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มนุษยชื้าติิกำาลัังเผชิื้ญหน้า

แลัะต่ิอส้้กับควุามท้้าท้ายครั�งย่ิงใหญ่

เราจะข้้ามผ่่านวิิกฤตคร้�งน้�ไปได้้ 

แต่ด้้วิยผ้้่เส้ียหายจำานวินเท่่าใด้? 

เราต้องเส้ียคนท้่�เราร้กไปมากเท่่าใด้? 

คำาตอบน้�นอย่้ท้่�สีองมือข้องเราท้่�จะลงมือท่ำา

ในตอนน้� เราจะร่วิมคิด้ ร่วิมท่ำา ไปร่วิมก้น 

เราสีามารถยินยอมร้บข้้อจำาก้ด้ต่างๆ 

แล้วิเผ่ชิิญหน้าไปพร้อมก้น 

สีถานการณ์์ตอนน้�หน้กหนา แต่ก็ย้งเปิด้กว้ิาง 

หมายควิามว่ิาทุ่กอย่างข้้�นอย่้ก้บวิิน้ยข้องทุ่กคน

ท้่�จะปฏิิบ้ติตามกฎและด้ำาเนินการให้สีอด้คล้องก้น

แม้ว่ิาเราย้งไม่เคยประสีบเหตุการณ์์เช่ินน้�มาก่อน 

แต่เราจะกระท่ำาอย่างจริงใจและม้เหตุผ่ล 

เพื�อท้่�จะร้กษาช้ิวิิตผ้้่คนไว้ิ โด้ยไม่ม้ข้้อยกเว้ิน 

ข้้�นอย่้ก้บเราแต่ละคนและเราทุ่กๆ คน 

ได้้โปรด้ด้้แลต้วิเองและคนท้่�ท่่านร้ก *

                               อังเกลัา แมร์เคิลั
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 ในพััฒน�ก�ริ่ข้อังอั�ริ่ยธุ์ริ่ริ่มมนุษยช่�ต่

นั�น ผ่่�นก�ริ่เร่ิ่ยนรู้ิ่ พััฒน� สะสมว่ทย�ก�ริ่ 

ม�จนถึึงขั้�นท่�เร่ิ่ยกได้ว่�ม่คำว�มเจร่ิ่ญรุ่ิ่งเร่ิ่อังถึึง

ข่้ดสุดอัย่�งท่�คำนรุ่ิ่นก่อันไม่ม่ท�งจะจ่นตน�ก�ริ่

ได้ ซึึ่�งต�มกริ่ะบวนก�ริ่ในปริ่ะวัต่ศ�สตร์ิ่นั�น  

ม่อัยู่หล�ยคำรัิ่�งคำริ่�ท่�มนุษย์จำ�ต้อังหันหน้�เข้้�ห�

กัน ร่ิ่วมม่อักัน ท่�งคำว�มขั้ดแย้งไว้เบ่�อังหลัง

ชั่�วคำริ่�วเพ่ั�อัให้ผ่่�นพ้ันภััยพ่ับัต่ ไม่ว่�จะภััย

สงคำริ่�ม ภััยธุ์ริ่ริ่มช่�ต่ หร่ิ่อัโริ่คำริ่ะบ�ด

 ม�ตริ่ก�ริ่ท่�ถูึกต้อังทันเวล� ทรัิ่พัย�กริ่

ท่�จะถูึกจัดสริ่ริ่เพ่ั�อัก�ริ่น่� และคำว�มร่ิ่วมม่อัข้อัง

คำนในสังคำม จะเป็น 3 ปัจจัยสำ�คัำญท่�สุดท่�จะ

ทำ�ให้เริ่�ผ่่�นวันเวล�ท่�เลวร้ิ่�ยไปได้ คำว�มเส่ยห�ย

คำว�มสูญเส่ยจะม่ม�กเท่�ใด ก็ขึ้�นอัยู่กับคำว�ม 

ม่ปริ่ะส่ทธุ่์ภั�พัข้อัง 3 ปัจจัยท่�ว่�น่� 

* ส่วนหนึ�งข้อังสุนทริ่พัจน์ท่�น�งอัังเกล� แมริ่์เค่ำล (Angela 
Merkel) กล่�วไว้แก่ช่�วเยอัริ่มัน แปลโดยธุ่์ริ่ภััทริ่ เจร่ิ่ญสุข้
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 แน่นอันคำรัิ่บ คำว�มม่ปริ่ะส่ทธุ่์ภั�พัจะเก่ด 

ขึ้�นได้ก็ต้อังตั�งอัยู่บนอังคำ์คำว�มรู้ิ่และคำว�มเข้้�ใจท่�

คำริ่อับคำลุมปัญห�ท่�เริ่�เผ่ช่่ญอัยู่ อังค์ำคำว�มรู้ิ่ท่�ถูึกต้อัง

และทันก�ริ่ณ์์เป็นพ่ั�นฐ�นสำ�คัำญท่� สุดท่�จะสร้ิ่�ง

ปริ่ะส่ทธุ่์ภั�พัให้กับม�ตริ่ก�ริ่ทั�งหล�ย ซึึ่�งไม่เพ่ัยงแต่

ผู้่กำ�หนดนโยบ�ย กำ�หนดม�ตริ่ก�ริ่ และจัดสริ่ริ่

ทรัิ่พัย�กริ่เท่�นั�น ท่�จะต้อังม่คำว�มรู้ิ่คำว�มเข้้�ใจท่� 

ลึกซึึ่�งเพ่ัยงพัอั แต่ปริ่ะช่�ช่นทุกคำนท่�เป็นอังค์ำปริ่ะกอับ

ข้อังม�ตริ่ก�ริ่และต้อังให้คำว�มร่ิ่วมม่อัเพ่ั�อัให้

ม�ตริ่ก�ริ่บริ่ริ่ลุเป้�ปริ่ะสงค์ำ ก็จำ�เป็นท่�จะต้อังเข้้�ใจ

ถึึงสมุฏิฐ�นสำ�คัำญและลักษณ์ะข้อังปญัห�ให้ม�กท่�สุด

เท่�ท่�จะเป็นได้ 

 เพัริ่�ะท้�ยท่�สุดแล้ว คำว�มเข้้�ใจอัย่�งลึกซึึ่�ง

ข้อังปริ่ะช่�ช่นซึ่ึ�งเป็นเจ้�ข้อังทรัิ่พัย�กริ่ท่�ต้อังใช้่และ

เป็นผู้่ท่�จะได้รัิ่บผ่ลโดยตริ่ง ย่อัมจะทำ�ให้นโยบ�ยและ

ม�ตริ่ก�ริ่ทั�งหล�ยดำ�เน่นไปได้อัย่�งม่ปริ่ะส่ทธุ่์ภั�พั

 ด้วยเหตุน่� หนังส่อัเล่มน้อัยเล่มน่�จึงเก่ดขึ้�น
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 ในฐ�นะท่� เ ป็นส่วนหนึ� งข้อังสังคำมและ

มนุษยช่�ต่ กลุ่มธุุ์ริ่ก่จก�ริ่เง่นเก่ยริ่ต่น�ค่ำนภััทริ่  

โดยคำว�มร่ิ่วมม่อักับสำ�นักพ่ัมพ์ั openbooks และ

ดริ่.ศุภัวุฒ่ ส�ยเช่่�อั ได้ร่ิ่วมกันจัดทำ�หนังส่อั BEATING 

COVID–19 น่� ขึ้�นเป็นก�ริ่เร่ิ่งด่วน เพ่ั�อัช่่วยให้ 

ทุกอังคำ�พัยพัข้อังสังคำมได้ม่คำว�มรู้ิ่ขั้�นพ่ั�นฐ�น อัันจะ

นำ�ไปสู่ก�ริ่กำ�หนดนโยบ�ย กำ�หนดม�ตริ่ก�ริ่ ก�ริ่ให้

คำว�มร่ิ่วมม่อั และเหน่อัส่�งอ่ั�นใด ก�ริ่ดูแลตนเอังและ

คำริ่อับคำรัิ่วให้ปลอัดจ�กโริ่คำและไม่เป็นพั�หะข้อังโริ่คำ

 …มนุษยช่�ต่ต้อังช่นะ

บรรยง พงษ์พานิชื้
ปริ่ะธุ์�นกริ่ริ่มก�ริ่บร่ิ่ห�ริ่

กลุ่มธุุ์ริ่ก่จก�ริ่เง่นเก่ยริ่ต่น�ค่ำนภััทริ่
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วัุนท่ี้ 28 มีนาคม 2020* ซ่่ึ่งเป็็นวัุนท่ี้ต้ินฉบับหนังส้อเล่ัมนี� 

ถู้กนำาไป็ติีพิมพ์นั�น มีผ้้ติิดเช้ื้�อไวุรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 

SARS–CoV–2 ท่ี้ท้ำาให้เป็็นโรคโควิุด–19 (COVID–19 —

Coronavirus Disease 2019) แล้ัวุจ๋ำานวุนกวุ่า 600,000 ราย

แลัะมีผ้้เสียชีื้วิุติกวุ่า 28,000 คน 

 โดยในช่่วงปล�ยเด่อันม่น�คำม ม่ผู้่ต่ดเช่่�อัเพ่ั�มขึ้�นวันละ 

50,000–60,000 ริ่�ยในกว่� 180 ปริ่ะเทศทั�วโลก ในข้ณ์ะท่�

จำ�นวนผู้่เป็น COVID–19 ในปริ่ะเทศจ่นม่ปริ่ะม�ณ์ 81,000 คำน

และเพ่ั�มขึ้�นเพ่ัยงเล็กน้อัย ในหล�ยปริ่ะเทศริ่วมทั�งปริ่ะเทศไทย 

จำ�นวนผู้่ต่ดเช่่�อักำ�ลังเพ่ั�มขึ้�นอัย่�งริ่วดเริ่็ว ทำ�ให้ม่คำำ�สั�งปิด 

ห้�งสริ่ริ่พัส่นค้ำ�และห้�มก�ริ่ริ่วมตัวกันข้อังคำนจำ�นวนม�ก 

จ�กภั�คำรัิ่ฐ

 ทั�วโลกและปริ่ะเทศไทยกำ�ลังเข้้�สู่ภั�วะฉุุกเฉุ่นใน

ลักษณ์ะท่�ไม่ต่�งอัะไริ่กับภััยธุ์ริ่ริ่มช่�ต่ร้ิ่�ยแริ่งและไม่จำ�กัดพ่ั�นท่�

รัิ่ฐบ�ลต่�งๆ จะต้อังนำ�ม�ตริ่ก�ริ่ขั้�นรุิ่นแริ่งย่�งขึ้�นม�ใช้่คำวบคุำม

ก�ริ่ริ่ะบ�ดข้อังไวรัิ่สโคำโริ่น�ส�ยพัันธ์ุุ์ใหม่ ซึึ่�งจะกริ่ะทบต่อั

เศริ่ษฐก่จ ก�ริ่ดำ�เน่นช่่ว่ต และเสร่ิ่ภั�พัส่วนบุคำคำลข้อังปริ่ะช่�ช่น

อัย่�งท่�ไม่เคำยพับเห็นม�ก่อัน 

* หนังส่อัเล่มน่�บอักเวล�ด้วยปีคำริ่่สต์ศักริ่�ช่เป็นหลัก เพั่�อัให้ง่�ยต่อัก�ริ่เท่ยบเคำ่ยง
  กับสถึ�นก�ริ่ณ์์ในโลก
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 ก�ริ่เข่้ยนหนังส่อัเก่�ยวกับ COVID–19 ในสภั�วะท่�ม่ 

ก�ริ่เปล่�ยนแปลงวันต่อัวันและม่คำว�มผ่ันผ่วนสูง เป็นเร่ิ่�อังท่� 

ท่มง�นตั�งคำำ�ถึ�มกันเอังว่� ท้ำาไป็แล้ัวุจ๋ะเป็็นป็ระโยชื้น์จ๋ริงหร้อ

เพัริ่�ะข้้อัมูลอั�จจะล้�สมัยได้ภั�ยในเวล�ไม่ก่�ชั่�วโมง นอักจ�กนั�น

ก็ยังม่ลู่ท�งอ่ักม�กม�ยท่�จะส่�อัส�ริ่ข้้อัมูลสำ�คัำญให้ปริ่ะช่�ช่น

ทริ่�บอัย่�งม่ปริ่ะส่ทธุ่์ภั�พัและทันท่วงท่ม�กกว่�ก�ริ่ต่พ่ัมพ์ั

หนังส่อัท่�ใช้่เวล�หล�ยสัปด�ห์กว่�จะถึึงม่อัผู้่อ่ั�น

 อัย่�งไริ่ก็ต�ม การกล่ัันกรองขี้อม้ลัท่ี้ถู้กต้ิองแลัะ 

มีนัยสำาคัญมาสรุป็ให้กระชัื้บแลัะรวุมกันอย่้ในหนังส้อ 1 เล่ัม

น่าจ๋ะเป็็นป็ระโยชื้น์ไม่มากก็น้อยสำาหรับการท้ำาควุามร้้จั๋ก 

ภัยอันติรายจ๋าก COVID–19 ท่ี้จ๋ะยังคงคุกคามโลักแลัะ 

คนไท้ยต่ิอไป็อีกเป็็นเวุลัาอย่างน้อย 2–3 เด้อนข้ีางหน้า 

 ย่�งกว่�นั�น ก�ริ่ม่ข้้อัมูลพ่ั�นฐ�นและคำว�มเข้้�ใจท่�ถูึกต้อัง

เก่�ยวกับ COVID–19 ยังจะทำ�ให้เริ่�ทุกคำนส�ม�ริ่ถึต่ดต�ม

ทำ�คำว�มเข้้�ใจข้้อัมูลใหม่ๆ ท่�จะทยอัยหลั�งไหลอัอักม� และ

ปริ่ะเม่นได้ว่�ข้้อัมูลหร่ิ่อัข้้อัแนะนำ�ท่�ส่งต่อักันม�อัย่�งแพัร่ิ่หล�ย

นั�นม่คำว�มถึูกต้อังหร่ิ่อัคำว�มน่�เช่่�อัถ่ึอัเพ่ัยงใด ส่�งเหล่�น่�จะ

บริ่ริ่เท�คำว�มสับสนท่�มกล�งข้้อัมูลท่�หล�กหล�ย และป้อังกัน

ม่ให้ม่คำว�มต่�นตริ่ะหนกเก่�ยวกับ COVID–19 จนเก่นกว่�เหตุ

 เริ่�หวังเป็นอัย่�งย่�งว่�คำนไทยทุกคำนจะปลอัดภััยและ 

ม่สุข้ภั�พัแข็้งแริ่งตลอัดไป
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ภัยอันติรายท้ี่มนุษย์

ยังไม่มีภ้มิติ้านท้าน

1

the dangers
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ส่ิงแรกท่ี้มนุษย์น่กถู่งยามติอ้งเผชื้ญิกับโรครา้ยก็ค้อการคน้ควุ้า

หาแนวุท้างในการรกัษาโรคดงักล่ัาวุ ซ่่ึ่งสำาหรับโรค COVID–19 

ท่ี้เกิดจ๋ากเช้ื้�อไวุรัส SARS–CoV–2 นี� มีทั้�งป็ระเด็นน่าเป็็นห่วุง

แลัะปั็จ๋จั๋ยท่ี้ท้ำาให้คาดหวัุงวุ่ามนุษย์จ๋ะสามารถูควุบคุมการ

ระบาดแลัะรักษา COVID–19 ได้ภายในระยะเวุลัาอันใกล้ันี� 

 ห�กสังเกตโดยทั�วไป จะเห็นว่�นักเศริ่ษฐศ�สตร์ิ่ทั�วโลก

ท่�ปรัิ่บก�ริ่คำ�ดก�ริ่ณ์์ก�ริ่ข้ย�ยตัวข้อังเศริ่ษฐก่จโลกและเศริ่ษฐก่จ

ข้อังแต่ละปริ่ะเทศลงนั�น ส่วนใหญ่ม่สมมุต่ฐ�นดังน่�

|  1  |

 เน่�อังจ�กจ่นคำวบคุำมก�ริ่ริ่ะบ�ดได้แล้ว ดังนั�นจ่ด่พ่ัจึง 

น่�จะค่ำอัยๆ ฟ้ื้�นตัวได้อัย่�งช้่�ๆ ตั�งแต่ไตริ่ม�สสอังเป็นต้นไป 

เพัริ่�ะก�ริ่ผ่ล่ตและก�ริ่ดำ�เน่นช่่ว่ตจะกลับเข้้�สู่ภั�วะเก่อับปกต่

ได้ในคำรึิ่�งหลังข้อังปีน่� ทำ�ให้จ่ด่พ่ัข้อังจ่นท่�เด่มเคำยคำ�ดว่�จะ 

ข้ย�ยตัวปริ่ะม�ณ์ 5–6% จะข้ย�ยตัวเหล่อัไม่ถึึง 2% แต่ก็ยัง

ข้ย�ยตัวได้
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|  2  |

 ก�ริ่แพัริ่่กริ่ะจ�ยข้อัง COVID–19 ทว่คำว�มริุ่นแริ่ง 

อัย่�งม�กในทว่ปยุโริ่ปในช่่วงเด่อันม่น�คำม (ในข้ณ์ะท่�จ่นเผ่ช่่ญ

ปัญห�หนักหน่วงในช่่วงเด่อันมกริ่�คำมและกุมภั�พัันธ์ุ์) ดังนั�น 

ในกริ่ณ่์ข้อังยุโริ่ป ก�ริ่คำวบคุำมก�ริ่ริ่ะบ�ดข้อัง COVID–19 จึง 

จะยังต้อังใช้่เวล�อ่ัก 1–2 เด่อัน ทำ�ให้เศริ่ษฐก่จน่�จะทรุิ่ดตัวลง

อัย่�งม�กในไตริ่ม�สสอังกว่�จะคำวบคุำมสถึ�นก�ริ่ณ์์ได้ ดังนั�น

เศริ่ษฐก่จยุโริ่ปซึึ่�งเคำยคำ�ดว่�จะข้ย�ยตัวปริ่ะม�ณ์ 0.5% ในปีน่�

จะกล�ยเป็นต่ดลบปริ่ะม�ณ์ 1.5% หร่ิ่อัม�กกว่�นั�น โดย 

ก�ริ่ฟ้ื้�นตัวอั�จค่ำอัยๆ เพ่ั�มขึ้�นในไตริ่ม�สส่�ข้อังปีน่�

|  3  |

 ปริ่ะเทศสหริ่ัฐอัเมร่ิ่ก�นั�นต�มหลังยุโริ่ปปริ่ะม�ณ์  

2 สัปด�ห์ในเช่่งก�ริ่ริ่ะบ�ดข้อัง COVID–19 เศริ่ษฐก่จจึงน่�จะ

ถึึงจุดตำ��สุดในกล�งปีน่� และจ่ด่พ่ัน�่จะหดตัวปริ่ะม�ณ์เก่อับ 1% 

จ�กท่�เด่มเคำยคำ�ดก�ริ่ณ์์ว่�จะข้ย�ยตัว 1.5% ในปีน่�
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 เห็นได้ชั่ดว่�ก�ริ่คำ�ดก�ริ่ณ์์ข้อังนักเศริ่ษฐศ�สตร์ิ่ตั�งอัยู่

บนสมมุต่ฐ�นว่� ว่ทย�ศ�สตร์ิ่และริ่ะบบส�ธุ์�ริ่ณ์สุข้จะรัิ่บม่อั 

และคำวบคุำมก�ริ่ริ่ะบ�ดข้อัง COVID–19 ได้ภั�ยในริ่ะยะเวล� 

2–3 เด่อัน ดังท่�เก่ดขึ้�นแล้วท่�ปริ่ะเทศจ่น เก�หล่ใต้ ส่งคำโปร์ิ่ 

ฮ่่อังกง และไต้หวัน อัย่�งไริ่ก็ต�ม ก�ริ่คำวบคุำม COVID–19  

ในปริ่ะเทศท่�กล่�วม�น่� ม่ได้เก่ดขึ้�นเพัริ่�ะก�ริ่ค้ำนพับย�รัิ่กษ� 

หร่ิ่อัวัคำซ่ึ่นป้อังกันไวรัิ่สโคำโริ่น�ส�ยพัันธ์ุุ์ใหม่แต่อัย่�งใด  

ถึึงท�งก�ริ่จ่นจะปริ่ะก�ศว�่ได้ใช้่ย� ‘ฟื้�ว่พ่ัริ่�เว่ยร์ิ่’ (Favipiravir) 

ม�รัิ่กษ�ไวรัิ่ส แต่ย�น่�เพ่ั�งผ่่�นก�ริ่ทดลอังและยังไม่ได้รัิ่บ 

ก�ริ่เหน็ช่อับให้นำ�ไปใช้่รัิ่กษ�ในปริ่ะเทศญ่�ปุ่นหร่ิ่อัเก�หล่ใต้อัย่�ง

แพัร่ิ่หล�ย สำ�หรัิ่บวัคำซ่ึ่นต้�น COVID–19 นั�น กว่�จะพััฒน�

สำ�เร็ิ่จก็จะต้อังใช้่เวล�อ่ักปริ่ะม�ณ์ 18 เด่อันต�มก�ริ่คำ�ดก�ริ่ณ์์

ข้อังผู้่เช่่�ยวช่�ญต่�งๆ ริ่วมทั�งอังค์ำก�ริ่อัน�มัยโลก

 ดังนั�นคำำ�ถึ�มค่ำอั จ่นและปริ่ะเทศอ่ั�นๆ ส�ม�ริ่ถึคำวบคุำม

ก�ริ่ริ่ะบ�ดข้อัง COVID–19 และลดก�ริ่เส่ยช่่ว่ตข้อังผู้่ป่วย 

ได้อัย่�งไริ่ คำำ�ตอับในริ่�ยละเอ่ัยดนั�นปริ่�กฏิอัยู่ในบทท่� 2 แต่

ส�ม�ริ่ถึสรุิ่ปได้ว่�ม�ตริ่ก�ริ่ค่ำอั Test, Trace, Isolate และ 

Treat 
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TEST

 Test ค่ำอั ก�ริ่เร่ิ่งตริ่วจผู้่ต้อังสงสัยอัย่�งริ่วดเร็ิ่วให้ทั�วถึึง

และคำริ่บถ้ึวนท่�สุด เช่่นในมณ์ฑลกว�งตุ้งปริ่ะเทศจ่น ม่ก�ริ่ตริ่วจ

ผู้่ต้อังสงสัยไปแล้ว 320,000 ริ่�ย ค่ำดเป็นสัดส่วนเท่�กับ  

2,819 คำนต่อัจำ�นวนปริ่ะช่�กริ่ 1 ล้�นคำน ในข้ณ์ะท่�ในเก�หล่ใต้

ตัวเลข้ค่ำอั 286,700 คำน หร่ิ่อัค่ำดเป็นสัดส่วนเท่�กับ 5,589 คำน

ต่อัปริ่ะช่�กริ่ 1 ล้�นคำน ปริ่ะเทศท่�ม่ปัญห�อัย่�งหนัก ค่ำอัอ่ัต�ล่

นั�น ตริ่วจผู้่ต้อังสงสัย 148,700 คำน หร่ิ่อัค่ำดเป็นสัดส่วน  

2,457 คำนต่อัปริ่ะช่�กริ่ 1 ล้�นคำน ซึึ่�งในแวบแริ่กดเูสม่อันว่�เป็น

จำ�นวนท่�สูง แต่ในเม่�อัพับผู้่ต่ดเช่่�อั COVID–19 ค่ำดเป็นสัดส่วน

สูงถึึง 10.2% ก็แปลว่�ม่ผู้่ต่ดเช่่�อัท่�ยังไม่ได้รัิ่บก�ริ่ตริ่วจอ่ัก 

เป็นจำ�นวนม�ก ปริ่ะเทศสหรัิ่ฐอัเมร่ิ่ก�ก็อัยู่ในลักษณ์ะเด่ยวกัน 

(ดูต�ริ่�งในหน้� 23) ในกริ่ณ่์ข้อังจ่นนั�น จำ�นวนผู้่ท่�พับว่�ต่ดเช่่�อั

จร่ิ่งจ�กจำ�นวนผู้่ท่�ถูึกตริ่วจนั�นเหล่อัเพ่ัยง 3.5% และสำ�หรัิ่บ

เก�หล่ใต้และญ่�ปุ่นนั�น ตัวเลข้ค่ำอั 2.9% และ 5% ต�มลำ�ดับ
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การติรวุจ๋เช้ื้�อ COVID–19

ท่�ม�: Bank of America (ริ่วบริ่วมจ�กสถ่ึต่ข้อังท�งก�ริ่ในปริ่ะเทศต่�งๆ)

ป็ระชื้ากร
(ล้�นคำน)

จ๋ำานวุน
ท่ี้ติรวุจ๋
(พัันคำน)

ป็ระเท้ศุ /
ดินแดน

ผ้้ท่ี้ถู้กติรวุจ๋
ต่ิอป็ระชื้ากร
1 ล้ัานคน

ติรวุจ๋พบ
วุ่าเป็็น

COVID–19

ร้อยลัะ
ท่ี้เป็็น

COVID–19

ข้ีอม้ลั
ณ

วัุนท่ี้

113.5 320มณฑลั
กวุางตุ้ิง

2,819 11,346 3.50% 28
กุมภาพันธ์

51.3 286.7เกาหลีัใต้ิ 5,589 8,230 2.90% 17
มีนาคม

127 165ญ่ีปุ็�น 130 829 5.00% 17
มีนาคม

60.5 148.7อิติาลีั 2,457 15,113 10.20% 17
มีนาคม

329 54.1สหรัฐอเมริกา 164 5,723 10.60% 16
มีนาคม
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— 2 —

TRACE

 Trace ค่ำอั เม่�อัตริ่วจพับผู้่ท่�ต่ดเช่่�อัแล้ว ก็ต้อังส�ม�ริ่ถึ

ส่บส�วต่ดต�มทุกคำนท่�ใกล้ช่่ดหร่ิ่อัเคำยม่ปฏ่ิสัมพัันธ์ุ์กับผู้่ท่�ต่ดเช่่�อั

ได้อัย่�งริ่วดเร็ิ่วและคำริ่บถ้ึวน

— 3 —

ISOLATE

 Isolate ค่ำอั ทุกคำนท่�อัยู่ในข่้�ยแพัร่ิ่เช่่�อัได้ต้อังถูึกกักกัน

ไม่ให้ม่โอัก�สแพัร่ิ่เช่่�อัได้อ่ัก

— 4 —

TREAT

 Treat ค่ำอั ผู้่ท่�ต่ดเช่่�อัปริ่ะม�ณ์ 80% ม่อั�ก�ริ่ป่วยเพ่ัยง

เล็กน้อัย แต่ม่อ่ักปริ่ะม�ณ์ 20% ท่�ต้อังได้รัิ่บก�ริ่บำ�บัดเพ่ั�อั

บริ่ริ่เท�อั�ก�ริ่ป่วย โดยปริ่ะม�ณ์ 5% จะป่วยหนักและต้อัง 

ได้รัิ่บก�ริ่รัิ่กษ�ถึึงขั้�นเข้้�ไอัซ่ึ่ยู
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 ก�ริ่ Test, Trace, Isolate และ Treat นั�น จะต้อัง 

ทำ�ไปพัร้ิ่อัมกับ การควุบคุมไม่ให้มีการท้ำากิจ๋กรรมร่วุมกัน  

ท่�เร่ิ่ยกว่�ก�ริ่ ‘ล็ัอคดาวุน์’ (lockdown) หร่ิ่อัก�ริ่ปิดจังหวัด

หร่ิ่อัปิดปริ่ะเทศ โดยต้อังทำ�อัย่�งริ่วดเร็ิ่ว เพัริ่�ะเม่�อัห้�มไม่ให้

ทำ�ก่จกริ่ริ่มในสังคำมริ่่วมกันแล้ว ผู้่ท่�ต่ดเช่่�อัจะอัยู่ใกล้ช่่ดกับ

เฉุพั�ะสม�ช่่กในคำริ่อับคำรัิ่วข้อังตน เป็็นกลุ่ัมก้อน (cluster)  

ซึึ่�งย่อัมส�ม�ริ่ถึคำ้นพับและคำวบคำุมก�ริ่แพัริ่่เช่่�อัได้อัย่�งริ่วดเริ่็ว 

อัันจะเป็นก�ริ่จำ�กัดคำว�มเจ็บป่วย ก�ริ่เส่ยช่่ว่ต ตลอัดจนบริ่ริ่เท�

คำว�มเส่ยห�ยต่อัเศริ่ษฐก่จข้อังปริ่ะเทศ

COVID–19 น่ากลััวุมากน้อยเพียงใด?

