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Size & Content
Diameter: ≈100 nm
Volume: ~106 nm3 = 10-3 fL
Mass: ~103 MDa ≈ 1fg
Membrane: ≈2000 copies (measured for SARS-CoV-1)
Envelope: ≈
 20 copies (100 monomers, measured for TGEV coronavirus)
Nucleoprotein: ≈
 1000 copies (measured for SARS-CoV-1)
Spike trimer:
Length: ≈10 nm
Copies per virion: ≈
 100 (measured for SARS-CoV-1) (300 monomers)
Affinity to ACE2 receptor Kd: ≈1-30 nM

primed by TMPRSS2

ขนาดและองคป
์ ระกอบ

เสน
้ ผา่ นศูนยก์ ลาง: ≈100 นาโนเมตร
-3
ปริ มาตร: ~106 ลูกบาศกน
์ าโนเมตร = 10 เฟมโตลิตร
3
มวล: ~10 เมกะดอลตั น ≈ 1 เฟมโตกรั ม
โปรตีนเมมเบรน (Membrane, M): ≈2000 สาํ เนา (วั ดจากเชื้อ SAR-CoV-1)
โปรตีนเอนเวโลป (Envelope, E): ≈20 สาํ เนา (100 โมโนเมอร์, วั ดจากเชื้อ TGEV coronavirus)
นิ วคลีโอโปรตีน: ≈1000 สาํ เนา (วั ดจากเชื้อ SARS-CoV-1)
ไตรเมอร์ของโปรตีนสไปก์ (หนามบนผิวไวรั ส):
ความยาว: ≈10 นาโนเมตร
จาํ นวนสาํ เนาตอ่ อนุ ภาคไวรั ส: ≈100 (วั ดจากเชื้อ SARS-CoV-1) (300 โมโนเมอร์)
ความแข็งแรงในการจั บกั บตั วรั บ (ACE2),: Kd≈1-30 นาโนโมลาร์
กระตุน
้ โดยโปรตีน TMPRSS2 ในการเขา้ สูเ่ ซลล์

Genome
Genome length: ≈30kb
Number of genes: 10-14
Number of proteins: 24-27
Evolution rate: ~10-3 nt-1 yr-1  (measured for SARS-CoV-1)
Mutation rate: ~10-6 nt-1 cycle-1 (measured for MHV coronavirus)
Nucleotide identity to SARS-CoV-2: bat CoV - 96%; pangolin CoV 91%; SARS-CoV-1 80%; MERS 55%; common cold CoV 50%

จีโนม
ความยาวจีโนม: ≈
 30 กิโลเบส
จาํ นวนยีน: 10-14
จาํ นวนชนิ ดของโปรตีน: 24-27
อั ตราการวิวัฒนาการ (Evolution Rate): ~10-3 ตอ่ นิ วคลีโอไทดต
์ อ่ ปี (วั ดจากเชื้อ SARS-CoV-1)
อั ตราการกลายพั นธุ ์ (Mutation Rate): ~10-6 ตอ่ นิ วคลีโอไทด์ ตอ่ วงจรชีวต
ิ (วั ดจากเชื้อ for MHV coronavirus)
ความเหมือนของลาํ ดั บเบส (Nucleotide Identity) เมื่อเทียบกั บ Coronavirus ชนิ ดอื่น: B
 at CoV (จากคา้ งคาว) - 96%; Pangolin CoV (จากแพงโกลิน) 91%; SARS-CoV-1 80%; MERS 55%; CoV กอ
่ โรค
หวั ดทั ่วไป 50%

Replication Timescales
In tissue-culture
Virion entry into cell: ~10 min (measured for SARS-CoV-1)
Eclipse period: ~10 hours
Burst size: ~1000 virions ( measured for MHV coronavirus)

่ จาํ นวน
ระยะเวลาที่ใชเ้ พิม

(คา่ จากการศึกษาไวรั สในเนื้ อเยื่อที่เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ)
เวลาในการเขา้ สูเ่ ซลล:์ ~10 นาที (วั ดจากเชื้อ SARS-CoV-1)
Eclipse Period: ~10 ชั ่วโมง
Burst Size: ~1000 อนุ ภาคไวรั ส (วั ดจากเชื้อ MHV Coronavirus)

Host Cells
(tentative list; number of cells per person)
Type I and Type II pneumocyte: ~1011 cells
Alveolar macrophage: ~1010 cells
Mucous cells in nasal cavity: ~109 cells
Host cell volume: ~103 µm3 = 103 fL

เซลลเ์ จา้ บา้ น

(รายการเบื้องตน
้ ; ตั วเลขแสดงจาํ นวนเซลลต
์ อ่ คน)
Type I และ Type II Pneumocyte (ในปอด): ~1011เซลล์
Alveolar Macrophage (ในปอด): ~1010 เซลล์
เซลลเ์ ยื่อเมือกในโพรงจมูก: ~109 เซลล์

ปริ มาตรเซลล:์ ~103 ลูกบาศกไ์ มโครเมตร = 103 เฟมโตลิตร

Concentration
maximal observed values following diagnosis
Nasopharynx: 106-109 RNAs/swab
Throat: 104-108 RNAs/swab
Stool: 104-108 RNAs/g
Sputum: 106-1011 RNAs/mL
RNA counts can markedly overestimate infectious virions

ความเขม
้ ขน
้

แสดงคา่ สูงสุดที่เคยพบในการตรวจ
คอหอยสว่ น Nasopharynx: 106-109 โมเลกุลอาร์เอ็นเอตอ่ Swab
ลาํ คอ: 104-108 โมเลกุลอาร์เอ็นเอตอ่ Swab
อุจจาระ: 104-108 โมเลกุลอาร์เอ็นเอตอ่ กรั ม
เสมหะ: 106-1011 โมเลกุลอาร์เอ็นเอตอ่ มิลลิลิตร
จาํ นวนอาร์เอ็นเอที่ตรวจพบอาจมีคา่ สูงกวา่ จาํ นวนอนุ ภาคไวรั สที่กอ
่ โรคได้ (Infectious virions) มาก

Antibody Response - Seroconversion
Antibodies appear in blood after: ≈
 10-20 days
Maintenance of antibody response: ≈2-3 years (measured for SARS-CoV-1)

การตอบสนองของแอนติบอดี - Seroconversion
 10-20 วั น
แอนติบอดีเริ่ มปรากฏในเลือด: ≈
แอนติบอดีอยูใ่ นร่างกายไดน
้ าน: ≈2-3 ปี (วั ดจากเชื้อ SARS-CoV-1)

Virus Environmental Stability
Relevance to personal safety unclear
half-life
time to decay 1000-fold
Aerosols:
≈1 hr
≈4-24 hr

Surfaces: ≈1-7 hr
E.g. plastic,
cardboard
And metals

≈4-96 hr

Based on quantifying infectious virions. Tested at 21-23°C
and 40-65% relative humidity. Numbers will vary between
conditions and surface types (ref).
Viral RNA observed on surfaces even after a few weeks (ref)

ความเสถียรของไวรั สในสิง่ แวดลอ
้ ม

ความเกี่ยวขอ
้ งกั บอั นตรายจากไวรั สยั งไมเ่ ป็ นที่ทราบแน่ชัด
ิ
ครึ่ งชีวต
เวลากอ
่ นสลายตั ว 1000 เทา่
แอโรซอล: ≈1 ชม.
≈4-24 ชม.
พื้นผิว:
≈1-7 ชม.
≈4-96 ชม.
เชน
่ พลาสติก, กลอ่ งกระดาษลั ง, โลหะ
ิ โดยวิเคราะหท
คา่ ไดม
้ าจากการวั ดปริ มาณไวรั สที่ยังมีชีวต
์ ่ีอุณหภูมิ 21-23 องศาเซลเซียส
และระดั บความชื้นสั มพั ทธ์ 40-65%
ตั วเลขที่ไดจ้ ะขึ้นอยูก
่ ั บสภาวะที่ใชใ้ นการวิเคราะห์ และชนิ ดของพื้นผิว (ref).
อาร์เอ็นเอจากไวรั สบนพื้นผิว ยั งสามารถตรวจพบไดแ
้ มเ้ วลาผา่ นไปแลว้ 2-3 สั ปดาห์ (ref)

“Characteristic” Infection Progression in a Single Patient
Basic reproductive number, R0: typically 2-4, but varies further across space and time
(number of new cases directly generated from a single case)
Incubation period (median): ≈5 days (99% ≤ 14 days unless asymptomatic)
Diagnosis after ≈5 days
Latent period: ≈3 days
Infectious period:  ≈4 days
Recovery:
mild cases: ≈2 weeks
severe cases: ≈
 6 weeks
Case Fatality Rate: ≈0.8%-10% (uncorrected)
Infected Fatality Rate: ≈0.3%-1.3%
Inter-individual variability is substantial and not well characterized. The estimates are parameter ﬁts for population median in China and do not describe this variability (ref, ref).
Note the difference in notation between the symbol  ≈, which indicates “approximately” and connotes accuracy to within a factor of 2, and the symbol ~, which indicates “order of magnitude” or accuracy to within
a factor of 10.

คุณสมบั ติของการติดเชื้อในผูป
้ ่ วยรายบุคคล

คา่ ระดั บการติดเชื้อพื้นฐาน, R0: โดยปกติแลว้ อยูร่ ะหวา่ ง 2-4, แตข่ ้ึนอยูก
้ มดว้ ย
่ ั บเวลาและสิง่ แวดลอ
(เคสใหมห
่ ลายเคส ติดเชื้อมาจากเพียงเคสเดียว)
ระยะฟักตั ว (Incubation Period): คา่ Median ≈5 วั น (99% ≤ 14 วั น ยกเวน
้ กรณี ท่ีไมม
่ ีอาการ)
สามารถตรวจวินิจฉั ยไดห
้ ลั งจาก ≈5 วั น
ระยะแฝงตั ว (Latent Period): ≈3 วั น
ระยะแพร่เชื้อ (Infectious Period): ≈
 4 วั น
การฟื้ นตั วของผูป
เคสเบา: ≈2 สั ปดาห์
้ ่ วย:
เคสรุ นแรง: ≈6 สั ปดาห์
อั ตราการเสียชีวต
ิ ตอ่ จาํ นวนผูต
้ ิดเชื้อที่ไดร้ ั บการยืนยั น (Case Fatality Rate): ≈0.8%-10% (กอ
่ นปรั บลดความคลาดเคลื่อน)
้
อั ตราการเสียชีวต
ิ ตอ่ จาํ นวนผูต
(Infected Fatality Rate): ≈0.3%-1.3%
้ ิดเชื้อจริ งทั งหมด

หมายเหตุ: คา่ ประมาณตั วเลขที่นําเสนอนี้ เป็ นคา่ มั ธยฐานที่คาํ นวณไดจ้ ากประชากรจีน โดยยั งไมไ่ ดค
้ าํ นึ งถึงความผั นแปรของขอ
้ มูล ความผั นแปรของคา่ ตั วเลขระหวา่ งบุคคล (Inter-individual Variability) ในหมวดนี้ จึงมีสูง และ
ยั งไมไ่ ดร้ ั บการศึกษาโดยละเอียด (ref, ref)
Note the difference in notation between the symbol  ≈, which indicates “approximately” and connotes accuracy to within a factor of 2, and the symbol ~, which indicates “order of magnitude” or accuracy to within
a factor of 10.

้ มีความหมายตา่ งกั น โดย ≈ แสดงคา่ ประมาณซึ่งคลาดเคลื่อนไมเ่ กิน 2 เทา่ ในขณะที่ ~ เป็ นคา่ ประมาณที่คลาดเคลื่อนไมเ่ กิน 10 เทา่
หมายเหตุ: โปรดสั งเกตุวา่ สั ญลั กษณ์ ≈ และ ~ นั น

Abstract
The current SARS-CoV-2 pandemic is a harsh reminder of the fact that, whether in a single human host or a wave of infection across continents, viral dynamics is often a story about
the numbers. In this snapshot, our aim is to provide a one-stop, curated graphical source for the key numbers that help us understand the virus driving our current global crisis. The
discussion is framed around two broad themes: 1) the biology of the virus itself and 2) the characteristics of the infection of a single human host. Our one-page summary provides
the key numbers pertaining to SARS-CoV-2, based mostly on peer-reviewed literature. The numbers reported in summary format are substantiated by the annotated references
below. Readers are urged to remember that much uncertainty remains and knowledge of this pandemic and the virus driving it is rapidly evolving. In the paragraphs below we
provide “back of the envelope” calculations that exemplify the insights that can be gained from knowing some key numbers and using quantitative logic. These calculations serve to
improve our intuition through sanity checks, but do not replace detailed epidemiological analysis.

