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เพื�อตอบแทนคุณครูบาอาจารย์

พี�ๆน้องๆทางระบาดวิทยา และขอบคุณบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพที�มี
ส่วนร่วมในการตอบโต้ COVID-19 ในเครือข่าย

หน่วยงานสาธารณสุขทั�วประเทศ

โดย พ.ท.ดร.นพ.ภพกฤต ภพธรอังกูร
26th FETP -Thailand Alumni & FEAT member

"ระบาดวิทยา เพื�อชาติและประชาชน"

วัตถุประสงค์ในการจัดทํา



สถานการณ์การระบาด
Pandemic COVID-19
Public health emergency of
international concern (PHEIC)
(30/01/20)

COVID-19 reported countries:
1. China
2. Hong Kong
3. Macau
4. Thailand
5. Japan
6. Vietnam
7. Singapore
8. Taiwan
9. South Korea
10. Nepal 

11. USA
12. France
13. Australia
14. Malaysia
15. Canada
16. Cambodia
17. Sri Lanka
18. Germany
19. India 
20. UAE

21. Philippines 
22. Finland 
23. Italy 
26. Russia 
25. Spain 
26. Sweden 
27. UK 
28. Belgium
29. Egypt
30. Iran
31. Israel
32. Lebanon

Canada

United States

Australia

Europe & Russia

ข้อมูล ณ วันที� 22 ก.พ. 63

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Africa

Diamond Princess

634 infected people
were found among
3,011 passengers and
crew members tested
(21% infection rate) out
of 3,711 total people on
the ship.
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เส้นโค้งการระบาดของโรค COVID-19 
COVID-19 FEAT

PHEIC
by WHO

COVID-19
is the
name

officially
1st announceme
nt; 2019-nCoV 

by China

China; Changing Case Definition

12 ธ.ค. 62  ผู้ป�วยรายแรก
29 ธ.ค. 62 พบผู้ป�วยเป�นกลุ่มก้อนใน Wuhan
1  ม.ค. 63  ล้างตลาดค้าอาหารทะเลใน Wuhan 

2019-nCoV genome
in GenBank
by China 1st report of

human-to-human
transmission in

Wuhan

China shut down
another major city

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
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ข้อมูลการระบาดของโรค
ข้อมูล ณ วันที� 22 ก.พ. 63

https://www.worldometers.info/coronavirus/

COVID-19 FEAT

260326032603 283628362836 323932393239
392739273927 372337233723

316331633163 343734373437
267626762676 300130013001 254625462546 207120712071

141131411314113

515451545154

266326632663
209720972097 213221322132 200320032003 185218521852

516516516 976976976 997997997

1 ก.
พ.

2 ก.
พ.

3 ก.
พ.

4 ก.
พ.

5 ก.
พ.

6 ก.
พ.

7 ก.
พ.

8 ก.
พ.

9 ก.
พ.

10 ก.
พ.

11 ก.
พ.

12 ก.
พ.

13 ก.
พ.

14 ก.
พ.

15 ก.
พ.

16 ก.
พ.

17 ก.
พ.

18 ก.
พ.

19 ก.
พ.

20 ก.
พ.

21 ก.
พ.

0

5k

10k

15k

จํานวนของผู้ป�วยโรค COVID-19 รายใหม่ที�เพิ�มขึ�นในแต่ละวัน (ก.พ. 63)
by Bhophkrit Bhopdhornangkul, M.D., M.P.H., PH.D.

New cases per day
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จํานวนของผู้ป�วยโรค COVID-19 ที�รักษาหายแล้วเพิ�มขึ�นในแต่ละวัน (ก.พ. 63)
by Bhophkrit Bhopdhornangkul, M.D., M.P.H., PH.D.

No. of recovery per day
หายเพิ�มขึ�น

ป�วยน้อยลง



Local transmission
การแพร่โรคในท้อง
ถิ�น หมายถึง การติดต่อ
จากคนสู่คนภายใน
ประเทศนั�นเอง โดยที�คน
ใดคนหนึ�งไม่เคยมีประวัติ
เดินทางไปยังพื�นที�เสี�ยง
หรือพื�นที�ที�มีการระบาด
ของโรคมาก่อน 

