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สำหรับเดือนกุมภาพันธ ปนี้ การเสนอสาระวิทยปริทัศนคงจะแตกตาง 
จากทุกปที่ผานมา ในแตละป เดือนนี้ เราจะมีวันสำคัญของหลายๆ 
วัฒนธรรมมารวมกัน เชนวันมาฆบูชา ของชาวพุทธ และวันวาเลนไทน 
หรือวันแหงความรักของชาวคริสต ที่ลวนเปนเปนวันมงคลทางศาสนา 
ที่เชื่อมโยงกับวิถีการพัฒนาและการใชชีวิตของชาวโลก แตในปนี้ 
การทำบุญ และการเฉลิมฉลอง คงจำเปนตองเงียบลงไปมาก 
เนื่องจากชาวโลกกำลังประสบปญหามหันตภัยใหม ที่เกิดจากสิ่งที่ 
มองไมเห็น แตไมใชไมมี  นั่นคือปรากฏการณการแพรระบาดใหญ 
ของนวัตไวรัส (Novel Virus) หรือไวรัสสายพันธุใหม ในกลุมไวรัส 
โคโรนา ที่กอใหเกิดปอดอักเสบอยางรุนแรงและทำใหคนลมตายไป 
แลวจำนวนมาก โดยเฉพาะในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเปน 
ตนกำเนิดของการแพรระบาดในครั้งนี้ และมีคนปวยลมตายมากมาย 
ซึ่งก็ไดเริ่มกระจายไปยังประเทศอื่นแลว โดยประเทศไทยของเรา 
ก็เปนประเทศที่ 2 ตอจากจีน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 
และกระแสการแพรกระจายที่คอยๆ ออกจากจีนไปยังประเทศ 
เพื่อนบาน มีแนวโนมวาจะขยายตัวมากขึ้นเรื่อย และกำลังขามไป 
ยังภูมิภาคอื่นของโลก ซึ่งยุทธวิธีที่จีนใชตอสูปราบปราม ก็คือปดบาน 
ปดเมืองเริ่มจากนครอูฮั่น มณฑลหูเปย ศูนยกลางแรกของการแพร 
ระบาด และระดมสรรพกำลังทั้งบุคลากร เภสัชภัณฑ และเทคโนโลยี 
มาจัดการกับไวรัสรายนี้ ในวิทยปริทัศนฉบับนี้  ทีม บก. จึงระดม 
องคความรูตางๆ จากเหตุการณการแพรระบาดใหญของโรคตางๆ 
ที่สงกระทบตอมวลมนุษยโลก ไปจนถึงสถานการณที่เรากำลังเผชิญ 
อยูในปจจุบัน ตลอดจน องคความรูเกี่ยวกับสิ่งเล็กๆ ที่เรียกไวรัส 
และวิทยาศาสตร การแพทย และสาธารณสุขที่เกี่ยวของมา 
ใหไดอานกัน

     แมวา ปนี้ การฉลองวาเลนไทนในแบบปกติ จะถูกจำกัดดวยการ 
รักษาระยะหางทางสังคม แตก็ขอใหคิดวา ปนี้ เปนปแหงซุปเปอร 
วาเลนไทม ซึ่งความรักไมนาจะจำกัดอยูแควงแคบหวานแหวว 
ระหวางมนุษย 2 คน แตความรักความเมตตาควรแผใหกวางไปยัง 
เพื่อนมนุษยที่กำลังประสบปญหาจากวิกฤตการณโรคอุบัติใหมดัง 
กลาว  และคงถึงเวลาแลวกระมังที่มนุษยควรจริงจังในการเคารพ 
และรักษาธรรมชาติที่มนุษยทำรายมามาก เพื่อใหโลกยังคงเปน 
ดาวเคราะหที่เปนบานที่ดีที่สุดของเรา

ทีมบรรณาธิการ
สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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การระบาดใหญ่ หรือ Pandemics คือปรากฏการณ์ที่โรคติดเชื้อชนิดใดชนิดหนึ่ง 
ได้แพร่กระจายไปทั่วภูมิภาคขนาดใหญ่เช่นหลายทวีปหรือทั่วโลก ตลอดประวัติศาสตร์ของ 
มนุษยชาติ มีการระบาดใหญ่ของโรค เช่นไข้ทรพิษ อหิวาตกโรค และวัณโรค อยู่บ่อยครั้ง และ 
หนึ่งในโรคระบาดที่ร้ายแรงที่สุดคือกาฬโรค (Black Death) ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปประมาณ 
75–200 ล้านคนในคริสต์ศตวรรษท่ี 14 การระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ (ไข้หวัดใหญ่สเปน) 
ในปี 1918  และการระบาดของโรคเอดส์ หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร้องในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษ 
ที่ 20 ที่คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 30 ล้านคน ที่เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการวิจัยใหญ่ทางไวรัสวิทยา 
โดยเฉพาะการผลิตยาต้านไวรัสที่มีผลต่อการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสในปัจจุบัน 

ภาวะโรคระบาดใหญ่ 
(Pandemics) 

   สำหรับ วิทยปริทัศนฉบับเดือนกุมภาพันธ 2563 หรือ 
ฉบับความรู COVID – 19 นี้ จะขอนำเหตุการณโรคระบาด 
ใหญในโลกครั้งสำคัญมายกตัวอยางใหเห็นกอนวา กวา 
สังคมโลกจะกาวมาถึงยุคโลกาภิวัตนนี้ ไดผานปรากฏการณ 
โรคระบาดครั้งใหญมาแลวหลายตอหลายครั้ง และแมจะมี 
การสูญเสียบาง แตมันก็จะผานพนไปในที่สุด

1. ไทฟอยด์ โรคระบาดในเอเธนส (430 ถึง 426 กอน   
คริสตกาล) ระหวางสงครามเพโลพอนเนเชียนที่ทำให 
หนึ่งในสี่ของประชากรเสียชีวิต โรคนี้ทำใหการปกครองของ 
เอเธนสออนแอลง สาเหตุที่แทจริงของโรคระบาดไมเปนที่ 
รูจักมานานหลายป จนกระทั่งป 2549 นักวิจัยจาก 
มหาวิทยาลัยเอเธนสทำการวิเคราะหฟนที่ไดจากหลุมฝงศพ
ใตเมือง และพบวามีแบคทีเรียโรคไทฟอยดปะปนอยู

ภาวะโรคระบาดใหญ่ 
(Pandemics) 

2.  Antonine Plague (165 ถึง 180 กอนคริสตกาล) 
เปนไขทรพิษที่นำมายังคาบสมุทรอิตาลีโดยทหารที่เดินทาง
กลับจากตะวันออกใกล (ตุรกี) มีผูเสียชีวิตหาลาน และมีการ 
ระบาดครั้งที่สอง ที่เรียกวา  Cyprian Plaque (ค.ศ. 
251–266) ซึ่งอาจเปนโรคเดียวกัน และมีผูเสียชีวิตในโรม 
5,000 คนตอวัน

ไทฟอยด
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3. กาฬโรค ในสมัยจักรพรรดิจัสติเนียน (ค.ศ.541 ถึง 750)  
เปนการระบาดครั้งแรกของกาฬโรคในยุโรปที่ไดบันทึกไว 
การระบาดเริ่มตนจากอียิปตและไปถึงกรุงคอนสแตนติโน 
เปลในฤดูใบไมผลิต มีผูเสียชีวิต 10,000 วันตอวัน 
คาดวาคนในเมืองเสียชีวิตสูงถึง 40%  โรคระบาดครั้งนี้ 
ทำใหประชากรหนึ่งในสี่ของโลกเสียชีวิต  และมันทำให 
ประชากรของยุโรปลดลงประมาณ 50% ระหวาง ค.ศ. 550 
- 700

4. Black Death (ค.ศ. 1331 ถึง 1896) เปนการระบาด 
ของกาฬโรคในยุโรปอีกครั้ง มีจำนวนผูเสียชีวิตทั่วโลก 
อยูที่ประมาณ 75 ลานคน  การระบาดครั้งนี้ เริ่มตนในเอเชีย 
และขยายไปทางเรือถึงทะเลเมดิเตอรเรเนียนและยุโรป 
ตะวันตกในป 1891 (อาจมาจากพอคาชาวอิตาลี) 
การระบาดครั้งนี้ฆาชาวยุโรปประมาณ 20 ถึง 30 ลานคน 
ในหกป และเปนครั้งแรกของวัฏจักรของโรคระบาดในยุโรป 
ที่ดำเนินตอไปจนถึงคริสตศตวรรษที่ 18 มีการระบาด 
ของโรคระบาดมากกวา 100 ครั้งในยุโรปในชวงนี้ 
ซึ่งเปนชวงเดียวกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม และทำให 
เกิดการคนควาวิจัยมากขึ้น และพบแนวทางในการทำวัคซีน  
โรคนี้จะกำเริบในอังกฤษทุก ๆ สองถึงหาปจาก ค.ศ. 1961 
ถึง 2023  โรคระบาดครั้งใหญในกรุงลอนดอนในป ค.ศ. 
1665-66 เปนโรคระบาดครั้งใหญครั้งสุดทายของโรคระบาด 
ในอังกฤษ และคราชีวิตผูคนไปประมาณ 100,000 คน 20% 
ของประชากรในลอนดอน  