บทคัดยอ่

้ ก
ตั วเลขและขอ
้ มูลเชิงปริ มาณเป็ นหั วใจสาํ คั ญในการเขา้ ใจโรคระบาดร้ายแรงอยา่ ง SARS-CoV-2 ตั งแต
้ มูลเชิง
่ ลไกการติดเชื้อระดั บเซลลไ์ ปจนถึงแบบแผนการระบาดในประชากรขา้ มทวีป บทความนี้ มีจุดประสงคเ์ พื่อรวบรวบขอ
ปริ มาณตา่ ง ๆ ที่สาํ คั ญตอ่ การเขา้ ใจวิกฤตการณ์จากการระบาดของไวรั สชนิ ดนี้ โดยจะครอบคลุมสองประเด็นหลั กคือ: 1) ชีววิทยาของตั วไวรั ส และ 2) ลั กษณะการติดเชื้อในผูป
้ ่ วยรายบุคคล บทสรุ ปยอ่ นี้ นําเสนอขอ
้ มูลเชิงปริ มาณ
หลั ก ๆ เกี่ยวกั บเชื้อ SARS-CoV-2 ซึ่งสว่ นมากไดจ้ ากวารสารวิชาการที่ผา่ นการกลั ่นกรองจากผูเ้ ชี่ยวชาญแลว้ คา่ ตั วเลขตา่ ง ๆ ที่นําเสนอในแผน
่ สรุ ปรวบยอดนี้ จะมีแหลง่ ที่มาอา้ งอิงพร้อมคาํ อธิบาย อยา่ งไรก็ตาม เนื่ องจากยั งมี
่ เติม ผูเ้ ขียนจึงนําเสนอวิธีการประมาณตั วเลขสาํ คั ญที่ยังไมเ่ คยมีการวั ดมากอ
องคค
่ น่ชัดอีกมากเกี่ยวกั บโรคระบาดชนิ ดนี้ และไวรั สที่เป็ นสาเหตุของโรคก็กาํ ลั งกลายพั นธุ ไ์ ปอยา่ งรวดเร็ว ในสว่ นคาํ อธิบายเพิม
่ นดว้ ย จาก
์ วามรู้ ท่ียังไมแ
้ ้ นฐาน โดยการคาํ นวณดั งกลา่ วมีจุดประสงคเ์ พื่อเสริ มความเขา้ ใจเชิงปริ มาณ ไมใ่ ชเ่ พื่อทดแทนการศึกษาเชิงระบาดวิทยาอยา่ งละเอียดแตอ่ ยา่ งใด
ขอ
้ นวคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ขันพื
้ มูลเชิงปริ มาณที่มีอยู ่ ร่วมกั บการใชแ

1. How long does it take a single infected person to yield one million
infected people?
If everybody continued to behave as usual, how long would it take the pandemic to
spread from one person to a million infected victims? The basic reproduction
number, R0, suggests each infection directly generates 2-4 more infections in the
absence of countermeasures like social distancing. Once a person is infected, it
takes a period of time known as the latent period before they are able to transmit the
virus. The current best-estimate of the median latent time is ≈3 days followed by ≈4
days of close to maximal infectiousness (Li et al. 2020, He et al. 2020). The exact
durations vary among people, and some are infectious for much longer. Using R0≈4,
the number of cases will quadruple every ≈7 days or double every ≈3 days.
1000-fold growth (going from one case to 103) requires 10 doublings since 210 ≈ 103;
3 days × 10 doublings = 30 days, or about one month. So we expect ≈1000x growth
in one month, million-fold (106) in two months, and a billion fold (109) in three
months. Even though this calculation is highly simplified, ignoring the effects of
“super-spreaders”, herd-immunity and incomplete testing, it emphasizes the fact that
viruses can spread at a bewildering pace when no countermeasures are taken. This
illustrates why it is crucial to limit the spread of the virus by social distancing
measures. For fuller discussion of the meaning of R0, the latent and infectious
periods, as well as various caveats, see the “Definitions” section.

1. ใชเ้ วลานานแคไ่ หนกวา่ ผูป
้ ่ วยหนึ่ งลา้ นราย?
้ ่ วยหนึ่ งรายจะแพร่เชื้อไปจนมีผูป

ถา้ ทุกคนยั งคงใชช้ ีวต
ิ ตามปกติ ผูป
้ ่ วยหนึ่ งรายจะแพร่เชื้อไปจนมีผูป
้ ่ วยหนึ่ งลา้ นรายภายในระยะเวลาเทา่ ใด?
ในการตอบคาํ ถามนี้ ตอ
้ มูลที่วา่ คา่ ระดั บการติดเชื้อพื้นฐาน (Basic Reproduction Number
้ งเริ่ มจากขอ
้ อยูท
หรื อ R0) ของเชื้อ SARS-CoV-2 นั น
่ ีมาตรการรั กษาระยะหา่ งทาง
่ ่ี 2-4 ซึ่งหมายความวา่ หากไมม
่ ขึ้นอีก 2-4 เคส
สั งคม (Social Distancing) ผูต
้ ิดเชื้อหนึ่ งคนจะทาํ ให้เกิดการติดเชื้อเพิม
้ จะตอ
จากนั น
้ ั นที แตจ่ ะตอ
้ งทราบวา่ ผูท
้ งรอจนระยะแฝงตั ว (Latent
้ ่ีติดเชื้อไมส
่ ามารถเริ่ มแพร่เชื้อไดท
Period) ผา่ นไปกอ
่ น โดยคา่ มั ธยฐานของระยะแฝงตั ว (Latent Period) ของ SARS-CoV-2 ≈3 วั น
พอพน
้ ระยะนี้ ไป ผูป
้ ่ วยจะมีอัตราการแพร่เชื้อใกลร้ ะดั บสูงสุดเป็ นระยะเวลาอีกประมาณ ≈4 วั น (Li et al.
2020, He et al. 2020) โดยระยะเวลาดั งกลา่ วจะแตกตา่ งกั นไปตามบุคคล และผูป
้ ่ วยบางรายมีระยะแพร่
้ หากให้ R0≈4 จะไดว้ า่
เชื้อที่ยาวนานกวา่ นี้ มาก ดั งนั น
่ ขึ้นสี่เทา่ ทุกๆ ≈7 วั นหรื อเป็ นสองเทา่ ทุก ๆ ≈3 วั น
●
จาํ นวนผูต
้ ิดเชื้อจะเพิม
้
่ ขึ้นสองเทา่ ติดตอ่ กั น 10 ครั ง้ จะใชเ้ วลารวมทั งหมดเท
ถา้ จาํ นวนผูป
า่ กั บ 3 วั น x 10
●
้ ่ วยเพิม
้ ภายในหนึ่ งเดือน จาํ นวนผูป
่ ขึ้นเป็ น 210 ≈ 103 หรื อ 1000
= 30 วั น ดั งนั น
้ ่ วยรวมจะเพิม
เทา่
้ ภายในสองเดือนจาํ นวนผูป
่ เป็ นหนึ่ งลา้ นคน (106) และภายในสามเดือนจะ
●
ดั งนั น
้ ่ วยจะเพิม
9
่
่
)
ง
พั
น
ล
า
นคน
ห
นึ
ขึ้นไปอยูท
(10
ี
้
่
“Super-spreaders”,
แมว้ า่ การคาํ นวนขา้ งตน
ๆ
อยา่ ง
เชน
่
้ นี้ จะไมไ่ ดค
้ าํ นึ งถึงปัจจั ยร่วมอื่น
Herd-Immunity และขอ
็ าํ ให้เราพอเห็นภาพคร่าว ๆ ไดว้ า่ ไวรั ส
้ จาํ กั ดในการวินิจฉั ยผูต
้ ิดเชื้อ แตก
่ ท
สามารถแพร่กระจายไปไดร้ วดเร็วเพียงใดหากไมไ่ ดม
้ ีมาตรการใด ๆ รั บมือ และชว่ ยให้เราตระหนั กถึงความ
R0,
จาํ เป็ นของการรั กษาระยะหา่ งทางสั งคม
ผูท
้ ่ีสนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกั บความหมายของ
้ อ
Latent Period และ Infectious Period รวมทั งข
้ า่ เหลา่ นี้ ในหั วขอ
้ จาํ กั ดในการใชค
้ “คาํ จาํ กั ดความ”
ทา้ ยบทความนี้

2. What is the effect of social distancing?
A highly simplified quantitative example helps clarify the need for social distancing.
Suppose that you are infected and you encounter 50 people over the course of a
day of working, commuting, socializing and running errands. To make the numbers
round, let’s further suppose that you have a 2% chance of transmitting the virus in
each of these encounters, so that you are likely to infect 1 new person each day. If
you are infectious for 4 days, then you will infect 4 others on average, which is on

the high end of the R0 values for SARS-CoV-2 in the absence of social distancing. If
you instead see 5 people each day (preferably fewer) because of social distancing,
then you will infect 0.1 people per day, or 0.4 people before you become less
infectious. The desired effect of social distancing is to make each current infection
produce < 1 new infections. An effective reproduction number (Re) smaller than 1
will ensure the number of infections eventually dwindles. It is critically important to
quickly achieve Re < 1, which is substantially more achievable than pushing Re to
near zero through public health measures.

2. ทาํ ไมตอ
้ งสร้างระยะหา่ งทางสั งคม (Social Distancing)?

ลองพิจารณาตั วอยา่ งตอ่ ไปนี้ : สมมติวา่ คุณเป็ นผูต
้ ิดเชื้อและไดพ
้ บปะกั บผูค
้ นจาํ นวน 50 คนในหนึ่ งวั นของ
การทาํ งาน, เดินทาง, เขา้ สั งคม ฯลฯ และทุก ๆ ครั ง้ ที่คุณพบคนหนึ่ งคน คุณมีโอกาส 2%ในการสง่ ตอ่ เชื้อ
ไวรั ส นั ่ นหมายความวา่ ภายใน 1 วั น คุณมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปจนเกิดผูป
้ ่ วยรายใหม่ 1 คน และถา้ คุณมี
ระยะการแพร่เชื้อเทา่ กั บ 4 วั น คุณคนเดียวก็อาจจะทาํ ให้เกิดผูป
้ ่ วยรายใหมไ่ ดถ
้ ึง 4 คน (ซึ่งเทียบเทา่ กั บคา่
R0 โดยประมาณของ SARS-CoV-2 ระดั บสูงสุดเมื่อไมม
่ ีมาตรการสร้างระยะหา่ งทางสั งคมดั งที่กลา่ วไว้
ขา้ งตน
้ ) ในทางกลั บกั น หากคุณปฏิบัติตามมาตรการสร้างระยะหา่ งทางสั งคม และพบผูอ
้ ่ืนไมเ่ กิน 5 คนตอ่
วั น คุณจะมีโอกาสแพร่เชื้อจนเกิดผูป
้ ่ วยใหมไ่ ดเ้ พียง 0.1 คนตอ่ วั น หรื อ 0.4 คนตลอดชว่ งระยะแพร่เชื้อ
จากตั วอยา่ งที่วา่ มานี้ จะเห็นไดว้ า่ ผลลั พธท
้ ิด
์ ่ีพึงประสงคจ์ ากการสร้างระยะหา่ งทางสั งคมคือการจาํ กั ดให้ผูต
เชื้อแตล่ ะคนสามารถสร้างผูป
้ ่ วยใหมไ่ ดน
้ ้ อยกวา่ 1 คน สง่ ผลให้ Effective Reproduction Number
้ การสร้าง
ต
(Re) ลดลงตา่ ํ กวา่ 1 และเมื่อใดก็ตามที่ Re < 1 ยอดผู
้ ิดเชื้อโดยรวมก็จะเริ่ มลดลงในที่สุด ดั งนั น

ระยะหา่ งทางสั งคมเป็ นสิง่ สาํ คั ญมากที่จะทาํ ให้ Re ลดลงจนตา่ ํ กวา่ 1 อยา่ งรวดเร็ว และทาํ ไดง้ า่ ยกวา่ การ
พยายามทาํ Re ให้เขา้ ใกลศ
้ ูนยผ
์ า่ นกระบวนการทางสาธารณสุข

3. Why is the quarantine period two weeks?
The period of time from infection to symptoms is termed the incubation period. The
median SARS-CoV-2 incubation period is estimated to be roughly 5 days (Lauer et
al. 2020). Yet there is much person-to-person variation. Approximately 99% of those
showing symptoms will show them before day 14, which explains the two week
confinement period. Importantly, this analysis neglects infected people who never
show symptoms. Since asymptomatic people are not usually tested, it is still not
clear how many such cases there are or how long asymptomatic people remain
infectious for.

3. ทาํ ไมระยะเวลาการกั กตั ว (Quarantine) จึงเป็ นสองสั ปดาห?
์

้ ไ่ ดร้ ั บเชื้อจนกระทั ่งแสดงอาการ เรี ยกวา่ “ระยะฟักตั ว” (Incubation Period) ซึ่งคา่
ระยะเวลาตั งแต
มั ธยฐาน (median) ของระยะฟักตั วของ SARS-CoV-2 อยูท
่ ่ีประมาณ 5 วั น (Lauer et al. 2020)
อยา่ งไรก็ตามตั วเลขนี้ จะแตกตา่ งกั นไปในผูป
้ ่ วยประมาณ 99% จะแสดงอาการภายใน
้ ่ วยแตล่ ะคน โดยที่ผูป
14 วั นหลั งไดร้ ั บเชื้อ ซึ่งเป็ นสาเหตุวา่ ทาํ ไมเราจึงตอ
้ งกั กตั วผูป
้ ่ วยที่เขา้ เกณฑส
์ อบสวนโรคไวร้ อดูอาการสอง
สั ปดาห์ อยา่ งไรก็ตาม เราตอ
้ งไมล่ ืมวา่ การประมาณตั วเลขนี้ ไมไ่ ดค
้ าํ นึ งถึงผูร้ ั บเชื้อที่ไมไ่ ดแ
้ สดงอาการเลย
และเนื่ องจากบุคคลกลุม
เราจึงยั งไมส
้ น่ชัดวา่ มีผูร้ ั บเชื้อ
่ นี้ มั กไมไ่ ดเ้ ขา้ รั บการตรวจ
่ ามารถประมาณการไดแ
กลุม
่ นี้ อยูเ่ ทา่ ไหร่ และมีระยะการแพร่เชื้อนานแคไ่ หน

4. How do N95 masks block SARS-CoV-2?
N95 masks are designed to remove more than 95% of all particles that are at least
0.3 microns (µm) in diameter (NIOSH 42 CFR Part 84). In fact, measurements of the
particle filtration efficiency of N95 masks show that they are capable of filtering
≈99.8% of particles with a diameter of ~0.1 μm (Regnasamy et al. 2017).
SARS-CoV-2 is an enveloped virus ~0.1 μm in diameter, so N95 masks are capable
of filtering most free virions, but they do more than that. How so? Viruses are often
transmitted through respiratory droplets produced by coughing and sneezing.
Respiratory droplets are usually divided into two size bins, large droplets (> 5 μm in

diameter) that fall rapidly to the ground and are thus transmitted only over short
distances, and small droplets (≤ 5 μm in diameter). Small droplets can evaporate
into “droplet nuclei,” remain suspended in air for significant periods of time and could
be inhaled. Some viruses, such as measles, can be transmitted by droplet nuclei
(Tellier et al. 2019). At present there is no direct evidence showing SARS-CoV-2
transmission by droplet nuclei. Rather, larger droplets are believed to be the main
vector of SARS-CoV-2 transmission, usually by settling onto surfaces that are
touched and transported by hands onto mucosal membranes such as the eyes,
nose and mouth (CDC 2020). The characteristic diameter of large droplets produced
by sneezing is ~100 μm (Han J. R. Soc. Interface 2013), while the diameter of
droplet nuclei produced by coughing is on the order of ~1 μm (Yang et al 2007).
Therefore, N95 masks likely protect against several modes of viral transmission.

4. หน้ากากแบบ N95 สามารถป้องกั น SARS-CoV-2 ไดอ
้ ยา่ งไร?

