
รูจ้กัโรคไวรสัโคโรนา (COVID-19) 
เพิม่โอกาสรอด เลีย่งตดิโรค 
 

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นอีกหน่ึงวิกฤตการณ์ทางสุขภาพท่ีเกิดข้ึนกบัมวลมนุษยชาติ
โดย WHO ประกาศใหก้ารแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาเป็นอีกหน่ึงการระบาดคร้ังใหญ่
ของโลก มีผูติ้ดเช้ือมากกวา่ 125,865 คน เสียชีวิตไปแลว้ 4,615 คน 118 ประเทศ 

โดยหลกัเกณฑก์ารระบาด (Pandemic) ระดบัโลกของ WHO คือ 

1. โรคท่ีสามารถก่อให้เกิดอาการป่วยจนเสียชีวิต 
2. มีการติดต่อระหวา่งคนสู่คน 
3. การแพร่ระบาดลุกลามไปทัว่โลก 

จากสถานการณ์ภายใตค้วามกดดนัส่งผลใหผู้ค้นเร่ิมต่ืนตระหนกกบัภยัอนัตรายท่ีอยูใ่กลต้วั 
ดงันั้นในวนัน้ีเราจึงขอน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัไวรัสโคโรนา เพื่อลดความเส่ียงและเพิ่มความ
ปลอดภยัให้กบัผูอ่้านทุกท่าน จะมีขอ้มูลอะไรบา้งไปดูกนัเลย 

 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020


ไวรัสโคโรนาคืออะไร 
ก่อนอ่ืนตอ้งท าความเขา้ใจวา่ไวรัสโคโรนา (Cov) คือ ไวรัสท่ีมีเครือข่ายขนาดใหญ่สามารถพบ
ไดท้ั้งในคนสัตว ์โดยไวรัสโคโรนาเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยหลากหลายระดบัตั้งแต่ อาการ
หวดัธรรมดาจนไปถึงโรคระบบทางเดินหายใจ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัหลายโรคร้ายแรงอยา่ง MERS 
และ SARS ส่วนไวรัสโคโรนาในปัจจุบนั คือ โรค COVID-19 โดย ค าวา่ COVID-19 มีท่ีมาดงัน้ี 
Co มาจากค าวา่ Corona, VI มาจากค าวา่ Virus ส่วน D มาจาก Disease ซ่ึงแปลวา่โรค ส่วน 19 
คือ ปี 2019 ส าหรับผูป่้วยจะมีอาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจเป็นหลกั ซ่ึงระดบัความรุนแรง
คลา้ยกนักบัโรคทางเดินหายใจทั้งโรค MERS และ SARS 

ไวรัสโคโรนามาจากไหน 
โรคท่ีมีสาเหตุจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ซ่ึงพบเป็นคร้ังแรกในเมืองอู่ฮัน่ ประเทศจีน 
โดยคาดการณ์วา่มาจากการคา้อาหารป่าและอาหารทะเล ซ่ึงผลการทดสอบพบวา่สัตวท่ี์มีเช้ือ
ใกลเ้คียงกบัไวรัสโคโรนามากท่ีสุดคือ “คา้งคาว” ไวรัสโคโรนาไม่ไดห้ยดุแค่เพียงอู่ฮัน่ เพราะ
หลงัจากนั้นไม่นานไวรัสไดแ้พร่กระจายไปทัว่ประเทศจีนและลามไปมากกว่า 118 ประเทศ 

ไวรัสโคโรนามีอาการยงัไง 
อาการของไวรัสโคโรนาไม่ไดแ้สดงออกมาในทนัที แต่มีระยะฟักตวัประมาณ 2-14 วนั ซ่ึงโดย
ระยะฟักตวัน้ีอาจมากข้ึนหรือนอ้ยลงไดต้ามภูมิคุม้กนัในตวัผูป่้วย บางรายอาจไม่แสดงอาการแม้
ผา่นไป 20 กวา่วนัแลว้ก็มี 

