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อารัมภกถา

บทควีามูทีท่�าน์จะไดิ์�อ�าน์ต้�อไป้น์ี ้แรก ๆ  ผมูกเ็ขยีน์เพื่่�อสู่รปุ้แน์วีคด์ิ์ 
ที่ผมูเสู่น์อต้�อเพื่่�อน์อาจารย์ใน์ที่ทำางาน์ภายหลังการป้ระชุมูวี�า จะต้�องถ่ก
ล็อกดิ์าวีน์์เน่์�องจากการระบาดิ์โรค COVID-19 หร่อที่ต้�อมูาคน์ไทยเรียก
สู่ั้น์ ๆ วี�าโควี์ดิ์ อัน์เก์ดิ์จากเช่้อไวีรัสู่ SARS-CoV-2 หร่อเช่้อโควี์ดิ์ ซึ่งผมู
เห็น์วี�าเวีลาเก์ดิ์เหตุ้การณ์วีก์ฤต้ ไมู�ควีรต้่�น์ต้ระหน์กหร่อป้ระมูาท แต้�ควีร
รวีบรวีมูสู่ต้์ ค์ดิ์หาทางหน์ีทีไล�ให�ดิ์ี วี�าพื่วีกเราควีรจะมูีทางออกอย�างไร 

ผมูเคยผ�าน์เหตุ้การณ์ที่สัู่งคมูต้่�น์ต้ระหน์กจากการระบาดิ์ของ 
โรคเอดิ์สู่์ใน์ระยะแรก ช�วีงป้ระมูาณป้ี 2529 - 2535 ซึ่งต้อน์น์ั้น์เรายังไมู�
ค�อยร่�จักธิรรมูชาต้์ของเช่้อเอชไอวีีและโรคเอดิ์สู่์ ต้�อมูาก็มูีการระบาดิ์ของ
โรคซาร์สู่ใน์ป้ี 2545 - 46 และสู่ำาหรับชายแดิ์น์ใต้� ค่อ การป้ะทุของควีามู
รุน์แรงทางชาต้์พื่ัน์ธิุ์ต้ั้งแต้�ป้ี 2547 เป้็น์เวีลากวี�าหน์ึ่งทศัวีรรษ ทั้งหมูดิ์น์ี้
เป้็น์ควีามูสู่่ญ่เสู่ียอย�างร�ายแรงทางสูุ่ขภาพื่กาย สูุ่ขภาพื่จ์ต้ และ สูุ่ขภาพื่
สู่ังคมูของคน์ไทย การต้ั้งสู่ต้์ ป้ระสู่าน์ควีามูร่�ใหมู�กับป้ระสู่บการณ์ และ
พื่ัฒน์าศัักยภาพื่ของป้ระชาชน์ ช�วียให�เราฟัน์ฝ่าอุป้สู่รรคมูาไดิ์� แล�วีป้ัญ่หา
เหล�าน์ั้น์ก็ทุเลาไป้ต้ามูกาลเวีลา ป้ัญ่หาใหมู�ก็ก�อต้ัวี ขยายต้ัวีและเข�ามูา
แทน์เราก็ต้�องกลับไป้ต้ั้งสู่ต้์ ป้ระสู่าน์ควีามูร่�ใหมู�กับป้ระสู่บการณ์ แก�
ป้ัญ่หาเป้็น์วีงจรเช�น์น์ี้ต้�อไป้

ป้ระสู่บการณ์และควีามูร่�สู่ึกดิ์ังกล�าวีทำาให�ผมูเร์่มูเขียน์เร่�องเกี่ยวี
กบั COVID-19 ใน์สู่งัคมูไทยมูากขึน้์ เมู่�อเขียน์มูากเข�าข�อเขียน์ก็ไมู�ไดิ์�จำากดัิ์
เฉัพื่าะต้�อที่ป้ระชุมู ผมูเร์่มูสู่�งไป้ให�เพื่่�อน์ ๆ และคน์ร่�จักทางโซเชียลมูีเดิ์ีย
อ�าน์ ต้�อมูามีูคน์มูาบอกวี�าเขาสู่�งต้�อกัน์ไป้และมูีคน์สู่น์ใจอ�าน์มูาก สัู่กพื่ัก
หน์ึ่งก็มูีหลายคน์เสู่น์อแน์ะวี�า ให�ทำารวีมูเล�มูเผ่�อเป้็น์บัน์ทึกเหตุ้การณ์ให� 
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คน์รุ�น์หลังไดิ์�ใช�ค�น์ควี�า ทีน์ี้ผมูก็ต้�องต้ั้งหลักให�ดิ์ีวี�าจะเขียน์อะไรอย�างไร
ผมูน์ึกถึงหลักที่ผ่�ช�วียบรรณาธิ์การวีารสู่าร Lancet ซึ่งเป้็น์วีารสู่าร

วี์ชาการที่มูีคน์บอกรับมูากที่สูุ่ดิ์ เคยคุยให�ฟังวี�า ข�อเขียน์ที่ดิ์ีต้�องมูีบทบาท 
3 ป้ระการ ค่อ inform, reform และ entertain ผ่�อ�าน์

Inform ค่อ ต้�องให�สู่าระใหมู� แง�ค์ดิ์ใหมู�แก�ผ่�ฟังผ่�อ�าน์
Reform ค่อ ต้�องทำาให�ผ่�ฟังผ่�อ�าน์ฉัุกค์ดิ์ ป้ฏ์ร่ป้ควีามูค์ดิ์ของต้น์
Entertain ค่อ ทำาให�ผ่� ฟังผ่�อ�าน์เก์ดิ์ป้ิต้์ สู่น์ุกจากการอ�าน์ 

กระป้รี้กระเป้ร�า อยากไป้ทำาอะไรต้�อ
ช�วีง COVID-19 ระบาดิ์ ป้ระชาชน์ไดิ์�รับข�าวีใหมู� ๆ ต้ลอดิ์เวีลา 

การจะให�สู่าระใหมู�ทีมีู่เน์่อ้หาไมู�ซ้ำากบัข�าวีทีมีู่อย่�ทัว่ีไป้ไมู�ใช�เร่�องง�าย ต้�องหา
ข�อมู่ลที่คน์ยังเข�าไมู�ถึงมูากน์ัก ผสู่มูกับวี์ธิีการมูองใหมู� ๆ  ที่คน์สู่�วีน์ใหญ่�ยัง
ไมู�เคยมูอง และหาทางผสู่มูผสู่าน์เน์่้อหากับบร์บทดิ์�าน์ต้�าง ๆ

คน์สู่�วีน์ใหญ่�เห็น์แต้�ป้รากฏการณ์จากข�าวี ไมู�ไดิ์�พื่์จารณาวี�าทำาไมู
จงึเป้น็์เช�น์น้ั์น์ การต้อบสู่น์องต้�อโรคระบาดิ์ขน์าดิ์ใหญ่�อย่�เหน์อ่วีสั์ู่ยทีแ่พื่ทย์
หร่อระบบสู่าธิารณสูุ่ขจะต้อบสู่น์อง ผ่�ที่มูีหน์�าที่รับผ์ดิ์ชอบโดิ์ยต้รงค่อผ่�น์ำา
ของป้ระเทศั ซึ่งแต้�ละคน์หร่อแต้�ละกลุ�มูค์ดิ์ไมู�เหมู่อน์กัน์ ต้รงน้ี์ขึ้น์อย่�กับ
พื่ัฒน์าการทางสู่ังคมูและการเมู่อง รวีมูทั้งป้รัชญ่าวี์ธิีค์ดิ์ของชน์ช้ัน์น์ำาใน์
ป้ระเทศัน์ั้น์ ๆ ซึ่งผมูไดิ์�อรรถกถาใน์บทต้�น์ ๆ ใน์ต้อน์กลาง ๆ ผมูพื่ยายามู
เล�าให�เห็น์วี�าโรคระบาดิ์ที่เก์ดิ์ขึ้น์ใน์สู่มูัยก�อน์เป้็น์อย�างไร ทั้งใน์ดิ์�าน์การทำา
สู่งครามู และ การระบาดิ์ใน์แรงงาน์ข�ามูชาต้์ ซึ่งคล�าย ๆ กับขณะน์ี้ ใน์
ต้อน์ท�าย ๆ เล�มู ผ่�อ�าน์จะไดิ์�เห็น์วี�า บาดิ์แผลทางสู่ังคมูจาก COVID-19 มูี
มูากมูายกวี�าเร่�องการเจบ็ป้ว่ียและการต้าย โดิ์ยเฉัพื่าะควีามูทุกขย์ากทีผ่่�คน์
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ยากจน์ทั้งใน์ต้�างป้ระเทศัและใน์ป้ระเทศัไทยต้�องเผช์ญ่ 
ควีามูค์ดิ์ชี้น์ำาสู่�วีน์ที่สู่องของหน์ังสู่่อเล�มูน์ี้ ค่อ แน์วีค์ดิ์ทางระบาดิ์

วี์ทยา ซึ่งป้ระสู่าน์ระหวี�างทฤษฎีทางคณ์ต้ศัาสู่ต้ร์ที่พื่อเข�าใจไดิ์�อย�าง
เร่�องอาร์ศ่ัน์ย์ (R0) กับข�อเท็จจร์งของจำาน์วีน์ผ่�ป้่วียที่พื่บใน์ป้ระเทศัไทย 
ใน์แต้�ละช�วีง การระบาดิ์ของ COVID-19 น์�าจะเป้็น์ต้ัวีกระตุ้�น์ทำาให�คน์ไทย
สู่น์ใจระบาดิ์วี์ทยาและกฎเกณฑ์ทางคณ์ต้ศัาสู่ต้ร์ของชีวีวี์ทยาง�าย ๆ อัน์
สู่ามูารถป้ระยุกต์้ใช�กับเร่�องอ่�น์ ๆ ใน์อน์าคต้ไดิ์� ใน์แต้�ละบทมีูบัน์ทึกวีัน์ที่ 
ที่เขียน์บทควีามูไวี� และใน์บางบทไดิ์�เพื่์่มูเช์งอรรถ (footnote) ไวี�ต้อน์
ท�ายเพื่่�อเป้รียบเทียบควีามูค์ดิ์เห็น์ทางระบาดิ์วี์ทยาของผ่�เขียน์ใน์วีัน์น้ั์น์
กับสู่ถาน์การณ์การระบาดิ์ของโรคใน์ช�วีงต้�อมูาวี�าสู่อดิ์คล�องหร่อย�อน์แย�ง
กัน์อย�างไร

รสู่ชาต์้ของการอ�าน์หน์ังสู่่อน์ี้ใน์สู่�วีน์ที่ต้�างจากบทควีามูเกี่ยวีกับ 
COVID-19 ทั่วีไป้ ค่อ การเช่�อมูโยงกับควีามูเช่�อต้�าง ๆ  ที่จะช�วียให�เยาวีชน์
รุ�น์ใหมู�ไดิ์�เหน็์อตั้ลกัษณ ์(identity) ของควีามูเป้น็์ไทย และเข�าใจพื่ฒัน์าการ
ของชาต้์พื่ัน์ธิุ์ต้�าง ๆ ของเพื่่�อน์บ�าน์ และชาวียุโรป้ที่เป้็น์ต้�น์ต้ำารับวี์ชาการ
มูากขึ้น์ ควีามูวี์จ์ต้รแห�งป้ระวีัต้์ศัาสู่ต้ร์และจ์น์ต้น์าการเหล�าน์ั้น์อาจจะช�วีย
กล�อมูเกลาจ์ต้ใจของผ่�อ�าน์ โดิ์ยเฉัพื่าะเยาวีชน์ไทย ให�ไดิ์�ผ�อน์คลายควีามู
เคร�งเครยีดิ์จากควีามูแต้กต้�างระหวี�างรุ�น์และระหวี�างวัีย ทำาให�เราไดิ์�มีูกำาลัง
ร�วีมูกัน์ต้�อสู่่�กับอุป้สู่รรคต้�อไป้

ขอขอบคณุสู่ำานั์กงาน์หลกัป้ระกนั์สุู่ขภาพื่แห�งชาต้ ์(สู่ป้สู่ช.) ท่ีไดิ์�ให�
หลกัป้ระกนั์แก�ชาวีไทยวี�า เราจะเข�าถงึบร์การสุู่ขภาพื่สู่ำาหรับโรค COVID-19 
ทั้งดิ์�าน์การควีบคุมูป้้องกัน์โรคและการรักษาพื่ยาบาล และขอบคุณท่ี
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สู่นั์บสู่น์ุน์การเผยแพื่ร�ควีามูค์ดิ์น์ี้ทางสู่่�อต้�าง ๆ กราบขอบพื่ระคุณพื่ี่หมูอ
สูุ่รเกียรต้์ อาชาน์าน์ุภาพื่ หน์ึ่งใน์ผ่�แน์ะน์ำา (mentor) สู่มูัยผมูเป้็น์น์ักศัึกษา
แพื่ทย์ใน์ยุคแสู่วีงหา และไดิ์�แน์ะน์ำาใน์การจัดิ์พื่์มูพื่์ต้ลอดิ์จน์เป้็น์หัวีหน์�า 
กองบรรณาธิ์การเอกสู่ารชุดิ์น์ี้ ขอบคุณน์ายแพื่ทย์วีรส์ู่ทธิ์� ศัรศัรีวี์ชัย
 และ คุณน์์พื่น์ธิ์ รัต้น์าคมู จากมูหาวี์ทยาลัยสู่งขลาน์คร์น์ทร์ที่ไดิ์�ร�วีมูเป้็น์
บรรณาธิ์การ

  วิีระศักดิ์ จงสู้้่วิิวิัฒน์วิงศ์
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บทนำา

การป้ระสู่บควีามูสู่ำาเรจ็ของการควีบคมุูสู่ถาน์การณก์ารแพื่ร�ระบาดิ์
เช้่อไวีรสัู่โคโรน์าสู่ายพัื่น์ธิุ์ใหมู� 2019 (COVID-19) ใน์ป้ระเทศัไทย สู่�วีน์หน่ึ์ง
มูาจากระบบพ่ื่้น์ฐาน์การสู่าธิารณสูุ่ขและระบบหลักป้ระกัน์สูุ่ขภาพื่ที่ดิ์ีของ
ป้ระเทศัไทย สู่ำาน์ักงาน์หลักป้ระกัน์สูุ่ขภาพื่แห�งชาต้์ (สู่ป้สู่ช.) เป้็น์หน์�วีย
งาน์ระบบสูุ่ขภาพื่ที่มูีควีามูสู่ำาคัญ่ โดิ์ยเฉัพื่าะใน์ภาวีะวี์กฤต้สุู่ขภาพื่เช�น์น์ี้ 
ทั้งน้ี์จากมูต้์การป้ระชุมูคณะกรรมูการหลักป้ระกัน์สูุ่ขภาพื่แห�งชาต้์ คร้ังที่
 3/2563 วีนั์ท่ี 2 มูนี์าคมู 2563 เห็น์ชอบให�การป้อ้งกนั์โรค สู่ร�างเสู่ร์มูสุู่ขภาพื่ 
ต้รวีจวีน์์จ์ฉัยัโรค รกัษาพื่ยาบาล รวีมูถงึการฟืน้์ฟ่สู่มูรรถภาพื่ทางการแพื่ทย ์
กรณีโรคต้ด์ิ์เช้่อไวีรัสู่โคโรน์า 2019 (COVID-19) อย่�ใน์ป้ระเภทและขอบเขต้
บร์การสู่าธิารณสูุ่ขใน์ระบบหลักป้ระกัน์สูุ่ขภาพื่แห�งชาต้์ และดิ์�วียบทบาท
การบร์หาร “กองทุน์หลักป้ระกัน์สูุ่ขภาพื่แห�งชาต้์” สู่ำาน์ักงาน์หลักป้ระกัน์
สูุ่ขภาพื่แห�งชาต้์ ไดิ์�ใช�กลไกที่เกี่ยวีข�องทั้งหมูดิ์ ร�วีมูสู่น์ับสู่น์ุน์การควีบคุมู
และป้้องกัน์การแพื่ร�ระบาดิ์ของโรค COVID-19 

น์อกจากสู่�วีน์งบกลางที่ ไดิ์�รับเพื่์่มูเต้์มูสู่่�ระบบจากรัฐบาลใน์การ
สู่น์ับสู่น์ุน์การดิ์่แลผ่�ป้่วียของโรงพื่ยาบาลแล�วี เคร่�องมู่อที่สู่ำาคัญ่ค่อ
 “กองทุน์หลักป้ระกัน์สูุ่ขภาพื่ระดิ์ับท�องถ์่น์หร่อพื่่้น์ที่ (กป้ท.)” หร่อที่เรียก
ต้์ดิ์ป้ากวี�า “กองทุน์สูุ่ขภาพื่ต้ำาบล” เน์�น์ควีามูร�วีมูมู่อกับ อป้ท.และคน์ใน์
ชมุูชน์ดิ์แ่ลสู่ขุภาพื่ป้ระชาชน์และแก�ไขปั้ญ่หาสู่าธิารณสุู่ขใน์พื่่น้์ท่ีของต้น์เอง
 ซึ่งที่ผ�าน์มูามูีท�องถ์่น์หลายแห�งไดิ์�น์ำาเคร่�องมู่อน้ี์ไป้ใช�ใน์การป้้องกัน์และ
ควีบคุมูการแพื่ร�ระบาดิ์ COVID-19 ไดิ์�ผลดิ์ี เป้็น์ที่ป้ระจักษ์ จน์ไดิ์�รับการ
ยอมูรับจากน์าน์าป้ระเทศั

ควีามูท�าทายต้�อจากน์ี้ค่อ การวีางแผน์ป้้องกัน์และการดิ์ำาเน์์น์การ
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เพื่่�อไมู�ให�เก์ดิ์การระบาดิ์รอบสู่อง (second wave) ซึ่งจะต้�องศัึกษาบท
เรียน์ป้ระสู่บการณ์ การบร์หารจัดิ์การท่ีผ�าน์มูาเพื่่�อน์ำามูาป้รับกลยุทธ์ิให�มูี
ป้ระสู่์ทธิ์ภาพื่มูากย์่งขึ้น์

สู่ำาน์กังาน์หลกัป้ระกนั์สุู่ขภาพื่แห�งชาต้ ์หวัีงเป้น็์อย�างย่์งวี�า บทควีามู
จากป้ระสู่บการณ์ การวี์เคราะห์สู่ถาน์การณ์ต้ามูหลักระบาดิ์วี์ทยา และ
แน์วีค์ดิ์การดิ์ำาเน์์น์งาน์ของศัาสู่ต้ราจารย์น์ายแพื่ทยวี์ีระศัักดิ์์� จงสู่่�วีวั์ีฒน์์วีงศ์ั 
จะเป้น็์ป้ระโยชน์์ต้�อบคุลากรดิ์�าน์สู่าธิารณสุู่ขและป้ระชาชน์ใน์การวีางแผน์
 เพื่่�อเต้รียมูควีามูพื่ร�อมูการเป้็น์ new normal (ควีามูป้กต้์แบบใหมู�) ใน์
สู่ังคมูไทยต้�อไป้

        นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวิัฒนา
  เลขาธิ์การสู่ำาน์ักงาน์หลักป้ระกัน์สูุ่ขภาพื่แห�งชาต้์
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สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

น์ับต้ั้งแต้�การแพื่ร�ระบาดิ์ของโรค covid-19 เมู่�อป้ลายเดิ์่อน์
ธิัน์วีาคมู ๒๕๖๒ ป้ระเทศัไทยสู่ามูารถควีบคุมูการแพื่ร�ระบาดิ์ของโรค
ไดิ์�อย�างมูีป้ระสู่์ทธิ์ภาพื่ อัน์เป้็น์ผลมูาจากการดิ์ำาเน์์น์งาน์ร�วีมูกัน์ของทุก 
ภาคสู่�วีน์ใน์สู่ังคมู รวีมูถึงควีามูร�วีมูมู่อของป้ระชาชน์ต้�อมูาต้รการต้�าง ๆ 
อย�างดิ์ยี์ง่ กระทรวีงสู่าธิารณสู่ขุไดิ์�ร�วีมูกบัหน์�วียงาน์ท่ีเก่ียวีข�องดิ์ำาเน์น์์การ
ต้ามูมูาต้รฐาน์การควีบคุมูการระบาดิ์ โดิ์ยรับฟังควีามูค์ดิ์เห็น์ ข�อมู่ล และ 
ข�อเสู่น์อแน์ะจากหน์�วียงาน์ ผ่�เชี่ยวีชาญ่ และนั์กวี์ชาการ เพื่่�อจัดิ์ทำาแผน์ 
การรับมู่อทั้งใน์ระยะสู่ั้น์ ระยะกลาง และระยะยาวี สู่�งผลให�ป้ระเทศัไทย
สู่ามูารถควีบคุมูโรคไดิ์�ดิ์ีจน์เป้็น์ที่ยอมูรับจากทั่วีโลก

หน์ังสู่่อสู่่� โควี์ดิ์แบบไทย ๆ ซ่ึงจัดิ์ทำาโดิ์ยสู่ำาน์ักงาน์หลักป้ระกัน์
สูุ่ขภาพื่แห�งชาต้์ (สู่ป้สู่ช.) ไดิ์�รวีบรวีมูองค์ควีามูร่�และบทควีามูโดิ์ย 
ศัาสู่ต้ราจารย์น์ายแพื่ทย์วีีระศัักดิ์์� จงสู่่�วี์วีัฒน์์วีงศั์ ถ�ายทอดิ์การดิ์ำาเน์์น์งาน์
ของป้ระเทศัไทยใน์การจัดิ์การกับโรค covid -19 ต้ั้งแต้�ช�วีงต้�น์ของการ
ระบาดิ์ โดิ์ยน์ำาเสู่น์อป้ระสู่บการณ์การทำางาน์ ข�อมู่ลวี์ชาการ สู่ถ์ต้์ และ
ป้ระวีัต้์การแพื่ร�ระบาดิ์ของโรคต้์ดิ์ต้�ออ่�น์ ๆ ที่ผ�าน์มูา สู่อดิ์แทรกดิ์�วียเร่�อง
ราวีป้ระวีัต้์ศัาสู่ต้ร์อย�างน์�าสู่น์ใจ สู่ะท�อน์ให�เห็น์ถึงป้ัจจัยต้�าง ๆ ที่ทำาให�การ
ดิ์ำาเน์์น์งาน์จัดิ์การกับโรคระบาดิ์ของป้ระเทศัไทยป้ระสู่บควีามูสู่ำาเร็จ
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ผมูขอขอบคุณสู่ำาน์ักงาน์หลักป้ระกัน์สุู่ขภาพื่แห�งชาต้์ที่ ไดิ์�จัดิ์
ทำาหนั์งสู่่อเล�มูน้ี์ข้ึน์ หวีังเป้็น์อย�างย์่งวี�าจะอำาน์วียป้ระโยชน์์ต้�อบุคลากร
สู่าธิารณสูุ่ขและป้ระชาชน์ สู่ร�างควีามูต้ระหน์ักร่�และควีามูเข�าใจเกี่ยวีกับ
โรค covid -19 เพื่่�อเต้รยีมูพื่ร�อมูรบัมูอ่และวีางแผน์การดิ์ำาเน์น์์งาน์ป้อ้งกนั์
และควีบคุมูการแพื่ร�ระบาดิ์ต้�อไป้ใน์อน์าคต้

 (น์ายอน์ุท์น์ ชาญ่วีีรกุล)
 รองน์ายกรัฐมูน์ต้รี
 และรัฐมูน์ต้รีวี�าการกระทรวีงสู่าธิารณสูุ่ข
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คำานิยม
โดิ์ย ศาสู้ตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวิศ วิะสู้ี

คำาวี�า “แบบไทย ๆ ” อาจทำาให�ค์ดิ์วี�า แบบไมู�ไดิ์�มูาต้รฐาน์ หร่อแบบ
ไมู�มูีคุณภาพื่ 

ต้รงข�ามู หน์งัสู่อ่เล�มูน้ี์ใช�หลกัวีช์าการทีมู่คีณุภาพื่สู่ง่ใน์การทำาควีามู
เข�าใจวี�าทำาไมูป้ระเทศัต้�าง ๆ จึงมูีวี์ธิีสู่่�การระบาดิ์ของโควี์ดิ์ต้�างกัน์ หร่อมูี
ควีามูจำาเพื่าะที่เหมูาะกับสู่ภาพื่การณ์ของแต้�ละป้ระเทศั วี์ธีิของไทยย�อมู
ไมู�เหมู่อน์ของจีน์และของสู่์งคโป้ร์ เป้็น์ต้�น์

ศัาสู่ต้ราจารยน์์ายแพื่ทยว์ีรีะศักัดิ์์� จงสู่่�วีว์ีฒัน์ว์ีงศั ์แห�งคณะแพื่ทย- 
ศัาสู่ต้ร์ มูหาวี์ทยาลัยสู่งขลาน์คร์น์ทร์เป้็น์น์ักระบาดิ์วี์ทยาที่มูีคุณภาพื่สู่่ง

คำาวี�า ระบาดิ์วี์ทยา (Epidemiology) ยังไมู�เป้็น์ที่เข�าใจกัน์ดิ์ีน์ัก  
ทั้งใน์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มูักเข�าใจวี�าเกี่ยวีกับโรคระบาดิ์

ระบาดิ์วี์ทยาเป้็น์วี์ธีิค์ดิ์และวี์ธีิการทางวี์ทยาศัาสู่ต้ร์ท่ีทรงพื่ลังใน์
การค�น์หาควีามูจร์งที่ซ�อน์เร�น์เกี่ยวีกับ

• ขน์าดิ์ของป้ัญ่หาใน์ป้ระชาชน์ (ปั้ญ่หาอะไรก็ไดิ์� ไมู�จำาเป้็น์ต้�อง
เป้็น์โรคระบาดิ์)

• สู่าเหตุ้ของป้ัญ่หา
• ป้ระเมู์น์ป้ระสู่์ทธิ์ผลและป้ระส์ู่ทธิ์ภาพื่ของเทคโน์โลยีหร่อวี์ธิี

การที่จะใช�แก�ป้ัญ่หา เพื่่�อช�วียใน์การต้ัดิ์สู่์น์ใจทางเล่อกใน์การ
แก�ป้ัญ่หา

• ป้ระเม์ูน์วี�าการแก�ป้ัญ่หาไดิ์�ผลหร่อไมู�ไดิ์�ผล มูากน์�อยเพื่ียงใดิ์ 
เพื่ราะเหตุ้ใดิ์ เพื่่�อป้รับการแก�ป้ัญ่หาให�ดิ์ีขึ้น์

ระบาดิ์ว์ีทยาเป้น็์เหมูอ่น์วีช์าน์กัสู่บ่ จะเรยีกเล�น์ ๆ  วี�า วีช์าเชอรล็์อก
 โฮล์มู ก็ไดิ์� ที่จร์งวี์ชาเชอร์ล็อก โฮล์มูน์ี้ ควีรจะเรียน์กัน์ใน์การศัึกษาทั่วีไป้ 
จะทั้งสู่น์ุกและทำาให�ผ่�คน์มูีน์์สู่ัยใน์การใช�เหตุ้ใช�ผลมูากขึ้น์
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ใน์หน์ังสู่่อ “สู่่� โควี์ดิ์แบบไทย ๆ” เล�มูน์ี้ คุณหมูอวีีระศัักดิ์์� ใช�หลัก
วี์ชาเพื่ียบทีเดิ์ียวีใน์การกล�าวีถึงเร่�องหร่อบุคคลต้�าง ๆ  เช�น์ ชาร์ลสู่์ ดิ์าร์วี์น์,  
อดิ์ัมู สู่มู์ธิ, โทมูัสู่ มูัลทัสู่ โดิ์ยกล�าวีสู่ั้น์ ๆ หร่อกล�าวีแบบผ�าน์ ๆ หร่อพื่่ดิ์
เช์งล�อเล�น์ แต้�ต้�องร่�ภ่มู์หลังของเร่�องหร่อช่�อน์ั้น์ ๆ จึงจะเข�าใจควีามูหมูาย
เช์งลึก ที่คุณหมูอวีีระศัักดิ์์�ไมู�ไดิ์�อธิ์บาย เพื่ราะเป้็น์บทควีามูที่สู่ั้น์มูาก มูีแต้�
เน์่้อล�วีน์ ๆ