หน้ากาก N95 ถูกออกแบบมาเพื่อให้กรองอนุ ภาคขนาดเสน
้ ผา่ นศูนยก์ ลางไมต
่ า่ ํ กวา่ 0.3 ไมครอน ได้
อยา่ งน้อย 95% แตท
่ ่ีจริ งแลว้ จากการวั ดประสิทธิภาพการกรองของหน้ากาก N95 พบวา่ หน้ากากชนิ ดนี้
สามารถกรองอนุ ภาคขนาด ~0.1 ไมครอนออกไปไดถ
้ ึง ≈99.8%
(Regnasamy et al. 2017) อนุ ภาคของเชื้อ SARS-CoV-2 มีเสน
้ ผา่ นศูนยก์ ลางประมาณ ~ 0.1
้
้ หน้ากาก N95 สามารถกรองอนุ ภาคไวรั สเดี่ยว ๆ ออกไปไดแ
้
ไมครอน ดั งนั น
ยิง่ ไปกวา่ นั น
้ ทบทั งหมด
ไวรั สหลายชนิ ดจะแพร่กระจายผา่ นทางละอองของเหลวจากทางเดินหายใจ (Respiratory Droplets) ที่
ออกมาตอนผูป
้ ผา่ นศูนยก์ ลาง
้ ่ วยไอหรื อจาม ละอองเหลา่ นี้ แบง่ ไดเ้ ป็ นสองขนาดคือละอองขนาดใหญ่ (เสน
้ สว่ น
> 5 ไมครอน) ซึ่งร่วงหลน
่ ้ ืนอยา่ งรวดเร็ว และสามารถแพร่กระจายออกไปไดเ้ พียงระยะทางสั นๆ
่ ลงสูพ
ละอองขนาดเล็ก (เสน
้ ผา่ นศูนยก์ ลาง ≤ 5 ไมครอน) สามารถระเหยไปเป็ น “Droplet Nuclei” ซึ่ง
แขวนลอยอยูใ่ นอากาศไดน
้ านและเขา้ สูร่ ่างกายผา่ นทางการหายใจได้ ตั วอยา่ งไวรั สที่สามารถแพร่กระจาย
้ ยั งไมม
ผา่ นทาง Droplet Nuclei ไดแ
้ กไ่ วรั สโรคหั ด (Tellier et al. 2019) สว่ น SARS-CoV2 นั น
่ ี
หลั กฐานโดยตรงวา่ สามารถแพร่กระจายผา่ นทาง Droplet Nuclei ได้ และไดม
้ ีการสั นนิ ษฐานกั นวา่ ละออง
ขนาดใหญน
่ ่ าจะเป็ นพาหะหลั กในการแพร่กระจายของเชื้อนี้ โดยเมื่อละอองใหญเ่ หลา่ นี้ เกาะอยูต
่ ามพื้นผิว
มือที่สัมผั สโดนก็จะสามารถสง่ ตอ่ เชื้อสูร่ ่างกายผา่ นทางเยื่อบุในตา จมูก และปากได้ (CDC 2020) ขนาด
เสน
้ ผา่ นศูนยก์ ลางเฉลี่ยของละอองขนาดใหญท
่ ่ีไดจ้ ากการจามและไออยูท
่ ่ี ~100 ไมครอน(Han J. R.
้ หน้ากากแบบ N95
Soc. Interface 2013) และ ~1 ไมครอน (Yang et al 2007) ตามลาํ ดั บ ดั งนั น
น่าจะสามารถป้องกั นการแพร่กระจายของไวรั สไดห
้ ทาง ไมว่ า่ จะเป็ นอนุ ภาคเดี่ยว Droplet Nuclei
้ ลายเสน
หรื อละอองขนาดใหญก
็ าม
่ ต

5. How similar is SARS-CoV-2 to the common cold and flu viruses?
SARS-CoV-2 is a beta-coronavirus whose genome is a single ≈30 kb strand of RNA.
The flu is caused by an entirely different family of RNA viruses called influenza
viruses. Flu viruses have smaller genomes (≈14 kb) encoded in 8 distinct strands of
RNA, and they infect human cells in a different manner than coronaviruses. The
“common cold” is caused by a variety of viruses, including some coronaviruses and
rhinoviruses. Cold-causing coronaviruses (e.g. OC43 and 229E strains) are quite
similar to SARS-CoV-2 in genome length (within 10%) and gene content, but
different from SARS-CoV-2 in sequence (≈50% nucleotide identity) and infection
severity. One interesting facet of coronaviruses is that they have the largest
genomes of any known RNA viruses (≈30 kb). These large genomes led
researchers to suspect the presence of a “proofreading mechanism” to reduce the
mutation rate and stabilize the genome. Indeed, coronaviruses have a proofreading
exonuclease called ExoN, which explains their very low mutation rates (~10-6 per
site per cycle) in comparison to influenza (≈3×10-5 per site per cycle (Sanjuan et al.
2010)). This relatively low mutation rate will be of interest for future studies
predicting the speed with which coronaviruses can evade our immunization efforts.

5. ไวรั ส SARS-CoV-2 คลา้ ยกั บไวรั สไขห
้ วั ดธรรมดาและไขห
้ วั ดใหญแ่ คไ่ หน?

SARS-CoV-2 จั ดอยูใ่ นกลุม
่ Beta-coronavirus ซึ่งมีจีโนมเป็ นอาร์เอ็นเอสายเดี่ยวขนาด ≈30 กิโล
้ อยูค
เบส ในขณะที่ไวรั สไขห
้ วั ดใหญ่ (Influenza Virus) นั น
่ นละตระกูล มีจีโนมที่เล็กกวา่ (≈14 กิโลเบส
) ประกอบดว้ ยอาร์เอ็นเอสายสั น้ ๆ แปดสาย และมีกลไกการติดเชื้อที่แตกตา่ งจาก Coronavirus สว่ นไข้
หวั ดธรรมดาเกิดจากไวรั สไดห
้ ลายชนิ ด ซึ่งรวมไปถึง Coronavirus และ Rhinovirus หากพิจารณา
เฉพาะไวรั สหวั ดกลุม
สายพั นธุ ์ OC43 และ 229E) พบวา่ คลา้ ยคลึงกั บ
Coronavirus (เชน
่
่
้
SARS-CoV-2 ทั งในด
า้ นขนาดจีโนม (ตา่ งกั นไมเ่ กิน 10%) และชนิ ดของยีนในจีโนม แตม
่ ีลาํ ดั บเบสที่
ตา่ งออกไป (ตา่ งกั นประมาณ ≈50%) และมีความรุ นแรงของการติดเชื้อตา่ ํ กวา่ แงม
่ ุมที่น่าสนใจอยา่ งหนึ่ ง
คือจีโนมของ Coronavirus มีขนาดใหญก
้ าร์เอ็นเอเป็ นสารพั นธุ กรรม จึงไมน
่ วา่ ไวรั สอื่น ๆ ที่ใชอ
่ ่ าแปลก
ใจที่ Coronavirus มีกลไกการตรวจแกไ้ ขพั นธุ กรรม (Proofreading Mechanism) เพื่อลดการกลาย
พั นธุ แ
์ ละสร้างเสถียรภาพให้จีโนม กลไกนี้ มีเอนไซมส์ าํ คั ญคือ Proofreading Exonuclease ที่ช่ือวา่
-6
ExoN ซึ่งน่าจะเป็ นสาเหตุทาํ ให้ไวรั สกลุม
่ นี้ มีอัตราการกลายพั นธุ ท
์ ่ีชา้ มาก (~10 ตอ่ ตาํ แหน่งเบสตอ่ รอบ
-5
่ จาํ นวนจีโนม) เมื่อเทียบกั บไวรั สไขห
่ จาํ นวนจี
การเพิม
้ วั ดใหญ่ (≈3×10 ตอ่ ตาํ แหน่งเบสตอ่ รอบการเพิม
โนม (Sanjuan et al. 2010)) การกลายพั นธุ ท
์ ่ีชา้ นี้ อาจจะเป็ นขา่ วดีสาํ หรั บการผลิตวั คซีน เนื่ องจากไวรั ส
นี้ ไมน
้ งพั ฒนาวั คซีนใหมท
้ วั ดใหญ่
่ ่ ากลายพั นธุ เ์ ร็วจนเราตอ
่ ุกปี อยา่ งไขห

6. How much is known about the SARS-CoV-2 genome and proteome?
SARS-CoV-2 has a single-stranded positive-sense RNA genome that codes for 10
genes ultimately producing 26 proteins according to an NCBI annotation
(NC_045512). How is it that 10 genes code for >20 proteins? One long gene,
orf1ab, encodes a polyprotein that is cleaved into 16 proteins by proteases that are
themselves part of the polyprotein. In addition to proteases, the polyprotein encodes
an RNA polymerase and associated factors to copy the genome, a proofreading
exonuclease, and several other non-structural proteins. The remaining genes
predominantly code for structural components of the virus: (i) the spike protein which
binds the cognate receptor on a human or animal cell; (ii) a nucleoprotein that
packages the genome; and (iii) two membrane-bound proteins. Though much
current work is centered on understanding the role of “accessory” proteins in the
viral life cycle, we estimate that it is currently possible to ascribe clear biochemical or
structural functions to only about half of SARS-CoV-2 gene products.

6. เรารู้ อะไรแลว้ บา้ งเกี่ยวกั บจีโนมและโปรตีโอมของ SARS-CoV-2 ?

SARS-CoV-2 มีจีโนมเป็ นอาร์เอ็นเอสายเดี่ยวแบบบวก (positive-sense RNA) ที่ประกอบไปดว้ ยยีน
10 ยีน และสามารถผลิตโปรตีนออกมาได้ 26 ชนิ ด (NC_045512) แต่ เพราะเหตุใด ยีนเพียง 10 ยีนจึง
สามารถถูกถอดและแปลรหั สออกมาเป็ นโปรตีนมากกวา่ 20 ชนิ ดได?
้
ยีนหนึ่ งของ SARS-CoV-2 ที่ช่ือวา่ orf1ab เป็ นยีนขนาดยาว ซึ่งผลผลิตโปรตีน (Polyprotein) ของ
ยีนนี้ สามารถถูกเอนไซม์ Protease ตั ดออกมาเป็ นโปรตีนชิ้นยอ่ ย ๆ ไดถ
้ ึง 16 ชนิ ด ทั ง้ Protease ที่
่ จาํ นวนจีโนม,
กลา่ วมาขา้ งตน
้ , เอนไซม์ RNA Polymerase และโปรตีนประกอบอื่น ๆ ที่ใชใ้ นการเพิม
Proofreading Exonuclease สาํ หรั บตรวจสอบแกไ้ ขจีโนม และโปรตีนอื่น ๆ ที่ไมไ่ ดท
้ าํ หน้าที่เป็ น
โปรตีนโครงสร้าง (Non-Structural protein) ของอนุ ภาคไวรั ส
นอกจาก orf1ab แลว้
SARS-CoV-2 ยั งมียีนที่ทาํ หน้าที่ผลิตโปรตีนโครงสร้าง (Structural
Proteins) ตั วหลั กๆไดแ
้ ก:่ (i) Spike Protein สาํ หรั บยึดเกาะกั บตั วรั บ (Receptor) บนเซลลส์ ั ตวห
์ รื อ
มนุ ษย ์ (ii) Nucleoprotein สาํ หรั บมว้ นหอ
่ เก็บรั กษาจีโนม (iii) โปรตีนอีกสองชนิ ดบนเยื่อหุ้มไวรั ส
ึ ษาบทบาทของโปรตีนตา่ ง ๆ ในวงจรชีวต
แมว้ า่ จะมีงานวิจัยในปัจจุบันจาํ นวนมากที่ศก
ิ ของไว-รั ส แตเ่ รายั ง
คงเขา้ ใจคุณสมบั ติทางชีวเคมี โครงสร้าง และหน้าที่ของโปรตีนจาก SARS-CoV -2 เพียงแคป
่ ระมาณครึ่ ง
้
้
า่ นั น
หนึ่ งของโปรตีนทั งหมดเท

7. What can we learn from the mutation rate of the virus?
Studying viral evolution, researchers commonly use two measures describing the
rate of genomic change. The first is the evolutionary rate, which is defined as the
average number of substitutions that become fixed per year in strains of the virus,
given in units of mutations per site per year. The second is the mutation rate, which
is the number of substitutions per site per replication cycle. How can we relate these
two values? Consider a single site at the end of a year. The only measurement of a
mutation rate in a β-coronavirus suggests that this site will accumulate ~10-6
mutations in each round of replication. Each round of replication cycle takes ~10
hours, and so there are 103 cycles/year. Multiplying the mutation rate by the number
of replications, and neglecting the potential effects of evolutionary selection and drift,
we arrive at 10-3 mutations per site per year, consistent with the evolutionary rate
inferred from sequenced coronavirus genomes. As our estimate is consistent with
the measured rate, we infer that the virus undergoes near-continuous replication in
the wild, constantly generating new mutations that accumulate over the course of
the year. Using our knowledge of the mutation rate, we can also draw inferences
about single infections. For example, since the mutation rate is ~10-6
mutations/site/cycle and an mL of sputum might contain upwards of 107 viral RNAs,
we infer that every site is mutated more than once in such samples.

7. เราสามารถเรี ยนรู้ อะไรไดจ้ ากอั ตราการกลายพั นธุ ข์ องไวรั ส?

