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สวัสดี ทานผูอานที่เคารพ 

    จากสถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา จากประเทศจีนที่ 
คอยๆ ตีฝาดานพรมแดนรัฐนอยใหญ ขามทวีปมาราว 2 เดือนแลว 
เราจะสังเกตเห็นไดวา สถานการณมีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก 
โดยเฉพาะ เมื่อเขาสูเดือนมีนาคม 2563 สถานการณการแพรระบาด 
ในเอเชียตะวันออกอยางจีน ซึ่งเปนจุดเริ่มตน กับ เกาหลีใต ญี่ปุน 
ฮองกง ไตหวัน กลับมีตัวเลขการระบาดที่ชะลอตัวลงอยางเห็นไดชัด 
และคงใกลสงบในระยะเวลาอีกไมนาจะนานนัก แตในอีกซีกหนึ่ง 
ของโลก ไมวาจะเปนตะวันออกกลาง อยางอิหราน และยุโรป 
อยางอิตาลี รวมทั้ง กลุมประเทศอาเซียน ซึ่งเดิมนึกวาจะควบคุม 
ไดแลว ก็มีตัวเลขการติดเชื้อไดพุงขึ้นสูงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ 
สำหรับทวีปยุโรป การระบาดจากอิตาลี ไดตลุยเขาไปถลมหมูสมาชิก 
ประชาคมยุโรปอยางสาหัส มียอดผูปวยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอยาง 
รวดเร็ว  และเพียงไมกี่วันตอ สถานการณในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะ 
ในมหานครนิวยอรก ก็วิ่งแรงแซงโคง นำยอดผูปวยขึ้นแซงประเทศ 
ตางๆ ในโลก โดยที่ผานมา สังคมอเมริกันเอง ก็เหมือนยังไมไดเตรียม 
การตั้งตัวรับสถานการณเทาไหรนัก เพราะผูนำสหรัฐเองก็ยังเคยทัก 
วา "It's just a flu" สถานการณที่กำลังเกิดขึ้นในฝงซีกโลกตะวันตก 
ซึ่งประเทศที่มียอดนำ จึงเปนบททาทายความสามารถของมวล 
มนุษยชาติ วาจะสูกับโรคอุบัติใหมที่มองไมเห็นนี้ไดอยางไร 
เพราะไมวาจะเปน สหรัฐอเมริกา อิตาลี สเปน เยอรมนี ฝรั่งเศส 
และสหราชอาณาจักร รวมทั้งประเทศขนาดยอมอยาง เบลเยี่ยม 
เนเธอรแลนด สวิตเซอรแลนด ก็ลวนไดชื่อวาเปนประเทศพัฒนาแลว 
ชั้นนำของโลกที่มีทั้งยา อุปกรณ และบุคลากรทางการแพทย และ 
ทฤษฎีในการจัดการกับโรคติดตอมากมาย ปรากฏการณครั้งนี้ 
จึงจะกลายเปนบทพิสูจนสำคัญของเหลาประเทศตางๆ ทั่วโลก ที่จะ 
ตองชวยกัน เพราะแทบไมเหลือพื้นที่ประเทศใดในโลกแลวที่ยัง 
ไมมีผูติดเชื้อ  

      ในวันเวลาที่ทุกประเทศ ทะยอยคลอยตามในการใหประชาชน 
ในสังคมปฏิบัติตนแนว Social Distance จนศูนยกลางธุรกิจ สถานที่ 
ทองเที่ยวเงียบเหงาไรผูคน และการประกอบธุรกรรม จับจายใชสอย  
ในอีกมุมหนึ่ง สำหรับบุคลากร แพทย พยาบาล และสายงานตางๆ 
ที่สนับสนุนปฏิบัติชวยแกสถานการณ พวกเขาเหลานั้นกำลังประสบ 
ปญหาและความยากลำบากในระดับตางๆ กันไป เพื่อที่จะชวยกัน 
กอบกูโลกมนุษยใหกลับคืนมาปรกติสุขอีกครั้ง วาแตวา โลกหลัง 
โควิด - 19 จะเปนเชนไร จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากที่โลกยุคมุง 
เศรษฐกิจที่เคยเปนมา ลองมาติดตามกันในรายละเอียดของฉบับนี้ดู

ทีมบรรณาธิการ
สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
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  การระบาดของ Coronavirus หรือ COVID-19 เริ่มต้นในจีนตั้งแต่ปลายปี 
2562 แต่เพ่ิงมีการรายงานอย่างเป็นทางการและเก็บข้อมูลในเดือนมกราคม 2563 
ทั้งนี้ ได้มีผู้เชี่ยวชาญได้ทำสรุปการระบาดของไวรัสเป็นภาพในช่วงเวลาหนึ่ง 
ได้ดังนี้ 

พัฒนาการด้านระบาด
วิทยาในโลกของ 
COVID-19 
และแนวทางรับมือของ
ประเทศต่างๆ 

จากภาพที่ 1 พบวา ในชวงปลาย 
เดือนมกราคม 2563 COVID-19 ไดมี 
การระบาดไปแลวในประเทศที่มีคนจีน
และนักทองเที ่ยวจากจีนเดินทางไป 
มาก เชน ไทย ญี่ปุน เกาหลีใต ไตหวัน 
และสหรัฐฯ จากนั้นไดมีการระบาด 

ไทฟอยด

เพิ่มไปในประเทศอื่นๆ เชน 
ออสเตรเลีย แคนาดา อิตาลี สหราช- 
อาณาจักร และหลายประเทศในยุโรป 
ในชวงนี้ ผูเชี่ยวชาญบางคนเชื่อวา 
COVID-19 ไมถูกกับอากาศรอน ทำให 
การระบาดที่แพรขยายเร็ว อาทิ ใน 
ญี่ปุน เกาหลีใต และทวีปยุโรปที่เริ่ม 
มีการติดเชื้อในบางประเทศ  เขตรอน 

ปลายเดือน ม.ค. 2563 อยางเชน ในเอเชียใต และเอเชียใตและ 
ตะวันออกเฉียงใต ดังเชนประเทศไทย 
ซึ่งมีนักทองเที่ยวจำนวนมาก กลับมี 
การแพรกระจายที่นอยมาก เชนเดียว 
กับประเทศที่มีประชากรมาก และ 
สาธารณสุขไมทันสมัยนัก เชน อินเดีย 
อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และเวียดนาม 
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ไทฟอยด

ในภาพท่ี 2 จะเห็นไดวา ในชวงกุมภาพันธ เร่ิมมีผูเสียชีวิตจาก COVID-19 
ในประเทศตางๆ และมีการระบาดในประเทศยุโรป โดยเฉพาะในแควน 
ลอมบารดี ของอิตาลี ที่มีจำนวนคนติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มอยางรวดเร็ว 
และแพรไปในประเทศกลุม EU  รวมทั้งมีการแพรระบาดอยางรวดเร็วใน 
ประเทศที่ไดคาดการณมากอน เชน อิหราน ซึ่งไมนาจะมีนักทองเที่ยว 
มากนัก และเริ่มมีการขามไปยังประเทศในทวีปอเมริกาใตเริ่มจากบราซิล 

ปลายเดือน ก.พ. 2563

จากภาพที่ 3 ชวงเดือนมีนาคม COVID-19 ไดระบาดไปยังหลายๆ ประเทศแมวาจะเปน 
ประเทศที่มีการปฏิสัมพันธกับตางชาตินอย หรือประเทศที่เปนเกาะ ก็ไมหนีรอดไปจากการ 
ระบาดได และปรากฎการณนากลัวยิ่งขึ้น คือยอดผูติดเชื้อนอกประเทศจีน ไดเพิ่มจำนวน 
อยางรวดเร็ว และแซงหนาประเทศจีน

ปลายเดือน มี.ค. 2563

    จากยอดสถิติจำนวนผูปวย COVID-19 สะสมในประเทศตางๆ พบวา หลายประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกามีอัตรา 
การระบาดที่ใกลเคียงกัน โดยมีการตรวจพบผูติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในทุกวัน อยางไรก็ตาม มี 3 ประเทศที่ดูเหมือนจะมีอัตรา 
การระบาดที่ชากวาประเทศอื่นๆ คือ ญี่ปุน สิงคโปร และฮองกง โดยไทยอยูระหวางกลางของประเทศทั้งสองกลุม ซึ่งจุดนี้ 
แสดงใหเห็นวา ประเทศญี่ปุน ซึ่งมีอากาศหนาวเย็น และระดับการพัฒนาเชนเดียวกับยุโรป กลับมีการแพรระบาดที่ควบคุมได 
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ไทฟอยด

สัดส่วนของผู้ติดเชื้อ COVID–19 
กรณีของสหรัฐอเมริกา

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID–19 ที่เริ่มต้นระบาดอย่างหนักที่ประเทศจีน และ 
ลุกลามจนถึง 225 ประเทศ และดินแดน ในทั่วโลกขณะนี้ มีจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก
1,803,091 ราย และมีผู้เสียชีวิต 119,617 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2563) โดย 
สหรัฐฯ ซึ่งได้กลายมาเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมสูงที่สุด  ทั้งๆ ที่ได้ชื่อว่า เป็น 
ประเทศที่มีระบบการสาธารณสุขและการค้นคว้าวิจัยที่ดีที่สุดในโลก  ในช่วงนี้ เราลองมาดู 
รายละเอียดของสถิติการป่วยและติดเชื้อในสหรัฐฯ กัน

แผนที่การแพร่ระบาดของสหรัฐอเมริกา (ณ วันที่ 14 เม.ย. 2563)

https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html
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ไทฟอยด

สัดส่วนของผู้ติดเชื้อ COVID–19 กรณีของสหรัฐอเมริกา

สถิติการป่วย แบ่งตามรัฐ (ณ วันที่ 14 เม.ย. 2563)

ชื่อรัฐ

https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html
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สัดส่วนของผู้ติดเชื้อ COVID–19 กรณีของสหรัฐอเมริกา