หลงัจากอาการฟักตวั ผูป่้วยจะมีอาการดงัต่อไปน้ี มีไข,้ เสมหะ, อาการไอและอ่อนเพลีย จากนั้น
เม่ือผูป่้วยอยูใ่นระดบัท่ีรุนแรงมากข้ึน อาการป่วยจะพฒันาไปสู่ ระบบทางเดินหายใจ โดยผูป่้วย
จะหายใจเร็ว หอบ ระบบทางเดินหายใจลม้เหลวและเกิดอาการช็อคจนเสียชีวิตในท่ีสุด 

 

https://www.cigna.co.th/health-wellness/tip/understand-with-respiratory-tract-disease


การแพร่กระจายของไวรัส 
แพร่กระจายจากการไอจามของผูติ้ดเช้ือ โดยเช้ือไวรัสถ่ายถอดผา่นละอองในอากาศหลงัจากการ
จาม ทั้งน้ีเช้ือไวรัสโคโรนายงัสามารถติดอยูบ่นพื้นผิวส่ิงของได ้เช่น โลหะ,ธนบตัร, แกว้ โดย
ไวรัสโคโรนาสามารถอยูบ่นพลาสติก 9 วนัและอยูบ่นกระดาษ 5 วนั ทั้งระยะเวลาการ
แพร่กระจายเช้ือจากคนสู่คน ผูป่้วยสามารถแพร่เช้ือไดต้ั้งแต่ระยะฟักตวั ส่งผลใหเ้ราทุกคนมี
ความเส่ียงท่ีจะติดเช้ือ เพราะเราไม่มีทางรู้เลยวา่คนรอบตวัติดไวรัสหรือไม่ 

หากติดไวรัสโคโรนามีโอกาสรอด
ไหม 
จากสถิติ ณ วนัท่ี 11 มีนาคม 2563 มีจ านวนผูติ้ดเช้ือทั้งส้ิน 125,865 คน เสียชีวิต 4,615 และ
รักษาหาย 67,003 คน จะเห็นวา่อตัราผูเ้สียชีวิตนอ้ยกวา่ผูป่้วยท่ีรักษาหาย ดงันั้นจึงเป็นเคร่ือง
ยนืยนัท่ีวา่ หากติดไวรัสโรโคนามีโอกาสหายแน่นอน แต่อยา่งไรก็ตามยงัมีกลุ่มเส่ียงท่ีจะ
เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนา โดยกลุ่มท่ีมีเส่ียงต่อการเสียชีวิตมีดงัน้ี 

กลุ่มผู้สูงอายุ 
สถิติเก่ียวกบัไวรัสน้ีระบุไวอี้กวา่ผูเ้สียชีวิตจากไวรัสโคโรนาส่วนใหญ่อายเุกิน 60 ปีข้ึนไป 60-
80 โดยปัจจยัท่ีส่งเสริมการเสียชีวิตมาจากสุขภาพปอดและระบบทางเดินหายใจท่ีไม่แขง็แรง 
เน่ืองจากไวรัสโคโรนามุ่งท าลายระบบทางเดินหายใจและปอด ส่งผลใหผู้สู้งอายท่ีุระบบภายใน
ร่างกายไม่แขง็แรงเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ เม่ือไดรั้บเช้ือเขา้มาในร่างกายไวรัสจึงสามารถท าลายลา้ง
ไดรุ้นแรงจนเสียชีวิต 

 

https://public.tableau.com/profile/covid.19.data.resource.hub#!/vizhome/COVID-19Cases_15840488375320/COVID-19Cases
https://informationisbeautiful.net/visualizations/covid-19-coronavirus-infographic-datapack/


กลุ่มผู้ที่มีโรคประจ าตัว 
• โรคหลอดเลือดหวัใจ (cardiovascular disease) 
• โรคเบาหวาน (diabetes) 
• โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง (chronic respiratory disease) 
• โรคความดนัโลหิตสูงผิดปกติ (abnormally high blood pressure) 
• โรคมะเร็ง (cancer) 

กลุ่มผูท่ี้มีโรคประจ าตวัเหล่าน้ี มีโอกาสเส่ียงท่ีจะมีอาการรุนแรงจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
เน่ืองจากภูมิคุม้กนัของร่างกายไม่แขง็แรง ส่งผลใหไ้วรัสสามารถแพร่กระจายภายในร่างกายได้
เร็วและมีประสิทธิภาพน าไปสู่อาการเจ็บป่วยอยา่งรุนแรงและจนเสียชีวิตในท่ีสุด 