อั ตราการเปลี่ยนแปลงของจีโนม (Rate of Genomic Change) สามารถวั ดไดส
้ องแบบ การวั ดแบบแรก
คือการวั ดอั ตราการวิวัฒนาการ (Evolutionary Rate) ซึ่งหมายถึงคา่ เฉลี่ยจาํ นวนตาํ แหน่งเบสที่เปลี่ยน
้
้ ๆ (Fixation) อั ตรา
ไปตอ่ ปี โดยการเปลี่ยนแปลงเบสดั งกลา่ วตอ
สสายพั นธุ น
้ งพบไดท
้ ั ่วทั งประชา-กรไวรั
์ ัน
นี้ มีหน่วยการวั ดเป็ นจาํ นวนเบสที่เปลี่ยนไปตอ่ ตาํ -แหน่งบนจีโนมตอ่ ปี (Mutation per site per year)
การวั ดแบบที่สองคือการวั ดอั ตราการการกลายพั นธุ ์ (Mutation Rate) หรื อคา่ เฉลี่ยจาํ นวนตาํ แหน่งเบสที่
่ จาํ นวนจีโนม (Subsitution per site per replication cycle)
เปลี่ยนไปตอ่ รอบการเพิม
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คา่ การวั ดสองแบบนี้ เกี่ยวขอ
้ งกั นอยา่ งไร? Beta-coronavirus มีอัตราการกลายพั นธุ ์ ~10 ตอ่ ตาํ แหน่ง
้ ในหนึ่ งปี ไวรั สจะเพิม
่
่ จาํ นวนจีโนม แตล่ ะรอบใชเ้ วลา ~10 ชั ่วโมง ดั งนั น
เบสบนจีโนมตอ่ รอบการเพิม
3
จาํ นวนไดป
้ ระมาณ 10 รอบ ถา้ เราตั ดปัจจั ยเรื่ องการคั ดเลือกพั นธุ ต
์ ามธรรมชาติ (Evolutionary
Selection) และการสูญเสียความหลายหลายพั นธุ กรรมแบบสุม
่ (Genetic Drift) ออกไป การคูณอั ตรา
่ จาํ นวนไวรั ส จะไดผ
การกลายพั นธุ ด
้ ลลั พธเ์ ป็ นอั ตราการวิวัฒนาการของไวรั ส ซึ่ง
์ ว้ ยจาํ นวนรอบของการเพิม
-3
อยูท
้ ้ี ใกลเ้ คียงกั บคา่ ที่วัดได้
่ ่ี 10 ตอ่ ตาํ แหน่งเบสตอ่ ปี และเนื่ องจากคา่ อั ตราการวิวัฒนาการที่คาํ นวณไดน
่
จริ งจากการศึกษาลาํ ดั บเบสจีโนม Coronavirus ที่ผา่ นมา เราจึงอาจจะสรุ ปไดค
้ ร่าว ๆ วา่ ไวรั สชนิ ดนี้ เพิม
้
้
จาํ นวนไดอ
และเกิดการกลายพั นธุ ใ์ หม่ ๆ ไดต
้ ยา่ งไมห
้ ลอดทั งปี
่ ยุดยั งในธรรมชาติ
นอกจากนี้ จากขอ
้ ่ วยหนึ่ งคนได้
้ มูลอั ตราการกลายพั นธุ ์ เรายั งสามารถคาดคะเนการกลายพั นธุ ท
์ ่ีเกิดขึ้นในผูป
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่ จาํ นวนจีโนม และตั วอยา่ ง
ตั วอยา่ งเชน
่ จากอั ตราการกลายพั นธุ ์ ~10 ครั ง้ ตอ่ ตาํ แหน่งตอ่ รอบการเพิม

เสมหะหนึ่ งมิลลิลิตรมีไวรั สประมาณ 107 (วั
ดจากปริ มาณอาร์เอ็นเอ) เราจะสามารถประมาณไดว้ า่ ทุก
ตาํ แหน่งบนจีโนมไดก
้ ลายพั นธุ ไ์ ปแลว้ อยา่ งน้อยหนึ่ งครั ง้ ในประชากรไวรั สนี้

8. How stable and infectious is the virion on surfaces?
SARS-CoV-2 RNA has been detected on various surfaces several weeks after they
were last touched (Moriarty et al. 2020). In the definitions we clarify the difference
between detecting viral RNA and active virus. The probability of human infection
from such exposure is not yet characterized as experiments to make this
determination are very challenging. Nevertheless, caution and protective measures
must be taken. We estimate that during the infectious period an undiagnosed
infectious person touches surfaces tens of times. These surfaces will subsequently
be touched by hundreds of other people. From the basic reproduction number R0
≈2-4 we can infer that not everyone touching those surfaces will be infected. More
detailed bounds on the risk of infection from touching surfaces urgently awaits
study.

8. ไวรั สที่เกาะบนพื้นผิวมีความเสถียรและมีโอกาสทาํ ให้ติดเชื้อแคไ่ หน?

อาร์เอ็นเอของ SARS-CoV-2 สามารถตรวจพบไดบ
้ นพื้นผิวตา่ ง ๆ หลั งจากเวลาผา่ นไปแลว้ หลายสั ปดาห์
(Moriarty et al. 2020) ในสว่ นคาํ จาํ กั ดความ เราไดอ
้ ธิบายความแตกตา่ งระหวา่ งอาร์เอ็นเอของไวรั สที่
้ ้
ตรวจพบได้ (Viral RNA Detection) และไวรั สที่ยังสามารถกอ
่ โรคได้ (Infectious Virions) แตท
่ ั งนี
ยั งไมม
นอกจากนี้
่ ีการรายงานแน่ชัดวา่ มนุ ษยม
์ ีโอกาสติดเชื้อจากไวรั สบนพื้นผิวดั งกลา่ วนี้ มากเพียงใด
หากพิจารณาคา่ Basic Reproduction Number R0 ≈2-4 ของไวรั สชนิ ดนี้ เราอาจสรุ ปไดค
้ ร่าว ๆ วา่
ทุกคนที่ไดส
้ ั มผั สกั บอาร์เอ็นเอของไวรั สบนพื้นผิวตา่ ง ๆ ไมจ่ าํ เป็ นจะตอ
้ งติดเชื้อเสมอไป เนื่ องจากผูต
้ ิดเชื้อ
หนึ่ งคนสั มผั สพื้นผิวตา่ ง ๆ เป็ นสิบ ๆ ครั ง้ ตอ่ วั น และคนที่จะเผลอสั มผั สพื้นผิวเหลา่ นี้ ก็มีไดเ้ ป็ นหลายร้อย
คน อยา่ งไรก็ตาม เราควรระวั งตั วและหาวิธีการป้องกั นไวก
้ อ
่ น จนกวา่ จะมีผลการศึกษาโอกาสเสี่ยงตอ่ การ
ติดเชื้อจากการสั มผั สพื้นผิวที่แน่ชัด

Glossary
อภิธานศั พท์

Clinical Measures
Incubation period: time between exposure and symptoms.
Seroconversion: time between exposure to virus and detectable antibody
response.

การวั ดในเชิงคลินิก
้ ไ่ ดร้ ั บเชื้อจนแสดงอาการ
Incubation period: ระยะเวลาตั งแต
้ ไ่ ดร้ ั บเชื้อจนสามารถตรวจวั ดแอนติบอดีได้
Seroconversion: ระยะเวลาตั งแต

Epidemiological Inferences
R0: the average number of cases directly generated by an individual infection.
Latent period: time between exposure and becoming infective.
Infectious period: t ime for which an individual is infective.
Interval of half-maximum infectiousness: the time interval during which the
probability of viral transmission is higher than half of the peak infectiousness. This
interval is similar to the infectious period, but applies also in cases where the
probability of infection is not uniform in time.

การอนุ มานทางระบาดวิทยา
R0: คา่ เฉลี่ยจาํ นวนผูต
้ ิดเชื้อโดยตรงจากผูแ
้ พร่เชื้อหนึ่ งคน
้ ผ
Latent period: ร ะยะเวลาตั งแต
้ ่ วยไดร้ ั บเชื้อจนสามารถแพร่เชื้อตอ่ ได้
่ ูป
Infectious period: ร ะยะเวลาที่ผูต
้ ิดเชื้อสามารถแพร่เชื้อตอ่ ได้
Interval of half-maximum infectiousness: ระยะเวลาที่ความน่าจะเป็ นในการแพร่เชื้อสูงกวา่
ครึ่ งหนึ่ งของความน่าจะเป็ นในการแพร่เชื้อสูงสุด คา่ ระยะเวลานี้ มีความหมายคลา้ ยคลึงกั บ Infectious
period แตส
่ งที่ตลอดชว่ งเวลาการมีเชื้อดว้ ย
่ ามารถใชไ้ ดใ้ นกรณี ท่ีความน่าจะเป็ นในการแพร่เชื้อไมค

Viral Species
SARS-CoV-2: Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. A β-coronavirus
causing the present COVID-19 outbreak.
SARS-CoV-1: β-coronavirus that caused the 2002 SARS outbreak in China.
MERS: a β-coronavirus that caused the Middle East Respiratory Syndrome outbreak
beginning in Jordan in 2012.
MHV: Murine herpes virus, a model β-coronavirus on which much laboratory
research has been conducted.
TGEV: Transmissible gastroenteritis virus, a model ⍺-coronavirus which infects pigs.
229E and OC43: t wo strains of coronavirus (⍺- and β- respectively) that are cause a
fraction of common colds.

สปี ชีสข์ องไวรั ส
SARS-CoV-2: ยอ่ มาจาก Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 เป็ น
β-coronavirus สาเหตุของโรค COVID-19 ที่กาํ ลั งระบาดในขณะนี้
SARS-CoV-1: β-coronavirus สาเหตุของโรคซาร์ส (SARS) ที่ระบาดในจีนเมื่อปี 2002
MERS: β-coronavirus สาเหตุของโรคเมอร์ส (MERS) หรื อในชื่อเต็มคือ Middle East
Respiratory Syndrome ซึ่งเริ่ มการระบาดจากประเทศจอร์แดนในปี 2012
MHV: ยอ่ มาจาก Murine Herpes Virus เป็ น β-coronavirus ตน
้ แบบสาํ คั ญที่ใชใ้ นการศึกษาเชื้อ
ตระกูล β-coronavirus
TGEV: ยอ่ มาจาก Transmissible Gastroenteritis Virus เป็ น ⍺-coronavirus ตน
้ แบบที่กอ
่ โรค
ติดเชื้อในหมู
229E and OC43: C
 oronavirus สองสายพั นธุ ์ (⍺- and β- ตามลาํ ดั บ) ที่เป็ นสาเหตุของโรคหวั ด
ธรรมดาในบางกรณี

Viral Life-Cycle
Eclipse period: t ime between viral entry and appearance of intracellular virions.
Latent period (cellular level): t ime between viral entry and appearance of
extracellular virions. Not to be confused with the epidemiological latent period
described below.
Burst size: the number of virions produced from infection of a single cell. More
appropriately called “per-cell viral yield” for non-lytic viruses like SARS-CoV-2.
Virion: a viral particle.
Polyprotein: a long protein that is proteolytically cleaved into a number of distinct
proteins. Distinct from a polypeptide, which is a linear chain of amino acids making
up a protein.

วงจรชีวต
ิ ของไวรั ส
้ ไ่ วรั สเขา้ เซลลจ์ นไวรั สเกิดใหมป
Eclipse period: ร ะยะเวลาตั งแต
่ รากฏขึ้นในเซลล์
้ ไ่ วรั สเขา้ เซลลจ์ นไวรั สออกมาให้เห็นนอกเซลลอ์ ีก
Latent period (cellular level): ร ะยะเวลาตั งแต
ครั ง้ ระวั งอยา่ สั บสนกั บ Epidemiological Latent Period ที่อธิบายไวด
้ า้ นลา่ ง
Burst size: จาํ นวนไวรั สเกิดใหมจ่ ากเซลลต
์ ิดเชื้อหนึ่ งเซลล์ สาํ หรั บไวรั สอยา่ ง SARS-CoV-2 ซึ่งไม่
ไดท
้ าํ ให้เซลลต
์ ิดเชื้อแตกตาย (non-lytic virus) คาํ เรี ยกที่อาจจะเหมาะสมกวา่ คือ “per-cell viral yield”
Virion: ไวรั สหนึ่ งอนุ ภาค
้ ระวั งอยา่ สั บสนกั บ
Polyprotein: โปรตีนสายยาวที่จะถูกตั ดยอ่ ยออกมาเป็ นโปรตีนสายสั นๆ
Polypeptide ซึ่งหมายถึงอะมิโนที่ตอ่ กั นเป็ นสายยาวในโปรตีน

Human Biology
Alveolar Macrophage: i mmune cells found in the lung that engulf foreign material
like dust and microbes (“professional phagocytes”)
Pneumocytes: the non-immune cells in the lung.
ACE2: A
 ngiotensin-converting enzyme 2, the mammalian cell surface receptor that
SARS-CoV-2 binds.
TMPRSS2: Transmembrane protease, serine 2, a mammalian membrane-bound
serine protease that cleaves the viral spike trimer after it binds ACE2, revealing a
fusion peptide that participates in membrane fusion which enables subsequent
injection of viral DNA into the host cytoplasm.

Nasopharynx: the space above the soft palate at the back of the nose which
connects the nose to the mouth.

ชีววิทยาของมนุ ษย ์

Alveolar Macrophage: เซลลภ
่ ผงฝุ่น
้ กั นที่พบไดใ้ นปอด มีหน้าที่โอบกินสิง่ แปลกปลอมเชน
์ ูมิคุม
และจุลินทรี ย ์ เซลลเ์ หลา่ นี้ จั ดวา่ เป็ นเซลลท
์ ่ีทาํ หน้าที่กินสิง่ แปลกปลอมโดยเฉพาะ (“Professional
Phagocytes”)
Pneumocytes: เ ซลลท
้ กั น
์ ูมิคุม
์ ่ีพบในปอดที่ไมใ่ ชเ้ ซลลภ
ACE2: Angiotensin-converting enzyme 2 โปรตีนที่อยูบ
่ นผิวเซลลส์ ั ตวเ์ ลี้ยงลูกดว้ ยนม มีบทบาท
เป็ นตั วรั บ (Receptor) ของเชื้อ SARS-CoV-2
TMPRSS2: เอนไซมก
่ Serine Protease ที่อยูใ่ นเยื่อหุ้มเซลลส์ ั ตวเ์ ลี้ยงลูกดว้ ยนม ทาํ หน้าที่ตัดโปร
์ ลุม
ตีนสไปกห
์ ่ีถูกฝังอยู ่ ให้ออกมาชว่ ยเชื่อมเยื่อหุ้ม
์ ลั งจากที่จับกั บตั วรั บ (ACE2) เพื่อปลดปลอ่ ยเปปไทดท
ไวรั สเขา้ กั บเยื่อหุ้มเซลล์ (Membrane Fusion) สง่ ผลให้ไวรั สสามารถเขา้ สูเ่ ซลลไ์ ด้ กอ
่ นที่จะทาํ การปลด
ปลอ่ ยจีโนมออกสูไ่ ซโตพลาสซึมตอ่ ไป
Nasopharynx: บริ เวณเหนื อเพดานออ่ นหลั งจมูกที่เป็ นจุดเชื่อมตอ่ ระหวา่ งจมูกกั บชอ่ งปาก

Notation
Note the difference in notation between the symbol ≈, which indicates
“approximately” and connotes accuracy to within a factor 2, and the symbol ~, which
indicates “order of magnitude” or accuracy to within a factor of 10.