มีรายงานที� จีน ญี�ปุ�น ไต้หวัน เวียดนาม สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ไทย ฝรั�งเศส สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลีใต้
มาเลเซีย อังกฤษ แคนาดา อาหรับเอมิเรสต์ สเปน และอิหร่าน (20 ก.พ. 63)
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กลุ่มเสี�ยงต่อการสัมผัส COVID-19 
1. ผู้ที�อาศัยในประเทศจีน โดยเฉพาะ 
   เมือง Wuhan
2. ผู้ที�เดินทางเข้าไป-ออกจากเมือง 
   Wuhan.
3. บุคลากรทางการแพทย์ และ 
   สาธารณสุข
4. พนง.ขับรถไม่ประจําทาง (รับ นทท.) 
5. ผู้ที�มีอายุ > 50 และมีโรคประจําตัว
   เรื�อรัง เช่น เบาหวาน โรคหลอด
   เลือดและหัวใจ เป�นต้น

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext 

อัตราป�วยตาย (Case Fatality Rate)
~ 2.0 - 3.0%

(มีแนวโน้มลดลงเรื�อยๆเมื�อเวลาผ่านไป)
EOC, DDC, Thai-MOPH

(มักมีอาการรุนแรง
เสี�ยงต่อการเสียชีวิต)

ทุกเพศ ทุกวัย
สามารถสัมผัสโรคได้ทั�งหมด
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ผู้ป�วย COVID-19 ในประเทศไทย (n=35)

Operation team-EOC, DDC, MOPH by FETP-Thailand

COVID-19 FEAT

18 17 1025

11
Chronic
disease

สรุปประเด็น:
ผู้ป�วยยืนยัน COVID-19 ส่วนใหญ่เป�นเพศชาย (51.4%)
นทท.สัญชาติจีน (71.4%) และมีโรคประจําตัว (32.3%)
ผู้ป�วยส่วนใหญ่มีอายุ >/= 30 ป� (85.7%)
อาการและอาการแสดงสําคัญได้แก่                

   ไข้ (83%) ไอ (70%) ปวดเมื�อยกล้ามเนื�อ (40%)
   และเจ็บคอ (40%) 



ผู้ป�วย COVID-19 คนไทย

Operation team-EOC, DDC, MOPH by FETP-Thailand
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10

ประเด็นสําคัญ:
ผู้ป�วยส่วนใหญ่เป�นเพศชาย (ุ60%)
และพบมาจากโรงพยาบาล (60%)
มีประวัติสําคัญคือ ขับรถบริการ
นทท.จีน (30%) ไปเที�ยวญี�ปุ�น (20%)
และทํางาน/เดินทาง/อาศัยใน Wuhan
(20%) 
ผู้ป�วยส่วนใหญ่มีอายุ >/= 30 ป� (80%)
อาชีพ: ขับรถ รับจ้าง ค้าขาย นักเรียน/
นศ. ไม่ได้ทํางาน                 

6 4



นิยามผู้ป�วยเพื�อการสอบสวน

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/guidelines/G38_1.pdf (18/02/2563)
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1.  อุณหภูมิร่างกายตั�งแต่ 37.5 C 
   ขึ�นไป หรือ ให้ประวัติว่ามีไข้ 
   ร่วมกับ 
2. มีอาการอย่างใดอย่างหนึ�งดังต่อไป 
   นี� คือ ไอ นํ�ามูก เจ็บคอ
   หายใจเหนื�อย หายใจลําบาก
   หรือ 
3. ผู้ป�วยโรคปอดอักเสบที�หาสาเหตุไม่
   ได้

อย่างใดอย่างหนึ�งต่อไปนี�
มีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจาก หรืออยู่
อาศัยในพื�นที�ที�มีรายงานการระบาดต่อเนื�อง
ประกอบอาชีพที�สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที�ยว
ที�มาจากพื�นที�ที�มีรายงานการระบาดต่อเนื�อง
มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป�วยเข้าข่าย
หรือยืนยันของโรค
เป�นบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุขที�
สัมผัสกับผู้ป�วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค

มีประวัติในช่วงเวลา 14 วัน
ก่อนวันเริ�มป�วย

(เฉพาะกรณีที� 1 และ 2)

(18/02/2563)



พื�นที�ที�มีรายงานการระบาดต่อเนื�อง

จีน (ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน)
ญี�ปุ�น 
สิงคโปร์
เกาหลีใต้

หมายเหตุ: ให้ยึดตามนิยามผู้ป�วยที�มีการอัพเดทใหม่ในโอกาสถัดๆไป

COVID-19 FEAT

(ข้อพิจารณา: ประเทศมีรายงาน local transmission และมีจํานวนผู้ป�วยมากกว่าประเทศไทย)

