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ผมเป็นโควิด-๑๙  !?

สมชัย บวรกิตติ

สำานักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภาแห่งประเทศไทย

 ผู้เขียนรู้จักโควิด-๑๙ ตั้งแต่เดือนมกราคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓ จากขา่วพบผูป้ว่ยโรคโคโรนาไวรสัหลายราย 

ที่นครวูฮัน  มณฑลหูเป่ย ประเทศสาธารณรัฐประชาชน

จีนในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ก็สนใจติดตามเรื่อยมา 

และเขียนบทความหลายตอนลงพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

เพื่อบันทึกความรู้ความเข้าใจตามลำาดับเหตุการณ์ท่ี

เกี่ยวข้อง  (ดูเอกสารท้ายบทความ)

 บทความแรกเป็นบทฟื้นวิชาชื่อ About Coro-

naviruses and COVID-19 ลงพิมพ์ในธรรมศาสตร์เวช

สาร ๒๕๖๓;๒๐: ๓๒๖-๓๓๐  บทต่อมาเป็นเรื่องโคโรนา

ไวรัสขึ้นสมอง ลงพิมพ์ในวารสารประสาทวิทยาศาสตร์ 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ๒๕๖๓;๑๕:๖๙-๗๑ The CoV-

2019 Spares Most Kids วารสารประสาทวทิยาศาสตร์ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๕๖๓;๑๕:๗๒-๗๓ Fur-

ther Understanding of COVID-19 วารสารประสาท

วิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๕๖๓;๑๕:๗๔

-๗๕ เรื่องหน้ากาก วารสารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ๒๕๖๓; ๒: Coronavirus Reinfection 

ธรรมศาสตร์เวชสาร ๒๕๖๓;๒๐: ๓๓๘-๙ วัคซีน บีซีจี 

ตา้นโคโรนาไวรสั วารสารประสาทวทิยาแหง่ประเทศไทย 

๒๕๖๓; ๓๖(๔): ๗๗ ประสบการณ์ฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ 

วารสารโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัขอนแก่น ๒๕๖๔;๒(๔):  

๒๓๗ สวมหน้ากากซ้อน ๒ ชั้น วารสารโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๖๔; ๒(๔): ๒๓๙  COVID-19 

Vaccines AMJAM 2021(2): 151-153  

 จากการติดตามข่าวและข้อมูลวิชาการจาก

วารสารวชิาการทัง้ในและตา่งประเทศ ทำาใหรู้จ้กัโคโรนา

ไวรัสได้ระดับหนึ่ง

 ครัน้แลว้กม็เีหตกุารณ์ใหม ่เมือ่ผูเ้ขียนไปรว่มงาน

วนัเกิดของหลานชายอาย ุ๓ ขวบเมือ่คนืวนัศกุรวนัที ่๒๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ แลว้เช้าวันรุง่ข้ึนไดท้ราบข่าวจากบตุร 

ชายว่าหลายคนโดยเฉพาะเจ้าภาพคือบุตรชายลูกสะไภ้ 

และหลานเจ้าของวันเกิดติดเชื้อโคโรนาไวรัส-๒๐๑๙ 

ผู้ เขียนจึงรีบไปรับการตรวจเชื้อจากโพรงจมูกที่  

โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งก็ทราบผลว่าติดเชื้อเช่นกัน 