ขอให�อ�าน์ช�า ๆ  และพื่ยายามูเข�าใจควีามูเป้็น์เหตุ้เป้็น์ผลของแต้�ละ
ป้ระโยค และถ�ายงัไมู�เข�าใจ จะไป้ค�น์ควี�าหาควีามูร่�เพื่์มู่เต้ม์ูใน์เร่�องหร่อเกีย่วี
กับคำาหร่อช่�อน์ั้น์ ๆ เช�น์ จากก่เก์ล ก็จะป้ระเท่องป้ัญ่ญ่ามูาก

ถ�าอ�าน์หนั์งสู่อ่เล�มูน้ี์แล�วีเก์ดิ์มีูคน์สู่น์ใจระบาดิ์วีท์ยา หร่อวีช์านั์กสู่บ่
 หร่อวี์ชาเชอร์ล็อก โฮล์มู ขึ้น์มูาก็จะดิ์ีไมู�น์�อย ถ�าคน์ไทยโดิ์ยทั่วีไป้และโดิ์ย
เฉัพื่าะสู่่�อสู่ารมูวีลชน์มีูควีามูร่�ทางระบาดิ์วีท์ยา จะเป้น็์ปั้จจัยช�วียลดิ์ป้ญั่หา
ต้�าง ๆ เช�น์ ป้ัญ่หาคน์ไทยต้ายจากอุบัต้์เหตุ้จราจรถึงป้ีละ ๒๐,๐๐๐ คน์ ซึ่ง
มูากกวี�าต้ายจากโควี์ดิ์ หร่อต้ายจากสู่งครามูเสู่ียอีก และไมู�ลดิ์ลงเลย หร่อ
เดิ์ก็ไทยยงัจมูน์้ำาต้ายใน์แต้�ละป้ดีิ์�วียจำาน์วีน์มูาก อย�างน์�าสู่ลดิ์สู่งัเวีช เป้น็์ต้�น์

คุณหมูอวีีระศัักดิ์์� ไดิ์�รับเช์ญ่จากป้ระเทศัจีน์ ทางมูณฑลต้ะวีัน์ต้ก
ให�ไป้สู่อน์ระบาดิ์วีท์ยาท่ีน์ัน่์ ถ�าคน์ไทยจะลองชวีน์ท�าน์สู่อน์ระบาดิ์วีท์ยาให�
สู่่�อมูวีลชน์และสู่าธิารณชน์ไทยดิ์่สู่ักครั้งจะเป้็น์อย�างไรบ�าง

หวีังวี�า “การสู่่� โควี์ดิ์แบบไทย ๆ” จะกระตุ้�น์ให�คน์ไทยและ
ป้ระเทศัไทยอยากทำาอะไรที่ดิ์ี ๆ มูีคุณภาพื่ อย�างที่เรียกวี�า The Best of 
Thailand ค่อ ทำาทุกอย�างให�ดิ์ีที่สูุ่ดิ์ จน์โลกพื่่ดิ์วี�า “คน์ไทยไมู�เคยทำาให�เรา
ผ์ดิ์หวีัง” น์�าจะเป้็น์การดิ์ีไมู�ใช�น์�อย

๙/๙/๒๕๖๓
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คำานิยม

ใน์ฐาน์ะที่ผมู และภรรยา (คุณล์เดิ์ีย: ศัรัณย์รัชต้์ ดิ์ีน์) เป้็น์หน์ึ่งใน์
ผ่�ป้่วีย COVID-19 ใน์ช�วีงกลางเดิ์่อน์มูีน์าคมู 2563 จึงขอเล�าป้ระสู่บการณ์
ใน์ช�วีงน์ั้น์สู่ักเล็กน์�อย

โดิ์ยป้กต้์แล�วี ดิ์�วียควีามูที่เป้็น์คน์รักการออกกำาลังกายอย�างต้�อ
เน์่�อง ทำาให�ถ่อวี�าเป้็น์คน์มูีสูุ่ขภาพื่ดิ์ีมูากพื่อสู่มูควีร ดิ์ังน์ั้น์เมู่�อร่�สู่ึกไมู�สู่บาย
ใน์ช�วีงที่มูีการระบาดิ์ของเช่้อ COVID-19 ก็ไมู�ค์ดิ์วี�าเราจะไดิ์�รับเช่้อ เพื่ราะ
เช่�อวี�าไมู�อย่�ใน์กลุ�มูเสู่ี่ยง

แต้�เพื่่�อควีามูสู่บายใจจึงไดิ์�ไป้ต้รวีจร�างกายที่โรงพื่ยาบาล ก็พื่บวี�า
มูีเช่้อ COVID-19 ก็ต้กใจพื่อสู่มูควีร จึงเข�ารับการรักษาทัน์ทีพื่ร�อมูภรรยา 
พื่ร�อมูทัง้โพื่สู่ต้ผ์�าน์โซเชยีลมูเีดิ์ยีเพื่่�อแจ�งให�คน์ทีเ่ราเคยสู่มัูผสัู่ใน์ช�วีงหลาย
วีัน์ที่ผ�าน์มูาทราบ แล�วีรีบไป้ต้รวีจหาเช่้อหร่อกักต้ัวีที่บ�าน์

ใน์เร่�องการรักษาพื่ยาบาล แมู�จะต้�องใช�เวีลารับยาและรักษาต้ัวีอย่�
หลายสู่ัป้ดิ์าห์จน์มูั่น์ใจวี�าผลต้รวีจซ้ำาเป้็น์ลบ ไมู�พื่บเช่้อใน์ร�างกายแล�วี ซึ่ง
ทางโรงพื่ยาบาลดิ์่แลดีิ์มูาก แต้�ทั้งใน์ช�วีงท่ีกำาลังรักษาตั้วี จน์กระท่ังหาย
ดิ์ีแล�วี และกลับมูาใช�ชีวี์ต้ต้ามูป้กต้์ ก็ยังมูีเร่�องกังวีลหลายอย�างเกี่ยวีกับ
เจ�าเช่้อต้ัวีน์ี้ เช�น์ หลังจากหายแล�วี เราจะกลับมูาเป้็น์ซ้ำาไดิ์�อีกหร่อไมู� ฝ่าย
สู่าธิารณสุู่ขมีูวี์ธีิการหาคน์ต้์ดิ์เช้่ออย�างไร เขามีูวี์ธีิการคัดิ์กรองหร่อกักตั้วี
คน์ที่เดิ์์น์ทางเข�ามูาใน์ไทยอย�างไร จะมูีวีัคซีน์ป้้องกัน์ใน์เร็วี ๆ น์ี้หร่อไมู� ซึ่ง
เร่�องน์ี้หลายคน์ยังให�คำาต้อบที่ชัดิ์เจน์ไมู�ไดิ์� จน์ไดิ์�มูาอ�าน์หน์ังสู่่อ “สู่่� โควี์ดิ์
แบบไทย ๆ” ของ ศั.น์พื่.วีีระศัักดิ์์� จงสู่่�วี์วีัฒน์์วีงศั์ 

อาจารย์ไดิ์�กรุณาอธิ์บายเร่�องยาก ๆ เหล�าน์ี้ ไวี� ไดิ์�ดิ์ีมูาก ทำาให�
คน์ธิรรมูดิ์าอย�างเราอ�าน์แล�วีเข�าใจไดิ์�ง�าย และทำาให�ร่�วี�าฝั่งเจ�าหน์�าที่
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สู่าธิารณสูุ่ขทำางาน์หน์ักจร์ง ๆ เพื่่�อให�ป้ระเทศัเราป้ลอดิ์จากเช่้อโควี์ดิ์ไดิ์�
ใน์ช�วีงน์ี้

ผมูเช่�อวี�า แมู�ต้�อไป้จะเก์ดิ์การระบาดิ์ของเช่้อ COVID-19 ระลอก
สู่อง เน์่้อหาใน์หน์ังสู่่อเล�มูน์ี้ก็จะเป้็น์ป้ระโยชน์์ต้�อป้ระชาชน์ และช�วียให�
สู่ามูารถยับยั้งการระบาดิ์ไดิ์� โดิ์ยเร็วี

แมทธิวิ พอล ดีน





พี่ไทยเราก็กลัว COVID-19 เหมือนกัน
แต่เราสู้ สู้แบบไทย ๆ ครับ 

สภาพการเมืองที่มีอยู่ของบ้านเรา 
ไม่เข้มแข็งเหมือนจีน สิงคโปร์ และยุโรป 

เราเผชิญ COVID-19 ผ่านมาเป็นแรมเดือน  
COVID-19 ก็ยังระบาดได้ช้า
เทียบกับประเทศที่รวยแล้ว 





ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 25

ตอนที่ 1  
ความต่างในความเหมือน

ต้อน์น้ี์แต้�ละป้ระเทศัมีูระดัิ์บควีามูร�ายแรงของการระบาดิ์ และระดัิ์บ
ควีามูเข�มูข�น์ของมูาต้รการต้�าน์ COVID-19 ต้�างกัน์

ไมู�มูีหลักฐาน์ทางวี์ทยาศัาสู่ต้ร์ที่ดิ์ีที่จะอธ์ิบายระดิ์ับควีามูร�ายแรง
ของการระบาดิ์ ทำาไมูยังไมู�ระบาดิ์ที่ป้ระเทศัยากจน์ เช�น์ อ์น์เดิ์ีย1 แอฟร์กา
หร่อเพื่่�อน์บ�าน์ที่จน์กวี�าของเรา เช�น์ เมูียน์มูา (พื่มู�า) กัมูพื่่ชา ลาวี หร่อวี�า
โควี์ดิ์ยังโคจรไป้ไมู�ถึง

สู่�วีน์ระดิ์บัควีามูเข�มูข�น์ของการต้อบสู่น์องของแต้�ละป้ระเทศัข้ึน์กบั
การเมู่อง วีัฒน์ธิรรมู ควีามูพื่ร�อมูของระบบสู่าธิารณสูุ่ข และเทคโน์โลยี 

ขอให�ควีามูค์ดิ์เห็น์เร่�องระดิ์ับควีามูเข�มูข�น์ของการต้อบสู่น์องก�อน์
จีน์ เกาหลีใต้� สู่์งคโป้ร์ เท�าเทียมูกัน์ทางเทคโน์โลยีและการบังคับ

ใช�กฎหมูาย ระบบต้์ดิ์ต้ามูผ่�สู่ัมูผัสู่โรคยอดิ์เยี่ยมู ใช�ต้ำารวีจ ทหารและการ
ต้�อต้�าน์การก�อการร�าย สู่รรพื่กำาลังที่มูีอย่�

แต้�จีน์กับสู่์งคโป้ร์ก็ต้�างกัน์ 
จีน์มูียุทธิศัาสู่ต้ร์ที่จะกำาจัดิ์ (eliminate) ให� COVID-19 อย่�มู่อ ไมู�

เป้น็์ป้ญั่หาต้�อไป้ มูาต้รการกกัต้วัีเข�มูข�น์ แมู�ใน์ขณะน์ีท่ี้การระบาดิ์สู่งบแล�วี

1) 5 เดิ์่อน์กวี�า ๆ หลังเขียน์บทควีามูน์ี้ (6 กัน์ยายน์ 2563) อ์น์เดิ์ียกลายเป้็น์ป้ระเทศัที่มูี 
COVID-19 ระบาดิ์ร�ายแรงระดิ์ับ 3 ของโลก (มูีผ่�ป้่วียมูากกวี�า 4.1 ล�าน์ราย) รองจาก
อเมูร์กา และบราซ์ล ใน์แอฟร์กามูี COVID-19 ระบาดิ์ไป้ 57 ป้ระเทศั (มูีผ่�ป้่วียรวีมูทั้ง
ทวีีป้ มูากกวี�า 1.2 ล�าน์ราย และราวีครึ่งหน์ึ่งพื่บใน์ป้ระเทศัแอฟร์กาใต้� ซึ่งมูีผ่�ป้่วียมูาก
เป้น็์อนั์ดิ์บัที ่5 ของโลกรองจากรสัู่เซยี) เมูยีน์มูามูผี่�ป้ว่ียมูากกวี�า 1,300 ราย สู่�วีน์กมัูพื่ช่า
 และลาวี มูีผ่�ป้่วีย 274 และ 22 ราย ต้ามูลำาดิ์ับ 
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คน์เดิ์์น์ทางระหวี�างเมู่องก็ยังต้�องกักกัน์แยกโรค 14 วีัน์ จึงจะเข�าเมู่องน์ั้น์
ไป้ทำาธิุระไดิ์�

สู่ง์คโป้ร์ใช�ท�าไมู�ต้ายหลกั คอ่ ต้ด์ิ์ต้ามูผ่�สู่มัูผสัู่โรค การจำากดัิ์การเดิ์น์์
ทางไมู�เข�มูข�น์เท�าจนี์ น์ายกรฐัมูน์ต้รีออกป้ระกาศัเป้น็์ระยะ ๆ  วี�ายงัมีูโรคอย่�
แต้�อย่�ใน์ระดิ์ับที่ควีบคุมูไดิ์�

รายละเอียดิ์ของเกาหลีใต้�ผมูไมู�มีู แต้�ดิ์่ต้ามูเน์่้อผ�า สู่์งคโป้ร์และ
จีน์ต้์ดิ์ต้ามูผ่�สู่ัมูผัสู่โรคไดิ์�เร็วีดิ์�วียเหตุ้หลายป้ระการ รัฐควีบคุมูป้ระชาชน์
อย�างเข�มูงวีดิ์แต้�ไหน์แต้�ไร ป้ระชาชน์มูวีีถ์ชีวีีต์้แบบดิ์จ์ต์้อล เช�น์ ใช� โทรศัพัื่ท ์
มู่อถ่อทำาธุิรกรรมูทุกอย�าง ขึ้น์แท็กซ่ีก็ใช�อ่เบอร์ รัฐเข�าถึงข�อมู่ลพื่วีกน้ี์ 
ไดิ์�ทุกวี์น์าที (real time) และใช� AI (artificial intelligence หร่อป้ัญ่ญ่า
ป้ระดิ์์ษฐ์) ใน์การจัดิ์การต้อบสู่น์องไดิ์�อย�างอัต้โน์มูัต้์ ระบบน์ี้ใช�กำาลังต้ำารวีจ
และทหารเข�าถึงต้ัวีและออกคำาสู่ั่งให�คน์ที่ถ่ก AI ต้รวีจพื่บวี�าอาจจะไดิ์�รับ
เช้่อต้�องกักบรเ์วีณต้วัีเองใน์ทีพ่ื่กั และรายงาน์ต้วัีทางโทรศัพัื่ท์ทุกวีนั์ ระบบ 
เคร่อข�ายโทรทัศัน์์วีงจรป้ิดิ์และ AI ที่มีูโป้รแกรมูจดิ์จำาใบหน์�า (face 
recognition) จะจับต้าดิ์่คน์ ๆ น์ั้น์วี�าทำาต้ามูหร่อไมู� ถ�าไมู�ทำาต้ามูจะน์ำาไป้สู่่�
การป้รับหร่อจำาคุก ระบบแบบน์ี้ป้ระเทศัรวีย ๆ เท�าน์ั้น์ที่ทำาไดิ์� 

ใน์ยคุวีก์ต้อเรยี องักฤษ ซึง่สู่มูยัน์ัน้์ไดิ์�ช่�อวี�าเมู่องผ่�ดิ์เีป้น็์ป้ระเทศัต้�น์
ต้ำารับแห�งระบาดิ์วี์ทยา มูีพื่�อหมูอจอห์น์ สู่โน์วี์ (John Snow) 2 สู่อบสู่วีน์
อห์วีาต์้ระบาดิ์ใน์กรุงลอน์ดิ์อน์ สู่มัูยน์ั้น์คน์ยังไมู�มีูควีามูร่�เร่�องเช้่อโรค 
พื่�อหมูอออกเกบ็ข�อมู่ลต้ามูบ�าน์ พื่บวี�าสู่ถต์้ผ์่�ป้ว่ียสัู่มูพื่นั์ธิก์บัการดิ์่�มูน์้ำาจาก
ถน์น์ Broad Street พื่�อแกเลยร่้อป้ั๊มูไมู�ให�ใครใช�น์้ำาจากป้ั๊มูน์ั้น์ อห์วีาต้์ใน์
มูหาน์ครก็สู่งบ พื่�อหมูอไดิ์�รับยกย�องวี�าเป้็น์บ์ดิ์าแห�งวี์ชาระบาดิ์วี์ทยา 

แต้�ควีามูท่ีเมู่องผ่�ดิ์ีมูีน์ักทฤษฎีมูาก ผมูฟังดิ์่ผ่�น์ำาป้ระเทศัของเขา
ออกสู่่�อแล�วี ค์ดิ์วี�าแทน์ท่ีจะใช�ทฤษฎีระบาดิ์วี์ทยาจัดิ์การโควี์ดิ์ให�ราบคาบ
ล่กหลาน์ผ่�ดิ์ีใน์ยุคปั้จจุบัน์กลับใช�ทฤษฎีวี์วัีฒน์าการของดิ์าร์วี์น์ (Darwin) 
กับทฤษฎีมู่อที่มูองไมู�เห็น์ของอดิ์ัมู สู่มู์ธิ (Adam Smith) และมูุมูมูองแบบ
มูัลทัสู่ (Malthus) ควีบคุมูโรค

2) ดิ์่เพื่์่มูเต้์มูใน์ต้อน์ที่ 3
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ดิ์าร์วี์น์มูีทฤษฎีที่ผ่�แป้ลสู่ั้น์ ๆ วี�า “ใครดิ์ีใครอย่�” หร่อ “Survival of 
the fittest” ผ่�น์ำาอังกฤษบอกวี�าไมู�เป้น็์ไรหรอก COVID-19 ก็ระบาดิ์ของมัูน์
ไป้ยงังัน้์ ร�างกายของป้ระชากรทีรั่บเช้่อจะสู่ร�างภมู่ค์ุ�มูกนั์ ถ�าป้ระชากรสู่�วีน์
ใหญ่�มูีภ่มู์คุ�มูกัน์หมู่� (herd immunity) มูากพื่อแล�วี โรคก็จะค�อย ๆ สู่งบ
ไป้เอง ข�อมูล่บอกวี�าคน์ท่ีป้ว่ียหน์กัและต้ายสู่�วีน์ใหญ่�เป้น็์ผ่�สู่่งอาย ุกอ็ย�าให� 
ผ่�สู่่งอายุพื่บป้ะใครต้�อใครก็แล�วีกัน์ จะไดิ์�ไมู�ต้�องรับเช่้อโควี์ดิ์ 

ผมูค์ดิ์อย่�ใน์ใจวี�า แหมู พื่่ดิ์คล�าย ๆ อดิ์ัมู สู่มู์ธิ (Adam Smith) 
อธิ์บายระบบเศัรษฐก์จเสู่รีเลย อดิ์ัมูบอกวี�า ควีรสู่�งเสู่ร์มูทุกคน์ให�ค�าขาย
ไดิ์�เต้็มูที่อย�างมูีเสู่รี รัฐบาลไมู�ต้�องไป้ออกคำาสู่ั่งให�ใครผล์ต้อะไร ขายราคา
เท�าไหร� กลไกการต้ลาดิ์เป้รียบเสู่มู่อน์มู่อที่มูองไมู�เห็น์ (invisible hand) 
จะจัดิ์การให�หมูดิ์ 

มูีอีกทฤษฎีหน่ึ์งซ่ึงนั์กทฤษฎีชาวีอังกฤษอีกเหมู่อน์กัน์ ช่�อ มัูลทัสู่
 (Malthus) พื่ยากรณ์อน์าคต้ของมูน์ุษยชาต์้ไวี� มูัลทัสู่มูองโลกใน์แง�ร�าย 
เขาบอกวี�าป้ระชากรมูน์ุษย์เพื่์่มูรวีดิ์เร็วีกวี�าทรัพื่ยากรทีมู่ีอย่�ใน์โลกจะรับไดิ์� 
ใน์ที่สูุ่ดิ์มูน์ุษย์ทั้งหลายก็ต้�องเผช์ญ่กับภัยพื่์บัต้์ เช�น์ ขาดิ์แคลน์อาหาร เก์ดิ์
โรคระบาดิ์ เก์ดิ์สู่งครามู ผมูวี�าไมู�เพื่ียงแต้�ล่กหลาน์ผ่�ดิ์ีเท�าน์ั้น์ที่ค์ดิ์อย�าง
น์ี้ คน์รุ�น์ใหมู� (Generation Z) ก็ร่�สู่ึกอย�างน์ี้วี�าโลกน์ี้อย่�ไดิ์�ยากขึ้น์ทุกวีัน์ 
COVID-19 ก็มูีสู่�วีน์เน์�น์ย้ำาควีามูค์ดิ์น์ี้

ขณะที่วี์ญ่ญ่าณของสู่มู์ธิ มูัลทัสู่ และดิ์าร์วี์น์ กำาลังดิ์ีใจวี�าทฤษฎี
ของต้น์สู่่บต้�อมูาจน์ป้ัจจุบัน์ ดิ์วีงวี์ญ่ญ่าณของ จอห์น์ สู่โน์วี์ คงแช�งชักหัก
กระดิ์่กวี�า ทำาไมูเจ�าล่กหลาน์พื่วีกน์ี้ไมู�ใช�ทฤษฎีของต้่วีะ

พื่ี่ไทยเราก็กลัวี COVID-19 เหมู่อน์กัน์ แต้�เราสู่่� สู่่�แบบไทย ๆ ครับ 
สู่ภาพื่การเมูอ่งท่ีมีูอย่�ของบ�าน์เราไมู�เข�มูแข็งเหมูอ่น์จีน์ ส์ู่งคโป้ร ์และยโุรป้ 
เราเผช์ญ่ COVID-19 ผ�าน์มูาเป้็น์แรมูเดิ์่อน์ COVID-19 ก็ยังระบาดิ์ไดิ์�ช�า
เทยีบกบัป้ระเทศัทีร่วียแล�วี เราเช่�อวี�าระบบการแพื่ทยแ์ละสู่าธิารณสุู่ขของ
เราดีิ์พื่อ การต้์ดิ์ต้ามูผ่�สู่ัมูผัสู่และการสู่อบสู่วีน์โรคก็ใช�คุณหมูอและอาสู่า
สู่มูัครสู่าธิารณสูุ่ขป้ระจำาหมู่�บ�าน์ (อสู่มู.) ทั้งหลายทำา ไมู�ไดิ์�ใช�กำาลังต้ำารวีจ
 ทหาร และ ไมู�ไดิ์�ใช� Big data (เทคโน์โลยีใน์การจัดิ์เก็บและป้ระมูวีลผล
ข�อมู่ลขน์าดิ์ใหญ่�) กับ AI อย�างป้ระเทศัที่รวียกวี�า แต้�เราก็ไมู�ป้ล�อยป้ละ
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ละเลยให�การระบาดิ์เป้็น์ไป้ต้ามูธิรรมูชาต้์เหมู่อน์อังกฤษ 
ป้ัญ่หามูีอย่�วี�า เราจะร่�ต้ัวีเร็วีพื่อหร่อเป้ล�า ระยะฟักต้ัวีของเช่้อก�อน์

ที่จะป้รากฏอาการค่อ 2-14 วีัน์ พื่วีกที่ระยะฟักต้ัวีสู่ั้น์ รับเช่้อไป้ 2-3 วีัน์ก็
ป้รากฏอาการแล�วี ระบบสู่าธิารณสู่ขุก็จะร่�ระดิ์บัการระบาดิ์ไดิ์�เร็วี หาต้�น์ต้อ
ผ่�แพื่ร�เช่้อไดิ์� แต้�พื่วีกที่ต้�องรอ 2 สู่ัป้ดิ์าห์จึงจะป้รากฏอาการ กวี�าจะร่�วี�ามูี
การระบาดิ์ ต้�น์ต้อผ่�แพื่ร�เช่อ้ไป้อย่�ไหน์แล�วีก็ไมู�ร่� ต้�อให�หมูอระบาดิ์วีท์ยาและ
 อสู่มู. ทำางาน์ต้ัวีเป้็น์เกลียวี ระบบการเฝ้าระวีังที่มูีอย่�น์�าจะไมู�ทัน์ท�วีงทีใน์
การระงับการระบาดิ์ เวีลาเท�าน์ั้น์ที่จะพื่์สู่่จน์์วี�าไทยเราควีบคุมู COVID-19 
ไดิ์�ดิ์ีเพื่ียงไร      

(18 มูีน์าคมู 2563)







ทุกประเทศไม่มียุทธศาสตร์ร่วมกันที่จะกำาจัด COVID-19 
เหลือแต่จีนโดดเดี่ยวหัวเดียวลีบกลีบเดียวกระเทียมโทน 

การ์ดตกเมื่อไรเป็นโดนน็อกอีก 
สรุปแล้วการกวาดล้างโรคนี้ให้หมดไปจากโลก

ด้วยวิธีเว้นระยะห่างทางสังคม คงทำาไม่ได้ 
แต่อย่างน้อยในขณะนี้ คงเป็นมาตรการที่ยันไว้เท่านั้น

หันมาดูสถานการณ์ในประเทศบ้าง 
ช่วงแรกนี้ ไทยเราคงเลือกที่จะยันไว้แบบอังกฤษ 

ไม่อาจจะฝันที่จะกำาจัดโรคนี้เหมือนจีนทำา 
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ตอนที่ 2 
ทางใครทางมัน

แล�วีโรค COVID-19 จะดิ์ำาเน์์น์การต้�อใน์ป้ระเทศัไทย และใน์โลก
อย�างไร? 