่ เติม
อธิบายสั ญลั กษณ์เพิม

้ มีความหมายตา่ งกั น โดย ≈ แสดงคา่ ประมาณซึ่งคลาดเคลื่อนไมเ่ กิน
โปรดสั งเกตุวา่ สั ญลั กษณ์ ≈ และ ~ นั น
2 เทา่ ในขณะที่ ~ เป็ นคา่ ประมาณที่คลาดเคลื่อนไมเ่ กิน 10 เทา่

More on Definitions and Measurement methods

่ เติมเกี่ยวกับคาํ จาํ กัดความและวิธีวัดคา่ ตา่ ง ๆ
คาํ อธิบายเพิม
What are the meanings of R0, “latent period” and “infectious period”?
The basic reproduction number, R0, estimates the average number of new infections
directly generated by a single infectious person. The 0 subscript connotes that this
refers to early stages of an epidemic, when everyone in the region is susceptible (i.e.
there is no immunity) and no counter-measures have been taken. As geography and
culture affect how many people we encounter daily, how much we touch them and
share food with them, estimates of R0 can vary between locales. Moreover, because
R0 is defined in the absence of countermeasures and immunity, we are usually only
able to assess the effective R (Re). At the beginning of an epidemic, before any
countermeasures, Re ≈ R0. Several days pass before a newly-infected person
becomes infectious themselves. This “latent period” is typically followed by several
days of infectivity called the “infectious period.” It is important to understand that
reported values for all these parameters are population averages inferred from
epidemiological models fit to counts of infected, symptomatic, and dying patients.
Because testing is always incomplete and model fitting is imperfect, and data will
vary between different locations, there is substantial uncertainty associated with
reported values. Moreover, these median or average best-fit values do not describe
person-to-person variation. For example, viral RNA was detectable in patients with
moderate symptoms for > 1 week after the onset of symptoms, and more than 2
weeks in patients with severe symptoms (E
 CDC 2020). Though detectable RNA is
not the same as active virus, this evidence calls for caution in using uncertain,
average parameters to describe a pandemic. Why aren’t detailed distributions of
these parameters across people published? Direct measurement of latent and
infectious periods at the individual level is extremely challenging, as accurately
identifying the precise time of infection is usually very difficult.

R0, “Latent Period” และ “Infectious Period” ตา่ งกั นอยา่ งไร?

คา่ ระดั บการติดเชื้อพิ้นฐาน (R0) เป็ นการประมาณวา่ ผูป
้ ่ีคน โดยมี
้ ่ วย 1 คนสามารถแพร่เชื้อให้บุคคลอื่นไดก
ขอ
้ แมว้ า่ ตอ
้ งเป็ นระยะแรกเริ่ มของการระบาด ซึ่งประชากรในภูมิภาคยั งไมม
้ กั น และยั งไมม
่ ีภูมิคุม
่ ีมาตรการ
้ ขึ้นอยูก
รั บมือกั บการระบาดของเชื้อ คา่ ของ R0 นั น
้ งที่ดว้ ยเนื่ องจากวั ฒนธรรมและสถานที่มีผลตอ่
่ ั บทอ
จาํ นวนผูค
้ นที่เราพบในแตล่ ะวั น ความถี่ในการสั มผั สร่างกาย และการรั บประทานอาหารร่วมผูอ
้ ่ืน โดยปกติ
แลว้ เรามั กจะประเมินไดแ
้ คค
่ า่ Effective R (Re) ซึ่งบง่ บอกโอกาสแพร่เชื้อที่แทจ้ ริ งเมื่อมีปัจจั ยดา้ น
นโยบายป้องกั นโรคและภูมิคุม
้ ของการระบาด เรา
้ กั นของประชากรมาร่วมดว้ ย อยา่ งไรก็ตาม ในชว่ งตอนตน
สามารถประมาณไดว้ า่ คา่ Re≈ R0
้ เ่ ริ่ มติดเชื้อจนถึงเวลาที่เริ่ มแพร่เชื้อไปให้ผูอ
“Latent Period” คือชว่ งเวลาตั งแต
้ ่ืนได้ โดยหลั งจาก Latent
Period ผูป
้ ่ วยสามารถแพร่เชื้อได้ ชว่ งเวลานี้ อาจกิน
้ ่ วยจะเขา้ สู ่ “Infectious Period” ซึ่งเป็ นระยะที่ผูป
เวลายาวนานหลายวั น
คา่ R0, Latent Period และ Infectious Period ที่รายงานมานี้ เป็ นเพียงคา่ เฉลี่ยจากประชากรโดย
ประมาณ ซึ่งคาํ นวณโดยใชโ้ มเดลทางระบาดวิทยา (Epidemiological Models) ร่วมกั บสถิติของผูต
้ ิด
้ ไมส
เชื้อ ผูส
ิ
แตเ่ นื่ องจากการตรวจโรคและโมเดลนั น
้ าํ แดงอาการ และผูท
้ ่ีกาํ ลั งจะเสียชีวต
่ มบูรณ์แบบ
ประกอบกั บขอ
้ งที่มีความแตกตา่ งกั นมาก ตั วเลขของ R0, Latent Period
้ มูลที่เก็บรวบรวมจากแตล่ ะทอ
และ Infectious Period ที่ไดจ้ ึงมีความไมแ
่ น่นอนสูง นอกจากนี้ คา่ มั ธยฐานหรื อคา่ เฉลี่ยที่ได้ ไมส
่ ามารถ
ใชใ้ นการอธิบายความแปรผั นระหวา่ งบุคคลได้ ยกตั วอยา่ งเชน
่ ผูป
้ ่ วยอาการปานกลางอาจตรวจพบอาร์เอ็น
เอของไวรั สไดน
้ านกวา่ 1 สั ปดาหห
้ ่ วยอาการรุ นแรงอาจตรวจพบอาร์เอ็นเอของ
์ ลั งแสดงอาการ ขณะที่ผูป
ไวรั สไดแ
้ มเ้ วลาผา่ นไปนานกวา่ 2 สั ปดาห์ (ECDC 2020) คการศึกษาความแปรผั นดั งกลา่ วทาํ ไดย้ าก
เนื่ องจากการวั ด Latent Period และ Infectious period เป็ นรายบุคคลยั งมีอุปสรรคอยูม
่ าก และการ
้ จึงควรระมั ดระวั งในการอา้ งอิงตั วเลขที่มีความแปรผั นสูง
ระบุเวลาเริ่ มติดเชื้อที่แน่ชัดยั งคงทาํ ไดย้ าก ดั งนั น

What is the difference between measurements of viral RNA and
infectious viruses?
Diagnosis and quantification of viruses utilizes several different methodologies. One
common approach is to quantify the amount of viral RNA in an environmental (e.g.
surface) or clinical (e.g. sputum) sample via quantitative reverse-transcription
polymerase chain reaction (RT-qPCR). This method measures the number of copies

of viral RNA in a sample. The presence of viral RNA does not necessarily imply the
presence of infectious virions. Virions could be defective (e.g. by mutation) or might
have been deactivated by environmental conditions. To assess the concentration of
infectious viruses, researchers typically measure the “50% tissue-culture infectious
dose” (TCID50). Measuring TCID50 involves infecting replicate cultures of susceptible
cells with dilutions of the virus and noting the dilution at which half the replicate
dishes become infected. Viral counts reported by TCID50 tend to be much lower than
RT-qPCR measurements, which could be one reason why studies relying on RNA
measurements ( Moriarty et al. 2020) report the persistence of viral RNA on surfaces
for much longer times than studies relying on TCID50 ( van Doremalen et al. 2020). It
is important to keep this caveat in mind when interpreting data about viral loads, for
example a report measuring viral RNA in patient stool samples for several days after
recovery (We et al. 2020). Nevertheless, for many viruses even a small dose of
virions can lead to infection. For the common cold, for example, ~0.1 TCID50 are
sufficient to infect half of the people exposed ( Couch et al. 1966).

การวั ดปริ มาณ RNA และจาํ นวนไวรั สที่กอ
่ โรคได้ (Infectious Viruses) ให้ผลที่แตก
ตา่ งกั นอยา่ งไร?

การวั ดปริ มาณไวรั สสามารถทาํ ไดห
้ ั นทั ่วไปคือการวั ดปริ มาณอาร์เอ็นเอของไวรั ส
้ ลายวิธี โดยหนึ่ งในวิธีท่ีใชก
่ ปริ มาณ
ในสิง่ แวดลอ
่ บนพื้นผิวตา่ ง ๆ) หรื อจากตั วอยา่ งทางคลินิก (เชน
่ เสมหะ) ดว้ ยเทคนิ คการเพิม
้ ม (เชน
สารพั นธุ กรรม Quantitative Reverse-Transcription Polymerase Chain Reaction
้ ้ การพบอาร์เอ็นเอ มิไดห
(RT-qPCR) ทั งนี
้ มายความวา่ มีไวรั สเสมอไป เพราะไวรั สที่เกิดการกลายพั นธุ ์
หรื อถูกทาํ ลายโดยสิง่ แวดลอ
้ ยู ่
้ มจนไมอ่ ยูใ่ นสภาพที่กอ
่ โรคได้ ก็ยังอาจมีอาร์เอ็นเอที่ตรวจพบไดอ
ในการประมาณจาํ นวนไวรั สที่ยังกอ
่ โรคได้ ตั วชี้วัดที่แมน
่ ยาํ กวา่ คือ “50% tissue-culture infectious
dose” (TCID50) ซึ่งหาไดโ้ ดย 1)ทาํ การเจือจางไวรั สเป็ นลาํ ดั บ (Serial Dilution) จนไดต
้ ั วอยา่ งไวรั สที่
มีความเขม
้ ขน
้ ไลจ่ ากสูงไปตา่ ํ 2)เติมไวรั สแตล่ ะความเขม
้ ขน
้ ลงในเนื้ อเยื่อเพาะเลี้ยง โดยเตรี ยมชุดทดลอง
ซาํ ้ (Replicates) หลายจานตอ่ ไวรั สหนึ่ งความเขม
้ ขน
้ 3) คา่ TCID50 คือความเขม
้ ขน
้ ของไวรั สที่ทาํ ให้
จานเพาะเลี้ยงครึ่ งหนึ่ งเกิดการติดเชื้อ
้ จะตา่ ํ กวา่ RT-qPCR มาก ซึ่งอาจเป็ นสาเหตุ
อยา่ งไรก็ตาม ปริ มาณไวรั สที่คาํ นวณไดจ้ ากคา่ TCID50 นั น
หนึ่ งที่ทาํ ให้การศึกษาปริ มาณไวรั สบนพื้นผิวดว้ ยการวั ดอาร์เอ็นเอ (Moriarty et al. 2020) มั กไดข้ อ
้ สรุ ป
วา่ ไวรั สอยูร่ อดเป็ นเวลานานกวา่ งานวิจัยที่ใช้ TCID50 (van Doremalen et al. 2020) ดว้ ยเหตุน้ี เรา
จึงควรระมั ดระวั งในการตีความการทดลองที่อาศั ยการวั ดอาร์เอ็นเอ เชน
่ รายงานที่พบอาร์เอ็นเอของไวรั ส
ในอุจจาระของบุคคลที่ฟ้ ื นตั วจากโรคแลว้ เป็ นเวลาหลายวั น (We et al. 2020) สาํ หรั บไวรั สหลาย ๆ ชนิ ด
แลว้ ปริ มาณไวรั สเพียงเล็กน้อยก็สามารถทาํ ให้ติดโรคไดแ
เชน
่ หากไวรั สหวั ดธรรมดามีความเขม
้ ลว้
้ ขน
้
เพียง ~0.1 เทา่ ของ TCID50 คนจาํ นวนมากกวา่ ครึ่ งหนึ่ งที่ไดร้ ั บไวรั สเขา้ ไปก็จะติดหวั ดได้ (Couch et
al. 1966)

What is the difference between the case fatality rate and the infection
fatality rate?
Global statistics on new infections and fatalities are pouring in from many countries,
providing somewhat different views on the severity and progression of the
pandemic. Assessing the severity of the pandemic is critical for policy making and
thus much effort has been put into quantification. The most common measure for
the severity of a disease is the fatality rate. One commonly reported measure is the
case fatality rate (CFR), which is the proportion of fatalities out of total diagnosed
cases. The CFR reported in different countries varies significantly, from 0.3% to
about 10%. Several key factors affect the CFR. First, demographic parameters and
practices associated with increased or decreased risk differ greatly across
societies. For example, the prevalence of smoking, the average age of the
population, and the capacity of the healthcare system. Indeed, the majority of people
dying from SARS-CoV-2 have a preexisting condition such as cardiovascular disease
or smoking ( China CDC 2020). There is also potential for bias in estimating the CFR.
For example, a tendency to identify more severe cases (selection bias) will tend to
overestimate the CFR. On the other hand, there is usually a delay between the onset
of symptoms and death, which can lead to an underestimate of the CFR early in the
progression of an epidemic. Even when correcting for these factors, the CFR does
not give a complete picture as many cases with mild or no symptoms are not tested.
Thus, the CFR will tend to overestimate the rate of fatalities per infected person,
termed the infection fatality rate (IFR). Estimating the total number of infected
people is usually accomplished by testing a random sample for anti-viral antibodies,
whose presence indicates that the patient was previously infected. As of writing,
such assays are not widely available, and so researchers resort to surrogate
datasets generated bytesting of foreign citizens returning home from infected
countries ( Verity et al. 2020), or epidemiological models estimating the number of
undocumented cases (Li et al. 2020). These methods provide a first glimpse of the
true severity of the disease.

Case Fatality Rate และ Infection Fatality Rate แตกตา่ งกั นอยา่ งไร?

