพนัธ ุทีจ่ะขามมาระบาดอยางกวางขวางในมนุษยได (อาจ
เปนโรคซารส กไ็ด – ผ ูนิพนธ)

วนัท่ี ๒๑ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๔๖
มแีพทยอายุ๖๕ปทานหน่ึงศาสตราจารยหลวิ เจ้ียนหลนุ

เดินทางจากกวางต ุงไปฮองกง ไปลงทะเบยีนพกัแรมทีโ่รงแรม
เมโทรโพลในฮองกง พกัอย ูทีช่ัน้ ๙ ของอาคารโรงแรม กอนที่
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๙๒

จะเดินทางออกไปจากกวางต ุงไดทําการรักษาผ ูปวยเปนโรค
ปอดบวมนอกรูปแบบอย ูหลายราย และเมือ่ไปถงึฮองกงกเ็ร่ิมมี
อาการไมใครสบาย  แพทยผ ูน้ีแพรโรคติดตอไปยงับคุคลอ่ืนที่
เปนลกูคาของโรงแรมทีพ่กัอย ูในอาคารชัน้ ๙ และแขกทีม่าเยีย่ม
ทานเอง รวมอยางนอย ๑๒ คน (หน่ึงในน้ันเปนนองภรรยา)
และใน วนัร ุงขึน้ ทานศาสตราจารยปวย มอีาการหนัก อาเจียนลงที่
พื้นโรงแรมหนาลิฟทชั้น ๙ ดวย (จุดสําคัญที่แพรเชื้อไปทั่ว
ฮองกงและแพรไปทั่วโลกก็จากจุดหนาลิฟทน้ี) ทานตองเขา
รับการรักษาในโรงพยาบาล และถงึแกกรรมในทีส่ดุ

ผังแสดงการแพรโรคจากโรงแรมเมโทรโพล
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วนัท่ี ๒๓-๒๕ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๔๖
มรีายงานผ ูปวยโรคซารสรายแรกของนครโตรอนโต
ผ ูปวยสองรายน้ี เปนลกูคาชาวจีนแคนาดา สาม-ีภรรยา

ชาวจีนจากโตรอนโต อายุ ๗๙ และ ๗๘ ป ระหวางวนัที่ ๑๘ ถงึ
๒๓ กมุภาพนัธ เดินทางไปเยีย่มครอบครัวลกูชายทีฮ่องกง พกัที่
โรงแรมเมโทรโพล ชั้นท่ีเกา ในชวงเวลาเดียวกันกับทาน
ศาสตราจารย อากง-อามากลบัจากฮองกงถงึนครโตรอนโต เมือ่
ปลายเดือนกมุภาพนัธ

เมื่อกลับถึงบานอามาก็เร่ิมไมสบายจึงโทรศัพทเชิญ
แพทยหญิงมากาเร็ท แพทยชาวฮองกงทีไ่ปทาํงานอย ูทีโ่ตรอนโต
คุณหมอมากาเร็ท เปนแพทยประจําครอบครัวน้ีมาหลายป
จึงมคีวามสนิทสนมค ุนเคยกนัดีกบัครอบครัวน้ี อากงกบัอามา
อาศัยอย ูที่อาคารชุดยานเมืองจีนของนคร ซึ่งเปนชุมชนใหญ
อย ูกับลูกชาย ลูกสะใภ และหลานอีก ๒ คน รักษาอย ูที่บาน
อาการไมดีขึ้น มีแตทรุด จึงไปรักษาตอที่โรงพยาบาล อามา
สิ้นลมดวยโรคซารสมหาโหด เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๖
หลงัอามาไปสวรรค อากงกต็ามไปดวย ลกูชายคงเปนหวง กเ็ลย
ตามไปคอยเทคแครเต่ียกับแม ไปคอยดูแลที่สวรรคอีกคน
ครอบครัว น้ียั ง เอา คุณหมอมากาเ ร็ทและเจ าหนาที่ที่
โรงพยาบาลตามไปดวยอีก ๕ คน หลังจากน้ันโรคก็ระเบิด
ระบาดบนัลอืโลกออกไปส ูชมุชนโตรอนโต กวาจะจัดการควบคมุ
โรคไดในกลางเดือนเมษายน ในนครโตรอนโตก็มีรายงาน

๙๓



ระบาดบันลือ โลก ๒๑ > โคโรนา ไวรัส

๙๔

ผ ูปวยโรคซารส จํานวนรวม ๑๓๐ คน ตาย ๑๕ คน ตลอดระยะ
เวลาของการระบาดมีผ ูปวยสิ้นสุด ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน
๒๕๔๖ ในประเทศแคนาดามีผ ูปวยรวมทั้งสิ้น ๒๕๑ ราย
ถึงแกกรรม ๓๗ ราย ทุกรายเกิดจากการเดินทางไปทัศนาจร
ตางประเทศในอาเซีย หรือผ ูที่สัมผัสกับผ ูปวยในประเทศเอง
โดยเฉพาะอยางยิง่ในครอบครัวเดียวกนั หรือในสถานพยาบาล
ทีม่ผี ูปวยซารสไปขอรับการตรวจรักษา

คณุหมอมากาเร็ท  แพทยหญิงประจําครอบครัวซึง่ตรวจ
รักษาผ ูปวยในครอบครัวอากง-อามา ๒ รายเมือ่วนัที่ ๖ มนีาคม
โดยใชเวลาตรวจรักษาอย ูนานประมาณ ๔๕ นาท ีเธอเร่ิมมไีขสงู
๔๐ องศาเมือ่วันที่ ๙ มนีาคม ไขยงัสงูลอยอย ูจนกระทัง่วันที่
๑๖ มีนาคม เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ผ ูปวยมีอาการไอแหง ๆ
ฟงปอดไดเสียงผิดปกติบริเวณปอดกลีบลางซาย แตภาพรังสี
ทรวงอกปกติ

เธอคอืเหยือ่ของโรคซารส อีกรายหน่ึง

วนัท่ี ๒๕ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๔๖
ผ ูปวยโรคซารสรายแรกของไตหวันเร่ิมมีอาการปวย

โดยมอีาการทองเดินนํากอน
เมือ่วนัที่๒๕ กมุภาพนัธ นักธรุกจิชาวไตหวนั อายุ ๕๔

ป เร่ิมมไีข ทองเดิน ใหประวติัวาไดเดินทางไปกวางต ุงระหวาง
วนัที่ ๕ ถงึวนัที่ ๒๑ กมุภาพนัธ เขารับการรักษาในโรงพยาบาล
เมือ่วนัที่๘ มนีาคม และไดรับการวนิิจฉยัวาเปนโรคซารส
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๙๕

วนัท่ี ๒๖ กมุภาพนัธ พ.ศ ๒๕๔๖
นายจอหนนี เฉนิ ผ ูปวยรายดรรนีท่ีกรุงฮานอย
นักธรุกจิ อเมริกนัเชือ้สายจีน ผ ูทีท่าํใหเกดิมกีารขนาน

นามโรคนิรนามโรคหน่ึงที่ไมเคยมีใครร ูจัก ตอไปน้ี Horse
with no name กจ็ะไมกําพราชือ่อีกตอไปแลวไดชือ่หรู ชือ่วา
“โรคซารส” ชือ่โรคคลายกบันามตําแหนงผ ูครองประเทศบาง
ประเทศในสมยักอน

“พระเจาซาร” ไงหละครับ
คาํวา โรคซารส หรือในภาษาอังกฤษวา SARS ซึง่ยอ

มาจากคําวา Severe Acute Respiratory Syndrome หรือ
ภาษาไทยถาจะแปลกันตรงตัวก็นาจะแปลวา “กล ุมอาการ
โรคระบบหายใจเฉียบพลันอยางรุนแรง”  เปนคําที่ เพิ่ งมี
การบญัญัติขึน้มาใหมคาํน้ีไมเคยปรากฏมากอน เปนโรคอุบติัใหม
จากการที่มีรายงานผ ูปวยรายแรกที่ปวยดวยโรคน้ีเมื่อเดือน
มนีาคม ๒๕๔๖ เปนรายแรกจากกรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม
นักธรุกจิชาย นายจอหนนี เฉนิ อายุ ๔๘ ป เดินทางมาจากสหรัฐ
มาทาํ ธรุกจิทีก่วางต ุง เสร็จธรุะทีน่ั่น จึงเดินทางไปฮานอยโดยผาน
ฮองกง แวะพกัที่โรงแรมเมโทรโปล แลวจึงเดินทางไปดําเนิน
ธุรกิจที่ เวียดนามตอไป จอหนนีเร่ิมมีอาการปวยคลาย
เปนไขหวัดใหญ เมื่อไปถึงฮานอยจึงไปขอรับการรักษาที่
โรงพยาบาลฮานอยเฟร็นช ฮอสปตอล ในกรุงฮานอยที่ชาว
ตะวันตกไวใจนิยมไปขอรับการรักษา ชั่วเวลาขามวันอาการ
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๙๖

ของจอหนนีทรุดหนักลง หายใจติดขัด ตองใชเคร่ืองชวย
หายใจ  สุดทายไดรับการสงตัวไปรักษาทีฮ่องกงและจบชวีิต
ทีน่ั่น  วนัที่ ๑๓ มนีาคม  ชือ่โรคกาํเนิดทีจุ่ดน้ีเอง

จอหนน่ี แพรโรคตอไป ๕๘ คนทัง้ทีใ่นโรงพยาบาล
ในฮานอย (๓๗ คน) และในฮองกง รวมทัง้ Dr.Carlo Urbani,
WHO epidemiologist ดวยผ ูปวยมาเสียชีวิตที่สถาบันบําราศ
นราดูรดวย

วนัท่ี ๒๘ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๔๖
นายแพทย คารโล เออบานี (Dr Carlo Urbani)

เปนแพทยเจาหนาที่ขององคการอนามัยโลกไปปฏิบัติงานที่
สาํนักงานสาขาองคการฯประเทศเวยีดนาม ไดรับทราบเร่ืองการ

นายแพทยคารโล เออรบานี (Dr. Carlo Urbani)
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๙๗

ระบาดของโรคปอดบวมนอกรูปแบบที่โรงพยาบาล เฟรนช
ฮอสปตัล และไดรับการรองขอใหเขาไปชวยสอบสวนโรค ทาน
เขาใจวาอาจจะเปนโรคไขหวัดนก จึงรายงานชั้นตนไปยัง
สํานักงานองคการอนามัยโลกสํานักงานใหญสาขาภาคพื้น
แปซฟิคตะวนัตก ในกรุงมะนิลา

วนัท่ี ๓ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ศาสตราจารย หลวิ เจ้ียนหลนุถงึแกกรรมในฮองกง

วนัท่ี ๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
มีรายงานขาวคึกโครมและแพรไปทั่วถึงเร่ืองโรค

ปอดบวมชนิดที่มีอาการรุนแรงน้ันระบาดมาถึงฮองกงและ
เวยีดนามแลว การสอบสวนโรคยอนหลงัในเวยีดนามพบวา มชีาย
วยักลางคนนายหน่ึง ไปขอรับการรักษา และแพทยรับไวรักษา
ในโรงพยาบาล ประวติัของผ ูปวยไปโรงพยาบาลดวยอาการไขสงู
ไอแหงๆ ปวดกลามเน้ือ และเจ็บคอบางเลก็นอย หลงัรับผ ูปวย
ไวในโรงพยาบาลแลว มเีจาหนาทีใ่นโรงพยาบาล ๒๐ คนลม
ปวยลงดวยอาการคลายๆกนั ในบางรายโรคดําเนินตอไปกลาย
เปนปอดบวม และดําเนินรุนแรงขึ้นจนมีอาการหายใจติดขัด
เฉยีบพลนัหรือ acute respiratory distress
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วนัท่ี ๑๐ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
มบีคุลากรทางแพทยปฏบิติังานในหอผ ูปวยอายรุกรรม

ของโรงพยาบาล Prince of Walesในฮองกงจํานวน ๑๘ คนปวย
ลง และภายในเวลาไมกีช่ัว่โมงกท็ราบวามเีจาหนาทีอ่ื่นๆอีกกวา
๕๐ คนทีท่ยอยกนัปวยเปนไขในชวง ๒-๓ วนัทีผ่านมาน้ี

วนัท่ี ๑๐ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
มรีายงานวา แพทย พยาบาล และเจาหนาทีอ่ื่นๆ ของ

โรงพยาบาลในฮองกงกวา ๕๐ คน มไีข

วนัท่ี ๑๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
แพทยไดรับเจาหนาทีเ่ขาไวรักษาในโรงพยาบาลเพือ่

เฝาดูอาการ ๒๓ คน เปนการปองกนัเตือนภยั ในจํานวนน้ันมอีย ู
๘ รายที่ภาพรังสีแสดงวาเร่ิมมีรอยโรคที่ปอด เร่ิมจะมีอาการ
หนัก จึงตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล

โรคระบาดทีอุ่บติัขึน้ที ่ฮานอยและฮองกง จํากดัขอบเขต
อย ูเฉพาะในโรงพยาบาล เจาหนาทีโ่รงพยาบาลเปนกล ุมเสีย่งภยั
สงูทีส่ดุ

กล ุมอาการทีอุ่บติัขึน้ใหมน้ี ปจจุบนัขนานนามวา “กล ุม
อาการระบบหายใจท่ีรุนแรงเฉยีบพลนั” หรือเรียกยอ ๆ  วา ซารส
(“severe acute respiratory syndrome”, or SARS)

๙๘
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วนัท่ี ๑๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
นายแพทย คารโล เออรบานี เจาหนาทีร่ะบาดวทิยาของ

องคการอนามยัโลกซึ่งไปสอบสวนโรคที่โรงพยาบาลฮานอย
เฟรนช อย ูหลายวนั ร ูตัวเองวาปวยโดยติดเชือ้จากผ ูปวยทีฮ่านอย
ตองเดินทางมาประชมุในประเทศไทย เมือ่มาถงึกาํลงัมอีาการปวย
จึงตรงเขามารับการรักษาทีป่ระเทศไทย โดยแพทยไทยรับไวที่
สถาบนับาํราศนราดูร

ระหวางทีน่ายจอหนนีอย ูทีก่รุงฮานอยน้ัน นายแพทย
คารโล เออรบานี แพทยชาวอิตาเลยีน นักระบาดวทิยาเจาหนาที่
องคการอนามยัโลก เดินทางจะมาประชมุที่กรุงเทพมหานคร
ในวนัที่๑๔ มนีาคม ๒๕๔๖ ในชวงทีห่มออย ูทีน่ั่น เมือ่ไดขาววา
มีผ ูปวยดวยโรคประหลาดรุนแรงเกิดขึ้นที่น่ัน ดวยวิญญาณ
ของ แพทยนักระบาดวทิยา ตองตามไปดู ไปสอบสวนโรคหรือ
เขาไปเกีย่วของอยางแนนอน หลงัจากเสร็จธรุกจิทีฮ่านอยแลว
คุณหมอจึงเดินทางตอมากรุงเทพฯ ที่นัดหมายตามกําหนด
เพื่อมาประชุมเดินทางโดยเคร่ืองบินการบินไทย ทีจี ๖๘๕
มาถงึทาอากาศยานดอนเมอืงเมือ่เวลา ประมาณ ๒๑ นาฬกิา

ดวยวญิญาณของแพทยนักระบาดวทิยา คณุหมอคารโล
ไดรายงานใหองคการอนามยัโลกทราบกอน ถงึโรคทีอุ่บติัใหม
ในฮานอย รวมทั้งตัวของทานเองก็เร่ิมร ูสึกไมใครสบายแลว
มีอาการคลายเปนหวัด ทั้งๆที่กอนหนาน้ีก็ปกติดีมาตลอด
ซึ่งทานเดาวานาจะติดโรคจากจอหนนีก็ได เพราะมีเจาหนาที่

๙๙
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ที่โรงพยาบาลในฮานอยก็ลมเจ็บกันระนาวหลายสิบคน
ก็เร่ิมดวยอาการแบบน้ีทั้งน้ัน ทางองคการฯ รับทราบจึง
ประสานงานแจงมาที่ผ ูแทนองคการฯ ประจําประเทศไทย
อย ูที่สํานักงานสาขาที่กระทรวงสาธารณสุข ใหไดรับทราบ
ถึงเร่ืองดังกลาว สํานักงานน้ีต้ังอย ูที่อาคารสํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี การ
ประสานงานจึงรวดเร็วทันทวงที กรมควบคุมโรคติดตอ ซึ่ง
ปจจุบนัน้ีเปลีย่นชือ่ใหสัน้ลง แตเพิม่ภารกจิ เปนกรมควบคมุโรค
ซึง่จะตองควบคมุทัง้โรคติดตอและโรคไมติดตอไปดวยกนั