 ดังท่�กล่�วข้้�งต้น ปัจจุบันนักเศริ่ษฐศ�สตร์ิ่ตั�งสมมุต่ฐ�น

ว่�มนุษย์จะส�ม�ริ่ถึคำวบคุำมก�ริ่แพัร่ิ่ริ่ะบ�ดข้อังไวรัิ่สโคำโริ่น� 

ส�ยพัันธ์ุุ์ใหม่ได้ภั�ยใน 3 เด่อันข้้�งหน้� ซึึ่�งในกริ่ณ่์ดังกล่�ว

ธุ์น�คำ�ริ่แห่งอัเมร่ิ่ก� (Bank of America) คำ�ดก�ริ่ณ์์ว่�จ่ด่พ่ั

ข้อังโลกในปีน่�จะข้ย�ยตัวเพ่ัยง 0.3% จ�กเด่มท่�เคำยคำ�ดก�ริ่ณ์์

เอั�ไว้ท่�ปริ่ะม�ณ์ 2.2%
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 ทั�งน่� ก�ริ่ท่�มนุษย์ม่ข้้อัมูลเก่�ยวกับก�ริ่แพัร่ิ่ข้ย�ยข้อัง 

COVID–19 ปริ่ะกอับกับก�ริ่ท่�นักว่ทย�ศ�สตร์ิ่จ่นส�ม�ริ่ถึ

ถึอัดริ่หัสพัันธุุ์กริ่ริ่มข้อังไวรัิ่สโคำโริ่น�ส�ยพัันธ์ุุ์ใหม่ได้อัย่�ง

ริ่วดเริ่ว็ตั�งแต่วันท่� 10 มกริ่�คำม 2020 ทำ�ให้ปัจจุบันม่ก�ริ่คำน้คำว้�

ห�ย�บำ�บัดหร่ิ่อัก�ริ่พััฒน�วัคำซ่ึ่นเพ่ั�อัต้�นท�น COVID–19  

อัย่�งเร่ิ่งร่ิ่บทั�วโลก

 แต่ในอ่ักด้�นหนึ�งนั�น ไวุรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่นี� 

ยังคงลัักษณะเป็็น ‘สายพันธ์ุใหม่’ กล่ัาวุค้อมนุษย์ยังไม่ม ี

ทั้�งยารักษาแลัะภ้มิต้ิานท้าน นอักจ�กนั�นยังเป็นไวรัิ่สท่�ม่  

‘คำว�มฉุล�ด’ กว่�ซึ่�ร์ิ่ส (SARS) อัย่�งม�ก เพัริ่�ะในกริ่ณ่์ข้อัง

ซึ่�ริ่์ส เม่�อัต่ดเช่่�อัแล้วจะม่อั�ก�ริ่ป่วยทันท่ ทำ�ให้ไม่ม่โอัก�ส 

ไปแพัร่ิ่ให้ผู้่อ่ั�นต่ดเช่่�อัเพ่ั�มขึ้�นได้ม�กนัก อ่ักทั�งอััตริ่�ก�ริ่เส่ยช่่ว่ต

จ�กซึ่�ร์ิ่สยังสูงเก่อับ 10% แต่ในกริ่ณ่์ข้อังไวรัิ่สโคำโริ่น�ส�ยพัันธ์ุุ์

ใหม่ท่�เริ่�เร่ิ่ยกว่� COVID–19 นั�น ผู้่ต่ดเช่่�อัไม่ค่ำอัยแสดงอั�ก�ริ่

ป่วยและผู้่ท่�เป็น ‘เจ้�ภั�พั’ (host) ก็ม่โอัก�สเส่ยช่่ว่ตเพ่ัยง 2% 

ทำ�ให้ไวรัิ่สโคำโริ่น�ส�ยพัันธ์ุุ์ใหม่น่�อั�จแพัร่ิ่ริ่ะบ�ดและอัยู่กับ

มนุษย์ได้เป็นเวล�น�นกว่�ซึ่�ริ่์ส ท่�ห�ยตัวไปภั�ยในริ่ะยะเวล�

เพ่ัยง 8–9 เด่อันหลังจ�กท่�เร่ิ่�มริ่ะบ�ดท่�ปริ่ะเทศจ่นเม่�อัเด่อัน

พัฤศจ่ก�ยน 2002

 เม่�อัวันท่� 13 ม่น�คำม 2020 หนังส่อัพ่ัมพ์ั The New 

York Times ต่พ่ัมพ์ับทคำว�มช่่�อั ‘Worst–Case Estimates 

for U.S. Coronavirus Deaths’ ซึึ่�งม่ส�ริ่ะสำ�คัำญดังน่�
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ไวุรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่นี�

ยังคงลัักษณะเป็็น ‘สายพันธ์ุใหม่’

กล่ัาวุค้อมนุษย์ยังไม่มี

ทั้�งยารักษาแลัะภ้มิต้ิานท้าน
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 ในเด่อันกุมภั�พัันธ์ุ์ ศูนย์คำวบคุำมและป้อังกันโริ่คำริ่ะบ�ด

ข้อังสหรัิ่ฐฯ (Centers for Disease Control and Prevention) 

หร่ิ่อั CDC ได้ปรึิ่กษ�ห�ร่ิ่อักับผู้่เช่่�ยวช่�ญเก่�ยวกับโริ่คำริ่ะบ�ด

จ�กทั�วโลก โดย CDC นำ�เสนอัก�ริ่คำ�ดก�ริ่ณ์์พััฒน�ก�ริ่ริ่ะบ�ด

ข้อัง COVID–19 เปน็ 4 กริ่ณ่์สำ�หรัิ่บสหรัิ่ฐฯ โดยในสถึ�นก�ริ่ณ์์

ท่�ไม่ม่ก�ริ่คำวบคุำมใดๆ เลย แม้ในกริ่ณ่์ท่�ค่ำอันข้้�ง ‘ด่’ ท่�สุดนั�น 

ก็อั�จม่ช่�วอัเมร่ิ่กันต่ดเช่่�อัสูงถึึง 160 ล้�นคำน ม่ผู้่ป่วยต้อัง 

เข้้�รัิ่บก�ริ่รัิ่กษ�พัย�บ�ล 2.4 ล้�นคำน และม่ผู้่เส่ยช่่ว่ตม�กถึึง 

200,000 คำน และในกริ่ณ่์ท่�เช่่�อัแพัร่ิ่หล�ย อัย่�งเลวร้ิ่�ยท่�สุด

นั�น อั�จม่ผู้่ต่ดเช่่�อัถึึง 214 ล้�นคำน ม่ผู้่ต้อังเข้้�รัิ่บก�ริ่รัิ่กษ�

พัย�บ�ล 21 ล้�นคำน และม่ผู้่เส่ยช่่ว่ต 1.7 ล้�นคำน (สหรัิ่ฐฯ  

ม่ปริ่ะช่�กริ่ 330 ล้�นคำน) ทั�งน่�ต้อังยำ��ว่�น่�ค่ำอัตัวเลข้ท่�คำำ�นวณ์

จ�กกริ่ณ่์ปริ่�ศจ�กม�ตริ่ก�ริ่คำวบคุำมและกักกันก�ริ่แพัร่ิ่กริ่ะจ�ย

ข้อังไวรัิ่สโคำโริ่น�ส�ยพัันธ์ุุ์ใหม่
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 ได้ม่ก�ริ่เปร่ิ่ยบเท่ยบว่�ไวรัิ่สโคำโริ่น�ส�ยพัันธ์ุุ์ใหม่นั�น 

ม่ก�ริ่แพัร่ิ่ข้ย�ยคำล้�ยกับ Spanish Flu หร่ิ่อั ‘ไข้้หวัดสเปน’  

เม่�อัปี 1918 ซึึ่�งทำ�ให้คำนอัเมร่ิ่กันเส่ยช่่ว่ตไปทั�งส่�น 675,000 คำน

แต่ในปี 1918 นั�น ปริ่ะช่�กริ่สหรัิ่ฐฯ ม่เพ่ัยง 100 ล้�นคำน  

และปริ่ะช่�กริ่โลกม่ทั�งหมดปริ่ะม�ณ์ 2,000 ล้�นคำน (ปัจจุบัน

ปริ่ะช่�กริ่โลกม่ปริ่ะม�ณ์ 7,700 ล้�นคำน) ดังนั�น ห�กปัจจุบัน

ไม่ม่ม�ตริ่ก�ริ่คำวบคำุมก�ริ่ริ่ะบ�ดท่�ริ่วดเร็ิ่วและม่ปริ่ะส่ทธุ่์ผ่ล  

ก็จะนำ�ไปสู่ก�ริ่สูญเส่ยท่�ใหญ่หลวงข้อังมนุษยช่�ต่ เพัริ่�ะไข้้หวัด

สเปนทำ�ให้ม่ผู้่เส่ยช่่ว่ตม�กถึึง 0.675% ข้อังปริ่ะช่�กริ่ทั�งหมด

ข้อังสหรัิ่ฐฯ ดังนั�นในว่กฤตก�ริ่ณ์์คำรัิ่�งน่� ห�กม่อััตริ่�ก�ริ่สูญเส่ย

เท่�กับ 0.5% ข้อังปริ่ะช่�กริ่โลก นั�นหม�ยถึึงจำ�นวนผู้่เส่ยช่่ว่ต

ม�กถึึง 38.5 ล้�นคำน
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 ปริ่ะเด็นท่�สำ�คัำญค่ำอั ในช่่วงท่�ม่ก�ริ่แพัริ่่ริ่ะบ�ดข้อัง 

ไข้้หวัดสเปนนั�น ม่ก�ริ่ปฏ่ิเสธุ์ภััยอัันตริ่�ยข้อังโริ่คำอัย่�งต่อัเน่�อัง

จนกริ่ะทั�งกษัตร่ิ่ย์ข้อังปริ่ะเทศสเปนต่ดเช่่�อัไข้้หวัดใหญ่ดังกล่�ว 

(อัันเป็นท่�ม�ข้อังช่่�อัโริ่คำ) สังคำมมนุษย์จึงได้ตริ่ะหนักถึึงว่กฤต  
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 ศูนย์คำวบคุำมและป้อังกันโริ่คำริ่ะบ�ดข้อังสหรัิ่ฐฯ ได้เก็บ

ตัวเลข้เปร่ิ่ยบเท่ยบกริ่ณ่์ข้อังเม่อังใหญ่ 2 เม่อังในสหริ่ัฐฯ ท่� 

ไข้้หวัดสเปนริ่ะบ�ดอัย่�งหนัก ค่ำอัเม่อังฟื้ิล�เดลเฟื้ียและเม่อัง

เซึ่นต์หลุยส์ ผู้่ว่�ฯ เม่อังเซึ่นต์หลุยส์เล่อักท่�จะสั�งปิดโริ่งเร่ิ่ยน 

โริ่งละคำริ่ โริ่งภั�พัยนตริ่์ ภััตต�คำ�ริ่ และก�ริ่ริ่วมกลุ่มต่�งๆ  

ทำ�ให้ส�ม�ริ่ถึลดจำ�นวนผู้่เส่ยช่่ว่ตต่อัปริ่ะช่�กริ่ 100,000 คำน 

ให้คำงอัยู่ท่�ปริ่ะม�ณ์ 30–50 คำนต่อัวันได้เป็นเวล� 3 เด่อัน 

ในข้ณ์ะท่�เม่อังฟิื้ล�เดลเฟีื้ยไม่ได้ดำ�เน่นม�ตริ่ก�ริ่ดังกล่�ว ส่งผ่ล

ให้ม่ผู้่เส่ยช่่ว่ตต่อัปริ่ะช่�กริ่ 100,000 คำนสูงสุดม�กกว่� 250 คำน

ต่อัวันในเด่อันตุล�คำม ดังเห็นได้จ�กกริ่�ฟื้ในหน้�ถัึดไป
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ท่�ม�: The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)
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 ในโลกปัจจุบันท่�ม่ริ่ะบบส�ธุ์�ริ่ณ์สุข้ด่กว่�เม่�อั 101 ปี 

ท่�แล้วอัย่�งเปร่ิ่ยบเท่ยบไม่ได้นั�น ย่อัมหม�ยคำว�มว่�คำว�ม 

สูญเส่ยเช่่นในอัด่ตน่�จะเป็นส่�งท่�หล่กเล่�ยงได้ แต่ก็ต้อังยอัมรัิ่บ

ข้้อัเท็จจร่ิ่งอ่ักข้้อัหนึ�งว่� ปัจจุบันโลกม่จำ�นวนผู้่สูงอั�ยุเพ่ั�มขึ้�นกว่�

เม่�อัร้ิ่อัยปีท่�แล้วอัย่�งม�ก กล่�วค่ำอัปัจจุบันม่ปริ่ะช่�กริ่อั�ยุเก่น 

65 ปีปริ่ะม�ณ์ 10 เท่�ตัว และม่จำ�นวนปริ่ะช่�กริ่อั�ยุเก่น  

85 ปีปริ่ะม�ณ์ 30 เท่�ตัว เม่�อัเท่ยบกับปี 1918

 ดังนั�นจึงม่คำว�มจำ�เป็นอัย่�งเร่ิ่งด่วนท่�พัวกเริ่�ทุกคำน 

จะต้อังม่คำว�มรู้ิ่ขั้�นพ่ั�นฐ�นเก่�ยวกับไวรัิ่สโคำโริ่น�ส�ยพัันธุ์ุ์ใหม่

และแนวท�งก�ริ่บำ�บัดเม่�อัต่ดเช่่�อัไวรัิ่สดังกล่�ว เพ่ั�อัไม่ให้

สถึ�นก�ริ่ณ์์ดำ�เน่นไปสู่คำว�มสูญเส่ยท่�ไม่ม่ใคำริ่อัย�กให้เก่ด
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การรักษาโรคท้ี่เกิดจ๋าก

ไวุรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

2

the treatments
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COVID–19 ย่อมาจ๋าก Coronavirus Disease 2019 ค้อ 

โรคท่ี้เกิดจ๋ากไวุรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ซ่่ึ่งพบเป็็นครั�งแรก 

ท่ี้จี๋นในป็ลัายปี็ 2019 แลัะถู้กตัิ�งช่้ื้อวุ่า SARS–CoV–2 

หมายควุามวุ่าพันธุกรรมขีองไวุรัสตัิวุนี�คล้ัายคล่ังอย่างมาก 

กับ SARS–CoV ท่ี้ค้นพบครั�งแรกท่ี้ป็ระเท้ศุจี๋นเม่้อป็ลัายปี็ 

2002 (แต่ิจี๋นเปิ็ดเผยให้โลักร้้เม่้อเด้อนกุมภาพันธ์ ปี็ 2003) 

ซ่่ึ่งเราร้้จั๋กกันในช่้ื้อโรคซึ่าร์ส นอกจ๋ากนั�นยังมี MERS–CoV 

ท่ี้ท้ำาให้เกิดโรคท้างเดินหายใจ๋ติะวัุนออกกลัาง (Middle East 

Respiratory Syndrome) หร้อโรคเมอรส์ (MERS) ท่ี้ค้นพบ

เม่้อปี็ 2012 ในติะวัุนออกกลัางอีกด้วุย

 ทั�งหมดน่�เป็นไวรัิ่สโคำโริ่น�ท่�เป็นอัันตริ่�ยอัย่�งม�ก 

ต่อัมนุษย์ เพัริ่�ะทำ�ล�ยริ่ะบบห�ยใจอัย่�งรุิ่นแริ่งและเฉุ่ยบพัลัน

จึงได้ถูึกให้ช่่�อัว่� Severe Acute Respiratory Syndrome  

หร่ิ่อั SARS
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 โดยทั�วไป ไวรัิ่สม่ข้น�ดเล็กกว่�แบคำท่เ ร่ิ่ยม�ก  

แต่ไวรัิ่สโคำโริ่น�นั�นถ่ึอัว่�ม่ข้น�ดค่ำอันข้้�งใหญ่และม่หัวหยัก  

จึงเร่ิ่ยกว่� ‘โคำโริ่น�’ ม�จ�กภั�ษ�ละต่น corōna แปลว่�  

‘มงกุฎ’ โดยเข้้�ใจว่�ม่อัยู่ทั�งหมด 7 ช่น่ดท่�ทำ�ให้เก่ดโริ่คำในมนุษย์

โดย 4 ใน 7 ช่น่ดทำ�ให้เป็นไข้้หวัด แต่อ่ัก 3 ช่น่ดนำ�ม�สู่ 

โริ่คำซึ่�ร์ิ่ส เมอัร์ิ่ส และ COVID–19 ท่�กล่�วถึึงข้้�งต้น

 ดังนั�น ด้วยธุ์ริ่ริ่มช่�ต่พ่ั�นฐ�นเช่่นน่� แม้มนุษย์จะส�ม�ริ่ถึ

คำวบคุำม COVID–19 ได้ในปี 2020 แต่ในอัน�คำตก็ม่คำว�ม 

เป็นไปได้ว่�

|  1  |

 COVID–19 จะยังอัยู่ริ่อัดต่อัไปได้ แล้วหวนกลับม� 

ริ่ะบ�ดใหม่อ่ักเป็นปริ่ะจำ�ทุกปี เหม่อันกับโริ่คำไข้้หวัดใหญ่ท่�

ปัจจุบันทำ�ให้ม่ผู้่เส่ยช่่ว่ตปีละปริ่ะม�ณ์ 500,000–600,000 คำน

มนุษย์เป็นไข้้หวัดใหญ่ปีละ 5–6 ล้�นคำน ดังนั�นอััตริ่�ก�ริ่ 

เส่ยช่่ว่ตจ�กไข้้หวัดใหญ่จึงอัยู่ท่�เพ่ัยงปริ่ะม�ณ์ 0.1% ซึึ่�ง 

ทำ�ให้มนุษย์ ‘ยอัมทนอัยู่กับไข้้หวัดใหญ่’ ได้ แต่กริ่ณ่์ข้อัง  

COVID–19 นั�นอั�จทำ�ใจได้ย�กกว่� เพัริ่�ะอััตริ่�ก�ริ่เส่ยช่่ว่ต 

สูงถึึง 1–2% (และเก่อับ 10% ในกริ่ณ่์ข้อังซึ่�ร์ิ่ส)
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 ในอ่ัก 10–15 ปีข้้�งหน้� มนุษย์อั�จจะต้อังเผ่ช่่ญกับ 

ไวริ่ัสโคำโริ่น�ส�ยพัันธุ์ุ์ใหม่ ซึึ่�งทำ�ให้เก่ดโริ่คำช่น่ดใหม่ขึ้�นม�อ่ัก 

เช่่น COVID–35 เป็นต้น เพัริ่�ะธุ์ริ่ริ่มช่�ต่ข้อังไวริ่ัสนั�น 

กล�ยพัันธ์ุุ์และปรัิ่บตัวได้ตลอัดเวล�

 ในข้ณ์ะน่� ยังไม่ม่ย�ข้น�นใดท่�รัิ่กษ�โริ่คำจ�กไวรัิ่สได้  

ม่แต่ หน่่ง ยาบำาบัดหร้อยาบรรเท้าอาการ และ สอง ยาท่ี้สร้าง

ภ้มิต้ิานท้านไวุรัส หร้อท่ี้เรียกวุ่า ‘วัุคซีึ่น’ ซึึ่�งจ�กก�ริ่ริ่วบริ่วม

ข้้อัมูลล่�สุดข้อัง Genetic Engineering & Biotechnology News 

เม่�อัวันท่� 18 ม่น�คำม 2020 คำว�มพัย�ย�มข้อังมนุษย์ในก�ริ่

พััฒน�ย�บำ�บัดหร่ิ่อัวัคำซ่ึ่นเพ่ั�อัใช้่กับ COVID–19 นั�น ปัจจุบัน 

ม่อัยู่ทั�งส่�น 60 ตำ�รัิ่บ ในจำ�นวนน่�ม่ 4 ตำ�รัิ่บย�บำ�บัดท่�น่�ต่ดต�ม

คำว�มค่ำบหน้� และม่อ่ัก 5 บร่ิ่ษัทกำ�ลังค้ำนคำว้�ทดลอังวัคำซ่ึ่น 

เฉุพั�ะในส่วนข้อังวัคำซ่ึ่นนั�น ห�กทำ�สำ�เร็ิ่จและนำ�ม�ใช้่ป้อังกัน 

COVID–19 ได้ อัย่�งเร็ิ่วท่�สุดก็คำงจะต้อังริ่อัจนถึึงต้นปี 2021  

หร่ิ่อัน�นกว่�นั�น แต่ในกริ่ณ่์ข้อังย�บริ่ริ่เท�อั�ก�ริ่ COVID–19 

ตอันน่�คำว�มหวังน่�จะอัยู่ท่�ย� ‘เริ่มเดส่เว่ยร์ิ่’ (Remdesivir)  

ข้อังบร่ิ่ษัทก่เล่ยด (Gilead) ซึ่ึ�งปัจจุบันกำ�ลังอัยู่ในขั้�นทำ�ก�ริ่

ทดลอังกับมนุษย์ในขั้�นสุดท้�ย (Phase III clinical trials) และ

จะส�ม�ริ่ถึแจ้งผ่ลให้ทริ่�บได้ในเด่อันพัฤษภั�คำม 2020 น่�
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สถูานะการคิดค้นยาบรรเท้าอาการ

หร้อวัุคซีึ่นป้็องกันโรคไวุรัสโคโรนาขีอง 9 บริษัท้

Stage
(สถูานะ)

Name
(ช่้ื้อยา)

Type
(ชื้นิดขีองยา)

Company
(บริษัท้)

Phase 3 clinical trials

(จะทริ่�บผ่ลในเด่อัน พั.คำ. 2020)
RemdesivirTreatmentGilead Sciences

PreclinicalAS03VaccineGSK
(GlaxoSmithKline)

Preclinical

(จะเร่ิ่�มทดลอังเด่อัน เม.ย. 2020)

INO–4800VaccineInovio Pharma

เร่ิ่�มก�ริ่ทดลอัง Phase 1

ภั�ยในส่�นปี 2020

—VaccineJohnson & 
Johnson

Phase 1 clinical trial

(จะทริ่�บผ่ลในเด่อัน ม่.ย. 2021)

mRNA–1273VaccineModerna

Preclinical
(จะเร่ิ่�มทดลอังเด่อัน ส.คำ. 2020)

—TreatmentRegeneron

Preclinical (จะเร่ิ่�มทดลอัง 

Phase 1 ช่่วง ม่.คำ.–ส.คำ. 2021)

—VaccineSanofi

PreclinicalTAK–888TreatmentTakeda Pharma

Preclinical
(ร่ิ่วมกับบร่ิ่ษัท WuXi ในเซ่ึ่�ยงไฮ้่)

—TreatmentVir Biotech

ท่�ม�: https://www.marketwatch.com/story/these-nine-companies-are-working-on-coronavirus-
treatments-or-vaccines-heres-where-things-stand-2020-03-06
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ควุามพยายามขีองมนุษย์

ในการพัฒินายาบำาบัดหร้อวัุคซีึ่น

เพ่้อใช้ื้กับ COVID–19 นั�น 

เฉพาะในส่วุนขีองวัุคซีึ่น 

หากท้ำาสำาเร็จ๋แลัะนำามาใช้ื้

ป้็องกัน COVID–19 ได้ 

อย่างเร็วุท่ี้สุดก็คงจ๋ะต้ิองรอจ๋นถู่ง

ต้ินปี็ 2021 หร้อนานกวุ่านั�น
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 เน่�อังจ�กในปัจจุบันแนวท�งในก�ริ่จัดก�ริ่กับ COVID–19 