้ จาํ เป็ นตอ
การวางนโยบายและออกมาตรการเพื่อรั บมือกั บโรคระบาดนั น
้ งอาศั ยขอ
้ มูลความรุ นแรงของโรคที่
้
ตรงตามความเป็ นจริ ง แตส
ิ ที่หลั ่งไหลมาจากหลาย ๆ ประเทศทั ่วโลกนั น
้ ิดเชื้อและผูเ้ สียชีวต
่ ถิติจาํ นวนผูต
มั กสื่อถึงระดั บความรุ นแรงไปในทิศทางที่ไมต
้ ีความพยายามที่จะพั ฒนาตั วชี้วัดที่
่ รงกั นนั ก ดว้ ยเหตุน้ี จึงไดม
สะทอ
้ ากยิง่ ขึ้น
้ นความรุ นแรงของโรคไดน
้ ่ าเชื่อถือไดม
ปัจจุบัน ตั วชี้วัดหนึ่ งที่ใชก
้ ั นอยา่ งแพร่หลายคือ Case Fatality Rate (CFR) ซึ่งหมายถึงอั ตราสว่ น
้ มีคา่ ตั งแต
้ ่
้
ระหวา่ งผูเ้ สียชีวต
คา่ CFR ที่รายงานมาจากแตล่ ะประเทศนั น
ิ ตอ่ จาํ นวนเคสที่ตรวจพบทั งหมด
0.3% ถึง 10% ซึ่งสาเหตุหนึ่ งของความแปรผั นที่สูงนี้ มาจากการที่สังคมตา่ ง ๆ มีกลุม
่ ประชากร
่ หรื อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อแตกตา่ งกั นมาก เชน
สาธารณู ปโภค และพฤติกรรมที่เพิม
่ สถิติการสูบบุหรี่
อายุเฉลี่ยของประชากร และความพร้อมของระบบสาธารณสุข ยกตั วอยา่ งเชน
่ ในกรณี ของ SARS-CoV-2
พบวา่ ผูเ้ สียชีวต
ิ สว่ นใหญม
่ โรคหั วใจและหลอดเลือด หรื อมีพฤติกรรมสูบ
่ ีอาการอื่นอยูแ่ ลว้ กอ
่ นติดเชื้อ เชน
บุหรี่ เป็ นประจาํ (China CDC 2020) ปัจจั ยอื่น ๆ ที่มีผลตอ่ CFR ไดแ
้ ก่ แนวโน้มที่จะตรวจพบเคสที่มี
ความรุ นแรงสูงมากกวา่ (Selection Bias) สง่ ผลให้คา่ CFR สูงกวา่ ความเป็ นจริ ง ในทางตรงกั นขา้ ม
เนื่ องจากผูป
ิ หลั งจากที่แสดงอาการออกมาแลว้ สั กพั กหนึ่ ง คา่ CFR ที่ประเมินในระยะเริ่ มตน
้
้ ่ วยมั กเสียชีวต
ิ - ผูแ
การระบาดจึงมีคา่ ตา่ ํ กวา่ ความเป็ นจริ ง (เนื่ องจากเวลายั งผา่ นไปไมน
้ ปล)
่ านพอที่จะมีผูเ้ สียชีวต
ถึงแมว้ า่ จะมีวธิ ีการคาํ นวณเพื่อลดความคาดเคลื่อนดั งที่กลา่ วมาแลว้ ลงไดบ
้ า้ ง แต่ CFR ก็ยังไมช่ ว่ ยให้เห็น
ภาพรวมที่สมบูรณ์อยูด
่ สดงอาการหรื อมี
่ ี เนื่ องจากโดยนิ ยามแลว้ CFR จะมองขา้ มบุคคลที่ติดเชื้อแตไ่ มแ
้ CFR มั กจะมีคา่ สูงกวา่ อั ตราสว่ นระหวา่ งผูเ้ สีย
อาการน้อย (จึงไมไ่ ดร้ ั บการตรวจ) ไปโดยปริ ยาย ดั งนั น

ชีวต
ิ และจาํ นวนผูต
้ ิดเชื้อจริ ง หรื อที่เรี ยกวา่ Infection Fatality Rate (IFR) การวั ดจาํ นวนผูต
้ ิดเชื้อที่แท้
จริ ง สามารถทาํ ไดโ้ ดยการสุม
่ ตั วอยา่ งประชากรที่มีแอนติบอดีตา้ นไวรั ส ซึ่งการมีอยูข่ องแอนติบอดีดังกลา่ ว
้ เคยติดเชื้อมาแลว้ ณ ขณะนี้ วิธีดังกลา่ วยั งไมส
เป็ นการบง่ บอกวา่ บุคคลผูน
้ ยา่ งแพร่หลายนั ก
้ ัน
่ ามารถทาํ ไดอ
้ นั กวิจัยจึงตอ
ดั งนั น
้ งใชช้ ุดขอ
้ มูลทดแทน อั นไดม
้ าจากการทดสอบประชากรตา่ งชาติผูเ้ พิง่ เดินทางกลั บมาจาก
ประเทศที่มีการระบาด (Verity et al. 2020) หรื อจากการสร้างแบบจาํ ลองทางระบาดวิทยา
(Epidemiological Models) เพื่อประมาณจาํ นวนเคสที่ตรวจไมพ
่ บ (Li et al. 2020) ซึ่งวิธีเหลา่ นี้ จะ
ชว่ ยให้เห็นภาพความรุ นแรงของโรคระบาดที่สอดคลอ
้ งตรงความเป็ นจริ งมากยิง่ ขึ้น

What is the burst size and the replication time of the virus?
Two important characteristics of the viral life cycle are the time it takes them to
produce new infectious progeny, and the number of progeny each infected cell
produces. The yield of new virions per infected cell is more clearly defined in lytic
viruses, such as those infecting bacteria (bacteriophages), as viruses replicate
within the cell and subsequently lyse the cell to release a “burst” of progeny. This
measure is usually termed “burst size.” SARS-CoV-2 does not release its progeny by
lysing the cell, but rather by continuous budding ( Park et al. 2020). Even though
there is no “burst”, we can still estimate the average number of virions produced by
a single infected cell. Measuring the time to complete a replication cycle or the burst
size i n vivo is very challenging, and thus researchers usually resort to measuring
these values in tissue-culture. There are various ways to estimate these quantities,
but a common and simple one is using “one-step” growth dynamics. The key
principle of this method is to ensure that only a single replication cycle occurs. This
is typically achieved by infecting the cells with a large number of virions, such that
every cell gets infected, thus leaving no opportunity for secondary infections.
Assuming entry of the virus to the cells is rapid (we estimate 10 minutes for
SARS-CoV-2), the time it takes to produce progeny can be estimated by quantifying
the lag between inoculation and the appearance of new intracellular virions, also
known as the “eclipse period”. This eclipse period does not account for the time it
takes to release new virions from the cell. The time from cell entry until the
appearance of the first extracellular viruses, known as the “latent period” (not to be
confused with the epidemiological latent period, see Glossary), estimates the
duration of the full replication cycle. The burst size can be estimated by waiting until
virion production saturates, and then dividing the total virion yield by the number of
cells infected. While both the time to complete a replication cycle and the burst size
may vary significantly in an animal host due to factors including the type of cell
infected or the action of the immune system, these numbers provide us with an
approximate quantitative view of the viral life-cycle at the cellular level.

่ จาํ นวน (Replication Time) คืออะไร?
Burst Size และระยะเวลาเพิม

ในการทาํ ความเขา้ ใจวงจรชีวต
ิ ของไวรั ส
เราจะตอ
้ งพิจารณาระยะเวลาที่ใชใ้ นการสร้างไวรั สใหม่ และ
จาํ นวนอนุ ภาคของไวรั สที่แตล่ ะเซลลส์ ร้างได้ ในกรณี ท่ีเป็ น Lytic Virus เชน
่ ไวรั สของแบคทีเรี ย (แบคเท
อริ โอเฟจ) การประมาณจาํ นวนไวรั สเกิดใหมส
่ ามารถทาํ ไดไ้ มย่ ากนั ก เนื่ องจากไวรั สเหลา่ นี้ จะทาํ ให้เซลล์
แตก (Burst) เพื่อปลอ่ ยไวรั สออกมาอยูแ่ ลว้ เราจึงสามารถนั บไวรั สที่อยูน
่ อกเซลลไ์ ดโ้ ดยตรง ซึ่งจาํ นวน
้ ้ SARS-CoV-2 นั น
้ ไมไ่ ดใ้ ชก
ไวรั สที่ปลอ่ ยออกมาตอ่ เซลลท
้ ลไกการ
์ ่ีแตก มีช่ือเรี ยกวา่ Burst Size ทั งนี
ทาํ เซลลแ์ ตกในการปลอ่ ยไวรั สเกิดใหม่ แตใ่ ชก
้ ารแตกหน่อแทน (Park et al. 2020) อยา่ งไรก็ตาม เรายั ง
คงสามารถหาคา่ เฉลี่ยของจาํ นวนไวรั สใหมต
่ อ่ เซลลไ์ ด้
่ จาํ นวนไวรั ส และ Burst Size ในสิง่ มีชีวต
การประเมินระยะเวลาเพิม
ิ โดยตรง (in vivo) เป็ นเรื่ องยากมาก
้ นั กวิจัยจึงมั กทาํ การวั ดในเนื้ อเยื่อเพาะเลี้ยงแทน วิธีวัดที่ทาํ ไดง้ า่ ยและใชก
ดั งนั น
้ ั นอยา่ งแพร่หลายคือการใช้
่ จาํ นวนไดเ้ พียงแคว่ งจรชีวต
One-step Growth Dynamics มีเงื่อนไขสาํ คั ญคือไวรั สจะตอ
ิ เดียว
้ งเพิม
้ ซึ่งเราจาํ ลองสภาวะดั งกลา่ วไดโ้ ดยการใชไ้ วรั สจาํ นวนมากตอ่ เซลล์ เพื่อให้มั่นใจวา่ ทุกเซลลต
เทา่ นั น
์ ิดเชื้อ
พร้อมกั นและไมม
้ น หากไวรั สเขา้ สูเ่ ซลลไ์ ดอ
้ ยา่ งรวดเร็ว (SARS-CoV-2 ใชเ้ วลา
่ ีการติดเชื้อแบบซาํ ้ ซอ
้ จะประมาณไดจ้ าก
ประมาณ 10 นาที) เวลาที่ใชใ้ นการผลิตไวรั ส หรื อที่เรี ยกวา่ “Eclipse Period” นั น
้ ้ Eclipse
ระยะเวลาระหวา่ งที่ใสไ่ วรั สลงเนื้ อเยื่อครั ง้ แรก จนถึงเวลาที่ไวรั สใหมป
่ รากฏในเซลล์ ทั งนี
Period จะไมร่ วมเวลาที่ใชใ้ นการปลอ่ ยไวรั สออกจากเซลล์ สว่ นระยะเวลาจากการเขา้ สูเ่ ซลล์ จนถึงการ
้ มีช่ือเรี ยกวา่ “Latent Period” (ไมค
ปรากฏของไวรั สนอกเซลลน
่ วรสั บสนกั บคาํ วา่ Latent Period ที่
์ ัน
ใชใ้ นสาขาระบาดวิทยา ดั งที่อธิบายในหั วขอ
ิ
้ “อภิธานศั พท”์ ) ซึ่งมีคา่ ใกลเ้ คียงกั บความยาวของวงจรชีวต
้ วั ดไดจ้ ากการรอให้การผลิตไวรั สถึงจุดอิม
้ หารจาํ นวนไวรั สทั งหมด
้
่ ตั ว จากนั น
ไวรั ส สว่ น Burst Size นั น
้ า่ Eclipse Period, Latent Period และ Burst Size มีความแปรผั นสูง
ดว้ ยจาํ นวนเซลลท
์ ่ีติดเชื้อ ทั งค
เพราะขึ้นอยูก
แตข่ อ
้ มูลที่ไดย้ ั งคง
้ กั นร่างกายเป็ นอยา่ งมาก
่ ั บชนิ ดของเซลลแ์ ละการทาํ งานของระบบภูมิคุม
เป็ นประโยชน์ในการเสริ มความเขา้ ใจวงจรชีวต
ิ ของไวรั สในระดั บเซลลแ์ ละในเชิงปริ มาณ

References and excerpts
Note that for about 10 out of 45 parameters, the literature values are from other
coronaviruses. We await corresponding measurements for SARS-CoV-2.

แหลง่ อา้ งอิงและขอ
้ ความที่ตัดตอนมา

้ สาํ หรั บบางคา่ ใน
หมายเหตุ 1: ณ ขณะนี้ ยั งไมม
่ ีการรายงานคุณสมบั ติบางชนิ ดของ SARS-CoV-2 ดั งนั น
้
บทความนี้ (10 คา่ จากทั งหมด
45 คา่ ) คณะผูเ้ ขียนจึงอา้ งอิงรายงานจากการศึกษา Coronavirus ชนิ ดอื่น
แทน
หมายเหตุ 2: ผูแ
้ ความในเครื่ องหมายคาํ พูด) เพื่อเป็ นการรั กษา
้ ปลมิไดท
้ าํ การแปลขอ
้ ความที่ตัดตอนมา (ขอ
ใจความของตน
้ ฉบั บ

Size & Content
Diameter: (Zhu et al. 2020) - “ Electron micrographs of negative-stained 2019-nCoV particles were
generally spherical with some pleomorphism (Figure 3). Diameter varied from about 60 to 140 nm.“
Volume- Using diameter and assuming the virus is a sphere
Mass: Using the volume and a density of ~ 1 g per mL
Number of surface spikes trimers: (Neuman et al. 2011) - “Our model predicts ∼90 spikes per
particle.”
Length of surface spikes trimers: (Zhu et al. 2020) - “ Virus particles had quite distinctive spikes,
about 9 to 12 nm, and gave virions the appearance of a solar corona.“
Receptor binding affinity (Kd): ( Walls et al. 2020) - Walls et al. reports Kd of ≈1
 nM for the binding
domain in Table 1 using B
 iolayer interferometry with kon of ≈1.5×1
 05 M-1 s-1 and koff of ≈1.6×1
 0-4 s-1.
(Wrapp et al. 2020) - Wrapp et al. reports K
 d of ≈
 1
 5 nM for the spike (Fig.3) and ≈
 35 nM for the

binding domain (Fig.4) using surface plasmon resonance with kon of ≈1.9×105 M-1 s-1 and koff of
≈2.8×1
 0-3 s-1 for the spike and kon of ≈1.4×1
 05 M-1 s-1 and koff of ≈4.7×10-3 s-1 for the binding domain.
The main disagreement between the studies seems to be on the koff.
Membrane (M; 222 aa): (Neuman et al. 2011) - “Using the M spacing data for each virus (Fig.6C),
this would give ∼1100 M2 molecules per average SARS-CoV, MHV and FCoV particle”
Envelope (E; 75 aa): (Godet et al. 1992) - “Based on the estimated molar ratio and assuming that
coronavirions bear 100 (Roseto et al., 1982) to 200 spikes, each composed of 3 S molecules
(Delmas and Laude, 1990) it can be inferred that approximately 15- 30 copies of ORF4 protein are
incorporated into TGEV virions (Purdue strain).”
Nucleoprotein (364 aa): ( Neuman et al. 2011) - “Estimated ratios of M to N protein in purified
coronaviruses range from about 3M:1N (Cavanagh, 1983, Escors et al., 2001b) to 1M:1N (Hogue and
Brian, 1986, Liu and Inglis, 1991), giving 730–2200 N molecules per virion.”

