รูจ
้ ักโรคไวร ัสโคโรนา (COVID-19)
เพิม
่ โอกาสรอด เลีย
่ งติดโรค
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็ นอีกหนึ่งวิกฤตการณ์ทางสุ ขภาพที่เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติ
โดย WHO ประกาศให้การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาเป็ นอีกหนึ่งการระบาดครั้งใหญ่
ของโลก มีผตู ้ ิดเชื้อมากกว่า 125,865 คน เสี ยชีวิตไปแล้ว 4,615 คน 118 ประเทศ
โดยหลักเกณฑ์การระบาด (Pandemic) ระดับโลกของ WHO คือ
1. โรคที่สามารถก่อให้เกิดอาการป่ วยจนเสี ยชีวิต
2. มีการติดต่อระหว่างคนสู่ คน
3. การแพร่ ระบาดลุกลามไปทัว่ โลก
จากสถานการณ์ภายใต้ความกดดันส่ งผลให้ผคู ้ นเริ่ มตื่นตระหนกกับภัยอันตรายที่อยูใ่ กล้ตวั
ดังนั้นในวันนี้เราจึงขอนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา เพื่อลดความเสี่ ยงและเพิ่มความ
ปลอดภัยให้กบั ผูอ้ ่านทุกท่าน จะมีขอ้ มูลอะไรบ้างไปดูกนั เลย

ไวรัสโคโรนาคืออะไร
ก่อนอื่นต้องทาความเข้าใจว่าไวรัสโคโรนา (Cov) คือ ไวรัสที่มีเครื อข่ายขนาดใหญ่สามารถพบ
ได้ท้งั ในคนสัตว์ โดยไวรัสโคโรนาเป็ นสาเหตุของความเจ็บป่ วยหลากหลายระดับตั้งแต่ อาการ
หวัดธรรมดาจนไปถึงโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายโรคร้ายแรงอย่าง MERS
และ SARS ส่ วนไวรัสโคโรนาในปัจจุบนั คือ โรค COVID-19 โดย คาว่า COVID-19 มีที่มาดังนี้
Co มาจากคาว่า Corona, VI มาจากคาว่า Virus ส่ วน D มาจาก Disease ซึ่งแปลว่าโรค ส่ วน 19
คือ ปี 2019 สาหรับผูป้ ่ วยจะมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเป็ นหลัก ซึ่ งระดับความรุ นแรง
คล้ายกันกับโรคทางเดินหายใจทั้งโรค MERS และ SARS

ไวรัสโคโรนามาจากไหน
โรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซ่ ึงพบเป็ นครั้งแรกในเมืองอู่ฮนั่ ประเทศจีน
โดยคาดการณ์วา่ มาจากการค้าอาหารป่ าและอาหารทะเล ซึ่งผลการทดสอบพบว่าสัตว์ที่มีเชื้อ
ใกล้เคียงกับไวรัสโคโรนามากที่สุดคือ “ค้างคาว” ไวรัสโคโรนาไม่ได้หยุดแค่เพียงอู่ฮนั่ เพราะ
หลังจากนั้นไม่นานไวรัสได้แพร่ กระจายไปทัว่ ประเทศจีนและลามไปมากกว่า 118 ประเทศ

ไวรัสโคโรนามีอาการยังไง
อาการของไวรัสโคโรนาไม่ได้แสดงออกมาในทันที แต่มีระยะฟักตัวประมาณ 2-14 วัน ซึ่งโดย
ระยะฟักตัวนี้อาจมากขึ้นหรื อน้อยลงได้ตามภูมิคุม้ กันในตัวผูป้ ่ วย บางรายอาจไม่แสดงอาการแม้
ผ่านไป 20 กว่าวันแล้วก็มี
หลังจากอาการฟักตัว ผูป้ ่ วยจะมีอาการดังต่อไปนี้ มีไข้, เสมหะ, อาการไอและอ่อนเพลีย จากนั้น
เมื่อผูป้ ่ วยอยูใ่ นระดับที่รุนแรงมากขึ้น อาการป่ วยจะพัฒนาไปสู่ ระบบทางเดินหายใจ โดยผูป้ ่ วย
จะหายใจเร็ ว หอบ ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวและเกิดอาการช็อคจนเสี ยชีวิตในที่สุด

การแพร่ กระจายของไวรัส
แพร่ กระจายจากการไอจามของผูต้ ิดเชื้อ โดยเชื้อไวรัสถ่ายถอดผ่านละอองในอากาศหลังจากการ
จาม ทั้งนี้เชื้อไวรัสโคโรนายังสามารถติดอยูบ่ นพื้นผิวสิ่ งของได้ เช่น โลหะ,ธนบัตร, แก้ว โดย
ไวรัสโคโรนาสามารถอยูบ่ นพลาสติก 9 วันและอยูบ่ นกระดาษ 5 วัน ทั้งระยะเวลาการ
แพร่ กระจายเชื้อจากคนสู่ คน ผูป้ ่ วยสามารถแพร่ เชื้อได้ต้งั แต่ระยะฟักตัว ส่ งผลให้เราทุกคนมี
ความเสี่ ยงที่จะติดเชื้อ เพราะเราไม่มีทางรู ้เลยว่าคนรอบตัวติดไวรัสหรื อไม่

