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ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (CORONAVIRUS 

DISEASE 2019 (COVID-19))



รูปประโยคภาษาอังกฤษเบื้องต้น
กรณทีี่บอกว่า เป็น/ไม่เป็นโควดิ19 หรือติดเชื้อมาหรือเปล่า 

HE HAS COVID-19. / HE HAS (THE) CORONAVIRUS. 

HE DOESN’T HAVE COVID-19 / HE DOESN’T HAVE (THE) CORONAVIRUS. 

หรือกรณทีี่ใชรู้ปประโยคที่เป็นทางการ 

THEY TESTED POSITIVE FOR COVID-19 / THE CORONAVIRUS. 

THEY TESTED NEGATIVE FOR COVID-19 / THE CORONAVIRUS.



ประโยคส าหรับใช้ในการบอกอาการ 
HE HAS A COUGH. เขามีอาการไอ 

SHE HAS A COLD. เขามีอาการไข้หวัด 

HE IS SNEEZING. เขามีอาการจาม 

SHE HAS A FEVER. เขามีไข้ ตัวร้อน 

HE’S RUNNING A TEMPERATURE. เขามีอุณหภูมิสูง — หากเราต้องการถามอุณหภูมิ ก็จะถามไดว้่า 

WHAT’S HER TEMPERATURE? และก็ตอบไปวา่ HER TEMPERATURE IS 39 DEGREES. 

HER BODY HURTS. เขารู้สกึปวดเน้ือปวดตัว 

HE’S VERY TIRED. เขารู้สกึอ่อนแรง 

IT’S HARD FOR HER TO BREATHE. เขาหายใจล าบาก 



ประโยคที่ใช้ส าหรับให้ก าลังใจ และหวังว่าเหตุการณ์จะดีข้ึน 

I HOPE THE SITUATION IMPROVES SOON. 

I HOPE AND PRAY THAT EVERYTHING WILL BE ALRIGHT. 

LET’S HOPE THIS SITUATION WILL GET BETTER SOON. 

STAY SAFE EVERYONE. 

EVERYTHING GONNA BE ALRIGHT. 

EVERYTHING WILL BE OK.



ความแตกต่างของ OUTBREAK, EPIDEMIC และ PANDEMIC 
เป็นไปตามขั้นตอน ดังนี้

ในตอนแรก ไวรัสแพรก่ระจายในเฉพาะพ้ืนที่ของเมืองอู่ฮั่น ดังนั้นประโยคท่ีส่ือจะใชว้่า 

THERE WAS AN OUTBREAK IN WUHAN, CHINA. 

แต่พอเกิดการแพรก่ระจายมากขึน้ เราจะเรียกว่า EPIDEMIC… 

WHEN THE OUTBREAK SPREAD, IT BECAME AN EPIDEMIC. 

และต่อมาเม่ือกระจายเข้าสู่ยุโรปและอเมริกา ซึ่งเป็นการระบาดทั่วโลกจะเรียกว่า PANDEMIC. 

THE WHO DECLARED COVID-19 A PANDEMIC.



ค าศัพท์ภาษาอังกฤษกับโควิด-19



ค ำศัพท์ ควำมหมำย
SARS-CoV-2 virus ชื่อไวรัส ที่ท ำให้เกิดโรค Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

Social Distancing ศัพท์บัญญัติที่น ำมำใช้ในกำรหยุดกำรแพร่กระจำยของโรค COVID-19 โดยให้
ผู้คนหยุดติดต่อสื่อสำรกัน ท ำกิจกรรมร่วมกัน 

Physical Distancing ศัพท์บัญญัติท่ีน ำมำใช้ในกำรหยุดกำรแพร่กระจำยของโรค COVID-19 โดยให้
รักษำระยะห่ำงของคนแต่ละคน 

Circuit Breaker เป็นมำตรกำรกำรตัดวงจรกำรแพร่เชื้อ ที่หลำย ๆ ประเทศน ำมำใช้กัน เช่นหยุด
กำรเดินทำงที่ไม่จ ำเป็นออกไปโดยเด็ดขำด โดยค ำน้ีจริงๆ ใช้เป็นเครื่องมือในกำร
ตัดวงจรไฟฟ้ำ แต่ก็สำมำรถน ำมำใช้เป็นค ำเรียกของมำตรกำรได้เช่นกัน บำงทีเรำ
ก็ได้ยินค ำน้ีใช้ในตลำดหุ้น เป็นมำตรกำรกำรหยุดพัก กำรซื้อขำยชั่วครำว 

