ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก
ชุมชนแห่งความเชื่อ ปฏิบัติ และประกาศข่าวดี
จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
“รับมือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่”
ช่วงส่งท้ายปี เก่าฉลองปี ใหม่ทางการจีนบอกว่าพบผูป้ ่ วยปอดบวมไม่ทราบสาเหตุประมาณ ๔๐ คน
โดยยืนยันว่า เกิด จากเชื อ้ ไวรัส ตัว ใหม่ ที่อยู่ใ นตระกูล โคโรน่า ตระกูล นีม้ ี พี่ นอ้ งที่ก่อโรคอยู่แ ล้ว ๖ ตัว
ไวรัสซาร์ส ที่ ระบาดใหญ่เมื่อปี ๒๐๐๓ และไวรัสโรคเมอร์ส (ทางเดินหายใจเฉี ยบพลันตะวันออกกลาง)
ก็อยู่ใ นตระกูล นี ้ โดยปกติ เราจะเรียกชื่ อไวรัส ตัว ใหม่ต ามสถานที่ ที่ พบครัง้ แรก แต่เนื่องจากยังไม่ มี
การกาหนดชื่ออย่างเป็ นทางการ ชาวบ้านและหนังสือพิมพ์เลยถือโอกาสเรียกไวรัสอู่ฮ่นั (Wuhan) ซึ่งเป็ น
เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ ยจุดตัง้ ต้นที่พบ
ตอนแรกทางการจีนยืนยันว่าโรคนีไ้ ม่ติดจากคนสู่คน ทาให้ผคู้ นไม่กังวลเท่าไร และบอกว่าควบคุม
โรคได้โดยการปิ ดตลาดอาหารทะเล เขาสงสัยว่าตลาดนีเ้ ป็ นแหล่งรวมเชือ้ เพราะมีการเอาสัตว์ต่างๆมา
ขายให้ชาวบ้านไปทาอาหาร ทัง้ งู ค้างคาว และอื่นๆ แต่ไม่กี่วนั ก็พบว่าจานวนผูป้ ่ วยเพิ่มสูงขึน้ อย่างรวดเร็ว
จากหลักสิบ เป็ นร้อยและล่า สุด ในช่ว งตรุ ษ จี นวันที่ ๒๖ มกราคมนี ้ มี รายงานโดยองค์การอนามัยโลก
<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports> พบผูป้ ่ วย
ที่ยืนยันทางห้องปฎิบตั ิการ ๒๐๑๔ ราย เสียชีวิต ๕๖ ราย และยังรอผลการตรวจอีกเกือบสองพันราย แต่
คาดการณ์ว่า หากรวมคนไข้ที่มีอาการเล็กๆน้อยๆและไม่ได้ไปโรงพยาบาล ผูป้ ่ วยน่าจะเป็ นหลักหมื่น
สถานการณ์ในจีน น่า จะรุนแรงมากเพราะถึงขั้นประธานาธิบ ดี สี จิน ผิง ของจีนต้องออกโรงมา
แถลงการณ์เองว่าประเทศกาลังเจอวิกฤตร้ายแรง ไม่มีเวลาที่จะมาฉลองตรุษจีนกันแล้ว แถมยังใช้ยาแรง
ด้ว ยการสั่งปิ ด ล้อมเมื องใหญ่ ๆทัง้ อู่ฮ่ ันและเมืองใกล้เคี ยงที่มี การระบาด คนในห้า มออก นอกจากห้า ม
เดินทางในประเทศแล้ว ยังสั่งห้า มไม่ ใ ห้บ ริษัททัว ร์นาคนจี นออกไปเที่ยวต่างประเทศ ไม่เคยมี การใช้
มาตรการแบบนีม้ าก่อนในประวัติศ าสตร์การควบคุมโรค ประเทศอื่ นขืนทาแบบนีป้ ระชาชนคงลุกมาไล่
รัฐบาล แต่เนื่องจากจี นเป็ นการปกครองรวม ศูนย์ค าสั่งของประธานาธิบ ดี แ ละในฐานะหัว หน้า พรรค
คอมมิวนิสต์เป็ นคาสั่งที่ไม่ตอ้ งมีขอ้ โต้แย้ง คนจีนตอนนีจ้ ึงอกสั่นขวัญหาย ทัง้ เรื่องกลัวโรคและกลัวการ
ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค
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คาสั่งของท่า นสี จิน ผิง นัน้ จะเวิรค์ หรือไม่ใ นจีนคงต้องติดตาม แต่ น่าจะช่วยชะลอการแพร่
ระบาดของโรคจากการที่นกั ท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวและนาโรคมาด้วย ซี่งก็พบว่ามีถึง ๑๐ ประเทศที่เริ่มพบ
นักท่องเที่ยวจีนหรือคนนอกที่ไปยังพืน้ ที่ระบาดรวมทัง้ ไทยด้วย ตอนนีป้ ระเทศต่างๆก็เริ่มเตรียมตัวรับ
สถานการณ์ที่คาดว่าน่าจะมีโอกาสเป็ นไปได้สามแบบคือ แบบแรกมีเฉพาะผูป้ ่ วยที่ไปติดเชือ้ จากที่อื่น
และกลับมาป่ วยในบ้านแต่ไม่ มีการแพร่ต่อ แบบที่สองคื อ มีการแพร่ต่อในประเทศแต่ไม่กว้างขว้า ง
เรียกว่าเอาอยู่ แต่แบบที่สามที่ไม่มีใครอยากเห็นคือ แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางในประเทศเหมือนที่จีน
เจออยูแ่ ต่ยงั เอาไม่อยู่ ถ้าเอาไม่อยูแ่ บบนีห้ ลายๆประเทศก็จะเกิดภาวการณ์ระบาดไปทั่วโลกได้
ดังนัน้ หากทางแวดวงคาทอลิกทั้งวัด โรงเรี ยนและชุมชนได้เตรีย มตัว ในเรื่ องนี ก้ ็น่า จะเป็ น
ประโยชน์ ช่วยกันแนะนาประชาชนให้เริ่มพฤติกรรมสุขภาพเพื่ อป้องกันโรค (ข้อมูลที่แนบมา) ช่วยกัน
ติดตามข่าวสารชองกระทรวงสาธารณสุข ไม่แพร่กระจายข่าวที่สร้างความตื่น กลัว ฯลฯ การต่อสูก้ บั
โรคระบาดต้องอาศัยทัง้ ความรูแ้ ละความรัก และทีจ่ ะขาดเสียไม่ได้คือความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะทรงเป็ น
พละกาลังและเป็ นโล่ กาบัง อันเข้ม แข็งให้เราต่อสูแ้ ละเอาชนะการระบาดของไวรัส อู่ฮ่นั นีไ้ ด้อย่า ง
แน่นอน

นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์
ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
kum.ungchusak@gmail.com

~2~

การป้ องกันโรคทางเดินหายใจ รวมถึงไวรัสอู่ฮ่ัน สาหรับประชาชนทั่วไป
๑) ผูม้ ีอาการเป็ นหวัด ไข้ ไอ จาม เจ็บคอ ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่กระจายเชือ้ ไปสู่สมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือผูใ้ กล้ชิดคนอื่นๆ แยกห้องนอนจนหายปกติ
๒) ประชาชนทั่วไปและคนไข้โรคหวัดควรหมั่นล้างมือด้วยนา้ และสบู่หรือเช็ดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพราะมือ
เป็ นช่องทางนาเชือ้ เข้าสูร่ า่ งกายโดยการแคะจมูกและขยีต้ า
๓) ผูท้ ี่มีอาการไข้หวัดไม่จาเป็นต้องไปขอตรวจว่าติดเชือ้ อูฮ่ ่นั หรือไม่ สามารถรักษาตนเอง ด้วยการพักผ่อน
ที่บา้ น ยกเว้นในรายที่ป่วยหลังกลับจากประเทศที่มีการระบาด หรือมีอาการมาก ได้แก่ไข้สงู ปวดเมื่อย
กล้ามเนือ้ มาก หายใจลาบาก หอบเหนื่อย หรือมีอาการหวัดร่วมกับอาการผิดปกติอื่นๆ ควรพบแพทย์และ
บอกประวัติโรคประจาตัว ประวัติการเดินทางหรือการสัมผัสกับผูป้ ่ วยรายอื่นในช่วงสองสัปดาห์ที่ผา่ นมา
๔) ชุมชนสนับสนุนจัดหาเจลเช็ดมือที่มีแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้มีประจาในที่ซึ่งผูค้ นมาชุมนุมกัน
เช่นในวัด โรงเรียน ห้องประชุม ฯลฯ เพื่อตัดวงจรการแพร่เชือ้
๕) ติดตามข่าวสารที่ถกู ต้องจากกระทรวงสาธารณสุข https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php
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