นายแพทยวลัลภ ไทยเหนือ อธบิดีฯในขณะน้ัน ไดสัง่
การดวน ใหคุณหมอศุภมิตร ชุณหสุทธิวัฒน ผ ูทรงคุณวุฒิ
นักวิชาการระดับ ๑๐ ผ ูเชี่ยวชาญพิเศษดานการควบคุมโรค
ไดรับมอบหมายใหเปนเจาหนาทีนํ่ารถพยาบาลบําราศนราดูร
(ปจจุบันเปลี่ยนชื่อใหขลังขึ้นวา “สถาบันบําราศนราดูร”)
ไปรับตัวคณุหมอคารโลมาจากดอนเมอืงดวนทีส่ดุ โดยมหีมอ
อเมริกันคนหน่ึงที่มาปฏิบัติงานประสานงานดานโรคติดตอ
มาจากศูนยควบคุมปองกันโรคของสหรัฐติดตามไปดวย
คณะจากกรมควบคุมโรคไดขออนุญาตนําคุณหมอคารโล
ผานดานกักกันโรค ดานตรวจคนเขาเมือง และดานศุลกากร
โดยผานฟาสทแทร็คชองทางดวน โดยมคีณุหมอวนัิย วตุติวโิรจน
หัวหนาดานกักกันโรคที่ดอนเมืองคอยประสานอํานวยความ
สะดวกทกุประการ คณุหมอศภุมติรฯ รีบนําตัวคณุหมอคารโล
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ออกไปจากบริเวณที่มีผ ูคนแออัดโดยดวน เพื่อปองกันมิให
ทั้งเจาหนาที่ตางๆ ที่ทาอากาศยาน, ประชาชนผ ูโดยสารและ
ที่ไปคอยรับญาติที่เปนผ ูโดยสาร พนจากการสัมผัสโรค และ
ปองกันความแตกต่ืนโกลาหลของไทย-จีน-แขก-ฝร่ังมุง
อีกดวย ตัวคุณหมอเอง คนขับรถพยาบาลก็ตองสวมชุด
ปองกันตัวจากการติดเชื้อ รถออกจากดอนเมืองตรงด่ิงไป
ที่โรงพยาบาลบําราศนราดูร คุณหมออัจฉรา เชาววณิช
ผ ูอํานวยการ คอยรับอํานวยความสะดวกอย ูที่น่ัน พรอมกับ
คณุหมอจริยา แสงสจัจา โรงพยาบาลบาํราศฯเปนโรงพยาบาล
รับผ ูป วยโรคติดตอรายแรงของกรมควบคุมโรคติดตอ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีหองแยกผ ูปวยโรคติดเชื้อรายแรง
เปนหองปรับความดันมาตรฐานตามระบบชีวนิรภัยสากล
ทีไ่ปรับทีด่อนเมอืงกเ็พราะทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิ
ยงักอสรางไมเสร็จ ไมใช เพราะถกูปดจากกล ุมคนใสเสือ้มสีี

ในคนืวนัที่ ๑๔ มนีาคมคนืน้ันเอง เวลาเกอืบ ๔ ท ุม
ผมไดรับโทรศัพทจากคุณหมอศุภมิตรฯ แจงใหผมในฐานะ
ที่ปรึกษาของกรมควบคุมโรค ทราบถึงเหตุการณดังกลาว
และเชญิใหผมไปประชมุดวนในเชาวนัร ุงขึน้ เวลา ๘ นาฬกิา
และผมกรั็บปากกบัทานวาจะตองไป

ก า รแจง เตื อ นภั ยแตแรก ขอ งคุณหมอคาร โล
เออรบานี ซึง่ผมถอืวาเปนวรีกรรมของวรีบรุุษ การตอบสนอง
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อยางทันกาล การปฏิบัติการอยางทันทวงที ความเปนผ ูนํา
ในการตัดสินใจและการสั่งการจากเจาหนาท่ีระดับสูงของ
ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ ก ร ม ค ว บ คุ ม โ ร ค ติ ด ต อ
ก า รร ว ม มื อ กัน เป นค ณะ ขอ ง เจ าหน า ท่ี ทุกฝ ายอย าง
กลมเกลียว ความเขาใจท่ีถูกตองของฝายการเมือง การเฝา
ระวังโรคอยางเขม อยางตอเน่ือง การใหขาวท่ีถูกตองและ
ชวยเสริมสรางความเขาใจท่ีถูกตองชัดเจนของบรรดา
สื่อมวลชนสาขาตางๆ การประสานในปจจัยตางๆเหลาน้ี
อยางสนิทแนบแนน ทําใหประเทศไทยควบคุมโรคไดอยาง
มปีระสทิธภิาพ ประเทศไทยจงึมผี ูปวยนําเขาจากตางประเทศ
เพยีงจํานวนต่ํากวาสบิ เจาหนาท่ีท่ีโรงพยาบาลบําราศนราดรู
ทุกทานปลอดภยั ไมมผี ูใดตดิโรคเลยแมแตรายเดยีว

โรคซารสแพรระบาดทั้งเร็วและมีความรุนแรงสูง
อัตราตายสงูมาก การดําเนินโรคกาวหนาเร็ว ทรุดฮวบฮาบเร็ว
เพราะเราไดผ ูป วยรายแรกเปนแพทยผ ูเ ชี่ ยวชาญทาง
ระบาดวทิยา เปนผ ูเชีย่วชาญขององคการอนามยัโลก ทานเขา
มาในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติภารกิจของทางการ ทานเปน
ผ ูสั่นกระด่ิงเตือนภัยใหทางการไทยไดตระหนักแตเน่ินๆ
จึงมีการสนองตอบที่ทันทวงที เรามีผ ูปวยโรคซารสลวนแต
สั่งนอกเขามาเพียง ๘ ราย อย ูในเกณฑไมแนใจอีกหน่ึงราย
เจาหนาทีข่องสถาบนับาํราศนราดูร ไมมผี ูใดติดเชือ้หรือติดโรค
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ผดิกบัโรงพยาบาลปรินซ ออฟ เวลสในฮองกงทีส่ละชพีเพราะ
ความไมตระหนักไปถงึ ๑๓๘ คน และอีกหลายคนทีโ่รงพยาบาล
ที่กรุงฮานอยก็เสียชีวิต ผมจึงขอสดุดีในวีรกรรมของทาน
วาคณุหมอคารโล เออรบานี เปนวรีบรุุษของเรา

ผมพบประวัติของทานในหนังสือ The First SARS
Case Experience in Thailand จัดพมิพเผยแพรเปนภาษาอังกฤษ
โดยสถาบนับาํราศนราดูร  พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอถอดความเปน
ภาษาไทยมานําเสนอเพือ่สดุดีวรีบรุุษผ ูวายชนมดวย

คุณหมอคารโล เออรบานี ทานเกิดที่ ตําบลมารเช
เคานตี เมอืงคาสเตลพลานิโอ (Marche County, Castelplanio)
ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ บานเกิด
ของทานเปนเมืองเล็กๆ อย ูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของเมอืง อัสสซิี (Assisi) ไป ๖๐ กโิลเมตร ทานเกดิในตระกลู
ผ ูเครงศาสนาโรมันคาโธลิก มารดาของทานเปนครูใหญ
โรงเรียนชั้นประถม สวนบิดาเปนอาจารยสอนในสถาบัน
พาณชิยนาวทีีเ่มอืงอโนนา (Anona)

ทานจบการศึกษาแพทยศาสตรที่มหาวิทยาลัย
อันโคนา (Ancona University) เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๔ หลงัจบ
การศึกษาแพทยไดเขาฝกอบรมตอในสาขาวิชาโรคติดเชื้อ
หลงัจากน้ันไดเขาปฏบิติังานทีโ่รงพยาบาลมาเซราตา (Macerata
hospital) ทานมีความสนใจทางดานงานอนามัยสากล (Inter-
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national Health) ระหวางทีอ่ย ูในมหาวทิยาลยัอันโคนา เคยเปน
อาสาสมัครไปปฏิบัติงานควบคุมโรคติดเชื้อพยาธิปรสิต
ที่ประเทศมอริตาเนียในแอฟริกาใตดวย เขาไปปฏิบัติงาน
เปนเจาหนาที่ขององคการอนามัยโลกเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๖
โดยปฏิบัติงานในประเทศมอริตาเนีย และในประเทศกินี
ในดานระบาดวทิยาของพยาธใิบไมเลอืด(Schistosoma mansoni)
ในป พ.ศ. ๒๕๓๘ ทานไดทาํหนาทีเ่ปนผ ูประสานงานในการ
ควบคมุโรคพยาธปิากขอในประเทศมลัดิฟส

ป พ.ศ. ๒๕๒๐ เคยปฏิบัติงานกับองคการแพทย
ไรพรมแดนทีป่ระเทศสวติเซอรแลนด และไดเคยมาปฏบิติังาน
ในประเทศกัมพูชาในโครงการควบคุมพยาธิใบไมเลือด
(Schistosoma mekongi)

ในปพ.ศ. ๒๕๔๒ ทานเดินทางกลับประเทศอิตาลี
และไดรับตําแหนงประธานของแพทยไรพรมแดนที่ น่ัน
และไดเปนผ ูแทนขององคการฯไปรับรางวลัโนเบลสนัติภาพดวย

ปพ.ศ. ๒๕๔๓ ทานไดรับแตงต้ังใหเปนผ ูเชี่ยวชาญ
ขององคการอนามัยโลกดานโรคติดเชื้อรับผิดชอบสําหรับ
ภูมภิาคอาเซยีอาคเนย คือประเทศ ลาว กมัพูชาและเวียดนาม
ทานเปนผ ูริเร่ิมโครงการใหกนิยาพราซคิวนัเทล (praziquantel)
ระยะยาวต้ังแตวัยเด็ก เพื่อปองกันโรคมะเร็งตับจากพยาธิ
ใบไมตับ (Clornochis)

งานอดิเรกของทานคือ เปนชางภาพสมัครเลน และ
เปนนักบนิเลก็
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ทานเสยีชวีติอยางสงบเมือ่วนัที่ ๒๙ มนีาคม ๒๕๔๖
ทีโ่รงพยาบาลบาํราศนราดูร ถนนติวานนท จังหวดันนทบรีุ

นายโคฟ อานัน เลขาธิการองคการสหประชาชาติ
ไดสงสาสนสดุดีในพิธีรวมไวอาลัยที่กรุงฮานอยเมื่อวันที่ ๘
เมษายน ๒๕๔๖ ความวา

“นายแพทยคารโล เออรบานีไดพลีชีพของทานเพื่อ
ปกปองชีวิตของผ ูอื่นอีกหลายทาน ความพินิจพิจารณาของ
ทานองคความร ูและประสบการณความชํานาญของทาน
ทําใหโลกไดตระหนักถึงภัยอันตรายอยางใหญหลวงและ
ไดสนองตอบตอโรคซารสไดทันกาล หากการระบาดของโรค
ในคร้ังน้ีไมไดรับความสนใจเปนพิเศษเทาท่ีควร คงจะมี
ปวงประชาจํานวนไมนอยท่ีตองตกเปนเหย่ือของโรคไวรัส
อันนาสะพรึงกลัวน้ี  ร ูสึ กวาเปนเร่ืองท่ีนาสลดใจอยาง
สุดคณา ท่ีทานตองเสียชีวิตในขณะท่ีเรากําลังรวมมือกันหา
วิธีรักษาและปองกันโรค ทานเปนผ ูท่ีสมควรเปนอยางย่ิงท่ี
พวกเราจะไดระลกึถงึทานในนามของวรีบรุุษท่ีแทจริง”

เหตุการณที่เกดิขึ้นน้ี นับวาเปนบทเรียนทีม่ีคุณคายิ่ง
ที่สมควรจะบันทึกไวเปนตัวอยาง ประเมินผลและวิเคราะห
ขอดี-ขอเดนและขอดอย  เพื่อใชเปนเคร่ืองมือที่สําคัญใน
การรับมอืกบัโรคอุบติัใหม-อุบัติซ้ํา และโรคทีอ่าจเกดิขึน้จาก
การกอการรายสากลทางชวีภาพ ทีอ่าจอุบติัในอนาคต
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๑๐๖

ท่ีนาสรรเสริญกค็อืไมมเีจาหนาท่ีคนใดในโรงพยาบาล
ติดโรคจากนายแพทยคารโล เออรบานี และโรคก็ไมแพรจาก
โรงพยาบาลออกไปส ูชมุชนเลย

วนัท่ี ๑๒ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
องคการอนามยัโลกแจงเตือนใหโลกเฝาระวงัโรคและ

ใหเรียกชือ่วา Severe acute respiratory syndrome – SARS ใน
ภาษาไทยจึงใชชื่อโรควา “กล ุมอาการโรคทางเดินหายใจ
เฉยีบพลนัรุนแรง” ในระยะหลงัเพือ่ใหกระชบั ไดมกีารตัดคาํวา
กล ุมอาการออกจึงเหลือเพียง “โรคทางเดินหายใจเฉยีบพลนั
รุนแรง” หรือเรียกสัน้ๆวา “โรคซารส”

กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ เรียกประชมุ
ดวนที ่กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุเพือ่ปรึกษาหารือ
กรณ ีนายแพทย คารโล เออรบานี ปวยแลวเดินทางเขามาขอรับ
การรักษาในประเทศไทย

วนัท่ี ๑๒ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
องคการอนามัยโลกไดแจงเตือนใหประเทศสมาชิก

ทัว่โลกไดตระหนักเฝาระวงัในเร่ือง การอุบติัของโรคปอดบวม
นอกรูปแบบ ใหเฝาติดตาม ตรวจสอบจํานวนรายงานผ ูปวย
ทีเ่ปนเจาหนาทีโ่รงพยาบาลทัง้ในฮานอยและฮองกง
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๑๐๗

วนัท่ี๑๓ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
นายจอหนนี เฉนิ ถงึแกกรรมทีฮ่องกง
มรีายงานผ ูปวยรายดรรชนีของประเทศสงิคโปร
หญิงสาวชาวสงิคโปรเขารับการรักษาในโรงพยาบาลดวย

โรคซารสหลงักลบัจากทศันาจรฮองกง

วนัท่ี๑๔ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
กระทรวงสาธารณสขุสงิคโปรรายงานวามผี ูปวย ๑ ราย

ที่เปนโรคปอดบวมนอกรูปแบบ ผ ูปวยรายน้ีเปนเจาหนาที่
ตอนรับบนเคร่ืองบินโดยสารซึ่งไปพักคางแรมที่โรงแรม
เมโทรโพล ชัน้ที่ ๙ ในฮองกง

การติดตามตรวจสอบในเวลาตอมา พบวามผี ูปวยโรค
ซารสในสงิคโปรมากกวา ๑๐๐ ราย และผ ูปวยรายดรรชนีของ
เยอรมนี  มคีวามเชือ่มโยงกบัผ ูปวยรายดังกลาวแลว

วนัท่ี ๑๔ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ประเทศเยอรมนีรายงานผ ูปวยโรคซารสรายแรก

เปนแพทยชาวสิงคโปรเดินทางกลบัจากการไปประชุมทีน่คร
นิวยอรค แพทยทานน้ี เปนแพทยทีไ่ดทาํการรักษาผ ูปวยรายแรก
ทีส่งิคโปร แลวเดินทางไปรวมประชมุทางวชิาการทีน่ครนิวยอรค
พรอมกบัภริยาและแมยาย ขากลับกําลงัเร่ิมปวย เดินทางกลบั
ผานนครแฟรงคเฟรต จึงถกูแยกกกักนัตัวไวทีน่ั่น ทานจึงเปน
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๑๐๘

ผ ูปวยรายดรรชนีของประเทศเยอรมนีไปโดยปริยาย ภริยาของ
ทานกป็วยดวย

วนัท่ี ๑๔ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ในฮองกง มีบุคลากรทางแพทยปวยและรับไวรักษา

ตามโรงพยาบาลตาง ๆ  ดังน้ี
Prince of Wales Hospital รับไว ๓๔ ราย เปนปอดบวม ๒๐ ราย
Kwong Wah Hospital รับไว ๓ ราย เปนปอดบวม ๓ ราย
Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital รับไว ๕ ราย เปนปอดบวม ๕ ราย
Princess Margaret รับไว ๑ ราย เปนปอดบวม ๑ ราย

วนัท่ี ๑๕ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
สงิคโปรรายงานวามผี ูปวยโรคซารสเพิม่อีก ๒ คน เปน

นักทศันาจรรวมเดินทางในชดุเดียวกนัผ ูปวยของสงิคโปรรายแรก
  เจาหนาทีโ่รงพยาบาลจํานวนมาก (๓๔คน ผ ูใกลชดิอีก

๓๗ คน) ติดโรคซารส จากพวกเธอ ติดโรคตอในชมุชนอีก ๑๑๖
ราย และเปนแพทยชายรายหน่ึง เดินทางไปรวมประชุมที่
นิวยอรค ปวยที่น่ัน ถูกกักกันขณะเดินทางกลับสิงคโปรผาน
แฟรงคเฟรต ตัวอยางตรวจจากแพทยผ ูน้ีนําไปส ูการพบเชื้อ
และพฒันาชดุทดสอบพซีอีาร

วนัท่ี ๑๕ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
องคการอนามยัโลกไดประกาศใหมกีารแจงเตือนใหมี

ความตระหนักเฝาระวงัตรวจสอบในระดับทีส่งูขึน้ไปอีกภายหลงั
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๑๐๙