ภาวะโรคระบาดใหญ่ (Pandemics) 

ไทฟอยด

5. โรคกาฬโรค ในประเทศจีนใน ป ค.ศ. 1855 และแพร 
กระจายไปยังอินเดียซึ่งมีผูเสียชีวิตกวา 10 ลานคน ในชวง 
การระบาดใหญครั้งนี้ เปนการเกิดโรคระบาดครั้งแรกใน 
สหรัฐฯ  ซึ่งเกิดขึ้นที่ซานฟรานซิสโกเมื่อป ค.ศ. 1900 – 
1904  

6. ไข้หวัดสเปน (ค.ศ.1918 - 1920) เปนการระบาด 
ที่เกิดขึ้นหลังการยุติของสงครามโลกครั้งที่ 1 มีผูติดเชื้อ 500 
ลานคนทั่วโลก  รวมถึงผูคนบนเกาะในมหาสมุทรแปซิฟก 
และหางไกลในอารกติกและสงผลใหมีผูเสียชีวิต 50 ถึง 100 
ลานคน ผูเสียชีวิตสวนใหญจากการระบาดของไขหวัดใหญ 
คือกลุมคนที่อายุนอยและผูสูงอายุ และผูรอดชีวิตสวนใหญ 
จะเปนกลุมคนระหวางสองกลุมดังกลาว 
 แตไขหวัดสเปนมีอัตราการตายสูงผิดปกติสำหรับคนหนุม 
สาว โดยทำใหคนเสียชีวิตมากกวาสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง 
และฆาคนไดมากกวาครั้งใดๆ ในประวัติศาสตรการเกิด 
โรคระบาด กลาวกันวา การเคลื่อนไหวของกองทหาร 
จำนวนมากและพื้นที่ใกลเคียงในชวงสงครามโลกครั้งที่ 1 
ทำให การแพร กระจายและการกลายพ ันธ ุ  เร ็ วข ึ ้ น 
ความออนแอของทหารตอไขหวัดสเปนอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
ความเครียด การขาดสารอาหาร และผลจากการไดรับ 
สารเคมีในการสูรบที่ผานมา 

7. การระบาดของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัส HIV  ในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 20 
เปนการระบาดที่ยาวนานกวา 25 ป ในทั่วโลก ในสมัยที่โลกมีการพัฒนาทางดานการแพทยไปมาก 
แตกลับพบไวรัสตัวใหมที่ไมเคยพบมากอนในประวัติศาสตรชาติพันธุ และกอใหเกิดการตาย ของประชากร 
กวา 30 ลานคน แตในชวงนี้ ทำใหเกิดการวิจัยคนควาดานไวรัสวิทยาจำนวนมาก และมีการผลิตยาตาน 
ไวรัสที่ใชยับยั้งการกระจายของไวรัสตางๆ ออกมาหลายชนิด 
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ภาวะโรคระบาดใหญ่ (Pandemics) 
  จากประวัติศาสตรโลก ที่ใชมุมมองจากชาติตะวันตก ถือวา การระบาดครั้งใหญของโรคระบาดในโลกที่สงผล 
อยางกวางขวางตอมวลมนุษยชาติ เปนการระบาดครั้งใหญ ที่ใชทวีปยุโรปซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการพัฒนาดานศิลปวิทยาการสูง 
และมีการพัฒนาแนวทางรักษา และการบันทึกเหตุการณไวอยางมากมาย แตในโลกแหงความเปนจริงการแพรกระจายของ 
โรคระบาดมีมากมายหลายแหงกวานั้น และบางกรณี ก็เกิดจากฝมือของมนุษย อาทิ การระบาดของไขทรพิษ ที่เกิดกับ 
ชาวอินเดียนพื้นเมืองในทวีปอเมริกาหลังจากการเขามาของชาวยุโรป ซึ่งมีภูมิตานทานผานการระบาดมาหลายชั่วอายุคน  อาทิ 
ครึ่งหนึ่งของประชากรพื้นเมืองของเกาะ Hispaniola ใน ค.ศ. 1518 ถูกฆาดวยไขทรพิษ ไขทรพิษยังทำลายชุมชน Aztec ในป 
1520 ฆา 150,000 คนในเมือง Tenochtitlán  และเปรูในชวงทศวรรษ 1530 ซึ่งชวยใหชาวยุโรปพิชิตโลกใหมไดไมยากนัก 
โรคหัด ยังไดฆาชาวอินเดียนพื้นเมืองในเม็กซิโกอีกสองลานคนในศตวรรษที่ 17  และชวง ค.ศ. 1618-1643  ไขทรพิษสังหาร 
อินเดียนพื้นเมืองของแมสซาชูเซตสกวา 90%  ชวงคริสตทศวรรษ 1770 ไขทรพิษ ฆาคนพื้นเมืองอเมริกันอีก 30%  ไขทรพิษ 
ระบาดไดลดจำนวนประชากรในหมูอินเดียนแดงที่ราบของสหรัฐอเมริกา จนเชื่อวา 95% ของประชากรอเมริกันพื้นเมือง 
ของโลกใหมถูกฆาตายจากโรคระบาดที่คนยุโรปจากโลกเกานำมา ตลอดหลายศตวรรษที่ผานมาชาวยุโรปไดพัฒนาภูมิตานทาน 
ในระดับสูงตอโรคเหลานี้ในขณะที่ชนพื้นเมืองไมมีภูมิคุมกันเชนนั้น 

     ในซีกโลกใต  ไขทรพิษทำลายลางประชากรชาวออสเตรเลียฆาชาวพื้นเมืองอบอรีจีนิสในออสเตรเลียราว 50% ในชวงปแรก ๆ 
ของการลาอาณานิคมของอังกฤษ และก็ฆาชนเผาเมารี ในนิวซีแลนด ราว 40,000 คน ในป 1848 หรือในคริสตศตวรรษที่ 19 
ประชากรชาวไอนุในเกาะฮอกไกโด ลดลงอยางมาก เนื่องจากสวนใหญเปนโรคติดเชื้อที่นำโดยผูตั้งถิ่นฐานชาวญี่ปุน (ยามาโตะ) 
ที่หลั่งไหลเขามาในฮอกไกโด 

     ในทางกลับกัน นักวิจัยสรุปวาซิฟลิส เปนโลกที่นำมาจากโลกใหมไปยุโรปหลังจากการเดินทางของโคลัมบัส การคนพบนี้ 
ชี้ใหเห็นวาชาวยุโรปสามารถพาแบคทีเรียเขตรอนไปที่บาน ซึ่งสิ่งมีชีวิตอาจกลายพันธุในรูปแบบที่อันตรายยิ่งกวาในสภาพที่ 
แตกตางของยุโรป โรคนี้เปนอันตรายถึงชีวิตมากกวาในปจจุบัน ซิฟลิสเปนนักฆาคนสำคัญในยุโรปในชวงยุคฟนฟูศิลปวิทยา ชวง 
ค. ศ. 1602 - 1796 นอกจากนั้น บริษัท อินเดียตะวันออกของดัตชสงชาวยุโรปเกือบลานคนใหไปทำงานในเอเชีย ในที่สุดมีเพียง 
ไมถึงหนึ่งในสามเทานั้นที่เดินทางกลับสูยุโรป คนสวนใหญเสียชีวิตดวยโรคเขตรอน

     จากผลงานดานการผลิตวัคซีนปองกันโรคที่พัฒนาขึ้น จากหลุยส ปาสเตอร ในกลางศตวรรษที่ 19 ตั้งแตพิษสุนัขบา 
แอนแทรกซ ไขทรพิษ ทำให จุดเริ่มตนของศตวรรษที่ 20 การกำจัดหรือควบคุมโรคระบาดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และประเทศมหาอำนาจในยุโรป ก็ไดนำวัคซีนเหลานี้ แจกจายไปยังเขตแดนอาณานิคมทั่วโลก ทำใหหลังจากเหตุการณ Black 
Death ที่ยุติลงในป ค.ศ. 1920 โลกไดปลอดจากโรคระบาดขนาดใหญรวมศตวรรษ ในศตวรรษที่ 20 โลกมีจำนวนประชากร 
เพิ่มขึ้นมากที่สุดในประวัติศาสตรมนุษยเนื่องจากการลดอัตราการตายในหลายประเทศเนื่องจากความกาวหนาทางการแพทย 
ประชากรโลกเพิ่มขึ้นจาก 1.6 พันลานคนในป 1900 กลายเปนประมาณ 7.8 พันลานคนในปจจุบัน 