New York มหานครที่รุงเรืองทั้งทาง 
ดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความ 
บันเทิง แตในตอนนี้กลับเปนเมือง 
ที่ตองเฝาระวังที่สุด เนื่องจากมียอด 
ผูปวยติดเชื้อ COVID – 19 สูงที่สุดใน 
สหรัฐฯ และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น 
อยางตอเนื่อง ปจจุบันมีผูปวยติดเชื้อ 
มากกวา 200,000 ราย แตทั้งนี้ 
โรงพยาบาลใน New York สามารถ 
รองรับผูปวยไดประมาณ 50,000 ราย 
รองรับผูปวยฉุกเฉินไดราว 3,000 ราย 
ซึ่งการระบาดที่รุนแรงในตอนนี้ เกิน 
ความสามารถของโรงพยาบาลที ่จะ 
สามารถรองรับได 

นาย Andrew Cuomo ผูวาการรัฐ 
นิวยอรก ไดรับความรวมมือจากสำนัก- 
งานจัดการภาวะฉุกเฉินกลาง  (Federal 
Emergency Management Agency: 
FEMA) กองทัพบก (Army Corps) 
และกองกำลังรักษาความปลอดภัยแหง
ชาติ (National Guard) ในการสราง 
โรงพยาบาลฉุกเฉินใน Javits Center 
Convention บริเวณ Central Park 
ประกอบดวยเตนท 14 หลังเพื่อให 
สามารถรองรับผูปวยได 1,000 ราย 
และไดเริ่มเปดรับผูปวยแลวในวันที่ 30 
มีนาคม 2563 ที่ผานมา นอกจากนี้ 

นิวยอร์ก

ประธานาธิบดีทรัมปไดอนุมัติการกอ 
สรางโรงพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 4 แหง 
ใน Brooklyn Cruise Terminal, 
Queens Aqueduct Racetrack, City 
University of New Your (CUNY) 
Staten Island และ New York Expo 
Center ซึ่งคาดวา โรงพยาบาลฉุกเฉิน 
แตละแหง จะรองรับผูปวยไดเพิ่มแหง 
ละ 1,000 ราย อีกทั้ง นาย Cuomo 
กำลังพิจารณาท่ีจะกอสรางโรงพยาบาล 
ฉุกเฉินเพิ่มขึ้นอีก 3 แหง ใน South 
Beach Psychiatric Center เขต 
Stalen Island จำนวน 260 เตียง, 
Westchester Square เขต Bronx 
จำนวน 200 เตียง และ Health 
Alliance เขต Ulster County จำนวน 
235 เตียง รวมถึง รองขอใหเจาหนาที่ 
สาธารณสุข แพทย พยาบาล และ 
อาสาสมัครที่เกษียรณอายุแลวและที่ 
ยังปฏิบัติหนาที่ในรัฐอื่น เขารวมชวย 
เหลือผูปวยติดเชื้อใน New York อีกทั้ง 
หนวยงานปองกันโรคติดตอสหรัฐฯ 
(CDC) ออกประกาศคำเตือนใหงดเดิน 
ทางภายในประเทศที่ไมจำเปน ยกเวน 
ผูที่ทำงานดานสาธารณสุข อาหาร 
ธนาคาร และรถบรรทุกขนสง ใน 3 รัฐ 
ไดแก New York, บางสวนของรัฐ 
New Jersey และ Connecticut

New Jersey รัฐอันดับ 2 ที่มีจำนวน 
ผูปวยติดเชื้อรองจาก New York 
ปจจุบันมีผูปวยติดเชื้อมากกวา 68,400 

นิวเจอร์ซี

ราย ซึ่งโรงพยาบาลใน New Jersey 
สามารถรองร ับผ ู ป วยได ประมาณ 
18,000 ราย รองรับผูปวยฉุกเฉินได 
ราว 2,000 ราย รัฐไดรวมกองทัพบก 
(Army Corps) เปลี่ยนพื้นที่ 3 แหงให 
เปนโรงพยาบาลฉุกเฉิน ไดแก 
Meadowlands Convention 
Center ในเขต Secaucus ที่คาดวา 
จะเปดรับผูปวยไดในชวงตนเมษายน 
2563, Atlantic City Convention 
Center ในเขต Atlantic City ที่จะ 
สามารถรองรับผูปวยได 250 ราย และ 
Convention Center อีก 2 แหงใน 
เขต Edison ที่จะสามารถรองรับผูปวย 
ไดที่ละ 250 ราย นอกจากนี้ ได 
เตรียมสรางโรงพยาบาลฉุกเฉินเพิ่ม ที่ 
Underwood Memorial Hospital 
ในเขต Woodbury, Gloucester 
County และ New Jersey Health 
Commissioner Judith Persichilli

California ปจจุบันมีผูปวยติดเชื้อ 
มากกวา 25,500 ราย และคาดวา 
จะมีผูปวยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
เชนเดียวกัน โดยรัฐไดรวมกับกองบิน 
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ (Air 
National Guard) ไดเตรียมเปลี่ยน 
หลายพื้นที่ใหเปนโรงพยาบาลฉุกเฉิน 
เชน ที่ Santa Clara Convention 
Center เขต Santa Clara จะสามารถ 
รองรับผูปวยติดเชื้อที่มีอาการไมรุนแรง
ได 250 ราย, บริเวณ Riverside 
County Fairgrounds ในเขต Indio, 
San Mateo County Event Center 

แคลิฟอร์เนีย
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เขต San Mateo ที่คาดวาจะเริ่มสราง 
เริ่มสรางโรงพยาบาลฉุกเฉินในวันที่ 31 
มีนาคม 2563 และจะสามารถรองรับ 
ผูปวยได 250 ราย, โรงเรียน 
Alhambra High School ในเขต 
Contra Costa สำหรับผูปวยที่มี 
อาการไมรุนแรง เปนตน

นอกจากนี้ ประธานาธิบดีทรัมปไดสง 
เรือพยาบาล USNS Comfort ไปชวย 
ผูปวยในนิวยอรก (และสง USNS 
Mercy ไปชวยผูปวยในลอสแองเจลลิส 
รัฐแคลิฟอรเนีย) โดยเรือพยาบาลนี้ 
สามารถรองรับผูปวยไดมากถึง 1,000 
ราย มีหองผาตัด 12 หอง หองปฏิบัติ 
การที่ทันสมัย มีแผนกที่สามารถรักษา 
ผูปวยไดทุกรูปแบบ รวมทั้ง ไดใช 
อำนาจตาม Denfense Production 
Act สั่งการใหภาคเอกชนเรงผลิตเครื่อง 
ชวยหายใจ หนากาก และอุปกรณทาง 
การแพทยที่จำเปน เชน บริษัท 
General Motors (GM), 3M, Tesla 
และ My Pillow เปนตน อีกทั้งใน 
หลายรัฐไดออกคำสั่งใหประชาชนอยู 
บาน หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไมจำเปน 
หากฝาฝนจะถูกปรับและจำคุกโดยขึ้น
อยูกับนโยบายของแตละรัฐ

ท่ีมา: https://www.politico.com/news/2020/03/28/trump-new-york-quarantine-coronavirus-152812

     https://www.usnews.com/news/world/articles/2020-03-30/trump-extends-us-virus-restrictions-moscow-goes-on-lockdown

     https://abcnews.go.com/Health/central-park-site-hospital-coronavirus-patients/story?id=69893623

     https://nationalinterest.org/blog/buzz/my-pillow-going-war-against-coronavirus-making-50000-face-masks-day-139377

     https://www.mercurynews.com/2020/03/27/coronavirus-air-national-guard-readies-convention-center-for-covid-19-patients/

     https://abc7news.com/san-mateo-county-coronavirus-cases-event-center-hospital/6065558/

     https://www.lamayor.org/COVID19Orders

     https://www.njspotlight.com/2020/03/nj-outlines-field-hospital-plan-to-prepare-for-surge-of-covid-19-patients/

     https://www.nbcphiladelphia.com/news/coronavirus/new-jersey-expands-testing-centers-as-coronavirus-cases-continue-to-rise/2340043/

จากการวิเคราะหขอมูลของ USA TODAY พบวา ผูติดเชื้อ 
COVID – 19 ใน 19 รัฐของสหรัฐฯ เกิดขึ้นในทุกชวงอายุ 
โรคนี้สามารถแพรเชื้อไปสูคนทุกวัย จากกราฟ พบวา
-ผูที่มีอายุนอยกวา 30 ป ติดเชื้อจำนวน 17.25% 
-ผูที่มีชวงอายุ 30 – 39 ป ติดเชื้อจำนวน  15.62%
-ผูที่มีชวงอายุ 40 – 49 ป ติดเชื้อจำนวน  14.96%
-ผูที่มีชวงอายุ 50 – 59 ป ติดเชื้อจำนวน  18.30%
-ผูที่มีชวงอายุ 60 – 69 ป ติดเชื้อจำนวน  16.96%
-ผูที่มีชวงอายุ 70 ปขึ้นไป ติดเชื้อจำนวน  15.37%

กราฟแสดงเปอรเซ็นตเฉลี่ยผูติดเชื้อ COVID – 19 ในแตละชวง 
อายุใน 19 รัฐของสหรัฐฯ (ขอมูล ณ วันที่ 26 มี.ค. 2563)

การจำแนกข้อมูลของผู้ป่วย

https://www.usatoday.com/in-depth/graphics/2020/03/10/us-coronavirus-
map-tracking-united-states-outbreak/4945223002/ 
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จากกราฟ ขอมูลในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ของสหรัฐฯ เห็นไดวา 