นั�น ปัจจุบันม่ท�งเล่อักอัยู่เพ่ัยง 2 ท�ง ค่ำอัก�ริ่ค่ำดค้ำนวัคำซ่ึ่น 

(vaccine) และย�บำ�บัด (treatment) จึงคำวริ่ทำ�คำว�มเข้้�ใจกับ

ลักษณ์ะพ่ั�นฐ�นข้อัง 2 แนวท�งน่�ด้วย

— 1 —

VACCINE

วัุคซีึ่น

 ก�ริ่ฉุ่ดวัคำซ่ึ่น ค่ำอัก�ริ่ท่�เริ่�ส�ม�ริ่ถึเพั�ะไวรัิ่ส SARS–

CoV–2 ได้และดัดแปลงให้เป็นเช่่�อัท่�อ่ัอันแอั เพ่ั�อัฉุ่ดเข้้�ไปใน

ร่ิ่�งก�ยให้เก่ดก�ริ่ต่ดเช่่�อัแบบอ่ัอันๆ ริ่ะบบภูัม่คุ้ำมกันข้อังเริ่� 

จะได้ ‘รู้ิ่จัก’ ข้้�ศึกตัวน่�แล้วปริ่�บให้ริ่�บคำ�บ โดยในอัน�คำต 

ห�กม่ไวรัิ่ส SARS–CoV–2 เข้้�ม�บุกรุิ่กร่ิ่�งก�ยข้อังเริ่�อ่ัก ริ่ะบบ

ภูัม่คุ้ำมกันก็จะรู้ิ่ว่ธุ่์ปริ่�บให้ริ่�บคำ�บได้โดยง่�ย อัย่�งไริ่ก็ต�ม 

ก�ริ่ค้ำนพับวัคำซ่ึ่นท่�ด่เล่ศเช่่นน่�ไม่ใช่่เร่ิ่�อังง่�ย เช่่นไข้้หวัดใหญ่นั�น

เริ่�ม่วัคำซ่ึ่นสำ�หรัิ่บเฉุพั�ะบ�งส�ยพัันธ์ุุ์และต้อังกริ่ะตุ้นภูัม่คุ้ำมกัน

เป็นริ่ะยะๆ ในบ�งกริ่ณ่์เช่่นไวรัิ่ส HIV (human immunodeficiency 

virus) นั�น มนุษย์ยังไม่ส�ม�ริ่ถึค่ำดค้ำนวัคำซ่ึ่นเพ่ั�อัจัดก�ริ่กับ HIV 

ได้ ดังนั�นแนวท�งในก�ริ่ดูแลผู้่ท่�ต่ดเช่่�อั HIV ในปัจจุบันจึงทำ�ได้
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เพ่ัยงก�ริ่ให้ก่นย�ต้�นท�น HIV ทุกวันไปตลอัดช่่ว่ต เพ่ั�อั ‘กด’ 

จำ�นวนไวริ่สั HIV ไมใ่ห้เพ่ั�มขึ้�นจนทำ�ให้ริ่ะบบภัมู่คุ้ำมกันบกพัริ่อ่ัง

ถึึงข้น�ดทำ�ให้ผู้่ป่วยเข้้�สู่ก�ริ่เป็นโริ่คำเอัดส์ (AIDS — Acquired 

Immunodeficiency Syndrome) อัย่�งเต็มรูิ่ปแบบ

— 2 —

TREATMENT

ยาบำาบัด

 ห�กสังเกตคำำ�อัธุ่์บ�ยข้อังตัวย� เช่่น Remdesivir ข้อัง 

บร่ิ่ษัทก่เล่ยดท่�อัยู่ในริ่ะหว่�งก�ริ่ทดลอังกับมนุษย์ในขั้�นตอัน

สุดท้�ย หร่ิ่อั Phase III human clinical trials นั�น จะเห็นว่�

ม่ก�ริ่ใช้่คำำ�ว่� Treatment หร่ิ่อัท่�แปลในท่�น่�ว่� ‘ย�บำ�บัด’ ไม่ใช่่

ย�เพ่ั�อั ‘รัิ่กษ�’ (cure) โดย Remdesivir ม่ฤทธุ่์�ขั้ดข้ว�งก�ริ่

ทำ�ง�นข้อังเอันไซึ่ม์ท่�ช่่�อัว่� RNA polymerase ท่�ไวรัิ่สหล�ย

ปริ่ะเภัทต้อังใช้่ในก�ริ่แบ่งตัวและข้ย�ยพัันธ์ุุ์อัอักไป พูัดง่�ยๆ  

ค่ำอัย�น่�ช่่วยช่ะลอัก�ริ่เพ่ั�มขึ้�นข้อังปร่ิ่ม�ณ์ไวรัิ่สในเซึ่ลล์ เพ่ั�อัซ่ึ่�อั

เวล�ให้กับริ่ะบบภูัม่คุ้ำมกันข้อังร่ิ่�งก�ยในก�ริ่อัอักม�ปริ่�บปริ่�ม

ไวรัิ่สนั�นเอัง แต่ผ่ลสำ�เร็ิ่จดังกล่�วนั�นเก่ดขึ้�นในห้อังทดลอังและ

ในหนูท่�ต่ดเช่่�อั SARS–CoV (โริ่คำซึ่�ร์ิ่สเม่�อัปี 2003) และ  
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MERS–CoV (โริ่คำเมอัร์ิ่ส) อัย่�งไริ่ก็ด่ อังค์ำก�ริ่อัน�มัยโลกและ

หล�ยปริ่ะเทศตั�งคำว�มหวังเอั�ไว้กับ Remdesivir อัย่�งม�ก 

นอักจ�กนั�นยังม่ย�ตำ�รัิ่บอ่ั�น เช่่น Favipiravir ท่�ม่สริ่ริ่พัคุำณ์

เหม่อันกับ Remdesivir ในอ่ักด้�นหนึ�งได้ม่ก�ริ่ทดลอังใช้่ 

ย�ต�้น HIV เช่่น Kaletra (เปน็ก�ริ่ผ่สมกนัข้อังตวัย� Lopinavir 

และ Ritonavir) โดยย�กลุ่มน่�จะสกัดกั�นก�ริ่ทำ�ง�นข้อัง  

3–chymotrypsin–like protease (3CLpro) เอันไซึ่ม์สำ�คัำญ 

ท่�ช่่วยให้ไวรัิ่สโคำโริ่น�ส�ม�ริ่ถึแบ่งตัวและข้ย�ยพัันธ์ุุ์ได้

— 3 —

FAVIPIRAVIR

ยาฟิาวิุพิราเวีุยร์

 ย� Favipiravir หร่ิ่อั Avigan ท่�พััฒน�โดยบร่ิ่ษัท  

Fujifilm นั�น ม่สริ่ริ่พัคุำณ์คำล้�ยคำลึงกับ Remdesivir ท่�ขั้ดข้ว�ง

ก�ริ่ทำ�ง�นข้อังเอันไซึ่ม์ RNA polymerase ท่�ใช้่ในก�ริ่แบ่งตัว

และข้ย�ยพัันธ์ุุ์ข้อังไวรัิ่ส ซึึ่�งน่ตยส�ริ่ Nikkei Asian Review 

ริ่�ยง�นเม่�อัวันท่� 18 ม่น�คำม 2020 ว่�ท�งก�ริ่จ่นแนะนำ�ให้ 
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ใช้่ย�ดังกล่�วในก�ริ่บำ�บัด COVID–19 โดยอ้ั�งก�ริ่แถึลงข่้�ว

ข้อังน�ยจ�ง ซ่ึ่นหม่น (Zhang Xinmin) ผู้่อัำ�นวยก�ริ่ China 

National Center for Biotechnology Development ว่� 

Favipiravir ซึึ่�งพััฒน�โดยบร่ิ่ษัท Fujifilm ข้อังญ่�ปุ่น และม่ 

ช่่�อัท�งพั�ณ่์ช่ย์ว่� Avigan นั�น “very safe and effective”  

(ม่คำว�มปลอัดภััยและม่ปริ่ะส่ทธุ่์ผ่ลอัย่�งม�ก) ในก�ริ่บำ�บัด 

COVID–19

 Favipiravir ได้รัิ่บใบอันุญ�ตจ�กรัิ่ฐบ�ลญ่�ปุ่นและได้ถูึก

ใช้่กับผู้่ป่วยท่�ญ่�ปุ่นบ้�งแล้วในเด่อันกุมภั�พัันธ์ุ์ แต่ท�งก�ริ่ญ่�ปุ่น

ยังริ่ะมัดริ่ะวังไม่ใช้่ย�ดังกล่�วอัย่�งแพัร่ิ่หล�ย โดยริ่�ยง�นข่้�ว

ริ่ะบุว่� “Studies have shown that the drug can cause fetal 

deformities and deaths, and can be transferred in semen.” 

(ง�นว่จัยพับว่�ย�น่�อั�จทำ�ให้ท�ริ่กในคำริ่ริ่ภ์ัพ่ัก�ริ่แต่กำ�เน่ด 

หร่ิ่อัเส่ยช่่ว่ต และส�ม�ริ่ถึส่งผ่่�นท�งนำ��อัสุจ่ได้) นอักจ�กน่� 

สำ�นักง�นอั�ห�ริ่และย�ข้อังเก�หล่ใต้ยังไม่อันุมัต่ให้ใช้่ย� 

Favipiravir โดยอ้ั�งว่�ยังไม่พับหลักฐ�นเพ่ัยงพัอัท่�จะพ่ัสูจน์ได้

ว่�ย�น่�ม่ปริ่ะส่ทธุ่์ภั�พัในก�ริ่รัิ่กษ� COVID–19 

 อัย่�งไริ่ก็ต�ม จ่นเอังได้ปริ่ะก�ศผ่ลก�ริ่ทดลอังท่�ทำ�กับ

ผู้่ป่วย 200 ริ่�ยท่�เม่อังอู่ัฮั่�นและเส่�นเจ่�น สรุิ่ปได้ว่�
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• ผู้่ท่�ใช้่ Favipiravir ปลอัดเช่่�อัไวรัิ่สโคำโริ่น� 

ส�ยพัันธ์ุุ์ใหม่ภั�ยในเวล� 4 วัน เท่ยบกับผู้่ไม่ใช้่ย�

ท่�โดยเฉุล่�ยต้อังริ่อัถึึง 11 วันกว่�จะปลอัดเช่่�อั

• อั�ก�ริ่ไอัลดลงภั�ยใน 4.6 วัน เร็ิ่วกว่�คำนท่� 

ไม่ได้รัิ่บย� 1.4 วัน และอั�ก�ริ่ไข้้ลดลงภั�ยใน  

2.5 วัน เร็ิ่วกว่�คำนท่�ไม่ได้รัิ่บย�ท่�ต้อังริ่อัถึึง 4.2 วัน

• ผู้่ป่วยท่�ใช้่ย� Favipiravir นั�นม่เพ่ัยง 8.2% ท่�

ต้อังใช้่เคำร่ิ่�อังช่่วยห�ยใจ เปร่ิ่ยบเท่ยบกับ 17.1% 

ในกริ่ณ่์ข้อังผู้่ท่�ไม่ได้ใช้่ย�ดังกล่�ว
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 นอักจ�กนั�นยังม่ย�ท่�ปริ่ะเทศจ่นและปริ่ะเทศไทยทดลอัง

ใช้่ในก�ริ่บำ�บัดอั�ก�ริ่ข้อัง COVID–19 ค่ำอัส่วนผ่สมริ่ะหว่�ง 

ย� Kaletra ซึึ่�งใช้่ในก�ริ่บำ�บัดเช่่�อั HIV และย� Interferon  

ซึึ่�งใช้่ในก�ริ่ริ่ักษ�โริ่คำมะเริ่็งในเม็ดเล่อัดข้�วและโริ่คำมะเริ่็งใน

ต่อัมนำ��เหล่อัง โดย Interferon นั�นเป็น cytokines หร่ิ่อัโปริ่ต่น

ท่�ทำ�หน้�ท่�แจ้งเต่อันภััยและเกณ์ฑ์ให้เซึ่ลล์ภูัม่คุ้ำมกันข้อังเริ่� 

ร่ิ่บม�จัดก�ริ่กับไวรัิ่สท่�บุกรุิ่ก แต่อั�จม่กริ่ณ่์ท่� cytokines ทำ�ง�น

ม�กเก่นไป (อัย่�งเส่ยสต่) จนเป็นส�เหตุทำ�ให้เซึ่ลล์ภูัม่คุ้ำมกัน

ฆ่่�เซึ่ลล์ไม่เล่อักหน้� ทั�งเซึ่ลล์ปกต่และเซึ่ลล์ท่�ถูึกไวรัิ่ส ‘เข้้�ส่ง’ 

ซึึ่�งเป็นอัันตริ่�ยต่อัร่ิ่�งก�ยเป็นอัย่�งม�ก (ดังจะกล่�วถึึงต่อัไป 

ในบทท่� 8)
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 ย�อ่ักตำ�รัิ่บหนึ�งท่�ปริ่ะธุ์�น�ธุ่์บด่โดนัลด์ ทรัิ่มป์ (Donald 

Trump) โฆ่ษณ์�ว่�จะเป็นตัวแปริ่สำ�คัำญ (game changer)  

ในก�ริ่รัิ่กษ� COVID–19 ค่ำอั Hydroxychloroquine (ช่่�อัย� 

Plaquenil ผ่ล่ตโดยบร่ิ่ษัท Sanofi) ซึึ่�งเป็นย�รัิ่กษ�โริ่คำม�ล�เร่ิ่ย

ท่�น�ยแพัทย์ในฝรัิ่�งเศสนำ�ไปใช้่ทดลอังกับคำนไข้้ 25 คำนแล้วพับ

ว่�ได้ผ่ลด่ม�ก โดยเฉุพั�ะเม่�อันำ�ไปใช้่พัร้ิ่อัมกับย� Azithromycin 

(ช่่�อัย� Zithromax) ซึึ่�งเป็นย�ปฏ่ิช่่วนะเพ่ั�อัรัิ่กษ�โริ่คำต่ดเช่่�อั 

ท่�ปอัด โดยพับว่�คำนไข้้ท่�ได้รัิ่บย�ทั�ง 2 ข้น�นปลอัดเช่่�อั 

COVID–19 ภั�ยใน 6 วัน ถ่ึอัเป็นอััตริ่�ส่วน 100% เม่�อั 

เปร่ิ่ยบเท่ยบกับคำนไข้้ท่�ไม่ได้รัิ่บย�ดังกล่�วซึึ่�งม่เพ่ัยง 12.5%  

ท่�ปลอัดเช่่�อั แต่เน่�อังจ�กเป็นก�ริ่ทดลอังท่�ม่ข้อับเข้ตจำ�กัด 

สำ�นักง�นอั�ห�ริ่และย�ข้อังสหริ่ฐัฯ จึงยังไม่ได้ม่ข้้อัสรุิ่ปเก่�ยวกับ

แนวท�งก�ริ่รัิ่กษ�ดังกล่�วในข้ณ์ะน่�

 เม่�อัวันท่� 27 ม่น�คำม 2020 ม่เพ่ั�อันนักข่้�วส่งต่อั 

ข้้อัมูลท่�อ้ั�งว่�ม�จ�กหมอัท่�นคำริ่น่วยอัร์ิ่ก ว่�ย� Tocilizumab 

ส�ม�ริ่ถึริ่ักษ�โริ่คำ COVID–19 ให้ห�ยได้ภั�ยใน 3 วัน  

ย� Tocilizumab (ช่่�อั Actemra) ท่�ผ่ล่ตโดย Genentech  

(บร่ิ่ษัทในเคำร่ิ่อัข้อังบร่ิ่ษัท Roche) นั�น ค่ำอัย�ตำ�รัิ่บเก่�ท่�ใช้่ 

รัิ่กษ�โริ่คำข้้อั ม่สริ่ริ่พัคุำณ์ยับยั�งก�ริ่อัอักฤทธุ่์�ข้อัง cytokines  

ท่�กล่�วถึึงข้้�งต้น เพัริ่�ะในกริ่ณ่์ท่� cytokines ทำ�ง�นม�กเก่นไป

อัย่�งเส่ยสต่ก็ส�ม�ริ่ถึทำ�คำว�มเส่ยห�ยให้อัวัยวะข้อังร่ิ่�งก�ยได้
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ตริ่งน่�จะทำ�ให้เห็นว่�ม่คำว�มย้อันแย้งกันอัย่�งม�ก เพัริ่�ะม่ก�ริ่

ใช้่ย� Interferon เพ่ั�อักริ่ะตุ้นก�ริ่ทำ�ง�นข้อัง cytokines แต่ม่

ก�ริ่อ้ั�งว่�ต้อังใช้่ย� Tocilizumab เพ่ั�อัยับยั�งก�ริ่ทำ�ง�นข้อัง 

cytokines ในก�ริ่รัิ่กษ� COVID–19

 คำว�มจร่ิ่งค่ำอั สำ�นักง�นอั�ห�ริ่และย�ข้อังสหรัิ่ฐฯ ได้

อันุมัต่เม่�อัวันท่� 24 ม่น�คำม 2020 ให้เร่ิ่�มทดลอังใช้่ย� 

Tocilizumab กับผู้่ป่วย COVID–19 ปริ่ะม�ณ์ 330 คำน โดย

คำ�ดว่�จะเร่ิ่�มก�ริ่ทดลอังในเด่อันเมษ�ยน ทั�งน่�จะต้อังเป็นผู้่ป่วย

ท่�ม่อั�ก�ริ่ปอัดบวมอัย่�งหนักจ�ก COVID–19 (“severe 

COVID–19 pneumonia”) โดยจะทำ�ก�ริ่ทดลอังใช้่ย�รัิ่กษ� 

เป็นเวล� 60 วัน และเปร่ิ่ยบเท่ยบกับคำนป่วยอ่ักกลุ่มหนึ�งท่� 

ไม่ได้รัิ่บย�ดังกล่�ว

 สรุิ่ปอ่ักท่ได้ว่� คำว�มพัย�ย�มบริ่ริ่เท�อั�ก�ริ่ และ/หร่ิ่อั

ห�วัคำซ่ึ่นป้อังกัน COVID–19 นั�นยังเป็นเร่ิ่�อังท่� ยังไม่ม่ 

คำว�มชั่ดเจน และม่คำว�มเป็นไปได้สูงว่�ไวรัิ่สโคำโริ่น�จะยังอัยู่กับ

มนุษย์ไปอ่ักน�น ซึ่ำ��ยังอั�จกล�ยพัันธ์ุุ์เป็นโริ่คำท่�ร้ิ่�ยแริ่งขึ้�นเร่ิ่�อัยๆ

ดังนั�น ก�ริ่ม่คำว�มรู้ิ่พ่ั�นฐ�นเก่�ยวกับไวรัิ่สช่น่ดน่�และรู้ิ่จักว่ธุ่์

ดำ�เน่นช่่ว่ตเพ่ั�อัลดคำว�มเส่�ยงและหล่กเล่�ยงก�ริ่ต่ดเช่่�อัไวรัิ่ส 

ดังกล่�ว จึงเป็นเร่ิ่�อังท่�ม่ปริ่ะโยช่น์สูงสุดทั�งในวันน่�และในวัน 

ข้้�งหน้�
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บท้เรียน

จ๋ากจ๋ีนแลัะยุโรป็

3

the lessons
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ในเด้อนกุมภาพันธ์ 2020 องค์การอนามัยโลักได้ส่งที้ม 

ผ้้เช่ีื้ยวุชื้าญนานาชื้าติิรวุม 25 คนเข้ีาไป็ในจี๋นเพ่้อป็ระเมิน

สถูานการณ์ระบาดขีอง COVID–19 เป็็นเวุลัา 9 วัุน แลัะ 

เขีียนรายงานท่ี้ให้ข้ีอม้ลัเป็็นป็ระโยชื้น์อย่างย่ิงออกมา ซ่่ึ่ง 

ต่ิอมา ดร.นำาชัื้ย ชีื้วุวิุวุรรธน์ แห่งฝ่�ายสร้างสรรค์ส่้อแลัะ

ผลิัติภัณฑ์ สำานักงานพัฒินาวิุท้ยาศุาสติร์แลัะเท้คโนโลัยีแห่ง

ชื้าติิ (สวุท้ชื้.) ได้นำามาสรุป็เป็็นภาษาไท้ย 

 เน่�อัห�ข้อังริ่�ยง�นดังกล่�ว ปริ่ะกอับกับคำำ�สัมภั�ษณ์์

ข้อังน�ยบรูิ่ซึ่ เอัลเว่ร์ิ่ด (Bruce Aylward) หัวหน้�ท่มข้อัง 

อังค์ำก�ริ่อัน�มัยโลกเม่�อัวันท่� 3 ม่น�คำม ปี 2020 ค่ำอัส่�งท่�จะ 

นำ�เสนอัในบทน่� ถึึงวันน่�พัอัจะเป็นท่�ปริ่ะจักษ์แล้วว่�รัิ่ฐบ�ลจ่น

ปริ่ะสบผ่ลสำ�เร็ิ่จในก�ริ่คำวบคุำมก�ริ่ริ่ะบ�ดข้อัง COVID–19  

ได้เป็นอัย่�งด่ ดังนั�นข้้อัมูลและปริ่ะสบก�ริ่ณ์์ข้อังจ่นจึงเป็น 

เร่ิ่�อังท่�คำวริ่ศึกษ�และทำ�คำว�มเข้้�ใจ เพ่ั�อันำ�ม�ใช้่ปริ่ะโยช่น์ใน

ปริ่ะเทศไทยและปริ่ะเทศอ่ั�นๆ
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การติิดต่ิอขีอง COVID–19 

 กริ่ณ่์ส่วนใหญ่ (78–85%) เก่ดจ�กก�ริ่ต่ดต่อักันใน

คำริ่อับคำรัิ่วจ�ก ‘ลัะอองเสมหะ’ (droplet) ไม่ใช่่จ�ก ‘ลัะออง

อากาศุ’ (aerosol) ดังนั�น ก�ริ่ไม่เข้้�ไปอัยู่ริ่วมกันในท่�แอัอััด  

ไม่ห�ยใจริ่ดกัน หร่ิ่อัถูึกละอัอังจ�กก�ริ่ไอัหร่ิ่อัจ�ม จึงเป็นส่�งท่�

คำวริ่ปฏ่ิบัต่ ข้้อัสรุิ่ปสำ�คัำญข้อังริ่�ยง�นส่วนน่�ค่ำอั เม่�อัท�งก�ริ่จ่น

สั�งให้ยุต่ทุกก่จกริ่ริ่มท่�ต้อังม่ก�ริ่ริ่วมตัวหร่ิ่อัก�ริ่ชุ่มนุมอัย่�ง

เคำร่ิ่งคำรัิ่ดแล้ว ก�ริ่แพัร่ิ่ข้ย�ยข้อัง COVID–19 ย่อัมจะเหล่อัอัยู่

เพ่ัยงแนวท�งเด่ยว ค่ำอัก�ริ่ต่ดต่อักันริ่ะหว่�งคำนในคำริ่อับคำรัิ่ว 

เป็นหลัก เม่�อัเป็นเช่่นนั�น ก�ริ่ต่ดต�มและแยกตัวผู้่ป่วยกับ 

ผู้่ท่�ม่โอัก�สต่ดเช่่�อัไม่ให้แพัร่ิ่ข้ย�ยอัอักไปในวงกว้�งจึงทำ�ได ้

อัย่�งม่ปริ่ะส่ทธุ่์ผ่ลย่�งขึ้�น

 ช่่วงเวล�ฟัื้กตัวข้อัง COVID–19 นั�นได้ม่ก�ริ่ว่จัยอัย่�ง

ละเอ่ัยดโดยมห�ว่ทย�ลัยจอันส์ ฮ่อัปก่นส์ (Johns Hopkins 

University) ซึึ่�งผ่ลก�ริ่ว่จัยท่�ต่พ่ัมพ์ัเม่�อั 9 ม่น�คำม 2020  

สรุิ่ปว่� COVID–19 ใช้่เวล�ฟัื้กตัวเฉุล่�ย 5.1 วัน โดยปริ่ะม�ณ์ 

97% ข้อังผู้่ท่�ต่ดเช่่�อัจะแสดงอั�ก�ริ่ภั�ยในเวล� 14 วัน ดังนั�น 

ง�นว่จัยน่�จึงช่่วยย่นยันคำว�มสำ�คัำญข้อังก�ริ่กักตัวเอั�ไว้เป็น 

เวล� 14 วันเพ่ั�อัดูอั�ก�ริ่ โดยผู้่ท่�ป่วยเป็น COVID–19 นั�น  
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80% จะป่วยไม่ม�กและไม่ต้อังเข้้�รัิ่บก�ริ่รัิ่กษ�ท่�โริ่งพัย�บ�ล 

แต่จะม่อ่ัก 15% ท่�จำ�เป็นต้อังได้รัิ่บก�ริ่รัิ่กษ�พัย�บ�ลและ 

ต้อังใช้่เคำร่ิ่�อังช่่วยเพั่�มอัอักซ่ึ่เจน และอ่ัก 5% ท่�จะม่อั�ก�ริ่ 

หนักม�กถึึงข้น�ดต้อังเข้้�รัิ่บก�ริ่รัิ่กษ�ในห้อังไอัซ่ึ่ยู อััตริ่�ก�ริ่

เส่ยช่่ว่ตข้อังผู้่ป่วย COVID–19 ในเม่อังอู่ัฮั่�นนั�นสูงถึึง 4%  

แต่ในเม่อังอั่�นๆ ข้อังจ่น อััตริ่�ก�ริ่เส่ยช่่ว่ตจะตำ��กว่�ม�ก ค่ำอั 

ไม่ถึึง 1% โดยอััตริ่�ก�ริ่เส่ยช่่ว่ตจะม�กหร่ิ่อัน้อัยขึ้�นอัยู่กับปัจจัย

หล�ยปริ่ะก�ริ่ดังท่�จะกล่�วถึึงในบทต่อัไป

อาการขีอง COVID–19 แลัะการฟ้ิ�นตัิวุ

 อั�ก�ริ่ท่�พับบ่อัยท่�สุด 2 อั�ก�ริ่ค่ำอั ก�ริ่ม่ไข้้ (88%) 

และก�ริ่ไอัแหง้ๆ (68%) อั�ก�ริ่ท่�ไม่ใช่่สัญญ�ณ์ข้อัง COVID–19 

ค่ำอันำ��มูกไหล นอักจ�กนั�นผู้่ท่�เป็น COVID–19 ยังจะม่อั�ก�ริ่

อ่ัอันแริ่ง (38%) ไอัแบบม่เสมหะ (33%) ห�ยใจลำ�บ�ก (18%) 