ทีม่กีารอุบติัของโรคปอดบวมลกึลบัมหาภยัดังกลาวในประเทศ
สิงคโปรและแคนาดา การแจงเตือนใหตระหนักน้ี รวมไปถึง
เร่ืองคาํแนะนําสาํหรับนักทศันาจร สาํหรับบคุลากรทางแพทย
เจาหนาทีฝ่ายสาธารณสขุ และนักเดินทางประเภทอ่ืนๆทีเ่ขาออก
ไปยังดินแดนที่มีโรคแพรระบาดอย ูใหคอยเฝาสังเกตอาการ
ตางๆในชวงเวลา ๑๐ วนัหลงัจากการเดินทางกลบัมาแลว

วนัท่ี ๑๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ประเทศสวติเซอรแลนดรายงานผ ูปวยรายแรก ๑ ราย
องคการอนามยัโลกไดประสานงานกบัหองปฏบิติัการ

๑๑ แหงใน ๙ ประเทศเพือ่แสวงหาความรวมมอืในการวจัิยหา
สาเหตุของโรค

วนัน้ี องคการอนามยัโลกใหคาํนิยามของโรค เพือ่เปน
แนวทางในการรายงานโรคในแนวทางเดียวกนั

๑. คาํนิยามโรคฉบบัท่ี ๑ (๕)
เพือ่ใหการรายงานโรคเปนไปในระบบเดียวกนั เปน

เอกภาพ ต้ังแตวนัที่ ๑๒ มนีาคมเปนตนมา องคการอนามยัโลก
ไดกาํหนดใหเรียกชือ่โรควา Severe Acute Respiratory Syndrome
เรียกชือ่ยอวา SARS (กล ุมอาการโรคทางเดนิหายใจเฉยีบพลนั
รุนแรง หรือโรค ซารส) แทนทีจ่ะเรียกวา Atypical pneumonia
(โรคปอดบวมนอกรูปแบบ)ซึง่มคีวามหมายกวางและไมกระชบั
โดยกาํหนดใหมกีารวนิิจฉยัในระดับตางๆวา
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๑๑๐

สงสยั (Suspected Case)
หลงัจากวนัที่ ๑ กมุภาพนัธเปนตนมา ผ ูทีม่อีาการและ

อาการแสดงดังตอไปน้ีใหวนิิจฉยัวาเปนกรณทีีส่งสยั
๑. ไขสงู (สงูกวา ๓๘ องศาเซลเซยีส)
และ
๒. มอีาการทางระบบหายใจ ไมวาจะมหีน่ึงหรือหลาย

อาการอันไดแก ไอ หายใจหอบ หายใจลาํบาก
และ มีอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางดังตอไปน้ี

รวมดวย
  มีประวัติสัมผัสใกลชิดกับผ ูปวยที่ไดรับการ

วนิิจฉยัวาเปนกล ุมอาการโรคทางเดินหายใจเฉยีบพลนัอยางรุนแรง
  มีประวัติเดินทางเขาไปในดินแดนที่มีรายงาน

ผ ูปวยโรคดังกลาว

นาจะเปนหรือเขาขาย (Probable Case)
รายที่เขาขายเปนผ ูตองสงสัยที่มีผลการถายภาพรังสี

วาปอดบวม หรือ กล ุมอาการหายใจขดัของ (Respiratory Distress
Syndrome) หรือผ ูปวยทีม่อีาการทางระบบหายใจทีย่งัไมสามารถ
วินิจฉัยไดและเปนเหตุใหถงึแกความตาย พรอมดวยมีผลการ
ตรวจศพพบมีพยาธิสภาพแสดงถึง กล ุมอาการหายใจขัดของ
โดยหาสาเหตุใด ๆ  ไมได

อาการอ่ืน ๆ ของโรคนอกจากไขสูงและอาการทาง
ระบบหายใจแลว มดัีงตอไปน้ี
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 ปวดศรีษะ
 กลามเน้ือแขง็เกร็ง
 เบือ่อาหาร
 ออนเพลยีเปนอยางมาก
 สบัสน
 มผีืน่ผวิหนัง
 ทองเดิน
หมายเหตุ
ขณะวางขอกําหนดนี้ (๑๗ มีนาคม ๒๕๔๖) ยังไมพบสาเหตุ

ของโรค จนกวาจะพบเช้ือทีเ่ปนตนเหตุที่แทจริงและ/หรอืมีวิธีพิสูจน
ยืนยันดวยปฏิกิรยิาน้ําเหลือง รวมกับอาการและอาการแสดงของรายที่
นาจะเปน มีการปรับปรงุขอกําหนดอกี ๒ ครัง้ คอืเม่ือวันที่ ๑ เมษายน
๒๕๔๖ และ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ในการปรบัปรงุครัง้ลาสุด

อาการวทิยา

๑๑๑
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๑๑๒

โอกาสแพรเชือ้ในระยะตาง ๆ  ของ SARS

ระยะ ฟกตัว เร่ิมปวย กําลังปวย

วัน ๒-๑๐ วัน ๑-๒ วันแรก ตั้งแตวันท่ี ๔
กอนปวย ของการปวย ของการปวย

อาการ ปกติ ไข ปวดกลามเน้ือ ไขสูง ไอ
ปวดศีรษะ ไอแหง ๆ หอบ

โอกาสแพรเชื้อ ไมมี นอย มาก
หรือนอยมาก

ผลของการตดิเชือ้ SARS
ตดิเช้ือ Corona virus

ระยะฟกตัว ๒-๑๐ วัน

ไข ปวดศรีษะ ปวดกลามเนือ้ เจบ็คอ

๓-๗ วัน

ไอแหง ๆ หอบ หายใจลําบาก

คอย ๆ  ฟนตัวหลังปวย ๗ วัน อาการหนกัขึน้ในวันที่ ๑๐-๑๔
(๙๖-๙๗% ของผ ูปวย) และเสียชีวิตในวันที่ ๑๗-๑๘

(๓-๔% ของผ ูปวย)
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อาการของโรคซารสเปนอยางไร
ลกัษณะทางคลนิิกของกล ุมอาการโรคทางเดินหายใจ

เฉยีบพลนัอยางรุนแรงหรือโรคซารส
๑.Peiris และคณะไดวเิคราะหขอมลูจากผ ูปวยโรคซารส

๕๐ รายทีรั่บไวรักษาในโรงพยาบาล ๕ แหงในฮองกง (Queen
Mary Hospital, Princess Margaret Hospital, Pamela Youde
Nethersole Eastern Hospital, Kwong Wah Hospital และ Queen
Elizabeth Hospital) ระหวางวนัที่ ๒๖ กมุภาพนัธ ถงึวนัที่ ๒๖
มนีาคม ๒๕๔๖ พอนํามาสรุปไดดังน้ีคอื

เพศ หญิง ตอ ชาย ๑ : ๑.๓
ระยะฟกตวั ไมไดกลาวถงึ
อายุ ๒๓ ถงึ ๗๔ ป (มธัยฐาน ๔๒)
ระยะเวลาท่ีรับไวรักษาในโรงพยาบาล ๕ วัน (คา

เบีย่งเบนมาตรฐาน ๒.๓)
ปจจยัในการตดิเชือ้ %

บคุลากรทางแพทย ๒๘
ไปโรงพยาบาล ทีม่ผี ูปวยซารส ๑๐
อาศยัในครอบครัวผ ูปวย ๒๖
พบปะกบัผ ูปวยเชงิสงัคม ๒๔
เดินทางไปผนืแผนดินใหญจีน   ๘

๑๑๓
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อาการและอาการแสดง %
ไข ๑๐๐
หนาวสัน่หรือสภาพแขง็เกร็ง ๗๔
ไอ ๖๒
ปวดกลามเน้ือ ๕๔
ร ูสกึไมสบายมาก ๕๔
นํ้ามกูไหล ๒๔
เจ็บคอ ๒๐
หายใจลาํบาก ๒๐
เบือ่อาหาร ๒๐
ทองรวง ๑๐
ปวดศรีษะ ๒๐
เวยีนศรีษะ ๑๒

๒. สรุปลกัษณะอาการทางคลนิิกของผ ูปวยในประเทศ
แคนาดา ๑๐รายแรกระหวางเดือนกมุภาพนัธ ถงึวนัที่๒๐มนีาคม
๒๕๔๖ดังน้ี

๑๑๔
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อาการและอาการแสดง %
ไข ๑๐๐
ไอไมมเีสมหะ ๑๐๐
หายใจลาํบาก ๘๐
ความร ูสกึไมสบาย  ๗๐
ทองรวง ๕๐
เจ็บหนาอก ๓๐
ปวดศรีษะ ๓๐
เจ็บคอ ๓๐
ปวดกลามเน้ือ ๒๐
อาเจียน ๑๐
ภาพรังสทีรวงอกตรวจพบฝาในปอด ๑๐๐

วธิกีารรับเชือ้ จากโรงแรมเมโทรโพล๑, สมัผสักบัผ ูปวย
ในครอบครัว ๕, เปนแพทยตรวจผ ูปวยซารสทีโ่รงพยาบาล ๑,
เปนผ ูปวยไปรักษาทีโ่รงพยาบาลทีม่ผี ูปวยซารส ๑, เดินทางมายงั
ฮองกง ๑, ฮองกงและบาหลี ๑คน

ปจจยัเสีย่ง อายเุกนิ ๖๕ป ๓, เบาหวานและโรคหวัใจ
๑, เบาหวานและความดันโลหติสงู ๑, เบาหวาน, โรคหวัใจและ
ความดันโลหติสงู ๑ คน, นอกน้ันไมทราบ

๑๑๕
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การตรวจทางเวชศาสตรชนัสตูร
Leukopenia ๒๒ (<๔x๑๐๙/ลติร)
Lymphopenia ๘๙ (<๑.๕x๑๐๙/ลติร)
Thrombocytopenia ๓๓ (<๑๓๐x๑๐๙/ลติร)
Lactate dehydrogenase ๘๐ (มากกวาเกณฑ

สงูสดุของคาปกติ)
Aspartate aminotransferase ๗๘ (มากกวา ๑.๕ เทา

ของปกติ)
Alanine aminotransferase ๕๖ (มากกวา ๑.๕ เทา

ของปกติ)
Creatine kinase ๕๖ (มากกวาเกณฑ

สงูสดุของคาปกติ)

มรีายงานท่ีตพีมิพ ใน The New England Journal of
Medicine ๒๐๐๓ ฉบบัประจําวนัที่๗ เมษายน ศกน้ี โดย Nelson
Lee และ คณะ มกีารวเิคราะหขอมลูจากผ ูปวยในโรคซารส ของ
โรงพยาบาล Prince of Wales ระหวางวนัที่ ๑๑ มนีาคม ถงึวนัที่
๒๕ มนีาคม ๒๕๔๖ จํานวนผ ูปวยทีนํ่ามาวเิคราะหเทากบั ๑๕๖
คน ๑๓๘ คน เปนผ ูปวยระลอกที่ ๒ หรือระลอกที่ ๓ ทีติ่ดจาก
ผ ูปวยรายดรรชนี(ผ ูปวยระลอกที่๒ จํานวน๑๑๒คน คอืรายทีติ่ด
โรคซารสจากผ ูปวยรายดรรชนี ผ ูปวยระลอกที่ ๓ จํานวน ๒๖
คนคอืผ ูทีติ่ดโรคจากผ ูปวยระลอกที่ ๒) เปนบคุลากรทางแพทย
๖๙ คน (แพทย ๒๐ คน พยาบาล ๓๔ คน เจาหนาทีอ่ื่น ๆ ๑๕ คน

๑๑๖
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นักศกึษาแพทย ๑๖ คน) และเปนผ ูปวยโรคอ่ืน ๆ  ทีรั่บไวในหอ
อายรุกรรม ขณะทีม่ผี ูปวยรายดรรชนี และแขกทีเ่ยีย่มผ ูปวยอีก
รวม ๕๔ คน

ผ ูปวย ๑๙ คนมโีรคประจําตัวอย ูเดิมดังน้ีคอื โรคหวัใจ
และหลอดเลอืด๔,กล ุมอาการไขสนัหลงัผดิปกติ๒, โรคตับเร้ือรัง
๓, เบาหวาน ๕, ไตวายเร้ือรัง ๒, โรคปอดเร้ือรัง ๓ คน กอนปวย
เปนโรคซารสบคุลากรทางแพทยทกุคนมรีางกายแขง็แรงสมบรูณดี
ผ ูปวยทกุรายมเีชือ้สายจีน

ลกัษณะทางคลนิิก
ระยะฟกตัว ๒ –๑๖ วนั (เฉลีย่ ๗ วนั)
อาการและอาการแสดง %
ไข เฉลีย่ ๓๘.๔ oซ (๓๕ – ๔๐.๓oซ) ๑๐๐.๐
หนาวสัน่หรือ สภาพตัวแขง็เกร็ง หรือทัง้สอง ๗๓.๒
ปวดกลามเน้ือ ๖๐.๙
ไอ ๕๗.๓
ปวดศรีษะ ๕๕.๘
เวยีนศรีษะ ๔๒.๘
มเีสมหะ ๒๙.๐
เจ็บคอ ๒๓.๒
หวดั ๒๒.๕
คลืน่ไสและอาเจียน ๑๙.๖
ทองรวง ๑๙.๖

๑๑๗
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วนัท่ี ๑๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
กระทรวงสาธารณสุขไทยไดออกประกาศฉบับที่ ๑/

๒๕๔๖ เปนแถลงการณเร่ืองการเกิดโรคทางเดินหายใจ
เฉยีบพลนัรุนแรง

ประเทศสโลวาเนียรายงานผ ูปวยรายแรก ๑ ราย
ประเทศจีนเร่ิมเขาส ูระบบรายงานโรค
ประเทศสหราชอาณาจักร รายงานผ ูปวยรายแรก ๑ ราย
ประเทศสเปนรายงานผ ูปวยรายแรก ๑ ราย
ประเทศสหรัฐอเมริการายงานผ ูปวยเปนคร้ังแรก ๑๑ราย

๑๑๘

แผนภูมิแสดงลักษณะทางเวชกรรมของการดําเนินโรคซารส
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วนัท่ี ๑๘ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
• แพทยชายจากสิงคโปรอายุ ๓๒ ป ที่เคยรักษา

ผ ูปวยโรคซารส รายแรกที่โรงพยาบาลตันโตคเส็ง เมื่อวันที่
๓ มนีาคม

• ๙ มนีาคม เดินทางไปประชมุวิชาการทีนิ่วยอรค
ระหวางอย ูที่นิวยอรคเร่ิมมีอาการมีไข ๓๙.๔๐ซ และไอ จึง
เดินทางกลับประเทศ ภรรยาและมารดาของภรรยาตามไปก็
กลับดวย และก็เร่ิมมีอาการคร่ันเน้ือคร่ันตัวดวย สายการบิน
สิงคโปรบินจากนิวยอรคผานแฟรงคเฟรต จึงถูกกักตัวเอาไว
พรอมกบัผ ูโดยสารทัง้หมดใหลงพกัทีน่ั่น นายแพทยชาวสงิคโปร
และภรรยาถกูกกัตัวในโรงพยาบาล ไดมกีารสงตัวอยางตรวจไปที่
สถาบันเวชศาสตรเขตรอนที่นครฮัมบวรก ดร. คริสเตียน
โดรสเต็น จากแผนกไวรัสรายงานชั้นตนวาพบเชื้อคลายๆ
“พารามกิโซไวรัส”จากเลอืดของผ ูปวย จึงสงสยัวาอาจเปนโรคหดั
ทีม่ภีาวะแทรกซอน ดร. มาลคิ แพริส และคณะจากฮองกงกพ็บ
เชนเดียวกนั

• ในทีส่ดุจึงพบวาเปนไวรัสโคโรนา สายพนัธ ุใหมที่
ไมเคยพบมากอนจึงใหชือ่วา “SARS coronavirus – sCoronavirus”

วนัท่ี ๑๙ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
หน่ึงสปัดาหทีอ่งคการฯไดแจงเตือน องคการอนามยั

โลกไดจัดพมิพรายงานสถานการณของโรคใหเปนปจจุบนั และ
๑๑๙
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๑๒๐

น่ังซายสุด ศาสตราจารยนายแพทย ดร.คริสเตียน โดรสเต็น

กลาววา การคนควาวจัิยหาสาเหตุของโรคยงัไมประสพความ
สําเร็จ กลาวคือยังไมพบวาเปนแบคทีเรียหรือไวรัสชนิดใด
ที่เคยกอโรคระบบหายใจเฉียบพลันมาแลว จะเปนเหตุกอ
โรคน้ีได จึงเปนเชงิแนะวา นาจะเปนเชือ้จุลชพีกอโรคชนิดใหม
อุบติัใหม หรือ novel pathogen

วนัท่ี ๒๐ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
มรีายงานจากฮองกง และนครแฟรงคเฟรต วาพบเชือ้

คลายพารามกิโซไวรัสจากผ ูปวย แตยงัไมสามารถยนืยนัไดวาเปน
สาเหตุของโรคซารสหรือไม
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ศาสตราจารยนายแพทย มาลิค แพริส (Malik Peiris) กับผ ูนิพนธ ถายภาพท่ี จ.ภูเก็ต

๑๒๑
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๑๒๒

วนัท่ี ๒๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ประเทศสหรัฐอเมริการายงานการวิเคราะหผ ูปวย

เปนคร้ังแรก ๑๑ราย
โดยศูนยควบคุมปองกันโรคของสหรัฐหรือ ซีดีซี

ไดตีพิมพบทความทางวิชาการเบื้องตน เกี่ยวกับลักษณะทาง
เวชกรรมของโรคซารส จะคนดูไดที่ (http:// www.cdc.gov/
mmwr/preview/mmwrhtml/mm5212a5.htm).

