ถึง เพื่อน ๆ ที่รักทุกท่าน
พวกเราหวังว่าทุกท่านสบายดีและสามารถผ่านวิกฤตโรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปได้
เนื่องจากข้ อมูลด้ านการแพทย์มกี ารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
พวกเราจึงต้ องการส่งสารไปยังผู้ป่วยโรคเอ็นเอ็มโอเพื่อช่วยให้ ท่านสามารถเข้ าถึงคาถามที่อาจมีขึ ้นเกี่ยวกับตัวโรคเอ็นเอ็มโอใน
สถานการณ์เช่นนี ้
โดยทางมูลนิธิไม่ได้ มีจดุ ประสงค์ที่จะกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์หรื อออกข้ อมูลชี ้แนะเกี่ยวกับตัวโรค
แต่พวกเราหวังว่า 10 คาถามที่พบบ่อยนี ้จะช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยเอ็นเอ็มโอสามารถตัดสินใจการรักษาร่วมกับแพทย์ของท่านได้ ดียงิ่ ขึ ้น
1. อะไรคือความแตกต่างระหว่าง SARS-CoV-2 และ COVID-19
SARS-CoV-2 เป็ นชื่อเฉพาะของเชื ้อโคโรน่าไวรัสที่เป็ นสาเหตุการเกิดระบาดในขณะนี ้ COVID-19

เป็ นชื่อของโรคทีเ่ กิดจากเชื ้อชนิดนี ้ คาว่า COVID-19 มาจาก CO = corona (โคโรน่า) VI = virus (ไวรัส)
19 รวมกันเป็ น COVID-19

D = disease (โรค)

2. โรคเอ็นเอ็มโอจะเพิม
่ ความเสีย่ งในการติดเชื ้อ SARS-CoV-2 หรื อไม่

ณ ปั จจุบนั ยังไม่ มหี ลักฐานว่าโรคเอ็นเอ็มโอจะเพิม่ ความเสี่ยงในการติดเชื ้อไวรัสชนิดนี ้เพิม่ ขึ ้น
การหลีกเลี่ยงการรับเชื ้อเป็ นปั จจัยหลักในการลดความเสี่ยงนี ้ (ดูข้อมูลข้ างล่าง)
3. โรคโควิด-19 นี ้จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดการเป็ นซ ้าของโรคเอ็นเอ็มโอหรื อไม่

ถึงแม้ ว่ายังไม่มีหลักฐานพิสจู น์วา่ การติดเชื ้อจะเพิ่มการเป็ นซ ้าของโรคเอ็นเอ็มโอ
แต่มีข้อมูลบางส่วนทีช่ ี ้ว่าขบวนการอักเสบที่เกิดขึ ้นจากการติดเชื ้ออาจเพิม่ ความเสี่ยงของการเป็ นซ ้าของโรค
เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงดังกล่าว การปฏิบตั ิตวั ที่ดีที่สดุ คือการเฝ้าระวังการติดเชื ้อ
4.

โรคโควิด-19 จะทาเพิม่ ความเสี่ยงต่อการติดเชื ้อซ ้าซ้ อนหรื อไม่

การติดเชื ้อไวรัสบางประเภทเช่น ผู้ป่วยที่ติดเชื ้อไข้ หวัดใหญ่ พบว่าประมาณ 65% ของผู้ติดเชื ้อ
อาจพบการติดเชื ้อซ ้าซ้ อนจากแบคทีเรี ยหรื อเชื ้อราได้
ความเสี่ยงดังกล่าวจะเพิ่มขึ ้นหากผู้ป่วยรายนันมี
้ การใช้ ยากดภูมคิ ้ มุ กันร่วมด้ วย สาหรับข้ อมูลในโรคโควิด-19 ยังไม่แน่ชดั
5. ฉันควรที่จะใช้ ยารักษาโรคเอ็นเอ็มโอต่อเนื่องไหมในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19

จากคาแนะนาของศูนย์ควบคุมโรคติดเชื ้อในสหรัฐอเมริกา
คาแนะนาจากสมาคมโรคข้ อและรูมาติซมั่ ของสหรัฐอเมริกา และคาแนะนาจากชมรมเอ็มเอสแห่งประเทศไทย
ภายใต้ สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