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  ชื่อและอาการสําคญัของโรคติดตออนัตราย  (ฉบบัที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีการประกาศใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   2019  หรือโรคโควิด  19  
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  เปนโรคติดตออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  เพื่อประโยชนในการเฝาระวัง  ปองกัน  และควบคุมโรคติดตออันตราย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๖  (๑)  แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอ  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ   
จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศน้ีเรียกวา  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ชื่อและอาการสําคัญ 
ของโรคติดตออันตราย  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน  (๑๔)  ของขอ  ๑  แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข   

เรื่อง  ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดตออันตราย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
“(๑๔)  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  

(COVID-19))  มีอาการไข  ไอ  เจ็บคอ  หอบเหนื่อย  หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ  ในรายที่มีอาการรุนแรง
จะมีอาการระบบทางเดินหายใจลมเหลว  และอาจถึงขั้นเสียชีวิต” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  26  กมุภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓
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ภาวะโรคระบาดใหญ่ (Pandemics) 
  โรคติดต่อในประเทศไทย
    ประเทศไทยนั้นอยูในเขตประเทศรอนชื้น เปนแหลงที่ทำใหเชื้อโรคตางๆเจริญเติบโตไดดี ประเทศเขตรอนอยางประเทศไทย 
จึงพบโรคติดตอหลากหลายโรค โดยประวัติศาสตร เวลาเกิด ปรากฏการณโรคติดตอ ที่มีผูคนลมตายจำนวนมาก ก็มักจะนิยม 
เรียกโรคนั้นวา โรคหา หรือ หาลง ซึ่งจากการคนควาทางประวัติศาสตร ก็พบวา โรคหาที่เกิดในบางรัชสมัย เชน สมัยพระเจาอูทอง 
ก็คือกาฬโรค และยังมีการระบาดในยุคตอมา ตั้งแตประเทศไทยมีการคาขายแลกเปลี่ยนกับ ตางชาติมากขึ้น แมกระทั่งชวง Black 
Death ประเทศไทยก็ไดรับผลกระทบเชนกัน นอกจากนั้น ยังมีอหิวาตกโรค มีการระบาดรายแรงที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 2 
และไขทรพิษ หรือฝดาษ ที่พบบอย ตลอดสมัยอยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร สวนโรคระบาดในยุคหลัง ประเทศไทยก็เปนแหลง 
ระบาดของโรคที่สำคัญ อาทิ วัณโรค ไขเลือดออก มาลาเรีย และโรคภูมิคุมกันบกพรอง และเปนประเทศ ที่มีความโดดเดน 
ในการเปนแหลงพัฒนาความรวมมือดานงานวิจัย โลกในเขตรอนรวมกับนานาประเทศ ซึ่งสงผลสำคัญประการหนึ่ง ใหศักยภาพ 
การแพทยของไทยมีพัฒนาที่กาวหนา เมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศในโลก

 สำหรับโรคติดตอในประเทศไทยนั้นสามารถแบงไดเปน 3 ชนิด คือ 1) โรคติดตอ 2) โรคติดตอที่ตองแจงความ และ 3) 
โรคติดตออันตราย  โรคติดตอที่ตองแจงความ มี 15 โรค คือ อหิวาตกโรค โรคกาฬโรค ไขทรพิษ ไขเหลือง โรคคอตีบ 
บาดทะยักในเด็กเกิดใหม โปลิโอ ไขสมองอักเสบ ไขพิษสุนัขบา ไขรากสาดใหญ แอนแทร็กซ โรคทริคิโนซิส ไขกาฬหลังแอน 
โรคคุดทะราดระยะติดตอ โรคเอดส (AIDS) หรือ กลุมอาการภูมิคุมกันโรคเสื่อม  โรคติดตออันตราย ตามประกาศกระทรวง 
สาธารณสุข มี 4 โรค คือ อหิวาตกโรค ไขทรพิษ ไขเหลือง และ กาฬโรค และไดเพิ่มโรคใหมลาสุด คือโรคโควิด - 19 เปนอีกหนึ่ง 
โรคติดตออันตราย รวมเปน 5 โรค

 ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดตออันตราย (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2563 
ซึ่งลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 กุมภาพันธ 2563 ประกาศวา
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พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีการประกาศใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   2019  หรือโรคโควิด  19  
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  เปนโรคติดตออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  เพื่อประโยชนในการเฝาระวัง  ปองกัน  และควบคุมโรคติดตออันตราย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๖  (๑)  แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอ  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ   
จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ชื่อและอาการสําคัญ 
ของโรคติดตออันตราย  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน  (๑๔)  ของขอ  ๑  แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข   

เรื่อง  ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดตออันตราย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
“(๑๔)  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  

(COVID-19))  มีอาการไข  ไอ  เจ็บคอ  หอบเหนื่อย  หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ  ในรายท่ีมีอาการรุนแรง
จะมีอาการระบบทางเดินหายใจลมเหลว  และอาจถึงขั้นเสียชีวิต” 
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้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓
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สถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในจีน 
และเอเชียตะวันออก

เจาหนาที่จีนไดการบันทึกผูปวยรายแรกที่แสดงอาการของโรคจากโคโรนาไวรัส ซึ่งในตอนนั้นยังไมทราบสาเหตุ

การบริหารทางการแพทยของคณะกรรมการอนามัยเทศบาลอูฮั่นประกาศฉุกเฉินเกี่ยวกับการรักษาโรคปอดโดย 
ไมทราบสาเหตุไปยังองคการอนามัยโลก ซึ่งสวนใหญมีความเกี่ยวของกับตลาดอาหารทะเลจีนใตอูฮั่น

มีการยืนยันจากหองปฏิบัติการวา ผูปวย 41 คนในอูฮั่นติดเชื้อไวรัส 2019-nCoV (โคโรนาไวรัสอูฮั่น)

ไทยและสิงคโปรเริ่มมีการคัดกรองผูโดยสารที่เดินทางมาจากเมืองอูฮั่น ณ ทาอากาศยานสำคัญ

องคการอนามัยโลกยืนยันวามีโคโรนาไวรัสสายพันธุใหมในมนุษย และมีผูเสียชีวิตรายแรกเปนชายอายุ 61 ป ซึ่ง 
เปนลูกคาประจำที่ตลาดอาหารทะเลดังกลาว

ญี่ปุนพบผูติดเชื้อไวรัส 2019-nCoV เปนรายแรก เปนชายสัญชาติจีนอายุ 30 ป

ไทยพบผูปวยติดเชื้อเปนหญิงอายุ 74 ป ซึ่งเดินทางมาจากจีน

มีรายงานผูติดเชื้อที่ไดรับการยืนยันครั้งแรกในประเทศเกาหลีใต

มาเกาและฮองกงมีรายงานผูติดเชื้อที่ไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการ

ญี่ปุน เกาหลีใต สิงคโปร ไทย และฮองกง เริ่มพบผูติดเชื้อรายตอๆ ไป แสดงใหเห็นการระบาดที่ใหญขึ้น

8 ธ.ค.
62

30 ธ.ค.
62

2 ม.ค.
63

3 ม.ค.
63

9 ม.ค.
63

16 ม.ค.
63

20 ม.ค.
63

21 ม.ค.
63

22 ม.ค.
63

24 ม.ค.
63
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ไวรัส    อีกหนึ่ง “สิ่งที่ไม่เห็น ไม่ใช่ไม่มี”