วนัท่ี ๒๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ประเทศอิตาลรีายงานผ ูปวยรายแรก ๑ ราย
ประเทศสาธารณรัฐไอรแลนดรายงานผ ูปวยรายแรก

๑ ราย

วนัท่ี ๒๒ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ชาวฮองกง อายุ ๗๘ ป เดินทางเขามาเยี่ยมญาติใน

ประเทศไทยเร่ิมมอีาการปวยเปนโรคซารสเมือ่วนัที่๒๖ มนีาคม
และถึงแกกรรมที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
อําเภอหาดใหญ จังหวดัสงขลา เมือ่วนัที่ ๓๑ มนีาคม ๒๕๔๖
นับเปนรายที่๒ ทีถ่งึแกกรรมในประเทศไทย

วนัท่ี ๒๔ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ฮองกงประกาศวาสามารถแยกเชือ้ไวรัสโคโรนาชนิดใหม

สายพนัธ ุหน่ึงไดจากตัวอยางตรวจของผ ูปวยโรคซารสในฮองกง
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๑๒๓

ในวนัเดียวกนักม็รีายงานจากสหรัฐวาเพาะไดเชือ้โคโรนา
ไวรัสจากตัวอยางตรวจจากผ ูปวยนายแพทย คารโล เออรบานิ
ทีส่งไปจากประเทศไทย เรียกชือ่วา SARS-coronavirus (SARS-
CoV) ทีแ่ยกไดในสหรัฐเรียกชือ่สายพนัธ ุวา สายพนัธ ุเออรบานิ

รายละเอียดจะคนดูไดจาก http://www.cdc.gov/od/oc/
media/pressrel/r030324.htm

ประเทศฝร่ังเศสรายงานผ ูปวยรายแรก ๑ ราย
หลงัจากน้ันอีกไมกีว่นั การวเิคราะหทางอณวูทิยาเพือ่

ตรวจสอบทางอณูวิทยาในการหาการจัดลําดับเรียงตัวของ
นิวคลโีอไทดของสารพนัธกุรรมโพลเีมอเรสของไวรัสโคโรนา
ชนิดใหมน้ี  เพือ่นําไปเปรียบเทยีบกบัสายพนัธ ุทีไ่ดเคยวเิคราะห
ไวมากอนแลว นักวทิยาศาสตร จึงสามารถทีจ่ะแสดงใหเหน็ได
ชดัเจนวา เชือ้จุลชพีใหมสายพนัธ ุน้ี มคีวามแตกตางจากจุลชพี
กอโรคทีเ่คยร ูจักกนัมาแตเดิมโดยสิน้เชงิ มากไปกวาน้ัน ซร่ัีมทีเ่กบ็
จากผ ูปวยโรคซารส ไดนํามาทดสอบประเมนิผลเพือ่ทดสอบหา
แอนติบอดี ตอไวรัสโคโรนาชนิดใหมน้ีดวยทาํใหแสดงใหเหน็
ไดวาระดับแอนติบอดีจากซร่ัีมในระยะเฉยีบพลนั  มรีะดับเพิม่สงู
ขึน้ในซร่ัีมทีเ่กบ็จากผ ูปวยรายเดียวกนัน้ันในระยะฟนโรคซึง่เรียก
กนัวามีseroconversion อันแสดงวามกีารติดเชือ้จากไวรัสดังกลาว
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๑๒๔

วนัท่ี ๒๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
มกีารเปดประชมุลกัษณะ “grand round” ทัว่โลกเปน

คร้ังแรก ซึ่งเปนการถกแถลงชี้แจงเกี่ยวกับผ ูปวยทางดาน
เวชกรรมและการรักษาโรคซารส จัดขึน้ทีอ่งคการอนามยัโลก
โดยใชสือ่ทางอีเลก็ทรอนิคส มแีพทยเขารวม ๘ ทานจาก ๑๓
ประเทศไดเขารวมในการประชมุคร้ังน้ี  บทสรุปในการประชมุ
ปรึกษาหารือกัน จะคนดูไดที่ http://www.who.int/csr/sars/
cliniciansconference/en/.

มีรายงานการสอบสวนการระบาดจากฮองกง พบวา
การระบาดเร่ิมจากศาสตราจารย หลวิ เจ้ียนหลนุ ซึง่พกัอย ูทีห่อง
หมายเลข ๙๑๑ ของโรงแรมเมโทรโพล ยานมงกก เกาลนู ฮองกง

ดร.โธมัส เดียเช็ค (Thomas Ksiazek)
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กระทรวงสาธารณสขุไดออกประกาศฉบบัที่๒/๒๕๔๖
เปนแถลงการณเร่ืองการเกดิโรคทางเดินหายใจเฉยีบพลนัรุนแรง

วนัท่ี ๒๘ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ประเทศโรมาเนียรายงานผ ูปวยรายแรก ๑ ราย

วนัท่ี ๒๘ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ซีดีซีไดรายงานการสอบสวนผ ูปวยโรคซารส/หรือ

เขาขายตองสงสยัวาเปนโรคซารสหน่ึงกระจุกหรือหน่ึงคลสัเตอร
ทีก่ารสบืสวนยอนรอยโยงกลบัไปถงึนายแพทยทีเ่ดินทางมาจาก
ภาคใตของประเทศจีน ทีม่าถงึฮองกงเมือ่วนัที่ ๒๑ กมุภาพนัธ
ทีผ่านมาน้ันและพกัอย ูทีโ่รงแรมเมโทรโพล ดังทีไ่ดรายงานไว
ต้ังแตเร่ิมเร่ืองน้ีแลวน้ัน(ศาสตราจารย หลวิ เจ้ียนหลนุ ซึง่พกัอย ู
ที่หองหมายเลข ๙๑๑ ของโรงแรมเมโทรโพล ยานมงกก
เกาลนู ฮองกง)ไปคนไดที่ (http://www.cdc.gov/mmwr/preview/
mmwrhtml/mm5212a1.htm)

วนัท่ี ๓๐ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
มีรายงานจากฮองกง สอบสวนการระบาดพบวามี

การระบาดของโรคอีกกระจุกหน่ึงทีอ่าคารชดุ ตึก อี ของAmoy
Garden Complex (AG) ทีอ่าวเกาลนู

๑๒๕
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๑๒๖

๑๒ – ๒๕ มนีาคม ๒๕๔๖: จํานวนผ ูปวยโรคซารส
สะสมในฮองกง ๖๑๐ คน เปนผ ูปวยจาก AG จํานวน ๒๑๓ คน
(จากอาคาร อี อาคารเดียว ๑๐๗ คน)

๒๙ มนีาคม ๒๕๔๖ : SARS รายใหมในฮองกง = ๔๕;
จาก AG = ๒๒

๖ เมษายน ๒๕๔๖: SARS รายใหมในฮองกง = ๔๒;
จาก AG = ๑๑

๑๑ เมษายน ๒๕๔๖: ผ ูปวย สะสมในฮองกง = ๙๙๘
จาก AG = ๒๖๘

โรงแรมเมโทรโปล  สถานท่ีเกิดเหตุ ๙๑๑ ในฮองกง
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๑๒๗

วนัท่ี ๓๐ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
มีรายงานผ ูปวยโรคซารสจํานวนพ ุงสูงขึ้นในฮองกง

ที่พบวามีผ ูป วยที่  เอมอย การเดน คอมเพล็กซ อันเปน
อาคารชุดที่พักอาศัย  อันเปนอสังหาริมทรัพยบริเวณใหญมี
อาคาร ๓๕ ชัน้หลายหลงั ซึง่มปีระชาชนพาํนักอาศยัอย ูประมาณ
๑๕,๐๐๐คน

การสอบสวนทางวทิยาการระบาดท่ีอาคารชดุเอมอย
การสอบสวนโรคทัง้ทางระบาดวทิยา สิง่แวดลอม หอง

ปฏบิติัการพบวามีการปนเปอนของของโสโครกทีม่เีชือ้ซารส
ภายในอาคาร  ปรากฏวามชีายผ ูหน่ึงอายุ ๓๓ ป ไปเยีย่มญาติที่
อาคาร อี เมือ่วนัที่ ๑๔ และวนัที่ ๑๙ มนีาคม ๔๖ ชายผ ูน้ีเร่ิมมี

อุบัติการณผ ูปวยในฮองกงจนถึงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๔๖
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๑๒๘

อาการของโรคซารสต้ังแตวนัที่ ๑๔ มอีาการทองเดิน ไดไปเขา
หองสวมทีใ่นอาคารดวย

การระบาดเร่ิมตนทีช่ายรายน้ีเปนแหลงแพรเชือ้ติดตอ
ไปยงัญาติของตนสองคนและพยาบาลอีกสองคน

เชือ้โรคจากอาคาร อี กแ็พรกระจายออกไปยงัอาคาร
อ่ืนๆ อยางรวดเร็วจนถงึวนัที่ ๑๕ เมษายน มจํีานวนผ ูปวยโรค
ซารสจํานวนมากถงึ ๓๒๑ คน

ทีอ่าคาร อี มีทอโสโครกรูปตัว ย ู ในหองนํ้าทีผ่ ูปวย
ไปใชปลดทขุชํารุดร่ัวอย ู เชือ้จึงแพรกระจายไปไดกวางขวาง
ตอไปจากพัดลมดูดควัน หนาตางหองนํ้าก็เปดและมีทอ
โสโครกร่ัวทีอ่ื่นในอาคาร อี ดวย

วนัที่ ๓๐ มนีาคม ๒๕๔๖ เวลา ๒๔.๐๐ น. ทางการ
สาธารณสุขฮองกงไดสั่งกักกันแยกผ ูอาศัยที่น่ีเพื่อปองกัน
ไมใหโรคแพรกระจายแผวงกวางอีกตอไป

ในคาํสัง่ ไดหามเฉพาะผ ูทีพ่าํนักในอาคาร อี เปนพเิศษ
หามไมใหผ ูใดเขาออกจากอาคาร อี จนกระทัง่ถงึเทีย่งคนืวนัที่
๙ เมษายน และพรอมๆ กนั กเ็ร่ิมคอยๆ ทะยอยประชาชนทีน่ั่น
ออกไปยังคายแยกพักแรมชั่วคราวที่สนามกีฬาจนหมด และ
ใหแยกพักแรมที่น่ันเปนเวลา ๑๐ วันเต็มจนพนระยะฟกตัว
ของโรค
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๑๒๙

วนัท่ี ๓๐ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
กระทรวงสาธารณสขุไทยไดออกประกาศฉบบัที่ ๓/

๒๕๔๖ เปนแถลงการณเร่ืองการเกิดโรคทางเดินหายใจ
เฉยีบพลนัรุนแรง

กระทรวงสาธารณสขุไทยไดออกประกาศเพิม่เติมชือ่
โรคทางเดินหายใจเฉยีบพลนัเปนชือ่โรคติดตอตองแจงความ

กระทรวงสาธารณสขุไทยไดออกประกาศเพิม่เติมชือ่
โรคทางเดินหายใจเฉยีบพลนัเปนโรคติดตอและอาการสาํคญั

วนัท่ี ๓๑ มนีาคม พ.ศ.๒๕๔๖
วารสารทางวิชาการแพทยชั้นนําของโลก “New

England Journal of Medicine” ไดตีพมิพรายงานโรคจากฮองกง
(Tsang และคณะ) และ แคนาดา (Poutanen และคณะ)
ในรูปแบบสาร อีเลก็ทรอนิก (online)

The New England Journal of Medicine ไดตีพิมพ
บทความทางวชิาการ๒ เร่ืองเกีย่วกบัคลสัเตอรผ ูปวย ๒ คลสัเตอร
คอืคลสัเตอรหน่ึงในฮองกงและอีกคลสัเตอรใน นครโตรอนโต

วนัท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
องคการอนามยัโลกไดปรับปรุงคาํนิยามเปนคร้ังที่๑
กระทรวงสาธารณสขุไทยไดออกประกาศฉบบัที่ ๔/

๒๕๔๖ เปนแถลงการณเร่ืองการเกิดโรคทางเดินหายใจ
เฉยีบพลนัรุนแรง
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๑๓๐

เอมอย การเดน คอมเพล็กซ เปนอาคารชุดท่ีพักอาศัยอันเปนอสังหาริมทรัพยบริเวณ
ใหญมีอาคาร ๓๕ ชั้นหลายหลัง ซ่ึงมีประชาชนพํานักอาศัยอย ูประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน

เจาหนาท่ีประกาศเปนเขตอันตราย ปดหามเขาออกเอมอย การเดน คอมเพล็กซ
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๑๓๑

กระทรวงสาธารณสุขไทยไดออกประกาศเขตติดตอ
โรคทางเดินหายใจเฉยีบพลนัรุนแรง คอื สาธารณรัฐประชาชน
จีน เขตปกครองพเิศษฮองกง ไตหวัน สาธารณรัฐสงัคมนิยม
เวยีดนาม และสาธารณรัฐสงิคโปร

ประเทศออสเตรียรายงานผ ูปวยรายแรก ๑ ราย
ประเทศเบลเยีย่มรายงานผ ูปวยรายแรก ๑ ราย

วนัท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
ประเทศบราซลิ รายงานผ ูปวยรายแรก ๑ ราย

วนัท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
องคการอนามยัโลกไดออกประกาศแนะนําแกประชาชน

ที่จะเดินทางไปยังฮองกงและกวางต ุงใหพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางออกไปกอน ยกเวนทีเ่ปนกรณจํีาเปนและเรงดวน

วนัท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
จดหมายเหตุบนัทกึขาวการระบาดขององคการอนามยั

โลกทีม่ชีือ่วา The WHO’s Weekly Epidemiological Record
ไดพมิพคาํนิยามโรคซารสฉบบัปรับปรุงใหม, คาํแนะนําในการ
ปองกนัการแพรโรคออกไปใหแกโลกสากล และเสนอมาตรการ
ในการเฝาระวังโรคใหใชกันในระดับโลกดวย องคการฯได
แนะนําวา ทีท่าอากาศยานและเจาหนาทีท่าอากาศยานในบริเวณ
ทีไ่ดรับผลกระทบจากการระบาดของโรค ใหดําเนินการตรวจ
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๑๓๒

คดักรองผ ูโดยสารนานาชาติ ยงัมกีารเพิม่เติมอีกวา องคการฯได
ออกคาํแนะนําในการทีจ่ะดูแลผ ูโดยสารทีเ่ดินทางในสายการบนิ
ระหวางชาติ การทาํลายเชือ้โรคภายในอากาศยาน (เคร่ืองบนิ)
ที่มีผ ูโดยสารที่เขาขายตองสงสัยเดินทางไปในเที่ยวบินน้ัน
และมาตรการในการติดตามเฝาระวังผ ูที่มีโอกาสสัมผัสโรค
แมวาในชัน้ตนม ุงหวงัทีจ่ะแนะนําการเดินทางโดยทางเคร่ืองบนิ
โดยสาร ก็ใหนําไปใชไดกับการเดินทางทางถนน ทางรถไฟ
หรือทางเรือโดยสารในอาณาบริเวณทีม่โีรคระบาดไดดวย

วนัท่ี ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
กระทรวงสาธารณสขุไทยไดออกประกาศเพิม่เติมชือ่

โรคทางเดินหายใจเฉยีบพลนัเปนชือ่โรคติดตออันตราย

ตารางแสดงจํานวนผ ูป วยและเสียชีวิตใน ๑๐ ประเทศ และการแพรเชื้อจากผ ูปวยส ู
ชุมชนในทองถิ่น ขอมูลถึงวันท่ี ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖

ประเทศ จํานวนผ ูปวย ตาย แพรเช้ือส ูทองถ่ิน

มาเลเซีย ๑ ๑ ไมมี
สธร.ไอรแลนด ๑ ๐ ไมมี
โรมาเนีย ๑ ๐ ไมมี
สิงคโปร ๑๐๑ ๖ มี
สเปน ๑ ๐ ไมมี
สวิตเซอรแลนด ๑ ๐ ไมมี
ไทย ๗ ๒ ไมมี
สหราชอาณาจักร ๔ ๐ ไมมี
สหรัฐอเมริกา ๑๑๕ ๐ ไมมี
เวียดนาม ๕๙ ๔ มี



ระบาดบันลือ โลก ๒๑ > โคโรนา ไวรัส

๑๓๓

วนัท่ี ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
ประเทศมาเลเซยีรายงานผ ูปวยรายแรก ๑ ราย