หากติดไวรัสโคโรนามีโอกาสรอด
ไหม
จากสถิติ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 มีจานวนผูต้ ิดเชื้อทั้งสิ้ น 125,865 คน เสี ยชีวิต 4,615 และ
รักษาหาย 67,003 คน จะเห็นว่าอัตราผูเ้ สี ยชีวิตน้อยกว่าผูป้ ่ วยที่รักษาหาย ดังนั้นจึงเป็ นเครื่ อง
ยืนยันที่วา่ หากติดไวรัสโรโคนามีโอกาสหายแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่มเสี่ ยงที่จะ
เสี ยชีวิตจากไวรัสโคโรนา โดยกลุ่มที่มีเสี่ ยงต่อการเสี ยชีวิตมีดงั นี้

กลุ่มผู้สูงอายุ
สถิติเกี่ยวกับไวรัสนี้ระบุไว้อีกว่าผูเ้ สี ยชีวิตจากไวรัสโคโรนาส่ วนใหญ่อายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป 6080 โดยปัจจัยที่ส่งเสริ มการเสี ยชีวิตมาจากสุ ขภาพปอดและระบบทางเดินหายใจที่ไม่แข็งแรง
เนื่องจากไวรัสโคโรนามุ่งทาลายระบบทางเดินหายใจและปอด ส่ งผลให้ผสู ้ ู งอายุที่ระบบภายใน
ร่ างกายไม่แข็งแรงเป็ นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว เมื่อได้รับเชื้อเข้ามาในร่ างกายไวรัสจึงสามารถทาลายล้าง
ได้รุนแรงจนเสี ยชีวิต

กลุ่มผู้ที่มีโรคประจาตัว
•
•
•
•
•

โรคหลอดเลือดหัวใจ (cardiovascular disease)
โรคเบาหวาน (diabetes)
โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง (chronic respiratory disease)
โรคความดันโลหิตสู งผิดปกติ (abnormally high blood pressure)
โรคมะเร็ ง (cancer)

กลุ่มผูท้ ี่มีโรคประจาตัวเหล่านี้ มีโอกาสเสี่ ยงที่จะมีอาการรุ นแรงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
เนื่องจากภูมิคุม้ กันของร่ างกายไม่แข็งแรง ส่ งผลให้ไวรัสสามารถแพร่ กระจายภายในร่ างกายได้
เร็ วและมีประสิ ทธิภาพนาไปสู่ อาการเจ็บป่ วยอย่างรุ นแรงและจนเสี ยชีวิตในที่สุด

วิธีหลีกเลีย่ งจากไวรัสโคโรนา
ในตอนนี้ยงั ไม่มีวิธีไหนที่ยนื ยันได้วา่ สามารถป้องกันไวรัสโคโรนาได้สมบูรณ์ ดังนั้นวิธีการ
หลีกเลี่ยงไวรัสจึงต้องปรับพฤติกรรมหลายอย่างเพื่อเป็ นตัวช่วยปิ ดรอยรั่วไม่ให้เชื้อไวรัสเข้ามา
ในร่ างกายได้ โดยวิธีการเลี่ยงไวรัสโคโรนาสามารถทาได้ดงั นี้

อาหารการกิน
อาหารคือจุดเริ่ มต้นของจากการแพร่ เชื้อโรคนี้ ดังนั้นการป้องกันจึงไม่ควรละเลยเรื่ องอาหาร
ด้วย โดยการป้องกันไวรัสจากอาหารสามารถทาได้โดย การทานอาหารปรุ งสุ ก โดยไวรัสโคโร
นาถูกทาลายด้วยความร้อนที่ 65 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการบริ โภคอาหารดิบ เช่น ซูชิ, กุง้ แช่
น้ าปลา, ยาแซลมอน, เนื้อสด เป็ นต้น นอกจากนี้ในการทานอาหารควรทานอาหารขณะยังมี
ความร้อนและใช้ชอ้ นกลางในการทานข้าว เพื่อป้องกันเชื้อที่แพร่ กระจายขณะทานอาหาร

ปรับพฤติกรรมเพิม่ ความสะอาด
อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยหลีกเลี่ยงไวรัสโคโรนาได้คือ การปรับพฤติกรรม โดยรักษาความสะอาดมาก
ขึ้น เริ่ มตั้งแต่ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ าและสบู่ รวมถึงทาความสะอาดด้วยเจลล้างมือ โดยเจลล้างมือ
ที่มีประสิ ทธิ ภาพฆ่าเชื้อได้ตอ้ งมีแอลกอฮอล์ผสมมากกว่า 70% ลดการสัมผัสใบหน้าทั้งขยี้ตา
แคะจมูก หรื อมีความจาเป็ นต้องทาควรล้างมือก่อนเพื่อฆ่าเชื้อโรค