เจ็บคำอั (14%) ปวดหัว (14%) ปวดกล้�มเน่�อั (14%) และ

หน�วสั�น (11%) ช่่วงริ่ะยะฟ้ื้�นตัวโดยเฉุล่�ยอัยู่ท่�ปริ่ะม�ณ์ 3–6 

สัปด�ห์สำ�หรัิ่บผู้่ท่�อั�ก�ริ่หนัก และ 2 สัปด�ห์สำ�หรัิ่บผู้่ท่�ป่วย

ไม่ม�ก
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ปั็จ๋จั๋ยสำาเร็จ๋ขีองจี๋น 

 น�ยเอัลเว่ร์ิ่ดบอักว่� ปัจจัยสำ�คัำญค่ำอัคำว�มริ่วดเร็ิ่ว 

(speed) ได้แก่ คำว�มริ่วดเร็ิ่วในก�ริ่ตริ่วจพับผู้่ต่ดเช่่�อั (find)  

ก�ริ่กักกันผู้่ท่�ต่ดเช่่�อั (isolate) และก�ริ่ต่ดต�มตริ่วจผู้่ใกล้ช่่ด

กับผู้่ต่ดเช่่�อัทั�งหมด (track their contacts) ซึึ่�งน�ยเอัลเว่ร์ิ่ด 

ยำ��ว่�ก�ริ่ดำ�เน่นก�ริ่อัย่�งม่ปริ่ะส่ทธุ่์ภั�พัดังกล่�วในทุกๆ มณ์ฑล

ข้อังจ่นม่คำว�มสำ�คัำญอัย่�งย่�งต่อัคำว�มสำ�เริ่็จในก�ริ่คำวบคำุม 

ก�ริ่ริ่ะบ�ดข้อัง COVID–19 กล่�วค่ำอั ไม่ใช่่ก�ริ่ ‘ปิดเม่อัง’ 

(lockdown) อู่ัฮั่�นและเม่อังใกล้เค่ำยงเพ่ัยงอัย่�งเด่ยว ซึึ่�งกริ่ะทบ

กับปริ่ะช่�ช่นปริ่ะม�ณ์ 50 ล้�นคำน แต่เป็นก�ริ่ใช้่ม�ตริ่ก�ริ่

คำวบคุำมก�ริ่แพัร่ิ่ริ่ะบ�ดข้อัง COVID–19 อัย่�งเข้้มข้้นในลักษณ์ะ

น่�ไปทั�วปริ่ะเทศ และม่ “ก�ริ่สริ่้�งคำว�มรู้ิ่ คำว�มเข้้�ใจ และ 

ก�ริ่ยอัมรัิ่บม�ตริ่ก�ริ่ในริ่ะดับสูงอัย่�งไม่น่�เช่่�อัในหมู่ปริ่ะช่�กริ่”

 คำำ�ถึ�มต่อัม�ค่ำอั ม�ตริ่ก�ริ่ท่�เข้้มข้้นข้อังจ่นนั�นจะนำ�ม�

ใช้่กับปริ่ะเทศต�่งๆ ไดม้�กน้อัยเพ่ัยงใด ซึ่ึ�งในส่วนน่�ริ่�ยง�นข้อัง

อังค์ำก�ริ่อัน�มัยโลกสรุิ่ปว่� “ชุ่มช่นส่วนใหญ่ในโลกยังไม่พัร้ิ่อัม

รัิ่บม่อักับเร่ิ่�อังน่� ไม่ว่�ในแง่ข้อังว่ธุ่์ค่ำดหร่ิ่อัในแง่ข้อังเคำร่ิ่�อังม่อั

ใช้่สอัย ไม่พัร้ิ่อัมท่�จะใช้่ม�ตริ่ก�ริ่แบบท่�ใช้่คำวบคุำม COVID–19 

ในจ่น” 
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 ด้วยเหตุน่� จึงไม่แปลกท่�เริ่�จะเห็นก�ริ่ริ่ะบ�ดอัย่�ง

ริ่วดเร็ิ่วข้อัง COVID–19 ไปยงัปริ่ะเทศอ่ั�นๆ และต�มข้้อัมูลล่�สุด

พับว่� ก�ริ่ริ่ะบ�ดในทว่ปยุโริ่ปและตะวันอัอักกล�งดูน่�เป็นห่วง

อัย่�งย่�ง ทั�งยังม่ก�ริ่ริ่�ยง�นข่้�วจำ�นวนผู้่ต่ดเช่่�อัท่�เพ่ั�มขึ้�นอัย่�ง

ก้�วกริ่ะโดดในสหรัิ่ฐอัเมร่ิ่ก� นอักจ�กน่� ก�ริ่แถึลงข่้�วเม่�อั 

วันท่� 11 ม่น�คำม ข้อังน�งอัังเกล� แมร์ิ่เค่ำล น�ยกรัิ่ฐมนตร่ิ่

เยอัริ่มน่ ว่�ปริ่ะช่�ช่นอั�จต่ดเช่่�อัไวรัิ่สโคำโริ่น�ได้ม�กถึึง 70% 

ก็ไม่ใช่่ข่้�วด่เลย 

บท้เรียนจ๋ากยุโรป็

 ก�ริ่ท่�อังค์ำก�ริ่อัน�มัยโลกปริ่ะก�ศว่�ยุโริ่ปเป็นศูนย์กล�ง

ก�ริ่แพัร่ิ่ริ่ะบ�ดข้อัง COVID–19 ไปแล้วนั�น ถ่ึอัเป็นบทเร่ิ่ยน

สำ�คัำญว่�จะต้อังดำ�เน่นก�ริ่อัย่�งริ่วดเร็ิ่วท่�สุดท่�จะคำวบคุำมก�ริ่

ริ่ะบ�ด โดยก�ริ่ตริ่วจสอับทุกคำนท่�สงสัยว่�จะต่ดเช่่�อัอัย่�ง 

เร่ิ่งด่วน (test) และต่ดต�มผู้่ท่�ใกล้ช่่ดกับผู้่ท่�ต่ดเช่่�อั (trace) 

เพ่ั�อันำ�เอั�กลุ่มบุคำคำลดังกล่�วม�กักกัน (isolate) พัร้ิ่อัมกันนั�น

ต้อังบอักปริ่ะช่�ช่นให้ทริ่�บถึึงบทบ�ทและหน้�ท่�ข้อังทุกคำน 
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ในก�ริ่ทำ�ให้ก�ริ่ดำ�เน่นก�ริ่ดังกล่�วปริ่ะสบคำว�มสำ�เร็ิ่จลุล่วง 

ไปด้วยด่อัย่�งริ่วดเร็ิ่วท่�สุด (inform) ซึึ่�งห�กทำ�ภั�ริ่ก่จดังกล่�ว

ไม่สำ�เริ่จ็ ปริ่ะเทศกจ็ะต้อังปริ่ะสบว่กฤตด�้นส�ธุ์�ริ่ณ์สขุ้ ดังเช่่น

ท่�กำ�ลังเก่ดขึ้�นในปริ่ะเทศอ่ัต�ล่ ผ่ลท่�จะต�มม�ก็ค่ำอัคำว�มสูญเส่ย

ใหญ่หลวง ทั�งในด้�นช่่ว่ตข้อังปริ่ะช่�ช่นและคำว�มเส่ยห�ย 

ท�งเศริ่ษฐก่จ

 ก�ริ่มอังเฉุพั�ะตัวเลข้จำ�นวนผู้่ต่ดเช่่�อัและจำ�นวนผู้่เส่ย

ช่่ว่ตว่�ม�กน้อัยเพ่ัยงใดเป็นริ่�ยปริ่ะเทศนั�น เป็นก�ริ่มอังปัญห�

ในม่ต่ท่�แคำบเก่นไปและไม่สะท้อันปัญห�ท่�แท้จร่ิ่ง เช่่นจ่นม่ 

ผู้่ป่วยเป็น COVID–19 ม�กท่�สุด ค่ำอักว่� 81,000 คำน และม่ 

ผู้่เส่ยช่่ว่ตไปแลว้ถึึง 3,287 คำน (ตัวเลข้วันท่� 26 ม่น�คำม 2020)  

แต่จ่นนั�นถ่ึอัได้ว่�คำวบคุำมก�ริ่ริ่ะบ�ดข้อัง COVID–19 ได้อัยู่ม่อั

แล้ว และท่�สำ�คัำญค่ำอัริ่ะบบส�ธุ์�ริ่ณ์สุข้ข้อังจ่นส�ม�ริ่ถึรัิ่บม่อักับ

จำ�นวนผู้่ป่วยท่�ม่อัยู่ในปัจจุบัน ริ่วมทั�งส�ม�ริ่ถึริ่อังรัิ่บจำ�นวน 

ผู้่ป่วยท่�อั�จเพ่ั�มขึ้�นเล็กน้อัยต่อัวันได้แล้ว ดังนั�นอััตริ่�ก�ริ่ 

เส่ยช่่ว่ต (จำ�นวนผู้่เส่ยช่่ว่ตห�ริ่ด้วยจำ�นวนผู้่ป่วย) จึงค่ำอันข้้�ง

น่�งอัยู่ท่�ริ่�ว 4% แต่ในกริ่ณ่์ข้อังอ่ัต�ล่นั�นปริ่ะเม่นได้ว่�กำ�ลังจะ

คำวบคุำมสถึ�นก�ริ่ณ์์ไม่ได้ และม่อััตริ่�ก�ริ่เส่ยช่่ว่ตสูงท่�สุดในโลก

ถึึงกว่� 10% ดังท่�เห็นได้จ�กต�ริ่�งในหน้�ถัึดไปท่�ม�จ�กข้้อัมูล

เม่�อัวันท่� 26 ม่น�คำม 2020 ในทำ�นอังเด่ยวกัน อ่ัหร่ิ่�นและ

สเปนก็อัยู่ในสถึ�นะน่�เป็นห่วงเช่่นกัน
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จ๋ำานวุน
ผ้้ป็�วุยเป็็น
COVID–19

จ๋ำานวุน
ผ้้เสียชีื้วิุติ

ป็ระเท้ศุ / 
ดินแดน

สัดส่วุน
การเสียชีื้วิุติ

(%)

จ๋ำานวุนผ้้ป็�วุย
ต่ิอป็ระชื้ากร 
1 ล้ัานคน

ป็ระเท้ศุท่ี้ควุบคุมโรคสำาเร็จ๋แล้ัวุ

81,285 3,287จี๋น 4.04 56

683 2สิงคโป็ร์ 0.29 117

453 4เกาะฮ่่องกง 0.88 60

9,241 131เกาหลีัใต้ิ 1.42 180

252 2เกาะไต้ิหวัุน 0.79 11

บางป็ระเท้ศุในท้วีุป็ยุโรป็

74,386 7,503อิติาลีั 10.09 1,230

56,188 4,089สเป็น 7.28 1,202

40,421 229เยอรมนี 0.57 482

25,233 1,331ฝ่ร่ังเศุส 5.27 387

11,575 172สวิุติเซึ่อร์แลันด์ 1.49 1,337

3,279 14นอร์เวุย์ 0.43 605

บางป็ระเท้ศุในติะวัุนออกกลัาง

อิหร่าน

อิรัก

กาติาร์

ป็ระเท้ศุอ่้นๆ

สหรัฐอเมริกา

ไท้ย

ท่�ม�: www.worldometers.info/coronavirus/ (26 ม่น�คำม 2020)

29,406 2,234 7.60 350

382 36 9.42 9

537 – – 186

68,905 1,037 1.50 208

1,045 4 0.38 15
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 ในวันน่� เริ่�อั�จใช้่ปริ่ะเทศจ่น ฮ่่อังกง ส่งคำโปร์ิ่ เก�หล่ใต้

และไต้หวัน เป็นบริ่ริ่ทัดฐ�นข้อังปริ่ะเทศท่�ปริ่ะสบปัญห�ก่อัน 

แต่ส�ม�ริ่ถึคำวบคุำมก�ริ่ริ่ะบ�ดและดูแลผู้่ป่วยได้อัย่�งทั�วถึึงแล้ว 

จะเห็นได้ว่�จ่นท่�ปริ่ะสบปัญห�หนักอัย่�งย่�งในช่่วงแริ่กนั�น  

ม่อััตริ่�ก�ริ่เส่ยช่่ว่ตสูงท่�สุดในกลุ่มน่�ค่ำอัริ่�ว 4% และม่ผู้่ป่วย 

เป็นสัดส่วนสูงถึึง 56 คำนต่อัปริ่ะช่�กริ่ 1 ล้�นคำน แต่ก็สะท้อัน

ให้เห็นว่�ห�กม่ผู้่ป่วย 50 กว่�คำนต่อัปริ่ะช่�กริ่ 1 ล้�นคำนนั�น 

ริ่ะบบส�ธุ์�ริ่ณ์สุข้ยังส�ม�ริ่ถึรัิ่บม่อักับโริ่คำน่�ได้ แต่ห�กจะให้ด่ 

ย่�งกว่�นั�น คำวริ่พ่ัจ�ริ่ณ์�กริ่ณ่์ข้อังส่งคำโปร์ิ่ เก�หล่ใต้ และไต้หวัน

ซึึ่�งแสดงให้เห็นว่�ก�ริ่บร่ิ่ห�ริ่จัดก�ริ่ท่�ด่ให้ผ่ลน่�พัอัใจอัย่�งม�ก 

โดยอััตริ่�ก�ริ่เส่ยช่่ว่ตส�ม�ริ่ถึลดลงได้อัย่�งม่นัยสำ�คัำญห�กม่

ก�ริ่ดูแลผู้่ป่วยท่�เข้้มแข็้งและทั�วถึึง ซึึ่�งในกริ่ณ่์ข้อังเก�หล่ใต้นั�น

แม้จะม่ผู้่ป่วยค่ำดเป็นจำ�นวนม�กถึึง 180 คำนต่อัปริ่ะช่�กริ่  

1 ล้�นคำน แต่ริ่ะบบส�ธุ์�ริ่ณ์สุข้คำวบคุำม COVID–19 ได้ ทำ�ให้

ม่อััตริ่�ผู้่เส่ยช่่ว่ตเพ่ัยง 1.42% แต่ปริ่ะเทศท่�ทำ�ได้ด่ท่�สุดน่�จะ

สรุิ่ปได้ว่�เป็นเก�ะไต้หวัน 

 เม่�อัเปร่ิ่ยบเท่ยบกับทว่ปยุโริ่ป จะเห็นว่�ม่คำว�มแตกต่�ง

กันอัย่�งม�ก เช่่นกริ่ณ่์ข้อังอ่ัต�ล่นั�นสรุิ่ปได้ว่� ริ่ะบบส�ธุ์�ริ่ณ์สุข้

ไม่ส�ม�ริ่ถึคำวบคุำมก�ริ่แพัร่ิ่ข้ย�ยข้อังโริ่คำและดูแลผู้่ป่วยได้อัย่�ง

ม่ปริ่ะส่ทธุ่์ภั�พั ทำ�ให้อััตริ่�ก�ริ่เส่ยช่่ว่ตเพ่ั�มขึ้�นถึึงกว่� 10%  

ในข้ณ์ะเด่ยวกัน ปริ่ะเทศอัย่�งเช่่นสว่ตเซึ่อัร์ิ่แลนด์และนอัร์ิ่เวย์

ซึึ่�งม่ปริ่ะช่�กริ่น้อัยเม่�อัเท่ยบกับจำ�นวนผู้่ป่วย กล่�วค่ำอัใน 



beating covid–19   57

สว่ตเซึ่อัร์ิ่แลนด์ม่ผู้่ป่วยม�กถึึง 1,337 คำนต่อัปริ่ะช่�กริ่ 1 ล้�น

คำน และในนอัร์ิ่เวย์ม่ผู้่ป่วย 605 คำนต่อัปริ่ะช่�กริ่ 1 ล้�นคำน  

แต่อััตริ่�ก�ริ่เส่ยช่่ว่ตยังตำ��ม�กค่ำอั 1.49% และ 0.43%  

ต�มลำ�ดับ อััตริ่�ก�ริ่เส่ยช่่ว่ตท่�ปริ่ะเทศเยอัริ่มน่กต็ำ��ม�กเช่่นกนั

โดยเฉุพั�ะเม่�อัเท่ยบกบัฝรัิ่�งเศส ทั�งน่�จะต้อังต่ดต�มดูสถึ�นก�ริ่ณ์์

ต่อัไป ปริ่ะเทศท่�น่�เป็นห่วงอัย่�งม�กค่ำอัอ่ัหร่ิ่�น ท่�อััตริ่�ก�ริ่ 

เส่ยช่่ว่ตสูงถึึง 7.6% และจำ�นวนผู้่ป่วยสูงถึึง 350 คำนต่อั

ปริ่ะช่�กริ่ 1 ล้�นคำน 

 เม่�อัมอังภั�พัริ่วมข้อังหล�ยๆ ปริ่ะเทศดังน่� เห็นได้ชั่ดว่�

คำำ�ถึ�มสำ�คัำญท่�กำ�หนดคำว�มเป็นคำว�มต�ยข้อังปริ่ะช่�ช่นใน

ริ่ะดับนโยบ�ย ค่ำอัก�ริ่ปริ่ะเม่นให้ได้ว่�ริ่ะบบส�ธุ์�ริ่ณ์สุข้ข้อัง

ปริ่ะเทศจะส�ม�ริ่ถึริ่อังรัิ่บจำ�นวนผู้่ป่วยต่อัปริ่ะช่�กริ่ 1 ล้�นคำน

ได้ม�กท่�สุดท่�จำ�นวนเท่�ไริ่ และจะต้อังพัย�ย�มทุกท�งเพ่ั�อัลด

จำ�นวนผู้่ป่วยในปริ่ะเทศไม่ให้เพ่ั�มขึ้�นอัย่�งกะทันหัน

 ณ์ วันท่� 26 ม่น�คำม 2020 จำ�นวนผู้่ปว่ยและผู้่เส่ยช่่ว่ต

จ�ก COVID–19 ในปริ่ะเทศไทยยังถ่ึอัว่�ไม่สูงม�กและหวังว่�

จะเป็นเช่่นนั�นต่อัไป แต่จำ�นวนผู้่ต่ดเช่่�อัริ่�ยวันท่�เพ่ั�มขึ้�นอัย่�ง 

ก้�วกริ่ะโดดนั�นเป็นเร่ิ่�อังท่�กำ�ลังทำ�ให้คำนไทยกังวลใจอัย่�งย่�ง 

 สำ�หรัิ่บปริ่ะช่�ช่นทั�วไป น่�ค่ำอัส�เหตุท่�เริ่�ต้อังกลับม�

ย้อันดูว่�ส่วนตัวเริ่�จะส�ม�ริ่ถึลดคำว�มเส่�ยงท่�จะเป็น COVID–19 

ได้โดยว่ธุ่์ใดบ้�ง
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ป็ัจ๋จ๋ัยเสี่ยง

ท้ี่ท้ำาให้ป็�วุยจ๋าก COVID–19

4

the risks
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ในบท้ท่ี้แล้ัวุได้กล่ัาวุถู่งการแถูลังข่ีาวุเม่้อวัุนท่ี้ 11 มีนาคมขีอง

นางอังเกลัา แมร์เคิลั นายกรัฐมนติรีขีองป็ระเท้ศุเยอรมนีท่ี้

แสดงควุามเป็็นห่วุงวุ่า COVID–19 จ๋ะแพร่ขียายอย่างรวุดเร็วุ

ในป็ระชื้ากรเพราะป็ระชื้าชื้นไม่มีภ้มิต้ิานท้าน จ๋นท้ำาให้คน 

70% เป็็น COVID–19 

 ก�ริ่แถึลงข้่�วน่� ช่่� ว่�ปริ่ะเด็นสำ�คัำญในก�ริ่ต่อัสู้กับ 

โริ่คำริ่ะบ�ดทุกปริ่ะเภัทค่ำอัก�ริ่คำวบคุำมให้ก�ริ่ต่ดเช่่�อั (หร่ิ่อัก�ริ่

ริ่ะบ�ดข้อังโริ่คำ) นั�นเก่ดขึ้�นอัย่�งค่ำอัยเป็นค่ำอัยไปให้ม�กท่�สุด 

กล่�วค่ำอั จะต้อังม่ผู้่ต่ดเช่่�อัใหม่ในแต่ละวันเพ่ัยงวันละไม่ก่�ริ่�ย 

เพัริ่�ะในกริ่ณ่์เช่่นนั�น แม้โริ่คำจะริ่ะบ�ดอัยู่น�นเป็นเวล�หล�ย

เด่อันหร่ิ่อัหล�ยปีก็ไม่เป็นไริ่ เน่�อังจ�กริ่ะบบส�ธุ์�ริ่ณ์สุข้ข้อัง

ปริ่ะเทศจะยงัม่ศักยภั�พัสำ�ริ่อังและม่บคุำล�กริ่เพ่ัยงพัอัท่�จะรัิ่บม่อั

กับโริ่คำริ่ะบ�ดดังกล่�ว ซึึ่�งย่อัมหม�ยถึึงคำว�มเข้้มข้้นในก�ริ่ให้ 

ก�ริ่รัิ่กษ�ท่�เพ่ั�มขึ้�น ตลอัดจนเวล�ท่�ม�กพัอัจะใช้่สำ�หรัิ่บค่ำดค้ำน

ว่ธุ่์รัิ่กษ�หร่ิ่อัวัคำซ่ึ่นเพ่ั�อัสร้ิ่�งภูัม่ต้�นท�นโริ่คำให้ได้ในท่�สุด พูัดอ่ัก

นัยหนึ�ง แนวโน้มข้อังก�ริ่ต่ดเช่่�อัจะต้อังไม่ใช่่ก�ริ่ต่ดเช่่�อัเพ่ั�มขึ้�น

อัย่�งรุิ่นแริ่งและเฉุ่ยบพัลัน ห�กต้อังค่ำอัยๆ เก่ดขึ้�นดังแสดงใน

รูิ่ปปริ่ะกอับในหน้�ถัึดไป
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ท่�ม�: CDC

จ๋ำา
น
วุน

ผ้้ติ
ดเ

ชื้�อ
ใน

แติ
ลัะ

วุน

ระยะเวุลัาตัิ�งแต่ิเร่ิมมีการติิดเช้ื้�อครั�งแรก

จ๋ำานวุนผ้้ติิดเช้ื้�อ
ในกรณีไม่มี

มาติรการป้็องกัน

ชื้ะลัอการระบาดไม่ให้
สถูานการณ์เดินไป็ส่้
จุ๋ดท่ี้รุนแรงท่ี้สุด

ท้ำาให้ป็ริมาณผ้้ติิดเช้ื้�อลัดลัง

จ๋ำานวุนผ้้ติิดเช้ื้�อ
ในกรณีท่ี้มีมาติรการป้็องกัน

ศัุกยภาพขีองระบบสาธารณสุขี

flattening the curve

กริ่�ฟื้ Flattening the Curve (ลดความชัน) แสดงให้เห็นว่�ห�กม่ม�ตริ่ก�ริ่

ป้อังกันโดยให้ผู้่คำนรัิ่กษ�ริ่ะยะห่�งท�งสังคำม จะช่่วยทำ�ให้จำ�นวนผู้่ต่ดเช่่�อัใน

แต่ละวันลดจำ�นวนลงจนอัยู่ในริ่ะดับท่�ศักยภั�พัข้อังริ่ะบบส�ธุ์�ริ่ณ์สุข้ส�ม�ริ่ถึ

รัิ่บม่อัไหว
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 จะว่�ไป ก�ริ่ลดอััตริ่�ก�ริ่ป่วยเป็น COVID–19 อั�จ

ทำ�ได้ไม่ย�กอัย่�งท่�ค่ำด ห�กดูจ�กปริ่ะสบก�ริ่ณ์์ข้อังปริ่ะเทศจ่น 

ดังคำำ�ให้สัมภั�ษณ์์ข้อังน�ยเอัลเว่ริ่์ด หัวหน้�ท่มข้อังอังคำ์ก�ริ่

อัน�มัยโลก ท่�บอักว่� เม่�อัท�งก�ริ่จ่นปริ่ะก�ศให้ยกเล่กก�ริ่ 

จัดง�นหร่ิ่อัก่จกริ่ริ่มทุกปริ่ะเภัทท่�ม่ปริ่ะช่�ช่นม�อัยู่ริ่วมตัว 

ใกล้ช่่ดกันในพ่ั�นท่�จำ�กัด ม่ก�ริ่บังคัำบใช้่กฎหม�ยอัย่�งเข้้มข้้น 

และได้รัิ่บคำว�มร่ิ่วมม่อัอัย่�งด่นั�น ก็พับว่�ช่่อังท�งในก�ริ่ริ่ะบ�ด

ข้อัง COVID–19 เหล่อัไดเ้พ่ัยงช่่อังท�งเด่ยว ค่ำอัก�ริ่แพัริ่เ่ช่่�อัโริ่คำ

ภั�ยในคำริ่อับคำรัิ่วเป็นหลัก (“clustering of cases predominantly 

in families”) 

 ในสถึ�นก�ริ่ณ์์เช่่นน่� ริ่ะบบก�ริ่เฝ้�ริ่ะวังท่�ด่ท่�สุดก็ค่ำอั 

ตัวข้อังปริ่ะช่�ช่นเอัง (“your population is your surveillance 

system”) กล่�วค่ำอั ในเม่�อั COVID–19 แพัร่ิ่ข้ย�ยจ�กภั�ยใน

คำริ่อับคำริ่วัเป็นหลัก ก�ริ่ท่�เริ่�ดูแลและเอั�ใจใส่ญ�ต่พ่ั�น้อัง พ่ัอัแม่

ย่อัมจะช่่วยคำวบคำุมก�ริ่แพัริ่่ข้ย�ยข้อัง COVID–19 ได้อัย่�งม่

ปริ่ะส่ทธุ่์ผ่ลท่�สุด ไม่ได้จำ�เปน็ต้อังพึั�งพั�ริ่ะบบเทคำโนโลย่ลำ��สมยั

เช่่นก�ริ่ตริ่วจจับคำว�มเคำล่�อันไหวข้อังปริ่ะช่�ช่นทุกย่�งก้�วหร่ิ่อั

ริ่ะบบเอัไอัท่�ม่คำว�มสลับซัึ่บซ้ึ่อันแต่อัย่�งใด
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 อัย่�งไริ่ก็ต�ม ส่�งเหล่�น่�จะเก่ดขึ้�นได้ ปริ่ะช่�ช่นจะต้อัง

