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ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2555 จนถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยที่มีอาการ Acute respiratory distress การ
ติดเช้ือท่ีปอด และตรวจพบเช้ือ a novel coronavirus 2 ราย ก่อนมีอาการผู้ป่วยทั้ง 2 ราย มีประวัติเดินทางหรือ
พํานักอยู่ในประเทศซาอุดิอารเบียมาก่อน โดย 

รายที่ 1 เป็นชาย ชาวซาอุดิอารเบียอายุ 60 ปีอาศัยอยู่ในเมือง Jeddah เริ่มมีอาการเมื่อวันท่ี 6 
มิถุนายน 2555 เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อวันท่ี 13 มิ ถุนายน 2555 ด้วยอาการ severe 
pneumonia  ต่อมามีอาการแทรกซ้อนคือไตวายอย่างเฉียบพลัน และเสียชีวิตในวันที่ 24 มิถุนายน 2555 จาก
การตรวจ Lung Tissue ไม่พบเช้ือ Influenza virus A.B., parainfluenza virus, enterovirus และ 
adenovirus ต่อมาจึงทดสอบด้วย pancoronavirus RT-PCR ได้ผลบวก มีการส่งตรวจหา genome ที่ Erasmus 
Medical Centre, Rotterdam ซึ่งพบ a putative novel beta - coronavirus ที่เก่ียวข้องใกล้ชิดกับ bat 
coronavirus 
          รายที่ 2 เป็นชายชาวการ์ตา อายุ 49 ปี ไม่มีประวัติunderlying  มีประวัติการเดินทางไป
ประเทศซาอุดิรเบีย (ญาติให้ประวัติว่ามีอาการ severe Flu หลังจากเข้าร่วมพิธี minor pilgrimage ท่ีประทศ       
ซาอุฯ เกือบ 1 สัปดาห์) เริ่มมีอาการ respiratory symtoms เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2555 เข้ารับการรักษาในห้อง
ผู้ป่วยหนักที่เมืองโดฮา ประเทศการ์ตา เมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2555 ต่อมามีอาการแทรกซ้อนคือ ไตวาย ผู้ป่วยราย
น้ีได้ส่งต่อทาง  air ambulance  เพื่อเข้ารับการรักษาตัวต่อในแผนกผู้ป่วยหนัก ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ในวันท่ี 11 กันยายน 2555  ระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2555 เจ้าหน้าทีได้เก็บตัวอย่างจาก upper และ 
lower respiratory tract ไม่พบเช้ือทั้ง Influenza virus A.B hMPV RSV 21 กันยายน จึงได้เก็บตัวอย่างจาก 
Lower tract และตรวจโดย pancoronavirus RT-PCR ได้ผลบวก จากการตรวจ nucleotide BLAST ใน
ประเทศอังกฤษ พบว่า 80% homology กับ bat coronavirus และได้เปรียบเทียบรายท่ีตรวจโดย Erasmus 
Medical Centre,Rotterdam มีความใกล้เคียงกันถึง 99.5 % หน่วยงานป้องกันสุขภาพของอังกฤษได้รายงาน
ผู้ป่วยให้ WHO  ได้รับทราบ ขณะน้ีผู้ป่วยยังคงรักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยหนัก ยังไม่มีรายงานผู้สัมผัส (รวมทั้งแพทย์ 
พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ่ืนๆท่ีดูแลผู้ป่วย) มีอาการผิดปกติ 

The novel Coronavirus แม้จะอยู่ใน Familily เดียวกับ SARS coronavirus (SARS-CoV) แต่
มีลักษณะหรือรูปแบบทางระบาดวิทยาไม่เหมือนกับ SARS ที่ระบาดท่ัวโลกเม่ือปี 2546  ท่ีมีผู้ป่วยทั่วโลก 8,000 
ราย เสียชีวิต 800 ราย (มีการป่วยตายท่ีเป็น Cluster ในกลุ่มแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วยในโรงพยาบาลด้วย)  ตัวไวรัส
ต่างกันท่ีทําให้เกิดไตวายเฉียบพลัน  โดยไวรัสน้ีทําให้เกิดอาการรุนแรงเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ (SARS) 
เป็นผลให้ระบบหายใจล้มเหลว และ/หรืออาจจะเกิดไตวายเฉียบพลัน (Acute renal failure : ARF) อย่าง



รวดเร็ว  (พบว่าผู้ป่วยเป็น ARF (n=13; 17%) และ non-ARF groups (n=65)  สรุป คือ การเกิด ARF ระหว่าง
การดําเนินโรคสัมพันธ์กับ catatrophic outcome  และได้ต้ังช่ือไวรัสน้ีว่า"London1_novel CoV 2012." 

