B E AT I N G
C OV I D – 19
เอาชนะโรคร้้ายด้้วยความเข้้าใจ

ดร.ศุุภวุุฒิิ สายเชื้้�อ เขีียน
ธนกร จ๋๋วงพานิิช บรรณาธิิการ
ภาพคนวิ่งใส่หน้ากากบนหน้าปกเป็นเพียงภาพเชิงสัญลักษณ์ การวิ่งที่เหมาะสมไม่ควร
สวมหน้ากาก โดยเฉพาะหน้ากากชนิด N95 เพราะอาจทำ�ให้หมดสติ
และเสียgชีวco
ิตได้v id– 19 1
be atin

2 be at i n g co vi d – 19

together
we
can
overcome

be atin g co v id– 19 3

TA BL E O F CO N T E NT S

PREFACE

7

คำำ�เกริ่่�นนำำ�
INTRODUCTION

15

บทนำำ�
1. The Dangers

18

ภััยอัันตรายที่่�มนุุษย์์ยัังไม่่มีีภูมิิต้
ู ้านทาน
2. The Treatments

34

การรัักษาโรคที่่�เกิิดจาก
ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่
3. The Lessons

48

บทเรีียนจากจีีนและยุุโรป
4. The Risks

ปััจจััยเสี่่�ยงที่่ทำ� ำ�ให้้ป่่วยจาก COVID–19

4 be at i n g co vi d – 19

58

TA BL E O F CO N T E NT S

5. How to stay safe

66

การปฏิิบััติิตััวเพื่่อห่
� ่างไกล COVID–19
6. What if it’s close by?

80

หาก COVID–19 เข้้ามาใกล้้ตััว
7. Can supplements help?

90

อาหารเสริิมช่่วยได้้หรืือไม่่?
8. What COVID–19

98

does to your body

ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่
ทำำ�อะไรกัับร่่างกายของเรา
EPILOGUE

107

บทส่่งท้้าย

be atin g co v id– 19 5

6 be at i n g co vi d – 19

pr eface
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มนุุษยชาติิกำำ�ลัังเผชิิญหน้้า
และต่่อสู้้�กัับความท้้าทายครั้้�งยิ่่�งใหญ่่
เราจะข้้ามผ่่านวิิกฤตครั้้�งนี้้�ไปได้้
แต่่ด้ว้ ยผู้้�เสีียหายจำำ�นวนเท่่าใด?
เราต้้องเสีียคนที่่�เรารัักไปมากเท่่าใด?
คำำ�ตอบนั้้�นอยู่่�ที่่�สองมืือของเราที่่�จะลงมืือทำำ�
ในตอนนี้้� เราจะร่่วมคิิด ร่่วมทำำ� ไปร่่วมกััน
เราสามารถยิินยอมรัับข้้อจำำ�กััดต่่างๆ
แล้้วเผชิิญหน้้าไปพร้้อมกััน
สถานการณ์์ตอนนี้้�หนัักหนา แต่่ก็็ยัังเปิิดกว้้าง
หมายความว่่าทุุกอย่่างขึ้้�นอยู่่�กัับวิินััยของทุุกคน
ที่่�จะปฏิิบััติิตามกฎและดำำ�เนิินการให้้สอดคล้้องกััน
แม้้ว่่าเรายัังไม่่เคยประสบเหตุุการณ์์เช่่นนี้้�มาก่่อน
แต่่เราจะกระทำำ�อย่่างจริิงใจและมีีเหตุุผล
เพื่่�อที่่�จะรัักษาชีีวิิตผู้้�คนไว้้ โดยไม่่มีีข้้อยกเว้้น
ขึ้้�นอยู่่�กัับเราแต่่ละคนและเราทุุกๆ คน
ได้้โปรดดููแลตััวเองและคนที่่�ท่่านรััก *
อัังเกลา แมร์์เคิิล
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ในพััฒนาการของอารยธรรมมนุุษยชาติิ
นั้้�น ผ่่านการเรีียนรู้้� พััฒนา สะสมวิิทยาการ
มาจนถึึงขั้้�นที่่�เรีียกได้้ว่่ามีีความเจริิญรุ่่�งเรืืองถึึง
ขีีดสุุดอย่่างที่่�คนรุ่่�นก่่อนไม่่มีีทางจะจิินตนาการ
ได้้ ซึ่่�งตามกระบวนการในประวััติิศาสตร์์นั้้�น
มีีอยู่่�หลายครั้้�งคราที่่ม� นุุษย์์จำำ�ต้้องหัันหน้้าเข้้าหา
กััน ร่่วมมืือกััน ทิ้้�งความขััดแย้้งไว้้เบื้้�องหลััง
ชั่่� ว คราวเพื่่� อ ให้้ ผ่่ า นพ้้ น ภัั ย พิิบัั ติิ ไม่่ ว่่ า จะภัั ย
สงคราม ภััยธรรมชาติิ หรืือโรคระบาด
มาตรการที่่�ถููกต้้องทัันเวลา ทรััพยากร
ที่่�จะถููกจััดสรรเพื่่�อการนี้้� และความร่่วมมืือของ
คนในสัังคม จะเป็็น 3 ปััจจััยสำำ�คััญที่่�สุุดที่่�จะ
ทำำ�ให้้เราผ่่านวัันเวลาที่่เ� ลวร้้ายไปได้้ ความเสีียหาย
ความสููญเสีียจะมีีมากเท่่าใด ก็็ขึ้้�นอยู่่�กัับความ
มีีประสิิทธิิภาพของ 3 ปััจจััยที่่ว่� ่านี้้�

* ส่่วนหนึ่่�งของสุุนทรพจน์์ที่่�นางอัังเกลา แมร์์เคิิล (Angela
Merkel) กล่่าวไว้้แก่่ชาวเยอรมััน แปลโดยธีีรภััทร เจริิญสุุข
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แน่่นอนครัับ ความมีีประสิิทธิิภาพจะเกิิด
ขึ้้�นได้้ก็็ต้้องตั้้�งอยู่่�บนองค์์ความรู้้�และความเข้้าใจที่่�
ครอบคลุุมปััญหาที่่�เราเผชิิญอยู่่� องค์์ความรู้้�ที่่�ถููกต้้อง
และทัั น การณ์์ เ ป็็ น พื้้� น ฐานสำำ� คัั ญ ที่่� สุุ ด ที่่� จ ะสร้้ า ง
ประสิิทธิิภาพให้้กัับมาตรการทั้้�งหลาย ซึ่�ง่ ไม่่เพีียงแต่่
ผู้้�กำำ�หนดนโยบาย กำำ�หนดมาตรการ และจััดสรร
ทรััพยากรเท่่านั้้�น ที่่�จะต้้องมีีความรู้้�ความเข้้าใจที่่�
ลึึกซึ้้�งเพีียงพอ แต่่ประชาชนทุุกคนที่่เ� ป็็นองค์์ประกอบ
ของมาตรการและต้้ อ งให้้ ค วามร่่ ว มมืือเพื่่� อ ให้้
มาตรการบรรลุุเป้้าประสงค์์ ก็็จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องเข้้าใจ
ถึึงสมุุฏฐานสำำ�คััญและลัักษณะของปััญหาให้้มากที่่สุ� ดุ
เท่่าที่่�จะเป็็นได้้
เพราะท้้ายที่่�สุุดแล้้ว ความเข้้าใจอย่่างลึึกซึ้้�ง
ของประชาชนซึ่่�งเป็็นเจ้้าของทรััพยากรที่่�ต้้องใช้้และ
เป็็นผู้้�ที่่จ� ะได้้รับั ผลโดยตรง ย่่อมจะทำำ�ให้้นโยบายและ
มาตรการทั้้�งหลายดำำ�เนิินไปได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
	ด้้วยเหตุุนี้้� หนัังสืือเล่่มน้้อยเล่่มนี้้�จึึงเกิิดขึ้้�น
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ในฐานะที่่� เ ป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ของสัั ง คมและ
มนุุ ษ ยชาติิ กลุ่่�มธุุ รกิิ จการเงิินเกีียรติินาคิินภัั ท ร
โดยความร่่วมมืือกัับสำำ�นัักพิิมพ์์ openbooks และ
ดร.ศุุภวุฒิิ
ุ สายเชื้้�อ ได้้ร่ว่ มกัันจััดทำำ�หนัังสืือ BEATING
COVID–19 นี้้� ขึ้้� น เป็็ น การเร่่ ง ด่่ ว น เพื่่� อ ช่่ ว ยให้้
ทุุกองคาพยพของสัังคมได้้มีีความรู้้�ขั้้�นพื้้�นฐาน อัันจะ
นำำ�ไปสู่่�การกำำ�หนดนโยบาย กำำ�หนดมาตรการ การให้้
ความร่่วมมืือ และเหนืือสิ่่�งอื่่�นใด การดููแลตนเองและ
ครอบครััวให้้ปลอดจากโรคและไม่่เป็็นพาหะของโรค
…มนุุษยชาติิต้้องชนะ
บรรยง พงษ์์พานิิช

ประธานกรรมการบริิหาร
กลุ่่�มธุุรกิิจการเงิินเกีียรติินาคิินภััทร
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วัันที่่� 28 มีีนาคม 2020* ซึ่่ง� เป็็นวัันที่่�ต้้นฉบัับหนัังสืือเล่่มนี้้�
ถููกนำำ�ไปตีีพิิมพ์์นั้้�น มีีผู้้�ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่
SARS–CoV–2 ที่่�ทำำ�ให้้เป็็นโรคโควิิด–19 (COVID–19 —
Coronavirus Disease 2019) แล้้วจำ�ำ นวนกว่่า 600,000 ราย
และมีีผู้เ�้ สีียชีีวิติ กว่่า 28,000 คน
โดยในช่่วงปลายเดืือนมีีนาคม มีีผู้้�ติิดเชื้้�อเพิ่่�มขึ้้�นวัันละ
50,000–60,000 รายในกว่่า 180 ประเทศทั่่�วโลก ในขณะที่่�
จำำ�นวนผู้้�เป็็น COVID–19 ในประเทศจีีนมีีประมาณ 81,000 คน
และเพิ่่�มขึ้้�นเพีียงเล็็กน้้อย ในหลายประเทศรวมทั้้�งประเทศไทย
จำำ� นวนผู้้�ติิดเชื้้� อกำำ� ลัั งเพิ่่� มขึ้้� น อย่่ างรวดเร็็ ว ทำำ� ให้้ มีี คำำ� สั่่� ง ปิิ ด
ห้้ า งสรรพสิินค้้ า และห้้ า มการรวมตัั ว กัั น ของคนจำำ� นวนมาก
จากภาครััฐ
	ทั่่� ว โลกและประเทศไทยกำำ� ลัั ง เข้้ าสู่่�ภา วะฉุุ ก เฉิินใน
ลัักษณะที่่ไ� ม่่ต่า่ งอะไรกัับภััยธรรมชาติิร้้ายแรงและไม่่จำำ�กััดพื้้�นที่่�
รััฐบาลต่่างๆ จะต้้องนำำ�มาตรการขั้้�นรุุนแรงยิ่่�งขึ้้�นมาใช้้ควบคุุม
การระบาดของไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ ซึ่่�งจะกระทบต่่อ
เศรษฐกิิจ การดำำ�เนิินชีีวิิต และเสรีีภาพส่่วนบุุคคลของประชาชน
อย่่างที่่�ไม่่เคยพบเห็็นมาก่่อน

* หนังสือเล่มนี้บอกเวลาด้วยปีคริสต์ศักราชเป็นหลัก เพื่อให้ง่ายต่อการเทียบเคียง
กับสถานการณ์ในโลก
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การเขีียนหนัังสืือเกี่่�ยวกัับ COVID–19 ในสภาวะที่่�มีี
การเปลี่่�ยนแปลงวัันต่่อวัันและมีีความผัันผวนสููง เป็็นเรื่่�องที่่�
ทีีมงานตั้้�งคำำ�ถามกัันเองว่่า ทำำ�ไปแล้้วจะเป็็นประโยชน์์จริงิ หรืือ
เพราะข้้อมูลู อาจจะล้้าสมััยได้้ภายในเวลาไม่่กี่ชั่่�่ ว� โมง นอกจากนั้้�น
ก็็ยัังมีีลู่่�ทางอีีกมากมายที่่�จะสื่่�อสารข้้อมููลสำำ�คััญให้้ประชาชน
ทราบอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและทัันท่่วงทีีมากกว่่าการตีีพิิมพ์์
หนัังสืือที่่�ใช้้เวลาหลายสััปดาห์์กว่่าจะถึึงมืือผู้้�อ่่าน
	อย่่ า งไรก็็ ต าม การกลั่่�นกรองข้้ อ มููลที่่�ถูู ก ต้้ อ งและ
มีีนััยสำำ�คััญมาสรุุปให้้กระชัับและรวมกัันอยู่่�ในหนัังสืือ 1 เล่่ม
น่่ าจะเป็็ นประโยชน์์ ไม่่ มากก็็น้้อยสำำ�หรัั บการทำำ�ความรู้้�จััก
ภัั ย อัั น ตรายจาก COVID–19 ที่่�จะยัั งคงคุุ กคามโลกและ
คนไทยต่่อไปอีีกเป็็นเวลาอย่่างน้้อย 2–3 เดืือนข้้างหน้้า
	ยิ่่ง� กว่่านั้้น� การมีีข้้อมูลู พื้้�นฐานและความเข้้าใจที่่ถู� กู ต้้อง
เกี่่�ยวกัับ COVID–19 ยัังจะทำำ�ให้้เราทุุกคนสามารถติิดตาม
ทำำ�ความเข้้าใจข้้อมููลใหม่่ๆ ที่่�จะทยอยหลั่่�งไหลออกมา และ
ประเมิินได้้ว่า่ ข้้อมูลู หรืือข้้อแนะนำำ�ที่่ส่� ง่ ต่่อกันั มาอย่่างแพร่่หลาย
นั้้�นมีีความถููกต้้องหรืือความน่่าเชื่่�อถืือเพีียงใด สิ่่�งเหล่่านี้้�จะ
บรรเทาความสัับสนท่่ามกลางข้้อมููลที่่�หลากหลาย และป้้องกััน
มิิให้้มีีความตื่่�นตระหนกเกี่่�ยวกัับ COVID–19 จนเกิินกว่่าเหตุุ
เราหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าคนไทยทุุกคนจะปลอดภััยและ
มีีสุุขภาพแข็็งแรงตลอดไป
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ภััยอัันตรายที่่�มนุุษย์์
ยัังไม่่มีีภููมิิต้้านทาน
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สิ่่�งแรกที่่�มนุุษย์์นึึกถึึงยามต้้องเผชิิญกัับโรคร้้ายก็็คืือการค้้นคว้้า
หาแนวทางในการรัักษาโรคดัังกล่่าว ซึ่่ง� สำำ�หรัับโรค COVID–19
ที่่�เกิิดจากเชื้้อ� ไวรััส SARS–CoV–2 นี้้� มีีทั้้ง� ประเด็็นน่่าเป็็นห่่วง
และปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้คาดหวัังว่่ามนุุษย์์จะสามารถควบคุุมการ
ระบาดและรัักษา COVID–19 ได้้ภายในระยะเวลาอัันใกล้้นี้้�
หากสัังเกตโดยทั่่�วไป จะเห็็นว่่านักั เศรษฐศาสตร์์ทั่่ว� โลก
ที่่ป� รัับการคาดการณ์์การขยายตััวของเศรษฐกิิจโลกและเศรษฐกิิจ
ของแต่่ละประเทศลงนั้้�น ส่่วนใหญ่่มีีสมมุุติิฐานดัังนี้้�
| 1 |
เนื่่�องจากจีีนควบคุุมการระบาดได้้แล้้ว ดัังนั้้�นจีีดีีพีีจึึง
น่่าจะค่่อยๆ ฟื้้�นตััวได้้อย่่างช้้าๆ ตั้้�งแต่่ไตรมาสสองเป็็นต้้นไป
เพราะการผลิิตและการดำำ�เนิินชีีวิิตจะกลัับเข้้าสู่่�ภาวะเกืือบปกติิ
ได้้ในครึ่่�งหลัังของปีีนี้้� ทำำ�ให้้จีีดีีพีีของจีีนที่่�เดิิมเคยคาดว่่าจะ
ขยายตััวประมาณ 5–6% จะขยายตััวเหลืือไม่่ถึึง 2% แต่่ก็็ยััง
ขยายตััวได้้
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| 2 |
การแพร่่กระจายของ COVID–19 ทวีีความรุุนแรง
อย่่างมากในทวีีปยุุโรปในช่่วงเดืือนมีีนาคม (ในขณะที่่�จีีนเผชิิญ
ปััญหาหนัักหน่่วงในช่่วงเดืือนมกราคมและกุุมภาพัันธ์์) ดัังนั้้�น
ในกรณีีของยุุโรป การควบคุุมการระบาดของ COVID–19 จึึง
จะยัังต้้องใช้้เวลาอีีก 1–2 เดืือน ทำำ�ให้้เศรษฐกิิจน่่าจะทรุุดตััวลง
อย่่างมากในไตรมาสสองกว่่าจะควบคุุมสถานการณ์์ได้้ ดัังนั้้�น
เศรษฐกิิจยุุโรปซึ่่�งเคยคาดว่่าจะขยายตััวประมาณ 0.5% ในปีีนี้้�
จะกลายเป็็นติิดลบประมาณ 1.5% หรืือมากกว่่านั้้�น โดย
การฟื้้�นตััวอาจค่่อยๆ เพิ่่�มขึ้้�นในไตรมาสสี่่�ของปีีนี้้�
| 3 |
ประเทศสหรัั ฐ อเมริิกานั้้� น ตามหลัั ง ยุุ โ รปประมาณ
2 สััปดาห์์ในเชิิงการระบาดของ COVID–19 เศรษฐกิิจจึึงน่่าจะ
ถึึงจุุดต่ำำ��สุุดในกลางปีีนี้้� และจีีดีีพีีน่่าจะหดตััวประมาณเกืือบ 1%
จากที่่�เดิิมเคยคาดการณ์์ว่่าจะขยายตััว 1.5% ในปีีนี้้�
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เห็็นได้้ชััดว่่าการคาดการณ์์ของนัักเศรษฐศาสตร์์ตั้้�งอยู่่�
บนสมมุุติิฐานว่่า วิิทยาศาสตร์์และระบบสาธารณสุุขจะรัับมืือ
และควบคุุมการระบาดของ COVID–19 ได้้ภายในระยะเวลา
2–3 เดืือน ดัังที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้วที่่�ประเทศจีีน เกาหลีีใต้้ สิิงคโปร์์
ฮ่่องกง และไต้้หวััน อย่่างไรก็็ตาม การควบคุุม COVID–19
ในประเทศที่่�กล่่าวมานี้้� มิิได้้เกิิดขึ้้�นเพราะการค้้นพบยารัักษา
หรืือวัั คซีี นป้้ อ งกัั น ไวรัั ส โคโรนาสายพัั น ธุ์์� ใ หม่่ แ ต่่ อย่่ า งใด
ถึึงทางการจีีนจะประกาศว่่าได้้ใช้้ยา ‘ฟาวิิพิิราเวีียร์์’ (Favipiravir)
มารัั ก ษาไวรัั ส แต่่ ย านี้้� เ พิ่่� ง ผ่่ า นการทดลองและยัั ง ไม่่ ไ ด้้ รัั บ
การเห็็นชอบให้้นำำ�ไปใช้้รักั ษาในประเทศญี่่ปุ่่�� นหรืือเกาหลีีใต้้อย่า่ ง
แพร่่หลาย สำำ�หรัับวััคซีีนต้้าน COVID–19 นั้้�น กว่่าจะพััฒนา
สำำ�เร็็จก็็จะต้้องใช้้เวลาอีีกประมาณ 18 เดืือนตามการคาดการณ์์
ของผู้้�เชี่่�ยวชาญต่่างๆ รวมทั้้�งองค์์การอนามััยโลก
	ดัังนั้้�นคำำ�ถามคืือ จีีนและประเทศอื่่�นๆ สามารถควบคุุม
การระบาดของ COVID–19 และลดการเสีียชีีวิิตของผู้้�ป่่วย
ได้้อย่่างไร คำำ�ตอบในรายละเอีียดนั้้�นปรากฏอยู่่�ในบทที่่� 2 แต่่
สามารถสรุุปได้้ว่่ามาตรการคืือ Test, Trace, Isolate และ
Treat
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—1—
TEST

Test คืือ การเร่่งตรวจผู้้�ต้้องสงสััยอย่่างรวดเร็็วให้้ทั่่�วถึึง
และครบถ้้วนที่่สุ� ดุ เช่่นในมณฑลกวางตุ้้�งประเทศจีีน มีีการตรวจ
ผู้้�ต้้องสงสััยไปแล้้ว 320,000 ราย คิิดเป็็นสััดส่่วนเท่่ากัับ
2,819 คนต่่อจำำ�นวนประชากร 1 ล้้านคน ในขณะที่่�ในเกาหลีีใต้้
ตััวเลขคืือ 286,700 คน หรืือคิิดเป็็นสััดส่่วนเท่่ากัับ 5,589 คน
ต่่อประชากร 1 ล้้านคน ประเทศที่่มีีปั
� ัญหาอย่่างหนััก คืืออิิตาลีี
นั้้�น ตรวจผู้้�ต้้องสงสััย 148,700 คน หรืือคิิดเป็็นสััดส่่วน
2,457 คนต่่อประชากร 1 ล้้านคน ซึ่ง่� ในแวบแรกดููเสมืือนว่่าเป็็น
จำำ�นวนที่่สู� ูง แต่่ในเมื่่�อพบผู้้�ติิดเชื้้�อ COVID–19 คิิดเป็็นสััดส่่วน
สููงถึึง 10.2% ก็็แปลว่่ามีีผู้้�ติิดเชื้้�อที่่�ยัังไม่่ได้้รัับการตรวจอีีก
เป็็นจำำ�นวนมาก ประเทศสหรััฐอเมริิกาก็็อยู่่�ในลัักษณะเดีียวกััน
(ดููตารางในหน้้า 23) ในกรณีีของจีีนนั้้�น จำำ�นวนผู้้�ที่่พ� บว่่าติิดเชื้้�อ
จริิงจากจำำ�นวนผู้้�ที่่�ถููกตรวจนั้้�นเหลืือเพีียง 3.5% และสำำ�หรัับ
เกาหลีีใต้้และญี่่�ปุ่่�นนั้้�น ตััวเลขคืือ 2.9% และ 5% ตามลำำ�ดัับ
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การตรวจเชื้้�อ COVID–19
ประเทศ /
ดิินแดน

