ข้ อแนะนําเกีย, วกับข่ าวลือ:
โรคโควิด-19 'แพร่ เชื;อทางอากาศ’ ได้ หรื อไม่ ?
มีโพสต์ในโซเชียลมีเดียจํานวนมากในหลายภาษา แสดงความกังวลว่าเชื>อโรคโควิด19 อาจเป็ นไวรัสทีF ‘แพร่ ทางอากาศ’ ได้ แต่ไวรัส SARS-CoV-2 ทีFแพร่ ทาง
อากาศได้คืออะไร และเรารู ้อะไรบ้างเกีFยวกับเชื>อไวรัสโควิด-19 และ
ความสามารถในการอยูร่ อดและแพร่ กระจาย
ในอากาศ?
เนืFองจากมีขอ้ มูลทางวิทยาศาสตร์มากมายเกีFยวกับไวรัสนี> มันจึงสําคัญมากทีFคุณ
จะต้องเข้าใจศัพท์เฉพาะทีFเจ้าหน้าทีFสาธารณสุ ขใช้ เพืFอจะได้อธิบายศัพท์และ
ความหมายต่อผูฟ้ ังของคุณได้
Translators without Borders กําลังรวบรวมศัพท์เฉพาะทางสําคัญทีF
มักจะใช้เกีFยวกับโรคโควิด-19 รวมทั>งศัพท์เฉพาะทีFใช้กนั ทัวF ไป เพืFอจัดทําอภิธาน
ศัพท์ในภาษาง่ายๆ ในหลายภาษา นีFคือเครืF องมือทีFดีเยียF มซึFงจะทําให้คุณมันF ใจได้วา่
การแปลคําศัพท์ของคุณสอดคล้องกับคําศัพท์ทีFนกั ข่าวอืFนๆ ใช้

ไวรัสโควิด-19 แพร่ ทางอากาศได้ หรื อไม่ ?
คําถามนี>ตอบได้ยาก เนืFองจากไวรัสใหม่และโรคใหม่น> ีมีหลายองค์ประกอบ
นักวิทยาศาสตร์จึงยังต้องทดลองเพืFอค้นหาข้อมูลเพิFมเติมอยูต่ ่อไป เมืFออ้างอิงจาก
คําแนะนําล่าสุ ดขององค์การอนามัยโลก ไวรัสนี>กไ็ ม่ถือว่าแพร่ ทางอากาศได้ แต่
ผูเ้ ชีFยวชาญด้านโรคทางเดินหายใจและฝอยละอองก็มีขอ้ สงสัย และกล่าวว่าการ
รวบรวมข้อมูลให้เพียงพอจะยืนยันได้วา่ ไวรัสนี>แพร่ ทางอากาศได้หรื อไม่น> นั อาจใช้
เวลาหลายปี
องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ส่ วนใหญ่จะแพร่ ผา่ น
ทางการสัมผัสโดยตรงกับผูท้ ีFติดเชื>อ และการสัมผัสละอองขนาดใหญ่ทีFติดเชื>อจาก
ทางเดินหายใจ ซึFงมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 5 ไมโครเมตร ละอองของเหลวนั>น
ใหญ่และหนักกว่า และคาดว่าน่าจะเดินทางได้เพียงระยะสั>นหลังจากการไอหรื อจาม
ก่อนจะตกลงบนพื>นหรื อพื>นผิวอืFน
เมืFอเจ้าหน้าทีFสาธารณสุ ขกล่าวว่า ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอทีFจะกล่าวว่าไวรัส
SARS-CoV-2 แพร่ ทางอากาศ นันF หมายความเพียงว่า เขาไม่เชืFอว่าไวรัสจะ
เดินทางได้ในละอองของเหลวขนาดเล็ก หรื อเรี ยกว่าฝอยละอองในอากาศ ทีFมี
เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 5 ไมโครเมตร
หลักฐานส่ วนใหญ่บ่งชี>วา่ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่น> ีคงอยูใ่ นฝอยละอองได้เฉพาะ
ในบางกรณี เท่านั>น

ไวรัสที ( ‘แพร่ทางอากาศได้’ คืออะไร?
ไวรั สที(แพร่ ทางอากาศได้ คือไวรั สที(สามารถแขวนลอยอยู่ในอากาศ
ได้ โดยเฉพาะเวลาคนที(ติดเชื อD ไอหรื อจาม คนอื(นที(ไม่ ร้ ู ตัวอาจ
หายใจเอาไวรั สเหล่ านีเD ข้ าไป ทําให้ ติดเชื อD ได้ ไวรั สที(แพร่ ทาง
อากาศได้ นีอD าจส่ งผลกระทบต่ อทัDงสัตว์ และมนุษย์
มีไวรั สธรรมดาหลายชนิดที(แพร่ ทางอากาศได้ ที(คุณอาจเคยได้ ยิน
ชื( อมาก่ อน เช่ น เชื อD หวัดทั(วไปก็ถือว่ าเป็ นเชื อD ที(แพร่ ทางอากาศได้
เช่ นเดียวกับเชื อD ไข้ หวัดใหญ่ วัณโรค และโรคอีสุกอีใส เป็ นต้ น

ฝอยละอองในอากาศคืออะไร?