กลุมรักษาตัวในโรงพยาบาล (Hospitalizations) - ผูติดเชื้อที่มีอาการไมรุนแรงที่เขารับการรักษา 
ที่โรงพยาบาล  โดยกลุมที่มีอายุตั้งแต 85 ปขึ้นไป มีสัดสวน 9%, กลุมที่มีอายุตั้งแต 65 - 84 ป มี 36%, 
กลุมที่มีอายุตั้งแต 55 - 64 ป มี 17%, กลุมที่มีอายุตั้งแต 45 - 54 ป มี 18%, กลุมที่มีอายุตั้งแต 20 - 44 
ป มี 20%, และกลุมที่มีอายุตั้งแต 0 – 19 ป มี 1%
กลุมรักษาตัวในหองผูปวยหนัก (Intensive care unit) – ผูติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงและเขารับการ 
รักษาในหองฉุกเฉิน (ICU) โดยกลุมที่มีอายุตั้งแต 85 ปขึ้นไป มีสัดสวน 7%, กลุมที่มีอายุตั้งแต 65 - 84 
ป มี 46%, กลุมที่มีอายุตั้งแต 20 - 64 ป มี 47%, และกลุมที่มีอายุตั้งแต 0 – 19 ป 
ไมมีรายงานการเขารับการรักษาในหองฉุกเฉิน
กลุมเสียชีวิต (Deaths) - ผูเสียชีวิต โดยกลุมที่มีอายุตั้งแต 85 ปขึ้นไป มีสัดสวน 34%, กลุมที่มีอายุตั้งแต 
65 - 84 ป มี 46%, กลุมที่มีอายุตั้งแต 20 - 64 ป มี 20%, และกลุมที่มีอายุตั้งแต 0 – 19 ป 
ไมมีรายงานผูเสียชีวิต

กราฟ: https://www.usatoday.com/in-depth/graphics/2020/03/10/us-coronavirus-map-tracking-united-states-outbreak/4945223002/

จากขอมูล ชวงอายุของผูติดเชื้อในสหรัฐฯ สูงที่สุด คือ ชวง 50 – 59 ป มี 18.3%, จีน ชวงอายุ 
ของผูติดเชื้อสูงที่สุด คือ ชวง 50 – 59 ป มี 22.4% ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับสหรัฐฯ แตทั้งนี้ สเปน 
พบผูติดเชื้อสวนใหญอยูในกลุมผูที่มีอายุมากกวา 70 ปขึ้นไป มี 32%

สำหรับอิตาลี ประเทศที่มีผูติดเชื้อเปนอันดับ 2 รองจากสหรัฐฯ และผูเสียชีวิตสูงเปนอันดับ 1 
ของโลกในขณะนี้ พบวา ชวงอายุของผูติดเชื้อสูงที่สุด คือ ชวง 51 – 70 ป มี 37.3%
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กราฟแสดงสัดส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อในอิตาลี แบ่งตามช่วงอายุ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)

กราฟ: https://www.statista.com/statistics/1103023/coronavirus-cases-distribution-by-age-group-italy/

ที่มาขอมูล: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6912e2.htm?s_cid=mm6912e2_w#F1_down 

https://www.livescience.com/why-italy-coronavirus-deaths-so-high.html

https://www.usatoday.com/in-depth/graphics/2020/03/10/us-coronavirus-map-tracking-united-states-outbreak

/4945223002/

                                                         Bacteria เปนสิ่งมีชีวิต  มี nucleus ที่มี DNA อยูขางใน ลอมรอบโดย cytoplasm 

     และหุมดวย membrane สวน virus เปนแค DNA หรือ RNA หุมดวยไขมันบางๆ คือเปน 

แครหัสของสิ่งมีชีวิต แตตัวมันเองไมมีชีวิต  เปนเหมือนกาฝากที่ตองอาศัยเซลลของสิ่งมีชีวิตอื่น  ขยายพันธุโดยการฉีดตัวเองเขาไป 

และหลอกใหเซลลผลิตก็อปปของตัวมันเองออกมา (replicate)  โดย Covid19 นี้ เปนโรคที่เกิดจากไวรัสชื่อ SARS CoV2 คือ ตระกูล 

เดียวกับ SARS และ MERS หรือ โรคที่เกี่ยวกับ ทางเดินหายใจอื่นๆอีก 2-3 อยาง  

           Coronavirus ตัวนี้เปน RNA คือ  เปนรหัสเสนเดียว ตางจาก DNA ซึ่งเปนรหัสที่มี 2 เสน ไขวกันเปน helix การที่มี เสนเดียว  

ทำใหมันกลายพันธุงาย (mutate) ลักษณะของ coronavirus เปน RNA ที่ลอมรอบดวยโปรตีน (spike protein) ที่เหมือนกุญแจ 

เซลลปอดของเรามี ACE2 Receptor ที่เปนเหมือนรูกุญแจที่ไวรัสนี้มาไขไดพอดี ไวรัสเลยฉีดตัวเองเขาไปและเริ่มหลอกใหเซลล 

ของเราก็อปปตัวมันออกมา  เพราะเซลลของเรา  โดยปกติจะสง mRNA (messenger RNA) ออกมาจาก nucleus ออกมาใน 

cytoplasm เพื่อเปนแบบกรรมพันธุ  ใหเซลลของเราสรางตอๆไป  แตพอเจอ RNA ของไวรัส เซลลก็เหมือนถูกหลอก  ใหเปนเครื่อง 

Xerox ก็อปปมันออกมาเต็มไปหมด  และ การก็อปปของมัน (replicates) ก็จะออกมาโจมตีเซลลตัวอื่นๆตอไป  

     รางกายของมนุษยภูมิคุมกัน โดยมีเซลลชนิดหนึ่งที่จะสราง antibody ออกมาเมื่อเจอสิ่งแปลกปลอม (antigen) Antibody 

เปรียบเสมือนกับตัวปดหัวกุญแจ  ที่จะไปล็อกกับ spike protein ของไวรัส  ทำใหไวรัสเกาะกับเซลลไมได   แตเพราะ SARS CoV2 

นี้เปนตัวใหม รางกายของเราไมเคยรูจักเพราะเพิ่งโดดขามสายพันธุ รางกายจึงไมสามารถสราง antibody ไดทัน  ทำใหไวรัส 

       ขยายพันธุเร็ว  รางกายกำจัดมันไมทัน  ก็เลยทำใหผูปวยมีอาการทรุดกอน 

Virus กับเชื้อโรค (bacteria) ต่างกันอย่างไร?



วิทย์ปริทัศน์ |  OST Science Review ฉบับที่ 3/256312

แนวทางตรวจหาเชื้อ COVID – 19 
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ปัจจุบันการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 
ของสหรัฐอเมริกามี 2 วิธี คือ

สหรัฐฯ ได้ออกกฎหมาย Families First Coronavirus Response Act โดยครอบคลุมการ 
ให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ให้กับประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าพบแพทย์ และการ 
เก็บตัวอย่างเพื่อนำไปทดสอบต่อ โดยผู้ที่คิดว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้ หรือแสดงอาการ ไอ 
มีไข้ หายใจลำบาก ให้โทรขอคำปรึกษาจากแพทย์หรือหน่วยสาธารณสุขก่อน หากแพทย์พิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรที่จะเข้ารับการตรวจ จึงจะสามารถรับการตรวจฟรีได้ที่สถานพยาบาลของรัฐ โดยจะเป็น 
การตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ซึ่งจะทราบผลการตรวจได้ภายใน 4 – 6 ชั่วโมง นอกจากนี้ หน่วยงาน 
ป้องกันโรคติดต่อสหรัฐฯ (CDC) ได้ทำโปรแกรมเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID – 19 
และเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการเข้ารับการตรวจรักษา โดยสามารถเข้าทำแบบประเมินความเสี่ยงได้ที่ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html

1. การตรวจหาเชื้อในทางเดินหายใจ (Real-time Polym- 
erase Chain Reaction: RT-PCR) โดยการปายเนื้อเยื่อ 
โพรงจมูก หรือเยื่อบุในคอ เพื่อตรวจหากรดนิวคลีอิก 
(nucleic acid) ซึ่งเปนสารประกอบในเซลลสิ่งมีชีวิต 
วิธีการนี ้จะตรวจหาเชื ้อไวรัสที ่อาศัยอยู ในเซลลบริเวณ 
ทางเดินหายใจ จะตองทำในหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐาน 
เพื่อปองกันการปนเปอนในสิ่งแวดลอม อีกทั้ง การตรวจ 
ดวยวิธีการนี้ ผูที่รับการตรวจควรจะตองเริ่มมีอาการของ 
การติดเชื้อ เนื่องจาก นับจากวันแรกที่มีการติดเชื้อไปจนถึง 
วันที่แสดงอาการ เปนระยะฟกตัวของเชื้อ หากตรวจในชวง 
นี้จะแปลผลคอนขางยากและโอกาสเจอเชื้อคอนขางนอย 
หรืออาจตรวจไมพบเชื้อ เทคโนโลยีดังกลาวเปน
เทคโนโลยีสากล ที่เริ่มมีการคิดคนเพื่อตรวจหาไวรัส 
HIV และไดมีการพัฒนาตอมาจนสามารถใชกับการตรวจ
ไวรัส โดยเฉพาะที่เปนอันตรายตอมนุษย โดยการจำแนก 
องคประกอบรหัสพันธุกรรมของไวรัสมาขยาย เพื่อให 
สามารถอานคาไดวามีไวรัสดังกลางปะปนในเซลสของ 
ตัวอยางหรือไม

2.   การตรวจหาเชื้อโดยการเจาะเลือด (Rapid test) 
การเจาะเลือดไมใชวิธีที่ตรวจหาเชื้อโดยตรง แตเปนการ 
ตรวจหาภูม ิค ุ มกันที ่ร างกายสรางขึ ้นหลังการติดเชื ้อ 
การตรวจดวยวิธีนี้ ควรตรวจหลังจากที่เริ่มแสดงอาการ 
ติดเชื้อเชนเดียวกัน เนื่องจากในระยะฟกตัวของเชื้อ รางกาย 
จะยังไมสรางภูมิคุมกันเชื้อนี้ขึ้นมา ผลการตรวจที่ได อาจจะ 
แสดงผลวาไมมีการติดเชื้อใดๆ การตรวจหาเชื้อจากการ 
ตรวจภูมิตานทาน หรือ  Antibody นี้ เปนการตรวจที่มี 
พัฒนาการขึ้นอยางตอเนื่อง โดยนิยมตรวจกับผูปวยที่เกิด 
จากการติดไวรัสตับอักเสบ ซึ่งพบวา มนุษยสามารถมี 
ภูมิตานทานที่แตกตางกัน และใหคาผลการตรวจที่แตกตาง 
กันทั้ง ภูมิตานทานประเภทที่มีอยูกับตัวตามธรรมชาติ  
(Innate immunity) ซึ่งทำใหคนกลุมนี้ ไมตองไดรับวัคซีน 
ก็ไมมีโอกาสปวยจากการติดเชื้อ  ภูมิตานทานประเภทที่เกิด      
      จากการฉีดวัคซีน (Passive immunity)
                 ซึ่งเมื่อมีภูมิตานทานตัวนี้ 