ขนาดและองคป
์ ระกอบ

เสน
้ ผา่ นศูนยก์ ลาง: (Zhu et al. 2020) - “Electron micrographs of negative-stained 2019-nCoV particles
were generally spherical with some pleomorphism (F
 igure 3). Diameter varied from about 60 to
140 nm.“  ป
 ริ มาตร- คาํ นวณโดยใช้คา่ เสน
้ ผา่ นศูนยก์ ลางที่รายงาน ประกอบกั บการประมาณวา่ ไวรั สเป็ นวั ตถุทรงกลม
มวล: คาํ นวณโดยใช้คา่ ปริ มาตรที่คาํ นวณได้ และความหนาแน่น ~ 1 กรั มตอ่ มิลลิลิตร
จาํ นวนสไปกฺไ์ ตรเมอร์ (หนามบนผิวไวรั ส): (Neuman et al. 2011) - “Our model predicts ∼90 spikes per
particle.”
ความยาวของสไปกไ์ ตรเมอร์: (Zhu et al. 2020) - “ Virus particles had quite distinctive spikes, about 9 to
12 nm, and gave virions the appearance of a solar corona.“
 nM เมื่อใช้ Binding
ความแข็งแรงในการจั บกั บตั วรั บ (Kd): (Walls et al. 2020) - Walls et al. รายงานวา่ Kd ≈1
Domain ใน Table 1 และวั ดดว้ ยเทคนิ ค Biolayer Interferometry โดยได้ kon ≈1.5×105 M-1 s-1 และ koff
≈1.6×10-4 s-1. (Wrapp et al. 2020) - Wrapp et al. รายงานวา่ Kd ≈1
 5 nM เมื่อใช้สไปก์ (Fig.3) และ ≈35 nM
เมื่อใช้ Binding Domain (Fig.4) และวั ดดว้ ยเทคนิ ค Surface Plasmon Resonance โดย kon ≈1.9×105 M-1
-1
-3 -1
5
-1 -1
s และ koff ≈2.8×10 s สาํ หรั บสไปก์ และ kon ≈1.4×10 M s และ koff of ≈4.7×10-3 s-1สาํ หรั บ Binding
้ ทั งสองแหล
้
Domain ดั งนั น
ง่ อา้ งอิงจึงตา่ งกั นเป็ นหลั กที่คา่ koff
โปรตีน Membrane (M; 222 กรดอะมิโน): (Neuman et al. 2011) - “Using the M spacing data for each
virus (Fig.6C), this would give ∼1100 M2 molecules per average SARS-CoV, MHV and FCoV
particle”
โปรตีน Envelope (E; 75 กรดอะมิโน): (Godet et al. 1992) - “Based on the estimated molar ratio and
assuming that coronavirions bear 100 (Roseto et al., 1982) to 200 spikes, each composed of 3 S
molecules (Delmas and Laude, 1990) it can be inferred that approximately 15- 30 copies of ORF4
protein are incorporated into TGEV virions (Purdue strain).”
นิ วคลีโอโปรตีน (364 กรดอะมิโน): (Neuman et al. 2011) - “Estimated ratios of M to N protein in purified
coronaviruses range from about 3M:1N (C
 avanagh, 1983, E
 scors et al., 2001b) to 1M:1N (H
 ogue
and Brian, 1986, L
 iu and Inglis, 1991), giving 730–2200 N molecules per virion.”

Genome
Type: (ViralZone) +ssRNA “Monopartite, linear ssRNA(+) genome”
Genome length: (Wu et al. 2020) - Figure 2
Number of genes: (Wu et al. 2020) - “SARS-CoV-2 genome has 10 open reading frames (Fig. 2A).“ or
(Wu et al. 2020) - "The 2019-nCoV genome was annotated to possess 14 ORFs encoding 27
proteins".
Number of proteins: (Wu et al. 2020) -”By aligning with the amino acid sequence of SARS PP1ab
and analyzing the characteristics of restriction cleavage sites recognized by 3CLpro and PLpro, we
speculated 14 specific proteolytic sites of 3CLpro and PLpro in SARS-CoV-2 PP1ab (Fig. 2B). PLpro
cleaves three sites at 181–182, 818–819, and 2763–2764 at the N-terminus and 3CLpro cuts at the
other 11 sites at the C-terminus, and forming 15 non-structural proteins.”
Evolution rate: ( K
 oyama et al. 2020) - “Mutation rates estimated for SARS, MERS, and OC43 show a
large range, covering a span of 0.27 to 2.38 substitutions ×10-3 / site / year (10-16).” Recent
unpublished evidence also suggest this rate is of the same order of magnitude in SARS-CoV-2.
Mutation rate: (Sanjuan et al. 2010) - “Murine hepatitis virus … Therefore, the corrected estimate of
the mutation rate is μs/n/c = 1.9x10-6 / 0.55 = 3.5 x 10-6.”
Genome similarity: For all species except pangolin: ( Wu et al. 2020) - “After phylogenetic analysis
and sequence alignment of 23 coronaviruses from various species. We found three coronaviruses
from bat (96%, 88% and 88% for Bat-Cov RaTG13, bat-SL-CoVZXC12 and bat-SL-CoVZC45,
respectively) have the highest genome sequence identity to SARS-CoV-2 (Fig. 1A). Moreover, as
shown in F
 ig. 1B, Bat-Cov RaTG13 exhibited the closest linkage with SARS-CoV-2. These
phylogenetic evidences suggest that SARS-CoV-2 may be evolved from bat CoVs, especially
RaTG13. Among all coronaviruses from human, SARS-CoV (80%) exhibited the highest genome
sequence identity to SARS-CoV-2. And MERS/isolate NL13845 also has 50% identity with
SARS-CoV-2.” For pangolin: (Zhang et al. 2020) - Figure 3

จีโนม
ชนิ ด: (ViralZone) อาร์เอ็นเอสายเดี่ยว “Monopartite, linear ssRNA(+) genome”
ความยาว: (Wu et al. 2020) - Figure 2
 ).“ or (Wu
จาํ นวนยีน: (Wu et al. 2020) - “SARS-CoV-2 genome has 10 open reading frames (Fig. 2A
et al. 2020) - "The 2019-nCoV genome was annotated to possess 14 ORFs encoding 27 proteins".
จาํ นวนโปรตีน: (Wu et al. 2020) -”By aligning with the amino acid sequence of SARS PP1ab and
analyzing the characteristics of restriction cleavage sites recognized by 3CLpro and PLpro, we
speculated 14 specific proteolytic sites of 3CLpro and PLpro in SARS-CoV-2 PP1ab (F
 ig. 2B).
PLpro cleaves three sites at 181–182, 818–819, and 2763–2764 at the N-terminus and 3CLpro
cuts at the other 11 sites at the C-terminus, and forming 15 non-structural proteins.”
อั ตราการวิวัฒนาการ (Evolution Rate): (Koyama et al. 2020) - “Mutation rates estimated for SARS,
MERS, and OC43 show a large range, covering a span of 0.27 to 2.38 substitutions ×10-3 / site /
year (10-16).”
งานวิจัยเมื่อเร็ว ๆ นี้ (unpublished evidence) ยั งกลา่ ววา่ คา่ นี้ น่าจะอยูใ่ น Order of Magnitude เดียวกั นกั บ
SARS-CoV-2.
อั ตราการกลายพั นธุ ์ (Mutation Rate): (Sanjuan et al. 2010) - “Murine hepatitis virus … Therefore, the
corrected estimate of the mutation rate is μs/n/c
  = 1.9x10-6 / 0.55 = 3.5 x 10-6. ”
ความคลา้ ยของจีโนมกีบสปี ชีสอ์ ่ืน: สาํ หรั บทุกสปี ชีสย์ กเวน
้ แพงโกลิน: (Wu et al. 2020) - “After phylogenetic
analysis and sequence alignment of 23 coronaviruses from various species. We found three
coronaviruses from bat (96%, 88% and 88% for Bat-Cov RaTG13, bat-SL-CoVZXC12 and
bat-SL-CoVZC45, respectively) have the highest genome sequence identity to SARS-CoV-2 (Fig.
1A). Moreover, as shown in F
 ig. 1B
 , Bat-Cov RaTG13 exhibited the closest linkage with
SARS-CoV-2. These phylogenetic evidences suggest that SARS-CoV-2 may be evolved from bat
CoVs, especially RaTG13. Among all coronaviruses from human, SARS-CoV (80%) exhibited the
highest genome sequence identity to SARS-CoV-2. And MERS/isolate NL13845 also has 50%
identity with SARS-CoV-2.” สาํ หรั บแพงโกลิน: (Zhang et al. 2020) - Figure 3

Replication Timescales
Virion entry into cell: ( Schneider et al. 2012) - “Previous experiments had revealed that virus is
internalized within 15 min” a
 nd (N
 g et al. 2003) - “Within the first 10 min, some virus particles were
internalised into vacuoles (arrow) that were just below the plasma membrane surface (Fig. 2,
arrows). … The observation at 15 min postinfection (p.i.), did not differ much from 10 min p.i. (Fig.
4a)”

Eclipse period: (Schneider et al. 2012) - “SARS-CoV replication cycle from adsorption to release of
infectious progeny takes about 7 to 8 h (data not shown).” and (Harcourt et al. 2020) - Figure 4
shows virions are released after 12-36 hrs but because this is multi-step growth this represents an
upper bound for the replication cycle.
Burst size: (Hirano et al. 1976) - “The average per‐cell yield of active virus was estimated to be
about 6–7× 102 plaque‐forming units.” This data is for MHV, more research is needed to verify
these values for SARS-CoV-2.

่ จาํ นวน
ระยะเวลาที่ใชเ้ พิม

เวลาในการเขา้ สูเ่ ซลล:์ (Schneider et al. 2012) - “Previous experiments had revealed that virus is
internalized within 15 min” and (Ng et al. 2003) - “Within the first 10 min, some virus particles were
internalised into vacuoles (arrow) that were just below the plasma membrane surface (Fig. 2,
arrows). … The observation at 15 min postinfection (p.i.), did not differ much from 10 min p.i. (Fig.
4a)”
Eclipse Period: (Schneider et al. 2012) - “SARS-CoV replication cycle from adsorption to release
of infectious progeny takes about 7 to 8 h (data not shown).” และ (Harcourt et al. 2020) - Figure 4
่
แสดงไวรั สที่ถูกปลดปลอ่ ยออกมาจากเซลลเ์ มื่อเวลา 12-36 ชม.หลั งติดเชื้อ แตเ่ นื่ องจากการทดลองนี้ ทาํ ในสภาวะที่ไวรั สเพิม
จาํ นวนไดม
ิ (Multi-Step Growth) คา่ ที่ไดจ้ ึงเป็ นคา่ ขอบเขตบน (Upper Bound) ของวงจรชีวต
ิ ไวรั ส
้ ากกวา่ 1 วงจรชีวต
Burst Size: (Hirano et al. 1976) - “The average per-cell yield of active virus was estimated to be
้ จึงตอ
่ เติมเพื่อ
about 6–7× 102 plaque-forming units.” ขอ
้ มูลไดม
้ าจากการศึกษา MHV ดั งนั น
้ งมีการทดลองเพิม
ศึกษาคุณสมบั ติน้ี ใน SARS-CoV-2 โดยตรง

Host Cells
Type: (Shieh et al. 2005) - “I mmunohistochemical and i n situ hybridization assays demonstrated
evidence of S
 ARS-associated coronavirus (SARS-CoV) infection in various respiratory epithelial cells,
predominantly type II pneumocytes, and in a
 lveolar macrophages in the lung.“ and (Walls et al.
2020) - “SARS-CoV-2 uses ACE2 to enter target cells” and (Rockx et al. 2020)  - “In
SARS-CoV-2-infected macaques, virus was excreted from nose and throat in absence of clinical
signs, and detected in type I and II pneumocytes in foci of diffuse alveolar damage and mucous
glands of the nasal cavity….In the upper respiratory tract, there was focal 5 or locally extensive
SARS-CoV-2 antigen expression in epithelial cells of mucous glands in the nasal cavity (septum or
concha) of all four macaques, without any associated histological lesions (fig. 2I).”
Type I and Type II pneumocyte and alveolar macrophage cell number: (Crapo et al. 1982) - Table 4
and ( Stone et al. 1992) - Table 5
Epithelial cells in mucous gland cell number and volume: (ICRP 1975) - surface area of nasal
cavity, ( Tos & Mogensen, 1976) and ( Tos & Mogensen, 1977) - mucous gland density,
(Widdicombe 2019) - mucous gland volume, ( Ordoñez et al. 2001) and ( Mercer et al. 1994) mucous cell volume. We divide the mucous gland volume by the mucous cell volume to arrive at
the total number of mucous cells in a mucous gland. We multiply the surface density of mucous
glands by the surface area of the nasal cavity to arrive at the total number of mucous glands, and
then multiply the total number of mucous glands by the number of mucous cells per mucous
gland.
Type II pneumocyte volume: (Fehrenbach et al. 1995) - “Morphometry revealed that although
inter‐individual variation due to some oedematous swelling was present, the cells were in a normal
size range as indicated by an estimated mean volume of 763 ± 64 μm3“
Alveolar macrophage volume: (Crapo et al. 1982) - “Alveolar macrophages were found to be the
largest cell in the populations studied, having a mean volume of 2,491 μm3”

เซลลเ์ จา้ บา้ น

ชนิ ด: (Shieh et al. 2005) - “Immunohistochemical and i n situ hybridization assays demonstrated
evidence of SARS-associated coronavirus (SARS-CoV) infection in various respiratory epithelial
cells, predominantly type II pneumocytes, and in a
 lveolar macrophages in the lung.“ และ (Walls et
al. 2020) - “SARS-CoV-2 uses ACE2 to enter target cells” and (Rockx et al. 2020)  - “In
SARS-CoV-2-infected macaques, virus was excreted from nose and throat in absence of clinical
signs, and detected in type I and II pneumocytes in foci of diffuse alveolar damage and mucous
glands of the nasal cavity….I n the upper respiratory tract, there was focal 5 or locally extensive
SARS-CoV-2 antigen expression in epithelial cells of mucous glands in the nasal cavity (septum or
concha) of all four macaques, without any associated histological lesions (fig. 2I).”
จาํ นวนเซลล์ Type I and Type II pneumocyte and alveolar macrophage: (Crapo et al. 1982) - Table 4
และ ( Stone et al. 1992) - Table 5
จาํ นวนและปริ มาตรเซลลเ์ ยื่อบุผิว (Epithelial Cells) ในตอ่ มเมือก (Mucous Gland): (ICRP 1975) - พ้ ืนที่ผิวของ
โพรงจมูก, (Tos & Mogensen, 1976) และ (Tos & Mogensen, 1977) - ความหนาแน่นของตอ่ มเมือกในโพรงจมูก
, (Widdicombe 2019) - ปริ มาตรของตอ่ มเมือก, (Ordoñez et al. 2001) และ (Mercer et al. 1994) - ปริ มาตร
้
ของเซลลเ์ ยื่อเมือก ผูเ้ ขียนคาํ นวณจาํ นวนเซลลเ์ ยื่อเมือกทั งหมดในโพรงจมู
กโดย: 1) หารปริ มาตรของตอ่ มเมือกดว้ ยปริ มาตร
ของเซลลเ์ ยื่อเมือก เพื่อให้ไดจ้ าํ นวนเซลลเ์ ยื่อเมือกตอ่ ตอ่ มเมือก 2) คูณความหนาแน่นของตอ่ มเมือกในโพรงจมูก ดว้ ยพื้นที่
่
้
้
ก 3) คูณจาํ นวนตอ่ มเมือกทั งหมดในโพรงจมู
ผิวของโพรงจมูก เพือให้ไดจ้ าํ นวนตอ่ มเมือกทั งหมดในโพรงจมู
ก ดว้ ยจาํ นวน
้
ก
เซลลเ์ ยื่อเมือกตอ่ ตอ่ มเมือก เพื่อให้ไดจ้ าํ นวนเซลลเ์ ยื่อเมือกทั งหมดในโพรงจมู
ปริ มาตรของ Type II pneumocyte: (Fehrenbach et al. 1995) - “Morphometry revealed that although
inter-individual variation due to some oedematous swelling was present, the cells were in a normal
size range as indicated by an estimated mean volume of 763 ± 64 μm3 “
ปริ มาตรของ Alveolar macrophage: (Crapo et al. 1982) - “Alveolar macrophages were found to be the
largest cell in the populations studied, having a mean volume of 2,491 μm3 ”

Concentration
Nasopharynx, Throat, Stool, and Sputum: (Woelfel et al. 2020) - Figure 2. and ( Kim et al. 2020) Figure 1 and ( Pan et al. 2020) - Figure. We took the maximal viral load for each patient in
nasopharyngeal swabs, throat swabs, stool or in sputum.

