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ไวรสัซารส์ (SARS-CoV)

ไวรัสเมอร์ส  (MERS-CoV)

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา คอือะไร 

โคโรนาไวรสั 2019 ท่ีก าลงัระบาดอยู่ในช่วงน้ี  
เป็นสายพนัธุใ์หม่ 



โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 มาจากไหน ? 
 จากการศึกษาปจัจุบัน ทราบว่าต้นตอมาจากเชื้อไวรัสโคโรนา        

ในค้างคาวและเกิด การกลายพนัธุ์ ท าให้ได้เชื้อไวรสั SARS-
CoV-2 เพยีงแต่ไม่แน่ชดัว่า การกลายพนัธุแ์ละการแพร่กระจาย
เกดิในสตัวอ์ื่น(intermediate host)ก่อนมาสูค่นหรอืไม?่ 

 

  มีการศึกษายีนของเชื้อชนิดน้ี ในตัวตัวลิ่น (หรือตัวน่ิม) พบว่า        
มรีหสัพนัธุกรรมเหมอืนกบั SARS-CoV-2 ถึงร้อยละ 99    
และตวัลิน่เป็นสตัว์มแีกนสนัหลงัและเป็นสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วย 
ดงันัน้ ตวัลิน่อาจจะเป็น intermediate host ก่อนแพร่เชือ้
สูค่น หรอืวา่ เกดิการกลายพนัธุใ์นคา้งคาวแลว้กระจายมาสูค่นเลย 

  



เช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุอ่ืนๆ มีสตัวอ์ะไรเป็นตวักลางในการแพร่เช้ือ 
(intermediate host) มาสู่คน?  

 เช้ือ SARS-CoV ท่ีก่อโรค SARS ในประเทศจีนในปี พ.ศ. 2546  มีอีเห็นหรือชะมด     
(palm civet) เป็น intermediate host  

 เช้ือ MERS-CoV ท่ีก่อโรค MERS ในประเทศซาอุดิอารเบียในปี พ.ศ. 2555 มีอูฐ           
เป็น intermediate host 



เชื้อโรค COVID-19 แพร่กระจายโดยวิธีใด? 

 เป็นเช้ือท่ีมีการก่อโรคในทางเดินหายใจ มีการแพร่กระจายเช้ือในอากาศผ่านทาง          
ฝอยละอองขนาดใหญ่(droplet) 

  ถา้ใครอยูใ่กลผู้ป่้วยในระยะ 1-2 เมตร จะติดเช้ือจากการสูดฝอยละอองขนาดใหญ่จากการ
ไอจามรดกนัโดยตรงได ้ 

 ถา้อยูห่่างจากผูป่้วยตั้งแต่ 2 เมตรข้ึนไป ความเส่ียงในการติดเช้ือจะลดลง 
 การแพร่เช้ือโดยการสัมผสั(สารคดัหลัง่) เช่น การจบัมือกันหรือจับของใช้สาธารณะ

ร่วมกนักบัผูป่้วย แลว้มาแคะจมูกหรือเช็ดตาตนเอง 
 การแพร่ทางอุจจาระ อาจจะเป็นไปไดเ้พราะเช้ือออกมาทางอุจจาระไดด้ว้ย แต่การแพร่เช้ือ

วธีิน้ีจะตอ้ง มีการท าใหน้ ้ าลา้งอุจจาระกระเดน็เป็นฝอยละ อองเพื่อใหผู้อ่ื้นสูดดมเขา้ไปใน
หลอดลมดว้ย 





 ไวรัสโคโรน่า สามารถติดต่อได้ผ่าน “คนสู่คน” โดยสามารถติดต่อได้หลายทาง โดยเฉพาะสาร
คัดหล่ังต่างๆ เช่น  
 การสัมผัสน้้ามูก  
 น้้าลาย  
 เสมหะของผู้ป่วย  

 
 
 

 นอกจากนั้นเชื้อไวรัสโคโรน่า ยังสามารถเข้าสู่ร่างกายไดห้ลายช่องทาง เช่น เยื่อบุทางเดินหายใจ 
ตา จมูก ปาก อธิบายให้ชัดเจนก็คือ ถ้าอากาศโดยรอบมีเชื้อไวรัสโคโรนาลอยอยู่ อาจเกิดจาก
การที่ผู้ป่วยจามหรือไอออกมา เราสามารถติดเชื้อไวรัสโคโรนาผ่านทางการหายใจได้เช่นกัน แต่
โอกาสจะน้อยกว่าการสัมผัสสารคัดหลั่ง (น้้ามูก น้้าลาย) โดยตรง 
 



ผู้ติดโรค COVID-19 แต่ไม่มีอาการใด ๆ 
(เป็นพาหะของโรค) สามารถแพร่เชื้อ ได้ไหม ? 