ม่คำว�มรู้ิ่คำว�มเข้้�ใจท่�ถูึกต้อัง และรัิ่ฐจะต้อังส่�อัส�ริ่อัย่�งชั่ดเจน

ว่�ต้อังก�ริ่ให้ปริ่ะช่�ช่นทำ�อัะไริ่และอัย่�งใดก่อันหลัง เช่่น 

น�ยเอัลเว่ร์ิ่ดยำ��ว่� ปริ่ะช่�ช่นจะต้อังรัิ่บทริ่�บโดยทั�วกันว่� 

อั�ก�ริ่สำ�คัำญข้อัง COVID–19 ค่ำอัก�ริ่เป็นไข้้ (88%) และอั�ก�ริ่

ไอัแห้งๆ (68%) ไม่ใช่่ก�ริ่ม่นำ��มูกไหล และเม่�อัม่อั�ก�ริ่  

2 ปริ่ะเภัทน่� ปริ่ะช่�ช่นก็ต้อังรู้ิ่ว่�รัิ่ฐบ�ลได้จัดตั�งคำล่น่กรัิ่บ 

ตริ่วจไข้้ (fever clinic) ไว้เพ่ั�อัให้เข้้�ไปริ่ับก�ริ่ตริ่วจพ่ัสูจน์ว่� 

เป็น COVID–19 หร่ิ่อัไม่ และต้อังรู้ิ่ตัวว่�ต้อังปฏ่ิบัต่ตัวอัย่�งไริ่

ในริ่ะหว่�งริ่อัผ่ลก�ริ่ตริ่วจ ตลอัดจนจะต้อังม่เจ้�หน้�ท่�ม�คำอัย

ตริ่วจสอับข้้อัมูลว่� ‘ผู้่สงสัยว่�จะป่วย’ ได้พับปะและต่ดต่อั 

ใคำริ่บ้�ง ฯลฯ ทั�งน่� ส่�งสำ�คัำญท่�ต้อังยำ��ค่ำอัคำว�มริ่วดเร็ิ่ว ซึึ่�งเช่่�อัว่�

ปริ่ะช่�ช่นทุกคำนพัริ่้อัมให้คำว�มริ่่วมม่อัอัยู่แล้ว เพัริ่�ะไม่ม่ใคำริ่

ต้อังก�ริ่ให้ตัวเอังหร่ิ่อัญ�ต่พ่ั�น้อังเป็น COVID–19

 ‘ข่้�วด่’ ค่ำอั อังคำ์ก�ริ่อัน�มัยโลกพับว่�ในมณ์ฑล 

สำ�คัำญๆ ข้อังจ่น เช่่น กว�งตุ้ง ท่�ได้ทำ�ก�ริ่สำ�ริ่วจปริ่ะช่�กริ่ถึึง 

320,000 คำนท่�คำล่น่กตริ่วจไข้้ พับว่�แม้ในช่่วงท่� COVID–19  

ริ่ะบ�ดหนักท่�สุด (peak of the outbreak) ก็ตริ่วจพับผู้่ท่� 

ต่ดเช่่�อัและป่วยเป็น COVID–19 เพ่ัยง 0.47% เท่�นั�น ซึึ่�งเป็น

สัดส่วนท่�ตำ��กว่�ไข้้หวัดใหญ่อัย่�งม�ก เพัริ่�ะถ้ึ�เป็นกริ่ณ่์ข้อัง 

ไข้้หวัดใหญ่นั�น มักพับผู้่ต่ดเช่่�อัม�กถึึง 20–40% ข้อังปริ่ะช่�ช่น

ทั�งหมด และพับม�กท่�สุดในเด็กเล็ก แต่ในกริ่ณ่์ข้อัง COVID–19 
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นั�น กลับม่ข้้อัด่อัย่�งม�กค่ำอัเด็กไม่ค่ำอัยได้รัิ่บผ่ลกริ่ะทบ อััตริ่�

ก�ริ่ป่วยและเส่ยช่่ว่ตข้อังเด็กเล็กตำ��ม�กๆ ซึึ่�ง ณ์ ข้ณ์ะน่�ยัง 

ไม่ทริ่�บแน่ชั่ดว่�เหตุใดเด็กเล็กจึงไม่ต่ดโริ่คำน่� หร่ิ่อัเป็นโริ่คำแล้ว

แต่ร่ิ่�งก�ยได้รัิ่บผ่ลกริ่ะทบเพ่ัยงเล็กน้อัย เป็นต้น

 แต่ ‘ข่ีาวุร้าย’ ค้อ COVID–19 นั�นท้ำาให้ป็�วุยหนัก 

คิดเป็็นสัดส่วุน 20% ขีองผ้้ป็�วุย แลัะป็�วุยหนักมาก 5%  

โดยอัติราการเสียชีื้วิุติอาจ๋ส้งถู่ง 2% เม่้อเป็รียบเที้ยบกับ 

ไข้ีหวัุดใหญ่ท่ี้มีการเสียชีื้วิุติป็ระมาณ 0.1%

 นอักจ�กน่�ยังม่ปัจจัยเส่�ยงอ่ั�นๆ อ่ัก ดังจะเห็นได้จ�ก

ต�ริ่�งท่�สรุิ่ปไว้ในหน้�ถัึดไป ทั�งน่�เป็นข้้อัมูลจ�กจำ�นวนผู้่ป่วย

ทั�งหมด 44,672 คำนในปริ่ะเทศจ่น โดยผู้่ป่วยส่วนใหญ่อัยู่ท่�

มณ์ฑลหูเป่ยซึึ่�งในช่่วงแริ่กปริ่ะสบภั�วะว่กฤตอัย่�งหนัก ดังนั�น

จึงส�ม�ริ่ถึต่คำว�มได้ว่�ผู้่ป่วยน่�จะม่อั�ก�ริ่หนักกว่�และอััตริ่�

ก�ริ่เส่ยช่่ว่ตสูงกว่�กริ่ณ่์ท่�ส�ม�ริ่ถึดูแลผู้่ป่วยได้อัย่�งทันท่วงท่

 อายุเป็็นปั็จ๋จั๋ยเส่ียงท่ี้ชัื้ดเจ๋นท่ี้สุด เช่่นคำนอั�ยุ 70–79 

ปีนั�น แม้ม่สัดส่วนเพ่ัยง 4.7% ข้อังปริ่ะช่�กริ่ทั�งหมด แต่ม่อััตริ่�

ก�ริ่ป่วยเป็น COVID–19 สูงถึึง 8.8% ข้อังผู้่ป่วยทั�งหมด และ

ม่อััตริ่�ก�ริ่เส่ยช่่ว่ตจ�กจำ�นวนผู้่ท่�เป็น COVID–19 ในกลุ่มคำน

อั�ยุ 70–79 ปีทั�งหมดสูงถึึง 8% เป็นต้น แน่นอัน อั�ยุนั�นไม่ใช่่

เร่ิ่�อังท่�แต่ละคำนส�ม�ริ่ถึบร่ิ่ห�ริ่จัดก�ริ่ได้ กริ่ะนั�น ยังม่ปัจจัย 

เส่�ยงอ่ั�นๆ อ่ักท่�ผู้่เข่้ยนนำ�ม�เปร่ิ่ยบเท่ยบกับอั�ยุ ดังท่�แสดงใน

ต�ริ่�งหน้�ถัึดไป
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ท่�ม�: Chinese Center for Disease Control and Prevention

สัดส่วุนการเสียชีื้วิุติ
จ๋าก COVID–19

ปั็จ๋จั๋ย

14.8%อั�ยุ 80 ปีขึ้�นไป

13.2%โริ่คำหัวใจและหลอัดเล่อัด

9.2%โริ่คำเบ�หว�นท่�ไม่คำวบคุำม

8.4%โริ่คำคำว�มดันสูง

8.0%โริ่คำริ่ะบบท�งเด่นห�ยใจเร่ิ่�อัรัิ่ง

8.0%อั�ยุ 70–79 ปี

7.6%โริ่คำมะเร็ิ่ง

3.6%อั�ยุ 60–69 ปี

1.4%คำนท่�ไม่ม่อั�ก�ริ่ป่วยใดๆ ก่อันต่ดเช่่�อั

ปั็จ๋จั๋ยเส่ียงท่ี้นำาไป็ส่้โอกาสการเสียชีื้วิุติจ๋าก COVID–19
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 จะเห็นได้ว่� การด้แลัสุขีภาพขีองตัิวุเองให้แข็ีงแรงอย่้

เสมอ ซ่่ึ่งเป็็นเร่้องท่ี้เราควุรจ๋ะต้ิองท้ำาอย่้แล้ัวุนั�น ในสภาวุการณ์

ปั็จ๋จุ๋บันย่ิงกลัายเป็็นเร่้องท่ี้มีควุามสำาคัญ โดยเฉพาะการเลิัก

ส้บบุหร่ี การหลีักเล่ีัยงการเป็็นโรคหัวุใจ๋แลัะหลัอดเล้ัอด แลัะ

การควุบคุมควุามดันแลัะระดับนำ�าติาลัในเล้ัอด ซึึ่�งทำ�ให้ 

คำนอั�ยุน้อัยม่คำว�มเส่�ยงท่�จะเส่ยช่่ว่ตได้ม�กเท่�กับผู้่สูงอั�ยุ  

จะเห็นได้ว่�ก�ริ่เป็นโริ่คำเบ�หว�น โริ่คำคำว�มดัน หร่ิ่อัโริ่คำริ่ะบบ

ท�งเด่นห�ยใจ จะทำ�ให้ผู้่ป่วยท่�อั�ยุไม่ม�กม่คำว�มเส่�ยงเส่ยช่่ว่ต

ด้วย COVID–19 ในริ่ะดับเด่ยวกับคำนอั�ยุ 70–79 ปี ค่ำอั 8% 

เป็นต้น

 ท่�งท้�ยด้วยข้้อัมูลเก่�ยวกับคำว�มเส่�ยงข้อัง COVID–19 

ท่�ค้ำนพับจ�กกริ่ณ่์ผู้่ป่วย 44,672 คำนในจ่นท่�น่�สนใจอ่ัก  

2 ปริ่ะก�ริ่ดังน่�

 1. ผู้่หญ่งม่โอัก�สต่ดเช่่�อัเท่�กับผู้่ช่�ย แต่อััตริ่�ก�ริ่ 

เส่ยช่่ว่ตน้อัยกว่�ผู้่ช่�ย (ผู้่ช่�ยเส่ยช่่ว่ต 4.7% ผู้่หญ่ง 2.8%) 

ซึึ่�งน�ยเอัลเว่ริ่์ดเช่่�อัว่�เป็นเพัริ่�ะผู้่ช่�ยสูบบุหร่ิ่�ม�กกว่�ผู้่หญ่ง 

ทำ�ให้ปอัดไม่แข็้งแริ่ง (COVID–19 โจมต่ปอัดเป็นหลัก)

 2. COVID–19 ม่คำว�มรุิ่นแริ่งในกลุ่มผู้่หญ่งม่คำริ่ริ่ภ์ั

ม�กกว่�กลุ่มอ่ั�น แต่เด็ก 9 ริ่�ยท่�คำลอัดอัอักม�จ�กม�ริ่ด�ท่� 

ต่ดเช่่�อั สุข้ภั�พัแข็้งแริ่งและไม่ต่ดเช่่�อั
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การป็ฏิิบัติิติัวุ

เพ้่อห่างไกลั COVID–19

5

how to stay safe
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การใช้ื้แมสก์

 ณ์ วันน่� คำนไทยพัย�ย�มห�ซ่ึ่�อัหน้�ก�กอัน�มัยท่� 

เร่ิ่ยกกันว่� ‘แมสก์’ (mask) เพ่ั�อัป้อังกันไม่ให้เช่่�อัไวรัิ่สโคำโริ่น�

ส�ยพัันธุ์ุ์ใหม่เข้้�ม�โดนหน้� ซึึ่�งเป็นคำว�มค่ำดท่�ถูึกต้อังใน 

หลักก�ริ่ เพัริ่�ะอัันดบัแริ่กเริ่�จะตอ้ังป้อังกันไม่ให้เช่่�อัโริ่คำเข้้�ม�

เก�ะบนร่ิ่�งก�ยข้อังเริ่� แต่ก็ยังม่ปัจจัยอ่ั�นๆ ท่�จะต้อังนำ�ม�

พ่ัจ�ริ่ณ์�อ่ักด้วย เช่่น ปัจจุบันน่� แมสก์เป็นข้อังห�ซ่ึ่�อัย�กและ

แสนแพัง (ส่วนหนึ�งเป็นเพัริ่�ะรัิ่ฐบ�ลอัอักม�ตริ่ก�ริ่ท่�ข้ว�งกลไก

ตล�ด) บ�งคำนต้อังไปย่นเข้้�ค่ำวริ่อัแจกเปน็เวล�น�นหล�ยชั่�วโมง

ซึึ่�งเพ่ั�มคำว�มเส่�ยงท่�เริ่�จะม่โอัก�สต่ด COVID–19 จ�กผู้่ท่�เริ่� 

ย่นอัยู่ใกล้ๆ เป็นเวล�น�น เพัริ่�ะโดยม�ตริ่ฐ�นข้อังโริ่งพัย�บ�ล

มห�ว่ทย�ลยัในช่่คำ�โก (University of Chicago Medicine) นั�น

ตั�งเกณ์ฑ์เอั�ไว้ว่� ห�กต้อังก�ริ่หล่กเล่�ยงก�ริ่ต่ดเช่่�อั เช่่น  

ไข้้หวัดใหญ่ (ซึึ่�งเป็นไวรัิ่ส) ให้ ย้นให้ห่างจ๋ากผ้้ท่ี้ติิดเช้ื้�อ 

อย่างน้อย 6 ฟุิติ (หร้อ 2 เมติร) แลัะไม่ควุรย้นใกล้ักัน 

เกินกวุ่า 10 นาที้
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หากต้ิองการหลีักเล่ีัยง

การติิดเช้ื้�อไวุรัส

ให้ย้นให้ห่างจ๋ากผ้้ท่ี้ติิดเช้ื้�อ

อย่างน้อย 6 ฟุิติ (หร้อ 2 เมติร) 

แลัะไม่ควุรย้นใกล้ักัน

เกินกวุ่า 10 นาที้
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 นอักจ�กนั�น อ่ักส่�งหนึ�งท่�เริ่�คำวริ่ถึ�มตัวเอังก็ค่ำอั เริ่�จะ

ใส่แมสก์ไปได้ทุกๆ วัน ตลอัดวัน เป็นเวล�ย�วน�นหล�ยเด่อัน

ได้หร่ิ่อัไม่ เพัริ่�ะ มีควุามเป็็นไป็ได้วุ่าการระบาดขีอง COVID–19 

อาจ๋ย้ดเย้�อเกินกวุ่าท่ี้คาดเอาไวุ้ เพราะไวุรัสนี�อาจ๋ยังอย่้กับเรา

ต่ิอไป็อีกแม้อากาศุจ๋ะร้อนมากข่ี�น แลัะเน่้องจ๋ากไวุรัสนี�เป็็น

สายพันธ์ุใหม่ท่ี้มนุษย์ยังไม่ได้มีภ้มิต้ิานท้าน ดังนั�นจ่๋งอาจ๋

ระบาดนานเกินกวุ่าท่ี้คาดก็ได้ 

 ปริ่ะเด็นสุดท้�ยค่ำอัคำว�มต้อังก�ริ่แย่งกันซ่ึ่�อัแมสก์เป็น

จำ�นวนม�กนั�น ย่อัมทำ�ให้ภั�วะข้�ดแคำลนแมสกย่์ดเย่�อัต่อัไปอ่ัก

จนน่�เป็นห่วงว่�ผู้่ท่�จำ�เป็นต้อังใช้่แมสก์อัย่�งย่�ง นั�นค่ำอับุคำล�กริ่

ท่�ทำ�ง�นด้�นส�ธุ์�ริ่ณ์สุข้ จะต้อังเผ่ช่่ญกับคำว�มเส่�ยงท่�เพ่ั�มขึ้�น 

ทั�งๆ ท่�ปัจจุบันก็ต้อังทำ�ง�นหนักและเส่�ยงอัยู่แล้ว ในข้ณ์ะท่� 

พัอัเข้้�ใจได้ว่�คำนส่วนใหญ่ย่อัมต้อังห�ท�งเป็นท่�พึั�งแห่งตนก่อัน

อัย่�งไริ่ก็ด่ พึังทริ่�บว่�ในปริ่ะเทศตะวันตกหล�ยปริ่ะเทศจะไม่

แนะนำ�ให้คำนท่�สุข้ภั�พัด่ใส่แมสก์ ด้วยเหตุผ่ลดังต่อัไปน่�
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 ศูนย์ป้อังกันและคำวบคุำมก�ริ่ริ่ะบ�ดข้อังโริ่คำแห่งสหภั�พั

ยุโริ่ป (European Centre for Disease Prevention and 

Control) เข่้ยนในเว็บไซึ่ต์ว่� ไวุรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่  

“เข้ีาส่้ร่างกายขีองคนผ่านติา จ๋ม้ก แลัะ/หร้อ ป็าก ดังนั�น 

จ่๋งควุรหลีักเล่ีัยงการจั๋บหน้าขีองตัิวุเองก่อนล้ัางม้อ โดยเช้ื้�อ

ไวุรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่จ๋ะมีชีื้วิุติอย่้ได้บนพ้�นผิวุต่ิางๆ  

เช่ื้น โต๊ิะหร้อล้ักบิดป็ระต้ิ เป็็นเวุลัาหลัายช่ัื้วุโมง” ตริ่งน่�

หม�ยคำว�มว่� นอักจ�กจะใส่แมสก์แล้ว ถ้ึ�ห�กหวังผ่ลใน 

ก�ริ่ป้อังกันเต็มท่�จร่ิ่งๆ ก็อั�จต้อังใส่แว่นต�ท่�รัิ่ดกุมเป็นปริ่ะจำ�

พัร้ิ่อัมกันไปอ่ักด้วย  

 ในข้ณ์ะเด่ยวกัน น�ยแพัทย์ใหญ่ข้อังสหรัิ่ฐฯ (United 

States Surgeon General) ตั�งข้้อัสังเกตว่� คำนท่�ไม่ม่

ปริ่ะสบก�ริ่ณ์์ในก�ริ่ใช้่แมสก์ พัอัเร่ิ่�มใช้่ก็มักจะเอั�ม่อัม�จับ

หน้�ต�ข้อังตัวเอังบ่อัยๆ ซึึ่�งย่อัมเพ่ั�มคำว�มเส่�ยงจ�กก�ริ่ต่ดเช่่�อั

ให้ม�กขึ้�น อังค์ำก�ริ่อัน�มัยโลกจึงได้เน้นยำ��ว่�ห�กต้อังก�ริ่จะ 

ใส่แมสก์ ก็ต้อังใส่โดยม่อัท่�ล้�งสะอั�ดแล้ว และเม่�อัจะถึอัดอัอัก

เช่่น เวล�รัิ่บปริ่ะท�นอั�ห�ริ่ ก็ต้อังถึอัดโดยจับส�ยรัิ่ดหลังหู 

ไม่ใช่่บร่ิ่เวณ์ด้�นหน้�ข้อังแมสก์ นอักจ�กนั�นจะต้อังล้�งม่อั 

หลังจ�กถึอัดแมสก์อัอัก แล้วเก็บแมสก์เอั�ไว้ในท่�สะอั�ด เพ่ั�อัท่�

จะใสก่ลับไปด้วยม่อัท่�ล�้งสะอั�ด และก็ต้อังกำ�จัดแมสก์ท่�ใช้่แล้ว

ด้วยว่ธุ่์ก�ริ่ท่�ถูึกต้อังทุกวันอ่ักด้วย



beating covid–19   71

เช้ื้�อไวุรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่

จ๋ะมีชีื้วิุติอย่้ได้บนพ้�นผิวุต่ิางๆ 

เช่ื้น โต๊ิะหร้อล้ักบิดป็ระต้ิ

เป็็นเวุลัาหลัายช่ัื้วุโมง

จ่๋งควุรหลีักเล่ีัยง

การจั๋บหน้าขีองตัิวุเองก่อนล้ัางม้อ
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ท่�ม�: U.S. National Institutes of Health (NIH)

Half–Life*
เวุลัาคร่่งชีื้วิุติ

Environment
สภาพแวุดล้ัอม

2.74
ชั่�วโมง

ละอัอังอั�ก�ศ
(Aerosol)**

Detection Limit
เวุลัาท่ี้ยังมีชีื้วิุติ

ม่ช่่ว่ตได้ถึึง
3 ชั่�วโมง

* ช่่วงเวล�ท่�ปร่ิ่ม�ณ์ข้อังเช่่�อัท่�ม่ช่่ว่ตจะลดลงคำรึิ่�งหนึ�ง
** ละอัอังข้น�ดเล็กท่�ลอัยอัยู่ในอั�ก�ศ

3.4
ชั่�วโมง

ทอังแดง
(Copper)

ม่ช่่ว่ตได้ถึึง
4 ชั่�วโมง

8.45
ชั่�วโมง

กริ่ะด�ษแข็้ง 
(Cardboard)

ม่ช่่ว่ตได้ถึึง
24 ชั่�วโมง

13.1
ชั่�วโมง

เหล็ก
(Steel)

ม่ช่่ว่ตได้ถึึง
48 ชั่�วโมง

15.9
ชั่�วโมง

พัล�สต่ก
(Plastic)

ม่ช่่ว่ตได้ถึึง
72 ชั่�วโมง

เช้ื้�อ COVID–19 มีชีื้วิุติยาวุนานแค่ไหน
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ไวุรัสฟุ้ิงกระจ๋ายในอากาศุได้หร้อไม่?

 อัย่�งท่�ได้นำ�เสนอัข้้�งต้น เด่มท่นั�นผู้่เช่่�ยวช่�ญต่�งๆ 

ริ่วมทั�งอังค์ำก�ริ่อัน�มัยโลกสรุิ่ปว่� ไวรัิ่สโคำโริ่น�ส�ยพัันธ์ุุ์ใหม่นั�น

แพัร่ิ่กริ่ะจ�ยโดยเป็น ลัะอองเสมหะ (droplet) ซึึ่�งเก่ดขึ้�น 

จ�กก�ริ่ไอัหร่ิ่อัจ�ม ทำ�ให้ละอัอังดังกล่�วไปตกบนพ่ั�นผ่่วหร่ิ่อั

ใบหน้�ข้อังคำนท่�อัยู่ใกล้ช่่ดเป็นหลัก แต่เม่�อัวันท่� 17 ม่น�คำม 

2020 ท่มนักว่จัยท่�ได้รัิ่บก�ริ่สนับสนุนจ�กสถึ�บันสุข้ภั�พั 

แห่งช่�ต่ (National Institutes of Health) ข้อังสหรัิ่ฐอัเมร่ิ่ก�

นำ�เสนอับทคำว�มเพั่�อัลงต่พ่ัมพ์ัในว�ริ่ส�ริ่ New England 

Journal of Medicine ใจคำว�มว่�

— 1 —

 SARS–CoV–2 (ไวรัิ่สโคำโริ่น�ส�ยพัันธ์ุุ์ใหม่) ม่ 

คำว�มเสถ่ึยริ่ใกล้เค่ำยงกับ SARS–CoV–1 (SARS ดั�งเด่ม) โดย 

เช่่�อัไวรัิ่สจะยังม่ช่่ว่ตอัยู่และตริ่วจเจอั (detect) ได้ใน ‘ละอัอัง

อั�ก�ศ’ (aerosol) เป็นเวล�น�นม�กถึึง 3 ชั่�วโมงหลังจ�กถูึก

พ่ันอัอักม�
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— 2 —

 SARS–CoV–2 นั�น ม่ช่่ว่ตอัยู่ได้น�นถึึง 4 ชั่�วโมง 

บนพ่ั�นผ่่วท่�เป็นทอังแดง และ 24 ชั่�วโมงบนพ่ั�นผ่่วท่�เป็นกริ่ะด�ษ

แข็้ง
— 3 —

 SARS–CoV–2 ม่ช่่ว่ตอัยู่ได้น�นถึึง 2–3 วันบนพ่ั�นผ่่ว 

ท่�เป็นเหล็กกล้�หร่ิ่อัพัล�สต่ก

— 4 —

 ท่มนักว่จัยสรุิ่ปว่�ก�ริ่แพัร่ิ่ริ่ะบ�ดข้อัง COVID–19  

โดยละอัอังอั�ก�ศม่คำว�มเป็นไปได้ (plausible) 

 

 ง�นว่จัยน่�เป็นเพ่ัยงง�นว่จัยฉุบับเด่ยวและเป็นก�ริ่

ทดลอังในห้อังทดลอัง จึงม่สภั�วก�ริ่ณ์์แตกต่�งจ�กพ่ั�นท่�เปิด 

ท่�ม่อั�ก�ศถ่ึ�ยเท และ ณ์ วันท่�ปิดเล่มหนังส่อัน่� ง�นว่จัยยัง 

ไม่ได้ถูึกต่พ่ัมพ์ั เพัริ่�ะยังไม่ม่ก�ริ่ตริ่วจท�นโดยผู้่เช่่�ยวช่�ญใน

ส�ข้�เด่ยวกัน (peer review) ดังนั�น จึงคำวริ่รัิ่บฟัื้งเพ่ัยงในริ่ะดับ

หนึ�ง อัย่�งไริ่ก็ต�ม ผ่ลกริ่ะทบในท�งปฏิ่บัต่ข้อังง�นว่จัยน่� 

ค่ำอัอังค์ำก�ริ่อัน�มัยโลกได้แจ้งเต่อันให้เจ้�หน้�ท่�ส�ธุ์�ริ่ณ์สุข้ 

ต้อังริ่ะมัดริ่ะวังตัวม�กขึ้�นเม่�อัต้อังสัมผั่สผู้่ป่วยในโริ่งพัย�บ�ล  
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ในข้ณ์ะท่�สำ�หรัิ่บคำนทั�วไปนั�น ก�ริ่ริ่วมตัวอัยู่ใกล้กันเป็นเวล�น�น