ผมูเห็น์วี�า โดิ์ยภาพื่รวีมู ถ�าโรคน์ี้เป้็น์โรคของสู่ัต้วี์หลงเข�ามูาใน์คน์ 
เช่้อโรคใช�ควีามูรุน์แรงต้�อเจ�าบ�าน์ (มูน์ุษย์) ทำาให�ป้่วียหน์ักและฆ�าคน์อย�าง
รวีดิ์เร็วี อัต้ราเสู่ียชีวี์ต้สู่่งอย�างโรคซาร์สู่ (SARS) 1 หร่อ อีโบลา (Ebola) 2 
มูน์ุษย์ก็จะสู่่�ย์บต้า พื่ยายามูกำาจัดิ์ให�เช่้อหมูดิ์ไป้เพื่่�อการอย่�รอดิ์ของสู่ป้ีชีสู่์
(species) ของต้น์ 

เช้่อทีร่ะบาดิ์ช�าต้�างหากทีจ่ะอย่�กับมูน์ษุย์ไดิ์�น์าน์ อย�างเช�น์ วีณัโรคมูี
วี์วีัฒน์าการร�วีมูกัน์กับมูน์ุษย์ (co-evolution) มูาเป้็น์หมู่�น์ป้ีแสู่น์ป้ี ป้ัจจุบัน์
มูน์ษุยก์วี�าสู่องพื่นั์ล�าน์คน์มูเีช่อ้วีณัโรคอย่�ใน์ร�างกาย มูน์ษุยชาต้ค์งเร์มู่ร่�สึู่ก
รำาคาญ่และเร่์มูรวีมูตั้วีกัน์หาทางกำาจัดิ์กวีาดิ์ล�าง ซ่ึงก็ต้�องใช�เวีลาอีกน์าน์
อาจจะถึงครึ่งศัต้วีรรษ

1) ซาร์สู่ หร่อ SARS ย�อมูาจาก Severe Acute Respiratory Syndrome ระบาดิ์จากป้ระเทศั
จีน์ไป้ทั่วีโลกเมู่�อป้ี พื่.ศั. 2545 เก์ดิ์จากเช่้อไวีรัสู่ SARS Coronavirus (SARS-CoV) เมู่�อ
โรคโควี์ดิ์ระบาดิ์ใน์ป้ี พื่.ศั. 2562 พื่บวี�าเก์ดิ์จากเช้่อที่คล�ายกัน์ จึงต้ั้งช่�อเช้่อใหมู�น้ี์วี�า 
SARS-CoV-2 สู่�วีน์ตั้วีโรคให�ช่�อวี�า Coronavirus disease 2019 หร่อทีเ่รยีกวี�า COVID-19 
บทควีามูใน์หนั์งสู่อ่น์ี ้ใน์ช�วีงต้�น์เรยีก COVID-19 แต้�ใน์ช�วีงหลังน์ีเ้รียกวี�า “โควีด์ิ์” อย�าง
ที่คน์ไทยสู่�วีน์ใหญ่�เรียกกัน์ใน์ระยะหลัง

2) อีโบลา หร่อ Ebola เป้็น์โรคระบาดิ์ร�ายแรงใน์แอฟร์กาครั้งแรกใน์ป้ีพื่.ศั. 2519 โรคน์ี้ ไดิ์�
ช่�อมูาจากการที่พื่บระบาดิ์ใน์หมู่�บ�าน์ร์มูแมู�น์้ำา Ebola River ต้�อมูาพื่บระบาดิ์หน์ักใน์ป้ี 
พื่.ศั 2557 – 59 และ 2561 – 62 เก์ดิ์จากเช่้อที่ช่�อวี�า “ไวีรัสู่อีโบลา” ต้์ดิ์ต้�อผ�าน์การ
สู่ัมูผัสู่เล่อดิ์และสู่ารคัดิ์หลั่งของผ่�ป้่วียโรคน์ี้
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แต้�ก็มีูโรคที่ต้์ดิ์เช้่อทางเดิ์์น์หายใจท่ีมีูวี์วัีฒน์าการไมู�เร็วีมูาก อย่�ค่�
กับมูน์ุษย์มูาน์าน์เหมู่อน์กัน์ ฆ�าคน์ก็ไมู�น์�อย ก็ค่อ โรคหัดิ์ สู่มูัยก�อน์น์ี้ ไมู�มูี
วีัคซีน์ โรคหัดิ์จะระบาดิ์ทุก ๆ  5 ป้ี การระบาดิ์แต้�ละรอบก็จะมูีเดิ์็กที่อ�อน์แอ
ต้ายไป้รอบละมูาก ๆ  พื่วีกที่ไมู�ต้ายก็จะมีูภม์ู่คุ�มูกนั์หมู่� (herd immunity) ไป้
ต้ลอดิ์ชีวี์ต้ เดิ์็กที่ไมู�มูีภ่มู์คุ�มูกัน์ก็จะต้ายไป้ เหล่อแต้�เดิ์็กที่มูีภ่มู์คุ�มูกัน์ โรคก็
ไมู�มูทีางแพื่ร�ไป้ จงึสู่งบลง แต้�เช่อ้ไมู�ไดิ์�ถก่กวีาดิ์ล�างหมูดิ์ ยงัคงหลบซ�อน์ต้วัี
ใน์ป้ระชากรมูน์ุษย์ รอจน์เดิ์็กรุ�น์ใหมู�เก์ดิ์มูาโดิ์ยไมู�มูีภ่มู์คุ�มูกัน์สู่ะสู่มูจำาน์วีน์
แล�วี เช่้อก็จะระบาดิ์ใหมู� ต้ายกัน์อีกรอบหน์ึ่ง วีน์เวีียน์ไป้อย�างน์ี้ ป้ัจจุบัน์
มูีวีัคซีน์ป้้องกนั์โรคหดัิ์ฉัีดิ์ให�เดิ์็กทั้งโลก แต้�ก็ยังมีูการระบาดิ์ทั้งใน์ป้ระเทศั
รวียและป้ระเทศัจน์

ธิรรมูชาต้์ของ COVID-19 ไมู�เหมู่อน์โรคหัดิ์ เพื่ราะเช่้อ COVID-19 
ทีช่่�อวี�า “ไวีรสัู่โคโรน์า (coronavirus)” ชน์์ดิ์น้ี์ใกล�เคยีงกบัท่ีพื่บใน์สู่ตั้วี ์และ
เช่�อวี�าอาจจะพื่ัฒน์ามูาจากเช่้อท่ีอย่�ใน์สู่ัต้วี์ เช่้อน์ี้ ไมู�ไดิ์�อย่�กับมูน์ุษย์ต้ั้งแต้�
แรก ควีามูสู่ามูารถใน์การแพื่ร�ระบาดิ์น์�อยกวี�าโรคหัดิ์ ยังไมู�มีูข�อมู่ลวี�าคน์
ที่ต้์ดิ์เช่้อ COVID-19 แล�วีถ�าไมู�ต้ายจะมีูภ่มู์คุ�มูกัน์น์าน์เพื่ียงไร ภ่มู์คุ�มูกัน์
หมู่� (herd immunity) อย่�ใน์ระดิ์ับไหน์ แต้�ก็อาจจะกลับมูาเป้็น์ระลอก ๆ 
เหมูอ่น์โรครุ�น์พื่ีค่อ่ โรคเมูอรส์ู่ (MERS) 3 ทีอ่ย่�ใน์ต้ระกล่ไวีรสัู่โคโรน์าดิ์�วียกนั์ 

มูน์ุษย์พื่์ช์ต้การระบาดิ์ของโรคซาร์สู่ (SARS) ดิ์�วียวี์ธิีเวี�น์ระยะห�าง
ทางสู่งัคมู (social distancing) อย�างไดิ์�ผล เช่อ้ซารส์ู่หายไป้จากโลกมูาน์าน์
กวี�าทศัวีรรษ ไมู�ร่�วี�ามูน์ุษยชาต้์จะวีางยุทธิศัาสู่ต้ร์สู่่�กับ COVID-19 อย�างไร 
จะสู่่�แบบต้�องเอาชน์ะให�ไดิ์�อย�างจนี์ หร่อเอาแค�ยนั์ไวี�กพ็ื่ออย�างองักฤษ แต้�ท่ี
แน์� ๆ  คอ่ทัว่ีโลกไมู�มูยีทุธิศัาสู่ต้รท์ีเ่ป้น็์เอกภาพื่ ทุกป้ระเทศัไมู�มีูยทุธิศัาสู่ต้ร์
ร�วีมูกัน์ที่จะกำาจัดิ์ COVID-19 เหล่อแต้�จีน์โดิ์ดิ์เดิ์ี่ยวีหัวีเดิ์ียวีลีบ กลีบเดิ์ียวี
กระเทียมูโทน์ การ์ดิ์ต้กเมู่�อไรเป้็น์โดิ์น์น์็อกอีก สู่รุป้แล�วีการกวีาดิ์ล�างโรคน์ี้

3) เมูอร์สู่ หร่อ MERS ย�อมูาจาก Middle East Respiratory Syndrome ระบาดิ์ครั้งแรก
ใน์ต้ะวีัน์ออกกลางใน์ป้ี พื่.ศั. 2555 อาการทางระบบทางเดิ์์น์หายใจรุน์แรงคล�าย SARS 
เก์ดิ์จากเช่้อ Coronavirus ชน์์ดิ์หน์ึ่งเช�น์เดิ์ียวีกัน์ การระบาดิ์ของ MERS ไมู�กวี�างขวีาง
เท�า SARS และ COVID-19 
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ให�หมูดิ์ไป้จากโลกดิ์�วียวีธ์ิเีวี�น์ระยะห�างทางสัู่งคมู คงทำาไมู�ไดิ์� แต้�อย�างน์�อย
ใน์ขณะน์ี้ คงเป้็น์มูาต้รการที่ยัน์ไวี�เท�าน์ั้น์

หัน์มูาด่ิ์สู่ถาน์การณ์ใน์ป้ระเทศับ�าง ช�วีงแรกน้ี์ไทยเราคงเล่อก
ที่จะยัน์ไวี�แบบอังกฤษ ไมู�อาจจะฝัน์ที่จะกำาจัดิ์โรคน้ี์เหมู่อน์จีน์ทำา หวัีงไวี�
แต้�เพื่ียงวี�า พื่ระโลกาเทวีาธิ์ราช และ พื่ระสู่ยามูเทวีาธิ์ราช จะช�วียกำาจัดิ์ 
ป้ัดิ์เป้่า เป้ลี่ยน์หน์ักเป้็น์เบา ให�เจ�าโรคที่มูาจากสู่ัต้วี์น์ี้หยุดิ์ระบาดิ์ใน์มูน์ุษย์
ดิ์�วียธิรรมูชาต้์ของมูัน์เอง 

โรคน์ี้เพื่์่งระบาดิ์มูาไดิ์� ไมู�ถึงครึ่งป้ี มูีคน์หวีังวี�าฤดิ์่ร�อน์ที่กำาลังจะ 
มูาใน์ซีกโลกสู่�วีน์บน์จะช�วียกำาจัดิ์โรคน์ี้ ไป้ไดิ์� แต้�อย�าล่มูวี�าสู่์งคโป้ร์ก็อย่�ใกล�
เสู่�น์ศั่น์ย์สู่่ต้ร ทั้งโรคซาร์สู่ และ COVID-19 ก็ยังระบาดิ์ไดิ์� พื่อซีกโลกบน์
ร�อน์ ซีกโลกล�างก็หน์าวี หวีังวี�าโรคจะไมู�ระบาดิ์ใน์ครึ่งป้ีหน์�าที่ออสู่เต้รเลีย 
น์์วีซีแลน์ดิ์์ และแอฟร์กาใต้� 4

ควีามูหวีังอ่�น์ ๆ ของโลก ก็ค่อวีัคซีน์ เรากวีาดิ์ล�าง (eradicate) 
ไข�ทรพื่์ษไดิ์�สู่ำาเร็จมูาราวีครึ่งศัต้วีรรษ และกวีาดิ์ล�างโรคโป้ล์โอชน์์ดิ์ที่สู่อง
 (Poliovirus type 2) ไดิ์�เก่อบสู่ำาเร็จแล�วี 5 แต้�ต้�อให�มูีเทคโน์โลยีที่ดิ์ีที่สูุ่ดิ์
จากอเมูร์กา เยอรมูัน์ หร่อจีน์ ก็ต้�องใช�เวีลาอย�างน์�อยราวีสู่องป้ีที่พื่์สู่่จน์์วี�า
วีคัซนี์น์ีใ้ช�ไดิ์�ผลใน์มูน์ษุย ์แล�วีต้�องใช�เวีลาอกีน์บัทศัวีรรษท่ีจะทำาให�ป้ระชากร
ทั่วีโลกทุกป้ระเทศัทุกหย�อมูหญ่�าไดิ์�รับวีัคซีน์

เมู่�อมูนุ์ษย์ไมู�ร�วีมูมูอ่กนั์เต็้มูทีใ่น์การกำาจดัิ์ COVID-19 และเช้่อแพื่ร�
ไดิ์�ทุกภ่มู์อากาศั วีัคซีน์ก็ไมู�แน์�วี�าจะไดิ์�ผลเมู่�อไร มูนุ์ษย์ก็เลยต้�องอย่�ร�วีมู
โลกกับโรคน์ี้ ไป้หลายป้ี ระหวี�างน์ี้ ถ�าเช่้อ COVID-19 ไมู�กลายพื่ัน์ธิุ์ให�เช่�อง

4) ขณะเต้รียมูต้�น์ฉับับหน์ังสู่่อเล�มูน์ี้ (สู่์งหาคมู 2563) สู่รุป้ไดิ์�แล�วีวี�า COVID-19 ระบาดิ์
ไดิ์�ใน์ทุกภ่มู์อากาศั ไมู�วี�าหน์าวี ร�อน์ หร่อ อบอุ�น์ ฤดิ์่ร�อน์ป้ีน์ี้ COVID-19 ระบาดิ์หน์ัก
ขึน้์ใน์ต้อน์ใต้�ของสู่หรฐัอเมูร์กาและป้ระเทศัอ์น์เดีิ์ยซึง่กำาลังอย่�ใน์ฤด่ิ์ร�อน์ ควีามูหวัีงทีจ่ะ
ให� โรคหายไป้เมู่�อถึงฤดิ์่ร�อน์เป้็น์อัน์ผ์ดิ์หวีังโดิ์ยสู่์้น์เช์ง

5) โป้ลโ์อ เกด์ิ์จากเช่อ้ไวีรสัู่ใน์ระบบทางเดิ์น์์อาหาร ทำาให�เดิ์ก็พื่ก์ารขาลบี เช่อ้น์ีใ้น์ธิรรมูชาต้์
 (wild type) มูี 3 ชน์์ดิ์ ค่อ type 1, type 2 และ type 3 ควีามูสู่ำาเร็จใน์การรณรงค์
หยอดิ์วีัคซีน์โป้ล์โอทำาให�ป้ัจจุบัน์ type 2 ไดิ์�หมูดิ์ไป้จากธิรรมูชาต้์แล�วีแต้�ยังมูี type 1 
และ type 3 ระบาดิ์อย่�ใน์บางป้ระเทศั
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ลงหน์�อย มูน์ุษยชาต้์ก็คงต้�องพื่ัฒน์าระบบสู่ังคมูและเศัรษฐก์จให�เข�ากับ 
การระบาดิ์ของโรคที่ยังคงดิ์ำาเน์์น์ไป้ 

ควีามูเป้็น์สู่ัต้วี์สู่ังคมู (social animal) ของมูนุ์ษย์ทำาให�คน์เรา
น์อกจากต้�องการมูีร�างกายแข็งแรง หร่อ สูุ่ขภาพื่ทางกายแล�วี เรายัง
ต้�องการสูุ่ขภาพื่ทางสู่ังคมู ค่อ ต้�องพื่บป้ะพื่่ดิ์คุย ไป้มูาหาสู่่� มูีการรวีมู
กลุ�มูทำาก์จกรรมูรวีมูกลุ�มู หร่อ บางครั้งถึงขั้น์มูหกรรมู ค่อ คน์จำาน์วีน์มูาก 
เบียดิ์เสู่ียดิ์อย่�ใน์ที่เดิ์ียวีกัน์ ก์จกรรมูดิ์�าน์สูุ่ขภาพื่ทางสู่ังคมูเก่อบทั้งหมูดิ์น์ี้
เป้็น์ช�องทางใน์การถ�ายทอดิ์ COVID-19 ทั้งส้์ู่น์ เราคงพัื่ฒน์าพัื่น์ธิุกรรมู 
หร่อป้รับเป้ลี่ยน์ยีน์ (genes) ของมูนุ์ษย์ให�ต้�าน์การต้์ดิ์เช่้อ COVID-19 
ไมู�ทัน์ แต้�เราน์�าจะสู่ร�างวี์วีัฒน์าการทางสู่ังคมูที่สู่ามูารถป้้องกัน์การต้์ดิ์ต้�อ 
ของ COVID-19 และยงัรกัษาสู่ขุภาพื่ทางสู่งัคมูของมูน์ษุย์ให�ไดิ์�ไป้พื่ร�อมู ๆ  
กัน์

     
(21 มูีน์าคมู 2563)







เมื่อ COVID-19 ระบาดในยุโรป 
นโยบายควบคุมโรคของสหราชอาณาจักร

สะท้อนแนวคิด มือที่มองไม่เห็นของอดัม สมิท ว่า 
ไม่เป็นไรมาก มือที่มองไม่เห็นน่าจะเอาชนะโรคนี้ ไปได้

 ทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วิน ว่า 
เชื้อโรคคงจะมีวิวัฒนาการไปพร้อม ๆ 

กับการปรับตัวของภูมิคุ้มกันหมู่
คนที่ไม่ตายจะเป็นผู้ที่แข็งแรงที่สุด

ที่มีภูมิคุ้มกัน
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ตอนที่ 3 
สามเจ้าทฤษฎีแห่งอังกฤษ

สู่หราชอาณาจักรเป้็น์เจ�าของแน์วีค์ดิ์ทฤษฎีมูากมูายที่ใช�กัน์มูาถึง
ป้ัจจุบัน์ มูีสู่ามูทฤษฎีที่สู่ะท�อน์มูาใน์น์โยบายการควีบคุมู COVID-19 ของ
ป้ระเทศัน์ั้น์ใน์ป้ัจจุบัน์

อดิ์ัมู สู่มู์ธิ (Adam Smith ซึ่งมูีชีวี์ต้ระหวี�างป้ี พื่.ศั. 2266 – 2333) 
น์กัเศัรษฐศัาสู่ต้รช์าวีสู่กอ็ต้ สู่ร�างทฤษฎทุีน์น์์ยมู หรอ่ มูอ่ท่ีมูองไมู�เหน็์ (lais-
sez-faire) รัฐไมู�ต้�องทำาอะไรมูาก ทุกอย�างจะดิ์ีขึ้น์เองจากกลไกการต้ลาดิ์

โทมัูสู่ โรเบ์รต์้ มัูลทสัู่ (Thomas Robert Malthus ซ่ึงมีูชีวีต์้ระหวี�างปี้ 
พื่.ศั. 2309 – 2377) นั์กป้ระชากรศัาสู่ต้ร์ชาวีองักฤษ ทฤษฎปี้ระชากรล�น์โลก 
เก์ดิ์ข�าวียากหมูากแพื่ง และโรคระบาดิ์ เป้็น์เร่�องการป้รับต้ัวีทางป้ระชากร

ชาร์ลสู่์ ดิ์าร์วี์น์ (Charles Darwin ซึ่งมูีชีวี์ต้ระหวี�างป้ี พื่.ศั. 2352 – 
2425) นั์กสู่ำารวีจผจญ่ภยัชาวีองักฤษ เจ�าของทฤษฎีวีว์ีฒัน์าการ ทีมีู่สู่โลแกน์
วี�า “Survival of the fittest” ซึ่งหมูายถึง “ผ่�ที่เหมูาะสู่มูที่สูุ่ดิ์จะอย่�รอดิ์” 
ซึ่งผมูแป้ลเล�น์ ๆ วี�า “ใครดิ์ีใครอย่�” 

เมู่�อ COVID-19 ระบาดิ์ใน์ยุโรป้ น์โยบายควีบคุมูโรคของสู่หราช
อาณาจักรสู่ะท�อน์แน์วีค์ดิ์ มู่อที่มูองไมู�เห็น์ (laisser-faire) ของอดิ์ัมู สู่มู์ธิ
 (Adam Smith) วี�าไมู�เป้็น์ไรมูาก มู่อที่มูองไมู�เห็น์น์�าจะเอาชน์ะโรคน์ี้ ไป้ไดิ์�
 ทฤษฎีวี์วัีฒน์าการของดิ์าร์วี์น์ (Darwin) วี�าเช่้อโรคคงจะมูีวี์วีัฒน์าการไป้
พื่ร�อมู ๆ กับการป้รับต้ัวีของภ่มู์คุ�มูกัน์หมู่� (herd immunity) คน์ที่ไมู�ต้าย
จะเป้็น์ผ่�ที่แข็งแรงที่สูุ่ดิ์ (the fittest) ที่มูีภ่มู์คุ�มูกัน์

ต้อน์น์ี้เมู่�อโรคระบาดิ์หนั์ก ป้ระเทศัน์ี้อาจจะกำาลังใช�แน์วีค์ดิ์
ของมูัลทัสู่ (Malthus) ที่วี�าคน์มูากไป้เลยต้�องเก์ดิ์โรคระบาดิ์
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อนั์ท่ีจรง์ สู่หราชอาณาจกัรอาจจะลมู่ไป้วี�าต้น์เองเคยมู ีจอหน์์ สู่โน์วี ์
(John Snow ซ่ึงมีูชีวีต์้ระหวี�างปี้พื่.ศั. 2356 – 2401) หมูอดิ์มูยายคุวีก์ต้อเรีย
บ์ดิ์าแห�งวี์ชาระบาดิ์วี์ทยา ผ่�ค�น์พื่บวี�าอห์วีาต้์ใน์ลอน์ดิ์อน์ระบาดิ์จากน์้ำาดิ์่�มู
ที่มูาจากป๊ั้มูต้ัวีหน่ึ์งที่ถน์น์ Broad Street เมู่�อร้่อป๊ั้มูน์้ำาต้ัวีน์ี้ออก อห์วีาต์้
ก็สู่งบ 

ขณะที่วี์ญ่ญ่าณของสู่มู์ธิ มูัลทัสู่ และดิ์าร์วี์น์ กำาลังดิ์ีใจวี�าทฤษฎี
ของต้น์สู่่บต้�อมูาจน์ป้ัจจุบัน์ ดิ์วีงวี์ญ่ญ่าณของจอห์น์ สู่โน์วี์ คงแช�งชักหัก
กระดิ์่กวี�า ทำาไมูเจ�าล่กหลาน์พื่วีกน์ี้ไมู�ใช�ทฤษฎีของต้่วีะ

     (21 มูีน์าคมู 2563)







สุดยอดของการบัญชาคือระเบียบวินัย
เมื่อนางสนมคนโปรดถูกตัดหัวไปแล้ว 

นางสนมที่เหลือก็กลัวลนลาน 
เวลาซุนวูจะสั่งอะไร นางสนมที่เหลือก็ยอมทำาตามหมด 

ฝึกจนสมควรแล้ว ซุนวู จึงบอกจักรพรรดิว่า 
นางสนมเหล่านี้พร้อมที่จะรบแล้ว 

ไม่ว่าสั่งให้บุกน้ำาลุยไฟก็จะทำาตามทั้งสิ้น
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ตอนที่ 4 
สุดยอดของการบัญชาคือระเบียบวินัย

เล�าจากควีามูทรงจำาครั้งเยาวี์วีัยน์ะครับ
ซนุ์วี ่เป้น็์ยอดิ์น์กัยทุธิศัาสู่ต้ร ์ผ่�เรยีบเรยีงต้ำาราพื่ช์ยัสู่งครามูแต้�คร้ัง

โบราณซึ่งใช�มูาถึงป้ัจจุบัน์ และ เจ�าของสู่โลแกน์ "Know yourself, know 
your enemy. A hundred wars, a hundred victories หร่อ ร่�เราร่�เขา 
ร�อยศัึกบ�พื่�าย" และอ่�น์ ๆ ที่เหมูาเจ๋อต้งเอาไป้ใช� 

เช�น์ ใน์การทำาสู่งครามูกองโจร ใช�หลักที่วี�า "เอ็งมูาข�ามูุดิ์ เอ็งหยุดิ์
ข�าแหย� เอ็งแย�ข�าต้ี เอ็งหน์ีข�าต้ามู" ซึ่งจีน์และเวีียดิ์น์ามูใช�รบกับป้ระเทศัผ่�
รุกราน์ เช�น์ ญ่ี่ปุ้่น์ ฝรั่งเศัสู่ และอเมูร์กา

มูเีร่�องเล�าวี�า จกัรพื่รรดิ์ถ์ามูซุน์วีว่ี�า ท�าน์บัญ่ชาทหารเก�ง จะบัญ่ชาผ่�
หญ์่งอย�างกลุ�มูน์างสู่น์มูของข�าท่ีวีนั์ ๆ  เอาแต้�สู่ร�างควีามูวีุ�น์วีายให�ข�าไดิ์�ไหมู

ซุน์วี่บอกวี�า ไมู�ยาก รับรองวี�าบัญ่ชาให�รบไดิ์�แน์�น์อน์ 
จักรพื่รรดิ์์บอกวี�า งั้น์ลองดิ์่
ซนุ์วีบ่อกวี�า สู่ดุิ์ยอดิ์ของการบญั่ชาค่อระเบยีบวีนั์์ย ซึง่ต้�องมูอีำาน์าจ

สู่ั่งการไดิ์�เด็ิ์ดิ์ขาดิ์ จะบัญ่ชาน์างสู่น์มูไดิ์� ซุน์วี่ต้�องการดิ์าบอาญ่าสู่์ทธิ์�จาก
จักรพื่รรดิ์์ 

จักรพื่รรดิ์์ก็ให� แล�วีให�น์างสู่น์มูทั้งหลายลงไป้ใน์สู่น์ามู
ซุน์วี่ก็ฝึกน์างสู่น์มูโดิ์ยออกคำาสู่ั่งไป้ เหล�าน์างสู่น์มูก็ไมู�สู่น์ใจ 
ซุน์ว่ีจึงป้ระกาศัดิ์�วียเสู่ียงอัน์ดิ์ังวี�า ถ�าสู่ั่งการไมู�ชัดิ์เจน์จะลงโทษ

ผ่�ถ่กสู่ั่งการไมู�ไดิ์� ขอป้ระกาศัอีกครั้งวี�า ถ�าใครไมู�ทำาต้ามูจะถ่กต้ัดิ์หัวี น์าง
สู่น์มูทุกคน์ไดิ์�ย์น์ก็หัวีร�อต้�อ 

ซุน์วี่บอกวี�า เมู่�อเข�าใจแล�วีไมู�ป้ฏ์บัต้์ ต้�อไป้จะถ่กต้ัดิ์หัวี น์างสู่น์มู
ก็หัวีร�อต้�อ 
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ซุน์วี่เห็น์วี�า น์างสู่น์มูไดิ์�ย์น์ชัดิ์เจน์แล�วี จึงสู่ั่งฝึกน์างสู่น์มูใหมู� น์าง
สู่น์มูคน์โป้รดิ์ก็เอาแต้�หัวีเราะไมู�ทำาต้ามู ซุน์วี่จึงสู่ั่งต้ัดิ์ศัีรษะทัน์ที 

จักรพื่รรดิ์์รักน์างสู่น์มูคน์น์ี้มูาก ขอชีวี์ต้ไวี� แต้�ซุน์วี่ก็ไมู�ยอมู
เมู่�อน์างสู่น์มูคน์โป้รดิ์ถ่กตั้ดิ์หัวีไป้แล�วี น์างสู่น์มูที่เหล่อก็กลัวี

ลน์ลาน์ เวีลาซุน์วี่จะส่ัู่งอะไร น์างสู่น์มูที่เหล่อก็ยอมูทำาต้ามูหมูดิ์ ฝึกจน์
สู่มูควีรแล�วี ซุน์วี่จึงบอกจักรพื่รรดิ์์วี�า น์างสู่น์มูเหล�าน์ี้พื่ร�อมูที่จะรบแล�วี 
ไมู�วี�าสู่ั่งให�บุกน์้ำาลุยไฟก็จะทำาต้ามูทั้งสู่์้น์

วี์ธิีการบร์หารของซุน์วี่ถ่กถ�ายทอดิ์มูาใน์วีงการศัึก แล�วีพัื่ฒน์ามูา
ใช�ใน์วีงการธิุรก์จป้ัจจุบัน์และระบบราชการใน์ป้ระเทศัที่มูีการป้กครองที่
เจร์ญ่แล�วี 

ใน์ป้ระวีตั้ศ์ัาสู่ต้รข์องสู่หรฐัอเมูรก์า ป้ระธิาน์าธิบ์ดิ์สีู่ัง่ป้ลดิ์แมู�ทพัื่ไดิ์�
ใน์ธุิรกจ์สู่มัูยใหมู� CEO สู่ัง่ป้ลดิ์ผ่�จดัิ์การที่ไมู�ทำาต้ามูไดิ์� เมู่�อมูเีหต้ผุล