ฝอยละอองในอากาศเป็ นคําศัพท์ ทางฟิ สิ กส์ หมายถึงของเหลวหรื อ
ของแข็ง (ไวรั ส) ที(ลอยอยู่ในก๊ าซ (เช่ น อากาศ) ฝอยละอองใน
อากาศไม่ จาํ เป็ นต้ องมีไวรั สอยู่เสมอไป หมอกก็เป็ นฝอยละอองใน
อากาศ ทําให้ หยดนําD ลอยตัวอยู่ในอากาศ เช่ นเดียวกับหมอก
อนุภาคแขวนลอยต่ างๆ ก็สามารถอยู่ในอากาศได้ นานเป็ นชั(วโมง
หรื อนานกว่ านัDน ขึนD อยู่กับปั จจัยต่ างๆ เช่ น ความร้ อน และ
ความชื นD
ความแตกต่ างสําคัญระหว่ างละอองกับฝอยละอองในอากาศ คือ
ละอองนัDนหนักและใหญ่ กว่ า จึ งไม่ สามารถลอยอยู่ในอากาศได้ นาน
ส่ วนฝอยละอองในอากาศ ซึ( งองค์ การอนามัยโลกเรี ยกว่ า ละอองไอ
นัDนจะเล็กกว่ า 5 ไมโครเมตร ซึ( งสามารถอยู่ในอากาศได้ เป็ น
เวลานาน และแพร่ กระจายไปได้ ไกลกว่ า 1 เมตร
ฝอยละอองในอากาศอาจเป็ นตัวกลางให้ ชินD ส่ วนเชื อD ไวรั สได้
จากนิยามของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด
(Harvard Medical School) ฝอยละอองในอากาศคือ
ชิ นD ส่ วนของไวรั สที(ลอยอยู่ในอากาศหรื อเดินทางในอากาศได้ กรณี
เช่ นนี D ฝอยละอองในอากาศ ก็คือนําD ลายหยดเล็กๆ ที(มเี ชื อD ไวรั สอยู่
ฝอยละอองนีอD าจออกมาจากคนที(ติดเชื อD โคโรน่ าไวรั ส ตอนที(ไอ
หรื อจาม ถึงแม้ จะไม่ มอี าการก็ตาม
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ทําไมคนจึงกังวลเรื2 องเชื5อไวรัสทีแ2 พร่ ทางอากาศได้ ?
คนจะกังวลหากไวรัสแพร่ ทางอากาศได้ เพราะนันF เพิFมความเสีF ยงต่อคนจํานวนมาก
ขึ>นอย่างมีนยั สําคัญ ไวรัสทีFแพร่ ทางอากาศได้น> นั มีแนวโน้มทีFจะแพร่ กระจายได้ง่าย
และอาจควบคุมได้ยากกว่า
ในงานวิจยั ทีFเผยแพร่ เมืFอเดือนมีนาคมนั>น นักวิจยั ได้อธิบายถึงวิธีการทีFฝอยละอองทีF
มีชิ>นส่ วนโคโรนาไวรัสสามารถอยูใ่ นอากาศได้นานถึงสามชัวF โมง ซึFงหมายความว่า
คนอืFนอาจหายใจเอาชิ>นส่ วนไวรัสนั>นเข้าไปได้หลังจากไวรัสถูกขับออกมาแล้วหลาย
ชัวF โมง อย่างไรก็ตาม งานวิจยั นี>มีขอ้ จํากัด เนืFองจากปัจจัยภายนอกเช่น ความชื>น
และเงืFอนไขอืFนๆ สามารถส่ งผลต่อระยะเวลาทีFไวรัสมีชีวติ อยูใ่ นรู ปของฝอยละออง
ในอากาศได้
ในกรณี หนึFง นักร้องหลายคนจากวงขับร้องประสานเสี ยงในซี แอทเทิลติดโรคโควิด19 ได้ แม้วา่ สมาชิกคนอืFนจะไม่มีอาการ และในการแสดงครั>งนั>นสมาชิกได้รักษา
ระยะห่างระหว่างกันแล้วก็ตาม สมาชิกสองคนทีFติดเชื>อเสี ยชีวติ ในภายหลัง
อย่างไรก็ตาม หากคุณจามหรื อไอลงทีFมือหรื อพื>นผิวสักจุดหนึFง นักวิทยาศาสตร์
พบว่า โคโรน่าไวรัสสามารถอยูไ่ ด้ถึงสีF ชวัF โมงบนทองแดง อยูไ่ ด้ถึง 24 ชัวF โมงบน
กระดาษแข็ง และอยูไ่ ด้ถึงสองสามวันบนพลาสติกและสเตนเลส ด้วยเหตุผลดังกล่าว
การทําความสะอาดพื>นผิว การล้างมือ และการเว้นระยะห่างทางสังคมในสถานทีF