ประชากร
(ล้้านคน)

จำำ�นวน
ที่่�ตรวจ
(พัันคน)

ผู้้�ที่่�ถููกตรวจ ตรวจพบ
ร้้อยละ
ต่่อประชากร ว่่าเป็็น
ที่่�เป็็น
1 ล้้านคน COVID–19 COVID–19

ข้้อมููล
ณ
วัันที่่�

มณฑล
กวางตุ้้�ง

113.5

320

2,819

11,346

3.50%

28
กุุมภาพัันธ์์

เกาหลีีใต้้

51.3

286.7

5,589

8,230

2.90%

17
มีีนาคม

ญี่่�ปุ่่�น

127

165

130

829

5.00%

17
มีีนาคม

อิิตาลีี

60.5

148.7

2,457

15,113

10.20%

17
มีีนาคม

สหรััฐอเมริิกา

329

54.1

164

5,723

10.60%

16
มีีนาคม

ที่่�มา: Bank of America (รวบรวมจากสถิิติิของทางการในประเทศต่่างๆ)
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—2—
TRACE

Trace คืือ เมื่่อ� ตรวจพบผู้้�ที่่ติิ� ดเชื้้�อแล้้ว ก็็ต้้องสามารถ
สืืบสาวติิดตามทุุกคนที่่ใ� กล้้ชิิดหรืือเคยมีีปฏิิสััมพัันธ์์กับั ผู้้�ที่่ติิ� ดเชื้้�อ
ได้้อย่่างรวดเร็็วและครบถ้้วน
—3—
ISOLATE

Isolate คืือ ทุุกคนที่่อยู่่�
� ในข่่ายแพร่่เชื้้�อได้้ต้้องถููกกัักกััน
ไม่่ให้้มีีโอกาสแพร่่เชื้้�อได้้อีีก
—4—
TREAT

Treat คืือ ผู้้�ที่่ติิ� ดเชื้้�อประมาณ 80% มีีอาการป่่วยเพีียง
เล็็กน้้อย แต่่มีีอีีกประมาณ 20% ที่่�ต้้องได้้รัับการบำำ�บััดเพื่่�อ
บรรเทาอาการป่่วย โดยประมาณ 5% จะป่่วยหนัักและต้้อง
ได้้รัับการรัักษาถึึงขั้้�นเข้้าไอซีียูู
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การ Test, Trace, Isolate และ Treat นั้้�น จะต้้อง
ทำำ�ไปพร้้อมกัับ การควบคุุมไม่่ให้้มีีการทำำ�กิิจกรรมร่่วมกััน
ที่่�เรีียกว่่าการ ‘ล็็อคดาวน์์’ (lockdown) หรืือการปิิดจัังหวััด
หรืือปิิดประเทศ โดยต้้องทำำ�อย่่างรวดเร็็ว เพราะเมื่่อห้
� ้ามไม่่ให้้
ทำำ�กิิจกรรมในสัังคมร่่วมกัันแล้้ว ผู้้�ที่่�ติิดเชื้้�อจะอยู่่�ใกล้้ชิิดกัับ
เฉพาะสมาชิิกในครอบครััวของตน เป็็นกลุ่่�มก้้อน (cluster)
ซึ่่�งย่่อมสามารถค้้นพบและควบคุุมการแพร่่เชื้้�อได้้อย่่างรวดเร็็ว
อัันจะเป็็นการจำำ�กััดความเจ็็บป่่วย การเสีียชีีวิิต ตลอดจนบรรเทา
ความเสีียหายต่่อเศรษฐกิิจของประเทศ

COVID–19 น่่ากลััวมากน้้อยเพีียงใด?
	ดัังที่่ก� ล่่าวข้้างต้้น ปััจจุุบันั นัักเศรษฐศาสตร์์ตั้้ง� สมมุุติิฐาน
ว่่ามนุุษย์์จะสามารถควบคุุมการแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา
สายพัันธุ์์�ใหม่่ได้้ภายใน 3 เดืือนข้้างหน้้า ซึ่่�งในกรณีีดัังกล่่าว
ธนาคารแห่่งอเมริิกา (Bank of America) คาดการณ์์ว่่าจีีดีีพีี
ของโลกในปีีนี้้�จะขยายตััวเพีียง 0.3% จากเดิิมที่่�เคยคาดการณ์์
เอาไว้้ที่่�ประมาณ 2.2%
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	ทั้้�งนี้้� การที่่�มนุุษย์์มีีข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการแพร่่ขยายของ
COVID–19 ประกอบกัั บ การที่่� นัักวิิทยาศาสตร์์ จีี นสามารถ
ถอดรหัั ส พัั น ธุุ ก รรมของไวรัั ส โคโรนาสายพัั น ธุ์์� ใ หม่่ ไ ด้้ อย่่ า ง
รวดเร็็วตั้้�งแต่่วันั ที่่� 10 มกราคม 2020 ทำำ�ให้้ปัจั จุุบันั มีีการค้้นคว้้า
หายาบำำ�บััดหรืือการพััฒนาวััคซีีนเพื่่�อต้้านทาน COVID–19
อย่่างเร่่งรีีบทั่่�วโลก
แต่่ในอีีกด้้านหนึ่่�งนั้้�น ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่นี้้�
ยัังคงลัักษณะเป็็น ‘สายพัันธุ์์�ใหม่่’ กล่่าวคืือมนุุษย์์ยัังไม่่มีี
ทั้้� ง ยารัั ก ษาและภููมิิ ต้้ า นทาน นอกจากนั้้� น ยัั ง เป็็ น ไวรัั ส ที่่� มีี
‘ความฉลาด’ กว่่าซาร์์ส (SARS) อย่่างมาก เพราะในกรณีีของ
ซาร์์ส เมื่่�อติิดเชื้้�อแล้้วจะมีีอาการป่่วยทัันทีี ทำำ�ให้้ไม่่มีีโอกาส
ไปแพร่่ให้้ผู้้�อื่น่� ติิดเชื้้�อเพิ่่ม� ขึ้้น� ได้้มากนััก อีีกทั้้�งอััตราการเสีียชีีวิิต
จากซาร์์สยัังสููงเกืือบ 10% แต่่ในกรณีีของไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�
ใหม่่ที่่�เราเรีียกว่่า COVID–19 นั้้�น ผู้้�ติิดเชื้้�อไม่่ค่อ่ ยแสดงอาการ
ป่่วยและผู้้�ที่่�เป็็น ‘เจ้้าภาพ’ (host) ก็็มีีโอกาสเสีียชีีวิิตเพีียง 2%
ทำำ�ให้้ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่นี้้�อาจแพร่่ระบาดและอยู่่�กัับ
มนุุษย์์ได้้เป็็นเวลานานกว่่าซาร์์ส ที่่�หายตััวไปภายในระยะเวลา
เพีียง 8–9 เดืือนหลัังจากที่่�เริ่่�มระบาดที่่�ประเทศจีีนเมื่่�อเดืือน
พฤศจิิกายน 2002
เมื่่�อวัันที่่� 13 มีีนาคม 2020 หนัังสืือพิิมพ์์ The New
York Times ตีีพิิมพ์์บทความชื่่�อ ‘Worst–Case Estimates
for U.S. Coronavirus Deaths’ ซึ่่�งมีีสาระสำำ�คััญดัังนี้้�
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ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่นี้้�
ยัังคงลัักษณะเป็็น ‘สายพัันธุ์์�ใหม่่’
กล่่าวคืือมนุุษย์์ยัังไม่่มีี
ทั้้�งยารัักษาและภููมิิต้้านทาน
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| 1 |
ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ ศููนย์์ควบคุุมและป้้องกัันโรคระบาด
ของสหรััฐฯ (Centers for Disease Control and Prevention)
หรืือ CDC ได้้ปรึึกษาหารืือกัับผู้้�เชี่่�ยวชาญเกี่่�ยวกัับโรคระบาด
จากทั่่�วโลก โดย CDC นำำ�เสนอการคาดการณ์์พัฒ
ั นาการระบาด
ของ COVID–19 เป็็น 4 กรณีีสำำ�หรัับสหรััฐฯ โดยในสถานการณ์์
ที่่�ไม่่มีีการควบคุุมใดๆ เลย แม้้ในกรณีีที่่ค่� ่อนข้้าง ‘ดีี’ ที่่�สุุดนั้้�น
ก็็อาจมีีชาวอเมริิกัันติิดเชื้้�อสููงถึึง 160 ล้้านคน มีีผู้้�ป่่วยต้้อง
เข้้ารัับการรัักษาพยาบาล 2.4 ล้้านคน และมีีผู้้�เสีียชีีวิิตมากถึึง
200,000 คน และในกรณีีที่่�เชื้้�อแพร่่หลาย อย่่างเลวร้้ายที่่�สุุด
นั้้�น อาจมีีผู้้�ติิดเชื้้�อถึึง 214 ล้้านคน มีีผู้้�ต้้องเข้้ารัับการรัักษา
พยาบาล 21 ล้้านคน และมีีผู้้�เสีียชีีวิิต 1.7 ล้้านคน (สหรััฐฯ
มีีประชากร 330 ล้้านคน) ทั้้�งนี้้�ต้้องย้ำำ��ว่่านี่่�คืือตััวเลขที่่�คำำ�นวณ
จากกรณีีปราศจากมาตรการควบคุุมและกัักกัันการแพร่่กระจาย
ของไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์ใ์� หม่่
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| 2 |
ได้้มีีการเปรีียบเทีียบว่่าไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่นั้้�น
มีีการแพร่่ขยายคล้้ายกัับ Spanish Flu หรืือ ‘ไข้้หวััดสเปน’
เมื่่อปี
� ี 1918 ซึ่่ง� ทำำ�ให้้คนอเมริิกัันเสีียชีีวิิตไปทั้้�งสิ้้�น 675,000 คน
แต่่ในปีี 1918 นั้้�น ประชากรสหรััฐฯ มีีเพีียง 100 ล้้านคน
และประชากรโลกมีีทั้้�งหมดประมาณ 2,000 ล้้านคน (ปััจจุุบััน
ประชากรโลกมีีประมาณ 7,700 ล้้านคน) ดัังนั้้�น หากปััจจุุบััน
ไม่่มีีมาตรการควบคุุมการระบาดที่่�รวดเร็็วและมีีประสิิทธิิผล
ก็็จะนำำ�ไปสู่่�การสููญเสีียที่่ใ� หญ่่หลวงของมนุุษยชาติิ เพราะไข้้หวััด
สเปนทำำ�ให้้มีีผู้้�เสีียชีีวิิตมากถึึง 0.675% ของประชากรทั้้�งหมด
ของสหรััฐฯ ดัังนั้้�นในวิิกฤตการณ์์ครั้้�งนี้้� หากมีีอััตราการสููญเสีีย
เท่่ากัับ 0.5% ของประชากรโลก นั่่�นหมายถึึงจำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิต
มากถึึง 38.5 ล้้านคน
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| 3 |
ประเด็็ น ที่่� สำำ� คัั ญ คืือ ในช่่ ว งที่่� มีี การแพร่่ ร ะบาดของ
ไข้้หวััดสเปนนั้้�น มีีการปฏิิเสธภััยอัันตรายของโรคอย่่างต่่อเนื่่�อง
จนกระทั่่�งกษััตริิย์์ของประเทศสเปนติิดเชื้้�อไข้้หวััดใหญ่่ดัังกล่่าว
(อัันเป็็นที่่�มาของชื่่�อโรค) สัังคมมนุุษย์์จึึงได้้ตระหนัักถึึงวิิกฤต
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| 4 |
	ศููนย์์ควบคุุมและป้้องกัันโรคระบาดของสหรััฐฯ ได้้เก็็บ
ตััวเลขเปรีียบเทีียบกรณีีของเมืืองใหญ่่ 2 เมืืองในสหรััฐฯ ที่่�
ไข้้หวััดสเปนระบาดอย่่างหนััก คืือเมืืองฟิิลาเดลเฟีียและเมืือง
เซนต์์หลุุยส์์ ผู้้�ว่่าฯ เมืืองเซนต์์หลุุยส์์เลืือกที่่�จะสั่่�งปิิดโรงเรีียน
โรงละคร โรงภาพยนตร์์ ภััตตาคาร และการรวมกลุ่่�มต่่างๆ
ทำำ�ให้้สามารถลดจำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิตต่่อประชากร 100,000 คน
ให้้คงอยู่่�ที่่�ประมาณ 30–50 คนต่่อวัันได้้เป็็นเวลา 3 เดืือน
ในขณะที่่เ� มืืองฟิิลาเดลเฟีียไม่่ได้้ดำำ�เนิินมาตรการดัังกล่่าว ส่่งผล
ให้้มีีผู้้�เสีียชีีวิิตต่่อประชากร 100,000 คนสููงสุุดมากกว่่า 250 คน
ต่่อวัันในเดืือนตุุลาคม ดัังเห็็นได้้จากกราฟในหน้้าถััดไป
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ที่่�มา: The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)
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อััตราการเสีียชีีวิิตต่่อประชากร 100,000 คน

เปรีียบเทีียบอััตราการเสีียชีีวิิตในฟิิลาเดลเฟีียกัับเซนต์์หลุุยส์์
ในช่่วงการระบาดของไข้้หวััดสเปน

ในโลกปััจจุุบัันที่่�มีีระบบสาธารณสุุขดีีกว่่าเมื่่�อ 101 ปีี
ที่่� แล้้ ว อย่่ า งเปรีียบเทีียบไม่่ ไ ด้้ นั้้� น ย่่ อมหมายความว่่ าค วาม
สููญเสีียเช่่นในอดีีตน่่าจะเป็็นสิ่่�งที่่�หลีีกเลี่่�ยงได้้ แต่่ก็็ต้้องยอมรัับ
ข้้อเท็็จจริิงอีีกข้้อหนึ่่�งว่่า ปััจจุุบันั โลกมีีจำำ�นวนผู้้�สููงอายุุเพิ่่ม� ขึ้้น� กว่่า
เมื่่�อร้้อยปีีที่่�แล้้วอย่่างมาก กล่่าวคืือปััจจุุบัันมีีประชากรอายุุเกิิน
65 ปีีประมาณ 10 เท่่าตััว และมีีจำำ�นวนประชากรอายุุเกิิน
85 ปีีประมาณ 30 เท่่าตััว เมื่่อ� เทีียบกัับปีี 1918
	ดัังนั้้�นจึึงมีีความจำำ�เป็็นอย่่างเร่่งด่่วนที่่�พวกเราทุุกคน
จะต้้องมีีความรู้้�ขั้้�นพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่
และแนวทางการบำำ� บัั ด เมื่่� อติิ ดเชื้้� อ ไวรัั ส ดัั ง กล่่ า ว เพื่่� อ ไม่่ ใ ห้้
สถานการณ์์ดำำ�เนิินไปสู่่�ความสููญเสีียที่่�ไม่่มีีใครอยากให้้เกิิด
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การรัักษาโรคที่่�เกิิดจาก
ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่
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COVID–19 ย่่อมาจาก Coronavirus Disease 2019 คืือ
โรคที่่�เกิิดจากไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ซึ่�่งพบเป็็นครั้้�งแรก
ที่่�จีี น ในปลายปีี 2019 และถูู ก ตั้้� ง ชื่่�อว่่ า SARS–CoV–2
หมายความว่่าพัันธุุกรรมของไวรััสตััวนี้้�คล้้ายคลึึงอย่่างมาก
กัับ SARS–CoV ที่่�ค้้นพบครั้้�งแรกที่่�ประเทศจีีนเมื่่�อปลายปีี
2002 (แต่่จีีนเปิิดเผยให้้โลกรู้้�เมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์ ปีี 2003)
ซึ่่�งเรารู้้�จัักกัันในชื่่�อโรคซาร์์ส นอกจากนั้้�นยัังมีี MERS–CoV
ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดโรคทางเดิินหายใจตะวัันออกกลาง (Middle East
Respiratory Syndrome) หรืือโรคเมอร์์ส (MERS) ที่่�ค้้นพบ
เมื่่�อปีี 2012 ในตะวัันออกกลางอีีกด้้วย
	ทั้้� ง หมดนี้้� เ ป็็ น ไวรัั ส โคโรนาที่่� เ ป็็ น อัั น ตรายอย่่ า งมาก
ต่่อมนุุษย์์ เพราะทำำ�ลายระบบหายใจอย่่างรุุนแรงและเฉีียบพลััน
จึึงได้้ถููกให้้ชื่่�อว่่า Severe Acute Respiratory Syndrome
หรืือ SARS

be atin g co v id– 19 35

โดยทั่่� ว ไป ไวรัั ส มีีขนาดเล็็ ก กว่่ า แบคทีีเรีียมาก
แต่่ไวรััสโคโรนานั้้�นถืือว่่ามีีขนาดค่่อนข้้างใหญ่่และมีีหััวหยััก
จึึงเรีียกว่่า ‘โคโรนา’ มาจากภาษาละติิน corōna แปลว่่า
‘มงกุุฎ’ โดยเข้้าใจว่่ามีีอยู่่�ทั้้ง� หมด 7 ชนิิดที่่ทำ� ำ�ให้้เกิิดโรคในมนุุษย์์
โดย 4 ใน 7 ชนิิดทำำ�ให้้เป็็นไข้้หวััด แต่่อีีก 3 ชนิิดนำำ�มาสู่่�
โรคซาร์์ส เมอร์์ส และ COVID–19 ที่่�กล่่าวถึึงข้้างต้้น
	ดัังนั้้�น ด้้วยธรรมชาติิพื้้�นฐานเช่่นนี้้� แม้้มนุุษย์์จะสามารถ
ควบคุุม COVID–19 ได้้ในปีี 2020 แต่่ในอนาคตก็็มีีความ
เป็็นไปได้้ว่า่
| 1 |
COVID–19 จะยัังอยู่่�รอดต่่อไปได้้ แล้้วหวนกลัับมา
ระบาดใหม่่อีีกเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เหมืือนกัับโรคไข้้หวััดใหญ่่ที่่�
ปััจจุุบันั ทำำ�ให้้มีีผู้้�เสีียชีีวิิตปีีละประมาณ 500,000–600,000 คน
มนุุษย์์เป็็นไข้้หวััดใหญ่่ปีีละ 500–600 ล้้านคน ดัังนั้้�นอััตราการ
เสีียชีีวิิตจากไข้้ ห วัั ด ใหญ่่ จึึ ง อยู่่�ที่่� เ พีียงประมาณ 0.1% ซึ่่� ง
ทำำ�ให้้มนุุษย์์ ‘ยอมทนอยู่่�กัับไข้้หวััดใหญ่่’ ได้้ แต่่กรณีีของ
COVID–19 นั้้�นอาจทำำ�ใจได้้ยากกว่่า เพราะอััตราการเสีียชีีวิิต
สููงถึึง 1–2% (และเกืือบ 10% ในกรณีีของซาร์์ส)
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ในอีีก 10–15 ปีีข้้างหน้้า มนุุษย์์อาจจะต้้องเผชิิญกัับ
ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดโรคชนิิดใหม่่ขึ้้�นมาอีีก
เช่่ น COVID–35 เป็็ น ต้้ น เพราะธรรมชาติิของไวรัั ส นั้้� น
กลายพัันธุ์์�และปรัับตััวได้้ตลอดเวลา
ในขณะนี้้� ยัังไม่่มีียาขนานใดที่่�รัักษาโรคจากไวรััสได้้
มีีแต่่ หนึ่่ง� ยาบำำ�บัดั หรืือยาบรรเทาอาการ และ สอง ยาที่่�สร้้าง
ภููมิิต้้านทานไวรััส หรืือที่่�เรีียกว่่า ‘วััคซีีน’ ซึ่�ง่ จากการรวบรวม
ข้้อมูลู ล่่าสุดุ ของ Genetic Engineering & Biotechnology News
เมื่่�อวัันที่่� 18 มีีนาคม 2020 ความพยายามของมนุุษย์์ในการ
พััฒนายาบำำ�บััดหรืือวััคซีีนเพื่่อ� ใช้้กัับ COVID–19 นั้้�น ปััจจุุบััน
มีีอยู่่�ทั้้�งสิ้้�น 60 ตำำ�รัับ ในจำำ�นวนนี้้�มีี 4 ตำำ�รัับยาบำำ�บััดที่่น่� าติิ
่ ดตาม
ความคืืบหน้้า และมีีอีีก 5 บริิษััทกำำ�ลัังค้้นคว้้าทดลองวััคซีีน
เฉพาะในส่่วนของวััคซีีนนั้้�น หากทำำ�สำำ�เร็็จและนำำ�มาใช้้ป้้องกััน
COVID–19 ได้้ อย่่างเร็็วที่่�สุุดก็็คงจะต้้องรอจนถึึงต้้นปีี 2021
หรืือนานกว่่านั้้�น แต่่ในกรณีีของยาบรรเทาอาการ COVID–19
ตอนนี้้�ความหวัังน่่าจะอยู่่�ที่่�ยา ‘เรมเดสิิเวีียร์์’ (Remdesivir)
ของบริิษััทกิิเลีียด (Gilead) ซึ่่�งปััจจุุบัันกำำ�ลัังอยู่่�ในขั้้�นทำำ�การ
ทดลองกัับมนุุษย์์ในขั้้�นสุุดท้้าย (Phase III clinical trials) และ
จะสามารถแจ้้งผลให้้ทราบได้้ในเดืือนพฤษภาคม 2020 นี้้�
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สถานะการคิิดค้้นยาบรรเทาอาการ
หรืือวััคซีีนป้้องกัันโรคไวรััสโคโรนาของ 9 บริิษััท
Company
(บริิษัทั )

Type
(ชนิิดของยา)

Name
(ชื่่�อยา)

Stage
(สถานะ)

Gilead Sciences

Treatment

Remdesivir

Phase 3 clinical trials
(จะทราบผลในเดืือน พ.ค. 2020)

GSK
(GlaxoSmithKline)

Vaccine

AS03

Preclinical

Inovio Pharma

Vaccine

INO–4800

Preclinical
(จะเริ่่�มทดลองเดืือน เม.ย. 2020)

