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การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (novel coronavirus 2019, 2019-nCoV) ที่
ก่อโรคปอดอักเสบ (pneumonia) ในเมืองอู่ฮนั่ (Wuhan) มณฑลหูเป่ ย (Hubei) ประเทศจีน เริ่ มจากช่วง
ปลายปี ค.ศ. 2019 จนถึงปั จจุบนั
ในช่วงแรกคาดว่า เป็ นการติดเชือ้ จากสัตว์สู่คน เมื่อมีข่าวการระบาดนี ้ ทั่วโลกก็เฝ้าระวังอย่าง
ใกล้ ชิ ด เพราะมี ประสบการณ์ มาจากโรคทางเดินหายใจร้ ายแรงที่ เกิ ดจากไวรั สโคโรน่า ได้ แก่ โรคซาร์
(severe acute respiratory syndrome, SARS) ที่ระบาดในช่วงปี ค.ศ. 2002-2003 ซึ่งมีสาเหตุจากไวรัส
โคโรน่าสายพันธุ์ SARS-CoV ที่เป็ นไวรัสโคโรน่าข้ ามสปี ชีส์จากค้ างคาวผ่าน civet cat (ชะมด) มาติดเชื ้อ
ในคน โดยเริ่มระบาดจากประเทศจีนและกระจายไปทัว่ โลก มีผ้ ตู ดิ เชื ้อกว่าแปดพันคน อัตราการตายร้ อยละ
10 และเพิ่มเป็ นร้ อยละ 50 ในผู้สงู อายุ
ต่อมาในปี ค.ศ. 2012-2014 ก็ มี การระบาดของไวรั สโคโรน่าสายพันธุ์ ใหม่ ชื่อ Middle East
respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) ที่เป็ นไวรัสโคโรน่าข้ ามสปี ชีส์จากค้ างคาวผ่านอูฐมา
ติดเชื ้อในคน เริ่มจากผู้ป่วยในประเทศซาอุดอิ าราเบีย มีผ้ ตู ดิ เชื ้อรวม 1,733 คน อัตราการตายร้ อยละ 36
ไวรัสโคโรน่า เป็ นไวรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่มีสารพันธุกรรมเป็ นอาร์ เอ็นเอ และมีเปลือกหุ้ม ด้ าน
นอกที่ประกอบด้ วยโปรตีนคลุมด้ วยกลุ่มคาร์ โบไฮเดรทเป็ นปุ่ มๆ (spikes) ยื่นออกไปจากอนุภาคไวรัส ทา
ให้ เมื่อดูด้วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน จะเห็นเป็ นเหมือนมงกุฎ (ภาษาลาติน corona แปลว่า crown หรื อ
มงกุฎ) ล้ อมรอบ จึงเป็ นที่มาของชื่อเชื ้อไวรัสในกลุม่ นี ้ที่มีสมาชิกหลากหลาย ติดเชื ้อก่อโรคได้ ทงในคน
ั้
และ
สัตว์หลายชนิด เช่น สัตว์ปีก สัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม (ม้ า วัว แมว สุนขั ค้ างคาว กระต่าย หนู อูฐ และสัตว์ป่า
อื่นๆ) และสัตว์เลื ้อยคลาน เช่น งู ดังนัน้ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ที่ก่อโรคในสัตว์ทงระบบทางเดิ
ั้
นหายใจและ
ทางเดินอาหาร อาจแพร่มาสูค่ นและก่อโรคในคนได้ (zoonotic infection)
ไวรัสโคโรน่าถูกแบ่งเป็ น 4 ยีนสั คือ Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus
และ Deltacoronavirus โดยไวรัสโคโรน่าที่ก่อโรคในคนที่ทาให้ มีอาการของระบบทางเดินหายใจที่ไม่รุนแรง
และมักมีการติดเชื ้อแบบไม่มีอาการ จัดอยู่ในยีนสั Alphacoronavirus ส่วนไวรัสโคโรน่าที่ก่อโรครุนแรงใน
คนและข้ ามสปี ชีส์มาจากสัตว์ เช่น SARS-CoV และ MERS-CoV จัดอยูใ่ นยีนสั Betacoronavirus
ไวรัสโคโรน่ามีสารพันธุกรรมเป็ นอาร์ เอ็นเอจึงมีโอกาสกลายพันธุ์ สูง และสามารถก่อการติดเชือ้
ข้ ามสปี ชีส์ได้ มากขึ ้นในสถานที่ที่นาสัตว์เหล่านี ้มาอยู่รวมกัน อย่างหนาแน่น ดังเช่น ในตลาดค้ าสัตว์เพื่อ
เป็ นอาหาร ที่เป็ นแหล่งแพร่เชื ้อ SARS-CoV จาก civet cat สูค่ น