วนัท่ี ๘-๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
คณะนักวิจัยหลายคณะไดนํารายงานผลการคนควา

วจัิยทีเ่ปนเชงิแนะวา พบไวรัสโคโรนาชนิดใหมชนิดหน่ึง ซึง่อาจ
เปนเหตุกอโรคซารส ทีจํ่าเพาะตอไวรัสชนิดใหมน้ี

การใชวิธีการทดสอบวิธีตาง ๆ ทางเซโรโลยี และ
ปฏกิริิยาขยายหวงลกูโซรีเวอรส ทรานสคริพเทส โพลเีมอเรส
(reverse-transcriptase polymerase chain reaction) หรือทีเ่รียก
ชือ่สัน้ๆวา RT-PCR คณะนักวจัิยคณะหน่ึงพบวา ในผ ูปวย ๔๕
จากจํานวน ๕๐ รายใหผลจําเพาะ แตไมพบวา ใหผลบวกในกล ุม
คอนโทรลเปรียบเทยีบ (Peiris)

การตรวจดวยกลองจุลทรรศนอีเล็กตรอนของไวรัส
ที่เพาะแยกไดทําใหเห็นลักษณะภายในของไวรัสที่มีความ
จําเพาะของไวรัสโคโรนา (Ksiasek)

การนําเอาอารท-ีพีซอีาร ไพรเมอรที่จําเพาะอย ูในชุด
การทดสอบวินิจฉัย พบวามีการจัดเรียงตัวของนิวคลีโอไทด
ทีเ่หมอืนกนั ของเชือ้ทีไ่ดจากผ ูปวย ๑๒ ราย ทีป่วยอย ูในอาณา
บริเวณตางๆกันหลายบริเวณ แสดงวา การระบาดเร่ิมไปจาก
แหลงเดียวกนั  ความเขมขนของอารเอ็นเอของไวรัสตรวจพบได
ในปริมาณทีส่งูถงึ ๑๐๐ โมเลกลุ ตอเสมหะปริมาณ หน่ึงมลิลลิติร
(Drosten)
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๑๓๔

วนัท่ี ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๖
องคการอนามัยโลกสรุปสถานการณการระบาดของ

โรคซารส หลงัเตือนภยัใหโลกทราบ ดังน้ี

เมือ่ถงึวนัท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๔๖
มรีายงานผ ูปวยจาก ๑๙ ประเทศใน ๓ ทวปี
มผี ูปวยรวม ๒,๘๙๐ ราย
ตาย ๑๑๖ ราย
หายแลว ๑,๐๓๗ ราย ทีย่งัไมหายยงัไดรับการรักษา

ในโรงพยาบาล
มรีายงานผ ูปวยรายใหม เพิม่ข้ึนจากการรายงานคร้ัง

สดุทายเมือ่วนัท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๔๖ จาํนวน ๑๙ คน
และมปีระเทศทีร่ายงานผ ูปวยรายแรกในวนัน้ีกค็อื
 ประเทศคเูวตรายงานผ ูปวยรายแรก ๑ ราย
ประเทศญ่ีป ุนรายงานผ ูปวยรายแรก ๑ ราย

วนัท่ี ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
คณะนักวจัิยชาวแคนาดาประกาศวาไดทาํการวเิคราะห

ลาํดับอณขูองไวรัสโคโรนาไดสาํเร็จสมบรูณแลวเปนคณะแรก
ทําใหเชื่อไดชัดเจนยิ่งขึ้นวาเปนเหตุกอโรคซารสที่กําลัง
แพรระบาดไปทั่วโลกอยางแนนอน ลําดับซีเควนซใหมน้ี
ประกอบไปดวย นิวคลโีอไทดมจํีานวน๒๙,๗๒๗นิวคลโีอไทด
ดวยกนั ซึง่เขาไดพอดีกบัขอบขายอารเอ็นเอทีจํ่าเพาะของไวรัส
โคโรนาทีร่ ูจักกนัดีอย ูแลวน่ันเอง
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๑๓๕

หลังจากเพาะเชื้อไดจากตัวอยางตรวจจากคอของ
ผ ูปวยโรคซารส ไปเพาะในเซลลเพาะเวโร (เซลลไตลิงเขียว
แอฟริกนั)โดยกนิเวลาเพยีง ๑๒ วนัเทาน้ัน ทีนั่กวจัิยรวม ๑๐ ทาน
ดวยความสนับสนุนจากนักเทคนิคอีกจํานวนมาก ทีไ่ดทํางาน
วิจัยกันชนิดหามร ุงหามค่ําผลงานวิจัยน้ีจึงกระทําไดสําเร็จ
สมบรูณโดยรวดเร็ว

นักวิทยาศาสตรที่มหาวิทยาลัย เอรัสมุส ในนคร
ร็อตเตอรดัม ทําใหลิงติดเชื้อโดยจุลชีพใหมน้ี ปรากฏวาลิงมี
อาการคลายอาการในมนุษย คอืมไีข ไอ หายใจลาํบาก  คลายกนั
กับที่มนุษยปวยเปนโรคซารส ซึ่งเทากับพิสูจนวาเชื้อจุลชีพ
ใหมน้ีกอโรคได

วนัท่ี๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
มขีาวจากสถาบนั Bernhardt-Nocht Institute, Hamburg,

Germany วาสามารถผลติชดุตรวจวนิิจฉยัโรคซารสออกเผยแพร
ไดแลว

วนัท่ี ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๖
ประเทศสหภาพแอฟริกาใตรายงานผ ูปวยรายแรก๑ ราย
ประเทศสวเีดนรายงานผ ูปวยรายแรก ๑ ราย
ประเทศอินโดนีเซยีรายงานผ ูปวยรายแรก ๑ ราย
ประเทศฟลปิปนสรายงานผ ูปวยรายแรก ๑ ราย
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๑๓๖

วนัท่ี๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
มรีายงานวาเชือ้โคโรนาไวรัสทีเ่พาะเชือ้ไดจากผ ูปวย

โรคซารสเปนสายพนัธอุบติัใหม ไมเคยพบทีใ่ดมากอน
Albert Osterhaus และคณะ จากมหาวทิยาลยั อีรัสมสุได

ทาํการพสิจูน Koch’s postulationยนืยนัไดวาสาเหตุของโรคซารส
คอื โคโรนาไวรัสอยางแนนอน

วนัท่ี๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
ประเทศอินเดียรายงานผ ูปวยรายแรก ๑ ราย

ศาสตราจารย ดร.อัลเบอรต ออสเตอรฮอส (Albert Osterhaus)
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๑๓๗

วนัท่ี๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
องคการอนามยัโลกไดประกาศรับรองวา ไดพบจลุชพี

กอโรคชนิดใหม เปนสมาชกิของไวรัสสกลุโคโรนา ท่ีไมเคยพบ
ในมนุษยมากอนน้ัน เปนตนเหตท่ีุแทจริงกอโรคซารส

มีการพิสูจนวาไวรัสชนิดใหมน้ีวาเปนเหตุกอโรค
ทีแ่ทจริง โดยไดพสิจูนตามแนวกาํหนดของ Koch’s postulates*
ดังนักวทิยาศาสตรจากมหาวทิยาลยั อีรัสมสุไดแสดงไวไดอยาง
ครบถวนแลว

ความรวดเร็วเหลอืเชือ่ คอืใชเวลาประมาณหน่ึงเดือน
หลงัจากทีอ่งคการอนามยัโลกไดรับรายงานการระบาดของโรค
นักวทิยาศาสตรกส็ามารถทาํการคนควาวจัิยจนพบไวรัสกอโรค
ซารส น้ี ทัง้น้ีเปนผลจากความรวมมอืจากหองปฏบิติัการเครือขาย
ทัง้ ๑๓ แหงใน ๑๐ ประเทศน่ันเอง

*Koch’s postulates
การท่ีเพาะแยกเช้ือจุลชีพชนิดใหมไดจากผ ูปวยรายใด กอนจะถือวาจุลชีพชนิดน้ัน คือ
จุลชีพกอโรค จะตองหาหลักฐานท่ีแสดงครบถวน ๓ ประการจึงจะยืนยันไดวา เช้ือ
อุบัติใหมชนิดน้ัน คือเช้ือกอโรค ขอกําหนดท้ังสามขอน้ันคือ
๑. ตองพบจุลชีพน้ีในผ ูปวยโรคท่ีคลายคลึงกันทุกราย
๒. โดยเพาะแยกไดเช้ือท่ีบริสุทธิ์ชนิดเดียว (pure culture) ไมมีเช้ืออ่ืนปนเปอนเจือปน

พบเช้ือเดียวแทๆ
๓. ถาใหจุลชีพน้ีกับโฮสทท่ีไวตอการรับเช้ือแลวติดเช้ือ (สัตวทดลองท่ีเปน suscep-

tible host) จะเพาะแยกไดเช้ือดั้งเดิมน้ันไดจากสัตวทดลองน้ันดวย
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๑๓๘

วนัท่ี ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
ประเทศมองโกเลยีรายงานผ ูปวยรายแรก ๑ ราย

วนัท่ี ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
รัฐบาลจีนเปดเผยวา จํานวนผ ูปวยโรคซารสสูงกวา

ที่เคยรายงานมาแลวหลายเทา ในกรุงปกกิ่งในวันน้ีมีรายงาน
ผ ูปวยทีไ่ดรับการชันสูตรยนืยนัแลว ๓๓๙ ราย และรายที่เขา
ขายนาสงสยัอีก๔๐๒ ราย รัฐมนตรีสาธารณสขุ Zhang Wenkang
แจงวาเมือ่ ๑๐ วนักอน มผี ูปวยยนืยนัในกรุงปกกิง่เพยีง ๒๒ ราย
เทาน้ันเอง ทางการจึงตองสัง่ปดโรงเรียน จัดใหมมีาตรการและ
สถานแยกกกักนั ทีน่ากงัวลกค็อื โรคไดแพรระบาดอย ูภายในผนื
แผนดินใหญอันเปนอาณาบริเวณทีม่บีริการทางการแพทยยงัไม
พรอมพยีงพอ

วนัท่ี ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
หลงัจากทีม่คีลสัเตอรของผ ูปวยโรคซารส ในบรรดา

คนงานในตลาดขายสงทีม่คีนพลกุพลานมากทีส่ดุในสงิคโปร
ทางการจึงสัง่ปดตลาดขายสงแหงน้ันเปนเวลา ๑๕ วนั สาํหรับ
พอคาแมคา ขอใหแยกกกัตัวเองไวในบาน

วนัท่ี ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
ตามทีอ่งคการอนามยัโลกไดประกาศชือ่อาณาบริเวณ

ทีแ่นะนําใหประชาชนพยายามเลีย่งการเดินทางเขาไปยงัฮองกง
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๑๓๙

กรุงปกกิง่ และมณฑลชานสแีลว ยงัไดเพิม่อาณาบริเวณเขาไปอีก
คอืนครโตรอนโต ประเทศแคนาดา

วนัท่ี ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
องคการอนามัยโลกประกาศถอนรายชื่อประเทศ

เวยีดนามออกจากเขตโรคติดตอ

วนัท่ี ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
การแพรระบาดของโรคที ่ฮานอย ฮองกง สงิคโปร และ

โตรอนโต ดูเหมอืนจะมอีาการแสดงวาไดขึน้ถงึระดับการระบาด
สงูสดุแลว

วนัท่ี ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
ประเทศบลุกาเรียรายงานผ ูปวยรายแรก ๑ ราย

วนัท่ี ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
จนถงึวนัน้ี มผี ูปวยในประเทศจีนรวม ๓,๐๐๐ รายแลว

ทางการจีนไดสัง่ปดโรงมหรสพตางๆ อินเทอรเน็ทคาเฟ ดิสโก
และสถานเริงรมยตาง ๆ ทัง้หมด ใหเลือ่นกําหนดการจัดงาน
มงคลสมรส เพือ่เลีย่งการชมุนุมของฝงูชนอันจะเปนปจจัยชวย
ใหโรคซารสแพรระบาดขยายวงกวางมากขึน้
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วนัท่ี ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
รัฐบาลจีนไดระดมคนงาน ๗,๐๐๐ คน ใหมารวมกนั

ปฏบิติังานกอสรางทัง้วนัทัง้คนื หามร ุงหามค่าํ เพือ่ทีจ่ะกอสราง
โรงพยาบาลขนาด ๑,๐๐๐ เตียงขึ้นในกรุงปกกิ่งเพื่อใหเสร็จ
ทาํการใหไดภายใน ๗วนั สรางเพือ่รับผ ูปวยโรคซารสโดยเฉพาะ
และโรงพยาบาล Xiaotangshan สรางเสร็จตามกาํหนด

.
วนัท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖

มรีายงานผ ูปวยเด็กเปนคร้ังแรก
วารสารแลนเซท็ ไดพมิพรายงานผ ูปวยโรคซารสในเด็ก

เปนรายแรก เปนเชงิแสดงวา โรคในเด็กโรคมลีกัษณะอาการออน
ไมรุนแรงดุเดือดเหมอืนในวยัร ุนและผ ูใหญ

วนัท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
จํานวนผ ูปวยที่ไดรับรายงานวานาจะเปนโรคซารส

สะสมในประเทศตาง ๆ ทัว่โลกจนถงึวนัที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.
๒๕๔๖ มีจํานวน ๕,๔๖๒ ราย กระจายอย ูตามอาณาบริเวณ
ตาง ๆ

วนัท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
จํานวนผ ูปวยรายใหมในฮองกงเร่ิมลดลง

๑๔๐
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วนัท่ี๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
องคการอนามยัโลกไดปรับปรุงคาํนิยามเปนคร้ังที่๒
และประมาณอัตราปวย/ตายวาอาจเพิม่สงูจาก รอยละ ๖

เปนรอยละ ๑๐
วนัที่๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มรีายงานการวเิคราะห

ลําดับการเรียงตัวของนิวคลโีอไทดที่สมบรูณของไวรัสซารส
พมิพในวารสาร ของนักวจัิยอีก ๒ คณะ(Marra, Rota).

วนัท่ี๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
กระทรวงสาธารณสขุไทยไดออกประกาศฉบบัที่ ๕/

๒๕๔๖ เปนแถลงการณเร่ืองการเกิดโรคทางเดินหายใจ
เฉยีบพลนัรุนแรง เปนการปรับมาตรการควบคมุโรคในประเทศ
ไทย

ประเทศนิวซแีลนดรายงานผ ูปวยรายแรก ๑ ราย

วนัท่ี ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
โรงพยาบาล Xiaotangshan Hospital เปดรับผ ูปวยโรค

ซารสจํานวน ๑๕๖ รายที่ชานกรุงปกกิ่ง โรงพยาบาลน้ีคือ
โรงพยาบาลทีค่นงานและชางกอสราง ๗,๐๐๐ คนทีไ่ดรวมกนั
กอสรางขึน้เมือ่วนัที่ ๒๗ เมษายน ใชเวลาทัง้สิน้ ๗ วนั กเ็ปด
ทําการไดแลวในวันน้ี และไดรับยายผ ูปวยโรคซารสจาก
โรงพยาบาล ๑๕ แหงในกรุงปกกิง่ จํานวน ๑๕๖ คนมารวม
กนัไวทีน่ี่ ซึง่กระทาํไดในเวลาเพยีง ๗ วนัหลงัเร่ิมกอสราง

๑๔๑
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๑๔๒

วนัท่ี๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ไตหวนักเ็ขามาเกีย่วของกบัวงจรการแพรระบาดของ

โรคซารสอยางรวดเร็วประดุจไฟลามท ุงดวยแลว ภายใน ๒๔
ชั่วโมง ก็มีรายงานผ ูปวยที่ไดรับการชันสูตรยืนยันแลว ๑๑
รายและรายทีเ่ขาขายตองสงสยัอีก รวม ๑๐๐ ราย มผี ูเสยีชวีติ
ในไตหวนัแลว ๘ราย

วนัท่ี๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
เขตปกครองพเิศษมาเการายงานผ ูปวยรายแรก ๑ ราย
ประเทศโปแลนดรายงานผ ูปวยรายแรก ๑ ราย
ประเทศสเปนรายงานผ ูปวยรายแรก ๑ ราย

วนัท่ี๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
มีรายงานขอมูลความทนทานของเชื้อจุลชีพโคโรนา

ไวรัส-ซารสวา
* สามารถคงสภาพการติดเชือ้ไดถงึ ๒๔ ชัว่โมง
* ในปสสาวะ ไดนานถงึ ๔๘ ชัว่โมง
* ถาทิ้งไวใหแหงบนผิวพลาสติก คงสภาพได นาน ๔๘

ชัว่โมง
* ถาอย ูในอุจจาระปกติจะอย ูไดนาน ๔๘ ชัง่โมง
* แตถาเปนอุจจาระจากผ ูปวยอุจจาระรวงอาจอย ูไดนานถงึ ๔

วนั
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๑๔๓

วนัท่ี๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ประเทศเกาหลรีายงานผ ูปวยรายแรก ๑ ราย

วนัท่ี๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
องคการอนามยัโลกไดทบทวนขอความทีไ่ดประมาณ

การอัตราปวย/ตายของโรคซารสเสยีใหม ในขณะน้ีไดประมาณ
วาอัตราปวย/ตาย จะมพีกิดั กวางขึน้ต้ังแต ๑% ถงึ ๕๐% ขึน้อย ูกบั
กล ุมอายทุีป่วย อัตราปวย/ตายถวัเฉลีย่ทีป่ระมาณการเอาไวไดที่
๑๔%  - ๑๕%

จากขอมลูทีม่อีย ูในปจจุบนัน้ี อัตราปวย/ตายประมาณวา
< ๑ %ในกล ุมอายุ ๒๔ ปหรือออนกวาน้ัน
๖% ในกล ุม ๒๕ ถงึ ๔๔ ป
๑๕ %ในกล ุมอายุ ๔๕ ถงึ ๖๔ ป และ
> ๕๐% ในผ ูมอีายุ ๖๕ ปและสงูกวา

วนัท่ี๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
องคการอนามยัโลกเพิม่รายชือ่อาณาบริเวณที ่แนะนํา

ใหประชาชนทัว่ไปใหเลือ่นการเดินทางจากประกาศฉบับเดิม
โดยเพิ่มรายชื่อคือไปยัง เทียนจิน, มองโกเลียในประเทศจีน
และไทเปในไตหวนั ใหเลือ่นการเดินทางออกไปกอน
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๑๔๔

วนัท่ี๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
เอกสารทางวิชาการงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคซารส

ฉบบัแรก ทีไ่ดรับการตีพมิพเผยแพรคอื Publication of the first
prospective study on SARS (Peiris et al., http://image.thelancet.
com/extras/03art4432web.pdf).

