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กระทรวงสาธารณสขุประกาศให้โควดิ-19 เป�นโรคติดต่อ
อันตรายลําดับที� 14 ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อแห่งชาติ 2558 

พยาธสิภาพ SARS-CoV-2 
ระบบภมูคิุ้มกัน (Macrophage, T cells, B cells) ใน
การต่อสูกั้บสิ�งแปลกปลอมมกีารหลั�งไซโตไคนใ์นปรมิาณ
มากรา่งกายควบคมุไมไ่ด้(Cytokine storm syndrome)
(Bikdeli, et al, 2020) นาํไปสูภ่าวะปอดอักเสบ
รุนแรง(severe pneumonia) กลุ่มอาการหายใจลําบาก
เฉียบพลัน (acute respiratory distress syndrome)
เซลล์ปอดถกูทําลาย ถงุลมหนาขึ�นเป�นพงัผดื(fibrosis)
ยดืหยุน่นอ้ยลง ออกซเิจนเขา้ปอดไมไ่ด้ จะหายใจเรว็ หอบ
จนถึงการหายใจล้มเหลว และเสยีชวีติในที�สดุ

บทนาํ

“เสน้ทางโควดิ-19 ชวีติที�ต้องทบทวน” มจุีดมุง่
หมายเพื�อทําความเขา้ใจ “ความสาํคัญ” และ
“คณุค่า” การใชช้วีติแบบปกติใหมที่�ทกุคนต้อง
ปรบัความคิด พฤติกรรม และสรา้งวนิยัในชวีติ
3 รูปแบบ คือ รูปแบบชวีติที�ชา้ลง การใชช้วีติ
แบบน้อยแต่ได้มาก และแนวคิดการทํางานเรว็
บนพื�นฐานมาตราการสวมหน้ากาก เวน้ระยะ
ห่าง ล้างมอื ลดกิจกรรม อยูใ่นที�ที�อากาศ
ถ่ายเท และวคัซนี บทความนี�ขอเป�นสว่นหนึ�ง
ของประวติัศาสตรก์ารระบาดโควดิ-19 ทั�วโลก
โดยประมวลจากการติดตามสถานการณ์การ
ระบาดอยา่งใกล้ชดิ คาดวา่สาระความเขา้ใจครั�ง
นี�จะนาํไปสูค่วามปกติในรูปแบบใหมอ่ยา่งถาวร

บทคัดยอ่
สถานการณข์องโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา-19

2. การฝ�กหายใจเขา้ลึกๆชา้ๆ(Deep-slow Breathing) ให้ได้ปรมิาตรอากาศเขา้ปอดเต็มที� เป�นการ
    ขยายถงุลม เพิ�มความยดืหยุน่ 
3. การนอนควํ�า(Awakening Prone) เนื�อปอดสว่นหลังที�ถกูหัวใจกดทับขยายได้ดีขึ�น เพิ�มความ
    ยดืหยุน่

สถานการณก์ารแพรร่ะบาด

การฟ�� นฟูปอด (Respiratory Exercise) 
1. การเคลื�อนไหว(Mobilization) เหนี�ยวนาํประจุ
   ของกล้ามเนื�อ(electrical activity) สารสื�อ
   ประสาทระหวา่งกล้ามเนื�อ เอ็น และเสน้เลือด 
   เชน่ การเดิน

พลาสมาของผู้ป�วยที�หายจากโรคจะมแีอนติบอดี(IgG) ที�รา่งกายสรา้งขึ�นมาเพื�อกําจดัเชื�อไวรสั ใชเ้สรมิการรกัษายบัยั�งไวรสัไมใ่ห้เขา้ไปทําลายเซลล์ปอดจนทําให้
ปอดอักเสบ WHO, FDA มคํีาสั�งอนมุติัฉกุเฉินใชเ้ป�นมาตรการในการรกัษา และจนีได้ใชช้ว่งการระบาดในเมอืงอู่ฮั�น(Chenguang Shen, et al, 2020) 

การรกัษาด้วยพลาสมา(Convalescent Plasma Treatment) 

การควบคมุ
สถานการณก์ารระบาด

การแยกผูติ้ดเชื�อ
(Isolation) 
และการกักกันผูส้มัผสั
(Quarantine) 
เป�นแนวทางสาํคัญที�
ชว่ยควบคมุ
สถานการณ์การระบาด
ของโรคโควดิ-19 ได้

โควดิ-19 โรคติดเชื�อทางเดินหายใจที�ติด
ต่อได้ง่าย อัตราแพรเ่ชื�อ (Reproductive
rate) ของ SARs-CoV-2 ค่อนขา้งสงู คือ
2.2-5.7(ผูติ้ดเชื�อ 1 คนสามารถแพร่
กระจายไปให้คนอื�นได้ 2.2-5.7 คน จาํนวน
ผูติ้ดเชื�อจะสงูขึ�นอยา่งต่อเนื�อง(R<1 การ
แพรก่ระจายนอ้ย ผูติ้ดเชื�อรายใหมจ่าํนวน
ลดลง การระบาดจะยุติในที�สดุ)

การตัดวงจรการแพรก่ระจายโรค

สถานการณ์ COVID-19 ผลักให้คนทั�วโลก
เขา้สู ่“ความปกติรูปแบบใหม”่ ในทกุด้าน:
สาธารณสขุ การศึกษา ธุรกิจ การดําเนนิ
ชวีติ