Johnson &
Johnson

Vaccine

—

เริ่่�มการทดลอง Phase 1
ภายในสิ้้�นปีี 2020

Moderna

Vaccine

mRNA–1273

Phase 1 clinical trial
(จะทราบผลในเดืือน มิิ.ย. 2021)

Regeneron

Treatment

—

Sanofi

Vaccine

—

Preclinical

(จะเริ่่�มทดลองเดืือน ส.ค. 2020)

Preclinical (จะเริ่่�มทดลอง
Phase 1 ช่่วง มีี.ค.–ส.ค. 2021)

Takeda Pharma

Treatment

TAK–888

Preclinical

Vir Biotech

Treatment

—

Preclinical

(ร่่วมกัับบริิษััท WuXi ในเซี่่�ยงไฮ้้)

ที่่�มา: https://www.marketwatch.com/story/these-nine-companies-are-working-on-coronavirustreatments-or-vaccines-heres-where-things-stand-2020-03-06
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ความพยายามของมนุุษย์์
ในการพััฒนายาบำำ�บััดหรืือวััคซีีน
เพื่่�อใช้้กัับ COVID–19 นั้้�น
เฉพาะในส่่วนของวััคซีีน
หากทำำ�สำำ�เร็็จและนำำ�มาใช้้
ป้้องกััน COVID–19 ได้้
อย่่างเร็็วที่่�สุุดก็็คงจะต้้องรอจนถึึง
ต้้นปีี 2021 หรืือนานกว่่านั้้�น
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เนื่่อ� งจากในปััจจุุบันั แนวทางในการจััดการกัับ COVID–19
นั้้�น ปััจจุุบัันมีีทางเลืือกอยู่่�เพีียง 2 ทาง คืือการคิิดค้้นวััคซีีน
(vaccine) และยาบำำ�บััด (treatment) จึึงควรทำำ�ความเข้้าใจกัับ
ลัักษณะพื้้�นฐานของ 2 แนวทางนี้้�ด้้วย
—1—
VACCINE

วััคซีีน

การฉีีดวััคซีีน คืือการที่่�เราสามารถเพาะไวรััส SARS–
CoV–2 ได้้และดััดแปลงให้้เป็็นเชื้้�อที่่�อ่่อนแอ เพื่่�อฉีีดเข้้าไปใน
ร่่างกายให้้เกิิดการติิดเชื้้�อแบบอ่่อนๆ ระบบภููมิิคุ้้�มกัันของเรา
จะได้้ ‘รู้้�จััก’ ข้้าศึึกตััวนี้้�แล้้วปราบให้้ราบคาบ โดยในอนาคต
หากมีีไวรััส SARS–CoV–2 เข้้ามาบุุกรุุกร่่างกายของเราอีีก ระบบ
ภููมิิคุ้้�มกัันก็็จะรู้้�วิิธีีปราบให้้ราบคาบได้้โดยง่่าย อย่่างไรก็็ตาม
การค้้นพบวััคซีีนที่่ดีี� เลิิศเช่่นนี้้�ไม่่ใช่่เรื่่อ� งง่่าย เช่่นไข้้หวััดใหญ่่นั้้�น
เรามีีวััคซีีนสำำ�หรัับเฉพาะบางสายพัันธุ์แ์� ละต้้องกระตุ้้�นภููมิิคุ้้�มกััน
เป็็นระยะๆ ในบางกรณีีเช่่นไวรััส HIV (human immunodeficiency
virus) นั้้�น มนุุษย์์ยังั ไม่่สามารถคิิดค้้นวััคซีีนเพื่่อจั
� ดั การกัับ HIV
ได้้ ดัังนั้้�นแนวทางในการดููแลผู้้�ที่่ติิ� ดเชื้้�อ HIV ในปััจจุุบันั จึึงทำำ�ได้้
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เพีียงการให้้กิินยาต้้านทาน HIV ทุุกวัันไปตลอดชีีวิิต เพื่่อ� ‘กด’
จำำ�นวนไวรััส HIV ไม่่ให้้เพิ่่ม� ขึ้้น� จนทำำ�ให้้ระบบภููมิิคุ้้�มกัันบกพร่่อง
ถึึงขนาดทำำ�ให้้ผู้้�ป่ว่ ยเข้้าสู่่�การเป็็นโรคเอดส์์ (AIDS — Acquired
Immunodeficiency Syndrome) อย่่างเต็็มรููปแบบ
—2—
TREATMENT

ยาบำำ�บััด

หากสัังเกตคำำ�อธิิบายของตััวยา เช่่น Remdesivir ของ
บริิษััทกิิเลีียดที่่�อยู่่�ในระหว่่างการทดลองกัับมนุุษย์์ในขั้้�นตอน
สุุดท้้าย หรืือ Phase III human clinical trials นั้้�น จะเห็็นว่่า
มีีการใช้้คำำ�ว่่า Treatment หรืือที่่�แปลในที่่�นี้้�ว่่า ‘ยาบำำ�บััด’ ไม่่ใช่่
ยาเพื่่�อ ‘รัักษา’ (cure) โดย Remdesivir มีีฤทธิ์์�ขััดขวางการ
ทำำ�งานของเอนไซม์์ที่่�ชื่่�อว่่า RNA polymerase ที่่�ไวรััสหลาย
ประเภทต้้องใช้้ในการแบ่่งตััวและขยายพัันธุ์์�ออกไป พููดง่่ายๆ
คืือยานี้้�ช่่วยชะลอการเพิ่่�มขึ้้�นของปริิมาณไวรััสในเซลล์์ เพื่่�อซื้้�อ
เวลาให้้กับั ระบบภููมิิคุ้้�มกัันของร่่างกายในการออกมาปราบปราม
ไวรััสนั่่�นเอง แต่่ผลสำำ�เร็็จดัังกล่่าวนั้้�นเกิิดขึ้้�นในห้้องทดลองและ
ในหนููที่่�ติิดเชื้้�อ SARS–CoV (โรคซาร์์สเมื่่�อปีี 2003) และ
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MERS–CoV (โรคเมอร์์ส) อย่่างไรก็็ดีี องค์์การอนามััยโลกและ
หลายประเทศตั้้�งความหวัังเอาไว้้กัับ Remdesivir อย่่างมาก
นอกจากนั้้�นยัังมีียาตำำ�รัับอื่่�น เช่่น Favipiravir ที่่�มีีสรรพคุุณ
เหมืือนกัั บ Remdesivir ในอีีกด้้านหนึ่่�งได้้มีี การทดลองใช้้
ยาต้้าน HIV เช่่น Kaletra (เป็็นการผสมกัันของตััวยา Lopinavir
และ Ritonavir) โดยยากลุ่่�มนี้้� จ ะสกัั ด กั้้� น การทำำ� งานของ
3–chymotrypsin–like protease (3CLpro) เอนไซม์์สำำ�คััญ
ที่่�ช่่วยให้้ไวรััสโคโรนาสามารถแบ่่งตััวและขยายพัันธุ์ไ์� ด้้
—3—
FAVIPIRAVIR

ยาฟาวิิพิิราเวีียร์์

ยา Favipiravir หรืือ Avigan ที่่�พััฒนาโดยบริิษััท
Fujifilm นั้้�น มีีสรรพคุุณคล้า้ ยคลึึงกัับ Remdesivir ที่่�ขััดขวาง
การทำำ�งานของเอนไซม์์ RNA polymerase ที่่�ใช้้ในการแบ่่งตััว
และขยายพัันธุ์์�ของไวรััส ซึ่่�งนิิตยสาร Nikkei Asian Review
รายงานเมื่่�อวัันที่่� 18 มีีนาคม 2020 ว่่าทางการจีีนแนะนำำ�ให้้
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ใช้้ยาดัังกล่่าวในการบำำ�บััด COVID–19 โดยอ้้างการแถลงข่่าว
ของนายจาง ซิินหมิิน (Zhang Xinmin) ผู้้�อำำ�นวยการ China
National Center for Biotechnology Development ว่่า
Favipiravir ซึ่่�งพััฒนาโดยบริิษััท Fujifilm ของญี่่�ปุ่่�น และมีี
ชื่่�อทางพาณิิชย์์ว่่า Avigan นั้้�น “very safe and effective”
(มีีความปลอดภััยและมีีประสิิทธิิผลอย่่างมาก) ในการบำำ�บััด
COVID–19
Favipiravir ได้้รัับใบอนุุญาตจากรััฐบาลญี่่ปุ่่�� นและได้้ถููก
ใช้้กับั ผู้้�ป่่วยที่่ญี่
� ปุ่่�่� นบ้้างแล้้วในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ แต่่ทางการญี่่ปุ่่�� น
ยัังระมััดระวัังไม่่ใช้้ยาดัังกล่่าวอย่่างแพร่่หลาย โดยรายงานข่่าว
ระบุุว่่า “Studies have shown that the drug can cause fetal
deformities and deaths, and can be transferred in semen.”
(งานวิิจััยพบว่่ ายานี้้�อาจทำำ�ให้้ทารกในครรภ์์พิิ การแต่่ กำำ�เนิิด
หรืือเสีียชีีวิิต และสามารถส่่งผ่่านทางน้ำำ��อสุุจิิได้้) นอกจากนี้้�
สำำ� นัั ก งานอาหารและยาของเกาหลีีใต้้ ยัั ง ไม่่ อนุุ มัั ติิ ให้้ ใ ช้้ ย า
Favipiravir โดยอ้้างว่่ายัังไม่่พบหลัักฐานเพีียงพอที่่�จะพิิสููจน์์ได้้
ว่่ายานี้้�มีีประสิิทธิิภาพในการรัักษา COVID–19
	อย่่างไรก็็ตาม จีีนเองได้้ประกาศผลการทดลองที่่ทำ� ำ�กัับ
ผู้้�ป่่วย 200 รายที่่�เมืืองอู่่�ฮั่่�นและเสิ่่�นเจิ้้�น สรุุปได้้ว่่า
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• ผู้้�ที่่� ใ ช้้ Favipiravir ปลอดเชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนา
สายพัันธุ์ใ์� หม่่ภายในเวลา 4 วััน เทีียบกัับผู้้�ไม่่ใช้้ยา
ที่่�โดยเฉลี่่�ยต้้องรอถึึง 11 วัันกว่่าจะปลอดเชื้้�อ
• อาการไอลดลงภายใน 4.6 วััน เร็็วกว่่าคนที่่�
ไม่่ได้้รัับยา 1.4 วััน และอาการไข้้ลดลงภายใน
2.5 วััน เร็็วกว่่าคนที่่ไ� ม่่ได้้รับั ยาที่่ต้� อ้ งรอถึึง 4.2 วััน
• ผู้้�ป่่วยที่่�ใช้้ยา Favipiravir นั้้�นมีีเพีียง 8.2% ที่่�
ต้้องใช้้เครื่่�องช่่วยหายใจ เปรีียบเทีียบกัับ 17.1%
ในกรณีีของผู้้�ที่่�ไม่่ได้้ใช้้ยาดัังกล่่าว
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นอกจากนั้้�นยัังมีียาที่่ป� ระเทศจีีนและประเทศไทยทดลอง
ใช้้ในการบำำ�บััดอาการของ COVID–19 คืือส่่วนผสมระหว่่าง
ยา Kaletra ซึ่่�งใช้้ในการบำำ�บััดเชื้้�อ HIV และยา Interferon
ซึ่่�งใช้้ในการรัักษาโรคมะเร็็งในเม็็ดเลืือดขาวและโรคมะเร็็งใน
ต่่อมน้ำำ��เหลืือง โดย Interferon นั้้�นเป็็น cytokines หรืือโปรตีีน
ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�แจ้้งเตืือนภััยและเกณฑ์์ให้้เซลล์์ภููมิิคุ้้�มกัันของเรา
รีีบมาจััดการกัับไวรััสที่่บุ� กุ รุุก แต่่อาจมีีกรณีีที่่� cytokines ทำำ�งาน
มากเกิินไป (อย่่างเสีียสติิ) จนเป็็นสาเหตุุทำำ�ให้้เซลล์์ภููมิิคุ้้�มกััน
ฆ่่าเซลล์์ไม่่เลืือกหน้้า ทั้้�งเซลล์์ปกติิและเซลล์์ที่่�ถููกไวรััส ‘เข้้าสิิง’
ซึ่่�งเป็็นอัันตรายต่่อร่่างกายเป็็นอย่่างมาก (ดัังจะกล่่าวถึึงต่่อไป
ในบทที่่� 8)
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ยาอีีกตำำ�รัับหนึ่่�งที่่ป� ระธานาธิิบดีีโดนััลด์์ ทรััมป์์ (Donald
Trump) โฆษณาว่่าจะเป็็นตััวแปรสำำ�คััญ (game changer)
ในการรัักษา COVID–19 คืือ Hydroxychloroquine (ชื่่�อยา
Plaquenil ผลิิตโดยบริิษััท Sanofi) ซึ่่�งเป็็นยารัักษาโรคมาลาเรีีย
ที่่�นายแพทย์์ในฝรั่่�งเศสนำำ�ไปใช้้ทดลองกัับคนไข้้ 25 คนแล้้วพบ
ว่่าได้้ผลดีีมาก โดยเฉพาะเมื่่อนำ
� ำ�ไปใช้้พร้อ้ มกัับยา Azithromycin
(ชื่่�อยา Zithromax) ซึ่่�งเป็็นยาปฏิิชีีวนะเพื่่�อรัักษาโรคติิดเชื้้�อ
ที่่� ป อด โดยพบว่่ าค นไข้้ ที่่� ไ ด้้ รัั บ ยาทั้้� ง 2 ขนานปลอดเชื้้� อ
COVID–19 ภายใน 6 วััน ถืือเป็็นอััตราส่่วน 100% เมื่่�อ
เปรีียบเทีียบกัับคนไข้้ที่่�ไม่่ได้้รัับยาดัังกล่่าวซึ่่�งมีีเพีียง 12.5%
ที่่� ป ลอดเชื้้� อ แต่่ เนื่่� องจากเป็็ น การทดลองที่่� มีีขอ บเขตจำำ� กัั ด
สำำ�นัักงานอาหารและยาของสหรััฐฯ จึึงยัังไม่่ได้้มีีข้้อสรุุปเกี่่ย� วกัับ
แนวทางการรัักษาดัังกล่่าวในขณะนี้้�
เมื่่�อวัันที่่� 27 มีีนาคม 2020 มีีเพื่่�อนนัักข่่าวส่่งต่่อ
ข้้อมููลที่่�อ้้างว่่ามาจากหมอที่่�นครนิิวยอร์์ก ว่่ายา Tocilizumab
สามารถรัั ก ษาโรค COVID–19 ให้้ ห ายได้้ ภา ยใน 3 วัั น
ยา Tocilizumab (ชื่่�อ Actemra) ที่่�ผลิิตโดย Genentech
(บริิษััทในเครืือของบริิษััท Roche) นั้้�น คืือยาตำำ�รัับเก่่าที่่�ใช้้
รัักษาโรคข้้อ มีีสรรพคุุณยัับยั้้�งการออกฤทธิ์์�ของ cytokines
ที่่ก� ล่่าวถึึงข้้างต้้น เพราะในกรณีีที่่� cytokines ทำำ�งานมากเกิินไป
อย่่างเสีียสติิก็็สามารถทำำ�ความเสีียหายให้้อวัยั วะของร่่างกายได้้
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ตรงนี้้�จะทำำ�ให้้เห็็นว่่ามีีความย้้อนแย้้งกัันอย่่างมาก เพราะมีีการ
ใช้้ยา Interferon เพื่่�อกระตุ้้�นการทำำ�งานของ cytokines แต่่มีี
การอ้้างว่่าต้้องใช้้ยา Tocilizumab เพื่่�อยัับยั้้�งการทำำ�งานของ
cytokines ในการรัักษา COVID–19
	ความจริิงคืือ สำำ�นัักงานอาหารและยาของสหรััฐฯ ได้้
อนุุ มัั ติิ เมื่่� อวัั น ที่่� 24 มีีนาคม 2020 ให้้ เ ริ่่� ม ทดลองใช้้ ย า
Tocilizumab กัับผู้้�ป่่วย COVID–19 ประมาณ 330 คน โดย
คาดว่่าจะเริ่่ม� การทดลองในเดืือนเมษายน ทั้้�งนี้้�จะต้้องเป็็นผู้้�ป่่วย
ที่่� มีีอา การปอดบวมอย่่ า งหนัั ก จาก COVID–19 (“severe
COVID–19 pneumonia”) โดยจะทำำ�การทดลองใช้้ยารัักษา
เป็็นเวลา 60 วััน และเปรีียบเทีียบกัับคนป่่วยอีีกกลุ่่�มหนึ่่�งที่่�
ไม่่ได้้รัับยาดัังกล่่าว
สรุุปอีีกทีีได้้ว่่า ความพยายามบรรเทาอาการ และ/หรืือ
หาวัั คซีี นป้้ อ งกัั น COVID–19 นั้้� น ยัั ง เป็็ น เรื่่� อ งที่่� ยัั ง ไม่่ มีี
ความชััดเจน และมีีความเป็็นไปได้้สูงู ว่่าไวรััสโคโรนาจะยัังอยู่่�กัับ
มนุุษย์์ไปอีีกนาน ซ้ำำ��ยัังอาจกลายพัันธุ์์�เป็็นโรคที่่ร้� า้ ยแรงขึ้้น� เรื่่อ� ยๆ
ดัังนั้้�น การมีีความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับไวรััสชนิิดนี้้�และรู้้�จัักวิิธีี
ดำำ�เนิินชีีวิิตเพื่่�อลดความเสี่่�ยงและหลีีกเลี่่�ยงการติิดเชื้้�อไวรััส
ดัังกล่่าว จึึงเป็็นเรื่่�องที่่�มีีประโยชน์์สููงสุุดทั้้�งในวัันนี้้�และในวััน
ข้้างหน้้า
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3
th e l es so n s

