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เรื่องน่ารู้เก่ียวกับโควิด-19 (COVID-19) 
เรียบเรียงโดย   เกรียงไกร นาคะเกศ 

นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ 
คําสําคัญ : โควิด-19   ไวรัสโคโรนา    

 โรคอุบัติใหม่ที่ระบาดทั่วโลกในปี พ.ศ. 2562 ได้รับรายงานคร้ังแรกจากนครอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พบว่าผู้ป่วยจํานวนมากเข้ามารับการรักษาใน
โรงพยาบาล โดยมีอาการไข้สูง ไอแห้ง และอ่อนเพลีย มีอาการปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุ ผู้ป่วยส่วนใหญ่
ไปที่ร้านค้าในตลาดแห่งหน่ึงที่ขายอาหารทะเลและสัตว์ป่าที่มีชีวิต เช่น ค้างคาว งูและอ่ืนๆ ต่อมาจึงพบว่า
อาการดังกล่าวเกิดจากโคโรนาไวรัสสายพันธ์ุใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อน และเรียกไวรัสน้ีอย่างไม่เป็นทางการว่า 
“nCoV-2019” มีที่มาจากคําว่า new coronavirus 2019 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศช่ือโรคน้ีอย่างเป็น
ทางการเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ว่า “COVID-19” (โควิด-19) มาจากคําว่า “Coronavirus Disease 
2019” อันหมายถึงโรคที่เกิดจากไวรัสโคโรนาที่ระบาดในปี 2019 และในวันที่ 11 มีนาคม 2563 องค์การ
อนามัยโลกได้ประกาศว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นแบบ pandemic ซึ่งหมายถึงการแพร่ระบาดใน 
100 กว่าประเทศทั่วโลก  
 สําหรับประเทศไทยประกาศให้โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 หมายความว่าโรคโควิด-19 
เป็นโรคติดต่อร้ายแรงลําดับที่ 14 ของประเทศไทยที่ต้องมีการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเข้มงวด
และมีบทลงโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ก่อนหน้าน้ีประเทศไทยได้ประกาศโรคติดต่อ
อันตรายแล้ว 13 โรค ได้แก่ 1. กาฬโรค 2. ไข้ทรพิษ 3. ไข้เลือดออกไครเมียนคองโก 4. ไข้เวสต์ไนล์ 5. ไข้เหลือง 
6. โรคไข้ลาสซา 7. โรคติดเช้ือไวรัสนิปาห์ 8. โรคติดเช้ือไวรัสมาร์บวร์ก 9. โรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา 10.โรคติด
เช้ือไวรัสเฮนดรา 11. โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (โรคซาร์ส) 12. โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง 
(โรคเมอร์ส) และ 13. วัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก 
 
 

 
ที่มา : https://www.livescience.com/new-coronavirus-images.html 
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องค์การอนามัยโลกกับโควิด-19 

 องค์การอนามัยโลกเป็นหน่วยงานท่ีทํางานใกล้ชิดกับผู้เช่ียวชาญ รัฐบาล และภาคส่วนต่างๆ ทั่วโลก 
เพ่ือให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับไวรัสสายพันธ์ุใหม่น้ีอย่างรวดเร็ว เพ่ือติดตามการแพร่กระจายและความ
รุนแรงของโรคท่ีเกิดจากไวรัสชนิดน้ี และเพ่ือให้คําแนะนํากับประเทศต่างๆ รวมถึงบุคคลทั่วไปในการปกป้อง
สุขภาพและป้องกันการแพร่ระบาด 

วิธีป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ตามคาํแนะนาํขององค์การอนามัยโลกมีดังนี ้

 1. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ํา หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ช่วยลดการปนเป้ือนของไวรัสบนมือ 

 2. สร้างสุขอนามัยที่ดี เมื่อไอหรือจามให้ปิดปากและจมูกด้วยข้อศอก หรือกระดาษทิชชู แล้วทิ้ง
กระดาษทิชชูในถังขยะที่ปิดสนิททันที แล้วล้างมือด้วยสบู่และนํ้า หรือใช้เจลแอลกอฮอล์เพ่ือป้องกัน
การแพร่กระจายของจุลินทรีย์และไวรัส หากไอหรือจามใส่มือ เช้ือโรคจะไปปนเป้ือนวัตถุหรือบุคคล
ที่เราไปสัมผัส 

