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นับตั้งแตเปนที่รูจักอยางแพรหลายเมื่อ
ประมาณเดือนธันวาคม 2562 เปนตนมา โคโรนาไวรัส
สายพันธุใ หมทไี่ ดรบั การตัง้ ชือ่ วา โควิด-19 (Covid-19)
ไดสรางความเสียหายตอทัง้ สุขภาพ คุณภาพชีวติ รวมถึง
ระบบเศรษฐกิจไปทัว่ โลก ขอมูลจากเว็บไซตขององคการ
อนามัยโลก (World Health Organization; WHO)
ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 มีรายงานจํานวนผูปวย
3,515,116 รายใน 215 ประเทศทัว่ โลก และมีผเู สียชีวติ
243,540 ราย(1) บทความนีจ้ ะนําเสนอขอมูลสถานการณ
ความรูเกี่ยวกับไวรัสชนิดนี้ และแนวทางการรักษา
ในปจจุบนั เพือ่ หวังวาจะชวยใหประชาชนมีความตระหนัก
สามารถปองกันตนเอง และลดการระบาดในวงกวางได
สถานการณโลก การอุบตั ขิ องไวรัสโควิด-19
ทีท่ ราบกันเริม่ ขึน้ เมือ่ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จากทีพ่ บ
ผูปวยเพียง 8 รายในประเทศจีน ตอมาเริ่มมีผูติดเชื้อ
ขยายเปนวงกวางในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
ในแถบทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนสองทวีป

4

ทีม่ กี ารติดเชือ้ และเสียชีวติ สูงมากทีส่ ดุ ในบรรดาหกทวีป
ทัว่ โลก ซึง่ WHO ตัง้ ชือ่ ไวรัสสายพันธนวี้ า 2019-nCoV
โดยประกาศการระบาดในระดับ outbreak เมื่อวันที่
30 มกราคม 2563 และมีการแพรระบาดกระจาย
รุนแรงมากขึน้ ทัว่ โลกจนจึงประกาศยกระดับ pandemic
ในชือ่ ทางการวา Covid-19 เมือ่ วันที่ 11 มีนาคม 2563
ซึง่ 5 ประเทศทีม่ จี าํ นวนผูป ว ยสูงสุดตามรายงานเมือ่ วันที่
5 พฤษภาคม 2563 ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมี
ยอดผูป ว ยสูงสุด 1,154,985 ราย เสียชีวติ 61,906 ราย
รองลงมาไดแกประเทศสเปน จํานวนผูป ว ย 218,011 ราย
เสียชีวิต 25,428 ราย ประเทศอิตาลีมีจํานวนผูปวย
211,938 ราย เสียชีวติ 29,079 ราย สหราชอาณาจักร
จํานวนผูปวย 190,588 ราย เสียชีวิต 28,734 ราย
ประเทศเยอรมัน จํานวนผูป ว ย 163,860 ราย เสียชีวติ
6,831 ราย ขณะที่ประเทศจีนสรุปแลวมียอดผูปวย
จํานวน 84,404 ราย เสียชีวิตรวม 4,643 ราย(2) และ
มีแนวโนมวาอาจจะมีการติดเชื้อระลอกที่สองไดอีก
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รูปที่ 1 การกระจายการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกในชวงแรก(2)

รูปที่ 2 สรุปสถานการณผูติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก (มกราคม-เมษายน 2563)(1)
ขณะที่ในประเทศไทย ขอมูล ณ วันที่ 5
พฤษภาคม 2563 พบมีรายงานผูติดเชื้อ 2,988 ราย
รักษาหายแลว 2,747 ราย รักษาตัวอยูในโรงพยาบาล
187 ราย และเสียชีวิต 54 ราย อายุเฉลี่ยของผูปวย
ประมาณ 40 ป โดยพบผูปวยที่อายุนอยที่สุด 1 เดือน
อายุมากทีส่ ดุ 97 ป พบในเพศชายมากกวาหญิงเล็กนอย
สําหรับจังหวัดทีมีผูปวยมากที่สุด 5 จังหวัดแรก ไดแก
กรุงเทพฯ ภูเก็ต นนทบุรี ยะลา และสงขลา(3) ชวง
เวลาที่พบผูปวยรายใหมจํานวนมากอยูในชวงเดือน
กลางมีนาคม–ตนเดือนเมษายน 2563(4) ผูติดเชื้อ
สวนใหญเปนกลุม ทีส่ มั ผัสผูป ว ยหรือเกีย่ วของกับสถานที่
วารสารอาหารและยา ฉบับเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2563