วิทย์ปริทัศน์ |  OST Science Review ฉบับที่ 3/256313

แนวทางตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ที่ใช้อยู่ในสหรัฐอเมริกา

ก็จะไมติดเชื้ออีก และภูมิตานทานประเภทที่เกิดจากการ 
ติดเชื้อ (Active immunity) ซึ่งภูมิตานทานตัวนี้ จะเกิดกับ 
คนที่ปวยแลว หรือเปนพาหะ ในกรณีของ HIV และโรคตับ 
อักเสบบี (Hepatitis B) เนื่องจากรางกายแคสรางภูมิ- 
ตานทานขึ้นมาสู แตเชื้อโรคยังไมถูกกำจัดออกไป สำหรับ 
กรณี เชื้อ COVID – 19 ภูมิตานทานจะมีประเภทที่ 3 
เพียงอยางเดียว เนื่องจากเปนโรคที่อุบัติใหม ไมมีมนุษย 
คนไหนมีภูมิตานทานธรรมชาติ และก็ยังไมมีวัคซีนตัวไหน 
ไดรับการพัฒนาสำเร็จและนำมาใช

 ศูนย์ตรวจหา Coronavirus เคลื่อนที่ในสหรัฐอเมริกา

     สหรัฐฯ เริ่มเปดศูนยการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 
เคลื่อนที่แบบ drive-thru ซึ่งจะกระจายอยูทั่วประเทศ 
โดยขณะนี้ไดจัดตั้งแลว 47 ศูนยใน 12 รัฐ 

      ตัวอยางศูนยตรวจหาเชื้อ COVID–19 ในรัฐ Virginia 
ดำเนินการโดยโรงพยาบาลแหงหนึ่ง โดยตั้งอยูในพื้นที่ของ 
โรงเรียน Washington-Liberty High School ศูนยแหงนี้ 
เปดขึ้นเพื่อตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ในกลุมผูที่อาศัยอยู 
ในเขตเมือง Arlington รัฐ Virginia ซึ่งเปนพื้นที่ที่มี 
เจาหนาที่ภาครัฐ โรงเรียน และเจาหนาที่ของโรงพยาบาล 
ที่มีอาการเขาขายผูปวยโรค COVID-19 เชน มีไข หนาวสั่น 
ไอ และมีอาการหายใจไมออก โดยกอนการเขาใชบริการ 
ผูใชบริการจะตองพบแพทยเพื่อรับใบสั่งแพทยในการตรวจ
หาเชื้อ COVID – 19 จากนั้น ผูใชบริการจะตองติดตอ 
Virginia Hospital Center เพื่อนัดเวลาในการเขาตรวจหา 
เชื้อ COVID – 19 ที่ศูนยตรวจแบบ Drive-thru  

     ขั้นตอน ณ ศูนย์ตรวจหาเชื้อ Coronavirus
     
1.  เมื่อผูใชบริการไปถึงศูนยตรวจเคลื่อนที่ ผูใชบริการตอง 
ขับรถไปตามชองทางที่จัดไว เมื่อถึงจุดตรวจเอกสาร 
ใหลดกระจก เตรียมใบนัด ใบสั่งแพทย บัตรประจำตัว 
และบัตรประกันสุขภาพใหพรอม เพื่อแสดงแตเจาหนาที่

2. หลังจากที่เจาหนาที่ยืนยันการตรวจ ผูใชบริการจะตอง 
ขับรถเขาไปในเต็นทสีขาว เพื่อใหเจาหนาที่ถายภาพเอกสาร 
ตางๆ 

3.  จากนั้น ผูใชบริการก็จะตองเลื่อนรถไปยังเต็นทถัดไป 
โดยเจาหนาที่จะขอใหผูใชบริการลดกระจกลง เงยหนาขึ้น 
และเก็บตัวอยางดวยการกวาดดานในคอของผูใชบริการ 
จากนั้นผูใชบริการก็สามารถขับรถออกจากศูนยตรวจได 

4. ตัวอยางที่เจาหนาที่เก็บจากผูใชบริการจะถูกสงไปยัง 
หองทดลอง ซึ่งตัวอยางที่เก็บมานั้น จะผานกระบวนการ 
ทำใหกลายเปนของเหลว ซึ่งของเหลวนี้ก็จะถูกนำเขาสู 
กระบวนการทางพันธุกรรม โดยเครื่องคอมพิวเตอรจะ 
เปรียบเทียบขอมูล RNA ของผูใชบริการกับ RNA ของเชื้อ 
COVID – 19 เพื่อตรวจสอบวาตรงกันหรือไม 

ระยะเวลาในการตรวจ และรับทราบผล 
ผูใชบริการจะใชเวลาประมาณ 10 นาที ณ จุดตรวจ 
จากนั้นจะไดรับผลจากหองทดลองใน 5 – 7 วันทำการ โดย 
ระหวางนี้ ขอใหผูใชบริการอยูบานและหลีกเลี่ยงการพบปะ 
ผูคนขณะนี้ ไดมีหนวยงานจัดทำศูนยขอมูลที่ตั้งของศูนย 
ตรวจเชื้อ COVID – 19 เคลื่อนที่ โดยผูที่สนใจสามารถ 
เขาไปดูไดที่เว็บไซต https://findcovidtesting.com/
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ช่องทางการติดต่อกับหน่วยงานสาธารณสุขประจำรัฐ
เบอรโทรศัพทของหนวยสาธารณสุขของแตละรัฐเพื่อขอคำปรึกษาใหบริการ 24 ชม. ทุกวัน 
หรือสามารถติดตอหนวยงานปองกันโรคติดตอสหรัฐฯ (CDC) ไดที่ www.cdc.gov/cdc-info 
หรือ 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)
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ที่มา: 
https://www.usatoday.com/story/news/health/2020/03/20/drive-thru-coronavirus-testing-step-step-look-what-expect/2873324001 
https://findcovidtesting.com/
https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/coronavirus-resource-center#COVID 
https://www.livescience.com/ibuprofen-coronavirus-symptoms.html
https://www.fda.gov/media/134922/download
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID-19_CAREKit_ENG.pdf
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มาตรการรับมือ COVID-19 
ของประเทศต่างๆ ที่น่าสนใจ  

1.  จีน มังกรป่วย ฟื้นทะยาน

  ประเทศจีนซึ่งเปนประเทศแรกที่พบการระบาดของ COVID-19 ในชวงปลายป 2562 
และมีผูติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมากมาจากถึงกลางเดือนมีนาคม 2563 การระบาดที่เริ่มตน 
จากจีน ทำใหหลายประเทศโดยเฉพาะตะวันตกวิพากษวิจารณ ระบบสาธารณสุข และรสนิยม 
การบริโภคของจีน พรอมทั้งสื่อบางสำนัก ยังมีการตอกย้ำวาจีนเปน The Real Sick Man of 
Asia มีรายงานเรื่องการถูกทำรายและการรังเกียจคนผิวเหลืองในประเทศตะวันตกหลายครั้ง 
แตในชวงปลายเดือนมีนาคม 2563 ยอดผูติดเชื้อและเสียชีวิตในจีนเริ่มลดนอยลงจนหลายๆ 
ประเทศเริ่มหันมาสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นและเปนไปในจีน วาจีนทำไดอยางไร 

       ดวยรูปแบบการปกครองของจีน ทำใหประเทศสามารถบังคับใชมาตรการที่เด็ดขาดในการ 
รับมือกับการระบาดของโรคได จากรายงานฉบับหนึ่งของ World Health Organization 
(WHO) เขียนโดยนักวิทยาศาสตรจากหลายประเทศ 13 คน ซึ่งไดรวมเดินทางไปดูงาน ณ จีน 
เพื่อศึกษาการดำเนินการตางๆ เพื่อรับมือกับการระบาดของ COVID-19 พวกเขาพบวา 
เจาหนาที่ ผูรับผิดชอบในดานตางๆ มีความชัดเจนและมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับ 
สถานการณของประเทศ แนวทางการดำเนินงานของภาครัฐ และการบังคับใชกฎหมาย 
มาตรการตางๆ “ทุกคนรูหนาที่ของตน” ผูรายงานทานหนึ่งกลาว
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     ในสวนของประชาชน รัฐบาลมีมาตรการปดเมืองในวงกวาง โดยมาตรการดังกลาวมีผลตอ 
ประชากรกวา 50 ลานคน มีการสอดสองผูกระทำผิดและลงโทษเด็ดขาด มีการนำเอาเทคโนโลยี 
มาใช เชน เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของประชากรและผูติดเชื้อ  ในรายงานกลาววา 
“จีนไดแสดงใหเห็นการดำเนินการมาตรการรับมือกับโรคระบาดที่มีความมุงมั่น เด็ดขาด 
และรวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร”