 การตรวจผู้ ท่ีอพยพจากเมืองอู่ ฮัน่มายังประเทศเยอรมนีโดยเครื่ อง บิน             
จ านวน 126 ราย พบว่า มี 2 รายท่ีไม่มีอาการใด ๆ (ทัง้ท่ีไม่มีอาการจริง ๆ หรือไม่
รู้ตัว ว่ามีอาการเพราะมีอาการน้อยมาก) และให้ผลบวกกับการตรวจหา               
รหสัพนัธุกรรมของเช้ือ SARS-CoV-2 และการเพาะเช้ือในเซลล ์Caco-2 cells        
ของคน  ผลพบว่ายงัมีเช้ือไวรสัเป็นๆ  ในคอหอยท่ีสามารถแพร่เช้ือได้ถ้ามีการไอ 
จาม เกิดขึน้ 

สรปุ ผูท่ี้เป็นพาหะไม่มีอาการ สามารถแพร่เช้ือได้ 



ใครคือกลุม่ท่ีเสี่ยงตอ่การติดเชือ้ COVID-19 ? 

 1. บุคลากรทางการแพทย์และผู ้ท่ีสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู ้ป่วย
โดยเฉพาะในระยะท่ียงัไม่ทราบว่าป่วยเป็นโรคน้ี การเขา้ไป ในท่ีชุมชน
แออดัท่ีอาจจะมีผูป่้วยปะปนอยูด่ว้ย 

 2. ผูท่ี้เดินทางมาจากดินแดนท่ีมีการระบาดของโรค COVID-19 อยา่งมาก
เช่น ท่ีประเทศ จีนตอนใต ้อิตาลี อีหร่าน เกาหลีใต ้หรือญ่ีปุ่น  

 3. ผูท่ี้ไม่สวมหนา้กากอนามยัเม่ือไปดูแลผูป่้วยท่ีมีอาการไอ ไข ้ในบา้น
ตนเองหรือส านกังาน  

 



ระยะฟักตัวของโรค COVID-19 คอืกีว่นั ? 
 ขอ้มูลจากผูป่้วย 1,099 รายในโรงพยาบาล 522 แห่งพบวา่ ระยะฟักตวัของ โรคโดยทัว่ไป

คือภายใน 14 วนั แต่มีช่วงเวลาระหวา่ง 0 ถึง 24 วนั 
  ร้อยละ 50 ของ ผูป่้วยทัว่ไปมีระยะฟักตวั 3 วนั 
  ร้อยละ 50 ของผูป่้วยหนกัจะมีระยะฟักตวัเท่ากบั 2 วนั เท่านั้น 
  มีเพียง 14 รายจาก 1,099 รายหรือร้อยละ 1.27 เท่านั้นท่ีมีระยะฟักตวั ระหวา่ง 15-24 วนั  
 และมีรายเดียวท่ีมีระยะฟักตวั 24 วนั 
  

สรุป  ผู้ป่วยร้อยละ 98 ขึน้ไป จะมอีาการภายใน 14 วนั               
และส่วนมากมอีาการระหว่าง 3 ถึง 7 วนั 



การจ ากัดสถานที่ผู้ต้องสงสัยว่าตดิเชือ้                  
ในการกักกันตนเองเฝ้าระวังอาการ ใช้เวลากี่วัน? 