    ไวรัส เปนศัพทจากภาษาลาตินแปลวา พิษ ในตำราชีววิทยาเกาของไทยอาจเรียกวา วิสา 
อันเปนการทับศัพทในยุคแรกจากภาษาสันสกฤตที่แปลวา พิษ เชนเดียวกัน ในศัพทภาษาจีนก็เรียก 
ไวรัส วา 病毒 (ปงตู) ซึ่ งก็แปลวา พิษไข เชนเดียวกัน  ตามคำโบราณ จนถึงการคนพบในปจจุบัน 
ไวรัสจึงเปนสิ่งที่ไมอาจจะสรุปไดวาเปนสิ่งมีชีวิตเต็มตัว เมื่อเทียบกับจุลินทรีย หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก 
อื่นๆ ที่กอใหเกิดโรค ไมวาจะเปน แบคทีเรีย ปาราสิต หรือ เชื้อรา มนุษยเริ่มเห็นตัวไวรัส จากการใช 
วิทยาการขยายขั้นสูง เริ่มตั้งแตการใชกลองจุลทรรศนที่มีศักยภาพ Electro Microscope มาจนกระทั่ง 
สามารถตรวจหาจากระดับรหัสพันธุกรรมของไวรัส (Polymerase Chain Reaction – PCR)  
ซึ่งนักวิทยาศาสตรรวมสมัยพบวา ไวรัสเปนเพียงหนวยอนุภาคของสารที่ประกอบดวยกรดนิวคลีอิก 
ชนิด ดีเอ็นเอ หรือ อารเอ็นเอ อยางใดอยางหนึ่ง ขนาดเล็ก 20 - 400 นาโนเมตร ในตัวของมันไมมี 
พลังงานสะสมในตัวไมมีการแบงตัว ไมมีการเคลื่อนไหวเมื่ออยูภายนอกเซลล แตถาสามารถเขาไปอยูใน 
เซลล  เซลลนั้นก็จะถูกควบคุมโดยไวรัสและทำหนาที่คลายโรงงานผลิตไวรัสออกมาเพื่อจะไปเกาะกิน 
เซลลอื่นๆ ตอไป ดังนั้น ไวรัสจึงมีชีวิต เมื่อไดอยูในสิ่งมีชีวิต และดำรงอยูและขยายเผาพันธุตนเอง 
โดยอาศัยเซลลของสิ่งมีชีวิตที่ลวนมีขนาดใหญกวามากมาย ปจจุบันมีไวรัสกวา 5,000 ชนิดที่ไดรับการ 
บันทึกไว  และมีแขนงวิทยาการเฉพาะที่ศึกษาไวรัส เรียกวาไวรัสวิทยา (virology) อันเปนสาขาหนึ่ง 
ของจุลชีววิทยา (microbiology)

       ตามหลักเกณฑทางชีววิทยา ไวรัสไมจัดวาเปน "เซลล" 
เนื่องจากไมมีเยื่อหุมเซลล อันเปนพื้นฐานที่ทุกเซลลตองมี 
แตไวรัสจะมีองคประกอบของไวรัส มีดวยกัน 3 สวน 

1. สวนที่ทำหนาที่เปนสารพันธุกรรมหรือจีโนม ซึ่งมีทั้งที่   
เปนดีเอ็นเอสายเดี่ยว ดีเอ็นเอสายคู อารเอ็นเอสายเดี่ยว 
หรือ อารเอ็นเอสายคู ที่แตกตางออกไปตามชนิด

2. สวนที่ทำหนาที่เปนโปรตีนหอหุม มีลักษณะเปนกอน 
โปรตีนมาเรียงตอกัน แตละกอนประกอบขึ้นจากสายโพลี 
เปปไทดที่ขดกันจนดูคลายเปนกอน แตละกอนเรียก 
แคปโซเมียร หลายๆกอนที่มาเรียงตอกันเรียก แคปซิด

3. สวนประกอบอื่นๆ เชน ไขมัน และคารโบไฮเดรต รวมถึง 
โปรตีนชนิดอื่นๆ ทำหนาที่เปนเอนไซม ที่สำคัญสวนประกอบ 
พวกนี้โดยทั่วไปมีองคประกอบที่มีลักษณะแบบเดียวกับเซลล
ที่ไวรัสจะเขาไปอาศัย  

ที่มาของภาพ https://www.ck12.org/book/ck-12-biology-
advanced-concepts/section/11.22/
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ไวรัส    อีกหนึ่ง “สิ่งที่ไม่เห็น ไม่ใช่ไม่มี”

     ไวรัสที่มีสวนประกอบครบสมบูรณเรียกวาวิริออน 
(virion) ซึ่งจะประกอบดวยแกนกลาง (core) ของกรด 
นิวคลีอิกซึ่งเปน RNA หรือ DNA และมีโปรตีนหุมลอม 
รอบเพื่อปองกันกรดนิวคลีอิก โปรตีนที่หุมนี้เรียกวาแคพซิด 
(capsid) ซึ่งประกอบดวยหนวยยอยเรียกวาแคพโซเมอร 
(capsomer) กรดนิวคลีอิกและโปรตีนที่หุมนี้เรียกวา 
นิวคลีโอแคพซิด (nucleocapsid)   ในไวรัสบางชนิดจะมีชั้น 
ไขมันหุมลอมรอบนิวคลีโอแคพซิด (nucleocapsid) 
อีกชั้นหนึ่งเรียกไวรัสพวกนี้วา enveloped virus ไวรัสบาง 
ชนิดมีเฉพาะนิวคลีโอแคพซิดเทานั้นเรียกวา ไวรัสเปลือย 
(non-enveloped virus หรือ naked virus) ยิ่งกวานั้น 
ไวรัสที่มี envelope บางชนิด ยังมีปุมยื่นออกมาจากชั้น 
envelope เรียกวา spike หรือ peplomer ซึ่งมีความ 
สำคัญในการใชเกาะกับ receptor บนผิวเซลลและบางชนิด 
เปนตัวกระตุนระบบภูมิคุมกันที่ดี spikeของไวรัสอาจมี 
คุณสมบัติเปนสารบางอยางเชน เปนฮีแมกกลูตินิน 
(hemagglutinin) หรือเปนเอนไซมนิวรามินิเดส 
(neuraminidase) โดยทั่วไป naked virus มีความทนทาน 
ตอสภาพแวดลอมไดดีกวา enveloped virus และจะไมถูก 
ทำลายดวยสารละลายไขมัน เชน ether, alcohol หรือ bile

     ไวรัสเพิ่มจำนวนไดในเซลลของสิ่งมีชีวิตเทานั้น อาหารที่ 
ใชเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย ใชเพาะเลี้ยงไวรัสไมได นอกจาก 
จะเพาะเลี้ยงในเซลลของสิ่งมีชีวิต รหัสพันธุกรรมของไวรัส 
เมื่อผันแปร ไวรัสก็ผันแปรดวยไวรัสที่ผันแปรแตกตางไปจาก 
ไวรัสปกติอาจตรวจสอบไดโดยเลี้ยงกับเซลลตางๆ และ 
เปรียบเทียบไวรัสดูตรวจสอบคุณสมบัติตางๆ เชนจัดเปน 
จุลินทรียที่มีโครงสรางแบบงายๆ ไมซับซอน  นอกจากนั้น 
ไวรัสแตละชนิดยังมีคุณสมบัติแตกตางกันไป เชน 

- คุณสมบัติทางฟสิกสของไวรัส เชน ความทนของไวรัส 
ตอรังสี ความทนของไวรัสตออุณหภูมิระดับตางๆ  
-  คุณสมบัติทางเคมีของไวรัส เชนความทนของไวรัสตอสาร 
เคมี ตอสารฆาเชื้อตางๆ 
- คุณสมบัติทางชีววิทยาของไวรัส เชน ความสามารถใน 
การสังเคราะหไวรัส ความสามารถของไวรัสในการทำลาย 
เซลลรุนแรงมากนอยเพียงใด ความสามารถในการสังเคราะห 
เอ็นไซม สังเคราะหแอนติเจนที่เฉพาะของไวรัส ยีนที่ควบคุม 
ชนิดของเซลลที่ไวรัสจะเจริญ ยีนที่ทำใหเกิดการสลายเซลล 
ที่ผันแปรจากเซลลปกติ โดยเปรียบเทียบความสามารถของ 
ไวรัสที่จะแพรพันธุ 

การเพิ่มจำนวนของไวรัส

 ไวรัสทั่วไปตามธรรมชาติจำเปนตองเขาไปเจริญและ 
ทวีแพรพันธุในเซลลของสิ่งมีชีวิตเทานั้น โดยยีนของไวรัส 
และยีนของเซลลที ่เพาะเลี ้ยงไวรัสตองมีกลไกสอดคลอง 
ตองกัน ไวรัสจะสามารถเจริญแพรพันธุไวรัสใหมไดหรือไม 
ขึ้นอยูกับชนิดของเซลลและชนิดของไวรัส ดังนั้น แตละชนิด 
ของไวรัสจึงทำใหเกิดโรคเฉพาะมนุษย สัตว แมลง พืช 
สาหรายสีน้ำเงิน รา หรือแบคทีเรีย ตางๆ กัน และก็สงผลตอ 
อวัยวะที่แตกตางกัน โดยในตัวไวรัสเอง ก็มีกลไกเล็กๆ 
ภายในเชน Protease และ Transcriptase (ซึ่งมีทั้งแบบปกติ 
และแบบ reverse transcriptase ซึ่งถอดรหัสยอนกลับ) 
ซึ่งเปนเอนไซมในตัวไวรัส ที่บันทึกขอมูล ถอดรหัส และ 
การจำลองจีโนมเพื่อสรางสมาชิกใหมเผยแพรเผาพันธุตอไป 
กระบวนการทำใหมซับซอนน้ี หากมีการรบกวนเชน การใชยา 
ก็ทำใหตัวท่ีรอดอาจจะมึนๆ และจดจำขอมูลถอดรหัสผิดพลาด 
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ไวรัส    อีกหนึ่ง “สิ่งที่ไม่เห็น ไม่ใช่ไม่มี”