วนัท่ี ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ประเทศฟนแลนดรายงานผ ูปวยรายแรก ๑ ราย
ประเทศโคลอมเบยีรายงานผ ูปวยรายแรก ๑ ราย

วนัท่ี๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ในไตหวัน มีแพทย พยาบาลกวา ๑๕๐ คนในหลาย

โรงพยาบาลไดหยุดงานเน่ืองจากกลัวการติดเชื้อจากผ ูปวย
โรงพยาบาลใหญ ๙ แหงบางโรงก็ยังมผี ูปวยเต็มโรงพยาบาล
หรือบางโรงกต็องปดทาํการเปนบางสวน

วนัท่ี ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ทางการสาธารณสขุแคนาดา ไดรายงานไปยงัองคการ

อนามัยวา มผี ูปวยอย ู ๕ รายในคลัสเตอรหน่ึง ทีม่ีอาการทาง
ระบบหายใจที่โรงพยาบาลแหงเดียวในโตรอนโต น่ีเปนการ
ระบาดคร้ังที่๒ ในโตรอนโต
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๑๔๕

วนัท่ี๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
องคการอนามยัโลก ทีเ่คยประกาศวาใหประชาชนเลือ่น

การเดินทางเขาไปในฮองกงและกวางต ุงไปกอนใหยกเลิก
ไปกอนน้ัน วนัน้ียกเลกิประกาศฉบบัน้ันแลว

วนัท่ี ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
องคการอนามยัโลกแจงวาเชือ้ไวรัสซารสอาจมตีนตอ

มาจากชะมดอาจเปนแหลงรังโรค (masked palm civet cat –
Paguna larvata)

ทั้งน้ีเปนผลการคนควาวิจัยของคณะนักวิจัยจาก
ฮองกง และเสนิเจ้ิน ซึง่ไดประกาศวา ไดพบเชือ้ไวรัสโคโรนา
หลายชนิดในสตัวหลายชนิดทีม่จํีาหนายในตลาดสดในภาคใต
ของจีน คอืชะมด (Civet cat), raccoon dog และ Chinese ferret

เมื่อชะมดเปนแพะ สัตวตองสงสัยวาเปนรังโรคชั้นตน คือ ชะมด – Civet Cat
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๑๔๖

badgers ทีม่ขีายตามตลาดทัว่ไปโดยถอืวาเปนอาหารรสโอชะ
และเปน ยาชกูาํลงัทีช่าวจีนทางภาคใตนิยมบริโภคกนั

พอขาวน้ีแพรออกมาทางสื่อมวลชนกอใหเกิดความ
เขาใจผดิต่ืนตระหนก ดวยเหตุทีว่า มคีําวา cat ปะปนอย ู จึงทํา
ใหเกิดความเขาใจผิดต่ืนตระหนกวาคือแมว ประชาชน
นําแมวเลีย้งไปปลอยทิง้บาง หรือเอาไปทาํลายบาง (ฆา) กม็ี

วนัท่ี๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ประเทศสิงคโปรไดรับการถอนชื่อออกจากรายชื่อ

ประเทศทีม่โีรคซารสประจําถิน่แลว เพราะในชวงเวลา ๒๐ วนั
(๒ เทาของระยะฟกตัว) ไมมรีายงานยนืยนัผ ูปวยรายใหมเลย
มีอย ูรายเดียวเทาน้ันที่พิสูจนไดวาติดจากหองปฏิบัติการวิจัย
แสดงวา หวงลกูโซการแพรระบาดไดขาดสะบัน้ลงแลว ประเทศ
สงิคโปรรายงานยนืยนัผ ูปวยโรคซารส ๓ รายแรกเมือ่วนัที่ ๑๔
มนีาคม พ.ศ.๒๕๔๖และสามารถควบคมุใหโรคยติุการระบาดได
เมือ่วนัที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ โดยใชเวลาประมาณ ๒ เดือน
คร่ึงกค็วบคมุใหโรคสงบไดแลว

วนัท่ี๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
องคการอนามยัโลกไดประกาศใหนครโตรอนโตเปน

อาณาบริเวณโรคระบาดประถิ่น ซ้ําใหมอีกคร้ัง  หลงัจากทีม่ี
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๑๔๗

รายงานวาม ีคลสัเตอรของผ ูปวยรายทีเ่ขาขายตองสงสยั (suspect)
และนาสงสัย (propable) รวม ๓๔ ราย ที่เชื่อมโยงไปถึง
โรงพยาบาล ๔ แหงในนครโตรอนโต

วนัท่ี ๖ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๔๖
การระบาดรอบที่ ๒ ทีน่ครโตรอนโต มรีายงานผ ูปวย

ยนืยนัจํานวน ๘๒ ราย

วนัท่ี ๑๑ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๔๖
องคการอนามยัโลกประกาศวา จํานวนผ ูปวยโรคซารส

สะสมทัว่โลกทีร่ายงาน (๒๙ ประเทศ) เทากบั ๘,๔๓๕ ราย
ตาย ๗๘๙ ราย
มผี ูฟนจากโรค ๖,๕๘๑ คน
อัตราการปวย/ตายเทากบัรอยละ ๙.๓๕

วนัท่ี ๑๓ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๔๖
องคการอนามยัโลกไดออกประกาศถอนชือ่อาณาบริเวณ

ทีแ่นะนําใหประชาชนเลือ่นการเดินทางเขาไปยงัทองถิน่ดังกลาว
ออกไปกอน บริเวณที่ไดรับการถอนชื่อออกไดแก เฮอเปย
ฮูเปย จิลนิ เจียงส ูชานส ีเทยีนจิน และมองโกเลยี
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๑๔๘

วนัท่ี ๑๗ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๔๖
องคการอนามยัโลกไดออกประกาศถอนชือ่อาณาบริเวณ

ทีแ่นะนําใหประชาชนเลือ่นการเดินทางเขาไปยงัทองถิน่ดังกลาว
ออกไปกอน คอื ไตหวนั

วนัท่ี ๒๑ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๔๖
รายงานของ Rainer และคณะ จากฮองกงซึ่งตีพิมพ

เผยแพรในวารสารทางการแพทยทีไ่ดรับคาํนิยมสงูอีก ๑ ฉบบัคอื
British Medical Journal มีเน้ือความวา ขอกําหนดที่องคการ
อนามยัโลกไดประกาศใหใชเปนแนวทางในการติดตามเฝาระวงั
โรคซารส  โดยเฉพาะการใหการวนิิจฉยัรายทีส่งสยั (suspect)
อาจไมสมบรูณพอทีจ่ะประเมนิผ ูปวยไดถกูตอง พรอมกบัเสนอ
แนะวา

“การติดตามตรวจผ ูปวยทุกวัน, การประเมินอาการ
นอกระบบหายใจอื่นๆ, การประเมินอาการระบบอื่นๆ, การ
ถายภาพรังสีทรวงอก อาจเปนการคัดกรองผ ูปวยท่ีละเอียด
ถีถ่วนมากข้ึน”

วนัท่ี ๒๓ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๔๖
องคอนามยัโลกไดออกประกาศถอนชือ่อาณาบริเวณ

ทีแ่นะนําใหประชาชนเลือ่นการเดินทางเขาไปยงัทองถิน่ดังกลาว
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๑๔๙

ออกไปกอน และประกาศวาไมใชดินแดนที่มีโรคซารสแพร
ประจําถิน่อีกตอไป คอื ฮองกง

วนัท่ี ๒๔ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๔๖
องคอนามยัโลกไดออกประกาศถอนชือ่อาณาบริเวณ

ทีแ่นะนําใหประชาชนเลือ่นการเดินทางเขาไปยงัทองถิน่ดังกลาว
ออกไปกอนและประกาศวาไมใชดินแดนที่มีโรคซารสแพร
ประจําถิน่ คอื กรุงปกกิง่

วนัท่ี๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
องคการอนามัยโลกประกาศวานครโตรอนโตไมใช

ดินแดนทีม่โีรคซารสแพรประจําถิน่อีกตอไป

วนัท่ี๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
องคการอนามยัโลกประกาศวา ไตหวนัไมใชดินแดน

ทีม่โีรคซารสแพรประจําถิน่อีกตอไป

วนัท่ี ๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๖
ประเทศสิงคโปรรายงานวา มีนักวิจัยรายหน่ึงไดรับ

การวนิิจฉยัยนืยนัวาเปนโรคซารส กระทรวงสาธารณสขุสงิคโปร
เปดเผยรายงานการสอบสวนเมือ่วนัที่ ๒๔ กนัยายน ๒๕๔๖
วาผ ูปวยโรคซารสรายน้ี นาจะติดเชือ้โรคซารส จากการปฏบิติังาน
ในหองปฏบิติังานวจัิยจากการปนเปอนเชือ้โดยอุบติัเหตุ ผ ูปวย
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๑๕๐

ตารางผ ูปวยเมื่อระบาด - ยุติ ระหวาง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖
ประเทศ/ดินแดน จํานวนผ ูปวยรวม/ตาย         วันสุดทายท่ีรายงาน
ออสเตรเลยี ๕/๐ ๑๒/๐๕/๐๓
บราซลิ ๑/๐ ๙/๐๖/๐๓
แคนาดา ๒๕๐/๓๘ ๙/๐๗/๐๓
จีน ๕,๓๒๗/๓๔๘ ๒๕/๐๖/๐๓
เขตปกครองพเิศษฮองกง/จีน ๑,๗๕๕/๒๙๘ ๑๑/๐๖/๐๓
เขตปกครองพเิศษมาเกา/จีน ๑/๐ ๒๑/๐๕/๐๓
จีน/ไตหวัน ๖๗๑/๘๔ ๑๙/๐๖/๐๓
โคลอมเบีย ๑/๐ ๕/๐๕/๐๓
ฟนแลนด ๑/๐ ๗/๐๕/๐๓
ฝร่ังเศส ๗/๑ ๙/๐๕/๐๓
เยอรมนี ๑๐/๐ ๔/๐๖/๐๓
อนิเดีย ๓/๐ ๑๓/๐๕/๐๓
อนิโดนีเซยี ๒/๐ ๒๓/๐๔/๐๓
อติาลี ๔/๐ ๒๙/๐๔/๐๓
มาเลเซยี ๕/๒ ๒๐/๐๕/๐๓
มองโกเลยี ๙/๐ ๖/๐๕/๐๓
นิวซแีลนด ๑/๐ ๓๐/๐๔/๐๓
ฟลปิปนส ๑๔/๒ ๑๕/๐๕/๐๓
ไอรแลนด ๑/๐ ๒๑/๐๕/๐๓
เกาหลี ๓/๐ ๑๔/๐๕/๐๓
โรมาเนีย ๑/๐ ๒๗/๐๓/๐๓
รัสเซีย ๑/๐ ๓๑/๐๕/๐๓
สงิคโปร ๒๐๖/๓๒ ๑๘/๐๕/๐๓
แอฟริกาใต ๑/๑ ๙/๐๔/๐๓
สเปน ๑/๐ ๒/๐๔/๐๓
สวีเดน ๓/๐ ๑๘/๐๔/๐๓
สวิตเซอรแลนด ๑/๐ ๑๗/๐๕/๐๓
ไทย ๙/๒ ๗/๐๖/๐๓
สหราชอาณาจักร ๔/๐ ๒๙/๐๔/๐๓
สหรัฐอเมริกา ๗๕/๐ ๒๓/๐๖/๐๓
เวียดนาม ๖๓/๕ ๑๔/๐๔/๐๓
รวม ๘,๔๓๗/๘๑๓
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๑๕๑

รายน้ี ทาํการวจัิยเกีย่วกบัไวรัส เวสท ไนล และในหองปฏบิติัการ
เดียวกันน้ีก็ปฏิบัติการวิจัยเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาซารสที่ยัง
แอ็คทฟิอย ู ดวย จึงอาจมกีารปนเปอนโดยอุบติัเหตุในขัน้ตอน
ใดขั้นตอนหน่ึงก็ได รายละเอียดจะติดตามคนไดจากhttp://
www.moh.gov.sg/sars/pdf/Report_SARS_Biosafety.pdf.

แหลงรังโรคของโรคไวรัสซารสคอืคางคาว
คางคาวตางหาก ไมใชชะมด ท่ีเปนแหลงรังโรคของ

ไวรัสกอโรคซารส
เมอืงจลีอง ประเทศออสเตรเลยี

คาวคาวแมไก
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๑๕๒

วนัท่ี ๕ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
คางคาวชนิดทีม่ชีือ่เรียกกนัวา Horseshoe bats จากตอน

กลางของประเทศจีน ทีม่ณฑลฮูเปย นาจะเปนแหลงรังโรคตาม
ธรรมชาติของไวรัสซารส ตามรายงานสรุปของคณะนักวิจัย
นักวทิยาศาสตรจากออสเตรเลยี  จีน และสหรัฐ

กอนหนาน้ีการศึกษาวิจัยบอกวา ชะมดเปนตัวการ
แพรเชือ้ แตกไ็มเคยพบวาโรคไดแพรกระจายในชะมดทัง้จาก
ชะมดในธรรมชาติและ ชะมดเลีย้ง

ในบทความวิชาการรายงานการวิจัย ซึ่งเผยแพร
ออนไลน คอื Sciencexpress ซึง่อย ูในเครือของวารสาร”Science”
อธิบายวาได ทําการตรวจตัวอยางตรวจจากตัวอยางเลือดของ
คางคาว มากกวา ๔๐๐ ตัวอยาง เกบ็จาก ๔ ทองทีต่าง ๆ กนั ใน
ประเทศจีนคอืจากมณฑล Guangdong, Guangxi, Hubei และ

หัวหนาในคณะนักวิจัย คือ Prof. Dr. Linfa Wang, จาก CSIRO Livestock
Industries’ Australian Animal Health Laboratory ในเมือง Geelong.
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๑๕๓

Tianjin พบวาในตัวอยางเลอืดคางคาวมรีะดับแอนติบอดีสงูตอ
ไวรัส โคโรนา ซารส ซึง่แสดงวาคางคาวเคยติดเชือ้ไวรัสซารส
โคโรนามากอนแลว ซึ่งหมายความวาคางคาวเปนพาหะของ
ไวรัสน้ันอย ู

คางคาวทีพ่บวามกีารติดเชือ้ไวรสซารสมากคอืคางคาว
ชนิด horseshoe จากมณฑล Hubei

นอกจากน้ัน คณะนักวจัิยยงัทราบวามีคางคาวชนิดน้ี
ขายอย ูทีต่ลาดสดในประเทศจีน เพือ่นําไปเชอืดประกอบอาหาร
หรือเพือ่เอาไปทาํยา คางคาวพวกน้ันคงจะมเีชือ้อย ู

คางคาวจําพวกน้ี ตัวเปนๆ จะมวีางขายตามตลาดสด
คนจีนจะนําไปเชอืดเพือ่ประกอบอาหารบริโภคและเพือ่เอาไป
ปรุงยา
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๑๕๔

