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 การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (novel coronavirus 2019, 2019-nCoV) ท่ี 
ก่อโรคปอดอกัเสบ (pneumonia)  ในเมืองอู่ฮัน่ (Wuhan) มณฑลหูเป่ย (Hubei) ประเทศจีน เร่ิมจากช่วง
ปลายปี ค.ศ. 2019 จนถึงปัจจบุนั  

ในช่วงแรกคาดว่า เป็นการติดเชือ้จากสัตว์สู่คน เม่ือมีข่าวการระบาดนี ้ทั่วโลกก็เฝ้าระวังอย่าง
ใกล้ชิด เพราะมีประสบการณ์มาจากโรคทางเดินหายใจร้ายแรงท่ีเกิดจากไวรัสโคโรน่า ได้แก่ โรคซาร์ 
(severe acute respiratory syndrome, SARS) ท่ีระบาดในช่วงปี ค.ศ. 2002-2003 ซึ่งมีสาเหตจุากไวรัส
โคโรน่าสายพนัธุ์ SARS-CoV ท่ีเป็นไวรัสโคโรน่าข้ามสปีชีส์จากค้างคาวผ่าน civet cat (ชะมด) มาติดเชือ้
ในคน โดยเร่ิมระบาดจากประเทศจีนและกระจายไปทัว่โลก มีผู้ตดิเชือ้กวา่แปดพนัคน อตัราการตายร้อยละ 
10 และเพิ่มเป็นร้อยละ 50 ในผู้สงูอาย ุ  

ต่อมาในปีค.ศ. 2012-2014 ก็มีการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ช่ือ Middle East 
respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) ท่ีเป็นไวรัสโคโรน่าข้ามสปีชีส์จากค้างคาวผ่านอฐูมา
ตดิเชือ้ในคน เร่ิมจากผู้ ป่วยในประเทศซาอดุอิาราเบีย มีผู้ตดิเชือ้รวม 1,733 คน อตัราการตายร้อยละ 36 

ไวรัสโคโรน่า เป็นไวรัสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ีมีสารพนัธุกรรมเป็นอาร์เอ็นเอ และมีเปลือกหุ้มด้าน
นอกท่ีประกอบด้วยโปรตีนคลมุด้วยกลุ่มคาร์โบไฮเดรทเป็นปุ่ มๆ (spikes) ย่ืนออกไปจากอนภุาคไวรัส ท า
ให้เม่ือดดู้วยกล้องจลุทรรศน์อิเล็กตรอน จะเห็นเป็นเหมือนมงกฎุ (ภาษาลาติน corona แปลว่า crown หรือ 
มงกฎุ) ล้อมรอบ จงึเป็นท่ีมาของช่ือเชือ้ไวรัสในกลุม่นีท่ี้มีสมาชิกหลากหลาย ติดเชือ้ก่อโรคได้ทัง้ในคน และ
สตัว์หลายชนิด เช่น สตัว์ปีก สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม (ม้า ววั แมว สนุขั ค้างคาว กระตา่ย หน ูอฐู และสตัว์ป่า
อ่ืนๆ) และสตัว์เลือ้ยคลาน เชน่ งู  ดงันัน้ ไวรัสโคโรน่าสายพนัธุ์ท่ีก่อโรคในสตัว์ทัง้ระบบทางเดินหายใจและ
ทางเดนิอาหาร อาจแพร่มาสูค่นและก่อโรคในคนได้ (zoonotic infection)  

ไวรัสโคโรน่าถกูแบง่เป็น 4 ยีนสัคือ Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus 
และ Deltacoronavirus โดยไวรัสโคโรนา่ท่ีก่อโรคในคนท่ีท าให้มีอาการของระบบทางเดินหายใจท่ีไม่รุนแรง 
และมกัมีการติดเชือ้แบบไม่มีอาการ จดัอยู่ในยีนสั Alphacoronavirus ส่วนไวรัสโคโรน่าท่ีก่อโรครุนแรงใน
คนและข้ามสปีชีส์มาจากสตัว์ เชน่ SARS-CoV และ MERS-CoV จดัอยูใ่นยีนสั Betacoronavirus  