การหลีกเลีย่ งเชื้อโรคในพืน้ ที่
สาธารณะ
พื้นที่สาธารณะคือพื้นที่เสี่ ยงในการติดโรคมากที่สุด เนื่องจากเป็ นแหล่งรวมผูค้ นจานวนมาก
โดยคุณไม่สามารถรู ้ได้เลยว่าใครบ้างที่ติดไวรัส ดังนั้นพฤติกรรมขณะอยูใ่ นพื้นที่สาธารณะจึง
สาคัญ โดยพฤติกรรมที่ช่วยลดความเสี่ ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสามารถทาได้ดงั นี้
1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่ งของในพื้นที่สาธารณะ เช่น ปุ่ มกดลิฟท์, ราวบันไดเลื่อน, ประตู
ห้องน้ าสาธารณะ เพื่อป้องกันการรับเชื้อจากพื้นที่สาธารณะ
2. รักษาระยะห่างจากผูม้ ีอาการไออย่างน้อย 2 เมตร
3. งดการสัมผัสกับบุคคลอื่นในพื้นที่สาธารณะ

หน้ ากากกับการป้องกันไวรัส
หน้ากากถือเป็ นอุปกรณ์สาคัญในการป้องกันไวรัส โดยหน้ากากที่มีประสิ ทธิ ภาพช่วยป้องกัน
ไวรัส มีดงั นี้
1.หน้ ากากอนามัย Surgical Mask
•
•
•

สวมแบบไม่กระชับ
มีเคลือบสารกันซึม
ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อนกันไวรัสขนาดเล็กกว่าแบคทีเรี ย

โดยในการเลือกซื้อหน้ากากอนามัยควรให้ความสาคัญที่ค่าเหล่านี้
BFE (Bacteria Filtration Efficiency) ความสามารถในการกันเชื้อแบคทีเรี ย กับ
PFE (Particulate Filtration Efficiency) ความสามารถในการกรองอนุภาค (ยิ่งมี PFE สู งยิง่ ดี)
VFE (Virus Filtration Efficiency) ความสามารถในการป้องกันไวรัส
2.หน้ ากากแบบ Respirator (N95)
•
•

สวมกระชับพอดีกบั ผูใ้ ส่
ออกแบบมาเพื่อป้องกันอากาศเข้ามาในใบหน้า

ทั้งนี้ความสามารถในการป้องกันของ Respirator ขึ้นอยูก่ บั ค่าในการกรอง โดยที่คนส่ วนใหญ่
ทราบเป็ นหลักคือ N95 ที่สามารถกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนได้ 95% แต่แท้จริ งแล้วมีอีก 2
ระดับคือ N99 และ N100 ที่สามารถกรองได้ 99% และ 99.97% ตามลาดับ ซึ่งในการป้องกัน
ไวรัสทางหน้ากาก Respirator สามารถป้องกันไวรัสที่ขนาดเกิน 0.3 ไมครอนได้
เปรียบเทียบสาหรับสองหน้ ากาก
หน้ากากทั้ง surgical mask กับ N95 มีส่วนช่วยในการป้องกันไวรัส โดยไวรัสโคโรนามีขนาดอยู่
ที่ 0.06 – 0.14 ไมครอน ส่วนการกรองของ Surgical mask อยูท่ ี่ 5 ไมครอน ส่วนหน้ากาก N95
สามารถป้องกันได้ที่ 0.3 ไมครอน ถึงแม้วา่ ไวรัสจะมีขนาดเล็กกว่า แต่ท้งั สองหน้ากากก็สามารถ
ช่วยป้องกันไวรัสที่มาจากการจามและไอโดยตรงได้

สรุป
จากสถานการณ์ของไวรัสโคโรนาที่รุนแรงระดับโลกในขณะนี้ สิ่ งเดียวที่พวกเราทุกคนทาได้คือ
ป้องกันตัวจากไวรัสโคโรนา โดยเฉพาะผูป้ ่ วยโรคร้ายแรงอย่าง โรคหัวใจหรื อโรคมะเร็ ง ที่มี
ความเสี่ ยงมากกว่าบุคคลทัว่ ไป แต่สาหรับคนที่เริ่ มมีอาการมีไข้, เสมหะ, อาการไอและ
อ่อนเพลีย ควรพบแพทย์เพื่อตรวจอย่างละเอียดหรื อติดต่อผ่านสายด่วน 1422 กรมควบคุมโรค
สุ ดท้ายนี้แม้วา่ สถานการณ์จะย้าแย่แค่ไหน ขอเพียงพวกเราทุกคนดูแลตัวเอง ช่วยกันตรวจสอบ
คนรอบข้าง เพื่อลดโอกาสติดเชื้อไวรัส รอความหวังจากยารักษา ซึ่งจะมาในอีกไม่นาน แล้ว
พวกเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

มาตรการของรัฐบาล

**ขอบคุณข้อมูลแหล่งที่มา https://www.cigna.co.th/health-wellness/tip/covid19-article