อัน์สู่มูควีร
แต้�ใน์เมู่องไทย ทหารสู่ั่งการไดิ์�ต้อน์รัฐป้ระหาร หลังจากน์ั้น์ การ

บรห์ารก็อ�อน์ อำาน์าจส่ัู่งการไมู�เดิ์ด็ิ์ขาดิ์ มูแีต้�ทะเลาะกนั์ทางการเมู่อง น์ายก
รฐัมูน์ต้รสีู่ัง่รฐัมูน์ต้รกี็ไมู�ไดิ์� เพื่ราะรฐัมูน์ต้รมีูเีสีู่ยง สู่สู่. อย่� น์ายกจึงลอยต้วัี
เหน์่อควีามูขัดิ์แย�งดิ์ีกวี�า 

ต้�างกับป้ระเทศัอ่�น์ ๆ ใน์โลกที่ผ่�น์ำาสู่่งสูุ่ดิ์ลงมูาน์ั่งสู่ั่งกำากับการ
ป้ระชุมูเอง ใช�สู่รรพื่กำาลังทั้งระบบ IT 5G ระบบต้ำารวีจ ทหารต้�อต้�าน์การ
ก�อการร�าย ให�ช�วียทำาการต้ด์ิ์ต้ามูผ่�สู่มัูผัสู่โรค (contact tracing) สู่�วีน์เมูอ่ง
ไทยให�คณุหมูอมูาบญั่ชา กส็ู่ัง่การไดิ์�อย�างเดิ์ยีวีวี�าเต้รยีมูรกัษาพื่ยาบาล และ
การสู่อบสู่วีน์ต้ด์ิ์ต้ามูกอ็าศััยระบบ อสู่มู. (ซ่ึงต้ั้งมูาต้ั้งแต้�รุ�น์ผมูจบไป้ทำางาน์
ใหมู� ๆ ) คุณหมูอจะสู่ั่งการระบบต้�อต้�าน์การก�อการร�ายให�มูาทำาการต้์ดิ์ต้ามู
ผ่�สู่มัูผสัู่โรค และให�จบักมุูผ่�ฝา่ฝืน์อย�างทีสู่่ง์คโป้รแ์ละจนี์ทำาไดิ์�หร่อเป้ล�าครบั

อย�างวี�าแหละ พื่วีกเราจงึควีรขอวีอน์พื่ระโลกาเทวีาธิร์าช และ พื่ระ
สู่ยามูเทวีาธิ์ราช ไดิ์�ช�วียป้ระเทศัไทยของเราให�รอดิ์พื่�น์จากภัย COVID-19 
ใน์ครั้งน์ี้เถ์ดิ์

     (21 มูีน์าคมู 2563) 1
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1)  หลงับทควีามูน์ีอ้อกเผยแพื่ร�ราวี 1 สู่ปั้ดิ์าห ์รฐับาลกป็้ระกาศัพื่ระราชกำาหน์ดิ์สู่ถาน์การณ์
ฉัุกเฉั์น์มูีผลบังคับใช�ต้ั้งแต้�วีัน์ที่ 26 มูีน์าคมู 2563 ยังผลใน์ธิุรก์จห�างร�าน์ที่ให�บร์การต้�อ
คน์จำาน์วีน์มูากพื่ร�อมู ๆ กัน์ เช�น์ ร�าน์อาหาร ผับ บาร์ สู่น์ามูกีฬา และอ่�น์ ๆ ต้�องถ่กป้ิดิ์
ลง และป้ระกาศัห�ามูคน์ออกน์อกอาคารสู่ถาน์ที่พื่ักใน์ต้อน์กลางค่น์ 

 เมู่�อต้�น์เดิ์อ่น์เมูษายน์ รฐับาลจัดิ์ต้ัง้ "ศัน่์ยบ์รห์ารสู่ถาน์การณก์ารแพื่ร�ระบาดิ์ของโรคต้ด์ิ์
เช่้อไวีรัสู่โคโรน์า 2019 (โควี์ดิ์-19)” หร่อ ศับค. เป้็น์หน์�วียงาน์พื่์เศัษเพื่่�อป้ฏ์บัต้์หน์�าที่ใน์
สู่ถาน์การณ์ฉัุกเฉั์น์ โดิ์ยมูีน์ายกรัฐมูน์ต้รีเป้็น์ป้ระธิาน์กรรมูการ





นักไอทีของเราเหมือนทหาร
เหมือนคนวัยฉกรรจ์ที่กระจายตามหมู่บ้าน 

ไม่ได้ถูกเกณฑ์มาป้องกันประเทศ ไม่เคยฝึกรบมาก่อน 
ที่สำาคัญ เราขาดเสนาธิการ และ ผู้บังคับบัญชาไอที 

ที่ชาญฉลาดเฉียบคม และได้รับดาบอาญาสิทธิ์ 
แล้วเราจะรบได้อย่างไร
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ตอนที่ 5 
ตรวจแถวเกณฑ์ทหาร  
ลูกหลานไทยสายไอที สู้ COVID-19

ผมูไดิ์�น์ำาเสู่น์อไป้แล�วีวี�าอาวุีธิสู่ำาคัญ่ของป้ระเทศัใน์การสู่่�กับ
การระบาดิ์ของ COVID-19 สู่�วีน์หน์ึ่งค่อควีามูสู่ามูารถดิ์�าน์เทคโน์โลยี
สู่ารสู่น์เทศั หร่อไอที (IT) ซึ่งอย่�ใน์มู่อของคน์รุ�น์ใหมู� 

ป้ระเทศัไทยมูีทั้ง Big Data ใน์ระบบราชการและเอกชน์ ระบบการ
เงน์์ และระบบสุู่ขภาพื่ เรามีูควีอน์ตั้มูคอมูพ์ื่วีเต้อร ์(quantum computer) 
ขน์าดิ์ใหญ่� มีูกฎหมูายท่ีให�ควีามูม่ัูน์คงของชาต้์ซึ่งอย่�เหน์่อควีามูลับสู่�วีน์
บุคคล และมูีน์ักไอทีอย่�ใน์สู่ถาบัน์วี์จัยหน์�วียราชการและบร์ษัทข�ามูชาต้์ 
เช่้อสู่ายไทยและเช่้อสู่ายเทศัจำาน์วีน์ไมู�น์�อย สู่มูควีรท่ีจะระดิ์มูทรัพื่ยากร 
อัน์ทัน์สู่มูัยเหล�าน์ี้มูาใช�เพื่่�อสู่่�กับการระบาดิ์ของ COVID-19 

สู่�วีน์ขาดิ์ท่ีสู่ำาคัญ่ที่สูุ่ดิ์ของป้ระเทศัใน์งาน์น้ี์ ค่อ ธิรรมูาภ์บาล ซ่ึง
ไมู�ไดิ์�หมูายถึงเรามูีป้ัญ่หาคอร์รัป้ชัน์ แต้�หมูายถึงการขาดิ์การจัดิ์การที่ดิ์ี

คำาโฆษณาของรัฐบาลที่วี�า ป้ระเทศัไทย 4.0 ต้�องการคน์รุ�น์ใหมู� 
ที ่“แก�โจทยส์ู่ลบัซับซ�อน์ไดิ์�ดีิ์ ทำางาน์เป้น็์ทีมูไดิ์�ดีิ์” กำาลงัถ่กพื่ส่์ู่จน์์ดิ์�วียโจทย์
สู่ำาคัญ่ ค่อ ระบบไอทีสู่ำาหรับควีบคุมู COVID-19 

รัฐบาลมูีโครงสู่ร�างระบบไอทีซึ่งซ้ำาซ�อน์วีุ�น์วีาย เหมู่อน์สู่ายไฟ
ยุ�งเหย์งใน์กองขยะอ์เล็กทรอน์์กสู่์ หน์�วียงาน์ของรัฐแต้�ละหน์�วียมูีแต้�จร์ต้
แบบข�าราชการ ส่ัู่งการป้ระชาชน์ มูองไมู�พื่�น์กำาแพื่งผนั์งห�องทำางาน์ของต้น์ 
ไมู�เห็น์วี�าผ่�ใช� (user) ค่อใคร ต้�องการอะไร ไมู�เห็น์ควีามูเช่�อมูโยงกับหน์�วีย
งาน์อ่�น์ และถึงแมู�วี�าจะเห็น์ก็ไมู�ร่�วี�าจะต้�อวีงจรให�ทำางาน์ร�วีมูกัน์ไดิ์�อย�างไร 
ภาคเอกชน์กม็ูขีองดิ์คีน์ดิ์อีย่�มูากมูายเอาไวี�ค�ากำาไร เมู่�อถงึเวีลาชาต้ต์้�องการ 
บร์ษัทก็อยากช�วีย แต้�ไมู�ร่�วี�าจะทำาอย�างไร

ใน์ยามูเหตุ้การณ์ผ์ดิ์ป้รกต้์ฉัุกเฉั์น์ (incidence) ระบบบร์หารป้กต้์
ต้�องมูีระบบสู่ั่งการ (command) พื่์เศัษเสู่ร์มู เพื่่�อให�ระบบดิ์ำาเน์์น์การต้อบ



54 สู้โควิดแบบไทย ๆ

สู่น์องไดิ์�รวีดิ์เร็วี และมูีควีามูรัดิ์กุมู ต้�องมูีผ่�บัญ่ชาการ (commander) ที่
เก�ง มูีรองผ่�บัญ่ชาการแต้�ละดิ์�าน์ทำางาน์ป้ระสู่าน์กัน์ เช�น์ ระบบรักษาควีามู
ป้ลอดิ์ภัย ระบบสู่ารสู่น์เทศั ระบบพื่ลาธิ์การสู่�งกำาลังบำารุง ระบบกำาลัง
พื่ล และระบบ think tank (ถังควีามูค์ดิ์ หร่อกลุ�มูมูัน์สู่มูองเอาไวี�ค์ดิ์และ
อธิ์บายอย�างเดิ์ียวี) ฯลฯ เราเรียกระบบบร์หารพื่์เศัษน์ี้วี�า “ระบบบัญ่ชาการ
สู่ถาน์การณฉุ์ักเฉัน์์ (Incident Command System: ICS)” ใน์ปั้จจบุนั์ ระบบ
หน์ึ่งที่ขาดิ์ไมู�ไดิ์� ค่อ ระบบไอที 

จน์ถึงวัีน์น้ี์ ใน์สู่ถาน์การณ์ทีต่้�องสู่่�กบั COVID-19 ผมูไมู�ร่�เลยวี�าใคร
เป้็น์ป้ระธิาน์ หร่อ Incident Commander ต้ัวีจร์ง ที่แน์� ๆ  ค่อ เราขาดิ์รอง
ผ่�บังคับบัญ่ชา (sub-commander) ดิ์�าน์ไอที ซึ่งเป้็น์ผ่�บังคับบัญ่ชาสู่่งสูุ่ดิ์
ของไอทีของชาต้์ใน์ภารก์จน์ี้ และขาดิ์ active brilliant think tank หร่อ
กลุ�มูน์ักค์ดิ์ท่ีจะป้้อน์ข�อมู่ลและแน์วีค์ดิ์ให�ผ่�บังคับบัญ่ชา ซึ่งป้ระเทศัอย�าง 
จีน์ ไต้�หวีัน์ เกาหลี และสู่์งคโป้ร์มูีมูาน์าน์แล�วี

น์กัไอทขีองเราเหมู่อน์ทหาร ไมู�เคยรบสู่น์ามูใหญ่�อย�าง COVID-19 
หลายคน์อย่�กระจดัิ์กระจายต้ามูองคก์รต้�าง ๆ  เหมูอ่น์คน์วัียฉักรรจท์ีก่ระจาย
ต้ามูหมู่�บ�าน์ ไมู�ไดิ์�ถก่เกณฑม์ูาป้อ้งกนั์ป้ระเทศั ไมู�เคยฝึกรบมูาก�อน์ ท่ีสู่ำาคญั่
เราขาดิ์เสู่น์าธิ์การ และ ผ่�บังคับบัญ่ชาไอที ที่ชาญ่ฉัลาดิ์เฉัียบคมู และไดิ์�
รับดิ์าบอาญ่าสู่์ทธิ์� แล�วีเราจะรบไดิ์�อย�างไร

ใครก็ไดิ์�ครับ โป้รดิ์ช�วียกัน์แชร์ควีามูค์ดิ์ของผมูออกไป้ใน์โซเชียล  
มูีเดีิ์ยให�ถึงทีมูบัญ่ชาการสู่ถาน์การณ์ฉุักเฉั์น์ (Incident Commander 
Team) เผ่�อเขาจะเอาไป้ค์ดิ์ และดิ์ำาเน์์น์การต้�อ 

ถ�า ”เห็น์ดิ์�วีย แต้�ช�วียไมู�ไดิ์�” ก็แล�วีไป้ครับ

     (23 มูีน์าคมู 2563) 1
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1) หลังบทควีามูน์ี้เผยแพื่ร�ไป้ราวี 1 สู่ัป้ดิ์าห์ รัฐบาลจัดิ์ต้ั้ง “ศั่น์ย์บร์หารสู่ถาน์การณ์การ
แพื่ร�ระบาดิ์ของโรคต้์ดิ์เช่้อไวีรัสู่โคโรน์า 2019 (โควี์ดิ์-19)” หร่อ “ศับค.” เป้็น์หน์�วียงาน์
พ์ื่เศัษเพ่ื่�อป้ฏบ์ตั้ห์น์�าทีใ่น์สู่ถาน์การณ์ฉักุเฉัน์์ โดิ์ยมูนี์ายกรฐัมูน์ต้รเีป้น็์ป้ระธิาน์กรรมูการ
 ไมู�ป้รากฏวี�ารัฐบาลใช�ไอทีใน์การควีบคุมูโรคต้ามูที่บทควีามูน์ี้เสู่น์อ มูีแต้�กลุ�มูไอทีจ์ต้
อาสู่าช�วียโรงพื่ยาบาลต้�าง ๆ จัดิ์การข�อมู่ลเกี่ยวีกับ COVID-19 ใน์แต้�ละโรงพื่ยาบาล 
จน์กระทั่งวีัน์ที่ 17 พื่ฤษภาคมู 2563 ศับค. จึงป้ระกาศัให�ป้ระชาชน์ใช�แอป้ “ไทยชน์ะ” 
ซึ่งยังไมู�พื่บวี�ามูีผลใน์การควีบคุมูโรค





เราจะไม่ได้สิ่งเราควรจะได้หรอกครับ 
ไม่มีใครเขาให้เราฟรี ๆ โดยไม่หวังผลประโยชน์ 

เราได้สิ่งที่เราต่อรองได้ 
ความสามารถในการต่อรอง

จึงเป็นคุณสมบัติหนึ่งของแม่ทัพที่เราต้องการ
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ตอนที่ 6 
แม่ทัพไอทีที่เราต้องการ

ป้ระเทศัมูทีพัื่ไอทหีลายทพัื่ แมู�ทพัื่ COVID–19 ทีว่ี�าน์ี ้ต้�องไป้เจรจา
ต้�อรอง กรมูควีบคุมูโรคเองจะเอาอะไรไป้ต้�อรองกับ AIS, DTAC, True, 
Google, Line และ 7-11 ฯลฯ ล�ะครับ ต้�องรองน์ายกฯ ฝ่ายเศัรษฐก์จ 

บร์ษัทเหล�าน์ี้ ไดิ์�ป้ระโยชน์์จากป้ระเทศัมูาเยอะแล�วี เขาต้�อง
ต้อบแทน์บ�าง รัฐต้�องมูีระบบและเล�น์บทพื่์ภพื่มูัจจุราช “...สูุ่วีรรณต้รวีจดิ์่
บัญ่ชี บร์ษัทไหน์ทำาดิ์ีให�ไป้สู่วีรรค์ บร์ษัทไหน์ทำาชั่วีต้�องต้กกระทะทองแดิ์ง 
เอาหอกแหลมูแทงทุกวีัน์ ทุกวีัน์...”

เราจะไมู�ไดิ์�สู่์่งเราควีรจะไดิ์�หรอกครับ ไมู�มูีใครเขาให�เราฟรี ๆ โดิ์ย
ไมู�หวัีงผลป้ระโยชน์์ เราไดิ์�สู่์่งท่ีเราต้�อรองไดิ์� ควีามูสู่ามูารถใน์การต้�อรอง
จึงเป้็น์คุณสู่มูบัต้์หน์ึ่งของแมู�ทัพื่ที่เราต้�องการ

เจรจาไดิ์�แล�วี พื่วีกน์ายพื่ลน์ายพื่ัน์ไป้สู่ร�างแผน์ น์ายร�อยน์ายส์ู่บ
และพื่ลทหารเอาไป้ใช� ผมูไมู�แน์�ใจวี�าทีเ่ขยีน์มูาน้ี์ ควีรจะจำากดัิ์วีงเฉัพื่าะพื่วีก
ควีบคุมูโรคหร่อเป้ล�า เพื่ราะเราก็พื่ี่น์�องล่กศั์ษย์ล่กหากัน์ทั้งน์ั้น์ 

แต้�มูาค์ดิ์อีกทีใน์ยุคสู่มูัยใหมู� เราไมู�มูีใครสู่อน์ใครไดิ์�อีกต้�อไป้แล�วี
ทกุคน์ซึง่กค่็อมูวีลมูหาป้ระชาชน์ต้�องเข�าถงึ เรียน์ร่� และเล่อกบร์โภคข�อมูล่
เอาเอง 

พื่วีกเรามีูควีามูเคยช์น์ใน์ระบบราชการวี�า อำาน์าจมูาจากการเข�า
ถึงอำาน์าจ จะมูีแรงกดิ์ดิ์ัน์ให�เก์ดิ์การเป้ลี่ยน์แป้ลงต้�องมูีเสู่�น์สู่าย แล�วีจึงมูี
อำาน์าจวีาสู่น์าบารมีูท่ีจะเป้ลีย่น์แป้ลงอะไรต้�ออะไรไดิ์� ซึง่มัูน์กถ็ก่อย่�บางสู่�วีน์

ใน์ระบบใหมู�ที่มีูการเข�าถึงมูาก ๆ ข�อมู่ล ควีามูหลากหลาย และ
ควีามูโป้ร�งใสู่ใน์การคดัิ์เล่อกไอเดีิ์ย คอ่พื่ลังอำาน์าจ ถ�าจะแน์ะน์ำาใครเป้น็์การ
สู่�วีน์ต้ัวี คน์อ่�น์อีกจำาน์วีน์มูากก็จะไมู�ไดิ์�รับร่�และต้รวีจสู่อบดิ์�วีย 

จึงขอโทษพื่ี่ ๆ น์�อง ๆ ถ�าไดิ์�ล�วีงละเมู์ดิ์อำาน์าจของพื่วีกท�าน์ไป้บ�าง 

     (23 มูีน์าคมู 2563)





การหยุดทำางานในที่ทำางาน 
ต้องไม่ใช่เป็นการลดความเสี่ยงของคนในที่ทำางาน

แล้วไปเพิ่มความเสี่ยงของคนในบ้าน 
หน่วยงานต้องให้พนักงานรายงานสุขภาพของตนทุกวัน 

และต้องให้รายงานสุขภาพของคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันด้วย 
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ตอนที่ 7 
การทำางานที่บ้านอันเนื่องมาจากโรคระบาด
(ตอนที่ 1) : มิติทางกายภาพ

“ยาแรง” เร่์มูออกฤทธิ์� วัีน์น้ี์ ไดิ์�รับแจ�งวี�า กทมู. ส่ัู่งป้ิดิ์ธิุรก์จ
การค�า มีูข�าวีกระเส็ู่น์กระสู่ายวี�ารฐับาลจะปิ้ดิ์กรงุเทพื่มูหาน์ครไมู�ให�คน์เข�าออก  
การบรก์ารที่ไมู�จำาเป้น็์ และให�บคุลากรใน์หน์�วียงาน์ของรฐัทำางาน์ท่ีบ�าน์เป้น็์
สู่�วีน์ใหญ่� อัน์เป้็น์สู่�วีน์หน์ึ่งของมูาต้รการเวี�น์ระยะห�างทางสู่ังคมู (social 
distancing) 

การเป้ลีย่น์ผ�าน์น้ี์มีู 3 ม์ูต้เ์รียงต้ามูลำาดัิ์บควีามูสู่ำาคญั่จากมูากไป้หา
น์�อยที่จะต้�องพื่์จารณา 

มูต์้แ์รกซึง่สู่ำาคญั่ทีสู่่ดุิ์เป้น็์มูต์้ท์างกายภาพื่ ค่อ การป้อ้งกนั์และการ
แพื่ร�เช่้อ มูาต้รการทีใ่ห�อย่�บ�าน์และออกจากบ�าน์น์�อยที่สู่ดุิ์ ก็เพื่่�อลดิ์การอย่�
ใกล�กัน์ของผ่�คน์ ทำาให�เช่้อไมู�สู่ามูารถแพื่ร�จากคน์หน์ึ่งสู่่�คน์อ่�น์ไดิ์� แต้�ใน์มู์ต้์
น์ี้ยังมูีรายละเอียดิ์อย�างอ่�น์ดิ์�วีย เช�น์ ห�างจากผ่�คน์ กับ อย่�แต้�ใน์บ�าน์ อย�าง
ไหน์สู่ำาคญั่และไดิ์�ผลกวี�า ถ�าบ�าน์เป้น็์ครอบครวัีเด่ีิ์ยวี (nuclear family) หร่อ
คน์โสู่ดิ์อย่�คน์เดิ์ียวี ย�อมูต้ัดิ์การแพื่ร�เช่้อไดิ์�ดิ์ีมูาก แต้�ถ�าบ�าน์เป้็น์ครอบครัวี
ขยาย (extended family) จำาน์วีน์คน์ใน์ครัวีเร่อน์เดิ์ียวีกัน์มูีมูาก หร่อ คน์
อย่�กนั์หน์าแน์�น์ การแพื่ร�เช้่อใน์บ�าน์กย็งัคงเป้น็์ป้ญั่หาไดิ์� ใน์อ่�ฮัน่์ ผ่�ป้ว่ียสู่�วีน์
ใหญ่�รับเช่้อจากคน์ใน์ครัวีเร่อน์เดิ์ียวีกัน์ รวีมูทั้งเจ�าหน์�าที่แพื่ทย์พื่ยาบาลที่
ดิ์่แลผ่�ป้่วียสู่�วีน์ใหญ่�ก็ต้์ดิ์เช่้อจากครอบครัวีของต้น์ ทั้งน์ี้ อาจจะเป้็น์เพื่ราะ
เขาควีบคุมูการต้์ดิ์เช่้อใน์ชุมูชน์ไดิ์�ดิ์ีก็เป้็น์ไดิ์�

การที่ครอบครัวีทั้งครอบครัวีถ่กจ่�โจมูจากเช้่อพื่ร�อมูกัน์เป้็น์ปั้ญ่หา
มูาก เพื่ราะจำาน์วีน์คน์ใน์ครอบครัวีที่ยังแข็งแรงมีูน์�อย ถ�าไมู�มีูควีามูช�วีย
เหลอ่จากภายน์อก ครอบครัวีจะอย่�ไดิ์�อย�างไร สู่งัคมูต้�องช�วียกนั์คด์ิ์ใน์เร่�อง
น์ี้ รัฐบาลกลางและรัฐบาลท�องถ์่น์จะช�วียครอบครัวีพื่วีกน์ี้อย�างไร
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การหยุดิ์ทำางาน์ใน์ที่ทำางาน์ ต้�องไมู�ใช�กลายเป้็น์การลดิ์ควีามูเส่ีู่ยง
ของคน์ใน์ที่ทำางาน์แล�วีไป้เพื่์่มูควีามูเสู่ี่ยงของคน์ใน์บ�าน์ หน์�วียงาน์ต้�องให�
พื่น์ักงาน์รายงาน์สูุ่ขภาพื่ของต้น์ทุกวีัน์ และต้�องให�รายงาน์สูุ่ขภาพื่ของคน์
ที่อย่�ใน์บ�าน์เดิ์ียวีกัน์ดิ์�วีย ถ�าสู่งสู่ัยวี�าคน์ใน์บ�าน์ของพื่น์ักงาน์อาจจะต้์ดิ์โรค 
ต้�องให�พื่น์กังาน์พื่กังาน์โดิ์ยห�ามูไมู�ให�มูาทีท่ำางาน์เลย และหาทางช�วียเหลอ่
ครอบครัวีของเขาดิ์�วีย

ต้อน์ต้�อไป้จะเป้็น์มู์ต้์เร่�องงาน์ 

(23 มูีน์าคมู 2563)







ต้องยอมรับว่า งานหลายอย่าง
ต้องการการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน

แต่หน่วยงานต้องยอมเสียสละผลผลิต
เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและสังคม 

เรื่อง productivity จึงไม่ใช่เรื่องสำาคัญอันดับแรก
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ตอนที่ 8 
การทำางานที่บ้านอันเนื่องมาจากโรคระบาด 
(ตอนที่ 2) : มิติเรื่องงาน

มู์ต้์ที่สู่ำาคัญ่อัน์ดัิ์บสู่องของการเต้รียมูและการบร์หารการทำางาน์ที่
บ�าน์ของพื่น์ักงาน์ ค่อ การรักษาระดิ์ับ productivity (ผล์ต้ภาพื่ หร่อควีามู
สู่ามูารถใน์การผล์ต้)

ต้�องยอมูรับวี�างาน์หลายอย�างต้�องการการมูีป้ฏ์สู่ัมูพื่ัน์ธิ์ (interac-
tion) ระหวี�างผ่�ร�วีมูงาน์ซึง่ทำาใน์ทีท่ำางาน์เดิ์ยีวีกนั์ย�อมูดิ์กีวี�าทำาคน์ละสู่ถาน์
ที่และต้์ดิ์ต้�อกัน์ผ�าน์เคร่อข�ายไอที แต้�หน์�วียงาน์ต้�องยอมูเสีู่ยสู่ละผลผล์ต้
เพื่่�อควีามูป้ลอดิ์ภัยของพื่นั์กงาน์และสัู่งคมู เร่�อง productivity จึงไมู�ใช�
เร่�องสู่ำาคัญ่อัน์ดิ์ับแรก

คน์อย่�ใน์สู่ำาน์ักงาน์น์�อย สู่ำาน์ักงาน์ย�อมูเป้็น์ที่แพื่ร�เช้่อไดิ์�น์�อย แต้�
ป้ระสู่ท์ธิภ์าพื่ของงาน์กค็งจะลดิ์ลงไป้มูาก คน์ใน์สู่ำาน์กังาน์ต้�องระดิ์มูสู่มูอง
หาจุดิ์ที่เหมูาะสู่มู แล�วีป้รับสู่มูดิ์ุลเป้็น์ระยะ ๆ

ขั้น์แรก ต้�องคำาน์ึงถึงควีามูป้ลอดิ์ภัยก�อน์สู่์่งอ่�น์หมูดิ์ กำาหน์ดิ์ควีามู
หน์าแน์�น์ของจำาน์วีน์พื่น์ักงาน์และผ่�มูาต้์ดิ์ต้�อ ต้�อพื่่้น์ที่ใน์สู่ำาน์ักงาน์ ไมู�
เฉัพื่าะใน์ห�องทำางาน์เท�าน์ั้น์ แต้�รวีมูถึงโรงอาหาร ทางเดิ์์น์ ล์ฟท์ ห�องน์้ำา
ฯลฯ กล�าวีกัน์วี�าระยะห�างเฉัลี่ย 2 เมูต้ร และอย่�กัน์โดิ์ยมูีฝากั้น์น์�าจะพื่อ
รับไดิ์� น์อกจากควีามูหน์าแน์�น์แล�วี ระยะเวีลาที่อย่�ดิ์�วียกัน์ ย์่งน์าน์ย์่งเพื่์่มู
ควีามูเสู่ี่ยง