 โดยทัว่ไป ใช้เวลา 14 วนัในการจ ากดัสถานท่ีให้ผูต้อ้งสงสัย ในระยะ 1 ถึง 14 วนัแรก    
ของระยะฟักตัว ให้อยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานท่ีท่ีอยู่ในความดูแลของกระทรวง       
หรือแพทยท่ี์ ไดรั้บมอบหมาย หากผูน้ั้นไม่มีอาการใด ๆ(ไอหรือไข)้ และผลการตรวจดว้ย
วิธี qRT-PCR จากส่ิง คดัหลัง่ในระบบหายใจให้ผลลบ ก็สามารถกลบัไปอยู่ท่ีบา้นได ้  
เพื่อเพิ่มความปลอดภยัใหแ้ก่ ชุมชน เม่ือผูส้มัผสัเช้ือกลบัไปอยูท่ี่บา้นหลงั 14 วนัแลว้ ผูน้ั้น
ควรอยูใ่นบา้น เขา้ไปในท่ีชุมนุมชน ใหน้อ้ยท่ีสุดและเท่าท่ีจ าเป็น ใหส้วมหนา้กากอนามยั
ถา้ตอ้งเขา้ไปในท่ีชุมนุมชนหรือข้ึนรถ โดยสารหรือเขา้ไปในหา้งสรรพสินคา้ หลงัจาก 24 
วนัแลว้ยงัไม่มีไขห้รือไอ ใหถื้อวา่ผูน้ั้นไม่แพร่เช้ือและไม่ติดเช้ือไวรัส SARS-CoV-2  

สรปุ การจ ากดัสถานท่ีผูต้้องสงสยัว่าติดเช้ือ กกักนัตนเอง ใช้เวลา 14 วนั  



เช้ือไวรัส SARS-CoV-2 เขา้ไปในเซลลม์นุษย ์         
และก่อโรคไดอ้ยา่งไร?  

 เช้ือไวรัสตอ้งเขา้ไปแบ่งตวัและเจริญเติบโตในเซลล์มนุษย ์เช่น เซลล์ ของเยื่อบุ
หลอดลม จึงจะก่อโรคได ้เช้ือใชผ้ิวเซลลข์องไวรัสจบักบั angiotensin converting 
enzyme II ท่ีผิวเซลล์มนุษยเ์พ่ือเขา้ไปเจริญเติบโต และเพ่ิมจ านวนเช้ือในเซลล์
มนุษย ์แลว้เซลลม์นุษยท่ี์ติดเช้ือจะเพ่ิมจ านวนและ ปล่อยเช้ือไวรัสออกมานอกเซลล์
เพ่ือไปก่อโรคในเซลล์ขา้งเคียงต่อไป การท่ีเช้ือ เพ่ิมจ านวนมากข้ึนและเขา้ไปใน
เซลลข์า้งเคียงอีกหลายรอบ จะท าลายเซลล ์มนุษยใ์นหลอดลมและปอด ท าให้ปอด
อกัเสบและการหายใจลม้เหลวในท่ีสุด หากระบบภูมิคุม้กนัของมนุษยไ์ม่สามารถ
ท าลายหรือควบคุมเช้ือใหท้นักาล 



อตัราการป่วยตายของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 
2019 (COVID-19) 

 การติดเช้ือไวรัสโคโรนากลุ่มน้ี มีอตัราการตาย (case fatality rate) แตกต่างกนัดงัน้ี  
 „ ผูป่้วยโรคติดเช้ือ SARS-CoV มีอตัราตายร้อยละ 9.5  
 „ ผูป่้วยโรคติดเช้ือ MERS-CoV มีอตัราตายร้อยละ 34.4  
 „ ผูป่้วยโรคติดเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 มีอตัราตายเฉล่ียร้อยละ 2.67 

อตัราการตายต่อรายป่วยของโรคติดเช้ือไวรัส  โคโรนา 2019 (COVID-19) เฉลีย่เท่ากบั 2.67% 



อาการของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 ผูท่ี้ติดเช้ือบางรายไม่แสดงอาการ บางรายมีอาการไอ      
บางรายมีไขแ้ละไอมีเสมหะ บางรายโดยเฉพาะผูสู้งวยัมี
ไข ้และหายใจเร็ว หอบ จากปอดบวม มีนอ้ยรายท่ีมีอาการ
เจ็บ คอ น ้ ามูกไหลหรืออุจจาระร่วง เม่ือป่วยรุนแรง        
จะหายใจเร็ว หอบ จนถึงการหายใจลม้เหลวและช็อกได ้

 กรมควบคุมโรคแนะน าหากมีอาการดังต่อไปน้ี และมี
ประวติัเส่ียงควรรีบไปพบแพทย ์
 มอีาการทางเดนิหายใจ 
 มนี ้ามกูไหล  
 ไอ  
 เจบ็คอ  
 ไปจนถงึมอีาการคลา้ยไขห้วดัใหญ่  
 ไขส้งู  
 ปวดหวั ปวดเมือ่ยตามตวั 





เช้ือโควิด-19 สามารถอยู่ในส่ิงแวดล้อมได้นานแค่ไหน ? 