COVID – 19  ไวรัสเขย่าโลกยุกโลกาภิวัตน์ 
 ไวรัส COVID-19 เปนไวรัส RNA ในกลุม  Coronavirus  หรือชื่ออยางเปนทางการที่วงการวิทยาศาสตร 
อเมริกันนิยมใชคือ  SARS-CoV-2 (สวนวงการเมืองระดับผูนำใช Wuhan Virus หรือ Chinese Virus)  เนื่องจาก 
เปนไวรัสกลุมเดียวกับที่กอใหเกิดโรคซาร (Severe Acute Respiratory Syndrome)  ที่เริ่มตนจากมณฑล 
กวางตุงของจีนเชนเดียวกันเมื่อสิบกวาปกอน และก็เปนไวรัสชนิดเดียวกับที่กอใหเกิดโรค MERS (Middle East 
Respiratory Syndrome) ซึ่งเปนไวรัสโคโรนาที่ติดตอมาจากอูฐ โดยกรณี COVID – 19 ขอสันนิษฐานเบื้องตน 
วาตนตอของไวรัสมาจากคางคาว และพบวาอาจมีสวนเกี่ยวของกับงู และตัวนิ่ม รวมแมกระทั่งมีการลือวา 
เปนไวรัสสังเคราะหโดยฝมือมนุษยจากหองปฏิบัติการ 

   อันที่จริง ไวรัสกลุมนี้ ก็คือไวรัสกลุมเดียวกับไวรัสตระกูลใหญหรือตระกูลหวัดที่อยูกับอารยธรรมมนุษยมา 
นมนาน และไดชื่อที่ไพเราะวา corona virus เพราะวามีหนามแหลมคลายมงกุฎบนพื้นผิวของมัน ซึ่งภาษาจีน 
ไดเรียกขานเจาไวรัสนี้ วา 新冠病毒 (ซินกวนปงตู หรือไวรัสมงกุฎใหม)  ไวรัสกลุมหวัดนี้ โดยธรรมชาติ 
จะมุงเปาการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ โดยกรณีปกติ ก็เปนสาเหตุของการทำใหเกิดอาการเปนหวัด คัดจมูก 
น้ำมูกไหล ไปจนถึง ปวดหัว ตัวรอน เปนไข เจ็บคอ โดยอาการปกติก็สามารถทุเลาไดเอง แตในกรณีของ 
อาการของโรคที่เกิดจากเชื้อ Coronavirus ในปลายป 2019 การตระหนักเกี่ยวกับไวรัสชนิดนี้ มีขึ้นหลังจาก 
พบวา มีผูคนในนครอูฮั่น มณฑลหูเปยของจีน จำนวนมากมีอาการปอดอักเสบรุนแรง และเสียชีวิตจำนวนมาก  
โดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุ โดยการแพรระบาดในจีนไดอยูในชวงวิกฤตในชวง ปลายเดือน ธ.ค. 2562 จนถึง 
กลางเดือน มี.ค. 2563 โดยกวาที่สถานการณจะเขาสูระยะควบคุมได ก็มีผูปวยมากกวา 80,000 คนทั่วประเทศ 
และเสียชีวิตกวา 3,000 คน แตสถานการณกลับไมงายอยางที่คิด เพราะแมวาสถานการณจากจุดแพรระบาด 
เริ่มตนจะสงบลง แตสถานการณที่ประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะในเพื่อนบานเอเชียตะวันออกอยางเกาหลีใต ญี่ปุน 
กลับทวีความรุนแรงขึ้น และกระจายไปในหลายพื้นที่ในโลก ไมวาจะเปนในตะวันออกกลาง จนถึงยุโรป 
และขามมายังทวีปอเมริกา ซึ่งในบางพื้นที่ อาทิ สถานการณในยุโรป โดยเฉพาะอิตาลี สเปน รวมทั้งประเทศ 
ที่ไดรับการประเมินวา มีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลกอยางสหรัฐอเมริกา กลับมีสถานการณการติดเชื้อและ 
จำนวนผูเสียชีวิต อยูในระดับที่นาหวั่นเกรง

    องคการอนามัยโลกไดประกาศใหสถานการณการแพรระบาดของ COVID – 19 อยูในระดับของการ 
แพรระบาดในวงกวาง หรือการระบาดใหญ ที่ภาษาอังกฤษเรียกวา Pandemic นั่นเอง  

แหลงขอมูล
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อาการของผูที่ติดเชื้อ COVID - 19 ในระยะเริ่มตนจะมีความรุนแรงของ 
อาการแตกตางกัน ผูติดเชื้อบางรายจะไมแสดงอาการใดๆ บางรายจะมีอาการ 
คลายกับอาการของไขหวัดใหญ คือ มีไข ไอ ปวดเมื่อยตามรางกาย อาเจียน 
หรือทองเสีย  หรือบางรายมีอาการที่รุนแรงขึ้น คือ หายใจถี่ เหนื่อยหอบ 

    จากขอมูลของหนวยงานปองกันโรคติดตอสหรัฐฯ (Centers for Disease 
Control and Prevention: CDC) ระบุวา อาการหลักของผูที่ติดเชื้อ COVID - 19 
ในเบื้องตน ที่จะแสดงอาการภายใน 2 - 14 วัน คือ 

1.  มีไข อุณภูมิสูงกวา 38ºC หรือ 100.4ºF
2.  เจ็บคอ ไอแหง และเสียการรับรูกลิ่น-รสชาติ
3.  ออนเพลีย  ไมมีแรง  ปวดเมื่อยรางกาย และเมื่อเชื้อเขาทำลายปอดก็จะมีการ 
หายใจถี่ เหนื่อยหอบ (หากมีอาการดังกลาว ควรตองพบแพทยเพื่อรับการรักษา 
โดยเร็ว เนื่องจากเชื้อไดลงไปทำลายเซลลและระบบการทำงานของปอด)

    สวนอาการที่คอนขางขัดแยงกับอาการติดเชื้อ COVID – 19 คือ การมีน้ำมูก 
ซึ่งมักเปนอาการของหวัดธรรมดา และการแพอากาศ 

     โดยอาการเบื้องตนทั้ง 3 +1 อาการนี้ จะแสดงอาการในผูปวยแตละคน 
มากนอยแตกตางกัน ขึ้นอยูกับความแข็งแรงของระบบภูมิคุมกันของแตละบุคคล 
สำหรับผูที่มีภูมิคุมกันรางกายต่ำ หรือผูที่มีโรคประจำตัว อาจทำใหมีอาการรุนแรง 
ขึ้น เชน หายใจลำบาก ปวดหนาอก เมื่อรางกายนำพาออกซิเจนมาไหลเวียน 
ในระบบโลหิตไมพอ ก็จะมีอาการเพอหรือขาดสติ ริมฝปากและใบหนาหมองคล้ำ  
รวมถึง ภาวะแทรกซอน ปอดอักเสบ โดยเชื้อไวรัสนี้จะทำลายการทำงานของปอด 
หากพบวาติดเชื้อในระยะหลังแลว อาจทำใหอวัยวะภายในลมเหลว  เชน ไตวาย 
และเสียชีวิตในที่สุด โดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุ คนที่มีโรคประจำตัว เชน 
เบาหวาน ความดัน และผูที่ปอดมีการทำงานไมสมบูรณ อาทิ จากสาเหตุการสูบ 
บุหรี่จัด

ที่มา: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

อาการของผู้ติดเชื้อ COVID - 19



วิทย์ปริทัศน์ |  OST Science Review ฉบับที่ 2/256312

1.  พักอยูที่บาน สำหรับผูที่เริ่มมีอาการ หรือติดเชื้อ COVID – 19 ในระยะเริ่มตน 
สามารถฟนตัวไดเอง หลีกเลี่ยงการออกนอกบาน ยกเวนในกรณีจำเปนที่จะตอง 
พบแพทย หลีกเลี่ยงการใชรถโดยสารสาธารณะ/แท็กซี่ เพื่อลดการแพรกระจาย 
ของเชื้อ

2. กันพื้นที่ใหเปนสัดสวนแยกออกจากผูอื่นในบาน (Self-isolate) แยกการใช 
พื้นที่ในบริเวณบาน หองน้ำจากผูอื่นภายในบาน เปนระยะเวลา 14 วัน เพื่อให 
ผานระยะเชื้อฟกตัว และเพื่อใหมั่นใจวาไมมีอาการของโรค รวมทั้ง ลดการสัมผัส 
สัตวเลี้ยงภายในบาน ถึงแมวาจะยังไมมีรายงานการติดเชื้อ COVID – 19 
ในสัตวเลี้ยงก็ตาม ถาหากจำเปนที่จะตองดูแลหรือสัมผัสสัตวเลี้ยง ควรลางมือ 
กอนและหลังการสัมผัสสัตวเลี้ยง