ขั้น์ที่สู่อง กำาหน์ดิ์งาน์และพื่นั์กงาน์ที่มีูควีามูจำาเป้็น์ต้�องอย่�ต้ลอดิ์ 
สู่ลับเวีรไมู�ไดิ์� (เช�น์ พื่น์ักงาน์ไอทีซึ่งมูีคน์เดิ์ียวี) และพื่น์ักงาน์ที่จำาเป้็น์ต้�อง
อย่�ใน์ทีท่ำางาน์น์�อยมูาก (เช�น์ มูาท่ีทำางาน์ไมู�เก์น์สัู่ป้ดิ์าหล์ะครัง้) ทีเ่หล่อเป้น็์
พื่น์ักงาน์ที่ต้�องมูาทำางาน์ใน์ระดิ์ับกลาง ๆ ซึ่งอาจจะเอาเอกสู่ารไป้ทำางาน์
ที่บ�าน์ แล�วีน์ำากลับมูาสู่ำาน์ักงาน์วีัน์ละครั้ง เป้็น์ต้�น์ รวีมูเบ็ดิ์เสู่ร็จแล�วี ณ 
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เวีลาใดิ์เวีลาหน์ึง่ ควีามูหน์าแน์�น์ของพื่น์กังาน์ต้�อพื่่น้์ทีก่ต็้�องไมู�เกน์์ข�อต้กลง 
ดิ์ังที่กล�าวีไวี�ใน์ขั้น์แรก

โดิ์ยธิรรมูชาต้ข์องจต์้วีท์ยา หวัีหน์�างาน์ท่ีขยนั์มูกัจะบอกวี�า ต้น์ต้�อง
อย่�ต้ลอดิ์เพื่่�อคอยแก�ไขปั้ญ่หา (troubleshooting) จร์ง ๆ  แล�วี ระบบงาน์ท่ี
ดิ์ี ต้�องการหัวีหน์�างาน์ที่จัดิ์การเก�ง สู่ามูารถวีางระบบที่ทำาให�คน์อ่�น์ไมู�ต้�อง
ขึ้น์กับการอย่�ใน์ที่ทำางาน์ของต้น์มูากน์ัก 

ขัน้์ต้�อไป้ คอ่ ระบบอำาน์วียควีามูสู่ะดิ์วีก เช�น์ อน์์เทอรเ์น์ต็้ ซอฟท์แวีร ์
(สู่ำาหรับการต้์ดิ์ต้�อ การป้ระชุมู) คอมูพื่์วีเต้อร์สู่�วีน์บุคคล

สูุ่ดิ์ท�าย ค่อ การต้์ดิ์ต้ามูควีามูก�าวีหน์�าของงาน์ ต้�องมูีการป้ระชุมู
สู่มู่ำาเสู่มูอเพื่่�อป้ระเมู์น์ผลการทำางาน์และหาทางป้รับให�ทำางาน์ไดิ์�ดิ์ีขึ้น์
ท�ามูกลางข�อจำากัดิ์ และที่สู่ำาคัญ่ ต้�องต์้ดิ์ต้ามูสูุ่ขภาพื่ของพื่น์ักงาน์ ทั้ง
สู่ขุภาพื่กาย (โดิ์ยเฉัพื่าะท่ีเกีย่วีกบัโรคระบาดิ์) สุู่ขภาพื่จ์ต้ และสัู่งคมู ซึง่กค่็อ
คณุภาพื่ชว์ีีต้ของพื่นั์กงาน์ อัน์เป้น็์มูต์้ท์ีสู่่ามูของการบร์หารการทำางาน์ท่ีบ�าน์

     (23 มูีน์าคมู 2563)







พนักงานทำางานอยู่บ้าน
โดยมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันน้อย 

ผลงานก็จะอ่อนลง 
ระบบงานต้องดำารงความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน

ภายใต้เงื่อนไขการทำางานที่บ้านให้ดี
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ตอนที่ 9 
การทำางานที่บ้านอันเนื่องมาจากโรคระบาด 
(ตอนที่ 3) : มิติด้านคุณภาพชีวิตของพนักงาน

เมู่�อพื่ยายามูให�พื่น์ักงาน์ป้ลอดิ์ภัยจากโรคระบาดิ์และสู่ามูารถ
ทำางาน์ไดิ์�ดีิ์พื่อสู่มูควีรแล�วี ก็ควีรคำานึ์งถึงคุณภาพื่ชีวี์ต้ของพื่วีกเขาท่ีต้�อง
ดิ์ีพื่อป้ระมูาณ

มูน์ุษย์เป้็น์สู่ัต้วี์สู่ังคมู สู่ำาน์ักงาน์เป้็น์สู่�วีน์หน์ึ่งของชีวี์ต้คน์จำาน์วีน์
มูาก คน์ทำางาน์สู่�วีน์หน์ึ่งมูีเวีลาป้ฏ์สู่ัมูพื่ัน์ธิ์กับเพื่่�อน์ที่ทำางาน์มูากกวี�าคน์ใน์
ครอบครวัี ย่์งพื่น์กังาน์ท่ีเป้น็์โสู่ดิ์ เพื่่�อน์ร�วีมูงาน์จะมีูควีามูสู่ำาคญั่มูาก ชวีีต์้ที่
ไดิ์�มูาทีท่ำางาน์จงึเป้น็์ชวีีต์้ทีมู่คีวีามูหมูาย ทัง้ดิ์�าน์เศัรษฐกจ์ สู่งัคมู และจต์้ใจ 

พื่น์ักงาน์ทำางาน์อย่�บ�าน์โดิ์ยมูีป้ฏ์สู่ัมูพัื่น์ธ์ิซึ่งกัน์และกัน์น์�อย ผล
งาน์ก็จะอ�อน์ลง ระบบงาน์ต้�องดิ์ำารงควีามูสู่ัมูพื่ัน์ธิ์ระหวี�างพื่น์ักงาน์ภายใต้�
เง่�อน์ไขการทำางาน์ที่บ�าน์ให�ดิ์ี

จะสู่ัมูพัื่น์ธิ์กัน์ไดิ์� ระบบสู่่�อสู่ารต้�องดิ์ี เร็วีทัน์ใจ สู่ะดิ์วีก ไมู�ต้์ดิ์ขัดิ์ 
การมูีทีมูไอทีที่ดิ์ีจึงเป้็น์เร่�องสู่ำาคัญ่มูาก

ต้�องมีูการป้ระชุมูทางไกล ให�กำาลังใจบ�อยกวี�าการทำางาน์ใน์ระบบ
ป้รกต้์ ต้�องมูีการถามูสู่ารทุกข์สูุ่กดิ์์บดิ์ังที่ไดิ์�กล�าวีมูาแล�วี

ถ�ามูกีจ์กรรมูเพื่่�อควีามูบนั์เทง์ เช�น์ ออกกำาลงักายช�วีงสู่ัน้์ ๆ  ร�วีมูกนั์
ทางไกลวีัน์ละ 1-2 ครั้ง พื่ักก์น์ข�าวีพื่ร�อมูกัน์ น์�าจะทำาให�หายเหงาลงไดิ์�บ�าง

สู่รุป้ สู่ามูมู์ต้์ของการทำางาน์ที่บ�าน์อีกครั้ง ควีามูป้ลอดิ์ภัยของ
พื่น์กังาน์และสัู่งคมูภายน์อกให�พื่�น์จากโรคระบาดิ์เป้น็์เร่�องสู่ำาคญั่อนั์ดัิ์บต้�น์ 
ผลงาน์ต้�องไมู�ต้กมูากสู่ำาคัญ่อัน์ดิ์ับสู่อง และ พื่น์ักงาน์ต้�องมูีชีวี์ต้ป้ระจำาวีัน์
ที่ดิ์ีเป้็น์อัน์ดิ์ับสู่ามู

ลองค์ดิ์ดิ์่และดิ์ัดิ์แป้ลงทำาไป้สัู่กพื่ัก แล�วีมูาแลกเป้ลี่ยน์บทเรียน์
กัน์ครับ

     (23 มูีน์าคมู 2563)





เรามีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด
จำานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็จะลดเร็วขึ้นอีก 

  แต่ ...อะแฮ่ม... อย่าเพิ่งวางใจครับ 
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา โรคระบาดทำาให้คนตกงาน หวาดกลัว

แรงงานไทยทั้งนอกและในประเทศแห่กันกลับบ้าน
และถ้ากลับบ้านไปแล้วไปเยี่ยมญาติให้ทั่ว

อัตราการสัมผัสก็จะยิ่งเพิ่ม 
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ตอนที่ 10 
ลองพยากรณ์การระบาดของโควิด 
ในเมืองไทยกันดู

เมู่�อวีาน์ซ่น์ (23 มูีน์าคมู 2563) มูีรายงาน์วี�ามูีผ่�ต้์ดิ์เช่้อรายใหมู�
กระจายทั่วีป้ระเทศั ยอดิ์รวีมูวัีน์ละร�อยกวี�าคน์ เข�าใจวี�าต้�น์ต้อของการ 
กระจายอย่�ทีสู่่น์ามูมูวียซึง่มีูรายการใหญ่�ต้ด์ิ์ต้�อกนั์หลายวัีน์ มูคีน์มูาร�วีมูจาก
ทัว่ีป้ระเทศั ต้อน์น้ี์ผ่�รบัเช้่อเหล�าน์ีก้ลบับ�าน์ไป้แล�วี โรคกำาลงัระบาดิ์ออกจาก
 กทมู. สู่่�ต้�างจังหวีัดิ์

โรคระบาดิ์เก์ดิ์ขึ้น์เพื่ราะผ่�ป้่วียเพื่ียงคน์เดีิ์ยวีสู่ามูารถแพื่ร�เช่้อให�
คน์อ่�น์ไดิ์�มูากกวี�า 1 คน์ ต้ัวีเลขน์ี้ (reproduction number) 1 ย์่งสู่่งเท�าไร  
โรคย์่งกระจายไดิ์�มูากเท�าน์ั้น์

ใน์แต้�ละช�วีงเวีลา อัต้ราการเพื่์่มูจะไมู�เหมู่อน์กัน์ ขึ้น์อย่�กับวี�า 
ผ่�แพื่ร�เช่้อไป้สู่ัมูผัสู่กับคน์ป้รกต้์มูากน์�อยเพื่ียงไร และ การสู่ัมูผัสู่แต้�ละครั้ง
มูีโอกาสู่ทีจ่ะสู่�งผ�าน์เช่อ้ไดิ์�สู่ำาเรจ็เท�าไร อตั้ราการเพื่์มู่จำาน์วีน์เป้น็์ผลคณ่ของ
ต้ัวีเลขสู่องต้ัวีน์ี้

ช�วีงแรกที่สัู่งคมูมูนุ์ษย์ยังไมู�ร่�วี�ามีูเช้่ออย่� มูนุ์ษย์ซึ่งเป้็น์สัู่ต้ว์ีสัู่งคมู
ย�อมูมูีการรวีมูตั้วีทำาก์จกรรมู ระหวี�างก์จกรรมูท่ีคน์รวีมูตั้วีกัน์ ผ่�แพื่ร�เช้่อ
ก็สู่ัมูผัสู่กับคน์อ่�น์ไดิ์�ใกล�ช์ดิ์และอย่�ดิ์�วียกัน์น์าน์ โอกาสู่ต้์ดิ์เช่้อใน์แต้�ละครั้ง
เลยสู่่ง ย์่งมูีอีเวีน์ต้์ใหญ่� จำาน์วีน์ผ่�สู่ัมูผัสู่โรคก็ย์่งมูากดิ์�วีย  

น์อกจากน์ี ้ถ�าผ่�แพื่ร�เช่อ้ขยนั์เดิ์น์์ทาง ซึง่จะแพื่ร�เช่อ้กระจายโดิ์ยไมู�ร่�
ต้ัวี จำาน์วีน์ผ่�ต้์ดิ์เช่้อรายใหมู�ต้�อหน์�วียเวีลาก็จะสู่่ง

เมู่�อสู่ังคมูมูนุ์ษย์ร่�ต้ัวีและมูีมูาต้รการป้้องกัน์ ท้ังหลีกเล่ียงการอย่�
ใกล�กัน์เพื่่�อลดิ์อัต้ราการสู่ัมูผัสู่ และสู่วีมูหน์�ากาก ล�างมู่อเป้็น์ป้ระจำา เพื่่�อ

1) ดิ์่เร่�อง reproduction number เพื่์่มูเต้์มู ใน์ต้อน์ที่ 12
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ลดิ์โอกาสู่การต้์ดิ์เช่้อใน์แต้�ละสู่ัมูผัสู่ ผลค่ณของอัต้ราทั้งสู่อง ค่อ อัต้รา
เพื่์่มูผ่�ต้์ดิ์เช่้อก็ลดิ์ลง

อัต้ราการเพื่์่มูของจำาน์วีน์ผ่�ต้รวีจพื่บเช่้อใน์แต้�ละวีัน์ที่รัฐป้ระกาศั
 เป้็น์กระจกสู่ะท�อน์ อัต้ราการเพื่์่มูจำาน์วีน์ผ่�รับเช่้อเข�าไป้เมู่�อ 1-2 สู่ัป้ดิ์าห์
ก�อน์หน์�าน์ี้ เพื่ราะหลังจากรับเช้่อเข�าไป้ ร�างกายต้�องใช�เวีลาสู่ักพื่ักหน์ึ่ง 
ป้ระมูาณ 2-14 วีัน์ให�เช่้อไดิ์�เพื่์่มูจำาน์วีน์แล�วีจึงเร์่มูมูีอาการ

ถ�าเราไดิ์�ข�าวีดิ์วีี�า วัีน์สู่องวัีน์น์ีผ่้�ต้ด์ิ์เช้่อรายใหมู�ไมู�เพื่์มู่หรอ่เพื่์มู่ช�า ก็
น์�าจะเป้น็์เพื่ราะเราไดิ์�ร�วีมูมู่อกัน์ลดิ์ป้ญั่หาแต้�เน์์น่์ ๆ  ทำาให�คน์ไทยรบัเช่อ้ลดิ์
ลงต้ั้งแต้� 2 สู่ัป้ดิ์าห์ก�อน์ 2

การอย่�บ�าน์ช�วียชาต้์ท่ีเราท้ังหลายป้ฏ์บัต้์ กวี�าจะเห็น์ผลก็ต้�อง
อีกราวี 2 สู่ัป้ดิ์าห์เช�น์กัน์ แต้�เมู่�อโรคไมู�เพื่์่มูและเรามูีมูาต้รการป้้องกัน์ท่ี 
เข�มูงวีดิ์ ใช�กัน์อย�างกวี�างขวีาง จำาน์วีน์ผ่�ต้์ดิ์เช่้อรายใหมู�ก็จะลดิ์เร็วีข้ึน์อีก
จน์การระบาดิ์สู่งบ

แต้� ...อะแฮ�มู... อย�าเพื่์ง่วีางใจครบั เมู่�อไมู�กีว่ีนั์ทีผ่�าน์มูา โรคระบาดิ์
ทำาให�คน์ต้กงาน์ หวีาดิ์กลัวี แรงงาน์ไทยทั้งน์อกและใน์ป้ระเทศัแห�กัน์กลับ
บ�าน์ บรรยากาศัท่ีบ�าน์น้ั์น์อบอุ�น์ การสู่ัมูผัสู่โรคท่ีบ�าน์ทั้งใกล�ช์ดิ์และน์าน์
กวี�าการสู่ัมูผัสู่คน์ทั่วีไป้ใน์ชุมูชน์ โอกาสู่ใน์การถ�ายทอดิ์เช่้อใน์บ�าน์จึงสู่่ง
มูาก และถ�ากลบับ�าน์ไป้แล�วีไป้เยีย่มูญ่าต้ใ์ห�ทัว่ี อตั้ราการสัู่มูผัสู่กจ็ะย่์งเพื่์มู่  
เราจึงอาจจะเห็น์การเพื่์่มูจำาน์วีน์ผ่�ต้์ดิ์เช้่อรายใหมู�อีกระลอก ไมู�ร่�จะใหญ่�
เท�าไหน์

ดิ์ังน์ั้น์ คน์ที่กลับบ�าน์มูาต้�องไมู�พื่บผ่�คน์ และไมู�เพื่ียงแต้�ต้�องอย่�กับ
เหย�าเฝ้ากับเร่อน์ ต้�องระวีังไมู�แพื่ร�เช่้อใน์บ�าน์เราเองดิ์�วียน์ะครับ

     (25 มูีน์าคมู 2563)

2) ช�วีงน์ี้มูีผ่�ป้่วียใหมู�ทั่วีป้ระเทศัวีัน์ละป้ระมูาณ 100 คน์ ซึ่งเป้็น์ช�วีงระบาดิ์สู่่งสูุ่ดิ์







ไม่มีใครอยากติดเชื้อ 
แต่มนุษย์มีปมบางอย่างอยู่เหนือเหตุผล

เช่น เชื่อว่าตนเองโชคดีกว่าคนอื่น มีความเสี่ยงน้อยกว่า
มีภูมิคุ้มกันมากกว่า หรืออาจจะมีความจำาเป็น

หรือความอยากบางอย่างอยู่เหนือเหตุผล 
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ตอนที่ 11 
โรคมาถึงแพทย์และพยาบาลแล้ว

ช�วีงน์ี้เร์่มูมูีข�าวีเจ�าหน์�าที่สู่าธิารณสูุ่ขต้์ดิ์เช่้อ และมูีข�าวีวี�าบางสู่�วีน์
ของโรงพื่ยาบาลจะต้�องป้ิดิ์เน์่�องจากมูีบุคลากรต้์ดิ์เช่้อ หร่อข�าวีท่ีระบุวี�า
แพื่ทย์ผ่�ต้์ดิ์เช่้ออาจจะแพื่ร�เช่้อให�ผ่�ป้่วียที่ต้น์ดิ์่แลรักษาอย่�

น์อกจากน์ี้ยังมูีข�าวีวี�าบุคลากรไดิ์�รับควีามูเสู่ี่ยงมูากข้ึน์เน์่�องจาก 
ผ่�ต้์ดิ์เช่้อป้ิดิ์บังพื่ฤต้์กรรมูเสู่ี่ยงของต้น์

ผ่�รับข�าวีสู่ารเก์ดิ์อารมูณ์แต้กต้�างกัน์ไป้ สู่�วีน์หน์ึ่งแสู่ดิ์งควีามูเห็น์
วี�าบุคลากรสู่าธิารณสูุ่ขต้�องทำาต้ัวีเป้็น์ต้ัวีอย�างใน์การหลีกเล่ียงการต้์ดิ์เช่้อ 
อกีสู่�วีน์หน์ึง่เหน็์วี�าผ่�ป้ว่ียเองก็ไมู�รบัผด์ิ์ชอบต้�อควีามูป้ลอดิ์ภยัของบุคลากร

ผมูค์ดิ์วี�าไมู�มูีใครอยากต้์ดิ์เช้่อ แต้�มูน์ุษย์มูีป้มูบางอย�างอย่�เหน์่อ
เหตุ้ผล เช�น์ เช่�อวี�าต้น์เองโชคดีิ์กวี�าคน์อ่�น์ มูคีวีามูเส่ีู่ยงน์�อยกวี�า มีูภมู่ค์ุ�มูกนั์
มูากกวี�า หร่อ อาจจะมูีควีามูจำาเป้็น์หร่อควีามูอยากบางอย�างอย่�เหน์่อ
เหตุ้ผล เช�น์ ควีามูสู่นุ์กคกึคะน์อง ควีามูกงัวีลเร่�องรายไดิ์� ซึง่อย่�เหน์อ่ควีามู
เสู่ี่ยงของต้น์และควีามูเสู่ี่ยงของผ่�อ่�น์

แล�วีถึงเวีลา คน์ที่ทำาผ์ดิ์พื่ลาดิ์สู่�วีน์ใหญ่�ก็มูักจะต้�องป้ิดิ์บังควีามูผ์ดิ์
ของต้น์เพื่่�อไมู�ให�ถ่กป้ระณามูหร่อลงโทษ ทำาน์อง “ทำาผ์ดิ์ก็อย�าให�จับไดิ์� จับ
ไดิ์�ก็อย�ายอมูรับ ถ�ารับก็รับเพื่ียงครึ่งเดิ์ียวี”

การปิ้ดิ์บงัควีามูจร์ง จงึทำาให�การคดัิ์กรองดิ์�วียป้ระวัีต้อ์าจจะไมู�ค�อย
ไดิ์�ผล น์ักระบาดิ์วี์ทยาจะค�น์ไมู�พื่บผ่�แพื่ร�โรค โรคจึงระบาดิ์ต้�อไป้

เมู่�อเป้็น์เช�น์น์ี้ แมู�ใน์ช�วีงการระบาดิ์ไมู�วี�าพื่บใครก็ต้ามู ต้�องสู่งสู่ัย
ไวี�ก�อน์วี�ามูีเช่้อ ต้�องระวีังเร่�องละอองหายใจทุกคน์ (universal respiratory 
precaution) เช�น์ ทุกคน์ต้�องถ่กบังคับให�สู่วีมูหน์�ากากอน์ามูัยและฆ�าเช้่อ 
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ที่มู่อเมู่�อเข�าที่สู่าธิารณะ หร่อก�อน์และหลังพื่บกัน์หร่อสู่ัมูผัสู่กัน์ ทุกคน์
ต้�องหลีกเล่ียงการอย่�ดิ์�วียกัน์ใน์ห�องปิ้ดิ์เป้็น์เวีลาน์าน์ และต้�องเวี�น์ระยะ
ห�างต้ามูที่กำาหน์ดิ์

สู่มูยัเมู่�อ 20-30 ป้กี�อน์เป้น็์ช�วีงที ่HIV ระบาดิ์เข�าเมูอ่งไทย บุคลากร
ทางการแพื่ทย์ก็กังวีลเร่�องการรับเช่้อมูาก จน์กระทั่งทั่วีโลกต้กลงกัน์ไดิ์�วี�า
ต้�องมูี universal precaution ค่อ เล่อดิ์หร่อสู่์่งคัดิ์หลั่งไมู�วี�าจะมูาจากใคร
ก็ต้�องสู่มูมูต้์ไวี�ก�อน์วี�ามูีเช่้อ ทำาไป้อย�างน์ี้ การต้์ดิ์เช่้อใน์บุคลากรก็ลดิ์ลงจน์
ไมู�เป้็น์ป้ัญ่หา

การต้ีต้รา (stigmatization) เป้็น์โรคจากสู่ังคมู (social health 
problem) ท่ีทบัถมูลงบน์โรคทางกาย ต้�องช�วียกนั์ลดิ์การตี้ต้รา จึงจะควีบคมุู
โรคไดิ์�ง�ายขึ้น์

เมู่�อมูี carrot (แครอท) ก็ต้�องมูี stick (ไมู�เรียวี) ต้�องให�การศัึกษา
อย�างกวี�างขวีาง ให�ควีามูช�วียเหล่อผ่�ต้์ดิ์เช่้อที่เคราะห์ร�าย ขณะเดิ์ียวีกัน์ก็
ต้�องใช�กฎหมูายเล�น์งาน์ลงโทษคน์จงใจไมู�ทำาต้ามูกฎระเบยีบและเพื่์มู่ควีามู
เสู่ี่ยงต้�อสู่ังคมูให�หน์ักไมู�ให�คน์อ่�น์เอาเยี่ยงอย�าง 

     (26 มูีน์าคมู 2563)







เนื่องจากในแต่ละช่วงของการระบาด
ค่า R จะแตกต่างกันไป 

การแพร่ ณ จุดเริ่มต้นจึงเรียกว่า R0 
เพราะเวลาที่ 0 คือเวลาที่เริ่มต้น
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ตอนที่ 12 
มารู้จักคำาว่า อาร์ศูนย์ (R0) กันเถอะ

พื่วีกเราท่ีต้ด์ิ์ต้ามูเร่�องโควีด์ิ์ อาจจะเคยไดิ์�ย์น์ศัพัื่ท ์R0 ใน์ทางระบาดิ์
วี์ทยาโรคต้์ดิ์เช่้อมูาแล�วี ผมูจะพื่ยายามูอธิ์บายสู่ั้น์ ๆ ดิ์ังน์ี้ครับ

R ย�อมูาจาก reproduction number หร่อ จำาน์วีน์ที่ผ่�ต้์ดิ์เช่้อราย
หน์ึ่งสู่ามูารถไป้ทำาให�คน์ป้รกต้์ต้์ดิ์เช้่อไดิ์�กี่คน์ใน์ช�วีงท่ีเขามีูโรคน้ั์น์ เหมู่อน์
กระบวีน์การเผยแพื่ร�ลัทธิ์ ควีามูค์ดิ์ทางการเมู่อง หร่อ การขายต้รง หาก
ค�า R สู่ำาหรับ COVID-19 เท�ากับ 2 หมูายควีามูวี�าโดิ์ยเฉัลี่ยแล�วีผ่�ป้่วีย 
COVID-19 หน์ึ่งคน์จะแพื่ร�เช่้อไป้ต้์ดิ์คน์อ่�น์ไดิ์� 2 คน์ เมู่�อ 2 คน์น์ั้น์แต้�ละ
คน์ไป้เผยแพื่ร�ให�อีก 2 คน์ ก็จะมูีคน์ป้่วียระลอกที่สู่ามู 4 คน์

เน์่�องจากใน์แต้�ละช�วีงของการระบาดิ์ค�า R จะแต้กต้�างกัน์ไป้ การ
แพื่ร� ณ จุดิ์เร์่มูต้�น์จึงเรียกวี�า R0 เพื่ราะเวีลาที่ 0 ค่อเวีลาที่เร์่มูต้�น์

ค�า R ไมู�วี�าจะ 0 หร่อเลขอะไรก็แล�วีแต้� ขึ้น์อย่�กับสู่ามูค�า ค่อ
•  อัต้ราการสู่ัมูผัสู่ระหวี�างผ่�แพื่ร�เช่้อ (infectious หร่อ I) กับคน์ที่

ไมู�มูีภ่มู์คุ�มูกัน์ต้�อเช่้อ (susceptible หร่อ S) I แต้�ละคน์ไป้สู่ัมูผัสู่ 
S จำาน์วีน์มูาก เช่้อก็ย�อมูแพื่ร�ออกไป้ไดิ์�มูาก จำาน์วีน์การสู่ัมูผัสู่
ต้�อหน์ึ่งหน์�วียเวีลา จึงเรียกวี�า contact rate ใช�อักษรย�อวี�า C

• ควีามูน์�าจะเป้็น์ของการถ�ายทอดิ์เช้่อจากการสัู่มูผัสู่ระหวี�าง I 
กับ S แต้�ละคน์ ถ�าสู่ัมูผัสู่กัน์ใกล�ช์ดิ์เป้็น์เวีลาน์าน์ การถ�ายทอดิ์
เช้่อย�อมูเป้็น์ไป้ไดิ์�สู่่ง เรียกค�าน์ี้วี�า transmission probability 
ใช�อักษรย�อวี�า P

• ควีามูยาวีน์าน์ของระยะเวีลาที่ I สู่ามูารถแพื่ร�เช่้อ ถ�าแพื่ร�เช่้อ
ไดิ์�น์าน์ โรคย�อมูแพื่ร�ออกไป้ไดิ์�มูาก ใช�คำาย�อวี�า D

ค�า R ค่อ จำาน์วีน์ผ่�ป้่วียที่เพื่์่มูขึ้น์จาก I แต้�ละราย ซึ่งเท�ากับผลค่ณ
ทั้ง 3 จำาน์วีน์ค่อ C x P x D
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COVID-19 เก์ดิ์ข้ึน์ใน์โลกท่ีทุกคน์เป้็น์ S ค่อไมู�มีูภ่ม์ูคุ�มูกัน์ต้ามู
ธิรรมูชาต้์ ยุคสู่มูัยที่ผ่�คน์จำาน์วีน์มูากสู่ัมูผัสู่ หร่อแลกเป้ลี่ยน์ลมูหายใจกัน์
หร่อสู่ัมูผัสู่ละอองลมูหายใจใน์พื่่้น์ที่ซึ่งอากาศัไมู�ถ�ายเท ค�า C จึงสู่่ง ต้ัวีเช่้อ
เองก็มูีควีามูสู่ามูารถถ�ายจาก I ไป้หา S ไดิ์�ง�าย และคน์ที่เป้็น์ I แพื่ร�เช่้อ
ไดิ์�น์าน์เป้็น์สู่ัป้ดิ์าห์ ทั้ง C, P และ D มูีค�าสู่่งหมูดิ์ โรคจึงระบาดิ์ไดิ์�อย�าง
กวี�างขวีาง

มูาต้รการใน์การควีบคุมูโรคใน์ขณะน์ี้ทำาไดิ์� 2 จุดิ์ ค่อ ลดิ์ค�า C ให�
อัต้ราสู่ัมูผัสู่ระหวี�างคน์ลดิ์น์�อยลง โดิ์ยการลดิ์การเดิ์์น์ทาง “อย่�บ�าน์ หยุดิ์
เช่้อ เพื่่�อชาต้์” และ ลดิ์ P ลง ค่อ ให�อย่�กัน์ห�าง ๆ สู่วีมูหน์�ากากอน์ามูัย 
ล�างมูอ่ สู่�วีน์ค�า D ยังลดิ์ไมู�ไดิ์�เน์่�องจากยงัไมู�มูยีากำาจัดิ์เช่อ้ใน์ร�างกายของ I

ร่� ไดิ์�อย�างไรวี�า R0 ของ COVID-19 มูีค�าเท�าไหร� เขาวี์จัยมูาไดิ์�
อย�างไร? 