ทีพ่ บผูป ว ย ไดแก สนามมวย สถานบันเทิงในกรุงเทพฯ
และภูเก็ต เขารวมพิธที างศาสนาทีม่ าเลเซีย ผูท เี่ ดินทาง
กลับจากตางประเทศ ผูที่อาศัยอยูในยานชุมชนที่คน
หนาแนนหรือทํางานใกลชดิ ชาวตางชาติ รวมถึงอาชีพเสีย่ ง
หลังจากรัฐบาลประกาศเคอรฟว ตัง้ แตวนั ที่ 3 เมษายน
2563 และออกมาตรการตาง ๆ พรอมทั้งมาตรการ
ทางสาธารณสุข เชน การคนหาผูส มั ผัสเชือ้ ใหไดมากทีส่ ดุ
และผูปวยตองเขาสูการรักษาใหเร็วที่สุดเพื่อตัดวงจร
การแพรเชื้อ และมาตรการทางสังคม เชน ระยะหาง
ระหวางบุคคล จึงเปนปจจัยหนึง่ ทีม่ ผี ลทําใหยอดผูต ดิ เชือ้
ลดลง
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รูปที่ 3 สรุปสถานการณผูติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย (มกราคม-เมษายน 2563)(4)
เมื่อพิจารณาถึงขอมูลผูปวยรวมกับลักษณะ
การติดเชื้อ จากการศึกษาของ Wang พบวามีผูปวย
ในประเทศจีนจะมีคากลางของอายุผูปวยที่เสียชีวิต
อยูในชวง 48-89 ป สวนใหญจะมีอายุ 75 ป โดยจะ
เสียชีวติ เฉลีย่ 14 วันหลังเริม่ มีอาการ (ชวงพิสยั 6-41 วัน)
ผูท อี่ ายุมากกวา 70 ปขนึ้ ไปเสียชีวติ เฉลีย่ 11.5 วัน และ
นอยกวา 70 ปเสียชีวิตเฉลี่ยใน 20 วัน(5) นอกจากนั้น
WHO ไดระบุวา ผูปวยที่อายุมากกวา 60 ปขึ้นปจะมี
ความสัมพันธกับความเสี่ยงของการติดเชื้อไดงาย
สวนใหญจะเสียชีวิตในชวง 7-10 วันหลังจากติดเชื้อ
และรอยละ 55 สามารถรักษาหายได(2)
ลักษณะของเชือ้ โคโรนาไวรัส ไวรัสหมายถึง
สิง่ มีชวี ติ ทีเ่ ปนเชือ้ จุลนิ ทรียท มี่ ขี นาดเล็ก ไมจดั เปนเซลล
ไมสามารถมองเห็นไดดวยกลองจุลทรรศนธรรมดา
มีทั้งชนิดที่กอโรคและไมกอโรค โคโรนาไวรัสจัดเปน
ไวรัสชนิดหนึ่งที่พบในสัตวแพรมาสูคน เปนสาเหตุของ
การเจ็บปวยในระดับตั้งแตอาการหวัดธรรมดาจนถึง
ภาวะที่ทําใหเกิดการเจ็บปวยรุนแรง(6) เชน โรคระบบ
ทางเดินหายใจเฉียบพลันรายแรงหรือโรคซารส (SARS)
ในป 2002-2003 ทีต่ ดิ เชือ้ จากคางคาวสูค น โรคไขหวัด
H1N1 ในป 2009 และโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
(MERS) ในป 2012 ทีต่ ดิ เชือ้ จากอูฐสูค น หรือทีม่ บี างสวน
เชื่อวาอาจติดเชื้อมาจากคางคาว โคโรนาไวรัสจัดเปน
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ไวรัสที่อยูในวงศใหญที่สุด (family) ของ Nidovirales
ซึ่งเปนกลุมสายพันธุที่มีทั้งวงศ Coronaviridae,
Arteriviridae และ Toniviridae สามารถแบงเปน
4 วงศยอย (genera) ไดแก Alphacoronavirus
(alhpaCoV), Betacoronavirus (betaCoV), Gamma
coronavirus (gammaCoV), และ Deltacoronavirus
(deltaCoV)(7) นอกจากนัน้ วงศยอ ย Betacoronavirus
ยังสามารถแบงยอยออกไปไดอีก 5 subgenera คือ
Embecorirus (lineage A), Sarbecovirus (lineage B),
Merbecovirus (lineage C), Nobecovirus (lineage D)
และ Hibecovirus(8)
โคโรนาไวรัสทุกชนิดจะมีรูปทรงโครงสราง
ทีค่ ลายกัน มีลกั ษณะเปนรูปทรงกลมเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 125 นาโนเมตร(9) มีจีโนมที่เปนโปรตีนเปน
สวนประกอบ โดยมีโครงสรางประกอบดวยปุม (spikes)
ยื่นออกมาคลายมงกุฎหรือรัศมีของดวงอาทิตย และ
N protein ทีเ่ ปนสารกระตุน มี N (nucleocapsid) หุม ไว
และมี envelope เปนเปลือกนอกปกคลุม ซึ่งตัวปุม
หรือ spikes นีจ้ ะเปนตัวการสําคัญ (receptor) ทีไ่ ปเกาะ
ยึดกับระบบในรางกายทําใหเกิดการสมมาตรแบบเกลียว
(helix) ซึง่ อาจเปนเบาะแสสําคัญในการพัฒนาวิธหี ยุดยัง้
ดวยวัคซีนหรือ antibody ในวงการแพทยเพื่อรับมือ
ตอไป(10)
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รูปที่ 4 โครงสรางของโคโรนาไวรัส