ไวรสั-เชือ้กอโรค
๑. โคโรนาไวรัส: ไวรัสกอโรคซารส

โคโรนาไวรัสเปนไวรัส RNA หน่ึงในสาเหตุของ
โรคหวดัจากไวรัส นอกเหนือจากไวรัสในสกลุ Picornaviridae,
Paramyxoviridae, Orthomyxoviridae และ Adenoviridae แตเดิม
จําแนกเชือ้น้ีไดจากผ ูปวยในปพ.ศ.๒๕๐๘โดย Tyrrellและ Bynol
นอกจากน้ีไวรัสในสกลุน้ีเปนสาเหตุโรคระบาดในสตัว โดยพบ
คร้ังแรกเมือ่ป พ.ศ.๒๔๘๐ จากไกทีป่วยดวยโรคทางเดินหายใจ
จากน้ันตอมากพ็บวาเปนสาเหตุกอโรคลาํไสอักเสบของววั หมู
สุนัข แมว กอโรคตับอักเสบหนู และกอโรคชองทองอักเสบ
ในแมว การระบาดของโคโรนาไวรัสพบไดทัว่โลก ทาํใหเกดิโรค
ทางเดินหายใจกบัไก ไกงวง และสตัวปกหลายชนิด  เน่ืองจาก
มคีณุสมบติัในการจับกบัผวิเซลลโฮสทไดตางๆกนั

โคโรนาไวรัสที่กอโรคมนุษย (Human coronavius,
HCoV) ทีร่ ูจักกนัเดิมมี ๒ serogroups คอื OC43 และ 229 E
โดยพบวากอโรคทางเดินหายใจสวนบน โดยมักกอโรคแบบ
ไมรุนแรงและหายไดเอง แตถาเกดิในเด็กแรกเกดิหรือผ ูสงูอายุ
มกัมอีาการของโรครุนแรงในทางเดินหายใจสวนลาง และลาสดุ
เดือนมนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ พบสายพนัธ ุใหมเปนสาเหตุของโรค
Severe acute respiratory syndrome (SARS) กอโรคทางเดิน
หายใจรุนแรง
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๑๕๕

เชือ้โคโรนาไวรัสแพรติดตอไดโดยการสมัผสัใกลชดิ
กบัผ ูปวย เน่ืองจากมเีชือ้แพรออกมากบันํ้ามกู นํ้าลาย เสมหะ
อุจจาระและปสสาวะของผ ูปวย เชือ้อาจแพรโดยทางออมผาน
มาสิง่ของเคร่ืองใช โดยเฉพาะอยางยิง่ผาเชด็หนา ผาเชด็มอื ชอน
สอม แกวนํ้า หลอดดูดนํ้า และทีพ่งึระวงัเปนอยางยิง่คอื การแพร
เชื้อจากมือเขาส ูปากและจมูก นอกจากน้ันขณะน้ีกําลังมีการ
ติดตามศึกษาอยางใกลชิดดวยวา ขณะน้ีเชื่อกันวาเชื้อน้ีไม
สามารถแพรติดตอทางการหายใจได (air-borne) ทัง้น้ีขอมลูตางๆ
เหลาน้ีมคีวามสําคญั เพือ่นํามาพจิารณากําหนดวธิกีารปองกนั
โรคทีเ่หมาะสมตอไป

เมือ่วนัที่๑๒ เมษายน ๒๕๔๖ ชัว่เวลาไมนานหลงัจาก
ทีม่กีารเพาะแยกเชือ้โคโรนาไวรัสจากผ ูปวยโรคซารสได คณะ
นักวทิยาศาสตรจากแคนาดาคณะหน่ึง และจากสหรัฐอีกคณะ
หน่ึง  ตางก็แยกกันเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหสาย
นิวคลโีอไทดจีโนมของโคโรนาไวรัสไดสาํเร็จ และนํามาเผยแพร
ทางอินเตอรเน็ทดวย  จากแคนาดาพบวามสีายนิวคลโีอไทดมี
ขนาด ๒๙,๗๓๖ เบส (base) แตจากสหรัฐสายพนัธ ุ “เออรบานิ”
จะสั้นกวาเลก็นอยคือมี ๒๙,๗๒๗ เบส ผลของการวิเคราะห
อยางละเอียดน้ีจะนําไปส ูการวนิิจฉยัโรคทีแ่มนยาํ  การติดตามการ
เปลีย่นแปลงกลายพนัธ ุ  การคนควาวจัิยยารักษาโรคซารสและ
การวจัิยวคัซนีปองกนัโรค  ตลอดจนชวยในการสบืคนหากนั
ตนตอวาเชื้อโคโรนาไวรัสซารสน้ีมีตนกําเนิดมาจากที่ใด
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๑๕๖

และจากการนําไปจัดกล ุมของโคโรนาไวรัสทีไ่ดจากสตัวโดย
การวิเคราะหความสัมพันธของลําดับเบสที่ได กับสายพันธ ุ
ทีก่อโรคในสตัวตางๆรวมทัง้มนุษยดวยการสราง phylogenetic
tree พบวาโคโรนาไวรัส-ซารสน้ันถกูจัดกล ุมแยกออกจากไวรัส
ทีเ่คยพบในสตัวและในคนทีเ่คยพบมาแตด้ังเดิมไดอยางชดัเจน

รายงานขาวสดุทายเมือ่วนัที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖
ทีผ่านมาน่ีเอง   นักวทิยาศาสตรจากมหาวทิยาลยัฮองกงซึง่มขีอ
สมมติุฐานสงสยัวา โคโรนาไวรัส-ซารสนาจะมตีนตอจากสตัว
ขามมายงัมนุษย อาจจะโดยการสมัผสัใกลชดิ โดยการกนิ หรือ
โดยการถูกกัดก็ตาม  จึงไดทําการวิจัยแยกเพาะเชื้อจากสัตว
ชนิดตางๆ ทีม่จํีาหนายในตลาดทางภาคใตของจีน โดยไดตรวจ
สตัว ๒๕ ชนิด ๘ สปชสี จากสตัวทีม่ชีือ่วา marked palm civet cat
(Paguna lavarta - ชะมด) พบเชือ้โคโรนาไวรัส ๖ ตัว  พบใน
badger (สตัวชนิดหน่ึงขนาดเทาสนัุขจ้ิงจอก เทามเีลบ็อยางหมี –
So Sethaputra ๒๕๔๒) ๑ ตัว และพบใน raccoon dog (ไมมี
คําแปล) อีก ๑ ตัว เปนไวรัสที่คลายคลึงกับโคโรนาไวรัส
ซารสมาก

Masked palm civet cat น้ีเปนสตัวทีนํ่าเขาไปจากแถบ
ประเทศในเอเชยีเพือ่ไปชาํแหละจําหนายใหผ ูนิยมกนิเน้ือสตัว
แปลกๆทีเ่ขาเชือ่กนัวาบาํรุงรางกาย บาํรุงเซก็สดวย  การตรวจเลอืด
ผ ูจําหนายเน้ือสัตวพบรองรอยการติดเชือ้น้ีดวย แตก็ไมมีผ ูใด
ปวยเปนโรค
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ยังมผี ูโตแยงวาสัตวพวกน้ีอาจจะไปค ุยเขี่ยกินอาหาร
ตามสวนผกัทีม่กีารใชอุจจาระมนุษยเปนป ุยแลวติดเชือ้มากไ็ด
หรืออาจจะติดเชื้อจากคนเลี้ยงเองจากการสัมผัสใกลชิดก็ได
จึงยงัตองรอผลการศกึษาตอไป.

มีขาวที่นาสลดก็คือ มีการทําลายสุนัขและแมวเลี้ยง
ทัง้ในฮองกงและสงิคโปรเปนจํานวนมากเพราะไปเขาใจกนัวา
เปนตัวการแพรเชือ้

๒. เมตาพารามกิโซไวรัส
สกลุ Paramyxoviridae
สมาชกิในสกลุมหีลายจีนัส ไวรัสหลกัทีส่าํคญั ในสงักดั

มอีย ูกล ุมหน่ึงมชีือ่วา Paramyxoviruses
ไวรัสในสกลุน้ีสามารถกอภาวะติดเชือ้ไดทัง้ในคนและ

สตัวเลอืดอ ุน  มคีณุสมบติัคลายกบั Orthomyxoviruses (ชือ่สามญั
คอื Influenza virus หรือนิยมเรียกกนัสัน้ๆในปจจุบนัวา ไวรัสฟลู
- Flu) มขีอแตกตางระหวางไวรัสสองสกลุน้ีทีส่าํคญัคอื ความ
แตกตางในสวนของสารพันธุกรรมหรือที่เรียกกันวา จีโนม
และแตกตางกนัในกระบวนการเพิม่จํานวน

paramyxoviruses เปนตนเหตุสาํคญัของโรคของระบบ
ทางเดินหายใจในคนทัง้เด็กและผ ูใหญ

สกลุ Paramyxoviridae แบงเปน ๒ สกุลรอง (Sub-
families) คือ Paramyxovirinae และ Pneumovirinae ตาม
หลกัเกณฑของคณุลกัษณะ การเรียงตัวของจีโนม การทํางาน
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ทางชวีภาพของโปรตีน และความสมัพนัธในการเรียงลาํดับของ
จีนสทีค่วบคมุรหสัในการสรางโปรตีนชนิดตาง ๆ  ของไวรัสเอง

สมาชิกของสกุลรอง Paramyxovirinae ไดแก จีนัส
Paramyxoviruses ท่ีกอโรคในคน มดัีงน้ี

๑. parainfluenza viruses กอโรคระบบทางเดินหายใจ
ไดทัง้ตอนบน (ต้ังแตจมกู ลาํคอ หลอดลมใหญ) และระบบทาง
เดินหายใจตอนลาง (ปอด หลอดลมฝอย)

๒. mumps virus กอโรคคางทูม เยื่อห ุมสมอง
สมองอักเสบ

๓. measles virus กอโรคหดั
๔. Newcastle disease virus (NDV) สามารถกอโรค

หวดัและเยือ่บตุาอักเสบในคนได โดยติดตอจากสตัวปก (ไก)
ซึง่จะมกีารระบาดอย ูเนือง ๆ  ในฟารมไกฟารมใหญ ๆ ทาํให ไก
ลมตายไปเปนจํานวนมาก กอความสญูเสยีแกเกษตรกรผ ูเลีย้ง
ไกเปนอยางมาก

สกลุรอง Pneumovirinae ม ีสองจนัีสคอื
๑. จีนัส Pneumovirus สมาชกิไดแก
๑.๑ Respiratory syncytial virus (RSV) ซึง่เปนไวรัสที่

สาํคญัในการกอโรคหลอดลมฝอยอักเสบ(acute bronchiolitis)
และโรคปอดบวมในเด็กเลก็ โดยมกีารระบาดอย ูทัว่โลก
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๑.๒Metapneumovirus เปนไวรัสกอโรคติดเชือ้ทีเ่พิง่
จะคนพบใหม ตามปกติพบกอโรคในไกงวง ไวรัสที่พบใหม
สามารถกอโรคติดเชือ้ทางเดินหายใจทัง้ตอนบนและตอนลาง
ในเด็กเล็ก พบไวรัสอุบัติใหมน้ีเปนคร้ังแรกในประเทศ
เนเธอรแลนด

๒. จีนัส Henipahvirus เปนไวรัสที่กอโรคติดเชื้อ
อุบติัใหม มสีมาชกิอย ูสองชนิดดวยกนัคอื

๒.๑ Hendravirus  กอโรคระบบทางเดนิหายใจในมาและ
ติดตอไปยังมนุษย ทําใหเปนโรคปอดบวม พบคร้ังแรกใน
ประเทศออสเตรเลยี

๒.๒ Nipahvirus กอโรคระบบทางเดินหายใจในหมู
และแพรไปยังคนทําใหเปนโรคสมองอักเสบ พบคร้ังแรก
ในประเทศมาเลเซยี

๓. ความเห็นพองและความเห็นตางในเร่ืองไวรัสกอ โรคซารส
ความเหน็สนับสนุนวาโคโรนาไวรัสเปนสาเหตุกอโรคซารส
๑. Peiris และ คณะ จากฮองกงสามารถยืนยันวา

โคโรนาไวรัสเปนตนเหตุโดยการเพาะเชือ้หรือปฏกิริิยานํ้าเหลอืง
ในรอยละ ๙๐ ของผ ูปวย ไมสามารถแยกเชื้อไดจากคนปกติ
การเพาะเชือ้จากสิง่คดัหลัง่จากผ ูปวยโรคระบบทางเดินหายใจ
เหตุอ่ืนๆ ๔๐ รายไมพบโคโรนาไวรัสเลย ตรวจเลอืดผ ูบริจาค
โลหติ ๒๐๐ คน พบรองรอยการติดเชือ้แตไมมอีาการของโรค
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๒. Ksiazek และคณะ จากสหรัฐแยกเพาะเชื้อได
จากสิง่สงตรวจทีไ่ดจากนายแพทยคารโล เออรบานิ ทีส่งไปจาก
ประเทศไทย และแยกไดจากผ ูปวยในฮองกงดวย

๓. Drosten และคณะ สามารถแยกเพาะเชือ้ไดจาก
แพทยชาวสงิคโปรและคนไขรายอ่ืนอีกดวย จนสามารถพฒันา
ชุดการตรวจพีซีอารไดสําเร็จ มีรายงานจากปารีสวา สถาบัน
ปาสเตอรกแ็ยกเชือ้ไดจากสิง่สงตรวจทีส่งไปจากกรุงฮานอย

๔. Poutanen และคณะ  รายงานการแยกเชือ้โคโรนา
ไวรัสได ๕ สายพนัธ ุจากผ ูปวย ๖ รายในประเทศแคนาดา

๕. Dr. Albert Osterhaus และคณะ จาก Erasmus
Medical Center, University of Rotterdam ประเทศเนเธอรแลนด
สามารถทาํการทดลองยนืยนัวาโคโรนาไวรัสนาจะเปนสาเหตุ
มากที่สุด โดยผลการทดลองในลิงเพื่อใหสมบูรณแบบตาม
Koch’s postulationกลาวคอื ไดแบงสตัวทดลองออกเปนสามกล ุม
กล ุมที่ ๑ ใชโคโรนาไวรัสอยางเดียว กล ุมที่ ๒ ใชไวรัสเมตา
พารามกิโซไวรัสอยางเดียว และกล ุมที่๓ ใชโคโรนาไวรัสกอน
แลวตามดวยเมตาพารามิกโซไวรัส ผลปรากฏวาลิงกล ุมที่ ๑
มอีาการของโรคซารสแบบในคน กล ุมที่ ๒ มอีาการหวดัออนๆ
และกล ุมที่ ๓ กไ็มไดมอีาการรุนแรงกวากล ุมที่ ๒ แตอยางใด
แยกเชื้อจากสัตวทดลองที่ปวยก็ไดเชื้อตรงกับที่ทดลอง
สรุปไดวามีการแยกเชื้อโคโรนาไวรัสไดจากผ ูปวยโรคซารส
ในรายที่หายตรวจพบแอนติบอดีไดในเลือดของรายดังกลาว
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การทดลองในสตัวกใ็หผลยนืยนั เปนอันวาครบตามขอกาํหนด
ของ Koch’s postulation จึงสรุปไดวาโรคซารสเกดิจากโคโรนา
ไวรัส

ความเห็นตาง
Poutanen และคณะ จากประเทศแคนาดา รายงานวา

สามารถตรวจพบสารพนัธกุรรมของเมตาพารามกิโซไวรัสโดย
วธิพีซีอีาร ๕ ตัวอยาง จาก ๖ ตัวอยาง และ ในผ ูปวย ๔ รายที่
พบโคโรนาไวรัสกพ็บเมตาพารามกิโซไวรัสรวมดวย

สรุป ในขณะน้ีถือกันวาโคโรนาไวรัสเปนเหตุของ
โรคซารสแตเพยีงชนิดเดยีว
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บทสรปุของโรคซารส

โรคทางเดินหายใจเฉยีบพลนัรุนแรงหรือทีร่ ูจักกนัใน
ชือ่ SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) เกดิการระบาด
คร้ังแรกในมณฑลกวางต ุงของประเทศจีนประมาณเดือน
พฤศจิกายน ป ๒๕๔๖ โดยพบผ ูปวยปอดบวมนอกรูปแบบ หรือ
Atypical Pneumonia ซึง่ไมตอบสนองตอยาปฏชิวีนะ  ตอมาเกดิ
การระบาดในเวยีดนาม ฮองกง โตรอนโต โดยพบการระบาด
ในบุคคลากรทางการแพทย ครอบครัว และผ ูสัมผัสใกลชิด
จนกระทัง่วนัที่๒๖ เมษายน ๒๕๔๖ มกีารแพรระบาดไปยงั ๒๖
ประเทศ  รวมมรีายงานผ ูปวยนาจะเปน (Probable case) ๔,๘๓๖
ราย และเสยีชวีติ ๒๙๓ ราย  ลกัษณะทีส่าํคญัของโรค SARS
โดยสงัเขปคอื

อาการสาํคญั
ไขสงูมากกวา ๓๘ องศา  หนาวสัน่ ปวดกลามเน้ือ  ไอ

ตอมามอีาการหายใจลาํบากอันเน่ืองมาจากเกดิการอักเสบของปอด
ผ ูปวยรอยละ ๙๐ จะหายเปนปกติในเวลาประมาณ ๑๐-๑๔ วนั
แตรอยละ ๑๐ ของผ ูปวยจะมอีาการระบบหายใจลมเหลว  และ
เสยีชวีติประมาณรอยละ ๑๕ ของผ ูปวยทัง้หมด
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อตัราปวยและอตัราตาย
เน่ืองจากเปนระยะเร่ิมแรกของการระบาดจึงยงัระบอัุตรา