ค�า R0 ไมู�ไดิ์�เป้็น์ค�าคงที่หรอกครับ มูัน์เป้ลี่ยน์ไป้ต้ามูค�า C และ ค�า 
P ซึ่งเป้ลี่ยน์ไป้ต้ามูบร์บทแห�งเวีลาและสู่ถาน์การณ์

ต้อน์แรกป้ระชาชน์ยังไมู�ร่�จัก COVID-19 มูีก์จกรรมูร�วีมูกัน์ขน์าดิ์
ใหญ่� การสู่ัมูผัสู่ระหวี�าง I กับ S มูาก ค�า P ก็สู่่งเพื่ราะไมู�มูีการป้้องกัน์ 
ค�า R ก็ต้�องสู่่ง เช�น์ จากสู่น์ามูมูวีย การรวีมูต้ัวีกัน์ใน์พื่์ธิีกรรมูทางศัาสู่น์า
และงาน์ร่�น์เร์งต้�าง ๆ

เมู่�อมูีข�าวีโรคระบาดิ์ออกไป้และป้ระชาชน์มูีควีามูร่� ต้�างคน์ต้�าง
กลัวี ต้ามูดิ์�วียมูาต้รการของรัฐให�ทุกคน์อย่�ห�างกัน์เพื่่�อลดิ์การสัู่มูผัสู่  
และป้้องกัน์การแพื่ร�เช่้อดิ์�วียหน์�ากากอน์ามูัย และการล�างมู่อ ค�า C ลดิ์ P  
ลดิ์ R ก็เลยลดิ์ลง

ค�า R0 ของ COVID-19 สู่�วีน์ใหญ่�อ�างอ์งมูาจากจีน์ น์ักวี์จัยชุดิ์น์ั้น์
ไมู�ไดิ์�สู่ำารวีจค�า C, P และ D แต้�ใช�สู่มูการ ข�อสู่มูมูต้์ และข�อมู่ลเฉัพื่าะผ่�
ต้์ดิ์เช่้อที่อย่�ใน์รายงาน์ คำาน์วีณออกมูาเป้็น์ค�า R0

พื่อจีน์เผยแพื่ร�ออกมูา นั์กวีางแผน์เอาไป้ใช�พื่ยากรณ์จำาน์วีน์ 
ผ่�ป่้วียใน์ป้ระเทศัของต้น์แบบใสู่ซ่�อบร์สูุ่ทธิ์� (naive) ซึ่งไมู�ค�อยถ่กต้�อง
ทางวี์ชาการ แต้�ก็มูีข�อดิ์ี ค่อ ทำาให�คน์กลัวีการระบาดิ์และให�ควีามูร�วีมูมู่อ 
ใน์การควีบคุมูโรค
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ค�าทีค่วีรใช�ใน์การป้ระเมูน์์ผลงาน์ของรัฐบาลใน์การควีบคมุูโรคตั้วีที่
สู่ำาคัญ่ไมู�ใช�ค�า R แต้�เป้็น์อัต้ราการเพื่์่มูจำาน์วีน์ของผ่�ป้่วียใน์แต้�ละช�วีงเวีลา

แล�วีอัต้ราเพื่์่มูของการต้์ดิ์เช่้อใน์ช�วีงน์ี้จะเป้็น์สู่ักเท�าไหร�ล�ะ? 
เมู่�อเช้่อเข�าไป้ใน์ร�างกาย ต้�องใช�เวีลาใน์การเพื่์่มูจำาน์วีน์และทำาให�

เก์ดิ์อาการ จึงจะทำาให�ผ่�ป้่วียไป้รับการต้รวีจ ภายใต้�ข�อสู่มูมูต้์วี�าระบบการ
ต้รวีจเช้่อของเราเหมูอ่น์เดิ์ม์ู ไมู�ไดิ์�พื่ยายามูต้รวีจมูากขึน้์หร่อน์�อยลง ตั้วีเลข
รายงาน์ผ่�ต้ด์ิ์เช่อ้รายใหมู�ใน์แต้�ละวีนั์น์ีเ้ป้น็์ภาพื่สู่ะท�อน์ของอตั้ราการต้ด์ิ์เช่อ้
เมู่�อป้ระมูาณ 1 สู่ัป้ดิ์าห์ที่แล�วี ถ�าการต้์ดิ์เช่้อเมู่�อสู่ัป้ดิ์าห์ที่แล�วีเพื่์่มู เราก็
จะเห็น์จำาน์วีน์การต้รวีจพื่บเช้่อรายใหมู�เพื่์่มู แต้�จำาน์วีน์ผ่�ต้์ดิ์เช้่อท่ีแท�จร์ง
จะมูีมูากกวี�ารายงาน์เพื่ราะคน์ต้์ดิ์เช่้อที่ไมู�มูีอาการใน์ป้ระเทศัไทยมูักไมู�ไดิ์�
รับการต้รวีจ

เอาต้ัวีเลขอะไรมูาป้ระเมู์น์ผลงาน์การควีบคุมูโรคของรัฐบาลดิ์ี? 
ใน์ช�วีงสู่ัป้ดิ์าห์ที่ผ�าน์มูาเรามูีผ่�ป้่วียราวี ๆ ร�อยคน์เศัษ เพื่์่มูอย�าง

ช�า ๆ สู่ะท�อน์วี�าเมู่�อสู่ัป้ดิ์าห์ก�อน์หน์�าน์ั้น์มูีการต้์ดิ์เช่้อทุกวีัน์ แต้�ละวีัน์เพื่์่มู
ขึ้น์ไมู�มูาก ไมู�เหมู่อน์อย�างอเมูร์กาหร่อยุโรป้ซึ่งใช�เวีลาเพื่ียงสู่ามูวีัน์ก็ต้รวีจ
พื่บผ่�ต้์ดิ์เช่้อเพื่์่มูขึ้น์เท�าต้ัวี

แต้�อย�าล่มูวี�าป้ระเทศัเหล�าน้ั์น์รวีย ไมู�มีูป้ัญ่หาเร่�องค�าต้รวีจเช้่อ 
การป้ระเมู์น์ควีามูสู่ามูารถของรัฐบาลใน์การควีบคุมูโรคจึงอาศััยต้ัวีเลขผ่�
ต้รวีจพื่บเช่้ออย�างเดิ์ียวีไมู�ไดิ์� ภายใน์สู่ัป้ดิ์าห์ที่จะถึง ป้ระเทศัไทยจะมูีควีามู
พื่ร�อมูใน์การต้รวีจหาการต้์ดิ์เช่้อเพื่์่มูขึ้น์อย�างมูาก จำาน์วีน์รายงาน์ผ่�ต้์ดิ์เช่้อ
ก็จะมูากโดิ์ยที่จำาน์วีน์ผ่�ต้์ดิ์เช่้อทั้งหมูดิ์ไมู�ไดิ์�เพื่์่มูขึ้น์มูากแบบน์ั้น์

ค�าที่ใช�ใน์การป้ระเมู์น์จำาน์วีน์ผ่�ต้์ดิ์เช่้อไดิ์�ดิ์ีกวี�า ค่อ จำาน์วีน์คน์ต้าย
จาก COVID-19 เพื่ราะเป้น็์ค�าเบด็ิ์เสู่ร็จข้ัน์สู่ดุิ์ท�าย รวีมูทัง้ควีามูสู่ามูารถใน์
การป้้องกัน์และรักษาพื่ยาบาลของป้ระเทศัไวี�ดิ์�วียกัน์

แต้�อัต้ราต้ายเฉัย ๆ ก็ยังไมู�ดิ์ีพื่อใน์การป้ระเมู์น์ผลงาน์ของรัฐบาล
เป้รียบเทียบระหวี�างป้ระเทศั อัต้ราต้ายแต้�ละกลุ�มูอายุต้�างกัน์มูาก ย์่งแก�
ย์่งต้ายง�าย อ์ต้าลีเป้็น์ป้ระเทศัที่มูีสู่ัดิ์สู่�วีน์คน์แก�มูากที่สุู่ดิ์ใน์โลกถึงกวี�า 
หน์ึ่งใน์ส่ีู่ของป้ระชากร ก็เลยมูีอัต้ราต้ายสู่่งกวี�าจีน์ซึ่งผ่�ป่้วียสู่�วีน์ใหญ่�เป้็น์
วีัยกลางคน์
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สู่ำาหรับป้ระเทศัไทย การแพื่ร�ระบาดิ์ยงัอย่�ใน์ระยะเร์มู่ต้�น์ ผ่�ป่้วียสู่�วีน์
ใหญ่�ก็เพื่์่งจะมูีอาการ จำาน์วีน์ผ่�เสู่ียชีวี์ต้ยังไมู�มูาก ใน์ระยะน์ี้ยังใช�อัต้ราต้าย
ใน์การป้ระเมู์น์ผลรัฐบาลไมู�ไดิ์�

จำาน์วีน์ผ่�ต้์ดิ์เช่้อที่เพื่์่มูขึ้น์อย�างช�า ๆ  จะเป้็น์อย�างน์ี้ต้�อไป้หร่อเป้ล�า? 
ไมู�ทราบ การแพื่ร�เช้่อช�วีงแรกมูาจากต้�างป้ระเทศั และต้�อมูาเก์ดิ์

จากก์จกรรมูที่คน์ไป้ร�วีมูกัน์มูากใน์เมู่องหลวีง ใน์ช�วีงหลังก์จกรรมูที่มีูคน์
ร�วีมูจำาน์วีน์มูากถ่กจำากัดิ์ลดิ์ลง ค�า C ที่อธิ์บายมูาใน์ต้อน์ต้�น์ลดิ์ลง ต้ามู
หลักการแพื่ร�เช่้อก็ควีรจะลดิ์ลง

แต้�ไมู�แน์�น์ัก เพื่ราะผ่�มูีเช่้อ I สู่ัมูผัสู่กับคน์ใน์ครัวีเร่อน์ของต้น์ซึ่งอย่�
ดิ์�วียกนั์ใน์พื่่น้์ทีเ่ลก็ ถงึแมู�จะมีูจำาน์วีน์ S น์�อย ระดัิ์บของ C กจ็ะน์�อยกวี�า แต้�
ดิ์�วียควีามูใกล�ช์ดิ์และอย่�ดิ์�วียกัน์เป้็น์เวีลาน์าน์ ค�า P ก็จะสู่่ง เราจึงจะเห็น์
จำาน์วีน์ผ่�ต้ด์ิ์เช่อ้จากครวัีเรอ่น์มูากขึน้์ใน์ช�วีงต้�อไป้ ใน์ป้ระเทศัจนี์ ราวีร�อยละ 
80 ของการต้ด์ิ์เช้่อเก์ดิ์ขึน้์ใน์ครวัีเร่อน์ แมู�บุคลากรสู่าธิารณสุู่ขเองท่ีต้ด์ิ์เช้่อ 
สู่�วีน์ใหญ่�ก็ต้์ดิ์จากครัวีเร่อน์ของต้น์มูากกวี�าต้์ดิ์จากการทำางาน์

แล�วีพื่วีกบุคลากรโรงพื่ยาบาลล�ะ จะเพื่์่มูควีามูเสู่ี่ยงไหมู? 
ขึน้์อย่�กบัควีามูพื่ร�อมูของโรงพื่ยาบาลและป้รม์ูาณภาระการบรก์าร
ทีผ่�าน์มูามูรีายงาน์ป้ระป้รายวี�าโรงพื่ยาบาลไดิ์�รบัผลกระทบจากการ

รักษาพื่ยาบาลผ่�ป้่วียท่ีไมู�เป้ิดิ์เผยควีามูจร์งวี�าไป้สู่ัมูผัสู่โรคมูา แต้�ใน์ระยะ
ต้�อไป้มูกีารระวีงัใน์การต้รวีจรกัษาผ่�ป้ว่ียทกุคน์เสู่มู่อน์หน์ึง่วี�าเขาเป้น็์ผ่�ป่้วีย 
COVID-19 การรับเช่้อจากผ่�ป้่วียก็น์�าจะน์�อยลง แต้�อย�างไรก็ต้ามู ถ�ามูี 
ผ่�ป่้วียเข�ารับบร์การมูาก เคร่�องมู่อเคร่�องใช� ใน์การป้้องกัน์ต้น์เองของ
บุคลากรก็จะไมู�เพื่ียงพื่อ คน์ทำางาน์ล�า การต้์ดิ์เช้่อใน์บุคลากรการแพื่ทย์
ก็จะเพื่์่มูขึ้น์

คำาถามูสุู่ดิ์ท�าย รัฐบาลเล่อกที่จะกระจายควีามูรับผ์ดิ์ชอบและ
กระจายอำาน์าจใน์การควีบคุมูโรคไป้ยังพื่่้น์ที่ต้�าง ๆ ถ่กหร่อผ์ดิ์? 

เร่�องน์ี้เป้็น์น์โยบายทางการเมู่องและการบร์หาร
ทางการเมู่องเป้็น์ผลดิ์ีต้�อรัฐบาล ค่อ รัฐบาลไมู�ต้�องรับผ์ดิ์ชอบมูาก

ถ่กดิ์�าน์�อยหน์�อย
ทางการบร์หารก็อาจจะดิ์ี ดิ์�วียข�อสู่มูมูต้์ค่อ ป้ระเทศัไทยพื่ัฒน์า
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ไป้มูากพื่อที่จะมูีคน์ทำางาน์เก�งทั้งภาครัฐป้ระศัาสู่น์ศัาสู่ต้ร์ และภาค
สู่าธิารณสูุ่ขอย่�เต้็มูพื่่้น์ที่ทั่วีป้ระเทศั

บร์บททางระบาดิ์วี์ทยาและสู่ังคมูเศัรษฐก์จของแต้�ละพื่่้น์ที่ 
แต้กต้�างกัน์ สู่�วีน์กลางไมู�สู่ามูารถเข�าใจและเข�าถึงไดิ์�ทั้งหมูดิ์ การกระจาย 
อำาน์าจยังเพื่์่มูการมูีสู่�วีน์ร�วีมูของทุกภาคสู่�วีน์ไดิ์�มูากกวี�าการรวีมูอำาน์าจ 
สู่ั่งการ

ป้รากฏการณ์พื่์เศัษใน์การกระจายควีามูรับผ์ดิ์ชอบของระบบ
สู่าธิารณสูุ่ขที่เห็น์ไดิ์�ชัดิ์ ค่อ โรงพื่ยาบาลชุมูชน์รับผ์ดิ์ชอบใน์การดิ์่แลผ่�ป้่วีย 
COVID-19 ใน์พื่่้น์ที่ของต้น์ สู่�งต้�อเฉัพื่าะผ่�ป่้วียหน์ักไป้รักษาโรงพื่ยาบาล
ใหญ่� อย�างเช�น์ใน์จังหวีัดิ์สู่งขลา โรงพื่ยาบาลชุมูชน์จะน์ะใน์ขณะที่เขียน์
บทควีามูน์ี้มูีผ่�ป้่วีย COVID-19 ใน์วีัน์ที่ผ�าน์มูา 6 ราย มูากกวี�าโรงพื่ยาบาล
มูหาวีท์ยาลยัสู่งขลาน์คร์น์ทร์ (ซ่ึงมีู 2 ราย) และโรงพื่ยาบาลศัน่์ยห์าดิ์ใหญ่� 
(ซึง่มู ี5 ราย) ยงัไมู�ไดิ์�รบัข�าวีวี�าโรงพื่ยาบาลจะน์ะจะเอาอย่�หรอ่ไมู�ดิ์�วียวีธี์ิใดิ์

อาจจะเร็วีเก์น์ไป้ท่ีจะป้ระเมู์น์วี�ายุทธิศัาสู่ต้ร์การสู่่� COVID-19 
แบบกระจายอำาน์าจไดิ์�ผลดีิ์เพื่ียงไร ท่ีสู่ำาคัญ่ระบบของป้ระเทศัต้�องมีูการ
ป้ระสู่าน์งาน์อย�างดีิ์ และพื่ร�อมูที่จะเคล่�อน์ย�ายทรัพื่ยากรจากจุดิ์หน่ึ์ง 
ไป้เสู่ร์มูอีกจุดิ์หน์ึ่งไดิ์� ไมู�ป้ล�อยให�พื่่้น์ที่ใดิ์อย่�ใน์ภาวีะย่ำาแย� รัฐบาลกลางก็
ต้�องบร์หารอำาน์าจสู่�วีน์กลางให�เข�มูแข็ง เช�น์ การป้ระสู่าน์ข�อมู่ลข�าวีสู่าร
การออกกฎหมูาย การระดิ์มูทุน์และทรัพื่ยากรขน์าดิ์ใหญ่� และควีามู 
ร�วีมูมู่อระหวี�างป้ระเทศั เป้็น์ต้�น์

     (2 เมูษายน์ 2563)





ความขัดแย้งในชายแดนใต้เป็นเรื่องเรื้อรัง 
ไม่ได้ถูกกำาจัดด้วยโรคระบาด 

ช่วงนี้ทั้งสองฝ่ายเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากโรคระบาด 
เมื่อไรที่โรคระบาดไกลจากฝ่ายหนึ่ง 

ฝ่ายนั้นก็จะอาศัยความได้เปรียบ
เอาชนะฝ่ายตรงข้ามในระยะยาว 

เมื่อคิดจะเอาชนะกันอยู่ตลอดเวลาแบบนี้
สันติถาวรก็จะเกิดได้ยาก 
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ตอนที่ 13 
โรคระบาดกับสันติภาพชายแดนใต้

 ใน์ป้ระวีัต้์ศัาสู่ต้ร์ โรคระบาดิ์และสู่งครามูเป้็น์ของค่�กัน์ กองทัพื่
มูองโกลเป้็น์ชาต้์แรกที่ใช�ศัพื่จากกาฬโรคทำาให�เมู่องใน์เขต้ยุโรป้ต้ะวีัน์ออก
ที่ต้น์ล�อมูไวี�ต้�องเจ็บป้่วียล�มูต้าย ผลต้ามูมูาก็ค่อกาฬโรคระบาดิ์ไป้ทั่วียุโรป้ 
น์โป้เลียน์บุกรัสู่เซียก็พื่�ายแพื่�จากควีามูหน์าวีเหน์็บและโรคระบาดิ์จาก 
ไข�รากสู่าดิ์ใหญ่� (ไทฟัสู่) ที่ต้์ดิ์ต้�อทางหมูัดิ์ 

สู่งครามูทำาให�สุู่ขภาพื่อน์ามูัยของป้ระชากรลดิ์ลง ขาดิ์แคลน์ที่อย่�
อาศััย สู่าธิารณ่ป้โภค อดิ์อยาก ขาดิ์อาหาร และมูีป้ัญ่หาทางสูุ่ขภาพื่จ์ต้

สู่งครามู ค่อ พัื่ฒน์าการของควีามูขัดิ์แย�งทางการเมู่อง การ
แก�งแย�งอำาน์าจระหวี�างรัฐ ขณะที่โรคระบาดิ์ไมู�มีูพื่รมูแดิ์น์ ทำาควีามู 
เสู่ียหายให�ค่�สู่งครามูทั้งสู่องฝ่าย 

การจัดิ์การให�มูน์ุษยชาต้์ป้ราศัจากโรคระบาดิ์ เป้็น์ควีามูป้รารถน์า
ของโลกแต้�ไหน์แต้�ไร ใน์ป้ฏ์ญ่ญ่า “สูุ่ขภาพื่ดิ์ีถ�วีน์หน์�าภายใน์ป้ี พื่.ศั. 2543 
(Health for All by the Year 2000)” ซึ่งป้ระเทศัต้�าง ๆ ใน์โลกก็ร�วีมูลง
น์ามูกัน์ใน์เมู่อง Alma Ata ป้ระเทศั Kazakhstan ใน์ป้ี พื่.ศั. 2521 ไดิ์�
ระบุวี�าจะร�วีมูมู่อกำาจัดิ์โรคต้์ดิ์ต้�อที่สู่ำาคัญ่ให�หมูดิ์ไป้ ป้ระเทศัไทยจัดิ์วี�าเป้็น์
แชมูเป้ี้ยน์ใน์กลุ�มูป้ระเทศักำาลังพัื่ฒน์า เพื่ราะสู่ามูารถบรรลุเป้้าหมูายไดิ์�
เก่อบทั้งหมูดิ์ โดิ์ยอาศััยกระบวีน์การสู่าธิารณสูุ่ขมู่ลฐาน์ น์ั่น์ก็ค่อ การมูี
สู่�วีน์ร�วีมูของป้ระชาชน์

สู่งครามูเย็น์ระหวี�างค�ายคอมูมู์วีน์์สู่ต้์ซึ่งมูีจีน์ สู่หภาพื่โซเวีียต้ และ
ยุโรป้ต้ะวีัน์ออก กับค�ายทุน์น์์ยมู ซ่ึงมูีสู่หรัฐอเมูร์กา และ ยุโรป้ต้ะวีัน์ต้ก 
เป้็น์ภาวีะคุกคามูที่ร�ายแรงของโลกที่เร์่มูต้�น์หลังสู่งครามูโลกครั้งที่ 2 เก์ดิ์
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สู่งครามูเกาหลี และ สู่งครามูเวีียดิ์น์ามูซึ่งมูีทั้ง 2 ฝ่ายเสู่ียชีวี์ต้จำาน์วีน์มูาก 
หลังสู่งครามูเวีียดิ์น์ามู ควีามูรุน์แรงค�อย ๆ เพื่ลาลงเน์่�องจากค�าย

คอมูมูว์ีน์์สู่ต้ป์้ระสู่บป้ญั่หาทางเศัรษฐกจ์อย�างรนุ์แรง ป้พีื่.ศั. 2523 เกด์ิ์การ
เป้ลีย่น์แป้ลงน์โยบายครัง้ใหญ่�ใน์จนี์ เป้ลีย่น์เศัรษฐก์จเป้น็์ระบบบต้ลาดิ์และ
เล์กสู่�งออกการป้ฏ์วีัต้์ การเป้ลี่ยน์แป้ลงทำาน์องเดีิ์ยวีกัน์เก์ดิ์ขึ้น์ใน์สู่หภาพื่
โซเวีียต้และยุโรป้ต้ะวีัน์ออก ช�วีง Health for All 

สู่งครามูเย็น์สู่งบไดิ์�ไมู�น์าน์ ก็เก์ดิ์สู่งครามูย�อย ๆ  แบ�งแยกดิ์์น์แดิ์น์
กระจายไป้ทั่วียุโรป้ต้ะวีัน์ออก และเอเชีย เช�น์ ศัรีลังกา (ระหวี�างชาวีสู่์งหล
กับชาวีทมู์ฬ) และอาเซียน์เอง เข�น์ ป้ระเทศัอ์น์โดิ์น์ีเซีย มูีจังหวีัดิ์ต้์มูอร์
ต้ะวีัน์ออก อาเจะห์ ป้าป้ัวี และ โมูลุกกะ

สู่�วีน์ระดิ์ับโลก ควีามูขัดิ์แย�งที่รุน์แรงมูากขึ้น์ ค่อ ระหวี�างอเมูร์กา
และโลกต้ะวีัน์ต้ก กับ โลกมูุสู่ล์มูโดิ์ยเฉัพื่าะใน์ต้ะวีัน์ออกกลาง

เมู่�อใกล�จะสู่์้น์สูุ่ดิ์ช�วีง Health for All ค่อ ป้ี พื่.ศั. 2541 องค์การ
อน์ามูยัโลกไดิ์�รณรงคว์ี�า การรบราฆ�าฟนั์เป้น็์อปุ้สู่รรคต้�อการพื่ฒัน์าสู่ขุภาพื่
 และกระบวีน์การสุู่ขภาพื่เป้็น์สู่ะพื่าน์เช่�อมูไป้สู่่�สัู่น์ต้์ภาพื่ไดิ์� ตั้วีอย�างของ
กจ์กรรมูดิ์�าน์น์ี ้คอ่ การเจรจาหยดุิ์ยง์ ระหวี�างวีนั์รณรงค ์(หยอดิ์/ฉัดีิ์ วีคัซนี์) 
สู่ร�างภ่มู์คุ�มูกัน์ให�แก�เดิ์็กของทั้งสู่องฝ่ายที่กำาลังสู่่�รบ

ถึงเดิ์่อน์กัน์ยายน์ พื่.ศั. 2543 สู่หป้ระชาชาต้์เช์ญ่ป้ระชุมูป้ระเทศั
ทัว่ีโลกอกีรอบ คราวีน้ี์ต้ัง้เป้า้หมูายการพัื่ฒน์าแห�งสู่หสัู่วีรรษ (Millennium 
Development Goals - MDGs) วี�าจะกำาจัดิ์ควีามูยากจน์ ควีามูหว์ีโหย โรค
ต้์ดิ์ต้�อ การไมู�ร่�หนั์งสู่่อ และปั้ญ่หาสู่์่งแวีดิ์ล�อมูให�หมูดิ์ไป้ มูีการระดิ์มูทุน์
บรจ์าคขน์าดิ์ใหญ่�จากโลกต้ะวีนั์ต้ก เป้า้หมูายสู่�วีน์ใหญ่�อย่�ท่ีป้ระเทศัยากจน์
ป้ระเทศัไทยถ่กจัดิ์ให�เป้็น์ป้ระเทศัที่มูีรายไดิ์�ป้าน์กลางจึงไมู�ค�อยมูีก์จกรรมู
ใดิ์ ๆ เกี่ยวีกับ MDGs วีงการสู่าธิารณสูุ่ขไทยจึงไมู�คุ�น์เคยกับคำาน์ี้น์ัก