เช่่น ก�ริ่เบ่ยดเส่ยดกันบนริ่ถึโดยส�ริ่กเ็ป็นเร่ิ่�อังท่�คำวริ่หล่กเล่�ยง

ม�กย่�งขึ้�น ซึึ่�งแน่นอันว่�กริ่ะทบต่อัก�ริ่ดำ�เน่นช่่ว่ตปริ่ะจำ�วันข้อัง

คำนจำ�นวนม�ก

การเดินท้างบนยวุดยานพาหนะ

 ก�ริ่เด่นท�งบนเคำร่ิ่�อังบ่น ริ่ถึไฟื้ หร่ิ่อัริ่ถึปริ่ะจำ�ท�งนั�น

ย่อัมเพ่ั�มคำว�มเส่�ยงท่�จะต่ดเช่่�อัไวรัิ่สโคำโริ่น�ส�ยพัันธ์ุุ์ใหม่ 

อัย่�งม�ก แต่ทั�งน่�ม่ได้เป็นเพัริ่�ะผู้่โดยส�ริ่ต้อังสูดอั�ก�ศ 

ร่ิ่วมกันเป็นเวล�น�นหล�ยชั่�วโมงแต่อัย่�งใด เน่�อังจ�กเช่่�อัไวรัิ่ส

โคำโริ่น�ส�ยพัันธุ์ุ์ใหม่จะต่ดต่อัจ�กละอัอังเสมหะ (droplet) ท่�

กริ่ะเด็นม�โดนในริ่ะยะใกล้เป็นหลัก ในข้ณ์ะท่�ก�ริ่กริ่ะจ�ยข้อัง

ละอัอังอั�ก�ศ (aerosol) นั�นม่คำว�มเป็นไปได้ไม่ม�กนักดังท่�

กล่�วข้้�งต้น

 อังค์ำก�ริ่อัน�มัยโลกได้กำ�หนดเกณ์ฑ์คำว�มเส่�ยงก�ริ่ต่ด

เช่่�อัไวรัิ่สโคำโริ่น�ส�ยพัันธ์ุุ์ใหม่เอั�ไว้ว่� เริ่�ส�ม�ริ่ถึหล่กเล่�ยง 

ก�ริ่ต่ดเช่่�อัจ�กผู้่ป่วยได้ห�กนั�งห่�งอัอักไปปริ่ะม�ณ์ 2 ท่�นั�งหร่ิ่อั

ม�กกว่�นั�น แต่ปัญห�ค่ำอัผู้่โดยส�ริ่ส่วนใหญ่มักไม่ได้นั�งอัยู่เฉุยๆ

แต่จะลุกขึ้�นเด่นไปเด่นม� เข้้�ห้อังนำ�� หร่ิ่อัหย่บจับสัมภั�ริ่ะจ�ก

ท่�เก็บข้อัง ดังนั�น เม่�อัทำ�ก�ริ่ว่จัย จึงพับว่�ห�กตริ่วจผู้่โดยส�ริ่ท่�
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เช้ื้�อไวุรัสจ๋ะยังมีชีื้วิุติอย่้

แลัะติรวุจ๋เจ๋อ (detect) ได้ใน 

‘ลัะอองอากาศุ’ (aerosol)

เป็็นเวุลัานานมากถู่ง 3 ช่ัื้วุโมง

หลัังจ๋ากถู้กพ่นออกมา
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นั�งต่ดกับผู้่ป่วยต�มม�ตริ่ฐ�นข้อังอังค์ำก�ริ่อัน�มัยโลก จะพับ

เพ่ัยง 65% ข้อังผู้่ท่�ต่ดเช่่�อัทั�งหมด ในข้ณ์ะท่�อ่ัก 45% ท่�ต่ดเช่่�อั

จะไม่ได้อัยู่ในข่้�ยท่�ถูึกตริ่วจ

 ในท�งปฏ่ิบัต่ ห�กเป็นริ่ถึโดยส�ริ่หร่ิ่อัริ่ถึไฟื้ฟ้ื้�ท่�แอัอััด

เพัริ่�ะเด่นท�งริ่ะยะสั�น ก�ริ่จะให้ม่ช่่อังว่�งริ่ะหว่�งกันม�กถึึง  

2 เมตริ่คำงทำ�ได้ย�กในชั่�วโมงเร่ิ่งด่วน (rush hour) ดังนั�น  

ในกริ่ณ่์น่� ก�ริ่ใส่แมสก์อั�จเป็นปริ่ะโยช่น์ แต่ห�กต้อังเด่นท�ง

ไกลบนเคำร่ิ่�อังบ่น คำวริ่จะเล่อักท่�นั�งต่ดหน้�ต่�ง เพัริ่�ะง�นว่จัย

ข้อังมห�ว่ทย�ลัยเอัมอัร่ิ่ (Emory University) ในปี 2018  

พับว่�ม่ผู้่โดยส�ริ่เคำริ่่�อังบ่นท่�นั�งต่ดหน้�ต่�งเพ่ัยง 43% ท่�จะ 

ลุกขึ้�นม�จ�กท่�นั�ง แต่ถ้ึ�เป็นคำนท่�นั�งต่ดกับท�งเด่นก็จะลุกจ�ก

ท่�นั�งถึึง 80% ดังนั�นผู้่โดยส�ริ่ท่�นั�งต่ดหน้�ต่�งจะไปจับต้อัง 

ส่�งต่�งๆ เฉุล่�ยเพ่ัยง 12 คำรัิ่�ง แต่คำนท่�นั�งต่ดท�งเด่นจะจับต้อัง

ส่�งต่�งๆ ม�กถึึง 64 คำรัิ่�ง (ส่วนคำนท่�นั�งตริ่งกล�งจะจับต้อัง 

ส่�งต่�งๆ 58 คำรัิ่�ง) 

 ทั�งน่� ข้้อัคำวริ่ริ่ะวังค่ำอั ผู้่ท่�ต้อังใกล้ช่่ดกับผู้่อ่ั�นม�กท่�สุด 

ก็ค่ำอัพันักง�นบร่ิ่ก�ริ่บนเคำริ่่�อังบ่น ดังนั�นในกริ่ณ่์ท่�พันักง�น 

บนเคำร่ิ่�อังเป็นผู้่ต่ดเช่่�อัเส่ยเอัง ก็จะแพัร่ิ่เช่่�อัให้กับผู้่โดยส�ริ่ได้อ่ัก

เฉุล่�ย 4.6 คำน (เปร่ิ่ยบเท่ยบกับผู้่ต่ดเช่่�อั COVID–19 โดยเฉุล่�ย

จะแพัร่ิ่เช่่�อัให้กับคำนอ่ัก 2.0–3.1 คำน)
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การป้็องกันท่ี้ดีท่ี้สุดค้อการล้ัางม้อ

แลัะการสร้างระยะห่างท้างสังคม 

(Social Distancing)

 คำำ�แนะนำ�ท่�ยอัมรัิ่บกันม�กท่�สดุค่ำอั ก�ริ่ล้�งม่อัใหส้ะอั�ด

บ่อัยๆ ทั�งน่�หม�ยถึึงก�ริ่ล้�งม่อัท่�ใช้่สบู่หร่ิ่อันำ��ย�ฆ่่�เช่่�อัเป็นเวล�

ปริ่ะม�ณ์ 20 ว่น�ท่ หร่ิ่อัเท่ยบเป็นเวล�เท่�กับก�ริ่ร้ิ่อังเพัลง 

Happy Birthday สอังริ่อับ นอักจ�กนั�น ข้้อัปฏ่ิบัต่ท่�กำ�ลัง 

แพัริ่่หล�ยก็ค่ำอั Social Distancing หร่ิ่อัก�ริ่ย่นให้ห่�งกัน 

และไม่แตะต้อังตัวกัน หร่ิ่อัห�กเป็นไปได้ ก็คำวริ่ย่นหร่ิ่อันั�ง 

ห่�งกัน 2 เมตริ่ 

 ย่�งในกริ่ณ่์ท่�ปริ่ะเทศกำ�ลังเข้้�สู่ภั�วะว่กฤตเพัริ่�ะม่ 

ก�ริ่ริ่ะบ�ดข้อัง COVID–19 อัย่�งหนักนั�น รัิ่ฐบ�ลต้อังปริ่ะก�ศ

ให้ยุต่ก�ริ่ทำ�ก่จกริ่ริ่มริ่่วมกันทุกปริ่ะเภัท ซึ่ึ�งอั�จเสร่ิ่มด้วย

ม�ตริ่ก�ริ่ท่�ม่ผ่ลเสม่อันกับก�ริ่กักบร่ิ่เวณ์คำนส่วนใหญ่ข้อัง

ปริ่ะเทศ และจะต้อังทำ�ไปพัร้ิ่อัมกับก�ริ่เร่ิ่งตริ่วจก�ริ่ต่ดเช่่�อัข้อัง

ปริ่ะช่�ช่นอัย่�งกว้�งข้ว�ง ตลอัดจนก�ริ่บังคัำบใช้่ริ่ะบบส่บห� 

และแยกตัวผู้่ป่วยให้ริ่วดเริ่็วท่�สุดดังท่�กล่�วม�ก่อันหน้� เพัริ่�ะ
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เม่�อัทำ�ม�ตริ่ก�ริ่ทั�งหมดน่�ไปริ่ะยะหนึ�งแล้ว ก็จะส�ม�ริ่ถึคำวบคุำม

ก�ริ่ริ่ะบ�ด จนกริ่ะทั�งจำ�นวนผู้่ต่ดเช่่�อัริ่�ยใหมต่่อัวันเร่ิ่�มลดลงไป

เร่ิ่�อัยๆ

 อัย่�งไริ่ก็ต�ม ห�กสถึ�นก�ริ่ณ์์เข้้�สู่สภั�วะคำับขั้น 

ม�กขึ้�น เริ่�ทุกคำนต้อังรู้ิ่จักพึั�งตัวเอังเป็นหลัก และอั�จต้อัง

ยอัมรัิ่บคำว�มจร่ิ่งว่� แม้จะพัย�ย�มปรัิ่บก�ริ่ดำ�เน่นช่่ว่ตเพ่ั�อั

ป้อังกันไม่ให้ต่ดเช่่�อัไวรัิ่สโคำโริ่น�ส�ยพัันธ์ุุ์ใหม่ดังท่�ได้กล่�วม�

แล้ว แต่ห�กม่จำ�นวนปริ่ะช่�กริ่เป็น COVID–19 เพ่ั�มขึ้�นเร่ิ่�อัยๆ

เช่่นท่�ได้เก่ดขึ้�นแล้วท่�เก�หล่ใต้ อ่ัต�ล่ และอ่ัหร่ิ่�น เริ่�เอังก็ 

ม่โอัก�สต้อังรัิ่บเช่่�อัและป่วยเป็น COVID–19 เหม่อันกับคำนอ่ั�น

อ่ักหล�ยหม่�นหล�ยแสนคำนได้เช่่นกัน 

 ในกริ่ณ่์ดังกล่�ว

 ก็จะต้อังถึ�มตัวเอังต่อัไปว่� 

 จ๋ะเติรียมตัิวุเติรียมใจ๋

 หากต้ิองเป็็น COVID–19 กันอย่างไร?  
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หาก COVID–19 เขี้ามาใกลั้ติัวุ

6

what if  it ’s  close by?
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หลัักสำาคัญขีองนักบริหารท่ี้

มีควุามรอบคอบ

ค้อการคาดหวัุงในแง่ดี 

แต่ิต้ิองเติรียมตัิวุให้พร้อม

สำาหรับรับม้อกรณีท่ี้เลัวุร้ายท่ี้สุดด้วุย 

Hope for the best 

but prepare for the worst

 เน่�อังจ�ก SARS–CoV–2 เป็นไวรัิ่สโคำโริ่น�ส�ยพัันธ์ุุ์ใหม่

ดังนั�นจึงไม่ม่ใคำริ่ม่ภูัม่ต้�นท�น น�ยกรัิ่ฐมนตร่ิ่ปริ่ะเทศเยอัริ่มน่

จึงอัอักม�เต่อันปริ่ะช่�ช่นว่�อั�จม่ผู้่ต่ดเช่่�อัม�กถึึง 70% ข้อัง

ปริ่ะช่�กริ่ทั�งหมด 
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 ข่้�วด่ห�กจะต้อังป่วยเป็น COVID–19 ค่ำอั

 1. ปริ่ะม�ณ์ 80% ข้อังผู้่ท่�ป่วยเป็น COVID–19 ม่อั�ก�ริ่

ป่วยไม่รุิ่นแริ่งม�กและส�ม�ริ่ถึฟ้ื้�นตัวได้ภั�ยใน 2–3 สัปด�ห์

 2. เก่อับไม่ม่เด็กเล็กป่วยเป็น COVID–19 (หร่ิ่อั 

ห�กเป็น ก็แสดงอั�ก�ริ่ป่วยน้อัยม�ก) และเก่อับไม่ม่ก�ริ่ 

เส่ยช่่ว่ตเลย แตกต่�งจ�กโริ่คำไข้้หวัดใหญ่

 3. หญ่งจ่นตั�งคำริ่ริ่ภ์ั 9 ริ่�ยท่�ป่วยเป็น COVID–19 และ

คำลอัดบุตริ่อัอักม� ปริ่�กฏิว่�ไม่ม่ท�ริ่กริ่�ยใดเลยท่�ต่ดเช่่�อัไวรัิ่ส

โคำโริ่น�ส�ยพัันธ์ุุ์ใหม่*

การติรวุจ๋เช้ื้�อไวุรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่

 ก�ริ่ตริ่วจเช่่�อัไวรัิ่สโคำโริ่น�ส�ยพัันธ์ุุ์ใหม่อัย่�งทั�วถึึงและ

ทันท่วงท่เป็นเร่ิ่�อังท่�ม่คำว�มสำ�คัำญอัย่�งย่�ง และทุกคำนท่�ค่ำดว่� 

ตัวเอังอัยู่ในข่้�ยสงสัยว่�อั�จต่ดเช่่�อัไวริ่ัสน่� ก็คำงต้อังก�ริ่ 

ตริ่วจสอับว่�ได้รัิ่บเช่่�อัไวรัิ่สดังกล่�วหร่ิ่อัไม่ แต่ก็เป็นท่�ทริ่�บกัน

ด่ว่� ว่ธุ่์ก�ริ่ตริ่วจท่�ได้ม�ตริ่ฐ�นและใช้่อัย่�งแพัริ่ห่ล�ยในปจัจุบัน

ค่ำอัก�ริ่ตริ่วจแบบ swab test นั�นค่ำอัเอั�ตัวอัย่�งข้อังเหลวใน 

คำอั จมูก หร่ิ่อัปอัด ม�ตริ่วจว่�ม่เช่่�อัหร่ิ่อัไม่ ซึึ่�งเป็นก�ริ่ตริ่วจ 

ท่�ม่ขั้�นตอันยุ่งย�ก ริ่�คำ�แพัง และเส่�ยงภััยต่อัผู้่ท่�ทำ�ก�ริ่ตริ่วจ

* อั้�งอั่งข้้อัมูลจ�กริ่�ยง�นข้อังอังคำ์ก�ริ่อัน�มัยโลกท่�ส่งท่มเข้้�ไปในปริ่ะเทศจ่นเพั่�อั 
   ปริ่ะเม่นสถึ�นก�ริ่ณ์์ริ่ะบ�ดข้อัง COVID–19 เม่�อัเด่อันกุมภั�พัันธุ์์ 2020
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 ก�ริ่นำ�เสนอัว่ธุ่์ก�ริ่อ่ั�นๆ ท่�สะดวก ริ่�คำ�ถูึกกว่� และ 

ลดคำว�มเส่�ยงภััยต่อัผู้่ทำ�ก�ริ่ตริ่วจ ย่อัมเป็นเร่ิ่�อังท่�ด่ เช่่น 

จุฬ�ลงกริ่ณ์์มห�ว่ทย�ลัยได้เสนอัก�ริ่ตริ่วจด้วย Chula 

COVID–19 strip test ท่�เร่ิ่�มให้บร่ิ่ก�ริ่กับปริ่ะช่�ช่นแล้ว  

โดยใช้่ว่ธุ่์เจ�ะเล่อัดจ�กปล�ยน่�วและส�ม�ริ่ถึตริ่วจผ่ลเล่อัด 

ว่�ม่เช่่�อัหร่ิ่อัไม่ภั�ยในเวล� 15 น�ท่ ซึึ่�งเป็นแนวท�งท่�เป็น

ปริ่ะโยช่น์อัย่�งม�กเพัริ่�ะลดภั�ริ่ะข้อังริ่ะบบก�ริ่ตริ่วจสอับแบบ

ม�ตริ่ฐ�น

 รัิ่ฐบ�ลอัังกฤษเอังก็เพ่ั�งสั�งให้ม่ก�ริ่ผ่ล่ตชุ่ดตริ่วจปริ่ะเภัท

เด่ยวกันท่�เร่ิ่ยกว่� serology test ริ่วมทั�งส่�น 3.5 ล้�นชุ่ด 

ให้ใช้่ภั�ยในปริ่ะเทศอัย่�งแพัริ่่หล�ย โดยก�ริ่ตริ่วจแบบ  

serology น่� ค่ำอัก�ริ่ตริ่วจเล่อัดว่�ม่แอันต่บอัด่ (IgG และ IgM) 

ในเล่อัดหร่ิ่อัไม่ ถ้ึ�ห�กม่ ก็แปลว่�ริ่ะบบภูัม่คุ้ำมกันได้ทำ�ก�ริ่ 

ต่อัต้�นก�ริ่ต่ดเช่่�อัไวรัิ่สโคำโริ่น�ส�ยพัันธ์ุุ์ใหม่ไปแล้ว ก�ริ่ทดสอับ

ดังกล่�วเป็นก�ริ่ทดสอับในลักษณ์ะเด่ยวกันกับก�ริ่ทดสอับเช่่�อั 

HIV ในเล่อัด

 ดังนั�น ก�ริ่ท่�ผ่ลก�ริ่ทดสอับเป็นบวกจึงอั�จเป็นข่้�วด่

ก็ได้ห�กผู้่ตริ่วจยังไม่ม่อั�ก�ริ่ป่วยใดๆ เพัริ่�ะแปลว่�ผู้่ตริ่วจ 

ต่ดเช่่�อัแลว้ แตภู่ัม่คุ้ำมกันข้อังริ่�่งก�ยไดต่้อัต้�นและจดัก�ริ่ไวริ่สั

โคำโริ่น�ลงอัย่�งริ่�บคำ�บแล้ว จึงส�ม�ริ่ถึกลับไปทำ�ง�นได้ต�ม

ปกต่โดยไม่ต้อังกลัวว่�จะป่วยจ�กก�ริ่ต่ดเช่่�อั ในท�งตริ่งกันข้้�ม
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ห�กตริ่วจแล้วผ่ลเป็นลบ ก็แปลว่�ไม่ม่เช่่�อั ทำ�ให้สบ�ยใจได้  

และแม้จะม่อั�ก�ริ่เป็นหวัดคำล้�ยกับอั�ก�ริ่ข้อัง COVID–19  

ก็ไม่จำ�เป็นต้อังไปรัิ่บก�ริ่ตริ่วจต�มม�ตริ่ฐ�นท่�โริ่งพัย�บ�ล  

ซึึ่�งจะช่่วยลดภั�ริ่ะข้อังริ่ะบบส�ธุ์�ริ่ณ์สุข้ได้อัย่�งม�ก

 ก�ริ่ม่ท�งเล่อักในก�ริ่ทดสอับไวริ่สัโคำโริ่น�ส�ยพัันธุ์ุใ์หม่

จึงเป็นเร่ิ่�อังด่ท่�เริ่�จะส�ม�ริ่ถึไปใช้่บร่ิ่ก�ริ่เพั่�อัคำว�มสบ�ยใจได้ 

นอักจ�กนั�น เริ่�ยังเห็นก�ริ่นำ�เสนอัชุ่ดตริ่วจเร็ิ่ว (rapid test) 

ท่�ดูเหม่อันจะเป็นท�งเล่อักให้ผู้่ท่�ต้อังก�ริ่ตริ่วจห�เช่่�อัโดยเร็ิ่ว  

แต่ก็ต้อังข้อัให้รัิ่บฟัื้งคำำ�เต่อันข้อังกริ่ะทริ่วงส�ธุ์�ริ่ณ์สุข้ท่�ปริ่�กฏิ

ในหนังส่อัพ่ัมพ์ั กรุงเทพธุุรกิจ วันท่� 28 ม่น�คำม 2020 ดังน่�

 “น�ยแพัทย์ศุภัก่จ ศ่ร่ิ่ลักษณ์์ ริ่อังปลัดกริ่ะทริ่วง

ส�ธุ์�ริ่ณ์สุข้ กล่�วว่� ส่�งท่�อัย�กเต่อันปริ่ะช่�ช่นในก�ริ่ตริ่วจ 

แล็บ COVID–19 โดยอัย�กตริ่วจแต่ไม่ม่คำว�มเข้้�ใจในก�ริ่ 

แปลผ่ล เป็นเร่ิ่�อังอัันตริ่�ยม�ก เพัริ่�ะ การแป็ลัผลัเป็็นเร่้อง

สำาคัญ หากติรวุจ๋หาภ้มิคุ้มกันเป็็นลับ แป็ลัวุ่าไม่พบ แต่ิไม่ได้

หมายควุามวุ่าจ๋ะไม่ติิดเช้ื้�อ เพราะอาจ๋จ๋ะยังอย่้ในระยะท่ี้

ภ้มิคุ้มกันยังไม่ข่ี�นซ่่ึ่งยาวุนาน หร้อถู้าติรวุจ๋พบ ก็ไม่ได้แป็ลัวุ่า

มีเช้ื้�อ แต่ิหมายถู่ง เคยติิดเช้ื้�อแล้ัวุ หมดเช้ื้�อแล้ัวุ ไม่สามารถู

แพร่เช้ื้�อได้แล้ัวุ แลัะมีภ้มิคุ้มกันแล้ัวุ
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 “ต้อังทำ�ด้วยคำว�มเข้้�ใจ เพัริ่�ะม่คำนไปโฆ่ษณ์�ว�่เป็นริ่�

ปิดเทสต์ ท่�แปลว่�ชุ่ดตริ่วจเร็ิ่ว ซึึ่�งชุ่ดตริ่วจเร็ิ่วหม�ยถึึง 

ขั้�นตอันตั�งแต่เร่ิ่�มตริ่วจจนรู้ิ่ผ่ลทำ�ได้เร็ิ่ว ไม่ได้แปลว่�จะเป็นเร็ิ่ว 

ซึึ่�งชุ่ดตริ่วจเริ่ว็ท่�ว่�นั�นส่วนใหญต่ริ่วจไดช้้่�ด้วยซึ่ำ��ไป เพัริ่�ะตอ้ัง

ริ่อัเวล� จึงไม่แนะนำ�ให้ซ่ึ่�อัม�ตริ่วจเอัง หร่ิ่อัไปตริ่วจโดยไม่ม่

คำว�มเข้้�ใจ เพัริ่�ะจะทำ�ให้สับสน วุ่นว�ย ก�ริ่แปลผ่ลเก่ดคำว�ม

ผ่่ดพัล�ดได้”

 ผ่ศ. นพั.กำ�ธุ์ริ่ ม�ล�ธุ์ริ่ริ่ม ริ่อังผู้่อัำ�นวยก�ริ่โริ่งพัย�บ�ล

ริ่�ม�ธุ่์บด่ กล่�วเสร่ิ่มว่� “ก�ริ่ตริ่วจภูัม่คุ้ำมกันด้วยชุ่ดทดสอับ

ริ่วดเร็ิ่วหร่ิ่อัท่�เร่ิ่ยกว่�ริ่�ปิดเทสต์ซึึ่�งเป็นก�ริ่เจ�ะเล่อัดนั�น จะต้อัง

ตริ่วจในริ่ะยะเวล�หลังรัิ่บเช่่�อัย�วน�นพัอัสมคำวริ่ เพ่ั�อัให้ร่ิ่�งก�ย

สร้ิ่�งส�ริ่แอันต่บอัด่หร่ิ่อัภูัม่คุ้ำมกันขึ้�น ใช้่เวล�ปริ่ะม�ณ์ 10 วัน

ขึ้�นไปหลังรัิ่บเช่่�อั เพัริ่�ะฉุะนั�น ก�ริ่ใช้่ชุ่ดทดสอับริ่วดเร็ิ่ว หม�ย

ถึึงใช้่เวล�ริ่วดเร็ิ่วในก�ริ่ทดสอับในห้อังแล็บ แต่ไม่ได้แปลว่�

ตริ่วจได้เร็ิ่วหลังรัิ่บเช่่�อั เพัริ่�ะเม่�อัรัิ่บเช่่�อัแล้วก�ริ่จะตริ่วจด้วยชุ่ด

ทดสอับริ่วดเร็ิ่วนั�นต้อังริ่อัเวล� ห�กไปตริ่วจในเวล�ท่�ไม่ถูึกต้อัง

ตริ่วจ ก็ไม่เจอั ดังนั�น ก�ริ่ตริ่วจย่นยันเช่่�อัด้วยว่ธุ่์ก�ริ่ตริ่วจห�

ส�ริ่พัันธุุ์กริ่ริ่มข้อังไวรัิ่สท่�ดำ�เน่นก�ริ่อัยู่อัย่�งเป็นม�ตริ่ฐ�นใน

ปัจจุบันนั�น ส�ม�ริ่ถึตริ่วจได้เร็ิ่วกว่�ในก�ริ่ตริ่วจห�เช่่�อัหลัง 

รัิ่บเช่่�อั โดยตริ่วจได้หลังรัิ่บเช่่�อั 5–7 วัน”
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ท้ำาให้ร่างกายแข็ีงแรงแลัะป็ลัอดโรค