 

 

https://www.cigna.co.th/health-wellness/tip/cigna-heartattack2019
https://www.cigna.co.th/health-wellness/tip/cancer-in-30-above


วธีิหลกีเลีย่งจากไวรัสโคโรนา 
ในตอนน้ียงัไม่มีวิธีไหนท่ียนืยนัไดว้า่สามารถป้องกนัไวรัสโคโรนาไดส้มบูรณ์ ดงันั้นวิธีการ
หลีกเล่ียงไวรัสจึงตอ้งปรับพฤติกรรมหลายอยา่งเพื่อเป็นตวัช่วยปิดรอยร่ัวไม่ใหเ้ช้ือไวรัสเขา้มา
ในร่างกายได ้โดยวิธีการเล่ียงไวรัสโคโรนาสามารถท าไดด้งัน้ี 

อาหารการกนิ 
อาหารคือจุดเร่ิมตน้ของจากการแพร่เช้ือโรคน้ี ดงันั้นการป้องกนัจึงไม่ควรละเลยเร่ืองอาหาร
ดว้ย โดยการป้องกนัไวรัสจากอาหารสามารถท าไดโ้ดย การทานอาหารปรุงสุก โดยไวรัสโคโร
นาถูกท าลายดว้ยความร้อนท่ี 65 องศาเซลเซียส หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารดิบ เช่น ซูชิ, กุง้แช่
น ้าปลา, ย  าแซลมอน, เน้ือสด เป็นตน้ นอกจากน้ีในการทานอาหารควรทานอาหารขณะยงัมี
ความร้อนและใชช้อ้นกลางในการทานขา้ว เพื่อป้องกนัเช้ือท่ีแพร่กระจายขณะทานอาหาร 

ปรับพฤติกรรมเพิม่ความสะอาด 
อีกหน่ึงวิธีท่ีช่วยหลีกเล่ียงไวรัสโคโรนาไดคื้อ การปรับพฤติกรรม โดยรักษาความสะอาดมาก
ข้ึน เร่ิมตั้งแต่ ลา้งมือบ่อยๆ ดว้ยน ้าและสบู่ รวมถึงท าความสะอาดดว้ยเจลลา้งมือ โดยเจลลา้งมือ
ท่ีมีประสิทธิภาพฆ่าเช้ือไดต้อ้งมีแอลกอฮอลผ์สมมากกวา่ 70% ลดการสัมผสัใบหนา้ทั้งขยี้ตา
แคะจมูก หรือมีความจ าเป็นตอ้งท าควรลา้งมือก่อนเพื่อฆ่าเช้ือโรค 

 

 



การหลกีเลีย่งเช้ือโรคในพืน้ที่
สาธารณะ 
พื้นท่ีสาธารณะคือพื้นท่ีเส่ียงในการติดโรคมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นแหล่งรวมผูค้นจ านวนมาก 
โดยคุณไม่สามารถรู้ไดเ้ลยวา่ใครบา้งท่ีติดไวรัส ดงันั้นพฤติกรรมขณะอยูใ่นพื้นท่ีสาธารณะจึง
ส าคญั โดยพฤติกรรมท่ีช่วยลดความเส่ียงในการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสามารถท าไดด้งัน้ี 

1. หลีกเล่ียงการสัมผสัส่ิงของในพื้นท่ีสาธารณะ เช่น ปุ่มกดลิฟท,์ ราวบนัไดเล่ือน, ประตู
หอ้งน ้าสาธารณะ เพื่อป้องกนัการรับเช้ือจากพื้นท่ีสาธารณะ 

2. รักษาระยะห่างจากผูมี้อาการไออยา่งนอ้ย 2 เมตร 
3. งดการสัมผสักบับุคคลอ่ืนในพื้นท่ีสาธารณะ 

 



หน้ากากกบัการป้องกนัไวรัส 
หนา้กากถือเป็นอุปกรณ์ส าคญัในการป้องกนัไวรัส โดยหนา้กากท่ีมีประสิทธิภาพช่วยป้องกนั
ไวรัส มีดงัน้ี 