     นอกจากนี้ รัฐบาลจีนมีการลงทุนในระบบตรวจและรักษาโรค มีการสรางโรงพยาบาล 
ขนาดใหญ และสถานคัดแยกผูปวย สถานพยาบาล และระบบจัดการกับศพผูเสียชีวิตเพื่อ 
รองรับกับสถานการณไดอยางรวดเร็วทันเหตุการณ มีการเกณฑกำลังผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ 
ใหทุมกำลังสูกับการระบาดอยางเต็มที่ โดยเฉพาะการปกครองในระดับมณฑล หรือจังหวัด 
ทำใหรัฐบาลกลางมีอำนาจในการสั่งการระดมสรรพกำลังบุคลากร จากจุดที่มีศักยภาพไปยังจุด 
ที่มีวิกฤตการณไดอยางรวดเร็ว มีการระดมแพทย พยาบาล ตำรวจ ทหาร จากมณฑลอื่นๆ 
ไปแกวิกฤต ณ นครอูฮั่น จุดศูนยกลางการระบาด ทำใหจีนสามารถระงับการระบาดของ 
COVID-19 ไดอยางรวดเร็วกวาที่หลายฝายคาดหวัง



 
     สหรัฐฯ ประเทศยักษคูปรับของจีน คงหนีไมพนการถูกจับตามองวาจะรับมือกับปญหาการ 
ระบาดนี้อยางไร แตดูเหมือนวา ในขณะที่จีนเริ่มฟนตัวจาก COVID-19 แลว สหรัฐฯ 
กลับมีจำนวนผูติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอยางมากในแตละวัน โดยเฉพาะรัฐ New York, New Jersey, 
California, Washington และ Florida ซึ่งเปนรัฐที่มีคนตางชาติและนักทองเที่ยวอยู 
จำนวนมาก

      สวนหนึ่งมาจากการตื่นตัวที่เกิดขึ้นชากวาที่ควรจะเปน นาจะเปนเพราะในตอนแรก WHO 
ยังมองวา COVID-19 ยังไมมีความรุนแรงมากนัก ประกอบกับประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป 
มองวา COVID-19 ไมตางจากไขหวัดซึ่งมีการระบาดและทำใหมีผูเสียชีวิตเปนจำนวนมากใน 
ทุกปอยูแลวในสหรัฐฯ จนกระทั่งยอดผูติดเชื้อสูงขึ้นอยางนาตกใจ จึงทำใหหลายคนเริ่มเปลี่ยน 
ความคิด รวมทั้งตัวประธานาธิบดีเอง ที่เริ่มประกาศโยนความผิดใหกับ Chinese Virus 
และประกาศความหวังแบบแปลกๆ ไวกับยาบางประเภทที่ไมตรงกับแนวทางรักษาที่ถูกตองกับ 
การรักษาไวรัสนัก เชน ยา Chloroquine ซึ่งเปนยาแกโรคมาลาเรีย เปนตน

     อยางไรก็ตาม สหรัฐฯ ในฐานะที่ไดชื่อวา มีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลก จากการ 
ประกาศผลการประเมินโดยมหาวิทยาลัย จอหน ฮอบกินส เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 
ก็พยายามแกไข และเรงการศึกษาวิจัยพัฒนา แนวทางในการรักษาโรคนี้มากขึ้น พรอมทั้งมีการ 
ระดมทรัพยากรเพื่อแกไขสถานการณวิกฤตในบางรัฐ โดยเฉพาะ นิวยอรกและละแวกใกลเคียง 
รัฐบาลไดทุมงบประมาณในการศึกษาวิจัยวัคซีน การสรางศูนยตรวจหาผูติดเชื้อ การวาจางและ 
สรางผลตอบแทนพิเศษใหแกผูเชี่ยวชาญและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตางๆ รวมถึง การลงทุนและ 
ขอความรวมมือจากบริษัทเอกชนในการชวยกันผลิตอุปกรณเครื่องมือการแพทยที่จำเปน  
ทำเนียบขาวมีการประกาศขอความรวมมือจากประชาชนในการงดการพบปะรวมกลุม และ 
การเดินทางหากไมมีความจำเปน การสนับสนุนใหสถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัย และโรงเรียน 
ตางๆ ปรับเปลี่ยนการดำเนินการตางๆ เพื่อใหประชาชนไมมีความจำเปนที่จะตองออกจากบาน
อยางไรก็ตาม เนื่องจาก มลรัฐตางๆ มีอำนาจปกครองอิสระ จึงทำใหรัฐตางๆ สามารถบังคับใช 
มาตรการที่แตกตางตามความเสี่ยงเฉพาะในแตละรัฐ เชน การใชมาตรการเคอรฟว การใชกอง 
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    ในมิติภาวะของผูนำจีน ประธานาธิบดี สีจิ้นผิง และนายกรัฐมนตรีหลี่ เคอ เฉียง 
เปนผูนำที่มีความสุขุม มีการกลาวปราศรัยที่ ปลุกกระแสความรักชาติ การรวมพลัง และการ 
ตั้งอยูในความสงบ เพื่อสยบความตระหนกของประชาชน และสรางความสามัคคีของชนชาติจีน 
ซึ่งเปนประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก มีสวนสงผลใหประเทศจีนแกปญหาไดรวดเร็ว 
อยางไรก็ตาม จุดแข็งหนึ่งของจีน (ซึ่งอาจเรียกวาจุดออนหนึ่งในมุมมองของโลกตะวันตก) คือ 
การสื่อสารและใหขอมูลคอนขางถูกควบคุมโดยรัฐบาล ทำใหบางประเทศคิดวาจีนมีการปดบัง 
ขอมูลและขอมูลหลายอยางมีความคลาดเคลื่อนจากสถานการณจริง 

2. สหรัฐอเมริกา อินทรียโส ผู้เพลี้ยงพล้ำ 
 
     สหรัฐฯ ประเทศยักษคูปรับของจีน คงหนีไมพนการถูกจับตามองวาจะรับมือกับปญหาการ 
ระบาดนี้อยางไร แตดูเหมือนวา ในขณะที่จีนเริ่มฟนตัวจาก COVID-19 แลว สหรัฐฯ 
กลับมีจำนวนผูติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอยางมากในแตละวัน โดยเฉพาะรัฐ New York, New Jersey, 
California, Washington และ Florida ซึ่งเปนรัฐที่มีคนตางชาติและนักทองเที่ยวอยู 
จำนวนมาก

      สวนหนึ่งมาจากการตื่นตัวที่เกิดขึ้นชากวาที่ควรจะเปน นาจะเปนเพราะในตอนแรก WHO 
ยังมองวา COVID-19 ยังไมมีความรุนแรงมากนัก ประกอบกับประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป 
มองวา COVID-19 ไมตางจากไขหวัดซึ่งมีการระบาดและทำใหมีผูเสียชีวิตเปนจำนวนมากใน 
ทุกปอยูแลวในสหรัฐฯ จนกระทั่งยอดผูติดเชื้อสูงขึ้นอยางนาตกใจ จึงทำใหหลายคนเริ่มเปลี่ยน 
ความคิด รวมทั้งตัวประธานาธิบดีเอง ที่เริ่มประกาศโยนความผิดใหกับ Chinese Virus 
และประกาศความหวังแบบแปลกๆ ไวกับยาบางประเภทที่ไมตรงกับแนวทางรักษาที่ถูกตองกับ 
การรักษาไวรัสนัก เชน ยา Chloroquine ซึ่งเปนยาแกโรคมาลาเรีย เปนตน

     อยางไรก็ตาม สหรัฐฯ ในฐานะที่ไดชื่อวา มีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลก จากการ 
ประกาศผลการประเมินโดยมหาวิทยาลัย จอหน ฮอบกินส เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 
ก็พยายามแกไข และเรงการศึกษาวิจัยพัฒนา แนวทางในการรักษาโรคนี้มากขึ้น พรอมทั้งมีการ 
ระดมทรัพยากรเพื่อแกไขสถานการณวิกฤตในบางรัฐ โดยเฉพาะ นิวยอรกและละแวกใกลเคียง 
รัฐบาลไดทุมงบประมาณในการศึกษาวิจัยวัคซีน การสรางศูนยตรวจหาผูติดเชื้อ การวาจางและ 
สรางผลตอบแทนพิเศษใหแกผูเชี่ยวชาญและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตางๆ รวมถึง การลงทุนและ 
ขอความรวมมือจากบริษัทเอกชนในการชวยกันผลิตอุปกรณเครื่องมือการแพทยที่จำเปน  
ทำเนียบขาวมีการประกาศขอความรวมมือจากประชาชนในการงดการพบปะรวมกลุม และ 
การเดินทางหากไมมีความจำเปน การสนับสนุนใหสถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัย และโรงเรียน 
ตางๆ ปรับเปลี่ยนการดำเนินการตางๆ เพื่อใหประชาชนไมมีความจำเปนที่จะตองออกจากบาน
อยางไรก็ตาม เนื่องจาก มลรัฐตางๆ มีอำนาจปกครองอิสระ จึงทำใหรัฐตางๆ สามารถบังคับใช 
มาตรการที่แตกตางตามความเสี่ยงเฉพาะในแตละรัฐ เชน การใชมาตรการเคอรฟว การใชกอง 
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กำลังพิเศษในการตรวจตราควบคุมประชาชนใหอยูในกฎระเบียบ แตการระดมกำลังผูเชี่ยวชาญ 
และบุคลากรจากรัฐหนึ่งไปชวยอีกรัฐหนึ่ง ยังคงมีจำกัดเนื่องจากรัฐบาลกลางไมสามารถบังคับ 
รัฐบาลทองถิ่นไดเบ็ดเสร็จแบบในจีน

   แมวาจำนวนยอดผูติดเชื้อจะยังสูงขึ้นในทุกวัน หลายฝายเชื่อวาจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นแสดง 
ใหเห็นศักยภาพในการตรวจหาผูติดเชื้อ ซึ่งยิ่งเจอผูติดเชื้อเร็วก็จะยิ่งชวยใหหนวยงานที่เกี่ยว 
ของสามารถชะลอการระบาดของโรคไดเร็วยิ่งขึ้น 