 การระบาดไวรัสโควิด-19 คงไม่เกี่ยวกับภูมิประเทศ...(เมืองไทยเมืองร้อน) หรือเมือง
หนาวอีกต่อไป ตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์...เชื้อไวรัส COVID-19 สามารถมีชีวิตอยู่
บนพื้นผิวที่อุณหภูมิ 4 องศาฯ อย่างน้อย 28 วัน 

 และยังสามารถมีชีวิตได้ที่อุณหภูมิพื้นผิวสูงขึ้น 30 องศาฯขึ้นไป ได้ตั้งแต่ 9 วัน      
และลดวันเวลาตามอุณหภูมิสูงตามล้าดับ  

 





ยารักษาโรค COVID-19 มีแล้วหรือยัง? 

 ยังไม่มียามาตรฐานที่ ร ับรองว่า ใช้ได้ผลดีแล้ว ในขณะน้ี  ยาที่ ใช ้          
และปรากฏใน ขา่วอยูใ่นขณะนี้ถอืวา่เป็นยาทดลองใชเ้ท่านัน้ 

ยงัไมม่ยีาทีเ่ป็นมาตรฐาน 



วคัซีนป้องกนัโรค COVID-19 มีแล้วหรือยงั ? 

 ยงัไมม่ ีตามทีป่รากฏในขา่ววา่ประเทศนัน้ ประเทศนี้ผลติไดแ้ลว้ เพราะยงัไมม่ปีระเทศ
ไหนออกมาประกาศยนืยนัวา่ผลติวคัซนีได ้ 

 วคัซนีทีก่ าลงัผลติยงัอยูใ่นระยะการทดลอง 

ยงัไม่มีวคัซีนส าหรบั 
COVID-19 



การป้องกันการตดิเชือ้ COVID-19 

 หลีกเล่ียงการอยู่ในท่ีท่ีมีคนพลกุพล่าน 

 สวมหน้ากากอนามยัเสมอเม่ือต้องออกไปยงัท่ีสาธารณะ หรือต้องติดต่อ
กบัผูท่ี้มีอาการป่วย 

 ไม่ทานเน้ือสตัวท่ี์ไม่ปรงุสกุ 

 ไม่ใช้ของส่วนตวัร่วมกบัผูอ่ื้น 

 หมัน่ล้างมือให้สะอาด และไม่น ามือมาสมัผสัท่ีตา จมกู และปากหากไม่
จ าเป็น 

 พกัผอ่นให้เพียงพอ 

 หากมีอาการไข้ ระบบทางเดินหายใจมีปัญหา ให้รีบไปพบแพทยโ์ดยด่วน 

 



การป้องกนัการตดิเชือ้ COVID-19 ด้วยวิธีอ่ืนๆ มีอีกไหม? 

 แนะน าการอยูห่า่งจากผูป้ว่ยหรอืผูท้ีม่อีาการไออยา่งน้อย 2 เมตร เพือ่ป้องกนั
การตดิเชือ้จากการสดูฝอยละอองขนาดใหญ่ 

 การลา้งมอืหลงัการจบัหรอืใชข้อง สาธารณะรว่มกนั แนะน าใชแ้อลกอฮอล์
เจลหรอืลา้งดว้ยสบูน่าน 20 วนิาท 

 การไม ่ใชม้อืขยีต้าหรอืแคะจมกูก่อนทีจ่ะไปลา้งมอื  
 การอยูต่น้ลม การหลกีเลีย่งเขา้ไปในที ่ชุมนุม 
 การกนิของรอ้น ใชช้อ้นกลาง ยงัเป็นวธิพีืน้ฐานส าหรบัการป้องกนัโรคตดิเชือ้อื่น 

