โรคติดเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ 2012

(Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV))
ตัง้ แต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) ถึง พ.ศ. 2556
(ค.ศ. 2013) องค์การอนามัยโลกรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อ
โคโรน่าสายพันธุ์ 2012 (MER–CoV) จ�ำนวน 178 ราย เสียชีวิต
76 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 42.70 เพศชาย ร้อยละ 62 เพศ
หญิง ร้อยละ 38 มัธยฐานของอายุ 52 ปี (อายุระหว่าง 14 เดือน
ถึง 94 ปี) แบ่งตามประวัติการสัมผัสพบว่าในกลุ่มที่ไม่มีประวัติ
สัมผัสผู้ป่วยรายอื่น มัธยฐานของอายุ 58 ปี และกลุ่มที่มีประวัติ
สัมผัสผู้ป่วยรายอื่น 44 ปี ภูมิภาคและประเทศที่มีรายงานผู้ป่วย
โรคติดเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ 2012 มี ดังนี้ ภูมิภาคตะวันออกกลาง
ได้แก่ ประเทศจอร์แดน คูเวต โอมาน กาตาร์ ซาอุดิอาระเบีย และ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ภูมิภาคยุโรป ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี
และสหราชอาณาจักร ภูมภิ าคแอฟริกาเหนือ ได้แก่ ประเทศตูนเิ ซีย
ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ได้รบั รายงานจากประเทศในภูมภิ าคตะวันออกกลาง
โดยเฉพาะประเทศซาอุดอิ าระเบีย หรือผูท้ มี่ ปี ระวัตกิ ารเดินทางไป
ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง
ในปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) มีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
โคโรน่าสายพันธุ์ 2012 จากทั่วโลก 174 ราย (ใกล้เคียงกับปี พ.ศ.
2555) เสียชีวิต 63 ราย และอัตราป่วยตาย ร้อยละ 36.21
(ต�่ำกว่าปี พ.ศ. 2555)
ประเทศ
1. ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
3. กาตาร์
4. สหราชอาณาจักร
5. อิตาลี
6. ตูนีเซีย
7. ฝรั่งเศส
8. โอมาน
9. คูเวต
10. จอร์แดน

อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย 1:1.8 มัธยฐานของอายุ
53 ปี (14 เดือน ถึง 94 ปี) กลุ่มอายุสูงสุดได้แก่ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 33.14 รองลงมาได้แก่ 50 - 59 ปี (23.26%), 40 – 49 ปี
(15.21%), 30 - 39 ปี (13.37%) ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยเป็นบุคลากรทางการ
แพทย์ 32 ราย ร้อยละ 18.39 มีประวัติป่วยด้วยโรคเรื้อรังตั้งแต่ 1
โรคขึ้นไป 79 ราย ร้อยละ 45.40 ประวัติสัมผัสสัตว์ (อูฐ แพะ แกะ
ไก่ เป็ด นกพิราบ แมว) 6 ราย ร้อยละ 3.45 รายงานผู้ป่วยเป็นกลุ่ม
ก้ อ นหลายเหตุ ก ารณ์ ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด ในสถานพยาบาล และ
ครอบครัว โดยมีรายงานผู้ป่วยสูงสุดในสถานพยาบาลในจังหวัด
Al - Hofuf Dammam และ Al - Hasa ราชอาณาจั ก ร
ซาอุดีอาระเบีย (23 ราย) และครอบครัวแห่งหนึ่งในจังหวัด
HafrAl - batin ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (10 ราย)
มีรายงานผูป้ ว่ ยโรคติดเชือ้ โคโรน่าสายพันธุ์ 2012 ในปี พ.ศ.
2556 ทุกเดือน เดือนที่มีรายงานผู้ป่วยสูงสุดได้แก่ เดือนกันยายน
ร้อยละ 15.52 รองลงมาได้แก่ พฤษภาคม (13.79%) สิงหาคม
(10.92%) และเมษายน (10.92%)
การกระจายของโรคติดเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ 2012 ในปี
พ.ศ. 2556 มีรายงานจากประเทศต่างๆ 10 ประเทศทั่วโลก (รูปที่ 1)

จ�ำนวนผู้ป่วย (ราย)

จ�ำนวนผู้เสียชีวิต (ราย)
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The WHO MERS-CoV Research
Group รายงานเผยแพร่ เรื่ อ ง State of
Knowledge and Data Gaps of Middle
East Respiratory Syndrome Coronavirus
(MERS-CoV) in Humans ในปี พ.ศ. 2556
พบว่าจากผู้ป่วยที่ศึกษา 161 ราย มัธยฐาน
ของอายุ 53 (14 เดือน - 94 ปี) เพศชาย ร้อย
ละ 64.5 มีอาการระบบหายใจรุนแรง (severe
respiratory) ร้อยละ 63.4 ผูป้ ว่ ยมีประวัตปิ ว่ ย
ด้วยโรคเรื้อรังตั้งแต่ 1 โรคขึ้นไปและเสียชีวิต
ร้อยละ 76 อาการทางคลินกิ มีตงั้ แต่ไม่มอี าการ
จนถึงปอดบวมอย่างรุนแรงร่วมกับอาการอืน่ ๆ
(severe pneumonia with the acute
respiratory distress syndrome (ARDS),
septic shock and multi-organ failure)
การติดต่อของโรคระหว่างคนสู่คน มีรายงาน
ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนในประเทศฝรั่งเศส อิตาลี
จอร์แดน ราชอาณาจักรซาอุดอี าระเบีย ตูนเิ ซีย
สหราชอาณาจักร และกาตาร์ โดยพบทั้งใน
สถานพยาบาล ผู้สัมผัสร่วมบ้าน และสถานที่
ท�ำงาน
รังโรค MERS-CoV มีพันธุศาสตร์หรือ
ยีนที่ใกล้ชิดกับค้างคาวในทางใต้ของประเทศ
จีน ประเทศไทย เม็กซิโก กาน่า และแอฟริกาใต้
นอกจากนั้นพบ antibodies ต่อ MERS-CoV
หรื อ คล้ า ยคลึ ง ในอู ฐ ที่ Spanish Canary
ประเทศโอมาน จอร์แดนและประเทศอียิปต์
อย่างไรก็ตามมีข้อมูลเพียง 49 ราย ร้อยละ
30.43 ที่ มี ป ระวั ติ สั ม ผั ส สั ต ว์ รวมทั้ ง เป็ น
เจ้าของ หรือเข้าเยี่ยมฟาร์มอูฐ แพะ แกะ ไก่
เป็ด และอื่นๆ
แม้จะมีข้อมูลจากแหล่งต่างๆ แต่ยัง
ไม่ มี ค วามชั ด เจนว่ า ผู ้ ป ่ ว ยติ ด เชื้ อ อย่ า งไร
มีรัง โรคอยู ่แหล่ งใด ยังไม่พบ Sustained
human-to-human transmission of
MERS-CoV องค์การอนามัยโลกจึงเสนอแนะ
ให้ทุกประเทศเฝ้าระวัง acute respiratory
infections และทบทวนการเจ็ บ ป่ ว ยที่ มี
อาการผิดปกติอย่างระมัดระวัง
ผู้เรียบเรียง
ธนพร หล่อปิยานนท์
บรรณาธิการวิชาการ
นพ.ฐิติพงษ์ ยืนยง
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Fig 1 Map of laboratory-confirmed cases of MERS-CoV. 2012 - 2013
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