3.  ใสหนากากอนามัย เมื่อรูสึกไมสบายและเมื่อตองอยูรวมกับผูอื่น ถาหากผูปวย 
ไมสามารถใสหนากากอนามัยได เนื่องจากปญหาการหายใจติดขัด ผูที่เขาใกลหรือ 
ผูที่ใหการดูแลผูปวยควรใสหนากากอนามัย

4.  เมื่อมีอาการไอ หรือจาม ควรปดจมูกและปากดวยกระดาษทิชชูและทิ้งลง 
ถังขยะ และลางมือใหสะอาดดวยสบูอยางนอย 20 วินาที หรือลางมือดวย 
แอลกอฮอลเจลที่มีปริมาณแอลกอฮอลอยางนอย 60%

5.  ลางมือบอยครั้ง และหลีกเลี่ยงการสัมผัสหนา ตา จมูก และปาก 

6. การลางมือดวยสบูและน้ำ ควรลางมือใหสะอาดใชเวลาอยางนอย 20 วินาที 
โดยเฉพาะเมื่อมีการจาม หรือไอ รวมถึง กอนการเตรียมและกอนรับประทาน 
อาหาร

7.  การใชแอลกอฮอลเจลที่มีปริมาณแอลกอฮอลอยางนอย 60% ควรถูใหรอบทั้ง 
บริเวณฝามือและหลังมือจนแหง

8.  หลีกเลี่ยงการใชของภายในบานรวมกัน เชน จาน แกวน้ำ ชอนสอม ผาเช็ดตัว 
และเครื่องนอน และควรลางใหสะอาดดวยน้ำยาลาง

9. ทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบอยครั้ง ในบริเวณหองนอน หองน้ำของ 
ผูปวย ควรทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบอยๆ เปนประจำทุกวัน รวมถึง 
ในพื้นที่หรืออุปกรณที่มีการใชรวมกัน เชน บริเวณโตะ รีโมทโทรทัศน กลอนประตู 
หองน้ำ โทรศัพท เปนตน

10. มั่นตรวจสอบอาการของตนเอง ถาหากผูปวยอาการไมดีขึ้นควรรีบปรึกษา 
แพทย รวมถึงใสหนากากอนามัยกอนออกนอกบาน และอยูหางจากผูอื่น 
อยางนอย 6 ฟุต
ที่มา: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html 

แนวทางปฏิบัติตนของผู้มีอาการติดเชื้อ โดย CDC
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       หนวยงานปองกันโรคติดตอสหรัฐฯ (Centers for Disease Control and 
Prevention - CDC)  แนะนำการรักษาในเบื้องตน หากผูปวยมีอาการไอ หรือมีไข 
ใหทานยาตามอาการ ดื่มน้ำ และพักผอนใหเพียงพอ ซึ่งอาการในเบื้องตนนี้ 
สามารถหายไดเอง โดยไมจำเปนตองเขารับการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ หากมี 
อาการรุนแรง หรือหายใจลำบากควรโทรปรึกษาแพทยหรือหนวยสาธารณสุข 
ของรัฐทันที นอกจากนี้ ผูปวยที่มีไข European Medicines Agency (EMA) 
แนะนำใหใชยาที่มีสวนประกอบของสาร Acetaminophen (APAP) เชน 
ไทลินอล พาราเซตามอล ไมควรใชยาลดไขที่มีสวนประกอบของสาร Ibuprofen 
และ NSAIDs เนื่องจากฤทธิ์ยาจะทำใหรางกายผลิตเอนไซมเคลือบผิวเซลล 
ทำใหไวรัสสามารถเขาเซลลไดงายขึ้น แตทั้งนี้ องคการอนามัยโลก (WHO) ยังไมมี 
การยืนยันการหามใชยาลดไขที่มีสวนประกอบของสาร Ibuprofen และ NSAIDs 
ซึ่งผลขางเคียงที่เกิดขึ้นอาจเกิดเฉพาะรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย 
ควรไดรับคำแนะนำจากแพทยกอนการใชยา  สำหรับผูปวยติดเชื้อที่มีอาการ 
รุนแรง ถึงแมวาจะยังไมมียาที่สามารถรักษาโรคนี้ไดโดยตรง แตไดมีการประยุกต 
ใชยาที่มีอยูแลวหลายประเภทในการรักษาอาการติดเชื้อในขณะนี้ ไดแก

ยาต้านไวรัส เรมเดซิเวียร์ (Remdesivir)  
     Remdesivir (รหัสพัฒนา GS-5734)  เปนยาตอตานไวรัสตัวใหมในคลาส 
Analogs นิวคลีโอไทด ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Gilead Sciences คุณสมบัติดั้งเดิม 
เพื่อเปนยาตานไวรัสอีโบลาและการติดเชื้อไวรัส Marburg  บริษัทไดเริ่มแจกจาย 
ยาครั้งแรกใหกับศูนยการแพทยในรัฐวอชิงตันที่มีผูปวยติดเชื้อรุนแรงจำนวนมาก 
เพื่อทำการศึกษาทดลองนำมาใชตานไวรัส COVID – 19 ดังนั้น จากเว็บไซตของ 
CDC ยา Remdesivir นี้ เปนยาตานไวรัสที่เคยมีการรายงานวาสามารถตานเชื้อ 
อีโบลาไดเมื่อป 2557 ทำใหนักวิทยาศาสตรใหความสนใจในการศึกษาทดลอง 
ยาตัวนี้เพื่อใชในการรักษาโรคติดเชื้อจากไวรัสอื่นๆ รวมถึง COVID-19 ในปจจุบัน 
ผูปวยจาก COVID-19 จำนวนหนึ่งไดรับ Remdesivir เพื่อทดลองประสิทธิภาพ  
ของยา โดยการทดลองใช Remdesivir ในผูปวยของ U.S. National Institutes 
of Health (NIH) ซึ่งเพิ่งไดรับการอนุมัติใหดำเนินการจากองคการอาหารและยา 
ของสหรัฐฯ (FDA)  แลวเปนครั้งแรกที่มีการใช Remdesivir กับผูปวยที่มีอาการ 
ปานกลางถึงรุนแรง

การรักษาการติดเชื้อไวรัส COVID – 19
กรณีของสหรัฐอเมริกา
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   ปจจุบันหลายโรงพยาบาลในสหรัฐฯ มีการทดลอง 
Remdesivir ภายใตโครงการวิจัยของ NIH โรงพยาบาล 
แหงหนึ่ง คือ Massachusetts General Hospital ในเมือง 
Boston ซึ่งพบวาผูปวยมีการดีขึ้นในวันที่ 8 หลังจากที่ไดรับ 
Remdesivir ผูปวยเริ่มทานอาหารได ไขลดลง และไอ 
นอยลง แมวาแพทยจะยังไมกลายืนยันวาจะมีผลขางเคียง 
อื่นตามมาหรือไม แพทยและนักวิจัยเริ่มไดใช Remdesivir 
กับผูปวยมากขึ้น เพื่อรับมือกับการระบาดครั้งนี้ องคการ- 
อาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) และ Gilead ไดรับการ 
อนุญาตใหสามารถเขาถึง Remdesivir ไดภายใตโครงการ 
Compassionate use ซึ่งเปนโครงการที่อนุญาตใหผูปวย 
สามารถใชยาที่ยังไมไดรับการอนุมัติจากองคการอาหารและ
ยาของสหรัฐฯ (FDA)  ได เพื่อวัตถุประสงคในการรักษา 
ชีวิตผูปวย ในตอนนี้มีการใชยานี้กับผูปวยประมาณ 250 คน 
และมีรายงานวา ยังมีหนวยงาน/องคกร ขอลงทะเบียน 
รวมใชยากับคนไขอีกจำนวนมาก แตเพื่อใหสามารถติดตาม 
และประเม ินผลกล ุ  มผ ู  ป  วยท ี ่ เข  าร  วมโครงการถ ึ ง 
ประสิทธิภาพของยา จึงมีการจำกัดจำนวนผูปวยที่เขารวม 
โดยเฉพาะจากทดลองหนึ่งพบวา Remdesivir มีผลตอ 
ระดับออกซิเจนในผูปวย ซึ่งอาจมีผลตอผูปวยที่มีอาการ 
ปอดอักเสบที่รุนแรงและขาดศักยภาพในการนำออกซิเจน 
เขาสูรางกาย ปจจุบันมีการใชยานี้รักษาผูปวยทั้งในจีน 
สาธารณรัฐเช็ค และอิตาลี 