(ภาพจาก https://www.sinobiological.com/research/virus/human-coronavirus)

โคโรนาเปนไวรัสชนิด RNA กลาวคือมีสาร
พันธุกรรมเปน RNA (Ribonucleic acid) ซึ่งมีโอกาส
กลายพันธุสูง แบงไดเปน 7 สายพันธุที่กอโรคในคน
ไดแก สายพันธุ HCoV-229E, HCoV-OC43 และ
HCoV-NL63 ทําใหเปนไขหวัดธรรมดา ทีเ่ หลือจะเปน

ไวรัสทีน่ าํ ไปสูก ารเกิดโรครายแรงเกีย่ วกับระบบทางเดิน
หายใจที่สงผลตอสุขภาพทําใหมีคนตายจํานวนมาก
ในวงกวางคือโรค MERS, SARS และที่ไมเคยพบใน
มนุษยมากอนหนานีค้ อื โรคโควิด-19(7,10) (ดังตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ชนิดของโคโรนาไวรัส
ชนิด

Genera

HCoV-229E
HCoV-OC43
HCoV-NL63
HCoV-HKU1

AlphaCoV
BataCoV
AlphaCoV
BataCoV

MERS-CoV

BataCoV

SARS-CoV

BataCoV

โรค
ไขหวัดธรรมดา สวนใหญเกิดในผูสูงอายุ
ไขหวัดธรรมดา สวนใหญเกิดในผูสูงอายุ
ไขหวัดธรรมดา สวนใหญเกิดในผูสูงอายุ
โรคทางเดินหายใจ สวนใหญเกิดในผูสูงอายุ
(Upper and lower respiratory tract disease)
โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
(Middle East Respiratory Syndrome: MERS)
อัตราการตายมากกวารอยละ 30 : เริ่มที่ประเทศซาอุดิอาราเบีย ติดเชื้อประมาณ
2,500 ราย และเสียชีวิต 800 ราย และยังคงเกิดขึ้นเปนระยะ
โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรายแรง
(Severe Acute Respiratory Syndrome: SARS)
อัตราการตายรอยละ 10 : เริ่มที่ประเทศจีนและแพรออกไปอีก 12 ประเทศ
ติดเชื้อประมาณ 8,000 ราย เสียชีวิต 800 ราย
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ชนิด

Genera

SARS-CoV-2

BataCoV

โรค
โรคโควิด-19 มีผูปวยติดเชื้อทั่วโลกจํานวน 3,515,116 ราย เสียชีวิต 243,540 ราย
(รายงานเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563)

