เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโควิด-19 (COVID-19)
เรียบเรียงโดย เกรียงไกร นาคะเกศ
นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ
คําสําคัญ : โควิด-19 ไวรัสโคโรนา
โรคอุ บั ติ ใหม่ ที่ ร ะบาดทั่ ว โลกในปี พ.ศ. 2562 ได้ รั บ รายงานครั้ งแรกจากนครอู่ ฮั่ น มณฑลหู เป่ ย
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น เมื่ อ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 พบว่ า ผู้ ป่ ว ยจํ า นวนมากเข้ า มารั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาล โดยมีอาการไข้สูง ไอแห้ง และอ่อนเพลีย มีอาการปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุ ผู้ป่วยส่วนใหญ่
ไปที่ร้านค้าในตลาดแห่งหนึ่งที่ขายอาหารทะเลและสัตว์ป่าที่มีชีวิต เช่น ค้างคาว งูและอื่นๆ ต่อมาจึงพบว่า
อาการดังกล่าวเกิดจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อน และเรียกไวรัสนี้อย่างไม่เป็นทางการว่า
“nCoV-2019” มีที่มาจากคําว่า new coronavirus 2019 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศชื่อโรคนี้อย่างเป็น
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
สํ า หรั บ ประเทศไทยประกาศให้ โ รคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 เป็ น โรคติ ด ต่ อ อั น ตรายตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 หมายความว่าโรคโควิด-19
เป็นโรคติดต่อร้ายแรงลําดับที่ 14 ของประเทศไทยที่ต้องมีการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเข้มงวด
และมีบทลงโทษตามพระราชบัญ ญั ติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ก่อนหน้ านี้ ประเทศไทยได้ประกาศโรคติ ดต่อ
อันตรายแล้ว 13 โรค ได้แก่ 1. กาฬโรค 2. ไข้ทรพิษ 3. ไข้เลือดออกไครเมียนคองโก 4. ไข้เวสต์ไนล์ 5. ไข้เหลือง
6. โรคไข้ลาสซา 7. โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ 8. โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก 9. โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 10.โรคติด
เชื้อไวรัสเฮนดรา 11. โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (โรคซาร์ส) 12. โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
(โรคเมอร์ส) และ 13. วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก

ที่มา : https://www.livescience.com/new-coronavirus-images.html
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องค์การอนามัยโลกกับโควิด-19
องค์การอนามัยโลกเป็นหน่วยงานที่ทํางานใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญ รัฐบาล และภาคส่วนต่างๆ ทั่วโลก
เพื่อให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้อย่างรวดเร็ว เพื่อติดตามการแพร่กระจายและความ
รุนแรงของโรคที่เกิดจากไวรัสชนิดนี้ และเพื่อให้คําแนะนํากับประเทศต่างๆ รวมถึงบุคคลทั่วไปในการปกป้อง
สุขภาพและป้องกันการแพร่ระบาด
วิธีป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ตามคําแนะนําขององค์การอนามัยโลกมีดังนี้
1. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ํา หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ช่วยลดการปนเปื้อนของไวรัสบนมือ
2. สร้างสุ ข อนามั ย ที่ ดี เมื่ อ ไอหรือ จามให้ ปิ ด ปากและจมู ก ด้ ว ยข้ อ ศอก หรือ กระดาษทิ ช ชู แล้ วทิ้ ง
กระดาษทิชชูในถังขยะที่ปิดสนิททันที แล้วล้างมือด้วยสบู่และน้ํา หรือใช้เจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกัน
การแพร่กระจายของจุลินทรีย์และไวรัส หากไอหรือจามใส่มือ เชื้อโรคจะไปปนเปื้อนวัตถุหรือบุคคล
ที่เราไปสัมผัส
3. อยู่ห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 เมตร โดยเฉพาะคนที่ไอ จามและมีไข้ โดยผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเมื่อมี
อาการไอ จามจะมีละอองที่มีไวรัสปนอยู่ด้วย หากเราอยู่ใกล้เกินไปก็จะหายใจเอาไวรัสเข้าไปด้วย
4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสตา จมูกและปาก หากเราเอามือของเราที่ไปสัมผัสพื้นผิวที่มีการปนเปื้อนไวรัสนั้น
ไปจับตา จมูก หรือปาก ก็จะนําไวรัสเข้าสู่ร่างกายได้
5. หากมี ไข้ ไอและหายใจลํ าบาก ให้ รีบ ไปพบแพทย์ โดยด่ วน ให้ รายงานการเดิ น ทางในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนในพื้นที่ๆ มีการระบาดของ โควิด-19 หรือสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่เดินทางมา