หากเป�นผู้ป�วยที�เดินทางมาจากประเทศที�มีรายงานพบการแพร่เชื�อ
ในประเทศ (local transmission) ให้พิจารณาเป�นกรณีๆ ไป

(บางเมือง)

(บางเมือง)



8 จังหวัดที�มีการเฝ�าระวังเชิงรุก
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ
ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์
เชียงใหม่ เชียงราย
กระบี� ภูเก็ต 

หมายเหตุ: ให้ยึดตามนิยามผู้ป�วยที�มีการอัพเดทใหม่ในโอกาสถัดๆไป

COVID-19 FEAT

(ข้อพิจารณา: เป�นจังหวัดท่องเที�ยวและมีรายงานพบผู้ป�วยยืนยันในประเทศ)

ดําเนินการสื�อสารเชิงรุกเพื�อประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ�าระวังให้กับสถานประกอบการที�สัมผัสใกล้ชิดกับนัก
ท่องเที�ยวต่างชาติ
เพื�อให้พนักงานหรือผู้ที�มีอาชีพที�ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที�ยวได้เฝ�าระวังอาการตนเอง
สถานประกอบการที�สําคัญ ได้แก่ บริษัทรถรับจ้าง (พนักงานขับรถรับจ้างไม่ประจําทาง) บริษัทนําเที�ยว
(มัคคุเทศก์) โรงแรม ร้านนวด สปา ห้างสรรพสินค้า เป�นต้น



คุณสมบัติทางจุลชีววิทยา

(+)ssRNA virus => ติดต่อได้ง่าย
และพบไวรัสในกระแสเลือดได้นาน

อยู่ใน Coronaviridae family
มีเปลือกหุ้ม (enveloped) => ฆ่าได้ด้วย Alcohol หรือ
สบู่/ ผงซักฟอก
รูปร่างกลมหรือมีหลายแบบ
ขนาด 80-120nm diameter (ใหญ่ที�สุดของ RNA virus)

https://thebiologynotes.com/the-novel-coronavirus-2019-ncov-an-overview/
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โครงสร้างของไวรัส 
"BetaCoV/Wuhan/IVDC-HB-01/2019" หรือ SARS-CoV-2 
จัดอยู่ใน Betacoronavirus (เหมือนกับ SARS-CoV และ MERS-CoV)

กลุ่มคาร์โบไฮเดรทเป�นปุ�มๆ
(spikes: S protein) ยื�น
ออกไปจากตัวอนุภาคไวรัส
เมื�อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์

อิเล็กตรอนจะเห็นเป�น
เหมือนมงกุฎ

(ภาษาละติน corona
= crown)

โปรตีนเปลือกหุ้มไวรัส

โปรตีนเยื�อหุ้มไวรัส

โปรตีน hemagglutinin-
esterase

โปรตีนหนามของไวรัส

SARS-CoV-2

COVID-19 FEAT



ต้นกําเนิดเชื�อ

มีหลักฐานจากการถอดรหัส
พันธุกรรมพบว่า
SARS-CoV-2

มีต้นกําเนิดมาจาก
"ค้างคาวมงกุฎเทาแดง" 

แต่ยังไม่ยืนยันว่า สัตว์ตัวกลางหรือสัตว์ที�นํา
เชื�อมาสู่คน เป�นสัตว์ประเภทใด

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.22.914952v1.full.pdf

(Rhinolophus affinis)

COVID-19 FEAT



ทําไมถึงระบาดในวงกว้าง
1. เป�น RNA virus: 
   จึงมีโอกาส "กลายพันธุ์สูง (Mutation)" 
2. มีโฮสท์หลากหลายที�ติดเชื�อได้: 
   ทําให้เกิด "การติดเชื�อข้ามสป�ชีส์
   (cross-species transmission) ได้มากขึ�น"

https://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/admin/article_files/1410_1.pdfSARS-CoV-2

COVID-19 FEAT

โดยเฉพาะในสถานที�ที�นําสัตว์เหล่านี�มาอยู่รวมกันอย่างหนาแน่น เช่น
ตลาดค้าสัตว์



สามารถติดเชื�อทั�ง
คนและสัตว์

เป�นไวรัสที�ก่อโรคได้ทั�งในคนและสัตว์โดย
เฉพาะในระบบทางเดินหายใจและทางเดิน
อาหาร
ก่อโรคได้ทั�งในคนและสัตว์หลายชนิด
สัตว์ป�ก สัตว์เลี�ยงลูกด้วยนม (เช่น ม้า
วัว แมว สุนัข ค้างคาว กระต่าย หนู อูฐ
และสัตว์ป�า อื�นๆ) สัตว์เลื�อยคลาน เช่น งู
แพร่จากสัตว์ไปก่อโรคในคน (zoonotic
infection)

https://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-
pl/admin/article_files/1410_1.pdf

COVID-19 FEAT

Amp l i f i e r
ho s t ?

