อย่ า งไรก็ ต าม แพทย์ อ าจพิ จ ารณาและหาวิ ธี รั ก ษา
แตกต่ า งออกไป เนื่ อ งจากหลั ก ฐานการศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ
ประสิทธิภาพในการรักษายังไม่เพียงพอ วิธีการรักษาบางอย่างจึงไม่
สามารถนาไปใช้ได้กับผู้ป่วยโรคซาร์สทุกราย
ภาวะแทรกซ้อนของโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง
โรคซาร์สเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง
ผู้ที่ติดเชื้อ 90% จะฟื้นตัวจากโรคได้ นั่นหมายความว่าผู้ที่ติดเชื้อ
อีก 10% ไม่สามารถฟื้นตัวจากโรคและเสียชีวิตในที่สุด ผู้ป่วยส่วน
ใหญ่มักมีภาวะแทรกซ้อนของโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบเกิดขึ้น
ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ หากมีอาการรุนแรงอาจจาเป็นใช้
เครื่องช่วยหายใจ บางรายอาจเกิดภาวะการหายใจล้มเหลว หรือ
เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ เช่น หัวใจและตับล้มเหลว เป็นต้น ใน
ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โรคตับ
อักเสบ หรือโรคหัวใจ จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
และเสียชีวิตได้มากที่สุด
การป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง
ในขณะนี้ไม่พบรายงานการระบาดของโรคตั้งแต่ปี 2004
แต่หากมีการระบาด วิธีการป้องกันโรคซาร์สที่ดีที่สุดคือ หลีกเลี่ยง
สถานที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค หากมีความจาเป็นต้องใกล้ชิด
หรือดูแลผู้ที่ติดเชื้อไวรัส ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสด้วยการ
ปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้
- สวมหน้ากากอนามัยให้คลุมทั้งปากและจมูกในสถานที่
ที่มีคนพลุกพล่านหรือสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค ควรล้าง
มือทั้งก่อนและหลังการสวมหน้ากากอนามัย ใช้เสร็จแล้วควรทิ้งลง
ถังขยะ ไม่ควรให้หน้ากากอนามัยสัมผัสกับสิ่งของอื่น ๆ และไม่ควร
นากลับมาใช้ซ้า

- ล้างมือให้สะอาดเป็นประจา ด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มี
ส่วนผสมของแอลกอฮอล์อย่างน้อย 60%
- สวมถุงมือยางที่ใช้แล้วทิ้ง หากจาเป็นต้องสัมผัสกับสาร
คัดหลั่ง ของเหลว หรืออุจจาระของผู้ป่วย หลังใช้ง านควรทิ้งลงถัง
ขยะทันทีและล้างมือให้สะอาด
- ทาความสะอาดของใช้ส่วนตัว เช่น ภาชนะ ผ้าเช็ดตัว
ผ้าปูที่นอน หรือเสื้อผ้าของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสด้วยผลิตภัณฑ์ทาความ
สะอาดและน้าร้อน
- ใช้ น้ ายาฆ่ า เชื้ อ ท าความสะอาดในบริ เ วณที่ มี ก าร
ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง เช่น น้าลาย น้ามูก อาเจี ยน ปัสสาวะ หรือ
อุจ จาระของของผู้ ที่ติ ด เชื้ อ ควรสวมถุงมื อยางในขณะท าความ
สะอาด

คู่มือประชาชน
เรื่อง
โรคซาร์ส
จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย
สานักปลัด งานสาธารณสุข
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

โรคซาร์ส
โรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome:
SARS) หรือโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง มีสาเหตุมา
จากเชื้อไวรัสในตระกูลโคโรนาไวรัส (Coronavirus) เดิมพบการติด
เชื้อนี้ได้เฉพาะในสัตว์ที่มีขนาดเล็ก แต่ต่อมามีการกลายพันธุ์ เกิด
การติดเชื้อในมนุษย์ขึ้น และแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ในช่วง
แรกผู้ที่ติดเชื้อมีอาการคล้ายกับ ไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้สูงกว่า 38
องศาเซลเซียส หรือมีอาการติดเชื้อที่ปอดและทางเดินหายใจ เช่น
ไอแห้ง หรือหายใจลาบาก เป็นต้น การรายงานเกี่ยวกับโรคซาร์ส
เกิ ดขึ้ นครั้ งแรกเมื่ อ เดื อนพฤศจิก ายน ปี 2002 ที่ป ระเทศจี น
แพร่กระจายไปมากกว่า 20 ประเทศในทวีปเอเชียอเมริกาเหนือ
อเมริกาใต้ รวมถึงยุโรป และไม่พบรายงานการระบาดของโรคอีก
ตั้งแต่ปี 2004