โลกต้ั้งเป้้าหมูายให�บรรลุ MDGs ภายใน์ 15 ป้ี พื่อถึง พื่.ศั. 2558 ก็
มูกีารป้ระเมูน์์ผล พื่บวี�าโลกค�อน์ข�างป้ระสู่บควีามูสู่ำาเร็จใน์เกอ่บทุกม์ูต้แ์ละ
เก่อบทุกพื่่้น์ที่ใน์ป้ระเทศัที่เคยยากจน์ สู่�วีน์ที่ยกเวี�น์ ค่อ บร์เวีณที่ยังมูีการ
ทำาสู่งครามู ซึง่สู่�วีน์ใหญ่�อย่�ใน์ต้ะวีนั์ออกกลางและแอฟรก์า การทำาสู่งครามู
จึงเป้็น์อุป้สู่รรคต้�อการพื่ัฒน์าทั้งดิ์�าน์สู่ังคมูและสู่าธิารณสูุ่ข 
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ใน์ช�วีง 15 ปี้ของ MDGs ป้ระเทศัไทยกมี็ูสู่�วีน์ต้ด์ิ์กบัดัิ์กควีามูรนุ์แรง
โดิ์ยเฉัพื่าะอย�างย์่งบร์เวีณจังหวีัดิ์ชายแดิ์น์ใต้� ต้ั้งแต้� พื่.ศั. 2547 มูีการบาดิ์
เจบ็และเสีู่ยชวีีต์้ของป้ระชาชน์และฝา่ยรฐับาลเป้น็์จำาน์วีน์มูาก ควีามูขัดิ์แย�ง
และควีามูหวีาดิ์ระแวีงทำาให�การพื่ัฒน์าดิ์�าน์สู่าธิารณสุู่ขทำาไดิ์�ยากลำาบาก  
ทั้งการเข�าไมู�ถึงพื่่้น์ที่และการไมู�ร�วีมูมู่อโดิ์ยเฉัพื่าะอย�างย์่งการสู่ร�าง
ภ่มู์คุ�มูกัน์ จึงเก์ดิ์โรคระบาดิ์ที่ป้้องกัน์ไดิ์�ดิ์�วียวีัคซีน์ เช�น์ คอต้ีบ และโรคหัดิ์
อย�างรุน์แรง

ต้�อจากช�วีง MDGs ใน์ป้ี พื่.ศั. 2558 สู่หป้ระชาชาต้์ไดิ์�ขยาย
เป้้าหมูายไป้ครอบคลุมูสู่์่งสู่ำาคัญ่ที่ยังคงต้กค�างอย่� ป้ระการแรก ค่อ กลุ�มู
ต้�าง ๆ และพื่่้น์ที่ซึ่งยังล�าหลัง คำาขวีัญ่ที่สู่ำาคัญ่จึงมูีอย่�วี�า Leave Nobody 
Behind หร่อ เราจะไมู�ท์้งใครไวี�ข�างหลัง ป้ระการที่สู่อง ค่อ จุดิ์อ�อน์ที่พื่บ
วี�าสู่์่งแวีดิ์ล�อมูของโลกเสู่่�อมูโทรมูลงอย�างรวีดิ์เร็วี ถ�าพื่ัฒน์าไป้แบบเดิ์์มู
ใน์ที่สูุ่ดิ์มูน์ุษย์เองก็จะอย่�ไมู�ไดิ์� จึงต้ั้งเป้้าให�เก์ดิ์การพื่ัฒน์าอย�างยั่งย่น์ ค่อ 
Sustainable Development Goals (SDGs) ข�อแต้กต้�างของ MDGs กับ 
SDGs ทีสู่่ำาคญั่ คอ่ MDGs เน์�น์ท่ีป้ระเทศัยากจน์ สู่�วีน์ SDGs ป้ระเทศัทัง้จน์
และรวียต้�องร�วีมูกนั์รบัผด์ิ์ชอบ เพื่ราะทกุป้ระเทศักต็้�องการพื่ฒัน์าต้�อเน์่�อง 
และถ�าไมู�จัดิ์การอย�างเป้็น์ระบบ ควีามูยั่งย่น์ก็จะเก์ดิ์ไมู�ไดิ์� ควีามูยั่งย่น์ไมู�
ไดิ์�มีูเฉัพื่าะดิ์�าน์สู่์่งแวีดิ์ล�อมูเท�าน์ั้น์ แต้�ยังก์น์ควีามูไป้ถึงสัู่งคมู การศึักษา 
เศัรษฐก์จ สูุ่ขภาพื่ และ สู่ัน์ต้์ภาพื่ ดิ์�วีย 

สู่ัน์ต้์ภาพื่ จึงเป้็น์เป้้าหมูายที่สู่ำาคัญ่อย�างหน์ึ่งของ SDGs
โรคระบาดิ์ร�ายแรงอย�าง ซาร์สู่ อีโบลา และ COVID-19 ก็เป้็น์

ป้ัญ่หาสู่ำาคัญ่ของการพื่ัฒน์าอย�างยั่งย่น์ โดิ์ยเฉัพื่าะ COVID-19 ซึ่งระบาดิ์
ทำาให�ผ่�คน์ป้่วียและต้ายไป้ทั่วีโลกเป้็น์ระยะเวีลาน์าน์ ๆ เป้็น์ป้ัญ่หาร�ายแรง
ต้�อการพื่ัฒน์าอย�างยั่งย่น์มูาก น์อกจากทำาให�ต้ายแล�วี โรคน์ี้ยังทำาให�เก์ดิ์
ป้ัญ่หาทางเศัรษฐก์จ สู่ังคมู และการศัึกษา ซึ่งเป้็น์องค์ป้ระกอบสู่ำาคัญ่
ของการพัื่ฒน์า COVID-19 ทำาให�เหน็์ไดิ์�ชดัิ์วี�าปั้ญ่หาควีามูยัง่ย่น์เป้น็์ปั้ญ่หา
ร�วีมูกนั์ของมูน์ษุยชาต้ ์ไมู�มูปี้ระเทศัใดิ์หลดุิ์พื่�น์จากภยัของโรคน์ีแ้ล�วีออกไป้
พื่ัฒน์าไดิ์�เพื่ียงลำาพื่ัง เพื่ราะการพื่ัฒน์าต้�องพื่ึ่งพื่าอาศััยกัน์ 

ใน์ช�วีงการรณรงค์ Health as a Bridge for Peace เมู่�อยี่สู่์บป้ีที่
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แล�วีจึงเห็น์กรณีหยดุิ์ย์งชั่วีคราวีใน์บางป้ระเทศั การช�วียเหล่อเพื่่�อควีบคุมู
โรคใน์พื่่้น์ท่ีฝ่ายต้รงกัน์ข�ามูเพื่่�อไมู�ให� โรคลุกลามูข�ามูมูาด์ิ์น์แดิ์น์ของฝ่าย
ต้น์ ดิ์ังที่ สู่์งหลกับทมู์ฬ อ์สู่ราเอลกับป้าเลสู่ไต้น์์ใน์ช�วีง COVID-19 ระบาดิ์ 
ข�าวีสู่งครามูการสู่่�รบต้�าง ๆ  ท่ัวีโลกน์�อยลง ใน์พื่่น้์ทีจ่งัหวีดัิ์ชายแดิ์น์ใต้�มูกีาร
เคล่�อน์ไหวีใน์ทางที่ดิ์ี วีัน์ที่ 30 มูีน์าคมู องค์กรสู่์ทธิ์มูน์ุษยชน์ใน์พื่่้น์ที่เรียก
ร�องให�กองกำาลังต้์ดิ์อาวุีธิทุกฝ่ายหยุดิ์ย์ง หยุดิ์ใช�อาวุีธิ ยุต้์ป้ฏ์บัต้์การทาง
ทหารใน์ช�วีง COVID-19 ระบาดิ์ เพื่่�อให�ป้ระชาชน์เข�าถึงการรักษาพื่ยาบาล
และลดิ์ควีามูเครียดิ์ของสู่ถาน์การณ์ ข�อเรียกร�องคงไดิ์�ผลระดิ์ับหน์ึ่ง ข�าวี
การป้ะทะกัน์ไมู�ค�อยป้รากฏใน์ช�วีงน์ี้

เลยออกไป้น์อกชายแดิ์น์ใต้� ข�ามูช�องแคบมูะละกา จังหวีัดิ์อาเจะห์
ของป้ระเทศัอน์์โดิ์น์เีซียขัดิ์แย�งอย�างรุน์แรงกบัรฐับาลกลาง สู่งครามูเกด์ิ์ขึน้์
ต้ั้งแต้�ป้ี พื่.ศั. 2541 มูีคน์เสู่ียชีวี์ต้กวี�าสู่องหมู่�น์คน์ ป้ลายป้ี พื่.ศั. 2547 เก์ดิ์
มูหนั์ต้ภยัสู่นึ์าม์ู ทำาลายชีวีต์้ท้ังทหารอน์์โดิ์นี์เซยีและชาวีอาเจะห์ไป้นั์บแสู่น์ 
ทั้งสู่องฝ่ายสู่่ญ่เสู่ียกำาลังใจไป้อย�างมูาก จึงเป้็น์โอกาสู่ของกระบวีน์การ
สู่ัน์ต้์ภาพื่โดิ์ยคน์กลางที่สู่ำาคัญ่ค่อ ป้ระเทศัไทย และฟิน์แลน์ดิ์์ การเจรจา
เป้็น์ไป้ไดิ์�ดิ์ีต้ามูลำาดิ์ับจน์เมู่�อใกล�ครบหน์ึ่งปี้ของการเก์ดิ์สู่ึน์ามู์ ก็มูีการลง
น์ามูสู่ัน์ต้์ภาพื่ น์ับเป้็น์ป้รากฏการณ์ที่ภัยธิรรมูชาต้์เป้็น์ผ่�สู่ร�างสู่ัน์ต้์ภาพื่

แต้�ควีามูขัดิ์แย�งใน์ชายแดิ์น์ใต้�เป้็น์เร่�องเร่้อรัง ไมู�ไดิ์�ถ่กกำาจัดิ์ดิ์�วีย
โรคระบาดิ์ ช�วีงน์ีท้ัง้สู่องฝา่ยเกรงวี�าจะไดิ์�รบัอนั์ต้รายจากโรคระบาดิ์ เมู่�อไร
ที่โรคระบาดิ์ไกลจากฝา่ยหน์ึง่ ฝา่ยน์ัน้์กจ็ะอาศัยัควีามูไดิ์�เป้รยีบเอาชน์ะฝา่ย
ต้รงข�ามูใน์ระยะยาวี เมู่�อค์ดิ์จะเอาชน์ะกัน์อย่�ต้ลอดิ์เวีลาแบบน้ี์สัู่น์ต้์ถาวีร 
ก็จะเก์ดิ์ไดิ์�ยาก ผมูยังหวีังวี�าอ์ทธิ์พื่ลของ COVID-19 ที่ทำาให�ลดิ์การป้ะทะ
จะมูีผลยาวีน์าน์ จน์ทำาให�กลายเป้็น์สู่ัน์ต้์ภาพื่ระยะยาวี แต้�โดิ์ยเหตุ้และผล 
ยังมูองไมู�เห็น์วี�าเร่�องน์ี้จะเป้็น์ไป้ไดิ์�แต้�อย�างไร

     (4 เมูษายน์ 2563)







ตอนนี้โรงพยาบาลไทยเริ่มโดนเจาะไข่แดงแล้ว 
บุคลากรโรงพยาบาลหลายแห่งเริ่มต้องกักตัวเอง 

บางคนตรวจพบว่า ติดเชื้อแล้ว 
เนื่องจากรับเชื้อจากผู้ป่วยในโรงพยาบาล

โดยไม่รู้มาก่อนว่าผู้ป่วยรายนั้นป่วยเป็น COVID-19 
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ตอนที่ 14 
ระวัง “ป้อมค่ายตีแตกจากภายใน”

โรงพื่ยาบาลใหญ่�เป้รียบเสู่มู่อน์ป้้อมูค�าย มีูหอค่ป้ระต้่รบ ระบบ
ต้�าง ๆ  เต้รยีมูรบัข�าศักึคอ่โรคภยัท่ีมูาเบยีดิ์เบยีน์ป้ระชาชน์ ใน์ช�วีงการระบาดิ์
ของ COVID-19 ป้้อมูค�ายย์ง่ป้อ้งกนั์หน์าแน์�น์ มูคีลน์์ก์โรคหวัีดิ์ (ARI Clinic) 
ขึงขัง ท�าทางไวีรัสู่โคโรน์าจะเข�าโจมูต้ีไดิ์�ยาก

แต้�ถ�าเราอ�าน์วีรรณคดีิ์ของทุกชาต้์ทุกภาษา ก็จะพื่บวี�าผ่� โจมูตี้มูี
กลยุทธิ์หลอกลวีง เอาชน์ะผ่�ป้้องกัน์ไดิ์�อย�างแยบยล อย�างเช�น์ ทศักัณฐ์
จะฉัดุิ์น์างสู่ดีิ์ากต็้�องป้ลอมูต้วัีเป้น็์น์กับวีชไป้ให�น์างสู่ดีิ์าต้ายใจ เดิ์น์์ออกจาก
เสู่�น์ป้้องกัน์ที่พื่ระลักษมูณ์ขีดิ์ไวี� 

ใน์มูหากาพื่ย์อเีลยีดิ์ กรีกกท็ลายกรุงทรอยแต้กโดิ์ยใช�มู�าไมู� โทรจัน์
ซ�อน์ทหารเข�าเมู่อง 

ใน์หนั์งสู่่อกำาลังภายใน์โต้๊ะหุ�น์กี้หร่อธิงป้ล์ดิ์วี์ญ่ญ่าณ การโค�น์ล�มู
สู่ำาน์ักหน์ึ่ง ๆ ฝ่ายรุกก็ต้�องวีางไสู่�ศัึกไวี�ภายใน์น์าน์เป้็น์แรมูป้ี ผ่�แพื่�ก็จะไดิ์�
แต้�บอกวี�า “อ�าวี เจ�าก็เอากับเขาเหมู่อน์กัน์เรอะ” ไมู�แน์�ใจวี�าผ่�แต้�งน์์ยาย
จีน์เร่�องน์ี้เลียน์แบบคำาพื่่ดิ์ของจ่เลียสู่ ซีซาร์ ที่โดิ์น์บร่ต้ัสู่ล่กเลี้ยงแทงข�าง
หลังจน์ต้ายกลางที่ป้ระชุมูสู่ภาโรมูัน์หร่อเป้ล�า

มูีไวีรัสู่โคโรน์า 3 ต้ัวีที่ทำาให�เก์ดิ์โรคระบาดิ์ที่น์�าสู่ยดิ์สู่ยอง และมูีวี์ธิี
การเจาะป้้อมูค�าย (โรงพื่ยาบาล) คล�าย ๆ กัน์ ค่อ 

• SARS-CoV ซึ่งทำาให�เก์ดิ์โรคซาร์สู่ (SARS) ใน์ป้ี พื่.ศั. 2545 
• MERS-CoV ทำาให�เกด์ิ์โรคเมูอร์สู่ (MERS) ใน์ป้ ีพื่.ศั. 2555 และ 
• SARS-CoV-2 ทำาให�เก์ดิ์โรค COVID-19 ใน์ป้ี พื่.ศั. 2562 ถึง

ป้ัจจุบัน์
ทั้ง 3 ต้ัวีมูาจากชุมูชน์ แล�วีเข�าโจมูต้ีโรงพื่ยาบาลโดิ์ยบุคลากร

สู่าธิารณสูุ่ขไมู�ทัน์ร่�ต้ัวีทั้งสู่์้น์
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ใน์ป้ ีพื่.ศั. 2546 วีงการแพื่ทยเ์ร์มู่ร่�วี�าโรคซารส์ู่ระบาดิ์ เพื่ราะมีูหมูอ 
ใน์เมู่องกวี�างโจวีต้ายมูาจากการต้์ดิ์เช่้อป้อดิ์บวีมูจากผ่�ป้่วีย แล�วีหมูอก็
เดิ์์น์ทางออกไป้แพื่ร�โรคใน์ฮ�องกง และโรคแพื่ร�ไป้ทั่วีโลกหลังจากน์ั้น์ 

ใน์ป้ี พื่.ศั. 2558 โรงพื่ยาบาลของเกาหลีใต้� โดิ์น์ไวีรัสู่โคโรน์า
เจาะโดิ์ยผ่�ป้่วียเป้็น์น์ักธิุรก์จชาวีเกาหลีซึ่งกลับมูาจากการต้์ดิ์ต้�อธุิรก์จใน์
ต้ะวีัน์ออกกลาง ผ่�ป้่วียถ่กสู่�งต้�อไป้โรงพื่ยาบาลหลายทอดิ์ ทำาให�หมูอและ
พื่ยาบาลต้ลอดิ์จน์ผ่�ป้่วียใน์โรงพื่ยาบาล 6 แห�งต้์ดิ์เช่้อ MERS-CoV น์ับ
ร�อยคน์

สู่ดุิ์ท�ายกค่็อโรค COVID-19 ซึง่คร�าชวีีต์้หมูอใน์โรงพื่ยาบาลอ่�ฮัน่์ไป้
หลายคน์ จกัษแุพื่ทยท์ีป่้ระกาศัวี�าโรคระบาดิ์ใหมู�มูาแล�วี ถก่ลงโทษ และต้ด์ิ์
เช่้อเสู่ียชีวี์ต้ กวี�ารัฐบาลจะร่�วี�ามูีโรคระบาดิ์

ต้อน์น์ี้ โรงพื่ยาบาลไทยเร์่มูโดิ์น์เจาะไข�แดิ์งแล�วี บุคลากรโรง
พื่ยาบาลหลายแห�งเร์่มูต้�องกักต้ัวีเอง บางคน์ต้รวีจพื่บวี�าต้์ดิ์เช่้อแล�วี
เน์่�องจากรับเช่้อจากผ่�ป้่วียใน์โรงพื่ยาบาลโดิ์ยไมู�ร่�มูาก�อน์วี�าผ่�ป้่วียรายน์ั้น์
ป้่วียเป้็น์ COVID-19 

ผ่�ป้่วียจำาน์วีน์หน่ึ์งป้ฏ์เสู่ธิวี�าต้น์เองไมู�ไดิ์�ไป้ร�วีมูกลุ�มูก์จกรรมูที่อาจ
จะรับเช้่อ เช�น์ เดิ์์น์ทางจากต้�างป้ระเทศั ไป้ร�วีมูงาน์ใน์สู่น์ามูมูวีย ฯลฯ  
ทั้ง ๆ ที่ทำาอย�างน์ั้น์จร์ง แพื่ทย์และพื่ยาบาลพื่าซ่�อ ถ่อวี�าเป้็น์ผ่�ป้่วียทั่วีไป้
จึงไมู�ไดิ์�ป้้องกัน์ต้ัวีเอง โรงพื่ยาบาลก็เลยโดิ์น์ต้ีแต้ก

โรงพื่ยาบาลไทยมีูควีามูกงัวีลเร่�องขาดิ์แคลน์เคร่�องป้้องกนั์การต้ด์ิ์
เช้่อ เช�น์ หน์�ากากอน์ามัูย ถงุมูอ่ และเสู่่อ้ผ�าพื่เ์ศัษอย่�แล�วี ต้�องมูากงัวีลเพื่์มู่
เร่�องโดิ์น์ผ่�ป้่วียโกหก น์ำาไวีรัสู่มูาเจาะไข�แดิ์งซ้ำาเต้์มูอีก ถึงมูีดิ์�าน์คัดิ์กรอง
คล์น์์กโรคหวัีดิ์ แต้�อาศััยด่ิ์โหงวีเฮ�งวัีดิ์ไข�อย�างเดีิ์ยวีก็จะโดิ์น์ COVID-19 
เจาะจน์ต้�องป้ิดิ์โรงพื่ยาบาลไดิ์�

ป้รากฏการณท์ีเ่ล�ามูาแสู่ดิ์งวี�าการซกัป้ระวัีต้ไ์มู�ใช�การคัดิ์กรองท่ีไดิ์�
ผลดิ์ีน์ัก ภาษาระบาดิ์วี์ทยาเรียกวี�าไมู�มูีควีามูไวี (sensitivity) สู่่งพื่อ หร่อ
อีกน์ัยหน์ึ่งค่อ คำาป้ฏ์เสู่ธิเช่�อถ่อไมู�ไดิ์� (low negative predictive value)

ควีามูหวัีงของคุณหมูอท้ังหลายต้อน์น้ี์ อย่�ที่รัฐบาลจะต้�องมีูการ
ต้รวีจทางห�องป้ฏ์บัต้์การ หร่อ “แล็บ (lab)” ง�าย ๆ  และถ่ก ๆ  มูีควีามูไวีสู่่ง 
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ต้รวีจไดิ์�ผลเรว็ี คณุหมูอจะไดิ์�ใช�คดัิ์กรองแยกผ่�ป้ว่ียแพื่ร�เช้่อจากผ่�ป้ว่ียทัว่ีไป้ 
ทำาให�ต้น์เองและผ่�ป้่วียอ่�น์ ๆ ใน์โรงพื่ยาบาลป้ลอดิ์ภัยมูากขึ้น์

ชุดิ์ต้รวีจที่จะใช�ต้�องมูีควีามูไวีสู่่ง ถ�ามูีควีามูไวีเพื่ียง 85% ก็จะมูีผ่�
ป้่วีย 15 ใน์ 100 คน์เล็ดิ์ลอดิ์เข�าไป้แพื่ร�เช่้อไดิ์� ดิ์ังน์ั้น์ ถึงมูีชุดิ์ต้รวีจแล�วีก็
อย�าไดิ์�ไวี�ใจสู่น์์ท ใน์ช�วีงที่มูีการระบาดิ์หน์ัก สู่ัดิ์สู่�วีน์ของผลลบป้ลอมู 1 จะ
เพื่์่มูขึ้น์ (more false negative among the negative results)

ท�าน์ทั้งหลายที่ให�กำาลังใจคุณหมูอ ต้�องช�วียกัน์เร�งรัดิ์รัฐบาลให�
จัดิ์หาและกระจายชุดิ์ต้รวีจเช่้อที่วี�าไป้ยังโรงพื่ยาบาลทุกแห�งให�เร็วีและทั่วี
ถึงที่สูุ่ดิ์

เกาหลีใต้�เป้็น์ป้ระเทศัที่มูีการต้รวีจหาเช้่ออย�างกวี�างขวีางที่สูุ่ดิ์
ใน์โลก เป้็น์หน่ึ์งใน์ท�าไมู�ต้ายของการสู่่�กับ COVID-19 ทั้งน้ี์เพื่ราะเกาหลี
เข็ดิ์ขี้อ�อน์ขี้แก�เมู่�อป้ี พื่.ศั. 2558 ต้อน์ที่ป้ล�อยให�เช่้อเมูอร์สู่ (MERS) เจาะ
โรงพื่ยาบาลจน์ต้�องป้ิดิ์โรงพื่ยาบาลถึง 6 แห�ง อเมูร์กาและผ่�ดิ์ีก็วี�าจะเร�ง
กระจายการต้รวีจเช่้อให�ทั่วีถึง ขอโทษ สู่ายไป้แล�วีล�ะลุงทรัมูป้์ 

อย�าวี�าอะไรเลย เมูอ่งผ่�ดิ์กีม็ูรัีฐบาลและราชวีงศัต์้ด์ิ์เช่อ้ COVID-19 
อเมูร์กามูหามูต์้รกมี็ูฐาน์ทัพื่เคล่�อน์ท่ีหร่อเร่อบรรทกุเคร่�องบ์น์ขน์าดิ์ใหญ่�ที่
โดิ์น์ COVID-19 เจาะ ศัน่์ย์บญั่ชาการต้�อต้�าน์ COVID-19 ของเรากโ็ดิ์น์ ถ�า
เรามูีเร่อดิ์ำาน์้ำาต้อน์น์ี้ก็คงไมู�พื่�น์ถ่กเจาะดิ์�วียเหมู่อน์กัน์ 

สูุ่ดิ์ท�าย ระวัีงให�ดิ์ีน์ะครับ COVID–19 ไมู�ไดิ์�ต้์ดิ์ต้�อแบบ The 
Walking Dead หร่อ ซอมูบี้น์ะครับ น์ั่น์มูัน์ผีดิ์์บอเมูร์กัน์เซ�อ ๆ ซ�า ๆ เดิ์์น์
เก� ๆ กัง ๆ ใคร ๆ ก็เห็น์มูาแต้�ไกล ไวีรัสู่ชุดิ์น์ี้มูีวี์วีัฒน์าการมูาอย�างแยบยล 
เจาะจุดิ์อ�อน์ใน์ควีามูเป้็น์สู่ัต้วี์สู่ังคมูของมูน์ุษย์ แฝงต้ัวี ซึมูลึก รวีดิ์เร็วี และ
ทำาลายอย�างรุน์แรง อย�าไวี�ใจทาง อย�าวีางใจคน์ ไมู�เฉัพื่าะโรงพื่ยาบาล
เท�าน์ั้น์ ป้้อมูค�ายของท�าน์ผ่�อ�าน์ ไมู�วี�าจะเป้็น์ที่ทำางาน์ ครอบครัวี ก็อย�าให�
โดิ์น์ COVID–19 ต้ีแต้กจากภายใน์น์ะครับ

     (3 เมูษายน์ 2563)

1) ดิ์่คำาอธิ์บายเพื่์่มูเต้์มูใน์หมูายเหตุ้ต้อน์ท�ายใน์ต้อน์ที่ 29





สถานการณ์ตอนนี้เหมือนกลางคืนเดือนมืดในป่าใหญ่ 
ลูกหลานเราที่ออกไปเที่ยวป่ากลับดึกไปหน่อย เสือก็ดุ โจรก็ชุม 

เราเห็นลูกหลานเรามาร้องเรียกให้เปิดประตูบ้าน
รัฐมีหน้าที่โดยตรงต้องช่วยลูกหลานไทยเหล่านี้ 

มิพึงละเว้นการปฏิบัติราชการ
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ตอนที่ 15 
หัวอกคนไทยที่อยากกลับบ้าน เสือสมิง ผีปอบ
และโรงแรมกักกันโรค

เมู่�อ 30 มีูน์าคมู 2563 ผมูไดิ์�รบัอเีมูลขอคำาป้รกึษาทางระบาดิ์วีท์ยา
จากน์ักเรียน์ทุน์ของป้ระเทศัไทย เล�าถึงสู่ถาน์การณ์ที่มูีคน์ไทยจำาน์วีน์มูาก
รอสู่ถาน์เอกอัครราชท่ต้ไทยจัดิ์ให�อาสู่าสู่มูัครแพื่ทย์ไทยต้รวีจร�างกายและ
ออกใบรับรองแพื่ทย์เพื่่�อให�สู่ามูารถขึ้น์เคร่�องบ์น์และกลับป้ระเทศัไทยไดิ์� 
การรอกระบวีน์การออกใบรับรองช�ามูาก คงเป้็น์เพื่ราะป้ระเทศัเหล�าน์ั้น์ 
ไมู�มูีแล็บ (lab) กวี�างขวีางพื่อ

ช�วีงเดิ์ียวีกัน์ผมูไดิ์�ข�าวีแมู�ไทยที่กำาลังหาทางไป้รับล่กกลับจาก
ป้ระเทศัที่โรคกำาลงัระบาดิ์หน์กั และข�าวีเร่�องสู่ายการบน์์ลดิ์หรอ่หยดุิ์เทีย่วี
บ์น์ทั่วีโลก