จึ งติ ด ต่อศาสตราจารย์  นายแพทย์ ก้อง เกี ยรติ   

กูณฑ์กันทรากร ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ขอเข้ารับ

การรักษา ได้เข้าอยู่ในโรงพยาบาลต้ังแต่เย็นวันเสาร์ที่ 

๒๖ พฤษภาคม ได้รับการตรวจโพรงจมูกซ้ำา ตรวจเลือด 

ถ่ายภาพรังสีทรวงอก และนอนพักในโรงพยาบาล ๒ คืน 

(เสารแ์ละอาทติย)์ หลงัจากทีท่ราบวา่ผลการตรวจปรกต ิ

และไม่มีอาการป่วยแต่อย่างไร แพทย์ก็อนุญาติให้กลับ

บ้านได้ คือกลับวันจันทร์ ทำาให้ได้ร่วมประชุมกับคณะผู้

จัดทำาวารสารราชบัณฑิตสภาเป็นครั้งแรก

 เหตุการณ์ครั้งนี้ ผู้เขียนถือว่าเป็นประสบการณ์

สว่นตวักบัโควดิ-๑๙ ครัง้ที ่๒  ครัง้แรกเกดิขึน้เมือ่ผูเ้ขยีน

ไปรบัการฉีดวคัซีนแอสตราเซเนคาเขม็แรกทีโ่รงพยาบาล

ศิริราช ทำาให้แผลเริมในปากที่เป็นมาเกือบสัปดาห์หาย

เปน็ปลดิทิง้หลงัจากได้รบัวคัซีนไม่ก่ีช่ัวโมง ได้รายงานอยู่

ในวารสารโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ๒๕๖๔; ๒

(๔): ๒๓๗ 

 เหตุการณ์ครั้งใหม่ครั้งที่ ๒ นี้น่าสนใจ เพราะมี

ข้อคิดหลายอย่าง หากเป็นช่วงที่ผู้เขียนยงัทำางานแข็งขัน

อยู่ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ก็คงได้ทำาวิจัย ได้งานดี

อีกเร่ือง เพราะผู้เขียนคิดว่าใครก็ตามที่หายใจรับไวรัส

ในละอองลอย (droplets) ที่ผู้ติดเชื้อปล่อยออกมาจาก

การไอ การพดู การหายใจออก (โดยไมไ่ด้แยกตัวหา่งจาก

ผู้ติดเชื้อที่อยู่ข้างเคียงด้วยระยะสัก ๒ เมตร และไม่ได้

สวมหน้ากากปิดปากจมูก และล้างมือบ่อยๆ ก็อาจได้รับ

เชื้อเข้าทางหายใจ โดยเฉพาะเข้าโพรงจมูกและคอ หอย)  

แต่โคโรนาไวรัสเป็น obligate intracellular parasite 

ที่จะก่อโรคได้ ก็ต่อเมื่อเข้าไปแบ่งตัวอยู่ในเซลล์ของผู้รับ

เชือ้ โดยอาศยักลวธิานการเจาะด้วยอาวธุหนาม (spikes)  

ทีอ่ยูร่อบตัวไวรัส และอาศยัเอน็ซัยม์แองจิโอเทนสิน คอน

เวอร์ทิงก์ เป็นตัวต้อนรับ (นรัตถพล เจริญพันธุ์. แองจิ

โอเทนซินคอนเวอร์ทิงก์เอนซัยม์; บทบาททางสรีรวิทยา
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และความเกี่ยวข้องกับโควิด-๑๙. ใน: สมชัย บวรกิตติ, 

ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร (บรรณาธิการ). เวชศาสตร์

ปริทรรศน์. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิมพ์

ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔ หน้า ๑๒๔-๑๓๓. ดังนั้นหากผู้ได้

รับเชื้อเป็นผู้มีภูมิต้านกลวิธานการเข้าสู่เซลล์ เช่นได้รับ

วัคซีนที่มีศักยภาพต้านไวรัสบุกรุกเข้าเซลล์ ผู้ที่ได้รับเชื้อ

ก็ไม่เป็นโรค

 เนื่องจากผู้เขียนได้รับวัคซีนโควิด-๑๙ ครบ  

๓ เขม็ตัง้แตเ่ดอืนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึง่นา่จะมภีมูติา้น

ไวรสับกุรกุเขา้เซลลเ์พือ่ก่อโรค ดงันัน้โคโรนาไวรสั-๒๐๑๙ 

จึงไม่สามารถบุกเข้าเซลล์ร่างกายของผู้เขียน 

“ผู้เขียนจึงไม่เป็นโรค”
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