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศที่มีการแพร่ระบาด ผู้ที่มีอาการทางด้านทางเดินหายใจ
อาจจะเป็นการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ หรือมีอาการขั้นรุนแรง โรคทางเดินหายใจที่มีไข้ร่วม
ด้วยเป็นส่วนหนึ่งของอาการของโรคโควิด-19
6. หากมีอาการของโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจไม่รุนแรงและไม่มีประวัติการเดินทางไป หรือ
อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรค ให้ปฏิบัติตัวโดยระวัง
เรื่องระบบทางเดินหายใจอย่างดีและรักษาความสะอาดของมือ และพักอาศัยอยู่แต่ในบ้านจนอาการ
หายดี
7. เมื่อไปตลาดค้าขายสัตว์มีชีวิต ตลาดสด หรือตลาดขายผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ต้องมั่นใจว่าล้างมือเป็น
ประจําด้วยสบู่และน้ําสะอาดเมื่อสัมผัสกับสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ อย่าเอามือไปขยี้ตา จับจมูก
และปาก หลีกเลี่ยงการไปสัมผัสสัตว์ป่วยและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่เน่าเสีย อย่าไปจับสัตว์อื่นๆ เช่น
สุนัขและแมวจรจัด นก หนู ค้างคาว หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับของเสียที่มาจากสัตว์
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8. หลีกเลี่ยงการบริโภคผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ดิบ หรือปรุงไม่สุก หยิบจับเนื้อดิบ นม หรือชิ้นส่วนต่างๆ
ของสัตว์ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการปนเปื้อนกับอาหารที่ปรุงสุก ตามหลักการอาหารปลอดภัย
9. ใช้หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ ที่บ้าน และสถานพยาบาลในบริเวณที่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19
และปฏิบัติตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข
ความเข้าใจเรื่องการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 นํามาจากพื้นฐานการเกิดโรคระบาดของโคโรนาไวรัส
สายพันธุ์ที่คล้ายกันที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้
อาการของโรค
- มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ในรายที่มีอาการรุนแรง จะมี
อาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิต
- ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าอาการของโรค โควิด-19 ปรากฏขึ้นตั้งแต่
2 วัน จนถึง 14 วันหลังจากได้รับเชื้อนี้ โดยอาศัยข้อมูลจากระยะฟักตัวของไวรัส MERS-CoV
การป้องกันและการรักษา
การป้องกัน
- ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนที่ใช้ป้องกันไวรัสที่ทําให้เกิดโรคโควิด-19 วิธีที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการได้รับเชื้อ
ไวรัสชนิดนี้
วิธีป้ องกั น ตนเองให้ ป ฏิ บั ติตามคําแนะนํ าของกระทรวงสาธารณสุ ข และคํ าแนะนํ าขององค์ ก าร
อนามัยโลก
การรักษา
- ปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัสที่ทําให้เกิดโรคโควิด-19 สําหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคโควิด-19 ได้รับการดูแล
ให้หายจากอาการของโรค สําหรับกรณีที่ป่วยขั้นวิกฤติจะได้รับการรักษาดูแลเพื่อให้อวัยวะทํางานได้ปกติ
- สําหรับผู้ที่สงสัยว่าได้รับเชื้อไวรัสที่ทําให้เกิดโรคโควิด-19 ให้ติดต่อสถานพยาบาลทันที
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การป้องกันการแพร่กระจายของโรค โควิด - 19 ในทีท่ ํางาน
องค์การอนามัยโลกได้ประกาศคู่มือการป้องกันการแพร่กระจายของโรค โควิด-19 ในที่ทํางาน เมื่อวันที่
3 มีนาคม 2563 รายละเอียดดังนี้
1. มั่นใจว่าสถานที่ทํางานสะอาดและถูกสุขอนามัย โดย
- หมั่นทําความสะอาดพื้นผิวต่างๆ เช่นโต๊ะ และอุปกรณ์อื่นๆ ได้แก่ โทรศัพท์ แป้นพิมพ์ เป็นประจํา
ด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อ เพราะการปนเปื้อนของเชื้อบนพื้นผิวต่างๆ ที่สัมผัสโดยพนักงานและลูกค้าเป็น
เส้นทางหนึ่งที่เชื้อโรคจะแพร่กระจาย
2. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน ผู้มาติดต่อและลูกค้าหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ โดย
- จัดวางน้ํายาทําความสะอาดมือในบริเวณที่ทํางานให้ทั่วถึง และหมั่นเติมน้ํายาให้มีพร้อมใช้
- ติดโปสเตอร์วิธีล้างมือ ติดต่อขอได้ที่หน่วยงานสาธารณสุข หรือดูจาก www.WHO.int.