การติดตอแพรเชื้อ เชื้อโคโรนาไวรัสมีอัตรา
การเกิดการรวมตัวกันใหมของยีนส (recombination)
สูงจึงมีความสามารถปรับตัวแพรจากสัตวมากอโรค
สูคนไดรวดเร็ว(8) เปนสาเหตุทําใหเกิดไขหวัด และ
อาจจะทําใหเกิดอาการปวยรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต
เปนไปไดวา เชือ้ โควิด-19 อาจเกีย่ วของอยางใกลชดิ กับ
โคโรนาไวรัสทีเ่ กิดกับคางคาว แพรตอ ยังสัตวอนื่ ไปสูค น
และขยายจากคนสูค นไดโดยผานทางละอองสารคัดหลัง่
ทีม่ เี ชือ้ โรคโดยการไอหรือจาม หรือการสัมผัสมือ พืน้ ผิว
หรือวัตถุทปี่ นเปอ นเชือ้ โรค เมือ่ ไดรบั เชือ้ โรคผานละออง
สารคัดหลัง่ ดังกลาวจะทําใหเกิดการติดเชือ้ ซึง่ โดยทัว่ ไป
ประมาณวาคนเราจะสามารถตานทานไวรัสนีไ้ ดประมาณ
รอยละ 2 และจะเกิดสงผลตอระบบทางเดินหายใจ
รายแรงเมื่อเขาสูรางกายรอยละ 5-10 มีขอมูลจาก
การสืบสวนโรคพบวา เมือ่ ผูค นสัมผัสเชือ้ จะมีการฟกตัว
ภายใน 3-7 วัน ถึง 2 สัปดาห และจะแสดงอาการ
ใน 12.5 วัน และจะแพรกระจายการระบาดเพิ่มเปน
2 เทาทุก 7 วัน(7) ซึ่งเชื้อไวรัสนั้นสามารถแพรระบาด
โดย(11)
1. แพรโดยตรงผานละอองสารคัดหลัง่ ในระยะ
ใกลชิดกับผูปวย
2. แพรโดยการสัมผัสละอองสารคัดหลัง่ ทีเ่ กาะ
ตามพื้นผิววัสดุ เมื่อสัมผัสโดนตัวหรือจับตองใชงาน
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หลังจากนั้นจะเผลอนํามือไปสัมผัสที่ปาก จมูก หรือ
ดวงตา ซึง่ จากเว็บไซตของมหาวิทยาลัย Johns Hopkins
ไดรายงานผลการศึกษาทดลองในหองปฏิบตั กิ ารคนพบวา
โคโรนาไวรัสจะมีชีวิตอยูในอากาศและพื้นผิวไดนาน
หลายชัว่ โมงจนถึงหลายวัน โดยทีจ่ ะอยูบ นพลาสติกไดนาน
72 ชั่วโมง พื้นผิวสแตนเลส 48 ชั่วโมง กระดาษแข็ง
24 ชัว่ โมง ทองแดง 4 ชัว่ โมง และในอากาศ 3 ชัว่ โมง(12)
3. แพรโดยผานอากาศ เมือ่ อยูใ นสภาพแวดลอม
แบบปดเปนเวลานาน และมีปริมาณไวรัสเขมขนสูง
อาการของโรค อาการทั่วไปของผูปวยที่พบ
มากที่สุดคือ ไข เหนื่อยลา ไอแหง และบางรายอาจมี
อาการอื่น เชน ปวดเมื่อย คัดจมูก นํ้ามูกไหล เจ็บคอ
และอาจมีอาการทองเสีย คลื่นไส มีปญหาการรับรส
หรือกลิ่น หรือเปนผื่น สวนในรายที่มีอาการรุนแรง
จะมีอาการปอดบวมหรือหายใจลําบาก และเสียชีวิต
กลุมผูสูงอายุ เด็ก และผูมีโรคประจําตัวเปนกลุมที่มี