ไวรัสโคโรน่ามีสารพนัธุกรรมเป็นอาร์เอ็นเอจึงมีโอกาสกลายพนัธุ์ สูง และสามารถก่อการติดเชือ้
ข้ามสปีชีส์ได้มากขึน้ในสถานท่ีท่ีน าสตัว์เหล่านีม้าอยู่รวมกันอย่างหนาแน่น ดงัเช่น ในตลาดค้าสัตว์เพ่ือ
เป็นอาหาร ท่ีเป็นแหลง่แพร่เชือ้ SARS-CoV จาก civet cat สูค่น  



 สถานการ์ณการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา่สายพนัธุ์ใหม่ 2019 หรือ 2019-nCoV จากประเทศจีน 
นบัจากท่ีมีการรายงานครัง้แรกเม่ือ 31 ธันวาคม คศ. 2019 นัน้ พบผู้ ป่วยโรคปอดอกัเสบท่ีไม่รู้สาเหตใุน
เมืองอู่ฮั่นเพิ่มขึน้เป็นล าดับ ต่อมาได้มีการรายงานเป็นทางการเม่ือ 3 มกราคม คศ. 2020 ว่าโรคปอด
อกัเสบท่ีระบาดท่ีอู่ฮัน่ มีสาเหตจุากไวรัสโคโรน่าสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (novel coronavirus 2019, 2019-
nCoV) และพบการแพร่เชือ้จากคนสูค่นได้ 
  ประเทศจีนได้ท าการสืบสวนหาแหลง่แพร่เชือ้ของการระบาดในครัง้นีท่ี้เมืองอู่ฮัน่ จากผู้ติดเชือ้กลุ่ม
แรกท่ีเป็นคนงานและลกูค้าของตลาดขายส่งอาหารทะเลฮัว่นาน (Huanan Seafood Wholesale Market)  
โดยท่ีตลาดสดนี ้นอกจากขายอาหารทะเลแล้ว ยงัขายเนือ้สตัว์ และสตัว์ท่ีใช้ท าอาหารท่ียงัมีชีวิต เช่น เป็ด 
ไก่ ลา แกะ หม ูอฐู สนุขัจิง้จอก งู แบดเจอร์ หนูอ้น เฮดจ์ฮอก แตร่ะยะแรกตรวจไม่พบเชือ้ 2019-nCoV ใน
ตวัอย่างตรวจจากสิ่งแวดล้อมและอาหารทะเลท่ีได้จากตลาดขายส่งอาหารทะเลฮัว่นาน อย่างไรก็ดี พบ
ผู้ ป่วยท่ีมีประวตัวิา่ไมไ่ด้เข้าไปท่ีตลาดแหง่นีเ้ลย 

รายงานผลการตรวจหาล าดบัเบสของสารพนัธุกรรมอาร์เอ็นเอส่วนเปลือก (glycoprotein spikes) 
ของเชือ้ 2019-nCoV (MN908947) ท่ีได้จากผู้ ป่วย พบว่าไวรัสนีอ้ยู่ในยีนสั Betacoronavirus ซึ่งเป็นยีนสั
เดียวกบั SARS-CoV และ MERS-CoV ซึ่งเม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัสารพนัธุกรรมของไวรัสโคโรนาจากคน
และสัตว์ต่างๆ จ านวน 271 สายพันธุ์  พบว่าเชือ้ 2019-nCoV เป็นไวรัสที่ เกิดจากการผสมสาร

พันธุกรรมระหว่างไวรัสโคโรน่าของค้างคาวกับไวรัสโคโรน่าของงูเห่า (Chinese cobra, Naja Atra) 
จึงท าให้ไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 2019 นีแ้พร่เชือ้ข้ามสปีชีส์จากงูเห่ามายังคนได้ โดยเร่ิมแรกจาก
คนงานและลกูค้าในตลาดเร่ิมติดเชือ้ก่อน และตอ่มาเชือ้มีการกลายพนัธุ์มากขึน้ จึงสามารถติดตอ่จากคน
สูค่น 