3. อิตาลี หมาป่าเฒ่า ผู้หายใจรวยริน

      จากสถานการณในปจจุบัน อาจนับไดวา อิตาลีเปนประเทศที่ประสบกับสภาวะที่หนักหนา 
สาหัสจากปรากฏการณแพรระบาดครั้งนี้ที่สุด หลายคนกลาววา สาเหตุหนึ่งที่ทำใหมีการ 
ระบาดรุนแรงของ COVID-19 ในอิตาลีจะเกิดจากวัฒนธรรมและพฤติกรรมของชาวอิตาเลียน 
ไมวาจะเปนการทักทายดวยการกอดหอม การชอบเขาสังคมและรักสนุก แตปจจัยสำคัญ 
ที่ทำใหอิตาลีไมสามารถรับมือกับการระบาดไดคือนโยบายของภาครัฐที่ไมสอดคลองกับความ 
รุนแรงของไวรัส โดยในชวงเดือนที่ผานมา อิตาลีเนนการตรวจหาผูติดเชื้อโดย พุงเปาไปที่ 
ผูที่มีอาการรุนแรงแลว ซึ่งนโยบายนี้ทำใหไมมีการหยุดการระบาด เพราะผูติดเชื้อสวนใหญ 
จะไมแสดงอาการ กวาที่ผูติดเชื้อจะไดรับการตรวจและรักษาพยาบาลก็มักจะมีอาการหนักแลว

    อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำใหอิตาลีมีความลังเลในการบังคับใชมาตรการตางๆ คือ ความกังวลใน 
สภาพเศรษฐกิจของประเทศ โดยกอนหนาการระบาด อิตาลีก็มีปญหาทางเศรษฐกิจอยูแลว 
ทั้งปญหาดานหนี้ระหวางประเทศ ปญหาสังคมผูสูงอายุ ดังนั้น รัฐบาลจึงเกรงวาหากมีการ 
ประกาศสภาวะฉุกเฉินหรือปดประเทศจะยิ ่งทำใหเศรษฐกิจของประเทศย่ำแยลงไปอีก 
โดยเฉพาะรายไดจำนวนมากของอิตาลี มาจากการทองเที่ยวและการจำหนายสินคาฟุมเฟอย 
ซ่ึงในยามวิกฤตทางเศรษฐกิจ คำคม “กินไมไดแตเทห” ไมสามารถทำใหสินคาฟุมเฟอยของอิตาลี 
ขายได เทากับ “ขอกินได ไมตองเทห” 

  อิตาลีเปนประเทศที่มีประชากรเปนผูสูงอายุมากที่สุดในโลกเปนอันดับสองรองจากญี่ปุน 
โดยประชากรที่มีอายุ 65 ปขึ้นไปนับเปนรอยละ 23 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งประชากรกลุมนี้ 
เปนกลุมที่มีความเสี่ยงในการติดโรคและเสียชีวิตจาก COVID-19 มากที่สุด แมวาผูสูงอายุใน 
อิตาลีจะพักอาศัยตามลำพัง แตลักษณะสังคมของอิตาเลียน สมาชิกครอบครัวยังมีความใกลชิด 
ผูสูงอายุจะยังไปมาหาสูกับลูกหลาน ทำใหพวกเขามีโอกาสไดรับ COVID-19 จากคนหนุม 
สาวไดงาย นั่นคือเหตุผลวาทำไมยอดผูติดเชื้อและผูเสียชีวิตของอิตาลีจึงเพิ่มขึ้นอยางนากลัว 

 ขณะนี้อิตาลีประสบปญหาการขาดแคลนสถานที่และอุปกรณในการรักษาผูปวยอยางหนัก 
การใหบริการทางการแพทยไมสามารถตอบสนองความตองการของผูปวย บุคลากรทางการ 
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มาตรการรับมือ COVID-19 ของประเทศต่างๆ ที่น่าสนใจ  

แพทยเริ่มมีการติดเชื้อและเสียชีวิต สภาพเศรษฐกิจที่รัฐบาลพยายามประคับประคองไวก็ยิ่ง 
ตกต่ำลงอยางฉุดไวไมอยู อิตาลีจึงเปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นวา ในวิกฤตโรคระบาด ความลังเล 
การขาดความเขาใจในโรคระบาด การตระหนักถึงสภาวะวิกฤต ของทั้งภาครัฐและประชาชน 
ทำใหเกิดผลรายที่แกไขไดยาก และในสภาพปจจุบัน เห็นไดชัดเจนวา ในสภาวะการระบาด 
การแสวงหาความชวยเหลือจากประเทศเพื่อนบานก็เปนสิ่งที่กระทำไดยากยิ่ง เพียงแตมี 
รายงานขาว จีนพยายามเขาไปชวยเหลือมิตรประเทศอยางอิตาลี ซึ่งมีสายสัมพันธกันอยางดี 
จากยุคเสนทางสายไหม สูยุคสายแถบและเสนทาง ตามประสาชาติพันธุที่กินเสนกันมาชานาน

ประเทศไทย...ช้างน้อยที่ไม่ธรรมดา
       ภาครัฐของไทยใหความรวมมือในการวางมาตรการรับมือการแพรระบาดของโคโรนาไวรัส
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ ทางกระทรวงสาธารณสุขพบยาตานไวรัสที่อาจจะใชในการรักษาผูติดเชื้อ 
ได อยางไรก็ตามทางสภาเภสัชฯ และมูลนิธิเขาถึงเอดสไดประกาศเตือนประชาชนวาอยาซื้อ 
ยารักษาโคโรนาไวรัสกินเองเนื่องจากอยูในระหวางทดลองและเสี่ยงตอการดื้อยา

 ประเทศตองเจอกับปญหาดานบริหารตางๆ เชน การเปดรับและการกักตัวคนไทยจาก 
ตางประเทศกลับไทย การแจกหนากากอนามัยและเจลลางมือใหกับประชาชน การใหความ 
ชวยเหลือแกประชาชนที่กำลังเดือดรอน รวมถึง มาตรการการควบคุมการเดินทางและ 
กิจกรรมตางๆ ของประชาชน ซึ่งแมวาจะไดรับการวิพากษวิจารณจากสาธารณะ แตเจาหนาที่ 
ผูรับผิดชอบไดปรับปรุงและสรางความเขาใจกับประชาชนอยางตอเนื่อง 

    จากสถานการณตึงเครียดที่ทั่วโลกตางหวาดกลัวเชื้อโคโรนาไวรัส แตหากมองในการจัดการ 
ในภาพรวมของไทยแลว ไทยก็ไดรับการชื่นชมจากนานาชาติ ในการจัดการควบคุมเชื้อไวรัส 
อยางมีประสิทธิภาพ ขอพิสูจนหนึ่งคือ ไทยสามารถควบคุมจำนวนผูติดเชื้อและผูปวยจากไวรัส 
ใหมีจำนวนนอยลงๆ ในแตละวัน (ไมเชื่อก็อยาลบหลู เชื่อแลวก็อยาประมาท)

ที่มา: 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานวิจัยและวิชาการ วช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/24/COVID-19-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world

https://www.sciencemag.org/news/2020/03/china-s-aggressive-measures-have-slowed-COVID-19-they-may-not-work-other-c

ountries

https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/COVID-19-us-cases.html

https://www.aljazeera.com/news/2020/03/emergencies-closures-states-handling-COVID-19-200317213356419.html

https://www.aljazeera.com/news/2020/03/italy-COVID-19-fatality-rate-high-200323114405536.html



วิทย์ปริทัศน์ |  OST Science Review ฉบับที่ 3/256320

COVID-19 กับผลกระทบ โอกาสในวิกฤต และ 
โลกหลังโควิด

   ในประวัติศาสตร มนุษยเราไดผานวิกฤตโรคระบาดมาแลว 
หลายครั้ง แตคงไมมีครั้งไหนที่สงผลกระทบตอมนุษย สังคม 
และโลกไดครอบคลุมมิติไดกวางขวางไดเทากับ COVID-19 
เพราะไวรัสตัวนี้ไมเพียงแตสงผลใหเกิดความเจ็บปวยสูญเสียใน 
ระดับบุคคลแลว การระบาดของ coronavirus ยังสงผลกระทบ 
ไปทั่วทุกมิติ และเกือบทุกประเทศ เนื่องจากนับแตเราไดเขาสู 
ยุคโลกาภิวัตน แมเสนเขตแดนรัฐยังจะแบงโลกออกเปนประเทศ 
ตามที่แสดงในแผนที่ แตการติดตอคาขาย การไปมาหาสู รวมทั้ง 
การสื่อสารบนโลกออนไลน ทำใหผูคนบนโลก ถูกผูกไวอยาง 
ใกลชิด และผลกระทบของการสัมผัสทางตรง ที่มาจากการสัมผัส 
และติดเชื้อ และผลกระทบทางใจ ที่มาจากการสื่อสารในโลก 
ออนไลน ที่ทำใหการรับรูขาวสาร การตั้งสติ และการตื่นตระหนก 
เกิดเปนกระแสไปทั่วโลก และมีพลวัตที่รวดเร็ว รวมทั้งยังไมมี 
ใครคาดเดาไดวา วิกฤตการณครั้งนี้ จะยุติและผานพนไปเมื่อใด

COVID-19 ความท้าทายต่อการปฏิสัมพันธ์ของ 
มนุษย์ในยุค Globalization และสังคมผู้สูงอายุ 
(Aging Society)
 
    อาการปวยจาก COVID-19 อาจจะไมรุนแรงสำหรับ 
คนสวนใหญ (รอยละ 81) แตกลับเปนโรคที่นากลัว 
สำหรับผูสูงอายุและผูที่มีโรคประจำตัวบางอยาง เชน 
โรคหัวใจ โรคหอบ ฯลฯ และสิ่งที่จะชวยลดหรือ 
ปองกันการระบาดของไวรัสเพื่อมิใหระบาดไปถึงกลุม 
เสี่ยง คือ การหลีกเลี่ยงการปฏิสัมพันธระหวางมนุษย 
ไมวาจะเปนคนกลุมเสี่ยงหรือไม  มนุษยเปนสัตวสังคม 
ดวยความสามารถในการปฏิสัมพันธที ่ซับซอนของ 
มนุษย ทำใหสังคมมนุษยมีการพัฒนากาวหนาอยาง 
รวดเร็ว ไมวาจะเปนการพบปะหารือเพื่อแลกเปลี่ยน 
ความคิดและเจรจาตอรอง การรวมตัวเพื่อถายทอด 
ความรูเชนในหองเรียน และการเดินทางขามรัฐขาม 
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COVID-19 กับผลกระทบ โอกาสในวิกฤต และ โลกหลังโควิด