เกิดการติดเชื้อที่ปอดและทางเดินหายใจ ทาให้มีอาการ
ไอแห้ ง เจ็ บ คอ หายใจล าบาก และมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การขาด
ออกซิเจนในเลือด จนอาจเสียชีวิตได้ ในรายที่เป็นรุนแรงควรรีบไป
พบแพทย์โดยด่วนหากพบอาการของการติดเชื้อที่ปอดและทางเดิน
หายใจ หรือมีอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่หลังการท่องเที่ยวหรือ
กลั บจากประเทศที่ มีก ารระบาด หากปล่ อ ยไว้ และไม่ ได้ รั บการ
รักษาอาจทาให้เป็นอันตรายถึงชีวิต
สาเหตุของโรค
นักวิทยาศาสตร์ ระบุว่า สาเหตุที่ ทาให้เ กิดโรคซาร์สคื อ
เชื้อไวรัสที่อยู่ในตระกูลเดียวกับ โรโคนาไวรัส (Coronavirus) ซึ่ง
เป็นไวรัสที่ทาให้เกิดไข้หวัด เป็นไวรัสที่พบได้ในสัตว์ที่มีขนาดเล็ก
และเชื้อเกิดการกลายพันธุ์และแพร่กระจายจนทาให้เกิดการติดเชื้อ
ในมนุษย์ได้
ไวรัสซาร์สแพร่กระจายผ่านสารคัดหลั่งได้หลายช่องทาง เช่น
- การไอหรือจาม - การจูบหรือกอดกับผู้ที่ติดเชื้อ

อาการของโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง
ผู้ป่วยจะมีอาการหลังจากได้รับเชื้อไวรัสแล้วประมาณ 27 วัน บางรายอาจมีระยะฟักตัวของโรคนานถึง 10 วัน ในช่วงแรก
มักมีอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ รวมถึงอาจมีอาการต่าง ๆ ร่วม
ด้วยดังต่อไปนี้

- การรับประทานอาหารหรือดื่มน้าร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อ
- การอยู่ใกล้ชิดตัวผู้ที่ติดเชื้อในระยะไม่เกิน 3 ฟุต
- การหยิบจับสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งของผู้ที่ติดเชื้อ
ไม่ล้างมือแล้วมาสัมผัสที่ตา จมูก หรือปากของตนเอง

- มีไข้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส

การวินิจฉัยโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง

- วิงเวียน ปวดศีรษะ

- อ่อนเพลียมาก

- ปวดเมื่อยตามร่างกาย

- เบื่ออาหาร

หากพบว่ามีไข้สูงหลังการท่องเที่ยวหรือกลับจากประเทศ
ที่มีการระบาดของเชื้อ แพทย์จะวินิจฉัยจากประวัติทางการแพทย์
และอาการของผู้ป่วย ร่วมกับการตรวจเพิ่มเติ มเพื่อการวินิจฉั ย
ดังต่อไปนี้

- ท้องเสีย

- การตรวจเลือด เพื่อหาภูมิต้านทานหรือแอนติบอดี้ที่มี
หน้าที่กาจัดสิ่งแปลกปลอมหรือต่อสู้กับเชื้อไวรัส
- การตรวจเสมหะ หรือการเก็บตัวอย่างเชื้อในจมูกและ
คอ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส
- การเอกซเรย์ปอดหรือการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
(CT Scan) ที่บริเวณส่วนอก ในผู้ป่วยที่มีอาการไอ หรือหายใจ
ลาบาก ซึ่งบ่งบอกถึงการติดเชื้อที่ปอดและทางเดินหายใจ
- การตรวจหาสารพันธุกรรม (RNA) ของเชื้อไวรัสซาร์ส
ในกรณี ที่ ต้ อ งการตรวจเพื่ อ ยื น ยั น อย่ า งแน่ ชั ด แต่ ต รวจได้ ใ น
สถานพยาบาลบางแห่งเท่านั้น
การรักษาโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง
ผู้ที่มีอาการเข้าข่ายหรือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซาร์ส
จาเป็นต้องแยกตัวออกไปเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและ
เฝ้าสังเกตอาการภายในโรงพยาบาล ในปัจจุบันยังไม่มีการรักษา
แบบจาเพาะและมีประสิทธิภาพสาหรับผู้ป่วยโรคซาร์ส แต่สามารถ
รักษาได้เพื่อบรรเทาอาการ โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้
- การใช้เครื่องช่ วยหายใจ เพื่อ เพิ่มระดับออกซิเ จนใน
ร่างกายของผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ
- การใช้ยาปฏิชีวนะ เพื่อรักษาการติดเชื้อในผู้ป่วยที่มี
อาการของปอดบวมหรือปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย
- การใช้ยาสเตียรอยด์เพื่อลดอาการบวมของปอด
- อาจใช้ยาต้านเชื้อไวรัส เช่น ไรบาไวริน (Ribavirin)