ยา Chloroquine และ Hydroxychloroquine
   เมื่อวัน 19 มีนาคม 2563 ประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป 
ไดประกาศเกี ่ยวกับผลลัพธที ่นายินดีของการใชยารักษา 
มาลาเรียสองชนิดที่เรียกวา Chloroquine และ 
Hydroxychloroquine วาจะเปนตัวเลือกสำคัญสำหรับ
การรักษาโรคติดเชื้อ COVID – 19 โดยเขาไดสนับสนุน 
การใชยานี้อยางเต็มที่ 

     อยางไรก็ตาม องคการอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) 
ออกแถลงการณอยางรวดเร็วเพื่อชี้แจงวาไมยาเหลานี้ไมได 
รับการอนุมัติใหใชในการรักษา COVID - 19 ซึ่งเปนโรค 
ที่เกิดจาก Coronavirus SARS-CoV-2 ยาทั้งสองชนิดนี้ 

การรักษาการติดเชื้อไวรัส COVID – 19 กรณีของสหรัฐอเมริกา

ไดรับการอนุมัติใหรักษาโรคมาลาเรียลูปสและรูมาตอยดโรค
ขออักเสบ แตยังตองไดรับการประเมินในการทดลองทาง 
คลินิกกอนท่ีจะไดรับการรักษาท่ีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
COVID - 19 แพทยในสหรัฐฯ มีความเขมงวดในการกำหนด 
ยา "นอกฉลาก" หรือการใชยาที่ยังไมผานการรับรองจาก 
องคการอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA)

    ดร. สตีเฟน เอ็มฮาหน ผูอำนวยการองคการอาหารและ 
ยาของสหรัฐฯ (FDA) ไดแสดงทาทีคัดคานแนวคิดของ 
ประธานาธิบดี เนื่องจากสรรพคุณเดิมของยาดังกลาวใช 
รักษาโรคมาลาเรีย โดยกลาววา “เราจะตองตรวจสอบให 
แนใจวาผลิตภัณฑเหลานี้มีประสิทธิภาพ ไมเชนนั้นเราก็เสี่ยง 
ที่จะรักษาผูปวยดวยผลิตภัณฑที่อาจไมมีผลตอการรักษา  
และควรใหพวกเขาสามารถทำการร ักษาดวยว ิธ ีอ ื ่นๆ 
ที่เหมาะสมกวา”

ยาโลพินาเวียร์ (Lopinavir) และ ริโทนาเวียร์ 
(Ritonavir)

     ยาสองชนิดนี้ หรือรูจักในชื่อ Kaletra เปนยาสำหรับ 
ใชรักษาผูติดเชื้อ HIV ซึ่งในเกาหลีใตและไทยไดใชยานี้ 
รักษาผูปวยติดเชื้อ COVID – 19 พบวา มีอาการดีขึ้น 
หลังจากไดรับยา 2 ตัวนี้ ทั้งนี้ ยังไมไดรับการยืนยัน 
ประสิทธิภาพของการใช Kaletra ในการรักษาโรค COVID - 
19 จากองคการอนามัยโลก (WHO)  ยากลุมนี้ เปนยา 
ตานไวรัส ที่มีการคิดคนออกมามากในชวงที่ มีการระบาด 
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ของโรคภูมิคุมกันบกพรอง หรือโรคเอดส  และสหรัฐฯ เอง 
ก็เปนประเทศลำดับหนึ่งที่คิดยากลุมนี้ ซึ่งแบงเปน 2 
ประเภท โดย Lopinavir อยูในกลุม Pretease Inhibitor 
และ Retronavir อยูในกลุม Reverse Transcriptase 
Inhibitor ซึ่งเปนยาที่สามารถยับยั้งทำลายองคประกอบ 
ภายใน และกลไกการแบงตัวของไวรัสที่นำมารวมไวดวยกัน 
หรือที่เรียกวา Combo อยางไรก็ตาม สรรพคุณเดิม 
ของการใชยาตานไวรัสกลุมนี้ เพื่อจัดการกับไวรัส HIV 
ซึ่งเปนไวรัส RNA เชนเดียวกับไวรัสกลุม CORONA จึงพบวา 
ในคนไขหลายราย รวมทั้งในไทย ยานี้ใหผลดีตอการรักษา

ยาฟาวิไฟเรเวียร์ (Favipiravir) หรือ ฟาวิลาเวียร์ 
(Favilavir) หรือ Avigan 

    ยานี้ เปนยาที่ใชในการรักษาโรคไขหวัดใหญ คิดคนโดย 
บริษัท Fujifilm Toyama Chemical ญี่ปุน ที่ผานมา การใช 
ยาตัวนี้ไมเปนที่แพรหลายนัก เนื่องจากมีรายงานถึง 
ประสิทธิภาพ และผลขางเคียง แตทั้งนี้ ยาตัวนี้ไดถูกนำมา 
ใชในการรักษาโรคอีโบลา รวมถึงโรค COVID – 19 โดยญี่ปุน 
และจีนไดใชยาตัวนี้รักษาผูปวยติดเชื้อ พบวา บรรเทาอาการ 
ปอดบวมได และชวยใหผูปวยฟนตัวไดเร็ว แตมีรายงานวา 
ยานี้ยังไมมีประสิทธิภาพพอในการรักษาผูติดเชื้อที่มีอาการ 
รุนแรง ในเดือน ก.พ. 2563 ที่ผานมา จีนไดอนุมัติยานี้ 

ในการรักษาผูติดเชื้อ COVID – 19 อยางเปนทางการ 
และสงออกเพื่อชวยเหลือนานาประเทศ โดยยานี้ ถือวาเปน 
ยาที่ไดรับการกลาวขานวามีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา 
โรคติดเชื้อจาก COVID – 19 ทั้งนี้ไวรัสชนิดนี้ เปนกลุมเดียว 
กับไวรัส CORONA ที่ทำใหเกิดไขหวัด และหวัด  แมวา เมื่อ 
เดือน มี.ค. 2558 องคการอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) 
เสร็จสิ้นการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 เพื่อศึกษาความ 
ปลอดภัยและประสิทธิภาพของ Favipiravir ในการรักษา 
โรคไขหวัดใหญ แตทั้งนี้ ยานี้ยังไมไดรับการอนุมัติโดย 
องคการอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) สำหรับการรักษา 
การติดเชื้อ COVID - 19  แตอาจจะมีการพิจารณาเร็วๆ นี้ 
จากกระแสที่หลายประเทศรับรองคุณสมบัติของยาดังกลาว 
โดยเฉพาะจากการทดลองขนาดเล็กที่มีกลุมตัวอยางจำนวน 
80 คน เมื่อตนเดือน มี.ค. 2563  พบวา Favipiravir มีฤทธิ์ 
ตานไวรัส COVID – 19  ที่มีศักยภาพมากกวา Lopinavir/ 
Ritonavir เจาหนาที่ของจีนแนะนำวา Favipiravir ดูเหมือน 
จะมีประสิทธิภาพในการรักษา COVID-19 

   อยางไรก็ตาม ยาดังกลาว เปนยาที่ผลิตในเอเชีย และ 
กำลังเปนท่ีตองการของเครือขายระบบสาธารณสุขของเอเชีย 
การเขาถึงยาดังกลาวของผูปวยในสหรัฐฯ จึงอาจมีปญหา 
โดยเฉพาะความคาดหวังที่จะพึ่งพาแลกเปลี่ยนวิทยาการ 
และความรวมมือกับประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะกับจีน 
เนื่องจากการแสดงทาทีที่ไมเปนมิตรของผูนำสหรัฐฯ

ที่มา:

https://www.healthline.com/health/coronavirus-treatment#bottom-line

https://www.npr.org/sections/health-shots/2020/03/21/819099156/might-the-experimental-drug-remdesivir-work

-against-covid-19

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html#foot28

https://www.nbcnews.com/health/health-news/experimental-drug-holds-promise-treating-coronavirus-n1158316
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การตรวจหา COVID-19
 การตรวจวินิจฉัยหา COVID-19 มีหลายวิธีซึ่งพัฒนาขึ้นโดยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งการตรวจวิเคราะห 
สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 ใชเทคนิคการตรวจในหองปฏิบัติการที่เรียกวา Realtime 
RT-PCR หรือการตรวจรหัสพันธุกรรมเฉพาะตัวไวรัสอูฮั่น RT คือ Reverse transcriptase เปนกระบวนการ 
เปลี่ยนรหัสพันธุกรรมอารเอ็นเอ (RNA) ของไวรัสใหเปนสายคูแบบดีเอ็นเอ (DNA) กอน แลวจึงเขาสูกระบวนการ 
ตรวจแบบ PCR (Polymerase chain reaction) ซึ่งแมนยำ เชื่อถือได และใชเวลาประมาณ 4 - 6 ชั่วโมง