New Normal ศัพท์บัญญัติท่ีน ำมำใช้เวลำเกิดเหตุกำรณใ์หญ่ๆ ขึ้น และเมื่อเหตุกำรณ์นั้นสงบลง 
กลับไปเป็นปกติ กลับส่งผลให้เกิดพฤติกรรม กำรใช้ชีวิตของผู้คนในรูปแบบใหม่ 
เรียกได้ว่ำเป็นควำมปกติในรูปแบบใหม่ 



ค ำศัพท์ ควำมหมำย
Self Quarantine / 
Self-isolation 

กำรกักตัวเอง จำกกำรติดต่อกับผู้คน ตำมระยะเวลำ
ทีก่ ำหนด (โดยประมำณ 14 วัน) 

State Quarantine กำรกักตัวเพ่ือเฝ้ำระวังโรค ตำมสถำนที่ที่รัฐเป็นผู้ก ำหนด 
(โดยประมำณ 14 วัน) 

Tested negative ตรวจผลมำและพบว่ำไม่เป็น หรือไม่ติดเชื้อ 
Tested positive ตรวจผลมำและพบว่ำเป็น หรือติดเชื้อ 
emerging disease โรคเกิดใหม่ 
SARS (severe acute respiratory syndrome) โรคทำงเดินหำยใจเฉียบพลันรุนแรงที่ไม่ทรำบสำเหตุ 

epidemic (adj.) ที่ระบำด ที่แพร่เชื้อ 
epidemic (n.) โรคระบำด 
outbreak (n.) กำรระบำดของโรค / กำรแพร่เชื้ออย่ำงรวดเร็ว 
pandemic (n.) กำรระบำดของโรคระบำดที่เกิดทั่วโลก 



ค ำศัพท์ ควำมหมำย

disease (n.) โรค 

communicable disease (n.) โรคติดต่อ 

to be concerned about (v) รู้สึกกังวลเกี่ยวกับ ยกตัวอย่ำง to be concerned 
about my health/family/job. 