ความเสีย่ งสูงตอการเจ็บปวยรุนแรง(13,14) เชน โรคเบาหวาน
ปอดเรื้อรัง ไตวาย ระบบภูมิคุมกันบกพรอง รวมทั้ง
คนที่เคยติดตอกับผูปวยติดเชื้อนี้ หรือมาจากแหลง
พื้นที่ที่มีผูปวยติดเชื้อ ผูติดเชื้อในชวงแรกจะไมแสดง
อาการปวย ตองทําการตรวจสอบจากทางเดินหายใจ
จึงพบเชือ้ ไวรัส ขณะทีอ่ าการปวยยังไมรนุ แรงจะมีอาการ
ไขออ น ๆ ไอ หนาวสัน่ และรูส กึ ไมสบายตัว หากมีอาการ
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หนักขึน้ จะมีอาการตัวรอน มีไข ไอ และคอย ๆ หมดแรง
จากนั้นอีก 1 สัปดาหจะเพิ่มความรุนแรงขึ้น ไวรัสจะ
เขาปอดกลายเปนปอดบวมอักเสบอยางรุนแรง(15)
อาการของผูปวยโควิด-19 ที่ WHO ยืนยัน
จากกรณีผูปวยในประเทศจีนนั้น ระบุวาประมาณ
รอยละ 88 จะมีอาการไข รอยละ 67.7 มีอาการไอแหง
รอยละ 33.4 มีนํ้ามูก รอยละ 18.6 อาการหายใจสั้น
รอยละ 13.9 เจ็บคอ และรอยละ 13.6 ปวดศีรษะ(16)
และจากการแถลงขาวมาตรการแกไขปญหาโรคโควิด-19
ณ ศูนยแถลงขาวรัฐบาล ทําเนียบรัฐบาล เมือ่ วันที่ 25
มีนาคม 2563 ระบุวา ผูป ว ยโควิด-19 จะแบงอาการเปน
3 กลุมคือ (1) กลุมไขวัดธรรมดา ประมาณรอยละ 80
ของผูป ว ยจะมีอาการไขหวัดธรรมดา ไมรนุ แรง มีอาการ
ไอ มีนาํ้ มูก เจ็บคอ มีเสมหะ (2) กลุม อาการปอดอักเสบ
ประมาณรอยละ 7-15 ทีเ่ กิดในระดับสากล สวนประเทศ
ไทยมีผปู ว ยประมาณรอยละ 9 มีอาการปอดอักเสบแต
รุนแรงนอย และ (3) กลุม ปอดอักเสบรุนแรง จากตัวเลข
ทั่วโลกประมาณรอยละ 3-5(17)
การรักษา ปจจุบนั ยังไมมยี าหรือวัคซีนทีใ่ ชใน
การตานไวรัสโควิด-19 ทีม่ ผี ลในการรักษาเปนทีน่ า พอใจ
จึงตองอาศัยความแข็งแรงของรางกายสรางภูมิคุมกัน
และเสริมสรางโภชนาการเพิ่มภูมิตานทานเพื่อกําจัด
ไวรัส และใชวิธีรักษาตามอาการ เชน ใหยาลดไขกรณี
มีไขสูง หรือลดอาการไอหากมีอาการไอแหง รักษา
อาการปอดอักเสบที่มาจากเชื้อไวรัส อยางไรก็ตาม
ขณะนี้ประเทศญี่ปุนไดมีการคิดคนพัฒนายาตานไวรัส
ชนิดแรกของโลกคือ Favipiravir มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม
RNA polymerase แลว แตยังอยูในชวงการทดลอง
ทางคลินกิ (clinical trial) ทีต่ อ งศึกษาประสิทธิผลและ
วารสารอาหารและยา ฉบับเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2563