บทเรีียน
จากจีีนและยุุโรป
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ในเดืือนกุุ ม ภาพัั น ธ์์ 2020 องค์์ ก ารอนามัั ย โลกได้้ ส่่ ง ทีี ม
ผู้้�เชี่่�ยวชาญนานาชาติิรวม 25 คนเข้้าไปในจีีนเพื่่�อประเมิิน
สถานการณ์์ระบาดของ COVID–19 เป็็นเวลา 9 วััน และ
เขีียนรายงานที่่�ให้้ข้้อมููลเป็็นประโยชน์์อย่่างยิ่่�งออกมา ซึ่่�ง
ต่่อมา ดร.นำำ�ชััย ชีีววิิวรรธน์์ แห่่งฝ่่ายสร้้างสรรค์์สื่่�อและ
ผลิิตภััณฑ์์ สำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่ง
ชาติิ (สวทช.) ได้้นำำ�มาสรุุปเป็็นภาษาไทย
เนื้้�อหาของรายงานดัังกล่่าว ประกอบกัับคำำ�สััมภาษณ์์
ของนายบรููซ เอลเวิิร์์ด (Bruce Aylward) หััวหน้้าทีีมของ
องค์์การอนามััยโลกเมื่่�อวัันที่่� 3 มีีนาคม ปีี 2020 คืือสิ่่�งที่่�จะ
นำำ�เสนอในบทนี้้� ถึึงวัันนี้้�พอจะเป็็นที่่�ประจัักษ์์แล้้วว่่ารััฐบาลจีีน
ประสบผลสำำ�เร็็จในการควบคุุมการระบาดของ COVID–19
ได้้เป็็นอย่่างดีี ดัังนั้้�นข้้อมููลและประสบการณ์์ของจีีนจึึงเป็็น
เรื่่�องที่่�ควรศึึกษาและทำำ�ความเข้้าใจ เพื่่�อนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ใน
ประเทศไทยและประเทศอื่่�นๆ
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การติิดต่่อของ COVID–19
กรณีีส่่วนใหญ่่ (78–85%) เกิิดจากการติิดต่่อกัันใน
ครอบครััวจาก ‘ละอองเสมหะ’ (droplet) ไม่่ใช่่จาก ‘ละออง
อากาศ’ (aerosol) ดัังนั้้�น การไม่่เข้้าไปอยู่่�รวมกัันในที่่�แออััด
ไม่่หายใจรดกััน หรืือถููกละอองจากการไอหรืือจาม จึึงเป็็นสิ่่�งที่่�
ควรปฏิิบััติิ ข้้อสรุุปสำำ�คััญของรายงานส่่วนนี้้�คืือ เมื่่�อทางการจีีน
สั่่�งให้้ยุุติิทุุกกิิจกรรมที่่�ต้้องมีีการรวมตััวหรืือการชุุมนุุมอย่่าง
เคร่่งครััดแล้้ว การแพร่่ขยายของ COVID–19 ย่่อมจะเหลืืออยู่่�
เพีียงแนวทางเดีียว คืือการติิดต่่อกัันระหว่่างคนในครอบครััว
เป็็นหลััก เมื่่�อเป็็นเช่่นนั้้�น การติิดตามและแยกตััวผู้้�ป่่วยกัับ
ผู้้�ที่่�มีีโอกาสติิดเชื้้�อไม่่ให้้แพร่่ขยายออกไปในวงกว้้างจึึงทำำ�ได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิผลยิ่่�งขึ้้�น
ช่่วงเวลาฟัักตััวของ COVID–19 นั้้�นได้้มีีการวิิจััยอย่่าง
ละเอีียดโดยมหาวิิทยาลััยจอนส์์ ฮอปกิินส์์ (Johns Hopkins
University) ซึ่่�งผลการวิิจััยที่่�ตีีพิิมพ์์เมื่่�อ 9 มีีนาคม 2020
สรุุปว่่า COVID–19 ใช้้เวลาฟัักตััวเฉลี่่�ย 5.1 วััน โดยประมาณ
97% ของผู้้�ที่่ติิ� ดเชื้้�อจะแสดงอาการภายในเวลา 14 วััน ดัังนั้้�น
งานวิิจััยนี้้�จึึงช่่วยยืืนยัันความสำำ�คััญของการกัักตััวเอาไว้้เป็็น
เวลา 14 วัันเพื่่�อดููอาการ โดยผู้้�ที่่�ป่่วยเป็็น COVID–19 นั้้�น
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80% จะป่่วยไม่่มากและไม่่ต้้องเข้้ารัับการรัักษาที่่�โรงพยาบาล
แต่่จะมีีอีีก 15% ที่่�จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการรัักษาพยาบาลและ
ต้้องใช้้เครื่่�องช่่วยเพิ่่�มออกซิิเจน และอีีก 5% ที่่�จะมีีอาการ
หนัักมากถึึงขนาดต้้องเข้้ารัับการรัักษาในห้้องไอซีียูู อััตราการ
เสีียชีีวิิตของผู้้�ป่่วย COVID–19 ในเมืืองอู่่�ฮั่่�นนั้้�นสููงถึึง 4%
แต่่ในเมืืองอื่่�นๆ ของจีีน อััตราการเสีียชีีวิิตจะต่ำำ��กว่่ามาก คืือ
ไม่่ถึงึ 1% โดยอััตราการเสีียชีีวิิตจะมากหรืือน้้อยขึ้้น� อยู่่�กัับปััจจััย
หลายประการดัังที่่�จะกล่่าวถึึงในบทต่่อไป
อาการของ COVID–19 และการฟื้้�นตััว
	อาการที่่พ� บบ่่อยที่่�สุุด 2 อาการคืือ การมีีไข้้ (88%)
และการไอแห้้งๆ (68%) อาการที่่ไ� ม่่ใช่่สัญ
ั ญาณของ COVID–19
คืือน้ำำ��มููกไหล นอกจากนั้้�นผู้้�ที่่�เป็็น COVID–19 ยัังจะมีีอาการ
อ่่อนแรง (38%) ไอแบบมีีเสมหะ (33%) หายใจลำำ�บาก (18%)
เจ็็บคอ (14%) ปวดหััว (14%) ปวดกล้้ามเนื้้�อ (14%) และ
หนาวสั่่�น (11%) ช่่วงระยะฟื้้�นตััวโดยเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�ประมาณ 3–6
สััปดาห์์สำำ�หรัับผู้้�ที่่อา
� การหนััก และ 2 สััปดาห์์สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ป่่วย
ไม่่มาก
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ปััจจััยสำำ�เร็็จของจีีน
นายเอลเวิิร์์ ด บอกว่่ า ปัั จ จัั ย สำำ� คัั ญ คืือความรวดเร็็ ว
(speed) ได้้แก่่ ความรวดเร็็วในการตรวจพบผู้้�ติิดเชื้้�อ (find)
การกัักกัันผู้้�ที่่ติิ� ดเชื้้�อ (isolate) และการติิดตามตรวจผู้้�ใกล้้ชิิด
กัับผู้้�ติิดเชื้้�อทั้้�งหมด (track their contacts) ซึ่่�งนายเอลเวิิร์์ด
ย้ำำ��ว่่าการดำำ�เนิินการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพดัังกล่่าวในทุุกๆ มณฑล
ของจีีนมีีความสำำ� คัั ญ อย่่ า งยิ่่� ง ต่่ อค วามสำำ� เร็็ จ ในการควบคุุ ม
การระบาดของ COVID–19 กล่่าวคืือ ไม่่ใช่่การ ‘ปิิดเมืือง’
(lockdown) อู่่�ฮั่่�นและเมืืองใกล้้เคีียงเพีียงอย่่างเดีียว ซึ่่�งกระทบ
กัับประชาชนประมาณ 50 ล้้านคน แต่่เป็็นการใช้้มาตรการ
ควบคุุมการแพร่่ระบาดของ COVID–19 อย่่างเข้้มข้้นในลัักษณะ
นี้้�ไปทั่่�วประเทศ และมีี “การสร้้างความรู้้� ความเข้้าใจ และ
การยอมรัับมาตรการในระดัับสููงอย่่างไม่่น่า่ เชื่่อ� ในหมู่่�ประชากร”
คำำ�ถามต่่อมาคืือ มาตรการที่่�เข้้มข้้นของจีีนนั้้�นจะนำำ�มา
ใช้้กับั ประเทศต่่างๆ ได้้มากน้้อยเพีียงใด ซึ่ง่� ในส่่วนนี้้�รายงานของ
องค์์การอนามััยโลกสรุุปว่่า “ชุุมชนส่่วนใหญ่่ในโลกยัังไม่่พร้้อม
รัับมืือกัับเรื่่�องนี้้� ไม่่ว่่าในแง่่ของวิิธีีคิิดหรืือในแง่่ของเครื่่�องมืือ
ใช้้สอย ไม่่พร้อ้ มที่่�จะใช้้มาตรการแบบที่่�ใช้้ควบคุุม COVID–19
ในจีีน”
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	ด้้วยเหตุุนี้้� จึึงไม่่แปลกที่่�เราจะเห็็นการระบาดอย่่าง
รวดเร็็วของ COVID–19 ไปยัังประเทศอื่่น� ๆ และตามข้้อมูลู ล่่าสุดุ
พบว่่า การระบาดในทวีีปยุุโรปและตะวัันออกกลางดููน่่าเป็็นห่่วง
อย่่างยิ่่�ง ทั้้�งยัังมีีการรายงานข่่าวจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่าง
ก้้าวกระโดดในสหรััฐอเมริิกา นอกจากนี้้� การแถลงข่่าวเมื่่�อ
วัันที่่� 11 มีีนาคม ของนางอัังเกลา แมร์์เคิิล นายกรััฐมนตรีี
เยอรมนีี ว่่าประชาชนอาจติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาได้้มากถึึง 70%
ก็็ไม่่ใช่่ข่่าวดีีเลย
บทเรีียนจากยุุโรป
การที่่อ� งค์์การอนามััยโลกประกาศว่่ายุโุ รปเป็็นศููนย์์กลาง
การแพร่่ระบาดของ COVID–19 ไปแล้้วนั้้�น ถืือเป็็นบทเรีียน
สำำ�คััญว่่าจะต้้องดำำ�เนิินการอย่่างรวดเร็็วที่่�สุุดที่่�จะควบคุุมการ
ระบาด โดยการตรวจสอบทุุ ก คนที่่� ส งสัั ย ว่่ า จะติิดเชื้้� ออย่่ า ง
เร่่งด่่วน (test) และติิดตามผู้้�ที่่�ใกล้้ชิิดกัับผู้้�ที่่�ติิดเชื้้�อ (trace)
เพื่่�อนำำ�เอากลุ่่�มบุุคคลดัังกล่่าวมากัักกััน (isolate) พร้้อมกัันนั้้�น
ต้้ องบอกประชาชนให้้ทราบถึึงบทบาทและหน้้ าที่่�ของทุุกคน
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ในการทำำ�ให้้การดำำ�เนิินการดัังกล่่าวประสบความสำำ�เร็็จลุุล่่วง
ไปด้้วยดีีอย่่างรวดเร็็วที่่สุ� ุด (inform) ซึ่่�งหากทำำ�ภารกิิจดัังกล่่าว
ไม่่สำำ�เร็็จ ประเทศก็็จะต้้องประสบวิิกฤตด้้านสาธารณสุุข ดัังเช่่น
ที่่กำ� ำ�ลัังเกิิดขึ้้น� ในประเทศอิิตาลีี ผลที่่จ� ะตามมาก็็คืือความสููญเสีีย
ใหญ่่ หลวง ทั้้� งในด้้านชีีวิิตของประชาชนและความเสีียหาย
ทางเศรษฐกิิจ
การมองเฉพาะตััวเลขจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อและจำำ�นวนผู้้�เสีีย
ชีีวิิตว่่ามากน้้อยเพีียงใดเป็็นรายประเทศนั้้�น เป็็นการมองปััญหา
ในมิิติิที่่�แคบเกิินไปและไม่่สะท้้อนปััญหาที่่�แท้้จริิง เช่่นจีีนมีี
ผู้้�ป่่วยเป็็น COVID–19 มากที่่�สุุด คืือกว่่า 81,000 คน และมีี
ผู้้�เสีียชีีวิิตไปแล้้วถึึง 3,287 คน (ตััวเลขวัันที่่� 26 มีีนาคม 2020)
แต่่จีีนนั้้�นถืือได้้ว่่าควบคุุมการระบาดของ COVID–19 ได้้อยู่่�มืือ
แล้้ว และที่่�สำำ�คััญคืือระบบสาธารณสุุขของจีีนสามารถรัับมืือกัับ
จำำ�นวนผู้้�ป่่วยที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบััน รวมทั้้�งสามารถรองรัับจำำ�นวน
ผู้้�ป่่ ว ยที่่� อา จเพิ่่� ม ขึ้้� น เล็็ ก น้้ อ ยต่่ อวัั น ได้้ แ ล้้ ว ดัั ง นั้้� น อัั ต ราการ
เสีียชีีวิิต (จำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิตหารด้้วยจำำ�นวนผู้้�ป่่วย) จึึงค่่อนข้้าง
นิ่่�งอยู่่�ที่่รา
� ว 4% แต่่ในกรณีีของอิิตาลีีนั้้�นประเมิินได้้ว่่ากำำ�ลัังจะ
ควบคุุมสถานการณ์์ไม่่ได้้ และมีีอััตราการเสีียชีีวิิตสููงที่่สุ� ดุ ในโลก
ถึึงกว่่า 10% ดัังที่่�เห็็นได้้จากตารางในหน้้าถััดไปที่่�มาจากข้้อมููล
เมื่่�อวัันที่่� 26 มีีนาคม 2020 ในทำำ�นองเดีียวกััน อิิหร่่านและ
สเปนก็็อยู่่�ในสถานะน่่าเป็็นห่่วงเช่่นกััน
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ประเทศ /
ดิินแดน

จำำ�นวน
ผู้้�ป่่วยเป็็น
COVID–19

จำำ�นวน
ผู้้�เสีียชีีวิิต

สััดส่่วน
การเสีียชีีวิติ
(%)

จำำ�นวนผู้้�ป่่วย
ต่่อประชากร
1 ล้้านคน

ประเทศที่่�ควบคุุมโรคสำำ�เร็็จแล้้ว
จีีน

81,285

3,287

4.04

56

สิิงคโปร์์

683

2

0.29

117

เกาะฮ่่องกง

453

4

0.88

60

เกาหลีีใต้้

9,241

131

1.42

180

เกาะไต้้หวััน

252

2

0.79

11

บางประเทศในทวีีปยุุโรป
อิิตาลีี

74,386

7,503

10.09

1,230

สเปน

56,188

4,089

7.28

1,202

เยอรมนีี

40,421

229

0.57

482

ฝรั่่�งเศส

25,233

1,331

5.27

387

สวิิตเซอร์์แลนด์์

11,575

172

1.49

1,337

นอร์์เวย์์

3,279

14

0.43

605

บางประเทศในตะวัันออกกลาง
อิิหร่่าน

29,406

2,234

7.60

350

อิิรััก

382

36

9.42

9

กาตาร์์

537

–

–

186

สหรััฐอเมริิกา

68,905

1,037

1.50

208

ไทย

1,045

4

0.38

15

ประเทศอื่่�นๆ

ที่่�มา: www.worldometers.info/coronavirus/ (26 มีีนาคม 2020)
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ในวัันนี้้� เราอาจใช้้ประเทศจีีน ฮ่่องกง สิิงคโปร์์ เกาหลีีใต้้
และไต้้หวััน เป็็นบรรทััดฐานของประเทศที่่�ประสบปััญหาก่่อน
แต่่สามารถควบคุุมการระบาดและดููแลผู้้�ป่่วยได้้อย่่างทั่่�วถึึงแล้้ว
จะเห็็ น ได้้ ว่่ าจีี นที่่� ป ระสบปัั ญ หาหนัั ก อย่่ า งยิ่่� ง ในช่่ ว งแรกนั้้� น
มีีอััตราการเสีียชีีวิิตสููงที่่�สุุดในกลุ่่�มนี้้�คืือราว 4% และมีีผู้้�ป่่วย
เป็็นสััดส่่วนสููงถึึง 56 คนต่่อประชากร 1 ล้้านคน แต่่ก็็สะท้้อน
ให้้เห็็นว่่าหากมีีผู้้�ป่่วย 50 กว่่าคนต่่อประชากร 1 ล้้านคนนั้้�น
ระบบสาธารณสุุขยัังสามารถรัับมืือกัับโรคนี้้�ได้้ แต่่หากจะให้้ดีี
ยิ่่ง� กว่่านั้้น� ควรพิิจารณากรณีีของสิิงคโปร์์ เกาหลีีใต้้ และไต้้หวััน
ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่าการบริิหารจััดการที่่�ดีีให้้ผลน่่าพอใจอย่่างมาก
โดยอััตราการเสีียชีีวิิตสามารถลดลงได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญหากมีี
การดููแลผู้้�ป่่วยที่่�เข้้มแข็็งและทั่่�วถึึง ซึ่่�งในกรณีีของเกาหลีีใต้้นั้้�น
แม้้ จ ะมีีผู้้�ป่่ ว ยคิิดเป็็ น จำำ� นวนมากถึึ ง 180 คนต่่ อ ประชากร
1 ล้้านคน แต่่ระบบสาธารณสุุขควบคุุม COVID–19 ได้้ ทำำ�ให้้
มีีอััตราผู้้�เสีียชีีวิิตเพีียง 1.42% แต่่ประเทศที่่�ทำำ�ได้้ดีีที่่�สุุดน่่าจะ
สรุุปได้้ว่่าเป็็นเกาะไต้้หวััน
เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับทวีีปยุุโรป จะเห็็นว่่ามีีความแตกต่่าง
กัันอย่่างมาก เช่่นกรณีีของอิิตาลีีนั้้�นสรุุปได้้ว่า่ ระบบสาธารณสุุข
ไม่่สามารถควบคุุมการแพร่่ขยายของโรคและดููแลผู้้�ป่่วยได้้อย่า่ ง
มีีประสิิทธิิภาพ ทำำ�ให้้อััตราการเสีียชีีวิิตเพิ่่�มขึ้้�นถึึงกว่่า 10%
ในขณะเดีียวกััน ประเทศอย่่างเช่่นสวิิตเซอร์์แลนด์์และนอร์์เวย์์
ซึ่่� ง มีีประชากรน้้ อ ยเมื่่� อ เทีียบกัั บ จำำ� นวนผู้้�ป่่ ว ย กล่่ า วคืือใน
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สวิิตเซอร์์แลนด์์มีีผู้้�ป่่วยมากถึึง 1,337 คนต่่อประชากร 1 ล้้าน
คน และในนอร์์เวย์์มีีผู้้�ป่่วย 605 คนต่่อประชากร 1 ล้้านคน
แต่่ อัั ต ราการเสีียชีีวิิตยัั ง ต่ำำ�� มากคืือ 1.49% และ 0.43%
ตามลำำ�ดัับ อััตราการเสีียชีีวิิตที่่ป� ระเทศเยอรมนีีก็็ต่ำำ��มากเช่่นกััน
โดยเฉพาะเมื่่อ� เทีียบกัับฝรั่่ง� เศส ทั้้�งนี้้�จะต้้องติิดตามดููสถานการณ์์
ต่่อไป ประเทศที่่�น่่าเป็็นห่่วงอย่่างมากคืืออิิหร่่าน ที่่�อััตราการ
เสีียชีีวิิตสููงถึึง 7.6% และจำำ�นวนผู้้�ป่่วยสููงถึึง 350 คนต่่อ
ประชากร 1 ล้้านคน
เมื่่อ� มองภาพรวมของหลายๆ ประเทศดัังนี้้� เห็็นได้้ชัดั ว่่า
คำำ�ถามสำำ�คััญที่่�กำำ�หนดความเป็็นความตายของประชาชนใน
ระดัับนโยบาย คืือการประเมิินให้้ได้้ว่่าระบบสาธารณสุุขของ
ประเทศจะสามารถรองรัับจำำ�นวนผู้้�ป่่วยต่่อประชากร 1 ล้้านคน
ได้้มากที่่�สุุดที่่�จำำ�นวนเท่่าไร และจะต้้องพยายามทุุกทางเพื่่�อลด
จำำ�นวนผู้้�ป่่วยในประเทศไม่่ให้้เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างกะทัันหััน
	ณ วัันที่่� 26 มีีนาคม 2020 จำำ�นวนผู้้�ป่่วยและผู้้�เสีียชีีวิิต
จาก COVID–19 ในประเทศไทยยัังถืือว่่าไม่่สููงมากและหวัังว่่า
จะเป็็นเช่่นนั้้�นต่่อไป แต่่จำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อรายวัันที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่าง
ก้้าวกระโดดนั้้น� เป็็นเรื่่อ� งที่่กำ� �ำ ลัังทำำ�ให้้คนไทยกัังวลใจอย่่างยิ่่ง�
	สำำ�หรัับประชาชนทั่่�วไป นี่่�คืือสาเหตุุที่่�เราต้้องกลัับมา
ย้้อนดููว่าส่
่ ว่ นตััวเราจะสามารถลดความเสี่่ย� งที่่จ� ะเป็็น COVID–19
ได้้โดยวิิธีีใดบ้้าง
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4
t h e ri sk s

ปััจจััยเสี่่�ยง
ที่่�ทำำ�ให้้ป่่วยจาก COVID–19
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ในบทที่่�แล้้วได้้กล่่าวถึึงการแถลงข่่าวเมื่่�อวัันที่่� 11 มีีนาคมของ
นางอัังเกลา แมร์์เคิิล นายกรััฐมนตรีีของประเทศเยอรมนีีที่่�
แสดงความเป็็นห่่วงว่่า COVID–19 จะแพร่่ขยายอย่่างรวดเร็็ว
ในประชากรเพราะประชาชนไม่่มีีภููมิิต้้านทาน จนทำำ�ให้้คน
70% เป็็น COVID–19
การแถลงข่่ า วนี้้� ชี้้� ว่่ า ประเด็็ น สำำ� คัั ญ ในการต่่ อสู้้�กัั บ
โรคระบาดทุุกประเภทคืือการควบคุุมให้้การติิดเชื้้�อ (หรืือการ
ระบาดของโรค) นั้้�นเกิิดขึ้้�นอย่่างค่่อยเป็็นค่่อยไปให้้มากที่่�สุุด
กล่่าวคืือ จะต้้องมีีผู้้�ติิดเชื้้�อใหม่่ในแต่่ละวัันเพีียงวัันละไม่่กี่่�ราย
เพราะในกรณีีเช่่นนั้้�น แม้้โรคจะระบาดอยู่่�นานเป็็นเวลาหลาย
เดืือนหรืือหลายปีีก็็ไม่่เป็็นไร เนื่่�องจากระบบสาธารณสุุขของ
ประเทศจะยัังมีีศัักยภาพสำำ�รองและมีีบุุคลากรเพีียงพอที่่จ� ะรัับมืือ
กัับโรคระบาดดัังกล่่าว ซึ่่�งย่่อมหมายถึึงความเข้้มข้้นในการให้้
การรัักษาที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ตลอดจนเวลาที่่�มากพอจะใช้้สำำ�หรัับคิิดค้้น
วิิธีีรัักษาหรืือวััคซีีนเพื่่อ� สร้้างภููมิิต้า้ นทานโรคให้้ได้้ในที่่สุ� ดุ พููดอีีก
นััยหนึ่่�ง แนวโน้้มของการติิดเชื้้�อจะต้้องไม่่ใช่่การติิดเชื้้�อเพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างรุุนแรงและเฉีียบพลััน หากต้้องค่่อยๆ เกิิดขึ้้�นดัังแสดงใน
รููปประกอบในหน้้าถััดไป
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flattening the curve

จำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อในแต่่ละวััน

ชะลอการระบาดไม่่ให้้
สถานการณ์์เดิินไปสู่่�
จุุดที่่�รุุนแรงที่่�สุุด

ทำำ�ให้้ปริิมาณผู้้�ติิดเชื้้�อลดลง
จำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อ
ในกรณีีไม่่มีี
มาตรการป้้องกััน

ศัักยภาพของระบบสาธารณสุุข

จำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อ
ในกรณีีที่่�มีีมาตรการป้้องกััน