 3. อยู่ห่างจากบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 1 เมตร โดยเฉพาะคนที่ไอ จามและมีไข้ โดยผู้ที่ติดเช้ือไวรัสเมื่อมี
อาการไอ จามจะมีละอองที่มีไวรัสปนอยู่ด้วย หากเราอยู่ใกล้เกินไปก็จะหายใจเอาไวรัสเข้าไปด้วย 

 4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสตา จมูกและปาก หากเราเอามือของเราท่ีไปสัมผัสพ้ืนผิวที่มีการปนเป้ือนไวรัสน้ัน
ไปจับตา จมูก หรือปาก ก็จะนําไวรัสเข้าสู่ร่างกายได้ 

 
 5. หากมีไข้ ไอและหายใจลําบาก ให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน ให้รายงานการเดินทางในประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีนในพ้ืนที่ๆ มีการระบาดของ โควิด-19 หรือสัมผัสใกล้ชิดกับคนท่ีเดินทางมา
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศที่มีการแพร่ระบาด ผู้ที่มีอาการทางด้านทางเดินหายใจ 
อาจจะเป็นการติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจ หรือมีอาการข้ันรุนแรง โรคทางเดินหายใจที่มีไข้ร่วม
ด้วยเป็นส่วนหน่ึงของอาการของโรคโควิด-19 

 
 6. หากมีอาการของโรคท่ีเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจไม่รุนแรงและไม่มีประวัติการเดินทางไป หรือ

อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรค ให้ปฏิบัติตัวโดยระวัง
เรื่องระบบทางเดินหายใจอย่างดีและรักษาความสะอาดของมือ และพักอาศัยอยู่แต่ในบ้านจนอาการ
หายดี 

 7. เมื่อไปตลาดค้าขายสัตว์มีชีวิต ตลาดสด หรือตลาดขายผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ต้องมั่นใจว่าล้างมือเป็น
ประจําด้วยสบู่และน้ําสะอาดเมื่อสัมผัสกับสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ อย่าเอามือไปขย้ีตา จับจมูก
และปาก หลีกเลี่ยงการไปสัมผัสสัตว์ป่วยและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่เน่าเสีย อย่าไปจับสัตว์อ่ืนๆ เช่น 
สุนัขและแมวจรจัด นก หนู ค้างคาว หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับของเสียที่มาจากสัตว์  
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 8. หลีกเลี่ยงการบริโภคผลิตภัณฑ์จากเน้ือสัตว์ดิบ หรือปรุงไม่สุก หยิบจับเน้ือดิบ นม หรือช้ินส่วนต่างๆ
ของสัตว์ด้วยความระมัดระวังเพ่ือป้องกันการปนเป้ือนกับอาหารที่ปรุงสุก ตามหลักการอาหารปลอดภัย 

 9. ใช้หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ ที่บ้าน และสถานพยาบาลในบริเวณที่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 
และปฏิบัติตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข 

 ความเข้าใจเรื่องการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 นํามาจากพ้ืนฐานการเกิดโรคระบาดของโคโรนาไวรัส
สายพันธ์ุที่คล้ายกันที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้าน้ี 

อาการของโรค 

- มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหน่ือย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ในรายที่มีอาการรุนแรง จะมี
อาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิต 

- ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกาเช่ือว่าอาการของโรค โควิด-19 ปรากฏขึ้นต้ังแต่ 
2 วัน จนถึง 14 วันหลังจากได้รับเช้ือน้ี โดยอาศัยข้อมูลจากระยะฟักตัวของไวรัส MERS-CoV 

การป้องกันและการรักษา 
การป้องกัน 

- ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนที่ใช้ป้องกันไวรัสที่ทําให้เกิดโรคโควิด-19 วิธีที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการได้รับเช้ือ
ไวรัสชนิดน้ี  

 วิธีป้องกันตนเองให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขและคําแนะนําขององค์การ
อนามัยโลก 

การรักษา 

- ปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัสที่ทําให้เกิดโรคโควิด-19 สําหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคโควิด-19 ได้รับการดูแล
ให้หายจากอาการของโรค สําหรับกรณีที่ป่วยขั้นวิกฤติจะได้รับการรักษาดูแลเพ่ือให้อวัยวะทํางานได้ปกติ 

- สําหรับผู้ที่สงสยัว่าได้รับเช้ือไวรัสที่ทําให้เกิดโรคโควิด-19 ให้ติดต่อสถานพยาบาลทันที 
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การป้องกันการแพร่กระจายของโรค โควิด - 19 ในทีท่ํางาน 