อากาศ
ถ่ายเท วคัซนี

ระยะห่าง
สวม

หน้ากาก 
 

ลด
กิจกรรม 

ประกาศการฉีดวคัซนีเป�น
“วาระแห่ง ชาติ” ที�จะต้อง
ดําเนินการอยา่งครบวง จร
ทั�งการจดัหาการกระจายและ
การฉีด เพื�อเรง่สรา้ง
ภมูคิุ้มกันหมูใ่ห้กับประเทศ 
             
                นายกรฐัมนตร ี
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ล้างมอื 

ประจุ(Ions) ลบในธรรมชาติ
          อนุภาคในอากาศมลัีกษณะสมดลุทางประจุไฟฟ�า(เป�นกลาง) แต่
ปรากฏ การณ์ธรรมชาติมกีารแตกตัวของ O2 เป�นประจุลบสงู และรงัสี
แอลฟา   เบตา แกมมาจากดวงอาทิตย ์ฟ�าผ่าทําให้เกิดประจุลบในชั�น
บรรยากาศ 
          ธรรมชาติไอออนลบบาํบดัอากาศให้บรสิทุธิ�ชว่ยให้ปลอดภัยจาก
มลภาวะ (เชื�อโรค  ฝุ�นละออง PM2.5) และพบวา่ปรมิาณไอออนลบ
>50,000 ไอออนสามารถกําจดัเชื�อไวรสั แบคทีเรยี และเชื�อราได้

การใชช้วีติแบบปกติใหม ่(New Normal) 

การมชีวีติอยูไ่มใ่ชเ่พื�อประโยชน์ของบางสิ�ง
แต่เพื�อมชีวีติอยู(่There is more to life
than increasing its speed) กับวถีิที�
เปลี�ยนไปเมื�อต้องกักตัวอยูบ่า้น แบบใชช้วีติ
ชา้ๆบนความเรยีบง่าย มสีาระ เป�นลักษณะ
การใชช้วีติ “เรว็ไมว่า่ ชา้ให้เป�น”(Carl
Honoré, 2017) จุดเปลี�ยนชวีติด้วยจงัหวะ
ก้าวเดินใหมที่�ชา้ลง ใชช้วีติทกุยา่งก้าวอยา่ง
สมเหตสุมผล สมดลุ ซมึซาบความหมาย
ของชวีติได้มากขึ�น เป�นการสรา้งสมดลุแห่ง
ชว่งเวลาในชวีติให้กลับคืนมา 

 รูปแบบชวีติที�ชา้ลง
(SLOW LIFE)

Tina Williamson(2020)

การใชช้วีติแบบนอ้ยแต่ได้มาก(Less is More) ประยุกต์หลัก การพื�นฐานมนิิ
มอล(Minimalism Living/ Living with Less) มาปรบัใชค้้นหาความ
สมดลุในชวีติ(Ludwig Mies van der Rohe)

  การใชช้วีติแบบน้อยแต่ได้มาก(MINIMALISM LIVING) 

ประโยชนก์ารใชช้วีติสไตล์ล์มนิมิอล
การทํางานที�เนน้การตัดสนิ
ใจและลงมอืทําด้วยความ
รวดเรว็ ลดขั�นตอนการ
ทํางานสื�อสารในทีมด้วย
ดิจทัิล(digital adoption)
วางแผนและทํางานปรบัปรุง
เป�นระยะๆสั�นๆอยา่งต่อ
เนื�อง(Sprint) และทัน
การณ(์Kate Eby, 2016) 

การทํางานเรว็
(AGILE MINDSET) 

เน้นสขุภาพ
งานอดิเรก

ลด ละ เลิก 
 ยดึติดวตัถุ

มทีี�วา่งสาํหรบั
สิ�งสาํคัญ

ความสขุ
มากขึ�น

  มั�นใจ                 
มากขึ�น

กลัวความล้ม
เหลวน้อยลง

จติใจ
สงบมากขึ�น

มอิีสระ
มากขึ�น

การรูเ้ท่าทันและแก้ไขวกิฤติที�ผา่นมา การล็อกดาวน์
จรงิจงัในพื�นที�ที�เป�นจุดระบาดรุนแรง ความสาํเรจ็ของการ
จดัหาและกระจายวคัซนีให้เพยีงพอ และมาตรการเยยีวยา
มาตราการสาํคัญ คือ ความรว่มมอืของทกุคนที�พรอ้มกับ
การเผชญิความท้าทายใหม ่ตลอดจนการปรบัเปลี�ยนมุม
มอง ความคิด และมองไปขา้งหนา้ในสถานการณ์
COVID-19 ขบัเคลื�อนการใชช้วีติแบบปกติใหม(่New
Normal) ใหม ่สรา้งสมดลุแห่งชว่งเวลาในชวีติบนความ
เรยีบง่าย ลดขั�นตอนการทํางาน มสีาระ มคีวามหมายและ
ความคล่องตัว ท่ามกลางความสงบกับความพอดี ก้าว
ผา่นและหยุดการแพรร่ะบาดของโรคไปด้วยกันอีกครั�ง
หนึ�งนาํไปสูค่วามปกติในรูปแบบใหมอ่ยา่งถาวร
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