ได้ แนะนาให้ ผ้ ปู ่ วยที่ได้ รับการรักษาโรคเอ็นเอ็มโอปรึกษากับแพทย์เจ้ าของไข้ ที่ทา่ นทาการรักษาอยู่ โดยจะต้ องอาศัยปั จจัยต่าง
ๆ ร่วมพิจารณา โดยทัว่ ไปแล้ วยังไม่มีคาแนะนาที่จะให้ ผ้ ปู ่ วยปรับหรื อเปลี่ยนการรักษาทีม่ ีอยู่เดิม
การหยุดการรักษาโรคเอ็นเอ็มโอจะมีโอกาสเสี่ยงสูงทีจ่ ะมีการกาเริบของโรคซ ้า
ซึง่ การรักษาภาวะกาเริบซ ้านี ้เองอาจทาให้ ท่านมีโอกาสเสีย่ งต่อการติดโรคโควิด-19 มากขึ ้น
อย่างไรก็ตามข้ อคาถามนี ้อาจมีคาแนะนาอื่นที่ปรับเปลี่ยนได้ ในอนาคต โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ทา่ นทาการรักษาอยู่
6. ฉันควรทาอย่างไรหากมีอาการที่สงสัยว่ามีการติดเชื ้อโรคโควิด-19

หากท่านมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ น ้ามูกไหล หรื ออาการอื่น ๆ ที่คล้ ายโรคไข้ หวัด ควรปรึกษาแพทย์ทนั ที
อาการดังกล่าวอาจเป็ นการติดเชื ้ออื่น ๆ ที่ไม่ใช่โรคโควิด-19 เช่น ไข้ หวัดใหญ่ หรื อเชื ้ออื่น ๆ
การตรวจพบในระยะแรกและรี บรักษาจะให้ ผลการตอบสนองที่ดี
7. ฉันควรทาอย่างไรหากมีอาการของการกลับเป็ นซ ้าของโรคเอ็นเอ็มโอ

หากมีอาการใหม่ที่อาจเกิดจากการเป็ นซ ้าของโรค เช่น ปั ญหาด้ านการมองเห็น อาการอ่อนแรงของแขนขา
หรื อปั ญหาด้ านการขับถ่าย ควรปรึกษาแพทย์ทนั ที หากอาการดังกล่าวได้ รับการวินิจฉัยว่าเกิดจากการเป็ นซ ้าของโรค
การรี บรักษาจะให้ ผลตอบสนองที่ดี
8. มีวิธีอะไรบ้ างที่ทาให้ ฉน
ั สามารถมีสขุ ภาพที่ดีในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

การมีวิถีการดาเนินชีวิตที่ปลอดภัย
การปฏิบตั ิตามหลักสุขอนามัยและการเว้ นระยะห่างทางสังคมตามคาแนะนาของกระทรวงสาธารณสุข
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รับประทานอาหารที่สะอาด เน้ นการรับประทานผักและผลไม้
หลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงไม่สกุ
การพักผ่อนนอนหลับให้ เพียงพอ
หยุดการสูบบุหรี่
พยายามปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์
การทาจิตใจให้ ปลอดโปร่ง คิดในแง่ดี
9. ฉันสามารถเรี ยนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคเอ็นเอ็มโอและการเพิ่มคุณภาพชีวต
ิ ได้ อย่างไร

ในเว็บไซต์ GJCF website จะมีแหล่งข้ อมูลสาหรับผู้ป่วย ผู้ดแู ลผู้ป่วย ครอบครับผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์
เพื่อเลือกหาแหล่งข้ อมูลที่ต้องการ

10. มูลนิธิ GJCF มีคาแนะนาสาหรับการรักษาทางการแพทย์หรื อไม่

ทางมูลนิธิไม่มกี ารออกคาแนะนาสาหรับการรักษาทางการแพทย์
พวกเราหวังว่าคาถามที่พบบ่อยนี ้จะช่วยให้ คณ
ุ และแพทย์ที่ดแู ลรักษาคุณสามารถตัดสินใจแผนการรักษาที่ดีที่สดุ สาหรับคุณ