ปวยยงัไมไดแนนอน สาํหรับอัตราตายกแ็ตกตางกนัไปในแตละ
ประเทศและอัตราเสีย่งทีแ่ตกตางกนั ในขณะน้ียงัคาํนวณไดไม
แนนอนอัตราตายประมาณรอยละ ๕ หรือสงูกวาน้ันถงึรอยละ
๑๔-๑๖ กไ็ด

เชือ้ตนเหตุ
เรียกชือ่งาย ๆ วาไวรัสซารส (SARS virus) เปนไวรัส

ในสกุล Coronaviridae ซึ่งแตกตางไปจากสายพันธ ุเดิมที่กอ
ใหเกิดโรคในคนและสัตว ถาหากพบวามีสาเหตุอ่ืนเชน
Mycoplasma หรือ Chlamydia กจ็ะไมถอืวาเปนโรคซารส

การวนิิจฉยั
อาศยัอาการไขสงูกวา ๓๘ องศา รวมกบัอาการไอ มกั

ไอแหงๆ หรือ หายใจลาํบากโดยทีม่ปีระวติัเดินทางไปในพืน้ที่
แพรโรคตามประกาศขององคการอนามยัโลก ซึง่จะมปีระกาศ
ใหทราบเปนระยะๆไป หรือมีประวัติสัมผัสใกลชิดกับผ ูปวย
ซารส รายอ่ืนๆ  ใหจัดเปนรายสงสยั (Suspected case) หาก Chest
x-ray พบรอยการอักเสบดวยใหจัดเปนนาจะเปนหรือ Probable
case (นิยามองคการอนามยัโลกปรับปรุง ๑ เมษายน ๒๕๔๖)
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การตรวจทางหองปฏิบัติการ มีการตรวจที่เพิ่งนํามา
ใชไดแก

 การตรวจหา Antibody ดวยวธิี Elisa มกัพบภมูคิ ุม
กนัในประมาณสปัดาหที่๓

 การตรวจหา Antibody ดวยวธิี Immunofluorescent
ตองมอีาการปวยประมาณ ๑๐ วนั

 การตรวจหาสารพนัธกุรรม RNA ของไวรัสดวยวธิี
Reverse Transcriptase PCR แมจะมคีวามจําเพาะแตความไวนอย
การตรวจไมพบไมไดแปลวาไมติดเชือ้

แหลงรังโรคผ ูปวย
วธิกีารตดิเชือ้
วิธีการติดตอจากคนส ูคนโดยการสัมผัสฝอยละออง

นํ้ามกู นํ้าลาย ของผ ูปวย (Droplet transmission) อันเกดิจากการ
สมัผสัใกลชดิ   ยงัไมมหีลกัฐานวาการระบาดเกดิจากการแพรเชือ้
ทางอากาศ สถานที่ที่มีตัวอยางวาเกิดการแพรเชื้อ สวนใหญ
เกิดในโรงพยาบาล มีบางที่เกิดในที่อ่ืน ๆ เชน ในกรณีของ
โรงแรม Metropole มกีารติดเชือ้ในเคร่ืองบนิ (เชนกรณีAir China
CA 112 วนัที่ ๑๕ มนีาคมจากฮองกงไปปกกิง่) มกีารระบาด
ในตึกอพาตเมนตของเกาะฮองกง (Amoy Garden Apartments)
ซึง่มผี ูปวยเกดิขึน้พรอมกนัจํานวนสองรอยกวาราย  ทําใหเกดิ
สมมุติฐานวาอาจเกิดการแพรผานสิ่งแวดลอมโดยตรวจพบ
เชือ้ในอุจจาระของผ ูปวยและในทอระบายของหองสขุา
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๑๖๕

ระยะฟกตวั
ระยะฟกตัว ต้ังแต ๒ ถงึ ๑๐ วนั  เฉลีย่ประมาณ ๕ หรือ

๖ วนั

ระยะเวลาท่ีสามารถแพรเชือ้
ระยะที่เชือ้สามารถแพรได สวนใหญพบในชวงทีม่ี

อาการปวยแลวประมาณวันทีส่ามหรือสี่ซึง่มีอาการไข และมี
อาการทางระบบหายใจชดัเจน  พบพยาธสิภาพในปอด  ในระยะ
ฟกตัวหรือระยะทีย่งัไมมอีาการยงัไมมขีอมลูวาแพรเชือ้ไดหรือไม
แตกค็ะเนวาโอกาสแพรเชือ้คงจะมนีอยมาก

ความสามารถในการแพรเชือ้
บทบาทของ Index case และ Super-spreader การสอบ

สวนโรคในประเทศจีน ฮองกง  สงิคโปร โตรอนโต  สวนใหญ
จะสามารถสบืสาวไดวามปีระวติัสมัผสัผ ูปวยรายใดรายหน่ึงซึง่เปน
คนไขรายแรกของการระบาด (Index case) นอกจากน้ียงัพบวา
ผ ูปวยแตละรายมีขีดความสามารถในการแพรเชื้อไมเทากัน
ผ ูปวยบางรายสามารถแพรเชือ้ไปยงัผ ูอ่ืนทีเ่ขาไปสมัผสัในระยะ
เวลาสัน้ ๆ ไดหลายรายไดมากกวา ๒๐ ราย เรียกวาเปน Super-
spreader ในขณะทีผ่ ูปวยบางรายแพรเชือ้ไปใหผ ูสมัผสัไดเพยีง
๑ หรือ ๒ รายเทาน้ัน
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๑๖๖

กล ุมเสีย่ง และปจจยัเสีย่ง
ประชากรกล ุมเสีย่ง  บคุคลทีใ่กลชดิผ ูปวยไดแก บคุลากร

ทีดู่แลผ ูปวย สมาชกิในบานเดียวกนั และผ ูสมัผสัใกลชดิอ่ืน ๆ
(Close contacts) จากสถติิของประเทศตางๆ โรคน้ีเกดิในผ ูใหญ
เด็กเกดินอย  ไมมคีวามแตกตางทางเพศ  ผ ูเสยีชวีติสวนใหญมกั
เปนผ ูสงูอาย ุ มโีรคประจําตัวหรือโรคอ่ืนอย ูเดิม

ภมูคิ ุมกนัตอเชือ้  การพบระดับภมูคิ ุมกนัตอเชือ้ SARS
ไวรัสในผ ูปวยทีห่ายดีแลว  ทาํใหเกดิสมมติุฐานวาคงจะมภีมูกินั
ตอเชือ้ไประยะเวลาหน่ึง  แตจะนานเพยีงใดยงัตองติดตามตอไป

การรักษา  ยงัไมมยีาจําเพาะ

การควบคมุโรค
แยกรักษาผ ูปวย (Isolation) ปองกันการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล (Hospital infection control) ติดตามผ ูสัมผัส
(Contract tracing) ซึ่งตองอาศัยระบบการเฝาระวังและการ
สอบสวนโรคทีร่วดเร็ว ถกูตองครบถวน
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Partial genetic sequence information for scientists about
the Novel Coronavirus 2012

Development of diagnostics for novel coronavirus -
added 27 September 2012 

 HPA has received a number of requests about
molecular diagnostics and whether broadly reactive primers will
pick up this virus. The pan-coronavirus primers described by
Ksiazek et al and Vijgen et al 2008 should both work.

 The World Health Organisation has convened
relevant European laboratories to work collaboratively to produce
clinically validated assays for real-time detection of the novel
coronavirus.

 The patient clinical material that HPA has does not
react with the specific detection assays which we have for OC23,
229E, NL63 or SARS.

 The whole genome of the material that is described
in ProMed post#501 is expected to be published by Professor
Ron Fouchier, Rotterdam, in the next 24-48 hours. This sequence
will be based on cultured virus which has been in Rotterdam since
early July.

 The sequence data that HPA has from the London
case is based on direct detection in clinical material obtained at the
weekend. The HPA does not yet have a virus isolate, although

๑๖๙
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obviously clinical material is already in tissue culture in an attempt
to make isolates from the London case.

 HPA welcomes offers of reagents or information
from scientists working in this area which may be useful in this
situation.

References:
Ksiazek et al. A Novel Coronavirus Associated with Severe

Acute Respiratory Infection. N Engl J Med. 2003 May 15;348(20):1953-
66

Vijgen et al. A pancoronavirus RT-PCR assay for detection
of all known coronaviruses. Methods Mol Biol. 2008;454:3-12.

Phylogenetic tree - added 25 September 2012
Phylogenetic tree constructed with partial sequences from

the polymerase gene (nsp12) of representative coronaviruses from
different groups is displayed in the attached figure.

The sequence obtained at HPA has been tentatively
named as London1_novel CoV 2012 (boxed in red). The HPA
sequence data is based on direct detection from clinical material
from the London case. HPA do not yet have a virus isolate. There
will shortly be a GENBANK accession number for the sequence.
The attached phylogenetic tree is considered preliminary, as is
virus nomenclature, and liable to change as more information or
a virus isolate becomes available.

 
๑๗๐
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This is the partial nucleotide sequence of the viral polymerase (nsp12):
>London1_novel_CoV_2012_nsp12(partial)

TATTAGTGCTAAGAATAGAGCTCGCACTGTTGCAGGCGTGTCCATACTTAGCACAATGAC
TAATCGCCAGTACCATCAGAAAATGCTTAAGTCCATGGCTGCAACTCGTGGAGCGACTTG
CGTCATTGGTACTACAAAGTTCTATGGTGGCTGGGATTTCATGCTTAAAACATTGTACAA

AGATGTTGATAATCCGCATCTTATGGGT
You may download the fasta file (as a zip file) from the link below:

London1 novel CoV 2012 nsp12 (partial) (ZIP Archive, 330 byte)

Last reviewed: 27 September 2012

๑๗๑
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คลสัเตอร
หากมีผ ูปวยเกิดข้ึนในเวลาใกลเคียงกัน ในสถานท่ี

เดยีวกนั และมผี ูปวย ๒ รายข้ึนไป ถอืวามคีลสัเตอรอบุตัข้ึินแลว
และอาจเปนการติดตอ จาก-คน-ส ูคนก็ได จนถึงวันท่ี ๓
พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีคลัสเตอรเกิดข้ึนแลว ๗ คลัสเตอร
ดงัตอไปน้ีคอื

คลสัเตอรท่ี ๑ ประเทศจอรแดน
อุบติัเมือ่เดือนเมษายน ๒๕๕๕ ในประเทศจอรแดน
มผี ูปวย๒ รายดวยกนั รายแรกเปนหญิงอายุ๔๕ป รายที่

๒ เปนชายอายุ ๒๕ ป เปนนองชายของรายแรก ทั้งค ูเปน
เจาหนาทีใ่นโรงพยาบาล ไมแนใจวาติดกนัเองหรือติดจากผ ูปวย

คลสัเตอรท่ี ๒ ประเทศซาอดุอิาระเบยี
อุบัติเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ในประเทศ

ซาอุดิอาระเบยี
เมือ่ปลายเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ มผี ูปวยชาย ๓ รายอย ู

ในครอบครัวเดียวกนั
ชายรายแรก อายุ ๓๙ ป
รายที่๒ กอ็ย ูในวยั ๓๐ ปเศษ เปนนองชายของรายแรก
รายที่ ๓ เปนชายอายุ ๗๐ ป รายทีม่อีายุ ๓๙ ปและ ๗๐

ปเสยีชวีติ และรายทีม่อีายุ๗๐ ป เปนบดิาของผ ูปวย๒ รายแรก

๑๗๒
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คลสัเตอรท่ี๓ ประเทศสหราชอาณาจกัร
เปนคลัสเตอรในประเทศสหราชอาณาจักร อุบัติขึ้น

เมือ่เดือนมกราคม ๒๕๕๖ มผี ูปวยอย ู ๓ รายดวยกนัดังทีไ่ดเคย
บรรยายมากอนแลว

คลสัเตอรท่ี๔ ประเทศซาอดุอิาระเบยี
อุบัติเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ในประเทศซาอุดิ

อาระเบยี
มผี ูปวย ๒ รายดวยกนั รายแรกเปนชายไมทราบอายุ

เสยีชวีติเมือ่วนัที่ ๒ มนีาคมและรายที่ ๒ เปนชายอายุ ๓๙ ป
รายน้ีฟนโรคและหาย

คลสัเตอรท่ี ๕ ประเทศซาอดุอิาระเบยี
อุบัติเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ในประเทศซาอุดิ

อาระเบยี แตรายงานเมือ่วนัที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มผี ูปวย
๓ รายดวยกนั

รายแรกเปนหญิงอายุ ๕๓ ป เร่ิมปวยเมื่อวันที่ ๒๗
เมษายน ๒๕๕๖ นาจะเสยีชวีติ (ไมแนชดั)

รายที่ ๒ เปนชายอายุ ๕๐ ป เร่ิมมอีาการปวย เมือ่วนัที่
๓๐ เมษายน ๒๕๕๖

รายที่ ๓ เปนชายอายุ ๓๓ ป เร่ิมมอีาการปวย เมือ่วนัที่
๒๘ เมษายน ๒๕๕๖

๑๗๓
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คลสัเตอรท่ี ๖ ประเทศ ฝร่ังเศส
อุบติัเมือ่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ในประเทศ ฝร่ังเศส

เปนการติดเชือ้ในการรวมหองในหอผ ูปวยทีโ่รงพยาบาลประมาณ
๑๐ ชัว่โมง

คลสัเตอรน้ีมผี ูปวย ๒ รายดวยกนั
รายแรกเปนชายอายุ ๖๕ ป
รายที่๒ เปนชายอายุ ๓๑ ป

คลสัเตอรท่ี ๗ ประเทศทูนิเซยี
อุบติัเมือ่ปลายเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ ในประเทศ

ทนิูเซยี มผี ูติดเชือ้ ๓ รายดวยกนั ทีไ่ดรับการชนัสตูรยนืยนัวา
ติดเชือ้ MERS-CoV

รายแรกเปนชาย อายุ ๖๖ ป เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๑๐
พฤษภาคม ๒๕๕๖

รายที่ ๒ เปนหญิงอายุ ๓๕ ป เปนบตุรสาวของรายแรก
ปวยมอีาการออน ๆ  และหายจากโรค

รายที่ ๓ เปนชายอายุ ๓๔ ป บตุรชายของรายแรก ไมมี
อาการปวยแตชนัสตูรยนืยนัวาติดเชือ้ MERS-CoV เหมอืนสอง
รายแรก

ทั้งสามไดรวมเดินทางไปทัศนาจรยังประเทศซาอุดิ
อาระเบยีและกาตาร นานประมาณ ๑ สปัดาห

๑๗๔



เกิดวันที่ ๒ มกราคม ๒๔๗๖ จบการศึกษาแพทยศาสตร
บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร เม่ือปพ.ศ. ๒๔๙๙-๒๕๐๐

หลังการฝกอบรมแพทยประจําบานทางอายุรศาสตร ไดรับ
การบรรจเุปนอาจารยประจาํในแผนกวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล ศึกษาเพ่ิมเติมโดยทุนมูลนิธิอเล็กซานเดอร ฟอน

เก่ียวกับผ ูนิพนธ



ฮุมโบลท ไดรับปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย
ฮัมบวรก พ.ศ. ๒๕๐๕ เขาศึกษาในวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ร ุนที่ ๒๖ รับปริญญาจากวิทยาลัยในปพ.ศ. ๒๕๒๗ ไดรับปริญญา
วิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์เทคนคิการแพทย และแพทยศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ชีวการแพทย จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

เ ม่ื อ รั บ ราชการไ ด เ ล่ื อ น ช้ั น เ ป นร อ ง ศ าสต ร าจ าร ย
ศาสตราจารย และไดเล่ือนเปนศาสตราจารยระดับ ๑๑ เม่ืออายุได
๔๙ ป เปนอาจารยพิเศษ สอนในมหาวิทยาลัยในตางจังหวัดอกีหลาย
มหาวิทยาลัย

ดานการบริหาร ไดรับแตงตั้งใหเปนหัวหนาสาขาวิชาไวรัส
วิทยา และตอมาเปนหัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยา และเปนคณบดี
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล ตําแหนงสุดทายเปน
รองอธิการบด ี มหาวิทยาลัยมหดิล จนเกษยีณอายุราชการ

ไดรับพระราชทานเครื่ องราชอิสริยาภรณขั้นสูงสุด
มหาปรมาภรณชางเผอืก

ไดรับรางวัลหลายรางวัล อาทิเชน รางวัลนักวิจัยดีเดน
แหงชาต ิรางวัลมหดิล บบีราวน

ท่ีภาคภมูใิจเปนอยางย่ิงเมือ่รบัพระราชทานเหรยีญดษุฎมีาลา
เข็มศิลปวิทยา และโปรดเกลาใหเปนราชบัณฑิต สํานักวิทยาศาสตร
ประเภทวิทยาศาสตรประยุกต สาขาแพทยศาสตร
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