ระยะเวลาตั้้�งแต่่เริ่่�มมีีการติิดเชื้้�อครั้้�งแรก

ที่่�มา: CDC

กราฟ Flattening the Curve (ลดความชััน) แสดงให้้เห็็นว่่าหากมีีมาตรการ
ป้้องกัันโดยให้้ผู้้�คนรัักษาระยะห่่างทางสัังคม จะช่่วยทำำ�ให้้จำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อใน
แต่่ละวัันลดจำำ�นวนลงจนอยู่่�ในระดัับที่่�ศัักยภาพของระบบสาธารณสุุขสามารถ
รัับมืือไหว
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จะว่่าไป การลดอััตราการป่่วยเป็็น COVID–19 อาจ
ทำำ�ได้้ไม่่ยากอย่่างที่่�คิิด หากดููจากประสบการณ์์ของประเทศจีีน
ดัังคำำ�ให้้สััมภาษณ์์ของนายเอลเวิิร์์ด หััวหน้้าทีีมขององค์์การ
อนามััยโลก ที่่�บอกว่่า เมื่่�อทางการจีีนประกาศให้้ยกเลิิกการ
จัั ดงานหรืือกิิจกรรมทุุ ก ประเภทที่่� มีี ประชาชนมาอยู่่�รวมตัั ว
ใกล้้ชิิดกัันในพื้้�นที่่�จำำ�กััด มีีการบัังคัับใช้้กฎหมายอย่่างเข้้มข้้น
และได้้รัับความร่่วมมืืออย่่างดีีนั้้�น ก็็พบว่่าช่่องทางในการระบาด
ของ COVID–19 เหลืือได้้เพีียงช่่องทางเดีียว คืือการแพร่่เชื้้�อโรค
ภายในครอบครััวเป็็นหลััก (“clustering of cases predominantly
in families”)
ในสถานการณ์์เช่่นนี้้� ระบบการเฝ้้าระวัังที่่�ดีีที่่�สุุดก็็คืือ
ตััวของประชาชนเอง (“your population is your surveillance
system”) กล่่าวคืือ ในเมื่่�อ COVID–19 แพร่่ขยายจากภายใน
ครอบครััวเป็็นหลััก การที่่เ� ราดููแลและเอาใจใส่่ญาติิพี่่น้� อ้ ง พ่่อแม่่
ย่่อมจะช่่วยควบคุุมการแพร่่ขยายของ COVID–19 ได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิผลที่่สุ� ดุ ไม่่ได้้จำำ�เป็็นต้้องพึ่่�งพาระบบเทคโนโลยีีล้ำำ��สมััย
เช่่นการตรวจจัับความเคลื่่�อนไหวของประชาชนทุุกย่่างก้้าวหรืือ
ระบบเอไอที่่�มีีความสลัับซัับซ้้อนแต่่อย่่างใด
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	อย่่างไรก็็ตาม สิ่่�งเหล่่านี้้�จะเกิิดขึ้้�นได้้ ประชาชนจะต้้อง
มีีความรู้้�ความเข้้าใจที่่�ถูกู ต้้อง และรััฐจะต้้องสื่่�อสารอย่่างชััดเจน
ว่่ าต้้ อ งการให้้ ป ระชาชนทำำ� อะไรและอย่่ า งใดก่่ อ นหลัั ง เช่่ น
นายเอลเวิิร์์ ด ย้ำำ�� ว่่ า ประชาชนจะต้้ อ งรัั บ ทราบโดยทั่่� ว กัั น ว่่ า
อาการสำำ�คััญของ COVID–19 คืือการเป็็นไข้้ (88%) และอาการ
ไอแห้้งๆ (68%) ไม่่ใช่่การมีีน้ำำ��มููกไหล และเมื่่�อมีีอาการ
2 ประเภทนี้้� ประชาชนก็็ต้้องรู้้�ว่่ารััฐบาลได้้จััดตั้้�งคลิินิิกรัับ
ตรวจไข้้ (fever clinic) ไว้้เพื่่�อให้้เข้้าไปรัับการตรวจพิิสููจน์์ว่่า
เป็็น COVID–19 หรืือไม่่ และต้้องรู้้�ตััวว่่าต้้องปฏิิบััติิตััวอย่่างไร
ในระหว่่างรอผลการตรวจ ตลอดจนจะต้้องมีีเจ้้าหน้้าที่่�มาคอย
ตรวจสอบข้้อมููลว่่า ‘ผู้้�สงสััยว่่าจะป่่วย’ ได้้พบปะและติิดต่่อ
ใครบ้้าง ฯลฯ ทั้้�งนี้้� สิ่่�งสำำ�คััญที่่�ต้้องย้ำำ��คืือความรวดเร็็ว ซึ่่�งเชื่่�อว่่า
ประชาชนทุุกคนพร้้อมให้้ความร่่วมมืืออยู่่�แล้้ว เพราะไม่่มีีใคร
ต้้องการให้้ตััวเองหรืือญาติิพี่่�น้้องเป็็น COVID–19
‘ข่่ า วดีี’ คืือ องค์์ ก ารอนามัั ย โลกพบว่่ า ในมณฑล
สำำ�คััญๆ ของจีีน เช่่น กวางตุ้้�ง ที่่�ได้้ทำำ�การสำำ�รวจประชากรถึึง
320,000 คนที่่�คลิินิิกตรวจไข้้ พบว่่าแม้้ในช่่วงที่่� COVID–19
ระบาดหนัักที่่�สุุด (peak of the outbreak) ก็็ตรวจพบผู้้�ที่่�
ติิดเชื้้�อและป่่วยเป็็น COVID–19 เพีียง 0.47% เท่่านั้้�น ซึ่�ง่ เป็็น
สััดส่่วนที่่�ต่ำำ��กว่่าไข้้หวััดใหญ่่อย่่างมาก เพราะถ้้าเป็็นกรณีีของ
ไข้้หวััดใหญ่่นั้้น� มัักพบผู้้�ติิดเชื้้�อมากถึึง 20–40% ของประชาชน
ทั้้�งหมด และพบมากที่่สุ� ดุ ในเด็็กเล็็ก แต่่ในกรณีีของ COVID–19
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นั้้�น กลัับมีีข้้อดีีอย่่างมากคืือเด็็กไม่่ค่่อยได้้รัับผลกระทบ อััตรา
การป่่วยและเสีียชีีวิิตของเด็็กเล็็กต่ำำ��มากๆ ซึ่่�ง ณ ขณะนี้้�ยััง
ไม่่ทราบแน่่ชััดว่่าเหตุุใดเด็็กเล็็กจึึงไม่่ติิดโรคนี้้� หรืือเป็็นโรคแล้้ว
แต่่ร่่างกายได้้รัับผลกระทบเพีียงเล็็กน้้อย เป็็นต้้น
แต่่ ‘ข่่าวร้้าย’ คืือ COVID–19 นั้้�นทำำ�ให้้ป่่วยหนััก
คิิดเป็็นสััดส่่วน 20% ของผู้้�ป่่วย และป่่วยหนัักมาก 5%
โดยอััตราการเสีียชีีวิิตอาจสููงถึึง 2% เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับ
ไข้้หวััดใหญ่่ที่่�มีีการเสีียชีีวิิตประมาณ 0.1%
นอกจากนี้้�ยัังมีีปััจจััยเสี่่�ยงอื่่�นๆ อีีก ดัังจะเห็็นได้้จาก
ตารางที่่�สรุุปไว้้ในหน้้าถััดไป ทั้้�งนี้้�เป็็นข้้อมููลจากจำำ�นวนผู้้�ป่่วย
ทั้้�งหมด 44,672 คนในประเทศจีีน โดยผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่อยู่่�ที่่�
มณฑลหููเป่่ยซึ่่�งในช่่วงแรกประสบภาวะวิิกฤตอย่่างหนััก ดัังนั้้�น
จึึงสามารถตีีความได้้ว่่าผู้้�ป่่วยน่่าจะมีีอาการหนัักกว่่าและอััตรา
การเสีียชีีวิิตสููงกว่่ากรณีีที่่�สามารถดููแลผู้้�ป่่วยได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
อายุุเป็็นปััจจััยเสี่่�ยงที่่�ชััดเจนที่่�สุุด เช่่นคนอายุุ 70–79
ปีีนั้้น� แม้้มีีสัดั ส่่วนเพีียง 4.7% ของประชากรทั้้�งหมด แต่่มีีอััตรา
การป่่วยเป็็น COVID–19 สููงถึึง 8.8% ของผู้้�ป่่วยทั้้�งหมด และ
มีีอััตราการเสีียชีีวิิตจากจำำ�นวนผู้้�ที่่�เป็็น COVID–19 ในกลุ่่�มคน
อายุุ 70–79 ปีีทั้้�งหมดสููงถึึง 8% เป็็นต้้น แน่่นอน อายุุนั้้�นไม่่ใช่่
เรื่่�องที่่�แต่่ละคนสามารถบริิหารจััดการได้้ กระนั้้�น ยัังมีีปััจจััย
เสี่่�ยงอื่่�นๆ อีีกที่่�ผู้้�เขีียนนำำ�มาเปรีียบเทีียบกัับอายุุ ดัังที่่�แสดงใน
ตารางหน้้าถััดไป
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ปััจจััยเสี่่�ยงที่่�นำำ�ไปสู่่�โอกาสการเสีียชีีวิตจ
ิ าก COVID–19
ปััจจััย

สััดส่่วนการเสีียชีีวิิต
จาก COVID–19

อายุุ 80 ปีีขึ้้�นไป

14.8%

โรคหััวใจและหลอดเลืือด

13.2%

โรคเบาหวานที่่�ไม่่ควบคุุม

9.2%

โรคความดัันสููง

8.4%

โรคระบบทางเดิินหายใจเรื้้�อรััง

8.0%

อายุุ 70–79 ปีี

8.0%

โรคมะเร็็ง

7.6%

อายุุ 60–69 ปีี

3.6%

คนที่่�ไม่่มีีอาการป่่วยใดๆ ก่่อนติิดเชื้้�อ

1.4%

ที่่�มา: Chinese Center for Disease Control and Prevention
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จะเห็็นได้้ว่่า การดููแลสุุขภาพของตััวเองให้้แข็็งแรงอยู่่�
เสมอ ซึ่่ง� เป็็นเรื่่�องที่่�เราควรจะต้้องทำำ�อยู่่�แล้้วนั้้น� ในสภาวการณ์์
ปััจจุุบัันยิ่่�งกลายเป็็นเรื่่�องที่่�มีีความสำำ�คััญ โดยเฉพาะการเลิิก
สููบบุุหรี่่� การหลีีกเลี่่�ยงการเป็็นโรคหััวใจและหลอดเลืือด และ
การควบคุุ ม ความดัั น และระดัั บ น้ำำ��ต าลในเลืือด ซึ่่� ง ทำำ� ให้้
คนอายุุน้้อยมีีความเสี่่�ยงที่่�จะเสีียชีีวิิตได้้มากเท่่ากัับผู้้�สููงอายุุ
จะเห็็นได้้ว่า่ การเป็็นโรคเบาหวาน โรคความดััน หรืือโรคระบบ
ทางเดิินหายใจ จะทำำ�ให้้ผู้้�ป่ว่ ยที่่อายุ
� ไุ ม่่มากมีีความเสี่่ย� งเสีียชีีวิิต
ด้้วย COVID–19 ในระดัับเดีียวกัับคนอายุุ 70–79 ปีี คืือ 8%
เป็็นต้้น
	ทิ้้�งท้้ายด้้วยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงของ COVID–19
ที่่� ค้้ น พบจากกรณีีผู้้�ป่่ ว ย 44,672 คนในจีีนที่่� น่่ า สนใจอีีก
2 ประการดัังนี้้�
1. ผู้้�หญิิงมีีโอกาสติิดเชื้้�อเท่่ากัับผู้้�ชาย แต่่อััตราการ
เสีียชีีวิิตน้้อยกว่่าผู้้�ชาย (ผู้้�ชายเสีียชีีวิิต 4.7% ผู้้�หญิิง 2.8%)
ซึ่่�งนายเอลเวิิร์์ดเชื่่�อว่่าเป็็นเพราะผู้้�ชายสููบบุุหรี่่�มากกว่่าผู้้�หญิิง
ทำำ�ให้้ปอดไม่่แข็็งแรง (COVID–19 โจมตีีปอดเป็็นหลััก)
2. COVID–19 มีีความรุุนแรงในกลุ่่�มผู้้�หญิิงมีีครรภ์์
มากกว่่ากลุ่่�มอื่่�น แต่่เด็็ก 9 รายที่่�คลอดออกมาจากมารดาที่่�
ติิดเชื้้�อ สุุขภาพแข็็งแรงและไม่่ติิดเชื้้�อ
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5
h o w t o stay s af e

การปฏิิบััติิตััว
เพื่่�อห่่างไกล COVID–19
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การใช้้แมสก์์
	ณ วัั น นี้้� คนไทยพยายามหาซื้้� อ หน้้ า กากอนามัั ย ที่่�
เรีียกกัันว่่า ‘แมสก์์’ (mask) เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เชื้้�อไวรััสโคโรนา
สายพัั น ธุ์์� ใ หม่่ เ ข้้ า มาโดนหน้้ า ซึ่่� ง เป็็ น ความคิิดที่่� ถูู ก ต้้ อ งใน
หลัักการ เพราะอัันดัับแรกเราจะต้้องป้้องกัันไม่่ให้้เชื้้�อโรคเข้้ามา
เกาะบนร่่างกายของเรา แต่่ก็็ยัังมีีปััจจััยอื่่�นๆ ที่่�จะต้้องนำำ�มา
พิิจารณาอีีกด้้วย เช่่น ปััจจุุบัันนี้้� แมสก์์เป็็นของหาซื้้�อยากและ
แสนแพง (ส่่วนหนึ่่�งเป็็นเพราะรััฐบาลออกมาตรการที่่ข� วางกลไก
ตลาด) บางคนต้้องไปยืืนเข้้าคิิวรอแจกเป็็นเวลานานหลายชั่่�วโมง
ซึ่่�งเพิ่่�มความเสี่่�ยงที่่�เราจะมีีโอกาสติิด COVID–19 จากผู้้�ที่่�เรา
ยืืนอยู่่�ใกล้้ๆ เป็็นเวลานาน เพราะโดยมาตรฐานของโรงพยาบาล
มหาวิิทยาลััยในชิิคาโก (University of Chicago Medicine) นั้้�น
ตั้้� งเกณฑ์์ เอาไว้้ ว่่า หากต้้ องการหลีีกเลี่่� ยงการติิดเชื้้� อ เช่่ น
ไข้้ ห วัั ด ใหญ่่ (ซึ่่�งเป็็ น ไวรัั ส) ให้้ ยืืนให้้ ห่่า งจากผู้้�ที่่� ติิ ดเชื้้� อ
อย่่างน้้อย 6 ฟุุต (หรืือ 2 เมตร) และไม่่ควรยืืนใกล้้กััน
เกิินกว่่า 10 นาทีี
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หากต้้องการหลีีกเลี่่�ยง
การติิดเชื้้�อไวรััส
ให้้ยืืนให้้ห่่างจากผู้้�ที่่�ติิดเชื้้�อ
อย่่างน้้อย 6 ฟุุต (หรืือ 2 เมตร)
และไม่่ควรยืืนใกล้้กััน
เกิินกว่่า 10 นาทีี
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นอกจากนั้้�น อีีกสิ่่�งหนึ่่�งที่่�เราควรถามตััวเองก็็คืือ เราจะ
ใส่่แมสก์์ไปได้้ทุุกๆ วััน ตลอดวััน เป็็นเวลายาวนานหลายเดืือน
ได้้หรืือไม่่ เพราะ มีีความเป็็นไปได้้ว่า่ การระบาดของ COVID–19
อาจยืืดเยื้้อ� เกิินกว่่าที่่�คาดเอาไว้้ เพราะไวรััสนี้้�อาจยัังอยู่่�กัับเรา
ต่่อไปอีีกแม้้อากาศจะร้้อนมากขึ้้�น และเนื่่�องจากไวรััสนี้้�เป็็น
สายพัันธุ์์�ใหม่่ที่่�มนุุษย์์ยัังไม่่ได้้มีีภููมิิต้้านทาน ดัังนั้้�นจึึงอาจ
ระบาดนานเกิินกว่่าที่่�คาดก็็ได้้
ประเด็็นสุุดท้้ายคืือความต้้องการแย่่งกัันซื้้�อแมสก์์เป็็น
จำำ�นวนมากนั้้�น ย่่อมทำำ�ให้้ภาวะขาดแคลนแมสก์์ยืืดเยื้้�อต่อ่ ไปอีีก
จนน่่าเป็็นห่่วงว่่าผู้้�ที่จำ่� ำ�เป็็นต้้องใช้้แมสก์์อย่า่ งยิ่่ง� นั่่�นคืือบุุคลากร
ที่่�ทำำ�งานด้้านสาธารณสุุข จะต้้องเผชิิญกัับความเสี่่�ยงที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ทั้้�งๆ ที่่�ปััจจุุบัันก็็ต้้องทำำ�งานหนัักและเสี่่�ยงอยู่่�แล้้ว ในขณะที่่�
พอเข้้าใจได้้ว่าค
่ นส่่วนใหญ่่ย่อ่ มต้้องหาทางเป็็นที่่พึ่่� ง� แห่่งตนก่่อน
อย่่างไรก็็ดีี พึึงทราบว่่าในประเทศตะวัันตกหลายประเทศจะไม่่
แนะนำำ�ให้้คนที่่�สุุขภาพดีีใส่่แมสก์์ ด้้วยเหตุุผลดัังต่่อไปนี้้�
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	ศููนย์์ป้อ้ งกัันและควบคุุมการระบาดของโรคแห่่งสหภาพ
ยุุโรป (European Centre for Disease Prevention and
Control) เขีียนในเว็็ บ ไซต์์ ว่่ า ไวรัั ส โคโรนาสายพัั น ธุ์์�ใหม่่
“เข้้าสู่่�ร่่างกายของคนผ่่านตา จมููก และ/หรืือ ปาก ดัังนั้้�น
จึึงควรหลีีกเลี่่�ยงการจัับหน้้าของตััวเองก่่อนล้้างมืือ โดยเชื้้�อ
ไวรัั ส โคโรนาสายพัั น ธุ์์�ใหม่่ จ ะมีี ชีี วิิ ต อยู่่�ได้้ บ นพื้้� น ผิิ วต่่ า งๆ
เช่่น โต๊๊ะหรืือลููกบิิดประตูู เป็็นเวลาหลายชั่่�วโมง” ตรงนี้้�
หมายความว่่า นอกจากจะใส่่แมสก์์แล้้ว ถ้้าหากหวัังผลใน
การป้้องกัันเต็็มที่่�จริิงๆ ก็็อาจต้้องใส่่แว่่นตาที่่�รััดกุุมเป็็นประจำำ�
พร้้อมกัันไปอีีกด้้วย
ในขณะเดีียวกััน นายแพทย์์ใหญ่่ของสหรััฐฯ (United
States Surgeon General) ตั้้� ง ข้้ อสัั ง เกตว่่ า คนที่่� ไ ม่่ มีี
ประสบการณ์์ในการใช้้แมสก์์ พอเริ่่�มใช้้ก็็มัักจะเอามืือมาจัับ
หน้้าตาของตััวเองบ่่อยๆ ซึ่่�งย่่อมเพิ่่�มความเสี่่�ยงจากการติิดเชื้้�อ
ให้้มากขึ้้�น องค์์การอนามััยโลกจึึงได้้เน้้นย้ำำ��ว่่าหากต้้องการจะ
ใส่่แมสก์์ ก็็ต้้องใส่่โดยมืือที่่�ล้้างสะอาดแล้้ว และเมื่่�อจะถอดออก
เช่่น เวลารัับประทานอาหาร ก็็ต้้องถอดโดยจัับสายรััดหลัังหูู
ไม่่ใช่่บริิเวณด้้านหน้้าของแมสก์์ นอกจากนั้้�นจะต้้องล้้างมืือ
หลัังจากถอดแมสก์์ออก แล้้วเก็็บแมสก์์เอาไว้้ในที่่�สะอาด เพื่่�อที่่�
จะใส่่กลัับไปด้้วยมืือที่่ล้� า้ งสะอาด และก็็ต้อ้ งกำำ�จััดแมสก์์ที่ใ่� ช้้แล้้ว
ด้้วยวิิธีีการที่่�ถููกต้้องทุุกวัันอีีกด้้วย
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เชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่
จะมีีชีีวิิตอยู่่�ได้้บนพื้้�นผิิวต่่างๆ
เช่่น โต๊๊ะหรืือลููกบิิดประตูู
เป็็นเวลาหลายชั่่�วโมง
จึึงควรหลีีกเลี่่�ยง
การจัับหน้้าของตััวเองก่่อนล้้างมืือ
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เชื้้�อ COVID–19 มีีชีวิี ิตยาวนานแค่่ไหน
Environment
สภาพแวดล้้อม

Half–Life*
เวลาครึ่่�งชีีวิิต

Detection Limit
เวลาที่่�ยัังมีีชีวิี ิต

ละอองอากาศ
(Aerosol)**

2.74
ชั่่�วโมง

มีีชีีวิิตได้้ถึึง
3 ชั่่�วโมง

ทองแดง
(Copper)

3.4
ชั่่�วโมง

มีีชีีวิิตได้้ถึึง
4 ชั่่�วโมง

กระดาษแข็็ง
(Cardboard)

8.45
ชั่่�วโมง

มีีชีีวิิตได้้ถึึง
24 ชั่่�วโมง

เหล็็ก
(Steel)

13.1
ชั่่�วโมง

มีีชีีวิิตได้้ถึึง
48 ชั่่�วโมง

พลาสติิก
(Plastic)

15.9
ชั่่�วโมง

มีีชีีวิิตได้้ถึึง
72 ชั่่�วโมง

ที่่�มา: U.S. National Institutes of Health (NIH)
* ช่่วงเวลาที่่�ปริิมาณของเชื้้�อที่มีีชีีวิิ
่� ตจะลดลงครึ่่�งหนึ่่�ง
** ละอองขนาดเล็็กที่่�ลอยอยู่่�ในอากาศ
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ไวรััสฟุ้้�งกระจายในอากาศได้้หรืือไม่่?
	อย่่างที่่�ได้้นำำ�เสนอข้้างต้้น เดิิมทีีนั้้�นผู้้�เชี่่�ยวชาญต่่างๆ
รวมทั้้�งองค์์การอนามััยโลกสรุุปว่่า ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์ใ์� หม่่นั้้น�
แพร่่กระจายโดยเป็็น ละอองเสมหะ (droplet) ซึ่่�งเกิิดขึ้้�น
จากการไอหรืือจาม ทำำ�ให้้ละอองดัังกล่่าวไปตกบนพื้้�นผิิวหรืือ
ใบหน้้าของคนที่่�อยู่่�ใกล้้ชิิดเป็็นหลััก แต่่เมื่่�อวัันที่่� 17 มีีนาคม
2020 ทีีมนัั ก วิิจัั ย ที่่� ไ ด้้ รัั บ การสนัั บ สนุุ น จากสถาบัั น สุุ ขภาพ
แห่่งชาติิ (National Institutes of Health) ของสหรััฐอเมริิกา
นำำ� เสนอบทความเพื่่� อ ลงตีีพิิมพ์์ ใ นวารสาร New England
Journal of Medicine ใจความว่่า
—1—

SARS–CoV–2 (ไวรัั ส โคโรนาสายพัั น ธุ์์� ใ หม่่ ) มีี
ความเสถีียรใกล้้เคีียงกัับ SARS–CoV–1 (SARS ดั้้�งเดิิม) โดย
เชื้้�อไวรััสจะยัังมีีชีีวิิตอยู่่�และตรวจเจอ (detect) ได้้ใน ‘ละออง
อากาศ’ (aerosol) เป็็นเวลานานมากถึึง 3 ชั่่�วโมงหลัังจากถููก
พ่่นออกมา
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—2—

SARS–CoV–2 นั้้�น มีีชีีวิิตอยู่่�ได้้นานถึึง 4 ชั่่�วโมง
บนพื้้�นผิิวที่่เ� ป็็นทองแดง และ 24 ชั่่�วโมงบนพื้้�นผิิวที่่เ� ป็็นกระดาษ
แข็็ง
—3—

SARS–CoV–2 มีีชีีวิิตอยู่่�ได้้นานถึึง 2–3 วัันบนพื้้�นผิิว
ที่่�เป็็นเหล็็กกล้้าหรืือพลาสติิก
—4—