รายงานถึงวนัท่ี 24 มกราคม คศ. 2020 มีผู้ติดเชือ้ไวรัสโคโรน่าสายพนัธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศจีน
จ านวน 571 ราย เสียชีวิต 18 ราย โดย 17 รายอยู่ในเมืองอู่ฮัน่ และอีก 1 ราย เสียชีวิตนอกเมืองอู่ฮัน่ท่ี
มณฑลเหอเป่ย์ (Hebei)  สว่นใหญ่ผู้ เสียชีวิตเป็นผู้สงูอาย ุ

 รายงานการพบผู้ติดเชือ้ 2019-nCoV นอกประเทศจีนจ านวน 10 ราย คือจากประเทศไทย ญ่ีปุ่ น 
เกาหลีใต้ ไต้หวนั ฮ่องกง มาเก๊า และล่าสดุจากสหรัฐอเมริกา โดยทัง้หมดมีประวตัิการเดินทางจากเมืองอู่
ฮัน่ และในประเทศจีนเองก็มีการรายงานผู้ติดเชือ้ 2019-nCoV ท่ีเมืองอ่ืนนอกจากอู่ฮัน่แล้ว เช่น กวางตุ้ง 
ปักก่ิง เซ่ียงไฮ้ เป็นต้น  

จากการประชุมขององค์การอนามยัโลกเม่ือวนัท่ี  23 มกราคม คศ. 2020 ได้แถลงว่า ตอนนีจ้ะยงั
ไม่ประกาศ Global health emergencies โดยให้มีการป้องกนัระมดัระวงัอย่างพิเศษในพืน้ท่ีการระบาด
ของประเทศจีน ซึ่งทางประเทศจีนได้ประกาศปิด (lockdown) เมืองอู่ฮัน่ ควบคมุการเดินทางจากเมืองนี ้
และได้ขยายมาปิดเมืองหวงกาง (Huanggang) ท่ีอยู่ติดกบัอู่ฮัน่ห่างออกมาทางตะวนัออก 30 ไมล์ และจะ
ไมมี่การฉลองเทศกาลตรุษจีนในท่ีสาธารณะของกรุงปักก่ิง 
 การป้องกนัการติดเชือ้ไวรัสโคโรน่าสายพนัธุ์ใหม ่2019 (2019-nCoV) ประกอบด้วย  

1. การหลีกเล่ียงการเดินทางไปยงัเมืองอูฮ่ัน่  
2. หากไปประเทศจีนมาในชว่งสองสปัดาห์ท่ีผา่นมา แล้วมีอาการไข้ ไอ มีน า้มกู เจ็บคอ หายใจ

เหน่ือยหอบ ให้ไปพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาลทนัที พร้อมทัง้แจ้งประวตักิารเดินทางด้วย  



3. หลีกเล่ียงการอยูใ่นสถานท่ีแออดั ในท่ีชมุชนควรสวมหน้ากากอนามยั  
4. อยูห่า่งจากผู้ มีอาการของทางเดนิหายใจ เชน่ ไอ จาม  
5. หมัน่ล้างมือด้วยสบูแ่ละให้น า้ไหลผา่นอย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือ  
6. ไมน่ ามือมาสมัผสัตา จมกู ปาก โดยไมจ่ าเป็น  

  สามารถติดตามสถานการ์ณการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพนัธุ์ใหม ่2019 (2019-nCoV) ได้ท่ี 
website ขององค์การอนามยัโลก (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019)  

  
รูปอนภุาคไวรัสโคโรนา่สายพนัธุ์ใหม ่2019 (2019-nCoV) จากกล้องจลุทรรศน์อิเล็กตรอน 
courtesy: IVDC, China CDC 
 

 
รูปจาก https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 
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