ความปลอดภัยในขั้นตอนทดลองกับคนในระยะตอไป
ยาที่นํามาใชรักษาโควิด-19 ปจจุบันไดมี
ความรวมมือระหวางองคการอนามัยโลก องคกรกํากับดูแล
ดานยาของนานาประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา (US FDA)
สหภาพยุโรป (EMA) จีน (CFDA หรือ NMPA ในปจจุบนั )
องคกรการศึกษาภาคอุตสาหกรรมผูวิจัยและผลิตยา
และมูลนิธิที่ตั้งกองทุนขึ้นมาเปนการเฉพาะในการ
พยายามคนควา พัฒนา และผลิตยา รวมทั้งวัคซีนใน
การปองกันโรคโควิด-19 อยางเรงดวนเพื่อใหสามารถ
จัดการกับโรคติดตอจากไวรัสสายพันธุใ หมทยี่ ากตอการ
รับมือนี้ ซึง่ ภายใตการทํางานทีแ่ ขงกับเวลา ณ ปจจุบนั
มียาที่ถูกนํามาใชในการรักษาโควิด-19 ดังนี้(18)
Favipiravir (Favilavir) เปนยาตานไวรัสชนิด
RNA ทีไ่ ดรบั การพัฒนาโดยบริษทั Toyama Chemical
ประเทศญี่ปุน โดยมีกลไกการออกฤทธิ์คือ selective
inhibition of viral RNA-dependent RNA polymerase
ซึง่ เปนการยับยัง้ เอ็นไซมทมี่ คี วามสําคัญในการถอดรหัส
พันธุกรรมทีใ่ ชในการแบงตัวของไวรัส ทัง้ นี้ มีการคาดหวัง
วายาชนิดนี้จะมีบทบาทสําคัญในการปองกันและ
รักษาโรคที่มาจากเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากที่ไดมี
การทดลองใชตัวยา Favipiravir ในการรักษาผูปวย
70 รายในเมืองเซินเจิน้ มณฑลกวางตุง แลวพบวาตัวยา
มีประสิทธิผลในการรักษา อีกทัง้ มีผลขางเคียงคอนขาง
นอย ซึง่ ตัวยา Favipiravir ไดรบั การอนุมตั โิ ดยองคการ
อาหารและยาของประเทศจีนแลวเมือ่ ตนเดือนกุมภาพันธ
2563 ในขอบงใชเปนยาตานไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม
หรือโควิด-19 ซึ่งนับเปนยาตานไวรัสโควิด-19 ตัวแรก
ที่ไดรับอนุมัติอยางเปนทางการ
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Chloroquine phosphate หรือ Hydroxy
chloroquine เปนยากลุม ทีเ่ ดิมมีขอ บงใชในการรักษา
โรคมาเลเรียหรือเพื่อกดภูมิคุมกันในโรคบางชนิด เชน
โรครูมาตอยด ถูกนํามาใชในการทดลองกับผูป ว ยโควิด-19
มากกวา 100 รายในโรงพยาบาล 10 แหงในกรุงปกกิง่
และมณฑลกวางตุง โดยลาสุดไดมีการทดลองเพิ่มเติม
ที่โรงพยาบาลในมณฑลหูหนาน โดยคาดวาจะสามารถ
เปนยาอีกชนิดหนึ่งที่สามารถใชรักษาโควิด-19 ได
ซึง่ ปลายเดือนมีนาคม 2563 องคการอาหารและยาของ
สหรัฐอเมริกาไดรบั รองภายใตสภาวะฉุกเฉินในขอบงใช
รักษาปอดอักเสบจากโควิด-19
Remdesivir ผลิตโดยบริษทั Gilead Sciences
ขณะนี้กําลังอยูระหวางการทดลอง Clinical trial
phase III และไดรับการอนุมัติใหใชรักษา โควิด-19
โดยองคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาในเงื่อนไข
สภาวะพิเศษ (compassionate use) เนือ่ งจากการศึกษา

