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ภูมิคุ้มกัน

อาการ

ตรวจพบไวรัส

สารแอนติบอดี้แรก (IgM)

สารแอนติบอดี้ต่อมา (IgG)

อาณาเขตและพื้นที่ 
ประเทศ
มีผู้ป่วยยืนยัน
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การติดเชื้อ
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ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ค. 2020

ค้นหาผู้ป่วย แยกกัก และรักษา
ติดตามผู้สัมผัสโรค กักกัน
หมั่นทำความสะอาด
รักษาสุขอนามัยของมือ
รักษาระยะอย่างน้อย 1 เมตร
จากผู้อื่น

ลดความแออัด
ปกป้องกลุ่มประชากรเปราะบาง

การตรวจวินิจฉัย
ไม่มีการตรวจโควิด19 ชนิดใดได้รับการขึ้นทะเบียน 
ยกเว้นภายใต้ข้อกำหนดการใช้ในสภาวะฉุกเฉิน
เท่านั้น ทุกประเภทกำลังอยู่ระหว่างการประเมิน

นาที 

ชม.
ถึง

นาที 

Nucleic Acid Amplification Tests (NAATs)
ส่วนมากเป็นการตรวจแบบปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส
แบบย้อนกลับ (RT PCR) การตรวจเทคนิคนี้ใช้เวลา
ระหว่าง 13 นาทีถึง 3 ชั่วโมง และจำต้องมีอุปกรณ์
เครื่องมือเฉพาะ ใช้ตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อและโรค
ระยะเฉียบพลัน

การตรวจหาแอนติบอด้ี 
ใช้ตรวจหาแอนติบอดี้ IgM และ IgG ที่สร้างขึ้นมา
ต้านไวรัส มาในรูปแบบ rapid test  เช่น ชุดตรวจ
แบบแถบทดสอบ การตรวจใช้เวลา 15 นาที 
ไม่มีประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคเนื่องจากการตอบ
สนองของร่างกายด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันจะไม่
สามารถตรวจพบได้ในสัปดาห์แรกของการเจ็บ
ป่วย สามารถใช้ตรวจว่าใครเคยติดเชื้อมาก่อน 
การศึกษาในระดับประชากรด้วยเทคนิคตรวจ
แอนติบอดี้ขณะนี้ทำอยู่ใน 6 ประเทศ

อยู่ระหว่าง
การพัฒนา

การตรวจหาแอนติเจน
ใช้ตรวจหาแอนติเจนของไวรัสและอาจเป็น
ประโยชน์ในการวินิจฉัยการติดเชื้อเฉียบพลัน 
มาในรูปแบบ rapid test  เช่น ชุดตรวจแบบ
แถบทดสอบ การพัฒนาชุดตรวจทำอยู่ในกว่า 
50 ประเทศ

การแพร่เชื้อ
การแพร่กระจายทางฝอยละออง หลักฐาน 
ณ ปัจจุบันระบุว่า โรคโควิด19  ส่วนมาก
แพร่ทางฝอยละอองจากระบบทางเดิน
หายใจ ทั้งโดยการสูดเข้าไปโดยตรงและการ
ปนเปื้อนของพื้นผิวและมือ

การเพิ่มจำนวนของไวรัส เกิดขึ้นในระบบ
ทางเดินหายใจส่วนบนและในปอด มีงาน
วิจัยในช่วงแรกระบุว่า ไวรัสเพิ่มจำนวนได้ใน
ระบบทางเดินอาหาร แต่การติดต่อโดยระบบ
ทางเดินอาหารยังไม่เป็นที่ยืนยัน

ระยะฟักตัว ระยะเวลานับจากการติดเชื้อและการแสดงอาการ มีตั้งแต่ 1 - 14 วัน และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5 - 6 วัน 
เกิน 97% ของผู้ป่วยเริ่มมีอาการภายใน 14 วัน