	ทีีมนัั ก วิิจัั ย สรุุ ป ว่่ า การแพร่่ ร ะบาดของ COVID–19
โดยละอองอากาศมีีความเป็็นไปได้้ (plausible)
งานวิิจัั ย นี้้� เ ป็็ น เพีียงงานวิิจัั ย ฉบัั บ เดีียวและเป็็ น การ
ทดลองในห้้องทดลอง จึึงมีีสภาวการณ์์แตกต่่างจากพื้้�นที่่�เปิิด
ที่่�มีีอากาศถ่่ายเท และ ณ วัันที่่�ปิิดเล่่มหนัังสืือนี้้� งานวิิจััยยััง
ไม่่ได้้ถููกตีีพิิมพ์์ เพราะยัังไม่่มีีการตรวจทานโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญใน
สาขาเดีียวกััน (peer review) ดัังนั้้�น จึึงควรรัับฟัังเพีียงในระดัับ
หนึ่่�ง อย่่างไรก็็ตาม ผลกระทบในทางปฏิิบััติิของงานวิิจััยนี้้�
คืือองค์์การอนามััยโลกได้้แจ้้งเตืือนให้้เจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข
ต้้องระมััดระวัังตััวมากขึ้้�นเมื่่�อต้้องสััมผััสผู้้�ป่่วยในโรงพยาบาล
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ในขณะที่่สำ� ำ�หรัับคนทั่่�วไปนั้้�น การรวมตััวอยู่่�ใกล้้กันั เป็็นเวลานาน
เช่่น การเบีียดเสีียดกัันบนรถโดยสารก็็เป็็นเรื่่อ� งที่่ค� วรหลีีกเลี่่ย� ง
มากยิ่่ง� ขึ้้น� ซึ่่ง� แน่่นอนว่่ากระทบต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วัันของ
คนจำำ�นวนมาก
การเดิินทางบนยวดยานพาหนะ
การเดิินทางบนเครื่่อ� งบิิน รถไฟ หรืือรถประจำำ�ทางนั้้�น
ย่่ อ มเพิ่่� ม ความเสี่่� ย งที่่� จ ะติิดเชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนาสายพัั น ธุ์์� ใ หม่่
อย่่ า งมาก แต่่ ทั้้� ง นี้้� มิิ ได้้ เ ป็็ น เพราะผู้้�โดยสารต้้ อ งสูู ด อากาศ
ร่่วมกัันเป็็นเวลานานหลายชั่่ว� โมงแต่่อย่่างใด เนื่่อ� งจากเชื้้�อไวรััส
โคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่จะติิดต่่อจากละอองเสมหะ (droplet) ที่่�
กระเด็็นมาโดนในระยะใกล้้เป็็นหลััก ในขณะที่่�การกระจายของ
ละอองอากาศ (aerosol) นั้้�นมีีความเป็็นไปได้้ไม่่มากนัักดัังที่่�
กล่่าวข้้างต้้น
	องค์์การอนามััยโลกได้้กำำ�หนดเกณฑ์์ความเสี่่�ยงการติิด
เชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่เอาไว้้ว่่า เราสามารถหลีีกเลี่่�ยง
การติิดเชื้้�อจากผู้้�ป่่วยได้้หากนั่่�งห่่างออกไปประมาณ 2 ที่่นั่่� ง� หรืือ
มากกว่่านั้้น� แต่่ปัญ
ั หาคืือผู้้�โดยสารส่่วนใหญ่่มักั ไม่่ได้้นั่่ง� อยู่่�เฉยๆ
แต่่จะลุุกขึ้้�นเดิินไปเดิินมา เข้้าห้้องน้ำำ�� หรืือหยิิบจัับสััมภาระจาก
ที่่�เก็็บของ ดัังนั้้�น เมื่่อทำ
� ำ�การวิิจััย จึึงพบว่่าหากตรวจผู้้�โดยสารที่่�
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เชื้้�อไวรััสจะยัังมีีชีีวิิตอยู่่�
และตรวจเจอ (detect) ได้้ใน
‘ละอองอากาศ’ (aerosol)
เป็็นเวลานานมากถึึง 3 ชั่่�วโมง
หลัังจากถููกพ่่นออกมา
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นั่่�งติิดกัับผู้้�ป่่วยตามมาตรฐานขององค์์การอนามััยโลก จะพบ
เพีียง 55% ของผู้้�ที่่ติิ� ดเชื้้�อทั้้ง� หมด ในขณะที่่อีี� ก 45% ที่่ติิ� ดเชื้้�อ
จะไม่่ได้้อยู่่�ในข่่ายที่่ถู� ูกตรวจ
ในทางปฏิิบััติิ หากเป็็นรถโดยสารหรืือรถไฟฟ้้าที่่�แออััด
เพราะเดิินทางระยะสั้้�น การจะให้้มีีช่่องว่่างระหว่่างกัันมากถึึง
2 เมตรคงทำำ�ได้้ยากในชั่่�วโมงเร่่งด่่วน (rush hour) ดัังนั้้�น
ในกรณีีนี้้� การใส่่แมสก์์อาจเป็็นประโยชน์์ แต่่หากต้้องเดิินทาง
ไกลบนเครื่่�องบิิน ควรจะเลืือกที่่นั่่� �งติิดหน้้าต่่าง เพราะงานวิิจััย
ของมหาวิิทยาลััยเอมอรีี (Emory University) ในปีี 2018
พบว่่ามีีผู้้�โดยสารเครื่่�องบิินที่่�นั่่�งติิดหน้้าต่่างเพีียง 43% ที่่�จะ
ลุุกขึ้้�นมาจากที่่�นั่่�ง แต่่ถ้้าเป็็นคนที่่�นั่่�งติิดกัับทางเดิินก็็จะลุุกจาก
ที่่�นั่่�งถึึง 80% ดัังนั้้�นผู้้�โดยสารที่่�นั่่�งติิดหน้้าต่่างจะไปจัับต้้อง
สิ่่�งต่่างๆ เฉลี่่�ยเพีียง 12 ครั้้�ง แต่่คนที่่นั่่� �งติิดทางเดิินจะจัับต้้อง
สิ่่�งต่่างๆ มากถึึง 64 ครั้้�ง (ส่่วนคนที่่�นั่่�งตรงกลางจะจัับต้้อง
สิ่่�งต่่างๆ 58 ครั้้�ง)
	ทั้้�งนี้้� ข้้อควรระวัังคืือ ผู้้�ที่่ต้� ้องใกล้้ชิิดกัับผู้้�อื่่�นมากที่่�สุุด
ก็็คืือพนัักงานบริิการบนเครื่่�องบิิน ดัังนั้้�นในกรณีีที่่�พนัักงาน
บนเครื่่อ� งเป็็นผู้้�ติิดเชื้้�อเสีียเอง ก็็จะแพร่่เชื้้�อให้้กับั ผู้้�โดยสารได้้อีีก
เฉลี่่�ย 4.6 คน (เปรีียบเทีียบกัับผู้้�ติิดเชื้้�อ COVID–19 โดยเฉลี่่�ย
จะแพร่่เชื้้�อให้้กัับคนอีีก 2.0–3.1 คน)
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การป้้องกัันที่่�ดีีที่่�สุุดคืือการล้้างมืือ
และการสร้้างระยะห่่างทางสัังคม
(Social Distancing)
คำำ�แนะนำำ�ที่่ย� อมรัับกัันมากที่่สุ� ดุ คืือ การล้้างมืือให้้สะอาด
บ่่อยๆ ทั้้�งนี้้�หมายถึึงการล้้างมืือที่่ใ� ช้้สบู่่�หรืือน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อเป็็นเวลา
ประมาณ 20 วิินาทีี หรืือเทีียบเป็็นเวลาเท่่ากัับการร้้องเพลง
Happy Birthday สองรอบ นอกจากนั้้�น ข้้อปฏิิบััติิที่่�กำำ�ลััง
แพร่่หลายก็็คืือ Social Distancing หรืือการยืืนให้้ห่่างกััน
และไม่่แตะต้้องตััวกััน หรืือหากเป็็นไปได้้ ก็็ควรยืืนหรืือนั่่�ง
ห่่างกััน 2 เมตร
	ยิ่่� ง ในกรณีีที่่� ป ระเทศกำำ� ลัั ง เข้้ าสู่่�ภา วะวิิกฤตเพราะมีี
การระบาดของ COVID–19 อย่่างหนัักนั้้�น รััฐบาลต้้องประกาศ
ให้้ ยุุ ติิ การทำำ� กิิจกรรมร่่ วมกัั น ทุุ กประเภท ซึ่่� ง อาจเสริิมด้้ ว ย
มาตรการที่่� มีีผ ลเสมืือนกัั บ การกัั ก บริิเวณคนส่่ ว นใหญ่่ ขอ ง
ประเทศ และจะต้้องทำำ�ไปพร้้อมกัับการเร่่งตรวจการติิดเชื้้�อของ
ประชาชนอย่่างกว้้างขวาง ตลอดจนการบัังคัับใช้้ระบบสืืบหา
และแยกตััวผู้้�ป่่วยให้้รวดเร็็วที่่�สุุดดัังที่่�กล่่าวมาก่่อนหน้้า เพราะ
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เมื่่อทำ
� ำ�มาตรการทั้้�งหมดนี้้�ไประยะหนึ่่�งแล้้ว ก็็จะสามารถควบคุุม
การระบาด จนกระทั่่�งจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อรายใหม่่ต่อวั
่ นั เริ่่ม� ลดลงไป
เรื่่�อยๆ
	อย่่ า งไรก็็ ต าม หากสถานการณ์์ เ ข้้ าสู่่� สภาวะคัั บ ขัั น
มากขึ้้�น เราทุุกคนต้้องรู้้�จัักพึ่่�งตััวเองเป็็นหลััก และอาจต้้อง
ยอมรัับความจริิงว่่า แม้้จะพยายามปรัับการดำำ�เนิินชีีวิิตเพื่่�อ
ป้้องกัันไม่่ให้้ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ดัังที่่�ได้้กล่่าวมา
แล้้ว แต่่หากมีีจำำ�นวนประชากรเป็็น COVID–19 เพิ่่�มขึ้้�นเรื่่�อยๆ
เช่่นที่่�ได้้เกิิดขึ้้�นแล้้วที่่�เกาหลีีใต้้ อิิตาลีี และอิิหร่่าน เราเองก็็
มีีโอกาสต้้องรัับเชื้้�อและป่่วยเป็็น COVID–19 เหมืือนกัับคนอื่่�น
อีีกหลายหมื่่�นหลายแสนคนได้้เช่่นกััน
ในกรณีีดัังกล่่าว
	ก็็จะต้้องถามตััวเองต่่อไปว่่า
	จะเตรีียมตััวเตรีียมใจ
หากต้้องเป็็น COVID–19 กัันอย่่างไร?
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6
wh at i f i t ’s c l o se by ?

หาก COVID–19 เข้้ามาใกล้้ตััว
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หลัักสำำ�คััญของนัักบริิหารที่่�
มีีความรอบคอบ
คืือการคาดหวัังในแง่่ดีี
แต่่ต้้องเตรีียมตััวให้้พร้้อม
สำำ�หรัับรัับมืือกรณีีที่่�เลวร้้ายที่่�สุุดด้้วย
Hope for the best
but prepare for the worst
เนื่่อ� งจาก SARS–CoV–2 เป็็นไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์ใ์� หม่่
ดัังนั้้�นจึึงไม่่มีีใครมีีภููมิิต้้านทาน นายกรััฐมนตรีีประเทศเยอรมนีี
จึึงออกมาเตืือนประชาชนว่่าอาจมีีผู้้�ติิดเชื้้�อมากถึึง 70% ของ
ประชากรทั้้�งหมด
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	ข่่าวดีีหากจะต้้องป่่วยเป็็น COVID–19 คืือ
1. ประมาณ 80% ของผู้้�ที่่ป่� ว่ ยเป็็น COVID–19 มีีอาการ
ป่่วยไม่่รุุนแรงมากและสามารถฟื้้�นตััวได้้ภายใน 2–3 สััปดาห์์
2. เกืือบไม่่ มีี เด็็ ก เล็็ ก ป่่ ว ยเป็็ น COVID–19 (หรืือ
หากเป็็น ก็็แสดงอาการป่่วยน้้อยมาก) และเกืือบไม่่มีีการ
เสีียชีีวิิตเลย แตกต่่างจากโรคไข้้หวััดใหญ่่
3. หญิิงจีีนตั้้�งครรภ์์ 9 รายที่่�ป่่วยเป็็น COVID–19 และ
คลอดบุุตรออกมา ปรากฏว่่าไม่่มีีทารกรายใดเลยที่่ติิ� ดเชื้้�อไวรััส
โคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่*
การตรวจเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่
การตรวจเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่อย่่างทั่่�วถึึงและ
ทัันท่่วงทีีเป็็นเรื่่�องที่่�มีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง และทุุกคนที่่�คิิดว่่า
ตัั ว เองอยู่่�ในข่่ า ยสงสัั ย ว่่ าอา จติิดเชื้้� อ ไวรัั ส นี้้� ก็็ ค งต้้ อ งการ
ตรวจสอบว่่าได้้รัับเชื้้�อไวรััสดัังกล่่าวหรืือไม่่ แต่่ก็็เป็็นที่่�ทราบกััน
ดีีว่่า วิิธีีการตรวจที่่ไ� ด้้มาตรฐานและใช้้อย่า่ งแพร่่หลายในปััจจุุบันั
คืือการตรวจแบบ swab test นั่่�นคืือเอาตััวอย่่างของเหลวใน
คอ จมููก หรืือปอด มาตรวจว่่ามีีเชื้้�อหรืือไม่่ ซึ่�ง่ เป็็นการตรวจ
ที่่�มีีขั้้�นตอนยุ่่�งยาก ราคาแพง และเสี่่�ยงภััยต่่อผู้้�ที่่�ทำำ�การตรวจ
* อ้างอิงข้อมูลจากรายงานขององค์การอนามัยโลกที่ส่งทีมเข้าไปในประเทศจีนเพื่อ
ประเมินสถานการณ์ระบาดของ COVID–19 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2020
82 b eat i n g co vi d – 19