- สื่อสารร่วมกับวิธีอื่นๆ เช่น ข้อแนะนําจากเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การแนะนํา
เบื้องต้นในที่ประชุม และประชาสัมพันธ์เรื่องการล้างมือใน intranet ขององค์กร
- มั่นใจว่าพนักงาน ผู้มาติดต่อและลูกค้า มีที่ล้างมือด้วยน้ําและสบู่ การล้างมือช่วยลดจํานวนไวรัส
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้
3. ประชาสัมพันธ์เรื่องสุขอนามัยที่ดีด้านทางเดินหายใจในที่ทํางาน โดย
- ติดโปสเตอร์เรื่องสุขอนามัยที่ดีด้านทางเดินหายใจทําร่วมกับวิธีสื่อสารอื่นๆ เช่น ข้อแนะนําจาก
เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การแนะนําเบื้องต้นในที่ประชุม 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 หรือมีไข้ต่ํา (ประมาณ 37.3 องศาเซลเซียส) ต้องพักอยู่กับบ้าน โดย
- หมั่นสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเรื่องพักที่บ้าน หรือทํางานที่บ้าน แม้จะมีอาการที่น่า
สงสัยของโรคโควิด-19
- ติดโปสเตอร์ในที่ทํางานร่วมกับวิธีสื่อสารอื่นๆ ที่ใช้ปกติในองค์กร
- หน่วยงานอาชีวอนามัย หน่วยงานรับผิดชอบด้านสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นๆ ร่วมกันจัดการ
ประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้
- ทําความเข้าใจกับพนักงานเรื่องการหยุดงาน การลาป่วยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค
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มาตรการป้องกันแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทย
รัฐบาลได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ดังนี้
1. ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อย่างน้อย 14 วัน
2. ลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อในสถานที่ที่มีประชาชนใช้บริการจํานวนมาก ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า
ตลาด สถานที่ราชการ และรัฐวิสาหกิจ โดยดําเนินการตามมาตรการป้องกันที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
3. ร้านค้า ร้านอาหาร ให้มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น การทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัส การคัดกรอง
อุณหภูมิ การใช้หน้ากากอนามัย รวมทั้งลดความแออัด
4. ยับยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศ ด้วยการงดวันหยุดสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 13 - 15 เมษายน 2563
5. ลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อในระบบการขนส่งสาธารณะในประเทศ โดยเพิ่มความถี่ของการเดินรถ
มีมาตรการดูแลที่เข้มงวดในการเดินทางต่าง ๆ
6. งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงานที่มีคนเป็นจํานวนมาก เช่น ค่ายทหาร
เรือนจํา โรงเรียน หรือหากจําเป็นต้องเคลื่อนย้าย ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ของโรค รวมถึง
การจํากัดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวด้วย
7. ให้ทุกหน่วยงานได้พิจารณามาตรการเหลื่อมเวลาการทํางานและการทํางานที่บ้าน และส่งเสริมให้ใช้
ระบบอินเทอร์เน็ต
8. ให้ ผู้ ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการโรคติด ต่ อจั งหวัด และ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ใช้อํานาจตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อจํากัด
ดูแล การเคลื่อนย้ายที่จะทําให้เกิดการแพร่ระบาด หรือกําหนดมาตรการที่เหมาะสมอื่น ๆ ในการ
จํากัดพื้นที่เสี่ยงตามข้อมูลที่มีการแพร่ระบาด
9. ดําเนินการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคในทุกอําเภอ เขต หมู่บ้าน และให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมด้วยในการดําเนินการเฝ้าระวัง
วิธีปฏิบัติทั่วไป
1. Do good hygiene รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล “กินร้อน ช้อนเรา ล้างมือ” ใช้ของส่วนตัวไม่ปะปน
กับคนอื่น ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ําและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์ 70 % เมื่อไอหรือจามให้ปิดปากและ
จมูกด้วยข้อศอก หรือกระดาษทิชชู แล้วทิ้งกระดาษทิชชูในถังขยะที่ปิดสนิททันที ล้างมือด้วยน้ําและ
สบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์ 70 %
2. Stay home, Work from home อยู่ในที่พักอาศัยเพื่อลดความเสี่ยง เลี่ยงการแพร่เชื้อ คนที่เสี่ยง
ติดเชื้อต้องกักตัวเองอยู่แต่ในที่พักอาศัย และต้องแยกตัวเองเพื่อป้องกันคนในครอบครัวติดเชื้อด้วย
3. Social distancing อยู่ห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 2 เมตรเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการติดเชื้อ
4. Wear a facemask สวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อลดความเสี่ยง เลี่ยงการแพร่เชื้อ ไม่จับหน้ากาก
อนามัยแล้วมาขยี้หู ขยี้ตา หรือหยิบของกินเข้าปาก หน้ากากอนามัยเมื่อใช้แล้วต้องทิ้งให้ถูกวิธี
5. Health ดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง หมั่นออกกําลังกาย รับประทานอาหารปรุงสุก ดื่มน้ําสะอาด
ไม่กินของดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ
6. Organize your place ดูแลที่อยู่อาศัย สถานที่ทํางานให้สะอาด มีระเบียบอยู่เสมอ
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ข้อมูลสําหรับประชาชนทั่วไป
ติดตามข้อมูลของไวรัสที่ทําให้เกิดโรคโควิด-19 จัดทําโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่าง
เป็ น ทางการได้ ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ นอกจากนี้ ยั ง มี ข้ อ มู ล ในรู ป แบบอิ น โฟ
กราฟฟิก ที่เข้าใจง่ายโดยดูจาก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/info.php มีทั้งข้อมูลการดูแล
ตนเอง การป้องกันตนเอง การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในที่พักอาศัย ตลอดจน
ข้อมูลสําหรับผู้ประกอบการด้านการขนส่ง ร้านอาหาร โรงแรมและบริษัททัวร์ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนสถาน
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