 ผู้่สูงอั�ยุเป็นผู้่ท่�ม่คำว�มเส่�ยงสูงม�กท่�จะเส่ยช่่ว่ตจ�ก 

ก�ริ่ป่วยเป็น COVID–19 โดยเฉุพั�ะผู้่ท่�อั�ยุม�กกว่� 59 ปี  

แต่ดังท่�เห็นจ�กต�ริ่�งในหน้� 64 ก�ริ่เป็นโริ่คำหัวใจและ 

หลอัดเล่อัดนั�น ส�ม�ริ่ถึทำ�ให้คำนอั�ยุ 40 ปีม่คำว�มเส่�ยงท่�จะ 

เส่ยช่่ว่ตใกล้เค่ำยงกับคำนท่�อั�ยุม�กกว่� 80 ปี ในทำ�นอังเด่ยวกัน

คำนท่�อั�ยุ 35 ปีแต่เป็นโริ่คำปอัด ม่คำว�มเส่�ยงท่�จะเส่ยช่่ว่ตจ�ก 

COVID–19 เท่�กับคำนอั�ยุ 70–79 ปี 

 ไวรัิ่สตริ่ะกูล SARS–CoV นั�นเป็นไวรัิ่สท่�โจมต่เซึ่ลล์ใน

ปอัดเป็นหลัก ดังนั�น ส่ิงสำาคัญท่ี้สุดในการเติรียมตัิวุรับม้อกับ 

COVID–19 ค้อการเลิักส้บบุหร่ีแลัะการท้ำาให้ป็อดแข็ีงแรงท่ี้สุด

เช่ื้นการออกมาว่ิุงเป็็นป็ระจ๋ำา เพราะการออกกำาลัังกายให้หัวุใจ๋

เต้ินเร็วุ (aerobic exercise) นั�น นอกจ๋ากจ๋ะท้ำาให้ป็อด 

แข็ีงแรงแล้ัวุ ยังท้ำาให้หัวุใจ๋แข็ีงแรง อีกทั้�งการออกกำาลัังกาย

ยังช่ื้วุยควุบคุมโรคเบาหวุานแลัะโรคควุามดันส้งอีกด้วุย  

ด้วยเหตุน่� ก�ริ่ใช้่เวล�ท่�อั�จคุ้ำมค่ำ�ม�กกว่�ก�ริ่พัย�ย�มห�ซ่ึ่�อั

แมสก์ ค่ำอัก�ริ่อัอักกำ�ลังก�ยให้หัวใจเต้นเร็ิ่วทุกวัน วันละ

ปริ่ะม�ณ์ 30–40 น�ท่ และไหนๆ แล้ว ห�กต้อังก�ริ่ลดนำ��หนัก

อัย่�งม่นัยสำ�คัำญไปพัริ่้อัมกัน ก็คำวริ่ลดก�ริ่ริ่ับปริ่ะท�นอั�ห�ริ่  

1 ม่�อัด้วย กล่�วค่ำอัเอั�เวล�ท่�ใช้่รัิ่บปริ่ะท�นอั�ห�ริ่ม่�อัใดม่�อัหนึ�ง

ไปอัอักกำ�ลังก�ยแทน
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นอนหลัับให้เพียงพอ

 นักว่จัยท่�มห�ว่ทย�ลัยท่อับ่งเงน (University of 

Tübingen) ท่�ปริ่ะเทศเยอัริ่มน่ซึึ่�งทำ�ง�นว่จัยเก่�ยวกับก�ริ่นอันหลับ

พับว่� ก�ริ่นอันหลับให้เพ่ัยงพัอันั�นช่่วยเพ่ั�มปริ่ะส่ทธุ่์ภั�พัข้อัง 

ท่เซึ่ลล์ (T–cell) ในก�ริ่ทำ�หน้�ท่�เป็นภูัม่คุ้ำมกันร่ิ่�งก�ยจ�ก 

เช่่�อัไวรัิ่สต่�งๆ ท่�พัย�ย�มบุกรุิ่กเข้้�ม�ในเซึ่ลล์ข้อังร่ิ่�งก�ย เช่่น

ไวรัิ่สท่�ทำ�ให้เป็นโริ่คำไข้้หวัดใหญ่ ไวรัิ่สท่�ทำ�ให้ต่ดเช่่�อั HIV (ซึึ่�ง

ห�กคำวบคุำมไม่ได้ก็จะกล�ยเป็นโริ่คำเอัดส์) ไวรัิ่สท่�ทำ�ให้เป็น 

โริ่คำเร่ิ่มและแม้กริ่ะทั�งโริ่คำมะเริ่็ง ง�นว่จัยน่�ต่พ่ัมพ์ัเม่�อัวันท่�  

12 กุมภั�พัันธ์ุ์ 2019 ใน Journal of Experimental Medicine 

โดยนักว่จัยอัธุ่์บ�ยว่� T–cell ค่ำอัเม็ดเล่อัดข้�วช่น่ดหนึ�งท่� 

เอั�ตัวไปเก�ะต่ดกับเซึ่ลล์ท่�ถูึกไวรัิ่สเข้้�ส่งเพ่ั�อัจะฆ่่�เซึ่ลล์ 

ดังกล่�ว ซึึ่�งเป็นว่ธุ่์ก�ริ่ท่�ริ่ะบบภูัม่คุ้ำมกันข้อังร่ิ่�งก�ยจัดก�ริ่กับ

ไวรัิ่สท่�เข้้�ม�อัยู่ในร่ิ่�งก�ย 

 แต่ห�กเริ่�นอันหลับไม่เพ่ัยงพัอั นักว่จัยพับว่� T–cell  

จะไม่ส�ม�ริ่ถึผ่ล่ตโปริ่ต่นท่�เร่ิ่ยกว่� อ่ันเทกร่ิ่น (integrin) ให้ม่

คำว�มเหน่ยวและแข้็งแริ่งเพ่ัยงพัอัท่�จะทำ�ให้ T–cell ส�ม�ริ่ถึ 

เก�ะต่ดกับเซึ่ลล์ท่�ต่ดเช่่�อัไวริ่ัสเพ่ั�อัฆ่่�เซึ่ลล์ดังกล่�วได้ กลไก 

ก�ริ่กำ�จัดเซึ่ลล์ท่�ต่ดเช่่�อัไวริ่ัสหร่ิ่อัเซึ่ลล์มะเร็ิ่งข้อังริ่่�งก�ยก็จะ

ไม่ม่ปริ่ะส่ทธุ่์ภั�พั
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 ปัจจุบันยังไม่ม่วัคำซ่ึ่นท่�สร้ิ่�งภูัม่คุ้ำมกัน COVID–19 ได้

และคำว�มพัย�ย�มค่ำดค้ำนย�เพ่ั�อัรัิ่กษ� COVID–19 นั�น ก็ต้อัง 

ข้อัให้ทำ�คำว�มเข้้�ใจว่�น่�จะหม�ยถึึงก�ริ่ค่ำดค้ำนย�เพั่�อับริ่ริ่เท�

อั�ก�ริ่ข้อังคำว�มเจ็บป่วยม�กกว่�จะเร่ิ่ยกว่�ย�รัิ่กษ� เพัริ่�ะ 

ก�ริ่ต่ดเช่่�อัไวรัิ่สนั�นไม่ส�ม�ริ่ถึ ‘รัิ่กษ�’ ได้ เน่�อังจ�กกลไกใน 

การจ๋ัดการกับไวุรัสนั�น โดยท่ั้วุไป็อาจ๋พอสรุป็ได้วุ่ามีเพียง  

2 ท้างเล้ัอกเท่้านั�น ค้อ หน่่ง ชื้ะลัอการแบ่งตัิวุแลัะแพร่พันธ์ุ

ขีองไวุรัสในเซึ่ลัล์ั ติลัอดจ๋นการบรรเท้าอาการป็�วุย แลัะสอง

สร้างภ้มิคุ้มกันไม่ให้ไวุรัสมี ‘กุญแจ๋’ ไป็เปิ็ดป็ระต้ิเซึ่ลัล์ัแลัะ

เอาเช้ื้�อไวุรัสเข้ีามาแพร่พันธ์ุในเซึ่ลัล์ัขีองเราได้ 

 แต่ก�ริ่ทำ�วัคำซ่ึ่นเพ่ั�อัสร้ิ่�งภูัม่คุ้ำมกันดังกล่�วไม่ใช่่ 

เร่ิ่�อังง่�ย เช่่น ปัจจุบันเริ่�ก็ยังไม่ม่วัคำซ่ึ่นเพ่ั�อัป้อังกันไม่ให้เป็น 

ไข้้หวัด (ม่วัคำซ่ึ่นสร้ิ่�งภูัม่คุ้ำมกันไม่ให้เป็นไข้้หวัดใหญ่บ�งช่น่ด) 

และยังไม่ม่วัคำซ่ึ่นเพ่ั�อัป้อังกันโริ่คำเอัดส์ นอักจ�กนั�นเป็นท่�ทริ่�บ

กันด่ว่�ไวริ่ัสนั�นส�ม�ริ่ถึกล�ยพัันธุ์ุ์ (mutate) ได้ตลอัดเวล�  

เช่่นก�ริ่กล�ยพัันธุ์ุ์จ�กท่�เคำยต่ดต่อัเพ่ัยงริ่ะหว่�งสัตว์ต่อัสัตว์ 

ก็ส�ม�ริ่ถึกริ่ะโดดม�ต่ดต่อักับมนุษย์ได้ นอักจ�กนั�นยังม่ก�ริ่ 

กล�ยพัันธ์ุุ์จ�ก SARS–CoV (2003) ม�เป็น MERS–CoV (2012) 

และเป็น SARS–CoV–2 (2019) ภั�ยในเวล�ไม่ถึึง 20 ปี
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 กล่�วโดยสรุิ่ปค่ำอัย� ‘รัิ่กษ�’ ก�ริ่ต่ดเช่่�อัไวรัิ่สนั�นน่�จะ

ไม่ม่ เพัริ่�ะก�ริ่กำ�จัดไวรัิ่สกริ่ะทำ�ได้ว่ธุ่์เด่ยวค่ำอัก�ริ่ย่ดเวล�ให้ 

T–cell ฆ่่�เซึ่ลล์ข้อังเริ่�ท่�ต่ดเช่่�อัไวรัิ่สไปแล้วให้หมดทั�งร่ิ่�งก�ย 

ด้วยเหตุผ่ลน่� เริ่�จึงไม่ม่ย�ริ่ักษ�ไข้้หวัด (ม่แต่ท่�บริ่ริ่เท� 

อั�ก�ริ่ไข้้ คัำดจมูก นำ��มูกไหล ฯลฯ) และไม่ม่ย�รัิ่กษ�ผู้่ท่� 

ต่ดเช่่�อั HIV แต่ส�ม�ริ่ถึคำวบคำุมไม่ให้ไวรัิ่สแพัริ่่กริ่ะจ�ย 

จนเป็นโริ่คำเอัดส์ได้ 

 โดยนัยน่� เป็นไปได้ท่�มนุษย์จะไม่ส�ม�ริ่ถึค่ำดค้ำนห�ย�

รัิ่กษ� COVID–19 แต่อั�จม่ย�บริ่ริ่เท�อั�ก�ริ่ข้อังโริ่คำ ในข้ณ์ะท่�

ก�ริ่ค้ำนพับและพััฒน�วัคำซ่ึ่นเพ่ั�อัสร้ิ่�งภูัม่คุ้ำมกัน COVID–19  

ก็อั�จต้อังใช้่เวล�น�นปริ่ะม�ณ์ 1–2 ปีหร่ิ่อัม�กกว่�นั�น
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อาหารเสริมชื้่วุยได้หร้อไม่?

7

can supplements help?
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ดังท่ี้กล่ัาวุในบท้ท่ี้แล้ัวุ ไวุรัสนั�นมีชีื้วิุติอย่้ด้วุยตัิวุเองไม่ได้  

แต่ิจ๋ะต้ิองบุกรุกเข้ีาไป็ในเซึ่ลัล์ัขีองมนุษย์หร้อสัติว์ุ ไวุรัสจ๋ะ  

‘มีชีื้วิุติ’ ได้ก็ต้ิองมี ‘เจ้๋าภาพ’ (host) จ่๋งจ๋ะสามารถูนำาเอา

ท้รัพยากรท่ี้อย่้ในเซึ่ลัลัข์ีองเจ๋า้ภาพไป็ใชื้แ้บ่งตัิวุแลัะแพรข่ียาย

ตัิวุเองได้ 

 ทั�งน่� ก�ริ่จะบุกรุิ่กเข้้�ม� ไวรัิ่สนั�นจะต้อังม่ ‘กุญแจ’  

เปิดปริ่ะตู แล้วทำ�ตัวเป็นเสม่อันกับผ่่ท่�เข้้�ม� ‘ส่ง’ เซึ่ลล์ข้อัง 

ตัวเริ่� ดังนั�นไวริ่ัสจึงเป็นอัันตริ่�ยต่อัตัวเริ่�ในเก่อับทุกกริ่ณ่์ 

และในก�ริ่รัิ่กษ�ก็จะต้อังฆ่่�เซึ่ลล์ทุกเซึ่ลล์ท่�ถูึก ‘ส่ง’ ให้หมดไป

แต่ไม่ส�ม�ริ่ถึใช้่ว่ธุ่์ก�ริ่ไล่ไวรัิ่สอัอักไปจ�กเซึ่ลล์ได้

 ไวรัิ่สแตกต่�งจ�กแบคำท่เร่ิ่ยซึึ่�งเป็นเซึ่ลล์ท่�ม่ช่่ว่ตและ 

ส่วนใหญ่กว่� 90% เป็นม่ตริ่กับร่ิ่�งก�ยข้อังมนุษย์และสัตว์  

เช่่น แบคำท่เร่ิ่ยในลำ�ไส้ข้อังเริ่� ซึ่ึ�งเป็นปริ่ะโยช่น์ต่อัตัวเริ่� 

เพัริ่�ะช่่วยย่อัยอั�ห�ริ่ หร่ิ่อัแบคำท่เร่ิ่ยท่�เก�ะอัยู่บนผ่่วหนัง 

ข้อังเริ่�หล�ยล้�นช่น่ด แต่ก็ไม่ได้ทำ�ร้ิ่�ยเริ่� 
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 ในกริ่ณ่์แบคำท่เร่ิ่ยท่�เป็นภััยอัันตริ่�ยต่อัมนุษย์ เช่่น 

ก�ฬโริ่คำ หร่ิ่อั Black Death ท่�ริ่ะบ�ดจ�กแบคำท่เร่ิ่ยในหนู 

ท่�ช่่�อัว่� Yersinia pestis และทำ�ให้มนุษย์ล้มต�ยไปหล�ย 

10 ล้�นคำนเม่�อัเก่อับ 700 ปีท่�ผ่่�นม�นั�น (ในตอันนั�นจำ�นวน  

ผู้่เส่ยช่่ว่ตค่ำดเป็นสัดส่วน 40–50% ข้อังจำ�นวนปริ่ะช่�กริ่ข้อัง

โลกทั�งหมด ก�ฬโริ่คำฆ่่�คำนท่�ต่ดเช่่�อัในอััตริ่�ส่วนสูงถึึง 90% 

เม่�อัเปร่ิ่ยบเท่ยบกับ COVID–19 ท่� 2%) ปัจจุบันเช่่�อัโริ่คำน่� 

ยังไม่ได้ห�ยไปไหน แต่มนุษย์ส�ม�ริ่ถึฆ่่�แบคำท่เร่ิ่ยดังกล่�ว 

ได้อัย่�งม่ปริ่ะส่ทธุ่์ภั�พัด้วยย�ปฏ่ิช่่วนะ (antibiotics) แม้ม่ 

ปัจจัยเส่�ยงท่�แบคำท่เร่ิ่ยจะกล�ยพัันธุ์ุ์และด่�อัย�ได้ห�กเริ่�ก่น 

ย�ปฏ่ิช่่วนะพัริ่ำ��เพัร่ิ่�อัในปร่ิ่ม�ณ์ท่�ไม่เหม�ะสม

 ส่�งท่�ต้อังก�ริ่ช่่�ให้เห็นค่ำอั ก�ริ่ก่นย�หร่ิ่อัอั�ห�ริ่เสร่ิ่ม 

เพ่ั�อัให้ไปฆ่่�ไวรัิ่สและรัิ่กษ�โริ่คำท่�เก่ดจ�กไวรัิ่สนั�น เป็นส่�งท่�เป็น

ไปได้ย�กม�ก เพัริ่�ะไวริ่ัสไม่ใช่่แบคำท่เร่ิ่ยท่�ม่ช่่ว่ตเป็นเอักเทศ

จ�กเซึ่ลล์ข้อังเริ่�ท่�จะส�ม�ริ่ถึจัดก�ริ่ได้โดยง่�ย ในวันน่�จึงตอับ

ได้เลยว่�ไม่ม่ย�หร่ิ่อัอั�ห�ริ่เสร่ิ่มใดท่�พ่ัสูจน์ได้อัย่�งแน่ชั่ดว่� 

ช่่วยปริ่�บไวรัิ่สได้
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ชื้าผ้เอ่อร์แลัะชื้าดำาอาจ๋มีป็ระโยชื้น์

 หลังจ�กโริ่คำซึ่�ร์ิ่สริ่ะบ�ดในปี 2003 ม่ง�นว่จัยอัอักม�

ม�กม�ยท่�เก่�ยวกับย�และอั�ห�ริ่เสร่ิ่มซึึ่�งอั�จจะนำ�ม�รัิ่กษ� 

โริ่คำร้ิ่�ยน่�ได้ ผู้่เข่้ยนได้ค้ำนพับง�นว่จัยช่่�นหนึ�งซึึ่�งจัดทำ�โดยท่ม 

นักว่จัยจ�กไต้หวันและต่พ่ัมพ์ัในว�ริ่ส�ริ่ Evidence–Based 

Complementary and Alternative Medicine ในเด่อันม่ถุึน�ยน

ปี 2005*

 นักว่จัยพับว่�โปริ่ต่น 3C–like protease (3CLpro)  

ม่บทบ�ทสำ�คัำญในก�ริ่ทำ�ให้ไวรัิ่ส SARS–CoV (ท่�ทำ�ให้เก่ด 

โริ่คำซึ่�ร์ิ่ส) ส�ม�ริ่ถึแบ่งตัวและเต่บโต ดังนั�นท่มว่จัยจึงไป 

คัำดเล่อักส�ริ่ธุ์ริ่ริ่มช่�ต่ริ่วมทั�งส่�น 720 ช่น่ดม�ทดลอังกับ  

3CLpro แล้วพับว่�ม่ส�ริ่ 2 ช่น่ดท่�ส�ม�ริ่ถึยับยั�ง 3CLpro  

และด้วยเหตุนั�นจึงช่่วยยับยั�งก�ริ่แบ่งตัวและเต่บโตข้อังไวรัิ่ส 

SARS–CoV ได้ ส�ริ่ 2 ช่น่ดนั�นค่ำอั กริ่ดแทนน่คำ (tannic acid) 

และเธุ่์ยเฟื้ลว่น (theaflavin) ซึึ่�งส�ริ่ดังกล่�วเป็นส่วนหนึ�งข้อัง

กลุ่มโพัล่ฟีื้นอัล (polyphenols) ท่�ม่ปริ่ะโยช่น์ต่อัร่ิ่�งก�ยในด้�น

อ่ั�นๆ อัยู่แล้ว พับม�กในช่�ผู่เอ่ัอัร์ิ่และช่�ดำ� และม่อัยู่บ้�งในช่�

เข่้ยวและช่�อู่ัหลง

* https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1142193/#
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 ผู้่เข่้ยนม่คำว�มเห็นส่วนตัวว่� ก�ริ่ด่�มช่�นั�นเป็นท่� 

แพัร่ิ่หล�ยอัยู่แล้วและม่ง�นว่จัยม�กม�ยท่�พ่ัสูจน์ว่�ก�ริ่ด่�มช่� 

เป็นปริ่ะโยช่น์ต่อัร่ิ่�งก�ยในหล�ยด้�น (แต่ก็คำวริ่ริ่ะวังไม่ให้ 

รัิ่บปริ่ะท�นคำ�เฟื้อ่ันเข้้�ไปจนเก่นข้น�ดและต้อังริ่ะวังไม่ให้ใบช่�

ม่ส่�งปนเป้�อัน) ดังนั�นห�กช่�ผู่เอ่ัอัร์ิ่และช่�ดำ�ม่ปริ่ะโยช่น์ 

ช่่วยยับยั�งก�ริ่ข้ย�ยพัันธ์ุุ์ข้อังไวรัิ่ส SARS–CoV ได้จร่ิ่ง ก็อั�จจะ

ให้ผ่ลในทำ�นอังเด่ยวกันกับไวรัิ่ส SARS–CoV–2 ท่�ทำ�ให้ป่วย 

เป็น COVID–19 ได้เช่่นกัน แต่ตริ่งน่�ต้อังขึ้�นอัยู่กับก�ริ่ตัดส่นใจ

ข้อังท่�นผู้่อ่ั�น นอักจ�กนั�นยังม่ข้้อัสังเกตอ่ักด้วยว่�ก�ริ่ริ่ะบ�ด

ข้อัง COVID–19 ท่�ปริ่ะเทศไตห้วันนั�นดูเหม่อันจะอัยู่ในข้อับเข้ต

ท่�จำ�กัดม�ก แม้ว่�จะเป็นเก�ะท่�อัยู่ใกล้กับปริ่ะเทศจ่นและค้ำ�ข้�ย

กับปริ่ะเทศจ่นม�กไม่แพ้ักับเก�ะฮ่่อังกง แต่ม่จำ�นวนผู้่ต่ดเช่่�อั 

267 คำน ทั�งน่�ไต้หวันม่ปริ่ะช่�กริ่ปริ่ะม�ณ์ 24 ล้�นคำน 

ในข้ณ์ะท่�ฮ่่อังกงม่ปริ่ะช่�กริ่ 7.5 ล้�นคำน แตม่่ผู้่ต่ดเช่่�อั 518 คำน

(ข้้อัมูล ณ์ วันท่� 27 ม่น�คำม 2020)
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การใช้ื้ซ้ึ่เป็อร์คอมพิวุเติอร์แลัะปั็ญญาป็ระดิษฐ์

ค้นหายารักษา COVID–19 

 เม่�อัวันท่� 20 ม่น�คำม 2020 สำ�นักข่้�ว CNN ริ่�ยง�น

ว่�ซูึ่เปอัร์ิ่คำอัมพ่ัวเตอัริ่์ข้อังไอับ่เอ็ัมท่�ถูึกโปริ่แกริ่มด้วยปัญญ�

ปริ่ะด่ษฐ์ได้ทำ�ก�ริ่จำ�ลอัง ‘มงกุฎ’ (หร่ิ่อั corona) ข้อังไวรัิ่ส

โคำโริ่น�ส�ยพัันธุ์ุ์ใหม่แล้วทดสอับดูว่� ม่ส�ริ่อัะไริ่บ้�งท่�จะสกัด

ไม่ให้มงกุฎดังกล่�วแทงและเจ�ะเข้้�ไปในผ่นังข้อังเซึ่ลล์ข้อัง

มนุษย์ได้ ซึึ่�งปริ่�กฏิว่�ซูึ่เปอัริ่์คำอัมพ่ัวเตอัริ่์ท่�ช่่�อัว่� Summit  

ค้ำนพับส�ริ่ทั�งหมด 77 ช่น่ดท่�ส�ม�ริ่ถึเอั�ตัวไปคำริ่อับมงกุฎ 

ข้อังไวรัิ่ส แต่ริ่�ยง�นไม่ได้ริ่ะบุว่�ส�ริ่ 77 ช่น่ดค่ำอัส�ริ่อัะไริ่บ้�ง

ทั�งน่�จะม่ก�ริ่นำ�เอั�ข้้อัมูลดังกล่�วไปว่จัยต่อั และนำ�ไปมอับให้ 

นักว่จัยกลุ่มอ่ั�นๆ ใช้่ปริ่ะโยช่น์ในก�ริ่พััฒน�แนวท�งก�ริ่รัิ่กษ�

และบำ�บัด COVID–19 ต่อัไป

 อัย่�งไริ่ก็ด่ ห�กม่ก�ริ่เปิดเผ่ยช่่�อัข้อังส�ริ่ดังกล่�ว 

อัอักม� ก็อั�จม่ก�ริ่นำ�ไปผ่ล่ตและจำ�หน่�ยเป็นอั�ห�ริ่เสร่ิ่ม  

แต่ก็ต้อังคำำ�นึงถึึงผ่ลข้้�งเค่ำยงในท�งลบด้วย ดังนั�นจึงเป็นเร่ิ่�อัง 

ท่�ยังต้อังริ่ะมัดริ่ะวังอัย่�งม�ก
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ฟ้ิาท้ะลัายโจ๋ร 

 เม่�อัวันท่� 10 กุมภั�พัันธ์ุ์ 2020 สำ�นักข่้�ว AFP ริ่�ยง�น

ว่� บทคำว�มในหนังส่อัพ่ัมพ์ัไทยฉุบับหนึ�งท่�อ้ั�งว่�ฟ้ื้�ทะล�ยโจริ่

ม่สริ่ริ่พัคำุณ์ในก�ริ่ป้อังกัน (prevent) และบริ่ริ่เท� (relieve) 

อั�ก�ริ่ข้อัง COVID–19 นั�น เป็นก�ริ่กล่�วอ้ั�งท่�ทำ�ให้เข้้�ใจผ่่ด 

(misleading) เพัริ่�ะปัจจุบันยังไม่พับหลักฐ�นว่�ฟ้ื้�ทะล�ยโจริ่

ม่สริ่ริ่พัคุำณ์ดังกล่�ว

 ฟ้ื้�ทะล�ยโจริ่นั�นมอังได้ว่�เป็นสมุนไพัริ่ท่�ใช้่กันอัย่�ง 

แพัร่ิ่หล�ยม�น�นกว่� 2,000 ปีแล้วในทว่ปเอัเช่่ยใต้และเอัเช่่ย

ตะวันอัอักเฉุ่ยงใต้ โดยนำ�ไปใช้่รัิ่กษ�โริ่คำหล�ยโริ่คำ เช่่น มะเร็ิ่ง 

เบ�หว�น คำว�มดันโลห่ตสูง โริ่คำเร่ิ่�อัน ปอัดบวม ท้อังเส่ย ฯลฯ 

แต่ง�นว่จัยท�งว่ช่�ก�ริ่ท่�เป็นท่�ยอัมรัิ่บ (เพัริ่�ะเป็นก�ริ่ว่จัย 

ท่�เร่ิ่ยกว่� double–blind และ placebo–controlled ค่ำอัแบ่ง 

คำนท่�ทดลอังย�เป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มหนึ�งก่นย�เท่ยม และ 