ผู้เข้าข่ายที่ควรรับการตรวจ

    ผูติดเชื้อสวนใหญมีอาการเพียงเล็กนอยและสามารถรักษาตัวไดดวยตนเอง แมวากรมควบคุมโรคติดตอจะได 
กำหนดลักษณะของผูที่ควรไดรับการตรวจ COVID-19 การตัดสินใจขึ้นอยูกับหนวยงานทองถิ่นหรือโรงพยาบาลนั้นๆ  
ดังนั้น หากคุณสงสัยวาคุณอาจติดเชื้อ coronavirus เชน มีอาการไข ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของ 
โรคปอดอักเสบ หรือมีประวัติใกลชิดผูที่สงสัยติดเชื้อ COVID-19 คุณควรติดตอไปยังสถานพยาบาลในพื้นที่และ 
ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาที่ 

ที่มา:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการชวยเหลือเยียวยาแกผูปวยฉุกเฉินโรคติดตออันตราย 

ตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
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สถิติผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในเอเชีย

ที่มา:  https://ourworldindata.org/coronavirus

 จีนเปนประเทศจุดเริ่มตนของการระบาดครั้งนี้ 
และยัง เปนประเทศที่มีจำนวนผูติดเชื้อและผูเสียชีวิต 
จาก COVID-19 สูงที่สุดในทวีปเอเชีย โดยยอดผูติดเชื้อ 
เพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วตั้งแตเดือน ม.ค. - ก.พ. และเริ่ม 
ชะลอตัวในเดือน มี.ค. แมวาหลายฝายจะยอมรับวา 
มาตรการที่เด็ดขาดของจีนเปนปจจัยสำคัญ แตก็มีผู 
เชี่ยวชาญออกมาเตือนวา จีนยังไมควรประมาท เพราะ 
coronavirus อาจจะกลับมาระบาดไดอีกครั้ง หาก 
ประชาชนเริ่มกลับมาใชชีวิตปกติ

จำนวนผูติดเชื้อ 82,465 คน (3/4/2563)

 สถานการณ COVID-19 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ยังถือวายังเปนที่นากังวลในหลายประเทศทั่วโลก บางประเทศ 
สามารถกำหนดมาตรการตางๆ เพื่อควบคุมการระบาดได บางประเทศยังอยูในวิกฤต บทความนี้จะเจาะไปที่ประเทศในทวีป 
เอเชียที่นาสนใจในการเผชิญกับวิกฤตในครั้งนี้ โดยเนนประเทศที่มีจำนวนประชากรสูงสุด 20 ประเทศ และประเทศเพื่อน 
บานของไทย

จีน   อิหรานเปนอีกประเทศที่มีการระบาดอยาง   
รวดเร็ว ผูเชี่ยวชาญเชื่อวากิจกรรมทางศาสนาเปนปจจัย 
สำคัญหนึ่งที่กอใหเกิดการแพรระบาด เชน ศาสนสถาน 
แหงหน่ึงในเมืองกอมทางใตของกรุงเตหะรานท่ีประชาชน 
จำนวนมากเขาไปสักการะ และมีการสัมผัสและจูบผิว 
ของศาสนสถาน ปจจุบัน จำนวนผูติดเชื้อในอิหรานยัง 
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และมีบุคคลสำคัญของประเทศ เชน 
นักการเมือง ติดเชื้อและเสียชีวิตดวย COVID-19

จำนวนผูติดเชื้อ 50,468 คน (3/4/2563)

อิหร่าน
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ที่มา:  https://ourworldindata.org/coronavirus

 ตุรกีประกาศยืนยันพบผูปวยติดเชื้อ COVID-19 
เปนรายแรกเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 63 ซึ่งเปนชายที่เพิ่งเดิน 
ทางกลับจากยุโรป หลังจากนั้น อัตราการเพิ่มขึ้นของผู 
ติดเชื้อในตุรกีก็สูงขึ้นอยางรวดเร็ว นับเปนประเทศที่มี 
อัตราเพิ่มขึ้นของผูติดเชื้อสูงสุดในโลก ผูเชี่ยวชาญ 
กลาววาสาเหตุคือ การเริ่มการตรวจหาผูติดเชื้อและการ 
ออกมาตรการระงับการเดินทาง และการปฏิสัมพันธของ 
คนในสังคม เริ่มตนขึ้นชากวาที่ควร

จำนวนผูติดเชื้อ 18,135 คน (3/4/2563)

ตุรกี         เมื่อป 2558 เกาหลีใตเคยประสบปญหา 
การระบาดของ MERS (Middle East respiratory 
syndrome) จากบทเรียนครั้งนั้น ทำใหเกาหลีใตรูวา 
สิ่งที่ตองทำคือ การผลิตอุปกรณตรวจคัดกรองใหมากที่ 
สุดเพื่อตรวจหาและแยกตัวผูติดเชื้ออกจากสังคมใหเร็ว 
ที่สุด และการใชหนากากอนามัยเพื่อปองกันการระบาด 
ซึ่งแนวปฏิบัตินี้ ทำใหเกาหลีใตสามารถชะลอการระบาด 
ของ coronavirus ได

จำนวนผูติดเชื้อ 10,062 คน (3/4/2563)

เกาหลีใต้



          อินเดียเปนอีกหนึ่งประเทศที่สรางความ 
ประหลาดใจใหกับหลายคน เพราะท้ังพ้ืนท่ี ความหนาแนน 
ของประชากร วิถีชีวิตของประชากร ฯลฯ อินเดียกลับมี 
จำนวนผูติดเชื้อต่ำกวาหลายๆ ประเทศ อยางไรก็ตาม 
รัฐบาลอินเดียก็ไมนิ่งนอนใจ มีการบังคับใชมาตรการ 
ปดเมือง การยกเลิกการเดินทางและบริการตางๆ ฯลฯ 

จำนวนผูติดเชื้อ 2,301 คน (3/4/2563)
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สถิติผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในเอเชีย

     มาเลเซียมีการออกมาตรการตางๆ เชนเดียว 
กับประเทศอื่นๆ อยางไรก็ตามความทาทายหนึ่งของ 
ประเทศนี้คือ ปญหาผูลี้ภัยกวา 180,000 คน ซึ่งสวนใหญ 
มาจากพมาและกวา 80,000 คนยังไมมีการลงทะเบียน 
และขอมูลใดๆ ซึ่งคนกลุมนี้อาจจะไมสามารถเขาถึงการ 
คัดกรองและการรักษา ทำใหการควบคุมการระบาดเปน 
ไปไดยาก

จำนวนผูติดเชื้อ 3,116 คน (3/4/2563)

มาเลเซีย         แมวาจำนวนผูติดเชื้อจะไมสูงเมื่อเทียบกับ 
ประเทศอ่ืนๆ แตหากดูจากพ้ืนท่ีของประเทศแลว ฟลิปปนส 
มีจำนวนผูติดเชื้อคอนขางเยอะ ทำใหประธานาธิบดี 
โรดรีโก ดูแตรเต ตองใชมาตรการเด็ดขาดตางๆ เพื่อให 
ประชาชนไมออกจากบาน รวมถึงการใหอำนาจผูรักษา 
กฎหมายในการสังหารผูที่ขัดขืนไดทันที

จำนวนผูติดเชื้อ 2,633 คน (3/4/2563)

ฟิลิปปินส์

     ในชวงแรก ญี่ปุนทำใหหลายคนประหลาดใจ 
กับจำนวน ผูติดเชื้อที่ต่ำกวาที่คาดไว สวนหนึ่งอาจเกิด 
จากการพยายามรักษาระดับจำนวนผูติดเชื้อ เพื่อปองกัน 
การสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการทองเที ่ยวและการ 
แขงขันกีฬาโอลิมปก 2020 อยางไรก็ตาม ญี่ปุนก็หนีไม 
พนชะตากรรม และตองเริ่มตนใชมาตรการปดประเทศ 
และควบคุมประชากรเชนเดียวกับประเทศอื่นๆ

จำนวนผูติดเชื้อ 2,617 คน (3/4/2563)

ญี่ปุ่น
อินเดีย

ประเทศเพื่อนบานสี่ประเทศนี้ แมวาบางประเทศจะมี 
พรมแดนติดกับจีน และมีนักทองเที่ยวเดินทางเขาออก 
ในชวงเริ่มตนการระบาด แตจำนวนผูติดเชื้อกลับมีต่ำมาก 
ในระดับหลักสิบและหลักรอย ไมนาแปลกใจที่หลายฝาย 
เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในตัวเลขที่ทางการรายงาน  
จึงเปนกลุมประเทศที่ไทยควรจะตองจับตามอง เพราะ 
ไทยมีพรมแดนที่เชื่อมตอกับทั้ง 4 ประเทศนี้ 

เวียดนาม - กัมพูชา - พม่า - ลาว
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