การนำำ�เสนอวิิธีีการอื่่�นๆ ที่่�สะดวก ราคาถููกกว่่า และ
ลดความเสี่่� ย งภัั ย ต่่ อผู้้�ทำำ� การตรวจ ย่่ อ มเป็็ น เรื่่� อ งที่่� ดีี เช่่ น
จุุ ฬ าลงกรณ์์ ม หาวิิทยาลัั ย ได้้ เ สนอการตรวจด้้ ว ย Chula
COVID–19 strip test ที่่� เ ริ่่� ม ให้้ บ ริิการกัั บ ประชาชนแล้้ ว
โดยใช้้วิิธีีเจาะเลืือดจากปลายนิ้้�วและสามารถตรวจผลเลืือด
ว่่ามีีเชื้้�อหรืือไม่่ภายในเวลา 15 นาทีี ซึ่่�งเป็็นแนวทางที่่�เป็็น
ประโยชน์์อย่า่ งมากเพราะลดภาระของระบบการตรวจสอบแบบ
มาตรฐาน
	รััฐบาลอัังกฤษเองก็็เพิ่่ง� สั่่�งให้้มีีการผลิิตชุุดตรวจประเภท
เดีียวกัันที่่�เรีียกว่่า serology test รวมทั้้�งสิ้้�น 3.5 ล้้านชุุด
ให้้ ใ ช้้ ภา ยในประเทศอย่่ า งแพร่่ ห ลาย โดยการตรวจแบบ
serology นี้้� คืือการตรวจเลืือดว่่ามีีแอนติิบอดีี (IgG และ IgM)
ในเลืือดหรืือไม่่ ถ้้าหากมีี ก็็แปลว่่าระบบภููมิิคุ้้�มกัันได้้ทำำ�การ
ต่่อต้า้ นการติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ไปแล้้ว การทดสอบ
ดัังกล่่าวเป็็นการทดสอบในลัักษณะเดีียวกัันกัับการทดสอบเชื้้�อ
HIV ในเลืือด
	ดัังนั้้�น การที่่�ผลการทดสอบเป็็นบวกจึึงอาจเป็็นข่่าวดีี
ก็็ได้้หากผู้้�ตรวจยัังไม่่มีีอาการป่่วยใดๆ เพราะแปลว่่าผู้้�ตรวจ
ติิดเชื้้�อแล้้ว แต่่ภูมิิคุ้้�
ู มกัันของร่่างกายได้้ต่อต้
่ า้ นและจััดการไวรััส
โคโรนาลงอย่่างราบคาบแล้้ว จึึงสามารถกลัับไปทำำ�งานได้้ตาม
ปกติิโดยไม่่ต้อ้ งกลััวว่่าจะป่่วยจากการติิดเชื้้�อ ในทางตรงกัันข้้าม
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หากตรวจแล้้วผลเป็็นลบ ก็็แปลว่่าไม่่มีีเชื้้�อ ทำำ�ให้้สบายใจได้้
และแม้้จะมีีอาการเป็็นหวััดคล้้ายกัับอาการของ COVID–19
ก็็ไม่่ จำำ�เป็็นต้้ องไปรัับการตรวจตามมาตรฐานที่่�โรงพยาบาล
ซึ่่�งจะช่่วยลดภาระของระบบสาธารณสุุขได้้อย่่างมาก
การมีีทางเลืือกในการทดสอบไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่
จึึงเป็็นเรื่่�องดีีที่่�เราจะสามารถไปใช้้บริิการเพื่่�อความสบายใจได้้
นอกจากนั้้�น เรายัังเห็็นการนำำ�เสนอชุุดตรวจเร็็ว (rapid test)
ที่่�ดููเหมืือนจะเป็็นทางเลืือกให้้ผู้้�ที่่�ต้้องการตรวจหาเชื้้�อโดยเร็็ว
แต่่ก็็ต้้องขอให้้รัับฟัังคำำ�เตืือนของกระทรวงสาธารณสุุขที่่�ปรากฏ
ในหนัังสืือพิิมพ์์ กรุุงเทพธุุรกิิจ วัันที่่� 28 มีีนาคม 2020 ดัังนี้้�
“นายแพทย์์ ศุุ ภกิิ จ ศิิริิลัั ก ษณ์์ รองปลัั ด กระทรวง
สาธารณสุุข กล่่าวว่่า สิ่่�งที่่�อยากเตืือนประชาชนในการตรวจ
แล็็บ COVID–19 โดยอยากตรวจแต่่ไม่่มีีความเข้้าใจในการ
แปลผล เป็็นเรื่่�องอัันตรายมาก เพราะ การแปลผลเป็็นเรื่่�อง
สำำ�คััญ หากตรวจหาภููมิิคุ้้�มกัันเป็็นลบ แปลว่่าไม่่พบ แต่่ไม่่ได้้
หมายความว่่าจะไม่่ติิดเชื้้�อ เพราะอาจจะยัังอยู่่�ในระยะที่่�
ภููมิิคุ้้�มกัันยัังไม่่ขึ้้น� ซึ่่ง� ยาวนาน หรืือถ้้าตรวจพบ ก็็ไม่่ได้้แปลว่่า
มีีเชื้้�อ แต่่หมายถึึง เคยติิดเชื้้�อแล้้ว หมดเชื้้�อแล้้ว ไม่่สามารถ
แพร่่เชื้้�อได้้แล้้ว และมีีภููมิิคุ้้�มกัันแล้้ว
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“ต้้องทำำ�ด้้วยความเข้้าใจ เพราะมีีคนไปโฆษณาว่่าเป็็นรา
ปิิ ด เทสต์์ ที่่� แ ปลว่่ าชุุ ด ตรวจเร็็ ว ซึ่่� ง ชุุ ด ตรวจเร็็ ว หมายถึึ ง
ขั้้�นตอนตั้้�งแต่่เริ่่�มตรวจจนรู้้�ผลทำำ�ได้้เร็็ว ไม่่ได้้แปลว่่าจะเป็็นเร็็ว
ซึ่่ง� ชุุดตรวจเร็็วที่่ว่� านั้้
่ น� ส่่วนใหญ่่ตรวจได้้ช้าด้
้ ว้ ยซ้ำำ��ไป เพราะต้้อง
รอเวลา จึึงไม่่แนะนำำ�ให้้ซื้้�อมาตรวจเอง หรืือไปตรวจโดยไม่่มีี
ความเข้้าใจ เพราะจะทำำ�ให้้สัับสน วุ่่�นวาย การแปลผลเกิิดความ
ผิิดพลาดได้้”
	ผศ. นพ.กำำ�ธร มาลาธรรม รองผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาล
รามาธิิบดีี กล่่าวเสริิมว่่า “การตรวจภููมิิคุ้้�มกัันด้้วยชุุดทดสอบ
รวดเร็็วหรืือที่่เ� รีียกว่่าราปิดิ เทสต์์ซึ่ง่� เป็็นการเจาะเลืือดนั้้�น จะต้้อง
ตรวจในระยะเวลาหลัังรัับเชื้้�อยาวนานพอสมควร เพื่่อ� ให้้ร่า่ งกาย
สร้้างสารแอนติิบอดีีหรืือภููมิิคุ้้�มกัันขึ้้�น ใช้้เวลาประมาณ 10 วััน
ขึ้้�นไปหลัังรัับเชื้้�อ เพราะฉะนั้้�น การใช้้ชุุดทดสอบรวดเร็็ว หมาย
ถึึงใช้้เวลารวดเร็็วในการทดสอบในห้้องแล็็บ แต่่ไม่่ได้้แปลว่่า
ตรวจได้้เร็็วหลัังรัับเชื้้�อ เพราะเมื่่อรั
� บั เชื้้�อแล้้วการจะตรวจด้้วยชุุด
ทดสอบรวดเร็็วนั้้�นต้้องรอเวลา หากไปตรวจในเวลาที่่�ไม่่ถููกต้้อง
ตรวจ ก็็ไม่่เจอ ดัังนั้้�น การตรวจยืืนยัันเชื้้�อด้้วยวิิธีีการตรวจหา
สารพัันธุุกรรมของไวรััสที่่�ดำำ�เนิินการอยู่่�อย่่างเป็็นมาตรฐานใน
ปััจจุุบัันนั้้�น สามารถตรวจได้้เร็็วกว่่าในการตรวจหาเชื้้�อหลััง
รัับเชื้้�อ โดยตรวจได้้หลัังรัับเชื้้�อ 5–7 วััน”
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ทำำ�ให้้ร่่างกายแข็็งแรงและปลอดโรค
	ผู้้�สููงอายุุเป็็นผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงมากที่่�จะเสีียชีีวิิตจาก
การป่่วยเป็็น COVID–19 โดยเฉพาะผู้้�ที่่�อายุุมากกว่่า 59 ปีี
แต่่ ดัั ง ที่่� เ ห็็ น จากตารางในหน้้ า 64 การเป็็ น โรคหัั ว ใจและ
หลอดเลืือดนั้้�น สามารถทำำ�ให้้คนอายุุ 40 ปีีมีีความเสี่่�ยงที่่�จะ
เสีียชีีวิิตใกล้้เคีียงกัับคนที่่อายุ
� มุ ากกว่่า 80 ปีี ในทำำ�นองเดีียวกััน
คนที่่�อายุุ 35 ปีีแต่่เป็็นโรคปอด มีีความเสี่่�ยงที่่�จะเสีียชีีวิิตจาก
COVID–19 เท่่ากัับคนอายุุ 70–79 ปีี
ไวรััสตระกููล SARS–CoV นั้้�นเป็็นไวรััสที่่�โจมตีีเซลล์์ใน
ปอดเป็็นหลััก ดัังนั้้�น สิ่่�งสำำ�คััญที่่�สุุดในการเตรีียมตััวรัับมืือกัับ
COVID–19 คืือการเลิิกสููบบุุหรี่่�และการทำำ�ให้้ปอดแข็็งแรงที่่�สุุด
เช่่นการออกมาวิ่่�งเป็็นประจำำ� เพราะการออกกำำ�ลัังกายให้้หัวั ใจ
เต้้นเร็็ว (aerobic exercise) นั้้�น นอกจากจะทำำ�ให้้ปอด
แข็็งแรงแล้้ว ยัังทำำ�ให้้หััวใจแข็็งแรง อีีกทั้้�งการออกกำำ�ลัังกาย
ยัั ง ช่่ ว ยควบคุุ ม โรคเบาหวานและโรคความดัั น สููงอีี ก ด้้ ว ย
ด้้วยเหตุุนี้้� การใช้้เวลาที่่�อาจคุ้้�มค่่ามากกว่่าการพยายามหาซื้้�อ
แมสก์์ คืือการออกกำำ� ลัั ง กายให้้ หัั ว ใจเต้้ น เร็็ ว ทุุ ก วัั น วัั น ละ
ประมาณ 30–40 นาทีี และไหนๆ แล้้ว หากต้้องการลดน้ำำ��หนััก
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญไปพร้้อมกััน ก็็ควรลดการรัับประทานอาหาร
1 มื้้�อด้้วย กล่่าวคืือเอาเวลาที่่�ใช้้รัับประทานอาหารมื้้�อใดมื้้�อหนึ่่�ง
ไปออกกำำ�ลัังกายแทน
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นอนหลัับให้้เพีียงพอ
	นัั ก วิิจัั ย ที่่� ม หาวิิทยาลัั ย ทืือบิิงเงน (University of
Tübingen) ที่่ป� ระเทศเยอรมนีีซึ่ง�่ ทำำ�งานวิิจััยเกี่่ย� วกัับการนอนหลัับ
พบว่่า การนอนหลัับให้้เพีียงพอนั้้�นช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของ
ทีีเซลล์์ (T–cell) ในการทำำ�หน้้าที่่�เป็็นภููมิิคุ้้�มกัันร่่างกายจาก
เชื้้�อไวรััสต่่างๆ ที่่พ� ยายามบุุกรุุกเข้้ามาในเซลล์์ของร่่างกาย เช่่น
ไวรััสที่่ทำ� ำ�ให้้เป็็นโรคไข้้หวััดใหญ่่ ไวรััสที่่ทำ� ำ�ให้้ติิดเชื้้�อ HIV (ซึ่่�ง
หากควบคุุมไม่่ได้้ก็็จะกลายเป็็นโรคเอดส์์) ไวรััสที่่�ทำำ�ให้้เป็็น
โรคเริิมและแม้้กระทั่่�งโรคมะเร็็ง งานวิิจััยนี้้�ตีีพิิมพ์์เมื่่�อวัันที่่�
12 กุุมภาพัันธ์์ 2019 ใน Journal of Experimental Medicine
โดยนัั ก วิิจัั ย อธิิบายว่่ า T–cell คืือเม็็ ด เลืือดขาวชนิิดหนึ่่� ง ที่่�
เอาตัั ว ไปเกาะติิดกัั บ เซลล์์ ที่่� ถูู ก ไวรัั ส เข้้ าสิิ งเพื่่� อ จะฆ่่ า เซลล์์
ดัังกล่่าว ซึ่่�งเป็็นวิิธีีการที่่�ระบบภููมิิคุ้้�มกัันของร่่างกายจััดการกัับ
ไวรััสที่่�เข้้ามาอยู่่�ในร่่างกาย
แต่่หากเรานอนหลัับไม่่เพีียงพอ นัักวิิจััยพบว่่า T–cell
จะไม่่สามารถผลิิตโปรตีีนที่่�เรีียกว่่า อิินเทกริิน (integrin) ให้้มีี
ความเหนีียวและแข็็งแรงเพีียงพอที่่�จะทำำ�ให้้ T–cell สามารถ
เกาะติิดกัับเซลล์์ที่่�ติิดเชื้้�อไวรััสเพื่่�อฆ่่าเซลล์์ดัังกล่่าวได้้ กลไก
การกำำ�จััดเซลล์์ที่่�ติิดเชื้้�อไวรััสหรืือเซลล์์มะเร็็งของร่่างกายก็็จะ
ไม่่มีีประสิิทธิิภาพ
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	ปััจจุุบัันยัังไม่่มีีวััคซีีนที่่�สร้้างภููมิิคุ้้�มกััน COVID–19 ได้้
และความพยายามคิิดค้้นยาเพื่่อรั
� ักษา COVID–19 นั้้�น ก็็ต้อ้ ง
ขอให้้ทำำ�ความเข้้าใจว่่าน่่าจะหมายถึึงการคิิดค้้นยาเพื่่�อบรรเทา
อาการของความเจ็็บป่่วยมากกว่่าจะเรีียกว่่ายารัักษา เพราะ
การติิดเชื้้�อไวรััสนั้้�นไม่่สามารถ ‘รัักษา’ ได้้ เนื่่�องจากกลไกใน
การจััดการกัับไวรััสนั้้�น โดยทั่่�วไปอาจพอสรุุปได้้ว่่ามีีเพีียง
2 ทางเลืือกเท่่านั้้�น คืือ หนึ่่�ง ชะลอการแบ่่งตััวและแพร่่พัันธุ์์�
ของไวรััสในเซลล์์ ตลอดจนการบรรเทาอาการป่่วย และสอง
สร้้างภููมิิคุ้้�มกัันไม่่ให้้ไวรััสมีี ‘กุุญแจ’ ไปเปิิดประตููเซลล์์และ
เอาเชื้้�อไวรััสเข้้ามาแพร่่พัันธุ์์�ในเซลล์์ของเราได้้
แต่่ ก ารทำำ� วัั คซีี นเพื่่� อ สร้้ า งภูู มิิคุ้้� มกัั น ดัั ง กล่่ า วไม่่ ใ ช่่
เรื่่�องง่่าย เช่่น ปััจจุุบัันเราก็็ยัังไม่่มีีวััคซีีนเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เป็็น
ไข้้หวััด (มีีวััคซีีนสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันไม่่ให้้เป็็นไข้้หวััดใหญ่่บางชนิิด)
และยัังไม่่มีีวััคซีีนเพื่่�อป้้องกัันโรคเอดส์์ นอกจากนั้้�นเป็็นที่่�ทราบ
กัันดีีว่่าไวรััสนั้้�นสามารถกลายพัันธุ์์� (mutate) ได้้ตลอดเวลา
เช่่นการกลายพัันธุ์์�จากที่่�เคยติิดต่่อเพีียงระหว่่างสััตว์์ต่่อสััตว์์
ก็็สามารถกระโดดมาติิดต่่อกัับมนุุษย์์ได้้ นอกจากนั้้�นยัังมีีการ
กลายพัันธุ์จ์� าก SARS–CoV (2003) มาเป็็น MERS–CoV (2012)
และเป็็น SARS–CoV–2 (2019) ภายในเวลาไม่่ถึึง 20 ปีี
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กล่่าวโดยสรุุปคืือยา ‘รัักษา’ การติิดเชื้้�อไวรััสนั้้�นน่่าจะ
ไม่่มีี เพราะการกำำ�จััดไวรััสกระทำำ�ได้้วิิธีีเดีียวคืือการยืืดเวลาให้้
T–cell ฆ่่าเซลล์์ของเราที่่�ติิดเชื้้�อไวรััสไปแล้้วให้้หมดทั้้�งร่่างกาย
ด้้ ว ยเหตุุ ผ ลนี้้� เราจึึ ง ไม่่ มีี ยารัั ก ษาไข้้ ห วัั ด (มีีแต่่ ที่่� บ รรเทา
อาการไข้้ คััดจมููก น้ำำ��มููกไหล ฯลฯ) และไม่่มีียารัักษาผู้้�ที่่�
ติิดเชื้้� อ HIV แต่่ ส ามารถควบคุุ ม ไม่่ ใ ห้้ ไ วรัั ส แพร่่ ก ระจาย
จนเป็็นโรคเอดส์์ได้้
โดยนััยนี้้� เป็็นไปได้้ที่่�มนุุษย์์จะไม่่สามารถคิิดค้้นหายา
รัักษา COVID–19 แต่่อาจมีียาบรรเทาอาการของโรค ในขณะที่่�
การค้้นพบและพััฒนาวััคซีีนเพื่่�อสร้้างภููมิิคุ้้�มกััน COVID–19
ก็็อาจต้้องใช้้เวลานานประมาณ 1–2 ปีีหรืือมากกว่่านั้้�น
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7
ca n s up p l e m en ts h e l p ?

อาหารเสริิมช่่วยได้้หรืือไม่่?
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ดัังที่่�กล่่าวในบทที่่�แล้้ว ไวรััสนั้้�นมีีชีีวิิตอยู่่�ด้้วยตััวเองไม่่ได้้
แต่่จะต้้องบุุกรุุกเข้้าไปในเซลล์์ของมนุุษย์์หรืือสััตว์์ ไวรััสจะ
‘มีีชีีวิิต’ ได้้ก็็ต้้องมีี ‘เจ้้าภาพ’ (host) จึึงจะสามารถนำำ�เอา
ทรััพยากรที่่�อยู่่�ในเซลล์์ของเจ้้าภาพไปใช้้แบ่่งตััวและแพร่่ขยาย
ตััวเองได้้
	ทั้้�งนี้้� การจะบุุกรุุกเข้้ามา ไวรััสนั้้�นจะต้้องมีี ‘กุุญแจ’
เปิิดประตูู แล้้วทำำ�ตััวเป็็นเสมืือนกัับผีีที่่�เข้้ามา ‘สิิง’ เซลล์์ของ
ตััวเรา ดัังนั้้�นไวรััสจึึงเป็็นอัันตรายต่่อตััวเราในเกืือบทุุกกรณีี
และในการรัักษาก็็จะต้้องฆ่่าเซลล์์ทุุกเซลล์์ที่่�ถููก ‘สิิง’ ให้้หมดไป
แต่่ไม่่สามารถใช้้วิิธีีการไล่่ไวรััสออกไปจากเซลล์์ได้้
ไวรััสแตกต่่างจากแบคทีีเรีียซึ่่�งเป็็นเซลล์์ที่่�มีีชีีวิิตและ
ส่่วนใหญ่่กว่่า 90% เป็็นมิิตรกัับร่่างกายของมนุุษย์์และสััตว์์
เช่่ น แบคทีีเรีียในลำำ�ไส้้ของเรา ซึ่่� งเป็็ นประโยชน์์ ต่่อตััวเรา
เพราะช่่ ว ยย่่ อ ยอาหาร หรืือแบคทีีเรีียที่่� เ กาะอยู่่�บนผิิวหนัั ง
ของเราหลายล้้านชนิิด แต่่ก็็ไม่่ได้้ทำำ�ร้้ายเรา
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ในกรณีีแบคทีีเรีียที่่� เ ป็็ น ภัั ย อัั น ตรายต่่ อ มนุุ ษ ย์์ เช่่ น
กาฬโรค หรืือ Black Death ที่่�ระบาดจากแบคทีีเรีียในหนูู
ที่่�ชื่่�อว่่า Yersinia pestis และทำำ�ให้้มนุุษย์์ล้้มตายไปหลาย
10 ล้้านคนเมื่่�อเกืือบ 700 ปีีที่่�ผ่า่ นมานั้้�น (ในตอนนั้้�นจำำ�นวน
ผู้้�เสีียชีีวิิตคิิดเป็็นสััดส่่วน 40–50% ของจำำ�นวนประชากรของ
โลกทั้้�งหมด กาฬโรคฆ่่าคนที่่�ติิดเชื้้�อในอััตราส่่วนสููงถึึง 90%
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับ COVID–19 ที่่� 2%) ปััจจุุบัันเชื้้�อโรคนี้้�
ยัังไม่่ได้้หายไปไหน แต่่มนุุษย์์สามารถฆ่่าแบคทีีเรีียดัังกล่่าว
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพด้้วยยาปฏิิชีีวนะ (antibiotics) แม้้มีี
ปััจจััยเสี่่�ยงที่่�แบคทีีเรีียจะกลายพัันธุ์์�และดื้้�อยาได้้หากเรากิิน
ยาปฏิิชีีวนะพร่ำำ��เพรื่่อ� ในปริิมาณที่่�ไม่่เหมาะสม
	สิ่่�งที่่�ต้้องการชี้้�ให้้เห็็นคืือ การกิินยาหรืืออาหารเสริิม
เพื่่�อให้้ไปฆ่่าไวรััสและรัักษาโรคที่่�เกิิดจากไวรััสนั้้�น เป็็นสิ่่�งที่่�เป็็น
ไปได้้ยากมาก เพราะไวรััสไม่่ใช่่แบคทีีเรีียที่่�มีีชีีวิิตเป็็นเอกเทศ
จากเซลล์์ของเราที่่�จะสามารถจััดการได้้โดยง่่าย ในวัันนี้้�จึึงตอบ
ได้้เลยว่่าไม่่มีียาหรืืออาหารเสริิมใดที่่�พิิสููจน์์ได้้อย่่างแน่่ชััดว่่า
ช่่วยปราบไวรััสได้้
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ชาผููเอ่่อร์์และชาดำำ�อาจมีีประโยชน์์
หลัังจากโรคซาร์์สระบาดในปีี 2003 มีีงานวิิจััยออกมา
มากมายที่่�เกี่่�ยวกัับยาและอาหารเสริิมซึ่่�งอาจจะนำำ�มารัักษา
โรคร้้ายนี้้�ได้้ ผู้้�เขีียนได้้ค้้นพบงานวิิจััยชิ้้�นหนึ่่�งซึ่่�งจััดทำำ�โดยทีีม
นัักวิิจััยจากไต้้หวัันและตีีพิิมพ์์ในวารสาร Evidence–Based
Complementary and Alternative Medicine ในเดืือนมิิถุุนายน
ปีี 2005*
	นัักวิิจััยพบว่่าโปรตีีน 3C–like protease (3CL pro)
มีีบทบาทสำำ�คััญในการทำำ�ให้้ไวรััส SARS–CoV (ที่่�ทำำ�ให้้เกิิด
โรคซาร์์ส) สามารถแบ่่งตััวและเติิบโต ดัังนั้้�นทีีมวิิจััยจึึงไป
คัั ด เลืือกสารธรรมชาติิรวมทั้้� งสิ้้� น 720 ชนิิดมาทดลองกัั บ
3CL pro แล้้ ว พบว่่ ามีี สาร 2 ชนิิดที่่� ส ามารถยัั บ ยั้้� ง 3CL pro
และด้้วยเหตุุนั้้�นจึึงช่่วยยัับยั้้�งการแบ่่งตััวและเติิบโตของไวรััส
SARS–CoV ได้้ สาร 2 ชนิิดนั้้�นคืือ กรดแทนนิิค (tannic acid)
และเธีียเฟลวิิน (theaflavin) ซึ่่�งสารดัังกล่่าวเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
กลุ่่�มโพลีีฟีีนอล (polyphenols) ที่่มีี� ประโยชน์์ต่อร่
่ า่ งกายในด้้าน
อื่่�นๆ อยู่่�แล้้ว พบมากในชาผููเอ่่อร์์และชาดำำ� และมีีอยู่่�บ้้างในชา
เขีียวและชาอู่่�หลง
* https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1142193/#
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	ผู้้�เขีียนมีีความเห็็ น ส่่ ว นตัั ว ว่่ า การดื่่� ม ชานั้้� น เป็็ น ที่่�
แพร่่หลายอยู่่�แล้้วและมีีงานวิิจััยมากมายที่่�พิิสููจน์์ว่่าการดื่่�มชา
เป็็นประโยชน์์ต่่อร่่างกายในหลายด้้าน (แต่่ก็็ควรระวัังไม่่ให้้
รัับประทานคาเฟอีีนเข้้าไปจนเกิินขนาดและต้้องระวัังไม่่ให้้ใบชา
มีีสิ่่� ง ปนเปื้้� อ น) ดัั ง นั้้� น หากชาผูู เ อ่่ อร์์ แ ละชาดำำ� มีีประโยชน์์
ช่่วยยัับยั้้�งการขยายพัันธุ์์�ของไวรััส SARS–CoV ได้้จริิง ก็็อาจจะ
ให้้ผลในทำำ�นองเดีียวกัันกัับไวรััส SARS–CoV–2 ที่่�ทำำ�ให้้ป่่วย
เป็็น COVID–19 ได้้เช่่นกััน แต่่ตรงนี้้�ต้้องขึ้้�นอยู่่�กัับการตััดสิินใจ
ของท่่านผู้้�อ่่าน นอกจากนั้้�นยัังมีีข้้อสัังเกตอีีกด้้วยว่่าการระบาด
ของ COVID–19 ที่่ป� ระเทศไต้้หวัันนั้้�นดููเหมืือนจะอยู่่�ในขอบเขต
ที่่จำ� ำ�กััดมาก แม้้ว่า่ จะเป็็นเกาะที่่อยู่่�
� ใกล้้กับั ประเทศจีีนและค้้าขาย
กัับประเทศจีีนมากไม่่แพ้้กัับเกาะฮ่่องกง แต่่มีีจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อ
267 คน ทั้้� ง นี้้� ไ ต้้ ห วัั น มีีประชากรประมาณ 24 ล้้ า นคน
ในขณะที่่ฮ่� อ่ งกงมีีประชากร 7.5 ล้้านคน แต่่มีีผู้้�ติิดเชื้้�อ 518 คน
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 27 มีีนาคม 2020)
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การใช้้ซููเปอร์์คอมพิิวเตอร์์และปััญญาประดิิษฐ์์
ค้้นหายารัักษา COVID–19
เมื่่�อวัันที่่� 20 มีีนาคม 2020 สำำ�นัักข่่าว CNN รายงาน
ว่่าซููเปอร์์คอมพิิวเตอร์์ของไอบีีเอ็็มที่่�ถููกโปรแกรมด้้วยปััญญา
ประดิิษฐ์์ได้้ทำำ�การจำำ�ลอง ‘มงกุุฎ’ (หรืือ corona) ของไวรััส
โคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่แล้้วทดสอบดููว่่า มีีสารอะไรบ้้างที่่�จะสกััด
ไม่่ให้้มงกุุฎดัังกล่่าวแทงและเจาะเข้้าไปในผนัังของเซลล์์ของ
มนุุษย์์ได้้ ซึ่่�งปรากฏว่่าซููเปอร์์คอมพิิวเตอร์์ที่่�ชื่่�อว่่า Summit
ค้้นพบสารทั้้�งหมด 77 ชนิิดที่่�สามารถเอาตััวไปครอบมงกุุฎ
ของไวรััส แต่่รายงานไม่่ได้้ระบุุว่า่ สาร 77 ชนิิดคืือสารอะไรบ้้าง
ทั้้�งนี้้�จะมีีการนำำ�เอาข้้อมููลดัังกล่่าวไปวิิจััยต่่อ และนำำ�ไปมอบให้้
นัักวิิจััยกลุ่่�มอื่่�นๆ ใช้้ประโยชน์์ในการพััฒนาแนวทางการรัักษา
และบำำ�บััด COVID–19 ต่่อไป
	อย่่ า งไรก็็ ดีี หากมีีการเปิิ ด เผยชื่่� อขอ งสารดัั ง กล่่ า ว
ออกมา ก็็อาจมีีการนำำ�ไปผลิิตและจำำ�หน่่ายเป็็นอาหารเสริิม
แต่่ก็็ต้้องคำำ�นึึงถึึงผลข้้างเคีียงในทางลบด้้วย ดัังนั้้�นจึึงเป็็นเรื่่�อง
ที่่�ยัังต้้องระมััดระวัังอย่่างมาก
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ฟ้้าทะลายโจร
เมื่่อวั
� นั ที่่� 10 กุุมภาพัันธ์์ 2020 สำำ�นัักข่่าว AFP รายงาน
ว่่า บทความในหนัังสืือพิิมพ์์ไทยฉบัับหนึ่่�งที่่อ้� ้างว่่าฟ้า้ ทะลายโจร
มีีสรรพคุุณในการป้้องกััน (prevent) และบรรเทา (relieve)
อาการของ COVID–19 นั้้�น เป็็นการกล่่าวอ้้างที่่�ทำำ�ให้้เข้้าใจผิิด
(misleading) เพราะปััจจุุบัันยัังไม่่พบหลัักฐานว่่าฟ้้าทะลายโจร
มีีสรรพคุุณดัังกล่่าว
	ฟ้้าทะลายโจรนั้้�นมองได้้ว่่าเป็็นสมุุนไพรที่่�ใช้้กัันอย่่าง
แพร่่หลายมานานกว่่า 2,000 ปีีแล้้วในทวีีปเอเชีียใต้้และเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้ โดยนำำ�ไปใช้้รัักษาโรคหลายโรค เช่่น มะเร็็ง
เบาหวาน ความดัันโลหิิตสููง โรคเรื้้อ� น ปอดบวม ท้้องเสีีย ฯลฯ
แต่่งานวิิจััยทางวิิชาการที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับ (เพราะเป็็นการวิิจััย
ที่่�เรีียกว่่า double–blind และ placebo–controlled คืือแบ่่ง
คนที่่�ทดลองยาเป็็น 2 กลุ่่�ม โดยกลุ่่�มหนึ่่�งกิินยาเทีียม และ
ทั้้� ง ผู้้�แจกยาและผู้้�กิินยาไม่่ มีี ใครทราบว่่ า ใครกิินยาแท้้ ห รืือ
ยาเทีียม) พบว่่าฟ้้าทะลายโจรช่่วยบรรเทาอาการไข้้หวััดได้้จริิง
และยัั ง ช่่ ว ยลดความเสี่่� ย งจากการเป็็ น ไข้้ ห วัั ด ลงไปครึ่่�งหนึ่่�ง
เนื่่อ� งจากไข้้หวััดเกิิดจากไวรััส ดัังนั้้น� จึึงมีีความเป็็นไปได้้ (แต่่ยััง
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ไม่่เคยมีีการทำำ�การทดลอง) ว่่าฟ้้าทะลายโจรอาจเป็็นประโยชน์์
ในการป้้องกัันหรืือบรรเทาอาการจากการติิดเชื้้�อ SARS–CoV
หรืือ SARS–CoV–2 ได้้บ้้าง
นอกจากนั้้�นยัังมีีอีีกหลายงานวิิจััยที่่�พยายามศึึกษาถึึง
ศัักยภาพของฟ้้าทะลายโจร (ชื่่อภา
� ษาอัังกฤษคืือ Andrographis
paniculata) ในการต่่อต้้านไวรััสที่่�ทำำ�ให้้เกิิดโรคบางชนิิด เช่่น
ไข้้หวััดใหญ่่ เอดส์์ และเริิม โดยสารสกััดสำำ�คััญจากฟ้้าทะลายโจร
ที่่�มีีสรรพคุุณยัับยั้้�งการแบ่่งตััวและขยายพัันธุ์์�ของไวรััสเหล่่านี้้�
มีีชื่่�อว่่า Andrographolide
ข้้ อ สรุุ ป คืือ ฟ้้ า ทะลายโจรน่่ า จะมีีสรรพคุุ ณต่่ อต้้ า น
การแบ่่งตััวของไวรััสบางชนิิด ซึ่่�งอาจจะรวมถึึงไวรััสโคโรนา
สายพัันธุ์์�ใหม่่ แต่่ยังั ไม่่มีีงานวิิจััยเพื่่อพิิสู
� จู น์์เรื่่อ� งนี้้� อย่่างไรก็็ตาม
หากสามารถชะลอการแบ่่งตััวของไวรััสได้้จริิง ย่่อมจะเป็็น
ประโยชน์์ในการนำำ�ไปใช้้บรรเทาอาการของโรค และลดภาระ
ให้้กัับระบบสาธารณสุุขในการดููแลผู้้�ป่่วย
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ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่
ทำำ�อะไรกัับร่่างกายของเรา