ทั�งผู้่แจกย�และผู้่ก่นย�ไม่ม่ใคำริ่ทริ่�บว่�ใคำริ่ก่นย�แท้หร่ิ่อั 

ย�เท่ยม) พับว่�ฟ้ื้�ทะล�ยโจริ่ช่่วยบริ่ริ่เท�อั�ก�ริ่ไข้้หวัดได้จร่ิ่ง 

และยังช่่วยลดคำว�มเส่�ยงจ�กก�ริ่เป็นไข้้หวัดลงไปคำรึิ่�งหนึ�ง 

เน่�อังจ�กไข้้หวัดเก่ดจ�กไวรัิ่ส ดังนั�นจึงม่คำว�มเป็นไปได้ (แต่ยัง
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ไม่เคำยม่ก�ริ่ทำ�ก�ริ่ทดลอัง) ว่�ฟ้ื้�ทะล�ยโจริ่อั�จเป็นปริ่ะโยช่น์

ในก�ริ่ป้อังกันหร่ิ่อับริ่ริ่เท�อั�ก�ริ่จ�กก�ริ่ต่ดเช่่�อั SARS–CoV 

หร่ิ่อั SARS–CoV–2 ได้บ้�ง

 นอักจ�กนั�นยังม่อ่ักหล�ยง�นว่จัยท่�พัย�ย�มศึกษ�ถึึง

ศักยภั�พัข้อังฟ้ื้�ทะล�ยโจริ่ (ช่่�อัภั�ษ�อัังกฤษค่ำอั Andrographis 

paniculata) ในก�ริ่ต่อัต้�นไวรัิ่สท่�ทำ�ให้เก่ดโริ่คำบ�งช่น่ด เช่่น  

ไข้้หวัดใหญ่ เอัดส์ และเร่ิ่ม โดยส�ริ่สกัดสำ�คัำญจ�กฟ้ื้�ทะล�ยโจริ่

ท่�ม่สริ่ริ่พัคุำณ์ยับยั�งก�ริ่แบ่งตัวและข้ย�ยพัันธ์ุุ์ข้อังไวรัิ่สเหล่�น่�

ม่ช่่�อัว่� Andrographolide

 ข้้อัสรุิ่ปค่ำอั ฟ้ื้�ทะล�ยโจริ่น่�จะม่สริ่ริ่พัคุำณ์ต่อัต้�น 

ก�ริ่แบ่งตัวข้อังไวรัิ่สบ�งช่น่ด ซึึ่�งอั�จจะริ่วมถึึงไวรัิ่สโคำโริ่น� 

ส�ยพัันธ์ุุ์ใหม่ แต่ยังไม่ม่ง�นว่จัยเพ่ั�อัพ่ัสูจน์เร่ิ่�อังน่� อัย่�งไริ่ก็ต�ม

ห�กส�ม�ริ่ถึช่ะลอัก�ริ่แบ่งตัวข้อังไวรัิ่สได้จร่ิ่ง ย่อัมจะเป็น

ปริ่ะโยช่น์ในก�ริ่นำ�ไปใช้่บริ่ริ่เท�อั�ก�ริ่ข้อังโริ่คำ และลดภั�ริ่ะ 

ให้กับริ่ะบบส�ธุ์�ริ่ณ์สุข้ในก�ริ่ดูแลผู้่ป่วย
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ไวุรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ท้ำาอะไรกับร่างกายขีองเรา

8

what covid–19 does
to your body
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บท้นี�อาศัุยข้ีอม้ลัขีององค์การอนามัยโลักแลัะบท้ควุามช่้ื้อ 

‘Here’s What Coronavirus Does to the Body’ ขีอง

นิติยสาร National Geographic เม่้อวัุนท่ี้ 18 กุมภาพันธ์ 

2020 ท่ี้ถูอดบท้เรียนจ๋ากซึ่าร์สแลัะเมอร์สซ่่ึ่งมีพันธุกรรม 

ท่ี้คล้ัายคล่ังอย่างมากกับ SARS–CoV–2 โดยต่ิางเป็็นไวุรัส 

ท่ี้เข้ีาไป็รุกรานเซึ่ลัล์ัในป็อดขีองเราเป็็นเป้็าหมายหลััก

 อังค์ำก�ริ่อัน�มัยโลกอัธุ่์บ�ยว่�ก�ริ่ริุ่กริ่�นปอัดโดย 

SARS–CoV–2 นั�น ส�ม�ริ่ถึแบ่งอัอักได้เป็น 3 ช่่วง ค่ำอัช่่วงท่� 1 

เป็นช่่วงท่�ไวรัิ่สแบ่งตัวและข้ย�ยพัันธ์ุุ์ในปอัด ช่่วงท่� 2 ค่ำอั 

ช่่วงท่�ริ่ะบบภูัม่คุ้ำมกันเด่นเคำร่ิ่�อังปฏ่ิบัต่ก�ริ่ตอับโต้อัย่�งรุิ่นแริ่ง 

(hyper–reactivity) และช่่วงท่� 3 ค่ำอัผ่ลท่�ต�มม� ได้แก่  

คำว�มเส่ยห�ยท่�เก่ดขึ้�นกับปอัดข้อังเริ่� ทั�งน่�ในกริ่ณ่์ท่�รุิ่นแริ่ง 

ม�กท่�สุดนั�น ก�ริ่ทำ�ง�นข้อังริ่ะบบภูัม่คุ้ำมกันท่�เก่นข้อับเข้ต 

จะล�มไปทำ�คำว�มเส่ยห�ยให้กับอัวัยวะอ่ั�นๆ ข้อังร่ิ่�งก�ยด้วย 

อัย่�งไริ่ก็ด่ม่เพ่ัยง 25% ข้อังผู้่ท่�ต่ดเช่่�อัซึ่�ร์ิ่สท่�จะป่วยจนเก่ด

สภั�วะริ่ะบบก�ริ่ห�ยใจล้มเหลว (respiratory failure) 

หม�ยคำว�มว่� ห�กริ่ะบบภัมู่คุ้ำมกันข้อังเริ่�ทำ�ง�นได้อัย่�งว่อังไว

และม่ปริ่ะส่ทธุ่์ผ่ล ก็จะส�ม�ริ่ถึกำ�จัดเช่่�อัไวรัิ่สได้อัย่�งริ่�บคำ�บ

ตั�งแต่ช่่วงแริ่ก ไม่ต้อังพััฒน�ไปสู่ช่่วงท่� 2 หร่ิ่อัช่่วงท่� 3
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— ช่ื้วุงท่ี้ 1 —

การเข้ีาไป็รุกรานเซึ่ลัล์ัโดยไวุรัสโคโรนา 

 ในช่่วงแริ่กนั�นไวรัิ่สจะเข้้�ไปรุิ่กริ่�นเซึ่ลล์ หม�ยคำว�มว่�

ไวรัิ่สโคำโริ่น�ส�ยพัันธ์ุุ์ใหม่ได้กล�ยพัันธ์ุุ์ (mutate) จนกริ่ะทั�ง 

ม่ ‘ลูกกุญแจ’ ท่�จะเปิดปริ่ะตูเข้้�ไปส่งในเซึ่ลล์ข้อังมนุษย์  

โดยง�นว่จัยข้อังมห�ว่ทย�ลัยเทกซัึ่ส อัอัสต่น (University of 

Texas at Austin) พับว่�ลูกกุญแจข้อัง SARS–CoV–2 ค่ำอั 

โปริ่ต่นท่�เร่ิ่ยกว่� spike protein หร่ิ่อั s–protein และต่อัม� 

ในวันท่� 4 ม่น�คำม 2020 มห�ว่ทย�ลัยเวสต์เลคำ (Westlake 

University) ในเม่อังห�งโจว ปริ่ะเทศจ่น ต่พ่ัมพ์ัผ่ลง�นว่จัย 

ในว�ริ่ส�ริ่ Science โดยพับว่� ‘แม่กุญแจ’ ข้อังเซึ่ลล์ข้อังมนุษย์

ท่�เปิดให้ SARS–CoV–2 บุกเข้้�ไปในเซึ่ลล์ในปอัดข้อังเริ่�ได้ค่ำอั 

angiotensin–converting enzyme 2 หร่ิ่อั ACE2 ก�ริ่ค้ำนพับ

ทั�งแม่กุญแจและลูกกุญแจในเวล�ท่�ริ่วดเร็ิ่วม�กย่อัมช่่วยให้ 

พััฒน�วัคำซ่ึ่นเพ่ั�อัป้อังกัน SARS–CoV–2 ได้ริ่วดเร็ิ่วย่�งขึ้�น  

โดยในท�งหลักก�ริ่นั�น เริ่�คำวริ่จะส�ม�ริ่ถึพััฒน�วัคำซ่ึ่นท่�สอันให้

ริ่ะบบภูัม่คุ้ำมกันข้อังเริ่�มอังเห็นแล้วร่ิ่บจัดก�ริ่ SARS–CoV–2 

ก่อันท่�มันจะบุกเข้้�ไปในเซึ่ลล์
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 แต่ในกริ่ณ่์ท่� SARS–CoV–2 เข้้�ไปในเซึ่ลล์ได้แล้ว  

ไวริ่สัจะใช้่ทรัิ่พัย�กริ่ในเซึ่ลลข์้อังเริ่�เพั่�อัแบง่แยกและข้ย�ยพัันธุ์ุ์

ตัวมันเอัง ริ่วมทั�งทำ�ล�ยน่วเคำล่ยสข้อังเซึ่ลล์ข้อังเริ่� ซึึ่�ง 

เปร่ิ่ยบเท่ยบได้ว่�เม่�อัเซึ่ลล์ข้อังเริ่�ถูึกไวรัิ่สเข้้� ‘ส่ง’ แล้ว มันจะ

เก�ะก่นทุกอัย่�งจนหมด แล้วก็จะข้ย�ยพัันธ์ุุ์และบุกไป ‘ส่ง’ 

เซึ่ลล์อ่ั�นๆ ในปอัดต่อัไป ไวรัิ่ส SARS–CoV–2 ช่อับเข้้�ส่งเซึ่ลล์

ข้อังปอัดปริ่ะเภัท cilia ซึึ่�งม่ลักษณ์ะเป็นข้นท่�พััดไปพััดม� 

เพ่ั�อัปกป้อังปอัดจ�กฝุ่นและส่�งแปลกปลอัมท่�เข้้�ม� และพััดให้

นำ��มูก (mucus) ท่�ม่หน้�ท่�ช่ำ�ริ่ะล้�งปอัดพั�ข้อังเส่ยให้ถ่ึ�ยเท

อัอักไปจ�กปอัด

 ดังนั�นเม่�อั SARS–CoV–2 เข้้�ไปทำ�ล�ยเซึ่ลล์ปริ่ะเภัท 

cilia เป็นจำ�นวนม�ก ทำ�ให้ริ่ะบบก�ริ่ริ่ะบ�ยข้อังเส่ยช่ำ�รุิ่ดลง 

จึงเก่ดอั�ก�ริ่อัุดตันและปอัดบวมทั�ง 2 ข้้�ง พัร้ิ่อัมกับทำ�ให้

ห�ยใจได้ลำ�บ�กขึ้�น
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— ช่ื้วุงท่ี้ 2 —

ระบบภ้มิคุ้มกันท้ำางานป็ราบป็รามเช้ื้�อไวุรัส

 เม่�อัริ่ะบบภัูม่คุ้ำมกันรัิ่บรู้ิ่ว่�ม่ก�ริ่บุกรุิ่กเก่ดขึ้�นแล้ว  

ในท่�สุดมันจะ ‘ยกทัพั’ ม�ต่อัสู้กับผู้่บุกรุิ่ก โดยฆ่่�เซึ่ลล์ท่�ถูึก 

ไวรัิ่สบุกรุิ่กให้หมดส่�น จ�กนั�นจึงเป็นหน้�ท่�ข้อังเซึ่ลล์ปอัดท่�จะ

เข้้�ม�ซ่ึ่อัมแซึ่มคำว�มเส่ยห�ย ในกริ่ณ่์ท่�ทุกอัย่�งเป็นไปด้วยด่ 

ริ่ะบบภูัม่คุ้ำมกันจะร่ิ่บม�จัดก�ริ่ผู้่บุกรุิ่กท่�ยังม่อัยู่ในจำ�นวนจำ�กัด

ในบร่ิ่เวณ์ท่�จำ�กัดอัย่�งริ่วดเร็ิ่ว

 แต่ในบ�งกริ่ณ่์ริ่ะบบภูัม่คุ้ำมกันทำ�ง�นช้่� ปล่อัยให้ 

ผู้่บุกรุิ่กข้ย�ยตัวไปได้ม�ก นอักจ�กนั�นยังทำ�ง�นบกพัร่ิ่อังและ

ทำ�ก�ริ่กว�ดล้�งอัย่�งไร้ิ่สต่ (going haywire) โดยเซึ่ลล์ข้อัง

ภูัม่คุ้ำมกันเข้้�ไปฆ่่�เซึ่ลล์ไม่เล่อักหน้� ไม่ว่�เซึ่ลล์ท่�ถูึกไวรัิ่สบุกรุิ่ก

หร่ิ่อัเซึ่ลล์ปกต่ ดังนั�นจึงเก่ดคำว�มเส่ยห�ยภั�ยในอัวัยวะปอัด 

เพ่ั�มม�กขึ้�น และทำ�ให้ม่เศษเซึ่ลล์อุัดตันปอัดม�กขึ้�น อัันจะ 

นำ�ม�ซึึ่�งอั�ก�ริ่ปอัดบวมท่�รุิ่นแริ่งย่�งขึ้�น
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— ช่ื้วุงท่ี้ 3 —

ป็อดถู้กท้ำาลัาย

ท้ำาให้ระบบหายใจ๋ล้ัมเหลัวุแลัะอาจ๋ลัามไป็อีก

 ในช่่วงน่�ท่�ริ่ะบบภูัม่คุ้ำมกันทำ�ง�นผ่่ดพัล�ดอัย่�งม�ก 

และริ่ะบบห�ยใจล้มเหลว ห�กริ่อัดช่่ว่ตได้ ปอัดจะได้รัิ่บคำว�ม

เส่ยห�ยอัย่�งถึ�วริ่ (permanent lung damage) โดยอังค์ำก�ริ่

อัน�มัยโลกอัธุ่์บ�ยว่� ปอัดอั�จม่ริ่มู�กม�ย ทำ�ให้ปอัดม่แผ่ลเป็น

จำ�นวนม�ก และม่ลักษณ์ะเหม่อันรัิ่งผึ่�ง

  นอักจ�กน่� ใน 25% ข้อังผู้่ท่�เป็น COVID–19 ผู้่ป่วยจะ

ม่อั�ก�ริ่ท้อังเส่ยอ่ักด้วย โดย SARS–CoV–2 อั�จใช้่กุญแจ

เด่ยวกันในก�ริ่บุกรุิ่กเซึ่ลล์ลำ�ไส้ข้อังเริ่� ย่�งไปกว่�นั�น ในกริ่ณ่์ 

ท่�ร่ิ่�งก�ยต่ดเช่่�อั SARS–CoV, MERS หร่ิ่อั SARS–CoV–2  

พับว่�ตับถูึกกริ่ะทบและเม็ดเล่อัดข้�วกับเกล็ดเล่อัดม่จำ�นวน

ลดลง ตลอัดจนทำ�ให้คำว�มดันโลห่ตลดลง ในบ�งกริ่ณ่์ ก�ริ่ 

ต่ดเช่่�อัยังทำ�ให้ม่อั�ก�ริ่ไตว�ยและหัวใจหยุดเต้นอ่ักด้วย
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ในกรณีท่ี้ไวุรัสเข้ีาไป็ในเซึ่ลัล์ัได้แล้ัวุ 

มันจ๋ะใช้ื้ท้รัพยากรในเซึ่ลัล์ัขีองเรา

เพ่้อแบ่งแยกแลัะขียายพันธ์ุตัิวุมันเอง 

รวุมทั้�งท้ำาลัายนิวุเคลีัยสขีองเซึ่ลัล์ั

เป็รียบเที้ยบได้วุ่า 

เม่้อเซึ่ลัล์ัขีองเราถู้กไวุรัสเข้ีา ‘สิง’ แล้ัวุ 

มันจ๋ะเกาะกินทุ้กอย่างจ๋นหมด ขียายพันธ์ุ

แลัะบุกไป็ ‘สิง’ เซึ่ลัล์ัอ่้นๆ ในป็อดต่ิอไป็
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 ม่ก�ริ่คำ�ดก�ริ่ณ์์ในเช่่งว่ช่�ก�ริ่ว่� ก�ริ่ล�มข้อังไวรัิ่ส 

ไปยังอัวัยวะและริ่ะบบอั่�นๆ ข้อังริ่่�งก�ยนั�นอั�จเป็นเพัริ่�ะ 

ไวรัิ่สโคำโริ่น�กริ่ะตุ้นริ่ะบบภูัม่คุ้ำมกันให้ผ่ล่ตโปริ่ต่นท่�เร่ิ่ยกว่�  

cytokines เป็นจำ�นวนม�ก ซึึ่�งโปริ่ต่น cytokines นั�นทำ�หน้�ท่�

เต่อันภััยและเกณ์ฑ์เซึ่ลล์ภูัม่คุ้ำมกันให้ม�ริ่วมพัลเพ่ั�อัร่ิ่วมกันโจมต่

เซึ่ลล์ท่�ถูึกไวรัิ่สบุกรุิ่ก แต่กลับทำ�เก่นเลย โดยเปร่ิ่ยบเท่ยบว่� 

แทนท่�ริ่ะบบภูัม่คุ้ำมกันจะย่งข้้�ศึกด้วยกริ่ะสุนป้น ก็ไปใช้่จริ่วดย่ง

ทำ�ให้ตึกริ่�มบ้�นช่่อัง (อัวัยวะ) ถูึกทำ�ล�ยพัริ่้อัมกันไปด้วย  

เช่่น cytokines อั�จสั�งก�ริ่ให้เซึ่ลล์ภูัม่คุ้ำมกันโจมต่อัวัยวะอ่ั�นๆ 

เช่่น ริ่ะบบเส้นเล่อัด ไปพัร้ิ่อัมกันในริ่ะหว่�งพัย�ย�มกำ�จัด 

เซึ่ลล์ผ่่ดปกต่ท่�ปอัด ทำ�ให้นอักจ�กปอัดรัิ่�วแล้ว เส้นเล่อัดก็อั�จ 

รัิ่�วได้อ่ักด้วย ส่งผ่ลต่อัเน่�อังให้อัวัยวะอ่ั�นๆ เช่่น ตับและไต  

พัลอัยได้รัิ่บคำว�มเส่ยห�ยไปด้วย

 ดังนั�นจึงสรุิ่ปได้ว่� ก�ริ่พััฒน�วัคำซ่ึ่นเพ่ั�อัสอันให้ริ่ะบบ

ภูัม่คุ้ำมกันรู้ิ่จักไวรัิ่สโคำโริ่น�ส�ยพัันธุ์ุ์ใหม่อัย่�งริ่วดเริ่็วน่�จะ

เป็นก�ริ่แก้ปัญห�ท่�ด่ท่�สุด ซึึ่�งในเร่ิ่�อังน่� ผู้่เช่่�ยวช่�ญด้�น 

โริ่คำริ่ะบ�ดข้อังสหรัิ่ฐอัเมร่ิ่ก�ปริ่ะเม่นให้รัิ่ฐสภั�ข้อังสหรัิ่ฐฯ 

ทริ่�บเม่�อัวันท่� 11 ม่น�คำม 2020 ว่� ก�ริ่พััฒน�วัคำซ่ึ่นนั�นน่�จะ

ใช้่เวล�อ่ักปริ่ะม�ณ์ 18 เด่อันเป็นอัย่�งตำ�� จึงจะส�ม�ริ่ถึนำ�ไป

ใช้่ป้อังกันก�ริ่ต่ดเช่่�อั SARS–CoV–2 ได้อัย่�งแพัร่ิ่หล�ย
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epilogue

บท้ส่งท้้าย
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เม่้อวัุนท่ี้ 18 มีนาคมท่ี้ผ่านมา ในสุนท้รพจ๋น์วุาระพิเศุษผ่านท้าง

โท้รทั้ศุน์ท่ี้แท้บไม่เคยมีมาก่อนในป็ระวัุติิการณ์ขีองเยอรมนี 

เวุ้นแต่ิวัุนข่ี�นปี็ใหม่ นางอังเกลัา แมร์เคิลั นายกรัฐมนติรี 

ขีองป็ระเท้ศุเยอรมนี ได้กล่ัาวุถู่งวิุกฤติการณ์ COVID–19  

ท่ี้สรุป็ด้วุยถู้อยคำาสั�นๆ แต่ิหนักหน่วุงวุ่า “Es ist Ernst” หร้อ

“น่ีเป็็นเร่้องซีึ่เรียส”

 คำว�ม ‘ซ่ึ่เร่ิ่ยส’ ดังกล่�วไม่ได้หม�ยถึึงเพ่ัยงผ่ลกริ่ะทบ

ในท�งเศริ่ษฐก่จ สังคำม หร่ิ่อัว่ถ่ึช่่ว่ตคำว�มเป็นอัยู่ ซึึ่�งน�งอัังเกล�

เปร่ิ่ยบว่�เป็น “คำว�มท้�ท�ยอัย่�งท่�สุดข้อังปริ่ะเทศนับตั�งแต่

สงคำริ่�มโลกคำรัิ่�งท่� 2 เป็นต้นม�” เพัริ่�ะแน่นอันว่�ทุกช่่ว่ตท่�ต้อัง

ป่วยหร่ิ่อัดับส่�นไป ย่อัมเป็นคำว�มสูญเส่ยข้อังสังคำมท่�ขั้บเคำล่�อัน

ไปด้วยแริ่งและกำ�ลังข้อังทุกคำน แต่คำว�ม ‘ซ่ึ่เร่ิ่ยส’ ดังกล่�ว 

ยังเป็นเพัริ่�ะในว่กฤตก�ริ่ณ์์ COVID–19 น่� ไม่ว่�รัิ่ฐบ�ลจะอัอัก

ม�ตริ่ก�ริ่ท�งส�ธุ์�ริ่ณ์สุข้ เพ่ั�อัริ่อังรัิ่บจำ�นวนผู้่ปว่ยท่�จะทว่สูงขึ้�น

หร่ิ่อัอัอักม�ตริ่ก�ริ่ท�งเศริ่ษฐก่จ เพ่ั�อัรัิ่กษ�ก�ริ่จ้�งง�น 

และปริ่ะคำอังก่จกริ่ริ่มอัันจำ�เป็นท�งเศริ่ษฐก่จไว้ม�กเพ่ัยงใด  

ส่�งเหล่�น่�ก็จะไร้ิ่คำว�มหม�ย ตริ่�บเท่�ท่�ปริ่ะช่�ช่นทั�วไปยังไม่ 

ยกริ่ะดับก�ริ่ใช้่ช่่ว่ตข้อังตัวเอังให้ม่คำว�มริ่ะมัดริ่ะวังเพ่ัยงพัอักับ

สถึ�นก�ริ่ณ์์ ดังท่�น�งอัังเกล�ข้ย�ยคำว�มว่� “โปริ่ดอัย่�ค่ำดว่� 
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ตัวท่�นไม่ม่คำว�มหม�ย ภั�ริ่ก่จน่�ไม่อั�จข้�ดพัวกเริ่�คำนหนึ�ง 

คำนใดไปได้ ทุกคำนต่�งม่หน้�ท่� และภั�ริ่ก่จคำรัิ่�งน่�จะต้อังใช้่กำ�ลัง

ข้อังเริ่�ทุกคำน”

 ด้วยเหตุดังน่� หนังส่อั BEATING COVID–19 เล่มน่�

จึงอัอักม�ด้วยคำว�มหวังให้ผู้่อ่ั�นทุกท่�นม่คำว�มเข้้�ใจพ่ั�นฐ�น

เก่�ยวกับม่ต่ต่�งๆ ข้อังว่กฤตก�ริ่ณ์์ COVID–19 ไม่ว่�จะเป็น

ลักษณ์ะข้อังโริ่คำ แนวท�งก�ริ่ป้อังกัน หนท�งก�ริ่รัิ่กษ�  

ตลอัดจนภั�พัใหญ่ข้อังม�ตริ่ก�ริ่ริ่ะดับปริ่ะเทศท่�จำ�เป็นต้อังม่ขึ้�น

เท่�ท่�จะเป็นไปได้ภั�ยใต้ข้้อัมูลในปัจจุบัน เพัริ่�ะเช่่�อัว่�ห�ก 

ทุกท่�นม่คำว�มเข้้�ใจและส่งต่อัคำว�มเข้้�ใจน่�อัอักไป ทุกท่�นจะ 

‘ซ่ึ่เร่ิ่ยส’ ได้อัย่�งม่เหตุม่ผ่ลและพัอัเหม�ะพัอัด่ ซึึ่�งจะทำ�ให้ 

สังคำมโดยริ่วมสู้กับไวรัิ่ส COVID–19 ได้อัย่�งด่ท่�สุด

 อัย่�งท่�น�งอัังเกล�กล่�วอ่ักเช่่นกันว่� “เริ่�เป็นสังคำม

ปริ่ะช่�ธุ่์ปไตย ซึึ่�งแปลว่�เริ่�ไม่ได้อัยู่กันด้วยก�ริ่กะเกณ์ฑ์บังคัำบ

ห�กแต่ด้วยข้้อัมูลท่�แบ่งปันกันและคำว�มร่ิ่วมม่อัร่ิ่วมใจ”

 คงไม่มีใครป็ฏิิเสธวุ่า ในวัุนนี� หากจ๋ะมีส่ิงใดท่ี้ 

แพร่ขียายไป็ได้รวุดเร็วุกวุ่าไวุรัส ส่ิงนั�นก็ค้อข้ีอม้ลัแลัะ 

ควุามร่วุมม้อท่ี้เราสามารถูให้แก่กันได้โดยไม่จ๋ำาเป็็นติ้อง 

รอเวุลัาน่ันเอง
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the greatest glory 
in living lies not 
in never falling, 

but in rising 
every time we fall.

— nelson mandela —