 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศคู่มือการป้องกันการแพร่กระจายของโรค โควิด-19 ในที่ทํางาน เมื่อวันที่ 
3 มีนาคม 2563 รายละเอียดดังน้ี 

1. มั่นใจว่าสถานที่ทํางานสะอาดและถูกสุขอนามัย โดย 
- หมั่นทําความสะอาดพ้ืนผิวต่างๆ เช่นโต๊ะ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ได้แก่ โทรศัพท์ แป้นพิมพ์ เป็นประจํา

ด้วยนํ้ายาฆ่าเช้ือ เพราะการปนเป้ือนของเช้ือบนพ้ืนผิวต่างๆ ที่สัมผัสโดยพนักงานและลูกค้าเป็น
เส้นทางหน่ึงที่เช้ือโรคจะแพร่กระจาย 

2. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน ผู้มาติดต่อและลูกค้าหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ โดย 
- จัดวางนํ้ายาทําความสะอาดมือในบริเวณที่ทํางานให้ทั่วถึง และหมั่นเติมนํ้ายาให้มีพร้อมใช้ 
- ติดโปสเตอร์วิธีล้างมือ ติดต่อขอได้ที่หน่วยงานสาธารณสุข หรือดูจาก www.WHO.int. 
- สื่อสารร่วมกับวิธีอ่ืนๆ เช่น ข้อแนะนําจากเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การแนะนํา

เบ้ืองต้นในที่ประชุม และประชาสัมพันธ์เรื่องการล้างมือใน intranet ขององค์กร 
- มั่นใจว่าพนักงาน ผู้มาติดต่อและลูกค้า มีที่ล้างมือด้วยนํ้าและสบู่ การล้างมือช่วยลดจํานวนไวรัส

และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ 
3. ประชาสัมพันธ์เรื่องสุขอนามัยที่ดีด้านทางเดินหายใจในที่ทํางาน โดย 

- ติดโปสเตอร์เรื่องสุขอนามัยที่ดีด้านทางเดินหายใจทําร่วมกับวิธีสื่อสารอ่ืนๆ เช่น ข้อแนะนําจาก
เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การแนะนําเบ้ืองต้นในที่ประชุม และประชาสัมพันธ์
ใน intranet ขององค์กร 

- มั่นใจว่าผ้าปิดจมูก หรือ กระดาษทิชชู มีพร้อมใช้ โดยเฉพาะสําหรับผู้ที่มีอาการน้ํามูกไหล หรือไอ 
พร้อมทั้งมีถังขยะปิดสนิทที่นําไปทิ้งอย่างถูกสุขลักษณะ สุขอนามัยที่ดีด้านทางเดินหายใจป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ 

4. แนะนําพนักงานและผู้มาติดต่อให้ศึกษาถึงคําแนะนําเรื่องการเดินทางภายในประเทศ ก่อนการ
เดินทาง 

5. อธิบายแก่พนักงาน ผู้มาติดต่อและลูกค้า ให้ทราบว่าหากมีการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ใน
ชุมชนที่อยู่อาศัย ผู้ที่มีอาการไอ หรือมีไข้ตํ่า (ประมาณ 37.3 องศาเซลเซียส) ต้องพักอยู่กับบ้าน โดย 

- หมั่นสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเรื่องพักที่บ้าน หรือทํางานที่บ้าน แม้จะมีอาการที่น่า
สงสัยของโรคโควิด-19 

- ติดโปสเตอร์ในที่ทํางานร่วมกับวิธีสื่อสารอ่ืนๆ ที่ใช้ปกติในองค์กร 
- หน่วยงานอาชีวอนามัย หน่วยงานรับผิดชอบด้านสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ร่วมกันจัดการ

ประชาสัมพันธ์ในเรื่องน้ี 
- ทําความเข้าใจกับพนักงานเร่ืองการหยุดงาน การลาป่วยเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของโรค 
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มาตรการป้องกันแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทย 
 รัฐบาลได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ดังน้ี 

 1. ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อย่างน้อย 14 วัน 
 2. ลดความเสี่ยงของการแพร่เช้ือในสถานที่ที่มีประชาชนใช้บริการจํานวนมาก ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า 

ตลาด สถานที่ราชการ และรัฐวิสาหกิจ โดยดําเนินการตามมาตรการป้องกันที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
 3. ร้านค้า ร้านอาหาร ให้มีมาตรการป้องกันการแพร่เช้ือ เช่น การทําความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัส การคัดกรอง