1.หน้ากากอนามัย Surgical Mask 

• สวมแบบไม่กระชบั 
• มีเคลือบสารกนัซึม 
• ไม่ไดอ้อกแบบมาเพื่อนกนัไวรัสขนาดเลก็กวา่แบคทีเรีย 

โดยในการเลือกซ้ือหนา้กากอนามยัควรใหค้วามส าคญัท่ีค่าเหล่าน้ี 
BFE (Bacteria Filtration Efficiency) ความสามารถในการกนัเช้ือแบคทีเรีย กบั 
PFE (Particulate Filtration Efficiency) ความสามารถในการกรองอนุภาค (ยิ่งมี PFE สูงยิง่ดี) 
VFE (Virus Filtration Efficiency) ความสามารถในการป้องกนัไวรัส 

2.หน้ากากแบบ Respirator (N95) 

• สวมกระชบัพอดีกบัผูใ้ส่ 
• ออกแบบมาเพื่อป้องกนัอากาศเขา้มาในใบหนา้ 

ทั้งน้ีความสามารถในการป้องกนัของ Respirator ข้ึนอยูก่บัค่าในการกรอง โดยท่ีคนส่วนใหญ่
ทราบเป็นหลกัคือ N95 ท่ีสามารถกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนได ้95% แต่แทจ้ริงแลว้มีอีก 2 
ระดบัคือ N99 และ N100 ท่ีสามารถกรองได ้99% และ 99.97% ตามล าดบั ซ่ึงในการป้องกนั
ไวรัสทางหนา้กาก Respirator สามารถป้องกนัไวรัสท่ีขนาดเกิน 0.3 ไมครอนได ้

เปรียบเทียบส าหรับสองหน้ากาก 

หนา้กากทั้ง surgical mask กบั N95 มีส่วนช่วยในการป้องกนัไวรัส โดยไวรัสโคโรนามีขนาดอยู่
ท่ี 0.06 – 0.14 ไมครอน ส่วนการกรองของ Surgical mask อยูท่ี่ 5 ไมครอน ส่วนหนา้กาก N95 
สามารถป้องกนัไดท่ี้ 0.3 ไมครอน ถึงแมว้า่ไวรัสจะมีขนาดเลก็กวา่ แต่ทั้งสองหนา้กากก็สามารถ
ช่วยป้องกนัไวรัสท่ีมาจากการจามและไอโดยตรงได ้

https://www.cigna.co.th/health-wellness/tip/hygienic-mask


สรุป 
จากสถานการณ์ของไวรัสโคโรนาท่ีรุนแรงระดบัโลกในขณะน้ี ส่ิงเดียวท่ีพวกเราทุกคนท าไดคื้อ 
ป้องกนัตวัจากไวรัสโคโรนา โดยเฉพาะผูป่้วยโรคร้ายแรงอยา่ง โรคหวัใจหรือโรคมะเร็ง ท่ีมี
ความเส่ียงมากกวา่บุคคลทัว่ไป แต่ส าหรับคนท่ีเร่ิมมีอาการมีไข,้ เสมหะ, อาการไอและ
อ่อนเพลีย ควรพบแพทยเ์พื่อตรวจอยา่งละเอียดหรือติดต่อผา่นสายด่วน 1422 กรมควบคุมโรค 

สุดทา้ยน้ีแมว้า่สถานการณ์จะย  ้าแยแ่ค่ไหน ขอเพียงพวกเราทุกคนดูแลตวัเอง ช่วยกนัตรวจสอบ
คนรอบขา้ง เพื่อลดโอกาสติดเช้ือไวรัส รอความหวงัจากยารักษา ซ่ึงจะมาในอีกไม่นาน แลว้
พวกเราจะผา่นวิกฤตน้ีไปดว้ยกนั 
 

 



มาตรการของรัฐบาล 
 

 

 

 

 

**ขอบคณุขอ้มลูแหล่งที่มา https://www.cigna.co.th/health-wellness/tip/covid19-article 

 

 

https://www.cigna.co.th/health-wellness/tip/covid19-article