แดนดวยเทคโนโลยีคมนาคมตางๆ 
โดยเฉพาะในยุค globalization 
ที่มนุษยทั่วโลกเชื่อมตอกันไมทางใดก็ 
ทางหนึ่ง แตตอนนี้กิจกรรมทางสังคม 
เหลานี้ ไดกลายเปนการสนับสนุน 
การระบาด รัฐบาลและ ผูเชี่ยวชาญ 
ทั่วโลกขอความรวมมือจากประชาชน 
ให  งดการเด ินทางท ั ้ ง ในและต าง 
ประเทศ งดการออกจากบาน งดการ 
รวมกลุม ขอปฏิบัติตางๆ เหลานี้ทำให 
การดำเนินชีวิตและการ เขาสังคมของ 
มนุษยเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง

อาชีพที่จำเป็นในช่วงวิกฤต

  เมื่อพูดถึงอาชีพที่มีความสำคัญ 
อยางมากในชวงวิกฤตการระบาดของ 
coronavirus แพทย พยาบาล และผู 
ใหบริการทางการแพทยในสวนตางๆ 
คงเป นคนกลุ มแรกที ่ท ุกคนนึกถ ึง 
เพราะเปนสายอาชีพที่เปนดานหนา 
ในการร ับม ือก ับไวร ัสและผ ู ป  วย 
อยางไรก็ตาม ในขณะที่คนสวนใหญ 
สามารถเก็บตัวในบานหรือทำงานจาก
ที ่บ านเพ ื ่อป องก ันต ัวเองจากการ 
ระบาด ยังมีคนในอีกหลายสายอาชีพ 
ที ่ย ังต องออกทำงานและเผชิญกับ 
ความเสี่ยง เชน พนักงานในหางสรรพ- 
สินคาแผนกอาหาร และซุปเปอร- 
มารเก็ตยังทำงานหนักในการจัดเตรียม
สินคาเพื่อใหลูกคาสามารถซื้อหาสินคา
ที่ตองการได พนักงานทำความสะอาด 
และเก็บขยะที ่ต องเผชิญกับสถาน- 
การณที ่มีความเสี ่ยงเพื ่อรักษาความ 
สะอาดของบานเมือง คนขับรถแท็กซี่ 
และบริษัทขนสงตางๆ ท่ียังชวยใหบริการ 
คนในพื้นที่ตางๆ ยังสามารถเดินทาง 

หรือสงของหรือสินคาใหกันได รวมถึง 
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตางๆ 
ที ่ย ังตองปฏิบัติหนาที ่เพื ่อมั ่นใจวา 
ประชาชนอยูในกฎระเบียบ และ 
เจาหนาที่ภาครัฐบางภาคสวน เชน 
สถานเอกอัครราชทูตในตางประเทศที่
มีหนาที่ใหขอมูลใหความชวยเหลือกับ
ประชาชน 

   ในขณะเดียวกัน มีหลายอาชีพ 
ที่เปนที่ยอมรับกันวาสามารถทำเงินได
มากกวาอาชีพอื่นๆ หรือมีความมั่นคง 
เปนที่ใฝฝนของหลายคน แตกลับเปน 
สายอาชีพแรกๆ ที่ถูกกระทบโดยวิกฤต 
COVID-19 กอนใคร เชน นักบิน 
สายการบินพาณิชยซ ึ ่งจะมีน ักบิน  
จำนวนมากตองตกงานเนื่องจากสาย 
การบินตางๆ กำลังประสบปญหา ไม 
สามารถใหบริการไดตามปกติ นักรอง 
นักแสดงเนื ่องจากงานแสดงงานโชว 
ตางๆ ตองถูกยกเลิก วิกฤตครั้งนี้ทำให 
เห็นวาอาชีพที่เกี่ยวของกับปจจัยสี่และ
ความอยูรอดของมนุษยเปนอาชีพที่จะ
ยังอยู ต อไปไดโดยเฉพาะในสถาน- 
การณไมปกติ

เมื่อความตระหนักกลายเป็น
ความตระหนก

  จริงอยูที่ประชาชนจะตองปรับตัว 
และเปลี่ยนพฤติกรรมหลายอยางเพื่อ 
ปองกันตัวเองและชวยลดการระบาด 
แตการตระหนักบางครั้งก็มีมากเกินไป
จนกลายเปนความตระหนกและกอให 
เกิดความวุนวายขึ้นในสังคม ปรากฏ 
การแรกที่เราไดเห็นกันคือการเหยียด 
เชื้อชาติในสถานการณ COVID-19 
การเกลียดกลัวชาวตางชาติหรือ คนจีน 
(Xenophobia) เกิดจากความไมรู 
ความกลัว และการตัดสินคนที่ 
stereotype ซึ่งชาวตะวันตกมองวา 
COVID-19 เปนโรคที่เกิดจากคนจีน 
จึงเกิดความกลัวและความเกลียดชัง 
คนเอเชียจึงเกิดเหตุการณทำรายชาว 
เอเชียขึ้นตามที่เห็นในขาว แตใน 
ปจจุบัน เหตุการณก็เริ่มกลับตาลปตร 
กลายเปนคนเอเชียก็เริ่มกลัวฝรั่งบาง 
เพราะการแพรระบาดในยุโรปและ 
สหรัฐอเมริกา ดูจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
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การกักตุนสินคา เปนที่เขาใจไดวา 
ในสถานการณที่ไมปกติ มนุษยเรา 
ตองการเตรียมความพรอมเพื่อความ 
อยูรอด อยางไรก็ตาม โดยหลักการ 
แลว การกักตุนสินคาจำนวนมากๆ 
ไม ม ีความจำเป นในสถานการณน ี ้ 
ถึงแมวาหลายคนจะมองวาเปนสิทธิ 
สวนบุคคลในการกักตุนสินคา แต 
การทำเชนนี้กอใหเกิดปญหาที่ตามมา 
เชน คนที่มีรายไดนอยหรือผูสูงอายุ 
ไมสามารถเขาถึงสินคาที ่จำเปนได 
ความวุนวายการแกงแยงสินคา ปญหา 
การโกงราคาและผู ค าที ่ฉวยโอกาส 
ไปจนถึงปญหาหนากากขาดแคลนซึ่ง 
กระทบไปถึงแพทยและผูใหบริการทาง
การแพทยซึ่งมีความจำเปน ซึ่งหาก 
ประชาชนมีความเขาใจและปฏิบัติตน 
ในแบบที่เหมาะสมจะทำใหเราสามารถ
หลีกเลี่ยงปญหาเหลานี้ได

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและ
ความเหลื่อมล้ำทางสังคม

    การเจ็บปวย เสียชีวิต การหยุดงาน 
หรือตกงาน สงผลไปสูการสูญเสีย 
รายได ซึ่งจะสงผลกระทบไปสู 
คาใชจายภายในครัวเรือน โดยการ 
สูญเสียงานหรือเสียรายไดนี้จะมีโอกาส
เกิดขึ ้นกับคนที่มีฐานะยากจนที่เปน 
แรงงานนอกระบบ (Informal 
Worker) มากกวาคนที่มีรายไดแนนอน 
จากงานประจำ และมีโอกาสที่จะเกิด 
ขึ้นในประเทศดอยพัฒนา/กำลังพัฒนา
มากกวาประเทศที่พัฒนาแลว ดังนั้น 
ผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 นี้ จะสงผลตอเนื่องไป 

สูระดับความยากจนและความเหลื่อม
ล้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นได

  ผลกระทบในระยะสั้นเหลานี้อาจ 
สงผลไปสูผลกระทบระยะยาวได เชน 
การท่ีประเทศจะสูญเสียขีดความสามารถ
ในการแขงขันและการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจในระยะยาว (Long-Term 
Economic Growth) เนื่องจากจะ 
ตองใชทรัพยากรจำนวนมากในการ 
ปองกันและรักษาเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ 
จนขาดแคลนทรัพยากรในการลงทุน 
ในโครงสรางพื้นฐานที่จำเปน นอกจาก 
นี้ยังเกิดการสูญเสียทางดานทุนมนุษย 
(Human Capital) ของประเทศ ที่จะ 
ตองเจ็บไขไดปวยเรื้อรัง (เชนโรค 
ที่เกี่ยวของกับปอด) หรือการที่เด็ก 
นักเรียนนักศึกษาจะตองหยุดเรียน 
โดยเฉพาะในประเทศที่มีฐานะยากจน
ที ่ระบบการพัฒนาทุนมนุษยอยาง 
ระบบสาธารณสุขและระบบการศึกษา
ยังไมครอบคลุมทั่วถึงนัก

โอกาสท่ามกลางวิกฤต

 เมื่อคนไมสามารถเดินทางออก 
จากบานได ธุรกิจจำนวนมากจึงได 
รับผลกระทบโดยตรง ไมวาจะเปน 
ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจคาขาย ธุรกิจ 
ทองเที่ยว ฯลฯ ในชวงไมกี่เดือนที่ 
ผานมา บริษัทและหางรานจำนวนมาก 
ตองทยอยปดตัว อยางไรก็ตาม 
ทามกลางวิกฤต ธุรกิจบางอยางกลับ 
พบชองทางและโอกาสที่จะอยูรอด