contagious (adj) ที่ติดต่อกันได้ง่ำย 

confirmed (adj) ที่ได้รับกำรยืนยัน 

influenza (n.) โรคไข้หวัดใหญ่ 

incidence (n.) กำรเกิด / เหตุกำรณ์ 

endemic (n.) โรคที่เกิดเฉพำะถิ่น 

pestilential (adj.) ที่ติดต่อร้ำยแรง 

epizootic (n.) โรคระบำดในสัตว์ 



ค ำศัพท์ ควำมหมำย

zoonotic diseases (n.) โรคติดเชื้อจำกสัตว์สู่คน 

virus (n.) เชื้อไวรัส 

virus disease (n.) โรคที่เกิดจำกเชื้อไวรัส 

infection (n.) กำรติดเชื้อ 

infectious disease (n.) โรคติดเชื้อ 

prevalence (n.) ควำมชุกของโรค 

illness (n.) กำรไม่สบำย 

spread (v.) กระจำย แพร่กระจำย 

spread (adj.) ซึ่งแพร่กระจำย 

spread (n.) กำรแพร่กระจำย 



ค ำศัพท์ ควำมหมำย

symptomatic (adj) ที่มีอำกำร 

asymptomatic (adj) ที่ไม่มีอำกำร 

transmission (n.) กำรแพร่เชื้อ 

interruption (n.) กำรขัดขวำง 

sickness (n.) กำรป่วย กำรติดเชื้อ 

vaccination (n.) กำรฉีดวัคซีน 

contagious disease (n.) โรคติดต่อทำงสัมผัส 

medicine (n.) กำรแพทย์ 

dry cough (n.) ไอแห้ง 

sputum production (n.) มีเสมหะ 



ค ำศัพท์ ควำมหมำย

coughing (n.) กำรไอ 

sneezing (n.) กำรจำม 

runny nose (n.) อำกำรน้ ำมูกไหล 

isolate (v.) แยกตัว กักกัน 

fever (n.) กำรเป็นไข้ 

chill and fever (n.) ไข้หนำวสั่น 

nausea (n.) อำกำรคลื่นไส้ 

breathing difficulties (n.) อำกำรหำยใจล ำบำก 

shortness breath (n.) อำกำรหำยใจไม่เต็มปอด 

pneumonia (n.) ปอดบวม / โรคปอดบวม 



ค ำศัพท์ ควำมหมำย

diarrhea (n.) ท้องเสีย 

hand-washing (n.) กำรล้ำงมือ 

alcohol-based hand-rub (n.) กำรท ำควำมสะอำดมือด้วยส่วนผสมที่มีแอลกอฮอล์ 

hand sanitiser (n.) เจลท ำควำมสะอำดมือ 

face mask (n.) หน้ำกำกอนำมัย 

suspected case (n.) ผู้ป่วยที่เข้ำข่ำยเฝ้ำระวัง 

probable case (n.) ผู้ป่วยที่เข้ำข่ำยตำมอำกำรคลินิคและมีผลทดสอบที่ยังยืนยันไม่แน่ชัด 

confirmed case (n.) ผู้ป่วยที่ยืนยันผล 

animal-human interface กำรสัมผัสกันระหว่ำงคนและสัตว์ 

droplet infection (n.) กำรติดเชื้อจำกละอองเสมหะ 



ค ำศัพท์ ควำมหมำย

reservoir (n.) แหล่งรวม (เชื้อหรือเกิดโรค) 

incubation period (n.) ระยะฟักตัวของโรค 

quarantine (n.) กำรกักไว้อย่ำงเข้มงวดเพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำย 

susceptibility (n.) ควำมไวต่อกำรรับเชื้อ 

contact tracing กำรติดตำมร่องรอยของผู้สัมผัสผู้ที่ป่วยซึ่งมีโอกำสที่จะติดเชื้อ 

screening (n.) กำรตรวจคัดกรอง 

superspreader (n.) บุคคลที่ติดเชื้อและท ำให้มีผู้ติดเชื้อต่อเป็นจ ำนวนมำก

symptom (n.) อำกำร 

prevention (n.) กำรป้องกัน 

close contact (n.) กำรสัมผัสกันอย่ำงใกล้ชิด 



ค ำศัพท์ ควำมหมำย
risk assessment (n.) กำรประเมินควำมเสี่ยง 
case investigation (n.) กำรตรวจสอบรำยบุคคล 
laboratory diagnosis (n.) กำรวิเครำะห์จำกกำรกำรทดสอบตำมห้องปฏิบัติกำร 

preparedness plan (n.) แผนรองรับ 
doubling time (n.) ระยะเวลำกำรท่ีเชื้อแบ่งตัวเป็น 2 เท่ำจำกเดิม 
mortality risk (n.) อัตรำกำรตำย 
preexisting health conditions สภำพร่ำงกำยก่อนที่จะได้รับเชื้อ 
lockdown The city is in/under/on lockdown. คือกำรที่เมืองก ำหนดให้

ปิดธุรกิจ บำงประเภท หรือจ ำกัดกำรเดินทำง 

community spread กำรแพร่กระจำยในชุมชนท่ีเป็นกลุ่มก้อน 
to ban (v) กำรห้ำม กำรไม่อนุญำต ยกตัวอย่ำง to ban large gathering 

ห้ำมกำรรวมกลุ่มใหญ่ 



ค ำศัพท์ ควำมหมำย
to restrict (v) กำรจ ำกัด กำรควบคุม ยกตัวอย่ำง to restrict travel กำรจ ำกัดกำรเดินทำง 

to seal (v) กำรปิด ยกตัวอย่ำง to seal borders 
to avoid (v) หลีกเลี่ยง ยกตัวอย่ำง to avoid contact with others. / to avoid contact 

with sick people. / to avoid touching face, mouth, nose, eyes. 
to stock up (v) กักตุน 

to hord (v) กักตุนสินค้ำในจ ำนวนมำก เป็นค ำศัพท์ทำงลบ 

to hunker down (v) อยู่ที่เดิมนำนๆ ยกตัวอย่ำง to hunker down at home หยุดอยู่บ้ำน 

fatal (adj) ที่ท ำให้ตำยได้ ยกตัวอย่ำง COVID-19 can be fatal. 

unprecedented (adj) ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมำก่อน ตัวอย่ำง This is unprecedented. 

unpredictable (adj) ที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ ตัวอย่ำง These are unpredictable times 

vulnerable people ผู้ที่ติดเชื้อได้ง่ำย อำทิเช่น คนสูงอำยุ มีโรคประจ ำตัว เป็นต้น 

Reference : https://www.educatepark.com/online-english
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