Pangolins



ผู้ป�วย 1 ราย
สามารถแพร่เชื�อให้คนอื�นได้
เฉลี�ย 2-4 คน

ทั�งนี�ขึ�นกับความหนาแน่นของประชากร
และฤดูกาล

หรือ Basic Reproductive Number
(R0) = 2.2 คน (95%CI = 1.4-3.9 คน)

COVID-19 FEAT



ระยะฟ�กตัว
= 2 - 14 วัน
แพร่โรคได้เมื�อมีอาการและ
อาการแสดงแล้วเท่านั�น

ระยะฟ�กตัวเฉลี�ย 5.2 วัน
(95%CI = 4.1-7.0)

COVID-19 FEAT



อยู่ได้นานแค่ไหน
พื�นผิว: โลหะ แก้ว ไม้ หรือพลาสติกได้
นาน ~ 4-5 วัน (ณ อุณหภูมิห้อง)
อุณหภูมิ: 4 องศา ~ 28 วัน
       ถ้า > 30 องศา อายุจะสั�นลง
ความชื�น: > 50% จะมีชีวิตอยู่ได้ดีกว่า
ที� 30%

Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and its
inactivation with biocidal agents,

Günter Kampf, Daniel Todt, Stephanie Pfaender, Eike Steinmann,
J. Hosp. Infect. 2020.

ข้อมูลของ SARS-CoV strain P9 จํานวนเชื�อ ~10^5

SARS-CoV-2
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ช่องทางการแพร่โรค
รูปแบบการระบาด: คนสู่คน

ละอองฝอยนํ�ามูกนํ�าลาย เป�น
ช่องทางหลัก
เชื�อขับออกทางอุจจาระ
ได้ (SARS ~ 9-14 วัน)
การขยี�ตา (เชื�อผ่านเยื�อบุตา)
สัมผัสใบหน้าและปาก

Lancet. 2004 May 22;363(9422):1699-700.
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นํ�ามูกไหล คัดจมูก

หอบเหนื�อย แน่นหน้าอก

ปวดศีรษะ

อ่อนเพลีย

ท้องเสีย

คลื�นไส้ อาเจียน

ไข้
ไอ

เจ็บคอ
เมื�อยเนื�อเมื�อยตัว

อาการและอาการแสดงของโรค
COVID-19 FEAT

อาการและอาการแสดงเหมือนไข้หวัดใหญ่ (Influenza-like illness)?

83%83%83%

70%70%70%

40%40%40%

40%40%40%

30%30%30%

23%23%23%

13%13%13%

7%7%7%

3%3%3%

3%3%3%

Fever

Cough

Myalgia

Sore throat

Headache

Runny nose

Dyspnea

Vomiting

Diarrhea

Weakness

0 20 40 60 80

ร้อยละของอาการและอาการแสดงในผู้ป�วยยืนยัน
โรค COVID-19 ของประเทศไทย (n=30)



การดําเนินโรคของเชื�อ SARS-CoV 
COVID-19 FEAT

Gu and Korteweg AJP April 2007, Vol. 170, No. 4

เซลล์ที�ติดเชื�อเกาะกันเป�นกลุ่มก้อน
และทําให้เซลล์ตาย (Apoptosis)

Down-regulation ACE2

Autoantibodies

Insufficient
interferon response

มีการหลั�งสารกระตุ้นการ
อักเสบ (cytokines และ
chemokines) มากมาย

เซลล์เม็ดเลือด
ขาวติดเชื�อ

กระจายไปทั�ว
ร่างกาย

เรียกเซลล์เม็ดเลือดขาวมา
รวมตัวกันในเนื�อปอด

มากมาย
เซลล์เม็ดเลือดขาวพร่อง

ทําให้เนื�อปอดอักเสบ
อย่างรุนแรง

Severe acute
respiratory syndrome

(อนุมานการดําเนินโรคของ SARS-CoV-2) โดยใช้ทฤษฎีของ SARS 2003



การทําลายเชื�อ
70-95% Alcohol (~30 วินาที)
0.5% Hydrogen peroxide (~1 นาที)
0.01% Na hypochlorite (~1 นาที)
0.23-0.47% Povidine (~15 วินาที -
1 นาที)
ความร้อน > 56 องศาอย่างน้อย 20
นาที (65 องศา นาน 5 นาที)
UV-C จากหลอดแสงจันทร์ หรือ
หลอดไฟไอปรอท ระยะ 3 cm นาน 15
นาที
กรด < 5 หรือ เบส > 9 (สบู่)

หมายเหตุ ใช้ข้อมูลของ SARS 

COVID-19 FEAT

Chlorhexidine
ใช้ไม่ได้ผลนะ! 

Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and its
inactivation with biocidal agents,

Günter Kampf, Daniel Todt, Stephanie Pfaender, Eike Steinmann,
J. Hosp. Infect. 2020.



ป�องกันการสัมผัส
โรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ได้อย่างไร?

COVID-19 FEAT

หลักการคือ เน้น Droplet precaution &
Indirect contact precaution



Hand washing

ล้างมือด้วยสบู่และนํ�าสะอาด
อย่างน้อย 20 วินาที
(หรือลูบมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้ว รอจน
เจลแห้ง)

COVID-19 FEAT



Wearing mask
properly

สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง 
สีเข้มอยู่ด้านนอก สีอ่อนอยู่ด้านใน ป�ดปากและ
จมูก คลุมคาง บีบดั�ง + ล้างมือ

ผู้ที�ไม่ป�วยสามารถสวมหน้ากากผ้าได้ แต่ผู้ที�มี
อาการป�วยให้สวมหน้ากากอนามัยเพื�อประสิทธิภาพ
ในการควบคุมการแพร่กระจายโรค

COVID-19 FEAT



Don’t touch
your face

หลีกเลี�ยงการสัมผัสใบหน้า ขยี�
ตา แคะจมูก และสัมผัสปาก 
เพื�อลดโอกาสการนําเชื�อโรคเข้าสู่ร่างกายผ่าน
ทางตา จมูก และปาก

COVID-19 FEAT



Cover your mouth
and cough 

ไอ จาม ในคอเสื�อหรือแขนพับ
หลีกเลี�ยงการใช้มือป�องปากและจมูก ถ้าใช้มือป�อง
ปากและจมูก ต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั�ง

COVID-19 FEAT



Always wipes

ด้วยแอลกอฮอล์ หรือ นํ�าสบู่ (ขึ�นกับลักษณะ
พื�นผิวสัมผัสนั�นๆ)

เช็ด ทําความสะอาด พื�นผิวที�หยิบ
จับ สัมผัสบ่อยๆ 
เช่น ลูกบิด ที�จับประตู ราวบันได ปุ�มกดลิฟท์
วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป�นต้น

COVID-19 FEAT



Close toilet
lid

เพื�อลดโอกาสการฟุ�งกระจายของไวรัส ซึ�งถูก
ขับออกทางอุจจาระได้

เลือกใช้ผลิตภัณฑข์จัดคราบโถ
สุขภัณฑ์ใส่ในถังพักนํ�าเพื�อฆ่าเชื�อโรค

ป�ดฝาชักโครกทุกครั�งที�กดล้าง 

COVID-19 FEAT,



Stay home

รีบทําธุระ รีบกลับที�พัก
หากจําเป�นต้องไป ให้สวมหน้ากาก ลูบมือ
ด้วยเจลแอลกอฮอล์ด้วย

หลีกเลี�ยงการไปในสถานที�ที�
ผู้คนหนาแน่น 
โรงหนัง ห้างสรรพสินค้า ศูนย์อาหาร สถานี
ขนส่ง สนามบิน สถานีรถไฟฟ�า เป�นต้น

COVID-19 FEAT



Getting Flu
shot

เพื�อลดโอกาสการป�วยที�มีอาการและอาการแสดง
คล้ายกับการติดเชื�อ SARS-CoV-2 (Influenza-
like illness) จะได้ไม่ถูกเฝ�าระวัง ติดตาม
(ไม่ได้ช่วยป�องกันการติดโรค COVID-19 นะ)

ควรฉีดวัคซีนป�องกันไข้หวัดใหญ่

COVID-19 FEAT



COVID-19
vaccination

อยู่ระหว่างการวิจัยและทดลองในสัตว์
ป�ดฝาชักโครกทุกครั�งที�กดล้าง 

COVID-19 FEAT
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(https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/situation.php)
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