98 b eat i n g co vi d – 19

บทนี้้�อาศััยข้้อมููลขององค์์การอนามััยโลกและบทความชื่่�อ
‘Here’s What Coronavirus Does to the Body’ ของ
นิิตยสาร National Geographic เมื่่�อวัันที่่� 18 กุุมภาพัันธ์์
2020 ที่่�ถอดบทเรีียนจากซาร์์สและเมอร์์สซึ่่�งมีีพัันธุุกรรม
ที่่�คล้้ายคลึึงอย่่างมากกัับ SARS–CoV–2 โดยต่่างเป็็นไวรััส
ที่่�เข้้าไปรุุกรานเซลล์์ในปอดของเราเป็็นเป้้าหมายหลััก
	องค์์ ก ารอนามัั ย โลกอธิิบายว่่ า การรุุ ก รานปอดโดย
SARS–CoV–2 นั้้�น สามารถแบ่่งออกได้้เป็็น 3 ช่่วง คืือช่่วงที่่� 1
เป็็นช่่วงที่่�ไวรััสแบ่่งตััวและขยายพัันธุ์์�ในปอด ช่่วงที่่� 2 คืือ
ช่่วงที่่�ระบบภููมิิคุ้้�มกัันเดิินเครื่่�องปฏิิบััติิการตอบโต้้อย่่างรุุนแรง
(hyper–reactivity) และช่่ วงที่่� 3 คืือผลที่่� ต ามมา ได้้ แ ก่่
ความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นกัับปอดของเรา ทั้้�งนี้้�ในกรณีีที่่�รุุนแรง
มากที่่�สุุดนั้้�น การทำำ�งานของระบบภููมิิคุ้้�มกัันที่่�เกิินขอบเขต
จะลามไปทำำ�ความเสีียหายให้้กัับอวััยวะอื่่�นๆ ของร่่างกายด้้วย
อย่่างไรก็็ดีีมีีเพีียง 25% ของผู้้�ที่่�ติิดเชื้้�อซาร์์สที่่�จะป่่วยจนเกิิด
สภาวะระบบการหายใจล้้ ม เหลว (respiratory failure)
หมายความว่่า หากระบบภููมิิคุ้้�มกัันของเราทำำ�งานได้้อย่า่ งว่่องไว
และมีีประสิิทธิิผล ก็็จะสามารถกำำ�จััดเชื้้�อไวรััสได้้อย่่างราบคาบ
ตั้้�งแต่่ช่่วงแรก ไม่่ต้อ้ งพััฒนาไปสู่่�ช่่วงที่่� 2 หรืือช่่วงที่่� 3
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— ช่่วงที่่� 1 —
การเข้้าไปรุุกรานเซลล์์โดยไวรััสโคโรนา
ในช่่วงแรกนั้้�นไวรััสจะเข้้าไปรุุกรานเซลล์์ หมายความว่่า
ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ได้้กลายพัันธุ์์� (mutate) จนกระทั่่�ง
มีี ‘ลูู ก กุุ ญ แจ’ ที่่� จ ะเปิิ ด ประตูู เ ข้้ า ไปสิิงในเซลล์์ ขอ งมนุุ ษ ย์์
โดยงานวิิจััยของมหาวิิทยาลััยเทกซััส ออสติิน (University of
Texas at Austin) พบว่่าลููกกุุญแจของ SARS–CoV–2 คืือ
โปรตีีนที่่�เรีียกว่่า spike protein หรืือ s–protein และต่่อมา
ในวัันที่่� 4 มีีนาคม 2020 มหาวิิทยาลััยเวสต์์เลค (Westlake
University) ในเมืืองหางโจว ประเทศจีีน ตีีพิิมพ์์ผลงานวิิจััย
ในวารสาร Science โดยพบว่่า ‘แม่่กุุญแจ’ ของเซลล์์ของมนุุษย์์
ที่่�เปิิดให้้ SARS–CoV–2 บุุกเข้้าไปในเซลล์์ในปอดของเราได้้คืือ
angiotensin–converting enzyme 2 หรืือ ACE2 การค้้นพบ
ทั้้� งแม่่กุุญแจและลููกกุุญแจในเวลาที่่�รวดเร็็วมากย่่ อมช่่ วยให้้
พัั ฒ นาวัั คซีี นเพื่่� อป้้ อ งกัั น SARS–CoV–2 ได้้ ร วดเร็็ ว ยิ่่� ง ขึ้้� น
โดยในทางหลัักการนั้้�น เราควรจะสามารถพััฒนาวััคซีีนที่่ส� อนให้้
ระบบภููมิิคุ้้�มกัันของเรามองเห็็นแล้้วรีีบจััดการ SARS–CoV–2
ก่่อนที่่�มัันจะบุุกเข้้าไปในเซลล์์
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แต่่ในกรณีีที่่� SARS–CoV–2 เข้้าไปในเซลล์์ได้้แล้้ว
ไวรััสจะใช้้ทรััพยากรในเซลล์์ของเราเพื่่อ� แบ่่งแยกและขยายพัันธุ์์�
ตัั ว มัั น เอง รวมทั้้� ง ทำำ� ลายนิิวเคลีียสของเซลล์์ ขอ งเรา ซึ่่� ง
เปรีียบเทีียบได้้ว่่าเมื่่�อเซลล์์ของเราถููกไวรััสเข้้า ‘สิิง’ แล้้ว มัันจะ
เกาะกิินทุุกอย่่างจนหมด แล้้วก็็จะขยายพัันธุ์์�และบุุกไป ‘สิิง’
เซลล์์อื่่�นๆ ในปอดต่่อไป ไวรััส SARS–CoV–2 ชอบเข้้าสิิงเซลล์์
ของปอดประเภท cilia ซึ่่� ง มีีลัั ก ษณะเป็็ น ขนที่่� พัั ด ไปพัั ด มา
เพื่่�อปกป้้องปอดจากฝุ่่�นและสิ่่�งแปลกปลอมที่่�เข้้ามา และพััดให้้
น้ำำ��มููก (mucus) ที่่�มีีหน้้าที่่�ชำำ�ระล้้างปอดพาของเสีียให้้ถ่่ายเท
ออกไปจากปอด
	ดัังนั้้�นเมื่่�อ SARS–CoV–2 เข้้าไปทำำ�ลายเซลล์์ประเภท
cilia เป็็นจำำ�นวนมาก ทำำ�ให้้ระบบการระบายของเสีียชำำ�รุุดลง
จึึงเกิิดอาการอุุดตัันและปอดบวมทั้้�ง 2 ข้้าง พร้้อมกัับทำำ�ให้้
หายใจได้้ลำำ�บากขึ้้�น
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— ช่่วงที่่� 2 —
ระบบภููมิิคุ้้�มกัันทำำ�งานปราบปรามเชื้้�อไวรััส
เมื่่� อร ะบบภูู มิิคุ้้� มกัั น รัั บ รู้้�ว่่ ามีี การบุุ ก รุุ ก เกิิดขึ้้� น แล้้ ว
ในที่่�สุุดมัันจะ ‘ยกทััพ’ มาต่่อสู้้�กัับผู้้�บุุกรุุก โดยฆ่่าเซลล์์ที่่�ถููก
ไวรััสบุุกรุุกให้้หมดสิ้้�น จากนั้้�นจึึงเป็็นหน้้าที่่�ของเซลล์์ปอดที่่�จะ
เข้้ามาซ่่อมแซมความเสีียหาย ในกรณีีที่่�ทุุกอย่่างเป็็นไปด้้วยดีี
ระบบภููมิิคุ้้�มกัันจะรีีบมาจััดการผู้้�บุุกรุุกที่่ยั� งั มีีอยู่่�ในจำำ�นวนจำำ�กััด
ในบริิเวณที่่จำ� ำ�กััดอย่่างรวดเร็็ว
แต่่ ใ นบางกรณีีระบบภูู มิิคุ้้� มกัั น ทำำ� งานช้้ า ปล่่ อ ยให้้
ผู้้�บุุกรุุกขยายตััวไปได้้มาก นอกจากนั้้�นยัังทำำ�งานบกพร่่องและ
ทำำ�การกวาดล้้างอย่่างไร้้สติิ (going haywire) โดยเซลล์์ของ
ภููมิิคุ้้�มกัันเข้้าไปฆ่่าเซลล์์ไม่่เลืือกหน้้า ไม่่ว่า่ เซลล์์ที่ถู่� กู ไวรััสบุุกรุุก
หรืือเซลล์์ปกติิ ดัังนั้้�นจึึงเกิิดความเสีียหายภายในอวััยวะปอด
เพิ่่�มมากขึ้้�น และทำำ�ให้้มีีเศษเซลล์์อุุดตัันปอดมากขึ้้�น อัันจะ
นำำ�มาซึ่่�งอาการปอดบวมที่่�รุุนแรงยิ่่�งขึ้้�น
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— ช่่วงที่่� 3 —
ปอดถููกทำำ�ลาย
ทำำ�ให้้ระบบหายใจล้้มเหลวและอาจลามไปอีีก
ในช่่วงนี้้�ที่่�ระบบภููมิิคุ้้�มกัันทำำ�งานผิิดพลาดอย่่างมาก
และระบบหายใจล้้มเหลว หากรอดชีีวิิตได้้ ปอดจะได้้รัับความ
เสีียหายอย่่างถาวร (permanent lung damage) โดยองค์์การ
อนามััยโลกอธิิบายว่่า ปอดอาจมีีรููมากมาย ทำำ�ให้้ปอดมีีแผลเป็็น
จำำ�นวนมาก และมีีลัักษณะเหมืือนรัังผึ้้�ง
นอกจากนี้้� ใน 25% ของผู้้�ที่่�เป็็น COVID–19 ผู้้�ป่่วยจะ
มีีอาการท้้องเสีียอีีกด้้วย โดย SARS–CoV–2 อาจใช้้กุุญแจ
เดีียวกัันในการบุุกรุุกเซลล์์ลำำ�ไส้้ของเรา ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น ในกรณีี
ที่่�ร่่างกายติิดเชื้้�อ SARS–CoV, MERS หรืือ SARS–CoV–2
พบว่่าตัับถููกกระทบและเม็็ดเลืือดขาวกัับเกล็็ดเลืือดมีีจำำ�นวน
ลดลง ตลอดจนทำำ�ให้้ความดัันโลหิิตลดลง ในบางกรณีี การ
ติิดเชื้้�อยัังทำำ�ให้้มีีอาการไตวายและหััวใจหยุุดเต้้นอีีกด้้วย
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ในกรณีีที่่�ไวรััสเข้้าไปในเซลล์์ได้้แล้้ว
มัันจะใช้้ทรััพยากรในเซลล์์ของเรา
เพื่่�อแบ่่งแยกและขยายพัันธุ์์�ตััวมัันเอง
รวมทั้้�งทำำ�ลายนิิวเคลีียสของเซลล์์
เปรีียบเทีียบได้้ว่่า
เมื่่�อเซลล์์ของเราถููกไวรััสเข้้า ‘สิิง’ แล้้ว
มัันจะเกาะกิินทุุกอย่่างจนหมด ขยายพัันธุ์์�
และบุุกไป ‘สิิง’ เซลล์์อื่่�นๆ ในปอดต่่อไป
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	มีีการคาดการณ์์ในเชิิงวิิชาการว่่า การลามของไวรััส
ไปยัั งอวัั ยวะและระบบอื่่� นๆ ของร่่างกายนั้้� นอาจเป็็ นเพราะ
ไวรััสโคโรนากระตุ้้�นระบบภููมิิคุ้้�มกัันให้้ผลิิตโปรตีีนที่่�เรีียกว่่า
cytokines เป็็นจำำ�นวนมาก ซึ่่�งโปรตีีน cytokines นั้้�นทำำ�หน้้าที่่�
เตืือนภััยและเกณฑ์์เซลล์์ภูมิิคุ้้�
ู มกัันให้้มารวมพลเพื่่อร่
� ว่ มกัันโจมตีี
เซลล์์ที่่�ถููกไวรััสบุุกรุุก แต่่กลัับทำำ�เกิินเลย โดยเปรีียบเทีียบว่่า
แทนที่่ร� ะบบภููมิิคุ้้�มกัันจะยิิงข้้าศึกึ ด้้วยกระสุุนปืืน ก็็ไปใช้้จรวดยิิง
ทำำ�ให้้ตึึกรามบ้้านช่่อง (อวััยวะ) ถููกทำำ�ลายพร้้อมกัันไปด้้วย
เช่่น cytokines อาจสั่่�งการให้้เซลล์์ภูมิิคุ้้�
ู มกัันโจมตีีอวััยวะอื่่�นๆ
เช่่น ระบบเส้้นเลืือด ไปพร้้อมกัันในระหว่่างพยายามกำำ�จััด
เซลล์์ผิิดปกติิที่่�ปอด ทำำ�ให้้นอกจากปอดรั่่�วแล้้ว เส้้นเลืือดก็็อาจ
รั่่�วได้้อีีกด้้วย ส่่งผลต่่อเนื่่�องให้้อวััยวะอื่่�นๆ เช่่น ตัับและไต
พลอยได้้รัับความเสีียหายไปด้้วย
	ดัังนั้้�นจึึงสรุุปได้้ว่่า การพััฒนาวััคซีีนเพื่่�อสอนให้้ระบบ
ภูู มิิคุ้้� มกัั นรู้้�จัั กไวรัั สโคโรนาสายพัั นธุ์์� ใ หม่่ อย่่างรวดเร็็ วน่่าจะ
เป็็ น การแก้้ ปัั ญ หาที่่� ดีีที่่� สุุ ด ซึ่่� ง ในเรื่่� อ งนี้้� ผู้้�เชี่่� ย วชาญด้้ า น
โรคระบาดของสหรัั ฐ อเมริิกาประเมิินให้้ รััฐ สภาของสหรัั ฐ ฯ
ทราบเมื่่�อวัันที่่� 11 มีีนาคม 2020 ว่่า การพััฒนาวััคซีีนนั้้�นน่่าจะ
ใช้้เวลาอีีกประมาณ 18 เดืือนเป็็นอย่่างต่ำำ�� จึึงจะสามารถนำำ�ไป
ใช้้ป้้องกัันการติิดเชื้้�อ SARS–CoV–2 ได้้อย่่างแพร่่หลาย
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เมื่่�อวัันที่่� 18 มีีนาคมที่่�ผ่่านมา ในสุุนทรพจน์์วาระพิิเศษผ่่านทาง
โทรทััศน์์ที่่�แทบไม่่เคยมีีมาก่่อนในประวััติิการณ์์ของเยอรมนีี
เว้้นแต่่วัันขึ้้�นปีีใหม่่ นางอัังเกลา แมร์์เคิิล นายกรััฐมนตรีี
ของประเทศเยอรมนีี ได้้กล่่าวถึึงวิิกฤตการณ์์ COVID–19
ที่่�สรุุปด้ว้ ยถ้้อยคำำ�สั้้น� ๆ แต่่หนัักหน่่วงว่่า “Es ist Ernst” หรืือ
“นี่่�เป็็นเรื่่�องซีีเรีียส”
	ความ ‘ซีีเรีียส’ ดัังกล่่าวไม่่ได้้หมายถึึงเพีียงผลกระทบ
ในทางเศรษฐกิิจ สัังคม หรืือวิิถีีชีีวิิตความเป็็นอยู่่� ซึ่ง่� นางอัังเกลา
เปรีียบว่่าเป็็น “ความท้้าทายอย่่างที่่�สุุดของประเทศนัับตั้้�งแต่่
สงครามโลกครั้้�งที่่� 2 เป็็นต้้นมา” เพราะแน่่นอนว่่าทุกุ ชีีวิิตที่่ต้� อ้ ง
ป่่วยหรืือดัับสิ้้�นไป ย่่อมเป็็นความสููญเสีียของสัังคมที่่�ขัับเคลื่่�อน
ไปด้้วยแรงและกำำ�ลัังของทุุกคน แต่่ความ ‘ซีีเรีียส’ ดัังกล่่าว
ยัังเป็็นเพราะในวิิกฤตการณ์์ COVID–19 นี้้� ไม่่ว่่ารััฐบาลจะออก
มาตรการทางสาธารณสุุข เพื่่อรอ
� งรัับจำำ�นวนผู้้�ป่่วยที่่จ� ะทวีีสููงขึ้้น�
หรืือออกมาตรการทางเศรษฐกิิจ เพื่่� อรัั ก ษาการจ้้ า งงาน
และประคองกิิจกรรมอัันจำำ�เป็็นทางเศรษฐกิิจไว้้มากเพีียงใด
สิ่่�งเหล่่านี้้�ก็็จะไร้้ความหมาย ตราบเท่่าที่่�ประชาชนทั่่�วไปยัังไม่่
ยกระดัับการใช้้ชีีวิิตของตััวเองให้้มีีความระมััดระวัังเพีียงพอกัับ
สถานการณ์์ ดัังที่่�นางอัังเกลาขยายความว่่า “โปรดอย่่าคิิดว่่า
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ตััวท่่านไม่่มีีความหมาย ภารกิิจนี้้�ไม่่อาจขาดพวกเราคนหนึ่่�ง
คนใดไปได้้ ทุุกคนต่่างมีีหน้้าที่่� และภารกิิจครั้้�งนี้้�จะต้้องใช้้กำำ�ลััง
ของเราทุุกคน”
	ด้้วยเหตุุดัังนี้้� หนัังสืือ BEATING COVID–19 เล่่มนี้้�
จึึงออกมาด้้วยความหวัังให้้ผู้้�อ่่านทุุกท่่านมีีความเข้้าใจพื้้�นฐาน
เกี่่�ยวกัับมิิติิต่่างๆ ของวิิกฤตการณ์์ COVID–19 ไม่่ว่่าจะเป็็น
ลัั ก ษณะของโรค แนวทางการป้้ อ งกัั น หนทางการรัั ก ษา
ตลอดจนภาพใหญ่่ของมาตรการระดัับประเทศที่่จำ� ำ�เป็็นต้้องมีีขึ้้�น
เท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้ภายใต้้ข้้อมููลในปััจจุุบััน เพราะเชื่่�อว่่าหาก
ทุุกท่่านมีีความเข้้าใจและส่่งต่่อความเข้้าใจนี้้�ออกไป ทุุกท่่านจะ
‘ซีีเรีียส’ ได้้อย่่างมีีเหตุุมีีผลและพอเหมาะพอดีี ซึ่่�งจะทำำ�ให้้
สัังคมโดยรวมสู้้�กัับไวรััส COVID–19 ได้้อย่่างดีีที่่�สุุด
	อย่่างที่่�นางอัังเกลากล่่าวอีีกเช่่นกัันว่่า “เราเป็็นสัังคม
ประชาธิิปไตย ซึ่ง่� แปลว่่าเราไม่่ได้้อยู่่�กันั ด้้วยการกะเกณฑ์์บังั คัับ
หากแต่่ด้้วยข้้อมููลที่่�แบ่่งปัันกัันและความร่่วมมืือร่่วมใจ”
คงไม่่ มีี ใ ครปฏิิ เ สธว่่ า ในวัั น นี้้� หากจะมีี สิ่่� งใดที่่�
แพร่่ ข ยายไปได้้ ร วดเร็็ ว กว่่ า ไวรัั ส สิ่่�งนั้้� น ก็็ คืื อข้้ อ มููลและ
ความร่่ ว มมืือที่่�เราสามารถให้้ แ ก่่ กัั น ได้้ โ ดยไม่่ จำำ� เป็็ น ต้้ อ ง
รอเวลานั่่�นเอง
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the greatest glory
in living lies not
in never falling,
but in rising
every time we fall.
— nelson mandela —
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