ทดลองในมนุษยยังไมเสร็จสิ้นสมบูรณ แตมีแนวโนม
สามารถใชรักษาได ซึ่งไดมีการทดลองใชในสถาบัน
การแพทยมากกวา 10 แหงในเมืองอูฮ นั่ โดยกอนหนานี้
สถาบันสุขภาพแหงชาติสหรัฐ (NIH) เปดเผยวา
Remdesivir เปนตัวยาที่สามารถใชรักษาโรคซารส
รวมถึงใชรกั ษาเชือ้ ไวรัสโคโรนาในลิง เร็ว ๆ นีพ้ บวายา
Remdesivir สามารถชวยทําใหหายจากโรคติดเชื้อ
โควิด-19 ไดเปนระยะเวลาทีเ่ ร็วขึน้ ถึง รอยละ 31% ทําให
กลายเปนยาชนิดแรกที่มีการรับรองประโยชนที่ไดรับ
จากการใชรักษาโรคนี้ และคาดกันวาองคการอาหาร
และยาของสหรัฐอเมริกาจะมีการอนุมัติขยายขอบงใช
ในไมชา(19)
ยาอื่น ๆ ที่อยูระหวางการศึกษาทดลอง
นักวิจัยยังมีความพยายามอยางไมหยุดยั้งที่จะหายา
ที่อาจมีผลในการรักษาโควิด-19 ซึ่งยาที่อยูระหวาง
การศึกษาทดลองยังมีอกี หลายชนิด (สรุปดังตารางที่ 1)

ตารางที่ 2 ยาที่อยูระหวางการศึกษาทดลอง
ชื่อยา

ประเภทยา/บริษัท

สถานะ

ASC-09 + ritonavir Antiretroviral+HIV-1 protease inhibitor Clinical trial phase III (เริ่มการทดลอง
เดือนกุมภาพันธ 2563 ในประเทศจีน)
Immunosuppressive drug

Clinical trial phase III (เริ่มการทดลอง

(สําหรับรักษาโรครูมาตอยด)

เดือนเมษายน 2563 ในหลายประเทศ)

BDB-1

anti-C5a monoclonal antibody

Clinical trial phase II (ในประเทศจีน)

Brilacidin

ยาปฏิชีวนะ

Clinical trial phase II

Kevzara

Anti-inﬂammatory

Clinical trial phase II (ใชเพื่อบรรเทาอาการอื่นๆ

Tocilizumab

ของโรค COVID-19)
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บทสรุป
แมวาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะเปนโรค
อุบัติใหมที่สรางความเสียหายในระดับโลก มีการแพร
ระบาดในระดับ Pandemic จากคนสูคนอยางรวดเร็ว
ทั่วโลก อีกทั้งยังไมมียาหรือวัคซีนในการปองกันรักษา
แตการรักษาสุขภาพและการปฏิบตั อิ ยางเครงครัด เชน
การลางมือ การสวมหนากากอนามัย หรือ social
distancing การไมปกปดขอมูลโดยเฉพาะตอบุคลากร
ทางการแพทย เชื่อวาจะเปนหนทางหนึ่งที่เอาชนะ
โรคโควิด-19 ได
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