        บริการส่งอาหารถึงบ้าน 
  เมื่อไมสามารถออกไปทานอาหาร 
ที่รานอาหารได บริการสงอาหารที่บาน 
เชน Uber Eats และ DoorDash จึง 
เปนทางเลือกที่เหลือ โดยลูกคา 
สามารถสั่งซื้ออาหารไดผาน mobile 
app หรือสื่อ online ไมจำเปนตอง 
ออกจากบานหรือปฏิสัมพันธกับใคร 
นักวิเคราะหเศรษฐกิจ เชื่อวาเราจะ 
ไดเห็นยอดขายของบริษัทผูใหบริการ 
เหลานี้สูงขึ้นในชวงนี้
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COVID-19 กับผลกระทบ โอกาสในวิกฤต และ โลกหลังโควิด

หุ่นยนต์ให้บริการ 
    ในเมื่อมนุษยถูกจำกัดความสามารถ 
ในการเดินทางการปฏิส ัมพันธทาง 
สังคม นี่จึงเปนโอกาสใหหุนยนตได 
แสดงบทบาท บริษัทผูผลิตหุนยนต 
ในสหรัฐฯ ไดมีการพัฒนาหุนยนต 
ผูชวยขึ้น โดยหุนยนตจะทำหนาที่ให 
ความชวยเหลือแกเจาหนาที ่ในการ 
ดูแลผูปวย การจัดสงยา หรือการตอบ 
คำถามพูดคุยกับผูปวย 

     ตัวอยางหนึ่งคือ บริษัท Promobot 
ซึ่งตั้งอยูที่รัฐ Philadelphia ไดเริ่มใช 
หุนยนตในยาน Times Square 
เพื่อตอบสอบถามประชาชนเกี่ยวกับ 
การพบเห็นผูที่มีอาการปวยที่อาจเกิด 
จาก coronavirus รวมถึงการแจกจาย 
หนากากและใหขอมูลแกประชาชน 
ตามทองถนน 

   สินค้าสุขภาพ 
   เมื่อคนมีความตระหนัก ถึงความ 
สำคัญของสุขอนามัยที่ดี สินคาและ 
บริการดานสุขภาพกลาย เปนส่ิงจำเปน 
ในชีวิต เชน หนากาก อนามัย เจลแอล- 
กอฮอล ถุงมือ ฯลฯ 
 
 ธุรกิจสรางสรรคอื่นๆ ที่ถูกสราง 
สรรคขึ้นเพื่อตอบสนองพฤติกรรมใหม
ของผูบริโภค เชน โรงภาพยนตรแบบ 
Drive-in หรือโรงแรมที่ปรับปรุงเพื่อ 
ใชเปนสถานที่ใหบริการแกผูที่ตองการ
กักตัวดูอาการ COVID-19 

โลกหลังโควิด

      ในชวงการระบาดของ coronavirus กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและ 
การดำเนินธุรกิจหลายอยาง ซึ่งผูเชี่ยวชาญเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงเหลานี้จะยังคงอยู 
แมการระบาดจะสิ้นสุดลง

การทำงานที่บ้านและวัฒนธรรมการทำงานที่ให้ความไว้วางใจพนักงาน

      การทำงานที่บาน แมวาจะเปนแนวปฏิบัติที่ไดรับความนิยมมากขึ้น เพราะสามารถ   
พิสูจนไดวามีขอดีหลายประการ ทั้งการประหยัดเวลาการเดินทาง การลดรายจาย 
บางประกาศของบริษัท และประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นจากการใหอิสรภาพ 
การทำงานแกพนักงาน แตในองคกรจำนวนมากการทำงานที่บานยังถือเปนเรื่องใหม 
ดวยเพราะขาดความพรอมดานเทคโนโลยีและการยึดติดกับวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม 
การระบาดของ coronavirus จึงเปนสถานการณบังคับใหบริษัทสวนใหญตองปรับตัว 
นำเอาวัฒนธรรมใหมนี้มาใช คาดวาหลังจากการระบาด แนวทางการทำงานจากที่บาน 
นาจะเปนที่ปฏิบัติมากยิ่งขึ้น และการปฏิสัมพันธแบบ face-to-face จะมีความสำคัญ 
นอยลงเพราะหลายคนไดมีประสบการณแลว ไมวาจะเปนการเรียนการสอน การ 
ประชุม ผานระบบ teleconference หรือ การแสดงคอนเสริตผานระบบ live video 
วิกฤตการณครั้งนี้ ไดสอนใหบุคลากรของรัฐทั้งผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา 
หันมาศึกษาเทคโนโลยีที่ชวยใหการทำงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ลดตนทุนนอยลง
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ความตระหนักรู้ด้านสุขอนามัยและสภาพความเป็นอยู่ที ่เปลี ่ยนไป
     การระบาดของ COVID-19 ทำใหคนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัยมากยิ่งขึ้นและ 
ตระหนักถึงสิ่งที่มองไมเห็น เชน แบคทีเรียและเชื้อไวรัสที่อยูรอบตัวเรา คนสวนใหญมีการระมัดระวังตัว 
มากขึ้น ไมวาจะเปนการปองปากเวลาไอจาม การลางมืออยางถูกวิธี การใสหนากากอนามัยทั้งสำหรับผูปวย 
และผูที่ยังแข็งแรงดี รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางแนวปฏิบัติและโครงสรางหลายอยาง เชน การตรวจเช็ค 
ที่สนามบิน ตอไปจะไมเพียงแตใหความสำคัญตอการตรวจจับอาวุธแตจะรวมไปถึงเชื้อโรคที่อาจจะติดมาจาก 
ผูเดินทาง การตรวจเอกสารการเดินทางจะเพิ่มการตรวจสอบประวัติการใหวัคซีนและการรักษา รวมไปถึง 
การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมในอาคารตางๆ ใหมีการระบายอาการมากย่ิงข้ึน มีระบบกรองอากาศ เปนตน

ความสำคัญของ data science 
       สิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอยางในสถานการณระบาดครั้งนี้คือ ขอมูลผูปวย ผูเสียชีวิต และกลุมเสี่ยง รวมถึง 
ขอมูลการกระจายของสินคาและบริการบางอยาง การเก็บขอมูลเหลานี้ไมใชเรื่องงายเพราะมีการเปลี่ยน 
แปลงเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา รวมถึงการนำเสนอขอมูลใหแกสาธารณะที่ชวยใหประชาชนสามารถเขาใจ 
สถานการณจริงเปนเรื่องที่ทาทาย มีหลายประเทศไดแสดงความเปนผูนำในการนำเสนอขอมูล ในขณะที่ 
หนวยงานรัฐในอีกหลายประเทศตองพึ่งพาความสามารถของภาคเอกชน ในสภาวการณนี้ ทำใหผูที่มีความรู 
ความสามารถดานขอมูลไดแสดงความสามารถ และไดแสดงใหเห็นถึงความสำคัญในสถานการณจริง สาขา 
data science จะกลายเปนสาขาวิชาที่จะไดรับความสนใจมากขึ้นในอนาคต
การเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์ และคำว่า “ความดี” จะมีนิยามที่ชัดเจนขึ้น 

       ตามที่กลาวในขางตน คนหลายหลายกลุมอาชีพ ไดรับบทบาท และมุมมองของการอยูรวมกันในสังคม 
และฝาฟนอุปสรรคไปดวยกัน ผูคนสวนหนึ่ง ชวยจัดการและรวมฝกฝนการรักษาความปลอดภัยและระเบียบ 
ของสังคมหลายอาชีพตองหันมาเหลียวหลังมองคนที่ดอยโอกาส ผูประกอบการอภิมหาเศรษฐี หลายคนตอง 
ยกเวนคาเชาใหรานคาในหาง ดารานักแสดงหันมาบริจาคเงิน ประชาชนจำนวนมาก  ความแขงขัน 
เบียดเสียดหมดไป คนหันมารักษาวินัยตามแถวตามตอนที่จัดวางไว คนพักการติดตามนักเลงคียบอรด 
นักวิจารณบางจำพวกที่ไมไดชวยอะไรมากนักนอกจากเอาเทาแชน้ำไวนอกเรือ ยุคหลังจากการระบาดของ 
COVID -19  ผูคนในหลายประเทศคงไดตระหนักและสนใจในการทำความดีและรวมดวยชวยกันมากขึ้น 
ความดีทำไดมากมาย หรือหากไมรูจะชวยอะไรไดมากในทางโลกในยามนี้ หากเปนคนพุทธ ก็ตั้งสติ คิดดี 
แผเมตตา สวดรัตนสูตรพรอมๆ กับที่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก และพระภิกษุทั่วประเทศ 
กำลังรวมสวดใหชาวไทยและชาวโลกฝาวิกฤตไปดวยกัน = สิ่งที่ไมเห็น ไมใชไมมี  
     สำหรับโลกเองนั้น สถานการณในวันนี้ อยางนอยคงชวยทุเลาปรากฏการณโลกรอน และการใชทรัพยากร 
อยางสิ้นเปลืองไปไดไมมากก็นอย มนุษยไดรับโอกาสทางสติปญญาจากธรรมชาติ ใหปรับเปลี่ยนสรรพสิ่ง 
บนโลกใหเปนไปตามความตองการของตน แตมนุษยก็ไมสามารถมีอำนาจเหนือธรรมชาติไดทั้งหมดเพราะ 
เมื่อเราทำรายธรรมชาติก็เหมือนเราทำรายตัวเอง เพราะมนุษยก็เปนสวนหนึ่งของธรรมชาติบนโลกใบนี้ 

ที่มา: 
https://www.medicalnewstoday.com/articles/coronavirus-81-of-cases-are-mild-study-says
https://www.foodnavigator.com/Article/2020/03/19/Online-food-delivery-one-of-the-only-winners-in-coronavirus-outbreak
https://www.vox.com/recode/2020/3/11/21174720/coronavirus-amazon-robots-air-purifiers
https://www.courierpress.com/story/opinion/columnists/jon-webb/2020/03/17/coronavirus-grocery-store-workers-deserve-h
uge-thanks/5067088002/
https://time.com/5797836/coronavirus-racism-stereotypes-attacks/
https://www.posttoday.com/finance-stock/columnist/618563
https://hbswk.hbs.edu/item/how-the-coronavirus-is-already-rewriting-the-future-of-business
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