2 สัปดาห์

5-6 วัน

การสัมผัสโรค แสดงอาการ หายป่วย รักษาหาย

3 สัปดาห์ 6 สัปดาห์

อาการไม่รุนแรง
ปานกลาง 

อาการรุนแรง

การขับเชื้อ ปริมาณไวรัสในเลือดจะสูงที่สุดในช่วง
แรกที่แสดงอาการและลดลงหลังจากนั้น

ก่อนแสดงอาการ การแพร่เชื้อส่วน
มากเกิดขึ้นเมื่อแสดงอาการแล้ว การ
ประมาณสัดส่วนของการแพร่เชื้อก่อน
แสดงอาการแตกต่างกันไปและอยู่
ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม

จำนวนวันหลังแสดงอาการ

Basic Reproductive Rate (R0) 
คือ ค่าเฉลี่ยที่ผู้ป่วย 1 คนจะแพร่เชื้อ
ให้ผู้อื่นในกลุ่มประชากรที่มีความไวต่อ
การรับเชื้อ ประมาณค่า R0 ของโรค 
(ธันวาคม 2019-พฤษภาคม 2020) 
อยู่ที่ประมาณ 2 และ 4

ค่าต่างๆ

Clinical Onset Interval คือ ช่วง
เวลาแสดงอาการในผู้ป่วยรายต่อๆกัน
ในห่วงโช่ของการแพร่ระบาด ในงาน
วิจัยส่วนใหญ่ เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 4 และ 
5 วัน

Case Fatality Ratio (CFR) หรืออัตรา
การเสียชีวิต คือสัดส่วนของผู้ป่วยที่ถึงแก่
ชีวิต  อัตราคร่าวๆ ของทั่วโลกอยู่ที่ 7% 
(ธันวาคม 2019 - พฤษภาคม 2020)

อาการที่พบมากที่สุดคือ ไข้ ไอแห้ง อ่อนเพลีย มีเสมหะ 
หายใจขัด ปวดข้อ/กล้ามเนื้อ เจ็บคอและปวดศีรษะ บาง
รายที่อาการไม่รุนแรงมีอาการต่อไปนี้ร่วมด้วย

 ไม่ได้กลิ่น ไม่รับรส ตาแดง ผื่น

การติดเชื้อ
โรคนี้มีตั้งแต่ไม่แสดงอาการเลยไปจนถึงอาการ
รุนแรงและเสียชีวิต

โรค

อาการไม่รุนแรง 
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อาการปานกลาง 
(รวมถึงปอดอักเสบ) 

อาการรุนแรง
(ต้องใช้ออกซิเจน)

อาการวิกฤต 
(หอผู้ป่วยวิฤตและ
เครื่องช่วยหายใจ) 

88% ไข้
68% ไอ
38% อ่อนเพลีย
19% หายใจขัด
15% ปวดข้อ/กล้ามเนื้อ
14% เจ็บคอ
14% ปวดศีรษะ
11% หนาวสั่น
5% คลื่นไส้ อาเจียน
5% คัดจมูก
4% ท้องเสีย
1% ไอเป็นเลือด
1% ตาแดงอักเสบ

ความรุนแรงของโรคและระบบสุขภาพ
ณ ปัจจุบัน ผลกระทบต่อระบบสุขภาพ คือ 20% ของผู้ป่วยต้องเข้ารักษาในสถานพยาบาล และ 5% ต้องรับการ
รักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต 10% ของผู้ป่วยเป็นบุคลากรทางการแพทย์

เสี่ยงสูง
ความเสี่ยงต่ออาการรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นกับอายุ
และในผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคระบบทางเดิน
หายใจเรื้อรัง และโรคมะเร็ง

งานวิจัยระบุว่า เด็กและคนหนุ่มสาวติดเชื้อได้แต่มี
แนวโน้มน้อยกว่าที่อาการจะรุนแรง คนกลุ่มนี้แพร่เชื้อ
ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ค่อยพบเด็กที่มีอาการรุนแรง

เสี่ยงตำ

อาการทั่วไป

่

โรคเริ่มต้นมาอย่างไร

โรคโควิด 19 
เรารู้อะไรแล้วขณะนี ้

องค์การอนามัยโลกได้รับแจ้งถึงกลุ่มก้อนของ
ผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่พบ 27 รายและ
ผู้เสียชีวิต 0 รายในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน

ไวรัสถูกรายงานโดยทางการจีนว่า
เป็นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

จีนเผยลำดับพันธุกรรม
ของไวรัส

ประชุมคณะกรรมการกฎอนามัย
ระหว่างประเทศฉุกเฉิน องค์การ
อนามัยโลกประกาศให้เป็น
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ

ยอดผู้ป่วยโควิด19 สะสม 9,826 รายใน 20 
ประเทศและยอดผู้เสียชีวิตยืนยัน 213 ราย 
(ผู้ป่วย 9,720 ราย และผู้เสียชีวิตทั้งหมด
อยู่ในประเทศจีน)

ยอดผู้ป่วยสะสม 85,403 รายใน 54 ประเทศ
และในเรือสำราญ 1 ลำ ยอดผู้เสียชีวิต
ยืนยัน 2,924 รายใน 7 ประเทศและเรือ
สำราญ 1 ลำ (ผู้ป่วย 93% และผู้เสียชีวิต 
97% อยู่ในประเทศจีน) 

องค์การอนามัยโลกประกาศให้โรคโควิด19เป็น
โรคระบาดชนิดใหม่ที่กระจายวงกว้างทั่วโลกซึ่ง
ไม่ได้มีการรับมืออย่างเหมาะสมจนน่าตกใจ

ยอดผู้ป่วยสะสม 750,890 ราย 
ใน 202 ประเทศ และในเรือสำราญ 
1 ลำ ยอดผู้เสียชีวิตยืนยัน 
36,405 รายใน 121 ประเทศและ
เรือสำราญ 1 ลำ 

โรคโควิด19 คือโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการค้นพบ
ล่าสุด ไวรัสและโรคอุบัติใหม่นี้ไม่เป็นที่รู้จักเลยก่อนที่จะมีการระบาดใน
เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ในเดือนธันวาคมปี 2019

มีวัคซีนจำนวนหลายชนิดที่มีความ
ก้าวหน้าและอยู่ในขั้นตอนก่อนการ
ทดสอบทางคลินิก

การที่จะให้มีการพัฒนาวัคซีนโควิด19 ประสบความสำเร็จ 
ประเมินประสิทธิภาพ ผลิต และกระจายในระดับโลกได้นั้น อาจใช้
เวลาอย่างน้อย 1 - 2 ปี

สารแอนติบอดี้ต้านเชื้อโควิด19 (ทั้ง IgG และ IgM) จะปรากฎขึ้น 6 ถึง 12 วันนับจาก
เริ่มแสดงอาการ หลังจากนั้น เชื้อไวรัสจะค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยอาจยังแพร่เชื้อ
ได้แม้มีอาการดีขึ้นและยังคงต้องแยกกักตัวเองต่อที่บ้านหลังจากได้รับการจำหน่ายแล้ว

ขณะนี้ยังไม่มียาต้านไวรัสที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ใช้รักษาโรคโควิด19 แต่มีการทำวิจัยเพื่อ
พิจารณาว่ามียาตัวใดบ้างที่อาจปรับวัตถุประสงค์การใช้เดิมเพื่อการรักษาโรคโควิด19
องค์การอนามัยโลกกำลังประสานงานความร่วมมือในโครงการขนาดใหญ่ชื่อ Solidarity 
Trial ในหลายประเทศเพื่อประเมินยา/สูตรการรักษา  4 ชนิด ดังนี้

เดิมพัฒนาขึ้นเพื่ออีโบลา

การผสมกันของยาต้านเอชไอวี

Interferon Beta 
มีคุณสมบัติต้านไวรัส

ยาต้านมาลาเรียที่มี
คุณสมบัติต้านไวรัส

มียาอีกจำนวนมากที่อาจนำมาใช้นอกข้อบ่งชี้ได้ ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการทดลองทางคลินิก

เวลาทดสอบในห้องปฏิบัติกา
ร

ชุดตรวจแบบแถบทดสอ
บ
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