องค์การอนามัยโลกยังเปิด เผยด้วยว่า กําลังหาเครือข่ายห้องทดลองปฏิบัติการท่ีสามารถให้ความ 
รู้ความเช่ียวชาญเรื่องโคโรนาไวรัสแก่ประเทศต่างๆ เน่ืองจากเช้ือน้ีอยู่ในตระกูลโคโรนาไวรัส ซ่ึงเป็นตระกูล
เดียวกับเช้ือไวรัสซาร์สท่ีพบครั้งแรกในจีนเม่ือปี 2546  

นักวิทยาศาสตร์จาก European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 
กล่าวว่าได้เฝ้าติดตามเช้ือน้ีอย่างใกล้ชิดจาก ผลเบ้ืองต้นทางไวรัสวิทยาเห็นว่าโรคน้ีอาจจะมีการติดต่อจากสัตว์      
(zoonoses.) 

ขณะน้ียังไม่มีข้อมูลว่า โรคน้ีมีแหล่งโรคอาการและอาการ การติดต่อ อย่างไรแต่จากข้อมูลผู้ป่วย
ยืนยันทั้ง 2 ราย โรคน้ีผู้ป่วยจะมีไข้ ไอ หายใจลําบาก การติดต่ออาจจะติดต่อเหมือนกับการติดเช้ือทางเดินหายใจ
ทั่วไปคือ airborne droplets เมื่อผู้ติดเช้ือไอ หรือจาม  นอกจากน้ันไม่มีรายงานการติดเช้ือจากคนสู่คน  องค์การ
อนามัยโลกและประเทศซาอุดิอารเบียยังไม่มีประกาศห้ามเดินทางเข้าประเทศซาอุดิอารเบีย เพื่อไปร่วมพิธีฮัจญ์ใน
เดือนตุลาคม 2555  แต่แนะนําให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลกมีการรายงานผู้ป่วยท่ีมีอาการ acute respiratory 
infection หลังจากกลับจากประเทศซาอุดิอารเบีย หรือการ์ตา  โดยมีการกําหนดนิยามเบ้ืองต้น โดยแบ่งเป็น
ผู้ป่วยท่ีควรจะสอบสวน( Patient under investigation) ผู้ป่วยน่าจะเป็น( Probable Novel Coronavirus) 
และผู้ป่วยยืนยัน ( Confirmed Novel Coronavirus)  
                จากการศึกษาข้อมูลย้อนหลังพบว่า  Human coronaviruses  พบครั้งแรกเม่ือปี 2503 ซึ่งถูก
เรียกว่า the crown-like  รายงานของไต้หวัน พบว่าผู้ป่วย GENEVA  ในกลุ่มผู้ป่วยยืนยันหรือเข้าข่าย 
(confirmed or probable) ที่เสียชีวิตด้วย SARS มีอาการ ARF  เช่นกันกับท่ีพบในรายงานโรค SARS ในปี ค.ศ.
2003 ในฮ่องกง  ซ่ึ ง ท้ังสองการ ศึกษาให้ ข้อ สัง เกตว่า ผู้ป่วยมี อาการไตวายเฉียบพลัน นําไป สู่การ
เสียชีวิต นอกจากน้ันในเดือนเมษายน 2555 ที่ประเทศจอร์แดนพบผู้ป่วยปอดบวมเฉียบพลันเป็นกลุ่มก้อน 11 
ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยไม่ทราบสาเหตุ  จึงได้มีการทบทวนว่าจะเก่ียวข้องกับไวรัสโคโรน่าตัวใหม่หรือไม่ จาก
รายงานทางระบาดวิทยา ในปลายของสัปดาห์ของวันท่ี 19 เมษายน 2555 มีรายงานการระบาดของทางเดิน
หายใจรุนแรงท่ี ICU ใน Zarqa Public Hospital ในจํานวนผู้ป่วย 11 ราย เป็นพยาบาล 7 ราย (เสียชีวิต 1 ราย 
วันที่ 19 เม.ย.55) แพทย์ 1 ราย พี่หรือน้องชายของพยาบาลคนหน่ึง   ผู้ป่วยทุกรายมีไข้สูง มีอาการติดเช้ือ
ทางเดินหายใจส่วนล่าง รัฐมนตรีเปิดเผย (22 เม.ย.55) สามารถควบคุมการระบาดได้แล้ว โรงพยาบาลมีการทําให้
ปราศจากเช้ือ  และเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมระยะส้ันเข้มข้นเรื่องการป้องกันการแพร่เช้ือ แต่ไม่มีการรายงานผล
การตรวจหาเช้ือของเหตุการณ์น้ี จึงมีผู้ให้ความเห็นให้มีการทบทวนข้อมูลของการระบาดครั้งน้ันว่าในท่ีสุดตรวจ
พบเช้ืออะไรหรือไม่ มีความเป็นไปได้หรือไม่ท่ีอาจเป็นเช้ือไวรัสโคโรน่าตัวใหม่ที่ มีรายงานจากประเทศ
ซาอุดีอาระเบียและประเทศอังกฤษในขณะน้ี 