สถานการ์ ณการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรื อ 2019-nCoV จากประเทศจีน
นับจากที่มีการรายงานครัง้ แรกเมื่อ 31 ธันวาคม คศ. 2019 นัน้ พบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่ไม่ร้ ู สาเหตุใน
เมืองอู่ฮั่นเพิ่ม ขึน้ เป็ นลาดับ ต่อมาได้ มีการรายงานเป็ นทางการเมื่ อ 3 มกราคม คศ. 2020 ว่าโรคปอด
อักเสบที่ระบาดที่อ่ฮู นั่ มีสาเหตุจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (novel coronavirus 2019, 2019nCoV) และพบการแพร่เชื ้อจากคนสูค่ นได้
ประเทศจีนได้ ทาการสืบสวนหาแหล่งแพร่ เชื ้อของการระบาดในครัง้ นี ้ที่เมืองอู่ฮนั่ จากผู้ติดเชื ้อกลุ่ม
แรกที่เป็ นคนงานและลูกค้ าของตลาดขายส่งอาหารทะเลฮัว่ นาน (Huanan Seafood Wholesale Market)
โดยที่ตลาดสดนี ้ นอกจากขายอาหารทะเลแล้ ว ยังขายเนื ้อสัตว์ และสัตว์ที่ใช้ ทาอาหารที่ยงั มีชีวิต เช่น เป็ ด
ไก่ ลา แกะ หมู อูฐ สุนขั จิ ้งจอก งู แบดเจอร์ หนู อ้น เฮดจ์ฮอก แต่ระยะแรกตรวจไม่พบเชื ้อ 2019-nCoV ใน
ตัวอย่างตรวจจากสิ่งแวดล้ อมและอาหารทะเลที่ได้ จากตลาดขายส่งอาหารทะเลฮัว่ นาน อย่างไรก็ดี พบ
ผู้ป่วยที่มีประวัตวิ า่ ไม่ได้ เข้ าไปที่ตลาดแห่งนี ้เลย
รายงานผลการตรวจหาลาดับเบสของสารพันธุกรรมอาร์ เอ็นเอส่วนเปลือก (glycoprotein spikes)
ของเชื ้อ 2019-nCoV (MN908947) ที่ได้ จากผู้ป่วย พบว่าไวรัสนี ้อยู่ในยีนสั Betacoronavirus ซึ่งเป็ นยีนสั
เดียวกับ SARS-CoV และ MERS-CoV ซึ่งเมื่อนาไปเปรี ยบเทียบกับสารพันธุกรรมของไวรัสโคโรนาจากคน
และสัตว์ ต่า งๆ จ านวน 271 สายพันธุ์ พบว่า เชื อ้ 2019-nCoV เป็ นไวรั ส ที่ เกิ ดจากการผสมสาร
พันธุกรรมระหว่ างไวรั สโคโรน่ าของค้ างคาวกับไวรั สโคโรน่ าของงูเห่ า (Chinese cobra, Naja Atra)
จึงทาให้ ไวรัสโคโรน่ าสายพันธุ์ใหม่ 2019 นีแ้ พร่ เชือ้ ข้ ามสปี ชีส์จากงูเห่ ามายังคนได้ โดยเริ่ มแรกจาก
คนงานและลูกค้ าในตลาดเริ่ มติดเชื ้อก่อน และต่อมาเชื ้อมีการกลายพันธุ์ มากขึ ้น จึงสามารถติดต่อจากคน
สูค่ น
รายงานถึงวันที่ 24 มกราคม คศ. 2020 มีผ้ ตู ิดเชื ้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศจีน
จานวน 571 ราย เสียชีวิต 18 ราย โดย 17 รายอยู่ในเมืองอู่ฮนั่ และอีก 1 ราย เสียชีวิตนอกเมืองอู่ฮนั่ ที่
มณฑลเหอเป่ ย์ (Hebei) ส่วนใหญ่ผ้ เู สียชีวิตเป็ นผู้สงู อายุ
รายงานการพบผู้ติดเชื ้อ 2019-nCoV นอกประเทศจีนจานวน 10 ราย คือจากประเทศไทย ญี่ปนุ่
เกาหลีใต้ ไต้ หวัน ฮ่องกง มาเก๊ า และล่าสุดจากสหรัฐอเมริ กา โดยทังหมดมี
้
ประวัติการเดินทางจากเมืองอู่
ฮัน่ และในประเทศจีนเองก็มีการรายงานผู้ติดเชื ้อ 2019-nCoV ที่เมืองอื่นนอกจากอู่ฮนั่ แล้ ว เช่น กวางตุ้ง
ปั กกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เป็ นต้ น
จากการประชุมขององค์การอนามัยโลกเมื่อวันที่ 23 มกราคม คศ. 2020 ได้ แถลงว่า ตอนนี ้จะยัง
ไม่ประกาศ Global health emergencies โดยให้ มีการป้องกันระมัดระวังอย่างพิเศษในพื ้นที่การระบาด
ของประเทศจีน ซึ่งทางประเทศจีนได้ ประกาศปิ ด (lockdown) เมืองอู่ฮนั่ ควบคุมการเดินทางจากเมืองนี ้
และได้ ขยายมาปิ ดเมืองหวงกาง (Huanggang) ที่อยู่ติดกับอู่ฮนั่ ห่างออกมาทางตะวันออก 30 ไมล์ และจะ
ไม่มีการฉลองเทศกาลตรุษจีนในที่สาธารณะของกรุงปั กกิ่ง
การป้องกันการติดเชื ้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) ประกอบด้ วย
1. การหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเมืองอูฮ่ นั่
2. หากไปประเทศจีนมาในช่วงสองสัปดาห์ที่ผา่ นมา แล้ วมีอาการไข้ ไอ มีน ้ามูก เจ็บคอ หายใจ
เหนื่อยหอบ ให้ ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที พร้ อมทังแจ้
้ งประวัตกิ ารเดินทางด้ วย

3. หลีกเลี่ยงการอยูใ่ นสถานที่แออัด ในที่ชมุ ชนควรสวมหน้ ากากอนามัย
4. อยูห่ า่ งจากผู้มีอาการของทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม
5. หมัน่ ล้ างมือด้ วยสบูแ่ ละให้ น ้าไหลผ่านอย่างน้ อย 20 วินาที หรื อใช้ แอลกอฮอล์เจลล้ างมือ
6. ไม่นามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จาเป็ น
สามารถติดตามสถานการ์ ณการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) ได้ ที่
website ขององค์การอนามัยโลก (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019)

รูปอนุภาคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) จากกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
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