อุณหภูมิ การใช้หน้ากากอนามัย รวมท้ังลดความแออัด  
 4. ยับย้ังการแพร่ระบาดภายในประเทศ ด้วยการงดวันหยุดสงกรานต์ ต้ังแต่วันที่ 13 - 15 เมษายน 2563  
 5. ลดความเสี่ยงของการแพร่เช้ือในระบบการขนส่งสาธารณะในประเทศ โดยเพ่ิมความถี่ของการเดินรถ 

มีมาตรการดูแลที่เข้มงวดในการเดินทางต่าง ๆ 
 6. งดกิจกรรมท่ีมีการเคล่ือนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงานท่ีมีคนเป็นจํานวนมาก เช่น ค่ายทหาร 

เรือนจํา โรงเรียน หรือหากจําเป็นต้องเคลื่อนย้าย ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ของโรค รวมถึง
การจํากัดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวด้วย 

 7. ให้ทุกหน่วยงานได้พิจารณามาตรการเหลื่อมเวลาการทํางานและการทํางานที่บ้าน และส่งเสริมให้ใช้
ระบบอินเทอร์เน็ต  

 8. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ใช้อํานาจตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพ่ือจํากัด 
ดูแล การเคล่ือนย้ายที่จะทําให้เกิดการแพร่ระบาด หรือกําหนดมาตรการที่เหมาะสมอ่ืน ๆ ในการ
จํากัดพ้ืนที่เสี่ยงตามข้อมูลที่มีการแพร่ระบาด  

 9. ดําเนินการจัดต้ังหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคในทุกอําเภอ เขต หมู่บ้าน และให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมด้วยในการดําเนินการเฝ้าระวัง 

 
วิธีปฏิบัติทั่วไป 
 1. Do good hygiene รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล “กินร้อน ช้อนเรา ล้างมือ” ใช้ของส่วนตัวไม่ปะปน

กับคนอ่ืน ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยนํ้าและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์ 70 % เมื่อไอหรือจามให้ปิดปากและ
จมูกด้วยข้อศอก หรือกระดาษทิชชู แล้วทิ้งกระดาษทิชชูในถังขยะที่ปิดสนิททันที ล้างมือด้วยนํ้าและ
สบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์ 70 % 

 2. Stay home, Work from home อยู่ในที่พักอาศัยเพ่ือลดความเส่ียง เลี่ยงการแพร่เช้ือ คนที่เสี่ยง
ติดเช้ือต้องกักตัวเองอยู่แต่ในที่พักอาศัย และต้องแยกตัวเองเพ่ือป้องกันคนในครอบครัวติดเช้ือด้วย 

 3. Social distancing อยู่ห่างจากบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 2 เมตรเพ่ือลดความเสี่ยงและป้องกันการติดเช้ือ 
 4. Wear a facemask สวมใส่หน้ากากอนามัย เพ่ือลดความเส่ียง เลี่ยงการแพร่เช้ือ ไม่จับหน้ากาก

อนามัยแล้วมาขย้ีหู ขย้ีตา หรือหยิบของกินเข้าปาก หน้ากากอนามัยเมื่อใช้แล้วต้องทิ้งให้ถูกวิธี 
 5. Health ดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง หมั่นออกกําลังกาย รับประทานอาหารปรุงสุก ด่ืมนํ้าสะอาด 

ไม่กินของดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ 
 6. Organize your place ดูแลที่อยู่อาศัย สถานที่ทํางานให้สะอาด มีระเบียบอยู่เสมอ 
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ข้อมูลสาํหรบัประชาชนทั่วไป 
 
 ติดตามข้อมูลของไวรัสที่ทําให้เกิดโรคโควิด-19 จัดทําโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่าง
เป็นทางการได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ นอกจากน้ียังมีข้อมูลในรูปแบบอินโฟ
กราฟฟิก ที่เข้าใจง่ายโดยดูจาก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/info.php มีทั้งข้อมูลการดูแล
ตนเอง การป้องกันตนเอง การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพ้ืนที่เฝ้าระวัง การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในที่พักอาศัย ตลอดจน
ข้อมูลสําหรับผู้ประกอบการด้านการขนส่ง ร้านอาหาร โรงแรมและบริษัททัวร์ รวมท้ังข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ 
ศาสนสถาน  
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