สาธารณะจึงถือเป็ นแนวปฏิบตั ิทีFดี

องค์ การอนามัยโลกแนะนําให้ ทาํ ตามมาตรการป้ องกันพืนJ ฐาน
ต่ อไปนีJ:
• ล้ างมือบ่ อยๆ
ทําความสะอาดมือให้ ทั(วบ่ อยๆ ด้ วยเจลล้ างมือที(มแี อลกอฮอล์
หรื อล้ างด้ วยสบู่และนําD
ทําไมล่ ะ? การล้ างมือด้ วยสบู่และนําD หรื อเจลล้ างมือที(มแี อลกอฮอล์
จะฆ่ าไวรั สที(อาจอยู่บนมือของคุณได้
• รั กษาระยะห่ างทางสังคม
รั กษาระยะห่ างอย่ างน้ อย 1 เมตร (3 ฟุต) ระหว่ างคุณกับคนอื(น
ที(ไอหรื อจาม
ทําไมล่ ะ? เมื(อคนเราไอหรื อจาม ละอองของเหลวขนาดเล็กจะ
กระจายจากจมูกหรื อปาก ซึ( งอาจมีไวรั สปนอยู่ได้ หากคุณอยู่ใกล้
เกินไป คุณอาจหายใจเอาละอองนัDนรวมทัDงเชื อD โรคโควิด-19 เข้ า
ไป หากผู้ที(ไอป่ วยด้ วยโรคนี D
• หลีกเลีย9 งการสัมผัสดวงตา จมูก และปาก
ทําไมล่ ะ? มือนัDนสัมผัสพืนD ผิวมากมาย และอาจติดเชื อD ไวรั สมาด้ วย
เมื(อติดเชื อD แล้ ว มือก็สามารถนําเชื อD ไวรั สไปยังดวงตา จมูก หรื อ
ปาก จากตรงนัDน ไวรั สก็เข้ าไปในร่ างกายและทําให้ คุณป่ วยได้
• รั กษาสุ ขอนามัยของทางเดินหายใจ
ให้ แน่ ใจว่ าคุณและบุคคลรอบตัวปฏิ บัติตามหลักสุขอนามัยทางเดิน
หายใจที(ดี ก็คือ เมื(อไอหรื อจาม ให้ ปิดปากและจมูกด้ วยข้ อพับ
แขนหรื อกระดาษชําระ จากนัDนทิ งD กระดาษชําระทันที
ทําไมล่ ะ? ละอองนัDนแพร่ เชื อD ไวรั สได้ การปฏิบัติตามหลัก
สุขอนามัยทางเดินหายใจที(ดี จะช่ วยปกป้องผู้คนรอบตัวคุณจาก
โรคโควิด-19 ได้
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แล้ วนักข่ าวควรจะรายงานข่ าวเรื2 องนีไ5 ด้ อย่ างไร?
ใช้ ภาษาง่ ายๆ ในการอธิบายศัพท์ เฉพาะทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ ทซี1 ับซ้ อนแก่ ผู้ชม
หากผูเ้ ชีFยวชาญใช้คาํ ศัพท์เฉพาะทางทีFคุณไม่เข้าใจ ขอให้พวกเขาอธิบายศัพท์ในภาษาทีFเข้าใจง่าย เพืFอให้แน่ใจว่าข้อความนั>นจะไม่ถูกตีความ
ผิดไป
ติดตามงานวิจยั ล่ าสุ ดในหัวข้ อนีK
ข้อมูลนั>นเปลีFยนแปลงได้เร็ วมาก ดังนั>น ต้องแน่ใจว่าบทความของคุณระบุวนั ทีFและลิงก์แหล่งข้อมูลต้นทางไว้ดว้ ย เพืFอให้ผชู ้ มตรวจสอบด้วย
ตัวเองได้หากข้อมูลไม่เป็ นปั จจุบนั
ให้ ข้อเท็จจริงเป็ นหลัก และอย่ าสร้ างความกลัวหรื อความตื1นตระหนก
หลีกเลีFยงการใช้คาํ ศัพท์ทีFทาํ ให้ตืFนตระหนกมากขึ>น อย่าลืมว่าคุณกําลังสืF อสารกับผูช้ มทีFกงั วลอยูแ่ ล้ว ใช้คาํ พรรณนาให้นอ้ ย และเน้นทีF
รายละเอียดให้มาก พยายามไม่ใช้คาํ ขยายทีFทาํ ให้ตืFนตกใจ เช่น “อันตรายถึงตาย” “น่ากลัว” หรื อ “นักฆ่า”
สนับสนุนให้ ผู้ชมได้ แสดงออก
พยายามไม่เน้นไปทีFสิFงทีFผชู ้ มควบคุมไม่ได้ แต่ทุกบทความควรมีคาํ แนะนําทีFผชู ้ มสามารถนําไปใช้ป้องกันตนเองได้จริ ง