ๆ ดว้ย 



มาตรการ Social Distancing 

           เพือ่ลดอตัราความเสีย่งในการสมัผสัโรค ตามมาตรการ ในการเวน้
ระยะหา่งทางสงัคม ไมอ่ยูร่วมกนัหนาแน่น ควรเกบ็ตวัอยูบ่า้นใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะ
ทาได ้ไมพ่บปะสงัสรรค ์ลดการไปสถานทีส่าธารณะ ลดการใหบ้รกิาร ลดกจิกรรม
ทีม่คีนหนาแน่น โดยไมเ่กนิ 50 คน ดงัน้ี 
 1. จดัระยะหา่งระหวา่งบุคคลไมว่า่จะเป็นการ นัง่ ยนื ต่อควิ ไมน้่อยกวา่ 1 - 2 เมตร 
 2. มแีอลกอฮอลเ์จล 70 % เพือ่ทาความสะอาดมอื กระจายทัว่อาคารบรกิาร หรอื
สถานทีจ่ดังาน 
 3. ลดการจบัสมัผสัของใช ้สิง่ของรว่มกนั ลา้งมอืทาความสะอาดมอืบ่อย ไมส่มัผสั
ใบหน้าตนเอง 
 4. ผูท้ีม่อีาการไขห้วดั ไขไ้อ เจบ็คอ แน่นหน้าอกไมค่วรเขา้รว่มงาน 
 5. สวมหน้ากากผา้หรอืหน้ากากอนามยั 





ค าแนะน าการสวมใส่หน้ากากอนามยัป้องกนัโรคโควิด-19 



ค าแนะน าการสวมใส่หน้ากากอนามยัป้องกนัโรคโควิด-19 



ค าแนะน าการสวมใส่หน้ากากอนามยัป้องกนัโรคโควิด-19 



ข้อแนะน าการใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้า 

 หน้ากากผา้ป้องกนัเชือ้ได ้54-59% แต่กส็ามารถป้องกนัเชือ้โรคได ้เพราะขนาดผา้เลก็กวา่เชือ้
ไวรสั 

 หน้ากากผา้จะกกัเกบ็ความชืน้ ป้องกนัไอ จามไมไ่ดเ้ลย เรยีกวา่ป้องกนัการตดิเชือ้ไมไ่ดใ้น
สว่นของบุคลากรทางการแพทย ์แต่ในสว่นของประชาชนทัว่ไปนัน้ ไมจ่ าเป็นตอ้งสวมใส่
หน้ากากอนามยั ยกเวน้มอีาการปว่ย ไอ จาม ควรป้องกนั เพือ่แพรก่ารกระจายเชือ้ไปยงัผูอ้ื่น 

 การใสห่น้ากากผา้ ใสไ่ดเ้พยีงแต่ใชแ้ลว้ 1 วนัตอ้งซกั จงึควรมหีน้ากากผา้สลบัสบัเปลีย่น 
 การสวมหน้ากากผา้ไมใ่ชม่าตรการหลกัในการป้องกนั แต่สิง่ส าคญัส าหรบัคนไมป่ว่ยคอื การ

ลา้งมอืบ่อย ๆ เพราะเชือ้จะตดิไดน้ัน้ หลกั ๆ คอื การสมัผสั 
 หน้ากากผา้ อยา่งผา้ฝ้าย ผา้ใยสงัเคราะห ์ผา้สาล ูกลุ่มน้ีสามารถน ามาผลติเป็นหน้ากากผา้ได ้

ยิง่ซกัยิง่เลก็ เพราะใยจะออกมาเหลอืประมาณ 1 ไมครอน โดยไวรสัโควดิ-19 ขนาดอยูท่ี ่5 
ไมครอน 



การซักท าความสะอาดหน้ากากผ้า 



หน้ากากท่ีใช้ท่ีบา้นท้ิงอย่างไร 

 1.ถอดหน้ากากออก โดยไม่สมัผสัด้านในของหน้ากาก 
 2.พบัหน้ากาก เกบ็ให้ส่วนท่ีสมัผสัรา่งกายอยู่ด้านใน 
 3.ม้วนสายรดัหรือสายท่ีคล้องห ูแล้วพนัโดยรอบหน้ากาก 
 4.ใส่ถงุและมดัปากถงุให้แน่น 
 5.ท้ิงลงถงัขยะท่ีแยกจากขยะทัว่ไป 
 6.ควรล้างมือให้สะอาด 

 







ด้วยความห่วงใย จาก เทศบาลต าบลรวมใจพฒันา 