ความเขม
้ ขน
้

คอหอยสว่ น Nasopharynx, ลาํ คอ, อุจจาระ และเสมหะ: (Woelfel et al. 2020) - Figure 2. และ (Kim et al.
2020) - Figure 1 และ (Pan et al. 2020) - Figure คา่ ที่ผูเ้ ขียนนําเสนอในบทความนี้ เป็ นคา่ ปริ มาณไวรั สสูงสุดของผู้
ป่วยแตล่ ะคน วั ดจากตั วอยา่ งอุจจาระ เสมหะ และตั วอยา่ งที่ไดจ้ ากการ Swab Nasopharynx และ ลาํ คอ

Antibody Response - Seroconversion
Seroconversion time (time period until a specific antibody becomes detectable in the blood):
(Zhao et al. 2020) - “The seroconversion sequentially appeared for Ab, IgM and then IgG, with a
median time of 11, 12 and 14 days, respectively” and (To et al. 2020) - “For 16 patients with serum
samples available 14 days or longer after symptom onset, rates of seropositivity were 94% for
anti-NP IgG (n=15), 88% for anti-NP IgM (n=14), 100% for anti-RBD IgG (n=16), and 94% for anti-RBD
IgM (n=15)”
Maintenance of antibody response to virus: (Wu et al. 2007) - “Among 176 patients who had had
severe acute respiratory syndrome (SARS), SARS-specific antibodies were maintained for an
average of 2 years, and significant reduction of immunoglobulin G–positive percentage and titers
occurred in the third year.”

การตอบสนองของแอนติบอดี - Seroconversion
้ ไ่ ดร้ ั บเชื้อจนถึงการปรากฏของแอนติบอดีในกระแสเลือด): (Zhao et al.
Seroconversion Time (ระยะเวลาตั งแต
2020) - “The seroconversion sequentially appeared for Ab, IgM and then IgG, with a median time
of 11, 12 and 14 days, respectively” และ (To et al. 2020) - “For 16 patients with serum samples
available 14 days or longer after symptom onset, rates of seropositivity were 94% for anti-NP IgG
(n=15), 88% for anti-NP IgM (n=14), 100% for anti-RBD IgG (n=16), and 94% for anti-RBD IgM
(n=15)”
ระยะเวลาที่แอนติบอดีคงอยูใ่ นร่างกาย: (Wu et al. 2007) - “Among 176 patients who had had severe acute
respiratory syndrome (SARS), SARS-specific antibodies were maintained for an average of 2
years, and significant reduction of immunoglobulin G–positive percentage and titers occurred in
the third year.”

Virus Environmental Stability
Half life on surfaces: (van Doremalen et al. 2020) - For half-lives we use Supplementary Table 1.
For time to decay from ~104 to ~10 TCID50/L-1 air or mL-1 medium, we use the first time titer
reached detection limit in Figure 1A for surfaces. For aerosols, we use ten half-life values
(1000-fold decrease from 104 to 10, meaning 10 halvings of concentration) from Supplementary
Table 1. More studies are urgently needed to clarify the implications of virion stability on the
probability of infection from aerosols or surfaces.
RNA stability on surfaces: (Moriarty et al. 2020) - “ SARS-CoV-2 RNA was identified on a variety of
surfaces in cabins of both symptomatic and asymptomatic infected passengers up to 17 days after
cabins were vacated on the Diamond Princess but before disinfection procedures had been
conducted (Takuya Yamagishi, National Institute of Infectious Diseases, personal communication,
2020).”

ความเสถียรของไวรั สในสิง่ แวดลอ
้ ม

ิ เมื่ออยูบ
ิ ไดม
ครึ่ งชีวต
้ าจาก Supplementary Table 1 สว่ นระยะ
่ นพื้นผิว: (van Doremalen et al. 2020) - ครึ่ งชีวต
เวลาที่ไวรั สบนพื้นผิวใช้ในการสลายตั วจาก ~104 เป็ น ~10 TCID50 ตอ่ ลิตรของอากาศ หรื อตอ่ มิลลิลิตรของอาหารเลี้ยงเชื้อ
ผูเ้ ขียนใช้เวลาแรกสุดที่ปริ มาณไวรั สลดลงถึงขีดจาํ กั ดของการตรวจพบ (Detection Limit) สว่ นไวรั สที่อยูใ่ นแอโรซอล ผู้
ิ ดว้ ย 10 (เนื่ องจากการลดลงจาก 104 เป็ น 10 คือการลดลง
เขียนประมาณระยะเวลาการสลายตั วโดยการการคูณครึ่ งชีวต
้ ้ ควรมีการศึกษาเพิม
่ เติม
1000 เทา่ ซึ่งใกลเ้ คียงกั บการลดความเขม
้ ขน
้ ลงครึ่ งหนึ่ ง เป็ นเวลา 10 ครั ง้ (210 = 1024)) ทั งนี
อยา่ งเร่งดว่ น เพื่อให้ทราบแน่ชัดวา่ ความเสถียรดั งกลา่ ว มีความสั มพั นธก
์ ั บโอกาสการติดเชื้อไวรั สจากพื้นผิวและแอโรซอล
หรื อไม่
ความเสถียรของอาร์เอ็นเอบนพื้นผิว: (Moriarty et al. 2020) - “SARS-CoV-2 RNA was identified on a variety
of surfaces in cabins of both symptomatic and asymptomatic infected passengers up to 17 days
after cabins were vacated on the Diamond Princess but before disinfection procedures had been
conducted (Takuya Yamagishi, National Institute of Infectious Diseases, personal communication,
2020).”

“Characteristic” Infection Progression in a Single Patient
Basic reproductive number, R0: (Li et al. 2020) - “O
 ur median estimate of the effective reproductive
number, Re—equivalent to the basic reproductive number (R0) at the beginning of the epidemic—is
2.38 (95% CI: 2.04−2.77)” and (Park et al. 2020) - “Our estimated R0 from the pooled distribution
has a median of 2.9 (95% CI: 2.1–4.5).”
Latent period (from infection to being able to transmit): (Li et al. 2020) - ”In addition, the median
estimates for the latent and infectious periods are approximately 3.69 and 3.48 days,
respectively.” and Table 1 and ( He et al. 2020) - We use the time it takes the infectiousness to
reach half its peak, which happens two days before symptom onset based on Figure 1b. As
symptoms arise after 5 days (see incubation period), this means the latent period is about 3 days.
Incubation period (from infection to symptoms): (Lauer et al. 2020) - “The median incubation
period was estimated to be 5.1 days (95% CI, 4.5 to 5.8 days), and 97.5% of those who develop
symptoms will do so within 11.5 days (CI, 8.2 to 15.6 days) of infection. These estimates imply that,
under conservative assumptions, 101 out of every 10 000 cases (99th percentile, 482) will develop
symptoms after 14 days of active monitoring or quarantine.” and (Li et al. 2020) - “The mean
incubation period was 5.2 days (95% confidence interval [CI], 4.1 to 7.0), with the 95th percentile of
the distribution at 12.5 days.”
Infectious period (partially overlaps latent period): (Li et al. 2020) - ”In addition, the median
estimates for the latent and infectious periods are approximately 3.69 and 3.48 days, respectively.”
and Table 1 and ( He et al. 2020) - We quantify the interval between half the maximal
infectiousness from the infectiousness profile in Figure 1b.
Disease duration: ( WHO 2020) - “Using available preliminary data, the median time from onset to
clinical recovery for mild cases is approximately 2 weeks and is 3-6 weeks for patients with severe
or critical disease”
Time until diagnosis: (Xu et al. 2020) - We used data on cases with known symptom onset and
case confirmation dates and calculated the median time delay between these two dates.
Case Fatality Rate: (ECDC geographic distribution of cases from 29/03/2020) - We use data from
all countries with more than 50 death cases and calculate the uncorrected raw Case Fatality Rate
for each country. The range represents the lowest and highest rates observed.
Infected Fatality Rate: (Verity et al. 2020) - “ W
 e obtain an overall IFR estimate for China of 0.66%
(0.39%,1.33%)” a
 nd (Ferguson et al. 2020) - “The IFR estimates from Verity et al.12 have been
adjusted to account for a non-uniform attack rate giving an overall IFR of 0.9% (95% credible interval
0.4%-1.4%).”

คุณสมบั ติของการติดเชื้อในผูป
้ ่ วยรายบุคคล

คา่ ระดั บการติดเชื้อพื้นฐาน, R0: (Li et al. 2020) - “Our median estimate of the effective reproductive
number, Re—equivalent to the basic reproductive number (R0) at the beginning of the
epidemic—is 2.38 (95% CI: 2.04−2.77)” และ (Park et al. 2020) - “Our estimated R0 from the pooled
distribution has a median of 2.9 (95% CI: 2.1–4.5).”
Latent Period (ระยะเวลาจากเริ่ มติดเชื้อถึงเมื่อเริ่ มแพร่เชื้อได)้ : (Li et al. 2020) - ”In addition, the median
estimates for the latent and infectious periods are approximately 3.69 and 3.48 days, respectively.”
และ Table 1 และ (He et al. 2020) - ใน Figure 1b ผูเ้ ขียนประมาณวา่ เวลาที่ผูป
้ ่ วยเริ่ มแพร่เชื้อคือเวลาที่ความสามารถ
ในการแพร่เชื้อ (Infectiousness) มีคา่ เป็ นครึ่ งหนึ่ งของคา่ สูงสุดของกราฟ เนื่ องจากจุดดั งกลา่ วเกิดขึ้น 2 วั นกอ
่ นแสดง
อาการ และอาการปรากฏขึ้น 5 วั นหลั งติดเชื้อ (ระยะเวลาฟักตั ว) จึงไดว้ า่ Latent Period มีระยะเวลา 3 วั น
ระยะเวลาฟักตั ว (Incubation Period): (Lauer et al. 2020) - “The median incubation period was
estimated to be 5.1 days (95% CI, 4.5 to 5.8 days), and 97.5% of those who develop symptoms
will do so within 11.5 days (CI, 8.2 to 15.6 days) of infection. These estimates imply that, under
conservative assumptions, 101 out of every 10 000 cases (99th percentile, 482) will develop
symptoms after 14 days of active monitoring or quarantine.” และ (Li et al. 2020) - “The mean
incubation period was 5.2 days (95% confidence interval [CI], 4.1 to 7.0), with the 95th percentile
of the distribution at 12.5 days.”
Infectious Period (ทั บซ้อนกั บ Latent Period เป็ นบางสว่ น): (Li et al. 2020) - ”In addition, the median
estimates for the latent and infectious periods are approximately 3.69 and 3.48 days, respectively.”
และ Table 1 and (He et al. 2020) - ผูเ้ ขียนประมาณระยะหา่ งระหวา่ งจุดที่ Infectiousness มีคา่ เป็ นครึ่ งหนึ่ งของคา่
สูงสุด โดยใช้กราฟ Infectiousness ใน Figure 1b
ระยะเวลาของโรค: (WHO 2020) - “Using available preliminary data, the median time from onset to
clinical recovery for mild cases is approximately 2 weeks and is 3-6 weeks for patients with severe
or critical disease”
เวลากอ
่ นตรวจวินิจฉั ยพบ: (Xu et al. 2020) - ผูเ้ ขียนใช้การหาคา่ มั ธยฐานของระยะเวลาระหวา่ ง
วั นที่เริ่ มแสดงอาการและวั นที่ยืนยั นวา่ ติดโรคจริ ง โดยใช้ขอ
้ มูลจากเคสที่มีการบั นทึกวั นดั งกลา่ วไว้

Case Fatality Rate: (ECDC geographic distribution of cases from 29/03/2020) - ผูเ้ ขียนใช้ขอ
้ มูลจากทุก
ประเทศที่มีผูเ้ สียชีวต
ิ มากกวา่ 50 คน และคาํ นวณ CFR ของแตล่ ะประเทศ โดยไมม
้ มูลดว้ ยวิธีทางสถิติ ตั วเลขที่
่ ีการปรั บขอ
ระบุแสดง CFR สูงสุดและตา่ ํ สุดที่คาํ นวณได้
Infected Fatality Rate: (Verity et al. 2020) - “W
 e obtain an overall IFR estimate for China of 0.66%
(0.39%,1.33%)” และ (Ferguson et al. 2020) - “The IFR estimates from Verity et al.12 have been
adjusted to account for a non-uniform attack rate giving an overall IFR of 0.9% (95% credible
interval 0.4%-1.4%).”
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