ผมูต้อบน์ักเรียน์ทุน์คน์น์ั้น์อย�างเดิ์า ๆ  วี�า การอน์ุญ่าต้ให�ผ่� โดิ์ยสู่าร
ขึ้น์อากาศัยาน์พื่าณ์ชย์เข�าป้ระเทศัไทยไดิ์�น์�าจะเป้็น์อำาน์าจหน์�าที่ระหวี�าง
ป้ระเทศัของสู่ำานั์กงาน์การบ์น์พื่ลเร่อน์ผ่�ออกป้ระกาศั เพื่่�อควีามูป้ลอดิ์ภัย
ของอากาศัยาน์ ท�าอากาศัยาน์ไทย และป้ระเทศัไทย ผ่� โดิ์ยสู่ารต้�องป้ฏ์บัต้์
ต้ามู การต้รวีจร�างกายท่ีเขาต้�องการไมู�สู่ามูารถป้้องกนั์ผ่�ต้ด์ิ์เช้่อเข�าป้ระเทศั
ไดิ์� เขาป้ระกาศัเพื่ราะเป้็น์มูาต้รการของรัฐบาลที่จะชะลอคน์เข�าป้ระเทศั
มูากกวี�า 

แต้�ผมูกเ็สู่รม์ูวี�าน์�าจะมูกีฎหมูายระดิ์บัสู่ง่กวี�าน์ัน้์ทีร่ะบวุี�าคน์ไทยทกุ
คน์ต้�องไดิ์�รับการป้กป้้องควีามูป้ลอดิ์ภัยจากรัฐไทย ดิ์ังน์ั้น์เป้็น์หน์�าที่ของ
รัฐบาลจะต้�องช�วียให�กลับป้ระเทศับ�าน์เก์ดิ์เมู่องน์อน์ไดิ์�เร็วี ถ�าไมู�สู่ามูารถ
รับกลับป้ระเทศัไทยก็ต้�องหาที่พื่ักใน์ป้ระเทศัน์ั้น์ให�อย่�ไดิ์�อย�างป้ลอดิ์ภัย
ต้ามูสู่มูควีร 



114 สู้โควิดแบบไทย ๆ

ผมูแน์ะน์ำาคน์ไทยเหล�าน์ั้น์ให�ไป้ร�องศัาลป้กครอง ผมูไมู�ไดิ์�ต้์ดิ์ต้ามู
วี�าเขาดิ์ำาเน์์น์การต้�อหร่อไมู�และไดิ์�ผลอย�างไร

หลังจากต้อบอีเมูลไป้ไดิ์�สู่องสู่ามูวีัน์ก็ไดิ์�ฟังข�าวีจาก ศับค. วี�า คน์ที่
เดิ์น์์ทางมูาจากต้�างป้ระเทศัเป้น็์ต้�น์เหต้สุู่ำาคญั่อนั์ดิ์บัต้�น์ ๆ  ของการแพื่ร�เช่อ้
ใน์ป้ระเทศัไทยใน์ขณะน์ี้ จึงขอชะลอไวี�ก�อน์

จากน้ั์น์ วัีน์น้ี์เช�าก็ไดิ์�ข�าวีวี�าคน์ไทยสู่�วีน์หน่ึ์งกลับมูาถึงเมู่องไทย
แล�วี แต้�ไมู�ไดิ์�ถ่กกักกัน์โรค และก็มูีโซเชียลมูีเดิ์ียช�วียกัน์ถล�มูท้ังรัฐบาล
และคน์เดิ์์น์ทาง

น์�าเห็น์ใจทั้งคน์ท่ีอยากกลับบ�าน์ และคน์อย่�บ�าน์ที่กลัวีโรคระบาดิ์
ครับ ถ�าเราไมู�มูองวี�าอกีฝา่ยหน์ึง่ร่�สึู่กอย�างไร ค์ดิ์อย�างไร เราก็คงไดิ์�ทะเลาะ
กัน์อีก

สู่ำาหรับคน์ที่อย่�บ�าน์ต้ลอดิ์ไมู�ไดิ์� ไป้ไหน์ เท�าที่เราเห็น์จากข�าวี
บ�าน์เมู่องทางโน์�น์คงแย�จร์ง ๆ ให�คน์ของเรากลับบ�าน์ไดิ์�ก็กลับเถอะครับ 
สู่ถาน์การณ์ต้อน์น้ี์เหมู่อน์กลางค่น์เดิ์่อน์มู่ดิ์ใน์ป่้าใหญ่� ล่กหลาน์เราที่ออก
ไป้เที่ยวีป่้ากลับดึิ์กไป้หน์�อย เสู่่อก็ดุิ์ โจรก็ชุมู เราเห็น์ล่กหลาน์เรามูาร�อง
เรียกให�เป้ิดิ์ป้ระต้่บ�าน์ เขาไมู�ใช�เสู่่อสู่มู์งป้ลอมูต้ัวีเป้็น์คน์เพื่่�อที่จะเข�ามูา
กัดิ์ก์น์เราหรอกครับ รัฐมูีหน์�าที่โดิ์ยต้รงต้�องช�วียล่กหลาน์ไทยเหล�าน์ี้ มู์พื่ึง
ละเวี�น์การป้ฏ์บัต้์ราชการ

แต้�รัฐก็ต้�องมูีหน์�าที่ช�วียป้กป้้องคน์สู่�วีน์ใหญ่�ใน์ป้ระเทศัให�พื่�น์จาก
การต้์ดิ์เช่้อไป้พื่ร�อมู ๆ กัน์ ถ�าไมู�แน์�ใจวี�ามูีโจร (เช่้อโรค) แฝงต้ัวีเข�ามูา
ยามูค่ำาค่น์ ก็ให�พื่ักเป้็น์ที่เป้็น์ทางไป้สู่ักแห�งหน่ึ์งก�อน์ รอจน์ฟ้าสู่วี�างเห็น์
หน์�าเห็น์ต้ากัน์ชัดิ์ ค�อยแยกล่กหลาน์ออกมูาจากโจร น์ั่น์ก็ค่อจัดิ์การกักกัน์
คน์ไทยที่กลับจากต้�างป้ระเทศัให�ครบ 14 วีัน์ ถ�ารัฐไมู�จัดิ์การกักกัน์โรค 
(quarantine) ให�เรียบร�อย ก็น์�าจะมูีควีามูผ์ดิ์ฐาน์ยกเวี�น์การป้ฏ์บัต้์ราชการ
ดิ์�าน์ควีามูมูั่น์คงของชาต้์

คน์ทีก่ลบัมูาไมู�ถ่กกกักนั์ตั้วี ญ่าต้ม์ูารอรบั เขากก็ลับบ�าน์กนั์ไป้แล�วี
จะทำาอย�างไร

รัฐก็มูีหน์�าท่ีแก�ต้ัวี รีบไป้เอาคน์เหล�าน์ั้น์มูากักกัน์ตั้วีส์ู่ครับ คน์ 
เหล�าน์ัน้์กม็ูหีน์�าทีข่องควีามูเป้น็์คน์ไทย ร�วีมูมูอ่กบัรฐัให�รฐักกัต้วัี 2 สู่ปั้ดิ์าห์
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ไมู�ใช�กักต้ัวีเองที่บ�าน์ เพื่ราะสู่ถ์ต้์ล�าสูุ่ดิ์เพื่์่งจะบอกทุกคน์วี�า พื่วีกท�าน์แพื่ร�
เช่้อไดิ์�มูาก จะอ�างควีามูเท�าเทียมูวี�า ทำาไมูเล่อกป้ฏ์บัต้์ไมู�กักต้ัวีคน์รุ�น์ก�อน์
หน์�าน์ี้ ไมู�ไดิ์�

รีบ ๆ  กักต้ัวีกัน์เสู่ีย เช์ดิ์หน์�าสู่่� โรคเหมู่อน์ครอบครัวีคุณแมูทธิ์วี ดิ์ีน์
(เมู่�อวีัน์ที่ 13 มูี.ค. พื่์ธิีกรและน์ักแสู่ดิ์งช่�อดิ์ัง ป้ระกาศัผ�าน์ไอจีวี�า ต้ัวีเอง
ต้ด์ิ์เช้่อไวีรสัู่โควีด์ิ์ 19) คน์ไทยทกุคน์จะขอบคณุให�กำาลังใจ ไมู�ต้�องหลบหน์�า
เป้น็์เสู่อ่สู่มูง์หร่อป้อบ ทกุอย�างกจ็ะลงตั้วีดิ์�วียดีิ์ โรงแรมูยงัวี�างเยอะ พื่ร�อมู
ทีจ่ะให�เป้น็์ทีก่กักัน์โรค อาหารการกน์์และเน์ต็้มีูพื่ร�อมูอย่�แล�วี สู่�วีน์เร่�องใคร
จะออกค�าใช�จ�ายต้�องไป้ต้กลงกับรัฐครับ

     (4 เมูษายน์ 2563)





ทีมงานสาธารณสุข รพ.สต. และผู้นำาศาสนา
ช่วยกันตามตัวมาตรวจที่ รพ. พบเชื้อ 6 ราย 

โรงพยาบาลจัดห้องพิเศษให้อยู่เป็นรายคน 
จนครบ 14 วัน ตรวจไม่พบเชื้อแล้ว 

ตอนนี้ถ่ายรูปกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
ร่ำาลากันกลับบ้านดีใจกันใหญ่
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ตอนที่ 16 
งานชุมชนและงานโรงพยาบาลที่สวยงาม

เพื่์่งคุยโทรศััพื่ท์กับหมูอสูุ่ภัทร (น์พื่.สูุ่ภัทร ฮาสูุ่วีรรณก์จ ผ่�อำาน์วีย
การโรงพื่ยาบาลจะน์ะ จังหวีัดิ์สู่งขลา) ซึ่งเป้็น์เหมู่อน์น์�องชายของผมู โทร
ไป้หลายวีัน์ดิ์�วียควีามูเป้็น์ห�วีง เพื่์่งไดิ์�พื่่ดิ์กัน์วีัน์น์ี้

เป้็น์งาน์ชุมูชน์และงาน์โรงพื่ยาบาลที่สู่วียงามูสูุ่ดิ์ยอดิ์เลยครับ
ชาวีบ�าน์ไป้ป้ระกอบพื่์ธีิกรรมูทางศัาสู่น์ากลับมูาจากมูาเลเซีย 12 

ราย ทีมูงาน์สู่าธิารณสูุ่ข รพื่.สู่ต้. และผ่�น์ำาศัาสู่น์าช�วียกัน์ต้ามูต้ัวีมูาต้รวีจ
ที่ รพื่. พื่บเช่้อ 6 ราย โรงพื่ยาบาลจัดิ์ห�องพื่์เศัษให�อย่�เป้็น์รายคน์ จน์ครบ 
14 วีัน์ ต้รวีจไมู�พื่บเช่้อแล�วี ต้อน์น์ี้ถ�ายร่ป้กับเจ�าหน์�าที่โรงพื่ยาบาล ร่ำาลา
กัน์กลับบ�าน์ดิ์ีใจกัน์ใหญ่�

มูีผ่�ที่สู่ัมูผัสู่กับ 6 รายน์ี้ 19 คน์ ไมู�มูีใครต้์ดิ์เช่้อ
อย�างน์ี้สู่์ครับ ค่อ ควีามูเข�มูแข็งของระบบสู่าธิารณสูุ่ขแบบไทย ๆ

ผมูดิ์ีใจช่�น์ใจจน์บอกไมู�ถ่ก
ถ�าระบบสู่าธิารณสุู่ขไมู�ไดิ์�เบาะแสู่เร่�องคน์กลับมูาจากมูาเลเซยี หรอ่

การต้์ดิ์ต้ามูต้ัวีล�มูเหลวี หร่อ ไมู�ไดิ์�รับควีามูไวี�วีางใจและร�วีมูมู่อ ป้่าน์น์ี้ 14 
วีัน์คงจะมูีผ่�ต้์ดิ์เช่้อเป้็น์พื่ัน์รายแล�วี

เราจะขอบคุณทีมูงาน์และชาวีบ�าน์อย�างไรดิ์ีครับ ที่เราป้ลอดิ์ภัย
ทุกวีัน์น์ี้เพื่ราะเขา

ถามูคุณหมูอสูุ่ภัทรแล�วีวี�า เขาต้�องการอะไร เขาบอกวี�ากำาลัง
ป้รับป้รุงโรงพื่ยาบาลให�รับผ่�ป้่วีย COVID-19 ต้�องใช�เง์น์จำาน์วีน์หน์ึ่ง  
โรงพื่ยาบาลย์น์ดิ์ีรับบร์จาค

ถ�าอยากให�รางวีลัทีมูงาน์และชาวีบ�าน์ ผมูคด์ิ์วี�าทีช่าวีบ�าน์ต้�องการ
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มูาก ๆ  ค่อ ต้�องการให�เศัรษฐก์จกลับมูาเหมู่อน์เดิ์์มู ซึ่งคน์น์อกพื่่้น์ที่อำาเภอ
จะน์ะน์�าจะช�วียไดิ์�

ฝากให� โรงพื่ยาบาลจะน์ะแน์ะน์ำาชาวีบ�าน์เร่�องค�าขายผลผล์ต้ 
ทางออน์ไลน์์ ทำาของก์น์ท่ีเกบ็ไวี�ไดิ์�น์าน์และของใช�ใน์ชวีีต์้ป้ระจำาวัีน์สู่�งออก
ไป้ขายใน์เมู่องโดิ์ยระบบออน์ไลน์์

ฝากทางราชการช�วียอำาน์วียควีามูสู่ะดิ์วีก ป้ิดิ์เมู่องป้ิดิ์จังหวีัดิ์ไป้
เลยครับ แต้�ทำาให�ของก์น์ของใช�จากชน์บทรับออเดิ์อร์ สู่�ง และรับเง์น์ทาง
ออน์ไลน์์ คน์ขายจากชน์บทมีูเง์น์ใช� คน์เมูอ่งไดิ์�ของดีิ์ราคาถ่ก สู่�งเสู่ร์มูระบบ
การค�าใหมู�ให�รุ�งเร่อง

ถ�าท�าน์อยากบร์จาคสู่นั์บสู่นุ์น์โรงพื่ยาบาลจะน์ะ โทรต้์ดิ์ต้�อไดิ์�
โดิ์ยต้รง หร่อบร์จาคไดิ์�ที่ มู่ลน์์ธิ์เพื่่�อการเยียวียาและสู่ร�างควีามูสู่มูาน์ฉััน์ท์
ชายแดิ์น์ใต้� ซึ่งคุณหมูอสูุ่ภัทรเป้็น์เลขาธิ์การ และผมูเป้็น์ป้ระธิาน์

ธิน์าคารไทยพื่าณ์ชย ์สู่าขามูหาวีท์ยาลัยสู่งขลาน์คร์น์ทร ์วีท์ยาเขต้
หาดิ์ใหญ่� บัญ่ชีออมูทรัพื่ย์ เลขที่ 565-4-324694 ช่�อบัญ่ชี มู่ลน์์ธิ์เพื่่�อการ
เยยีวียาและสู่ร�างควีามูสู่มูาน์ฉััน์ทช์ายแดิ์น์ใต้� www.DSRRfoundation.org

     (5 เมูษายน์ 2563)







มีผู้แสวงบุญกลับจากพิธีศาสนกิจที่มาเลเซีย 12 คน 
เข้ามาได้ 2 วันแล้ว ก็เลยชักชวนมาตรวจคัดกรอง 

พบว่าใน 12 คน มีผู้ติดเชื้อกลับมา 6 คน 
หลังจากนั้นโรงพยาบาลจัดห้องพิเศษให้อยู่ 14 วัน 

ทุกคนหาย คนในชุมชนไม่มีใครติดเชื้อ
ค่า R0 ก็มีค่าเท่ากับศูนย์ครับ 

คือผู้ติดเชื้อไม่ได้แพร่เชื้อให้ใครเลย
 อ่านต่อครับ จะอภิปรายความพิสดารของตัวเลข

เป็นการบันเทิงใจช่วงเคอร์ฟิว
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ตอนที่ 17 
หาค่าอาร์ศูนย์ (R0) ในพื้นที่ของตัวเอง
กรณีศึกษาชุมชน อ.จะนะ จ.สงขลา

เร่�องน์ี้เป้็น์การบรรยายเร่�อง R0 เพื่์่มูเต้์มูต้�อจากต้อน์ที่ 12 
ถ�าใน์พื่่น้์ท่ีไมู�เคยมูผี่�ป้ว่ีย COVID-19 เลย อย่� ๆ  ป้รากฏรายแรกขึน้์ 

เราจะคำาน์วีณหาค�า R0 ของพื่่้น์ที่อย�างง�าย ๆ ไดิ์�อย�างไร
ง�ายน์์ดิ์เดิ์ียวีครับ ก็เพื่ียงแต้�ดิ์่วี�ามูีผ่�ป้่วียระลอก 2 ท่ีต์้ดิ์ไป้จาก 

รายแรกเท�าไหร� ใน์ระยะเวีลาที่ผ่�ป้่วียรายแรกสู่ามูารถแพื่ร�เช่้อไดิ์�
ต้ัวีอย�างกรณีอำาเภอจะน์ะ จังหวีัดิ์สู่งขลา 
ชมุูชน์ไดิ์�ข�าวีวี�ามูผี่�แสู่วีงบญุ่กลบัจากพื่ธ์ิศีัาสู่น์กจ์ทีมู่าเลเซยี 12 คน์ 

เข�ามูาไดิ์� 2 วีัน์แล�วี ก็เลยชักชวีน์มูาต้รวีจคัดิ์กรอง พื่บวี�าใน์ 12 คน์ มูีผ่�
ต้์ดิ์เช่้อกลับมูา 6 คน์ หลังจากน์ั้น์โรงพื่ยาบาลจัดิ์ห�องพื่์เศัษให�อย่� 14 วีัน์ 
ทุกคน์หาย คน์ใน์ชุมูชน์ไมู�มูีใครต้์ดิ์เช่้อ (เหมูาเอาน์ะครับเพื่ราะไมู�ไดิ์�ต้รวีจ
ห�องป้ฏ์บัต้์การทุกคน์) ค�า R0 ก็มูีค�าเท�ากับศั่น์ย์ครับ ค่อผ่�ต้์ดิ์เช่้อไมู�ไดิ์�แพื่ร�
เช่้อให�ใครเลย

อ�าน์ต้�อครับ จะอภ์ป้รายควีามูพื่์สู่ดิ์ารของต้ัวีเลขเป้็น์การบัน์เท์งใจ
ช�วีงเคอร์ฟิวี

ผ่�ต้์ดิ์เช่้อแต้�ละท�าน์ต้อน์กลับมูาใหมู� ๆ ก็กลับบ�าน์ โดิ์ยสู่รุป้แล�วีทั้ง 
6 รายไป้สู่ัมูผัสู่คน์อีก 19 คน์ ทางสู่าธิารณสูุ่ขไดิ์�ให�ผ่�สู่ัมูผัสู่ทั้ง 19 คน์แยก
ต้ัวีเอง (self-quarantine) อย่�ที่บ�าน์ หลังจากน์ั้น์ ไป้ต้์ดิ์ต้ามูก็ไมู�มูีอาการ
อย�างไร (ไมู�ทราบต้รวีจเช้่อดิ์�วียหร่อเป้ล�า ผมูไมู�ไดิ์�ถามูรายละเอยีดิ์ แต้�เอา
เป้็น์วี�าไมู�ต้์ดิ์เช่้อก็แล�วีกัน์) 

ทบทวีน์ของเก�าน์์ดิ์น์ึง ครับ วี�า R0 หร่อ R = C x D x P โดิ์ยที่  
C ค่อ contact rate ทั้ง 6 รายน์ี้ สู่ัมูผัสู่ใกล�ช์ดิ์ผ่�อ่�น์ 19 ราย = 19 หาร
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ดิ์�วีย 6 แล�วีหารดิ์�วีย 7 วัีน์ (ค�าเฉัล่ียทีเ่ช้่อจะอย่�ใน์ร�างกาย) ผลลัพื่ธ์ิ เท�ากบั 
0.45 รายใหมู�ต้�อวีัน์

ค�า D ระยะเวีลาที่แพื่ร�โรคไดิ์�ก็ 7 วีัน์ 
ค�า P เท�าไหร�ไมู�ร่� แต้�กรณีน์ี้น์�าจะต้่ำาจน์เข�าใกล�ศั่น์ย์ทำาให�ผลค่ณ

เป้็น์ศั่น์ย์ (ดิ์่คำาอธิ์บายเร่�องช�วีงควีามูน์�าจะเป้็น์ใน์ต้อน์ท�ายน์ะครับ)
จะน์ะโมูเดิ์ล มูีทั้ง เก�ง เจ๋ง และ เฮง
สู่�วีน์ “เก�ง หร่อ เจ๋ง” ค่อ ควีามูสู่ำาเร็จที่ทำาให� R0 = 0 เก์ดิ์จากการ

ลดิ์การสู่ัมูผัสู่ (ค�า C) แยกต้ัวีผ่�ต้์ดิ์เช่้ออย�างรวีดิ์เร็วี
ผมูไดิ์�คำาน์วีณควีามู “เฮง” ให�ดิ์่ คน์ 19 คน์ที่สู่ัมูผัสู่ ไมู�มูีใคร

ต้์ดิ์เช่้อเลย ค�าป้ระมูาณการของควีามูน์�าจะเป้็น์อย่�ที่ 0% แต้�ช�วีงควีามู 
เช่�อมูั่น์ 95% ของค�าป้ระมูาณการอย่�ที่ 0% ถึง 18.6% ครับ (ใครสู่งสู่ัยวี�า
ไดิ์�มูายังไงพื่บกัน์หลังไมูค์)

ชาวีจะน์ะ “เฮง” เพื่ราะไดิ์�ค�า P = 0% ไป้ ไมู�ไดิ์�ค�าที่สู่่งกวี�าน์ั้น์ 
ถ�าเก์ดิ์ไมู�เฮงไดิ์�ค�า P = 18.6% ค่ณกลับไป้ดิ์�วีย ค�า 0.45 รายต้�อวีัน์ 

และการแพื่ร�เช่้อไดิ์� 7 วีัน์ ไดิ์�ค�า R0 อย่�ที่ 0.59 
ชักยุ�ง เพื่ราะจะมูีผ่�ป้่วียระลอก 2 จากพื่่้น์ที่ แต้�พื่ึงสู่ังเกต้วี�า ค�า R 

ยังต้่ำากวี�า 1 อย่� 
ถ�าย�อน์เวีลากลับไป้ไดิ์� หากจะน์ะโชคร�าย มูีค�า R0 = 0.59 และ

มูีคน์น์ำาเช่้อเข�ามูาพื่ร�อมู ๆ กัน์ 6 คน์เหมู่อน์เดิ์์มู จะน์ะโมูเดิ์ลจะรับมู่ออย่� 
ไหมู

ผ่�ป้่วียใหมู�ที่เช่้อเพื่์่มูใน์พื่่้น์ที่ก็จะเป้็น์ 0.59 x 6 = 3.5 คน์ โรง
พื่ยาบาลก็น์�าจะยังพื่อรับระลอกหร่อรอบ 2 ไดิ์� คน์ไข�รอบ 2 ที่มีูจำาน์วีน์ 
3.5 คน์น์ี้ ถ�าโดิ์น์แยกไดิ์�เร็วีเท�าเดิ์์มู ถึงแมู�รอบต้�อไป้ยังคงซวียอย่� ไดิ์�ค�า 
R0 ที่ 0.59 อย่� รอบ 3 ก็จะเหล่อ 3.5 x 0.59 = 2 คน์ จากน์ั้น์รอบที่ 4 ก็
น์�าจะเหลอ่คน์เดิ์ยีวีและหมูดิ์ไป้ คงต้�องใช�เวีลาทัง้หมูดิ์หลายสู่ปั้ดิ์าหห์น์�อย

คำาน์วีณกัน์มูาเหน์่�อยหน์�อยครับ แต้�ก็ย์น์ดิ์ีดิ์�วียกับชาวีจะน์ะ ที่ทั้ง 
เฮง และ เก�ง 

วีัน์พื่รุ�งน์ี้จงัหวีัดิ์สู่งขลาป้ิดิ์แล�วี เราจะไมู�รับเช่้อเข�ามูาใหมู�จากน์อก
พื่่้น์ที่แล�วี เรายังคงต้�องสู่่�กับเช่้อที่กำาลังแพื่ร�อย่�ใน์พื่่้น์ที่ขณะน์ี้ 
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ช�วียกัน์ดิ์่ต้�อไป้ครับวี�า จังหวีัดิ์สู่งขลาจะยัง “เก�ง” “เจ๋ง” และ  
“เฮง” แบบจะน์ะ ชุมูชน์ต้�น์แบบของเราหร่อเป้ล�า 

หร่อจะแต้กดิ์ัง “ เพื่ล�ง…”

     (5 เมูษายน์ 2563)





ถึงเวลาที่จะต้องเคอร์ฟิวทั้งกลางวันและกลางคืนหรือยัง 
ผมเดาว่ารัฐบาลคงเห็นแล้วว่า

วิธีการอย่างอเมริกาและยุโรปน่าจะไปไม่รอด 
เพียงแต่ตอนนี้ซื้อเวลารอดู

ว่าเมื่อปิดประเทศและปิดจังหวัดส่วนใหญ่ไปแล้ว 
การติดเชื้อใหม่จะลดอย่างน่าพอใจหรือไม่
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ตอนที่ 18 
จะเคอร์ฟิวกันทั้งวันทั้งคืนไหม

การล็อก compartment ใน์ระดิ์ับต้�าง ๆ จะเคอร์ฟิวีทั้งวีัน์ทั้งค่น์
หร่อไมู� ? 

ก�อน์อ่�น์ขออธิ์บายศััพื่ท์ภาษาอังกฤษที่จะต้�องทน์อ�าน์หน์�อย 
Compartment หมูายถึงพื่่้น์ที่หร่อสู่�วีน์ย�อยแยกกัน์ เช�น์ ใน์เร่อดิ์ำา

น์้ำาจะมูีห�องเล็ก ๆ หร่อ compartment เต้็มูไป้หมูดิ์ น์้ำารั่วีเข�า compart-
ment ไหน์ก็จะไมู�ไหลไป้ compartment อ่�น์ง�าย ๆ เพื่่�อให�เร่อไมู�จมูง�าย

สู่องสู่ามูวีัน์มูาน์ี้เมู่องไทยเร์่มูป้ิดิ์ป้ระเทศั จังหวีัดิ์เร์่มูป้ิดิ์ไมู�ให�คน์
เข�าออก ผมูเรียกมูาต้รการอัน์น์ี้วี�า “Compartmentalization” แป้ลวี�า 
“การแบ�งแยกพื่่้น์ที่เป้็น์สู่�วีน์ย�อย ๆ ไมู�ให�เช่�อมูโยงกัน์” ค่อ ไมู�ให�ไทยเช่�อมู
กับต้�างชาต้์ ไมู�ให�จังหวีัดิ์หน์ึ่งเช่�อมูกับจังหวีัดิ์อ่�น์ ๆ

เมู่�อป้ระชากรภายใน์กบัภายน์อก พื่่น้์ทีสู่่�วีน์ย�อย ๆ  (compartment) 
ไมู�ไป้มูาหาสู่่� การไหลของเช่้อจากฝ่ายหน์ึ่งไป้ยังอีกฝ่ายก็หยุดิ์

ป้ระเทศัไทยอ�างวี�าผ่�ป้่วีย COVID–19 มูาจากป้ระเทศัอ่�น์เข�ามูา
แพื่ร�ใน์ป้ระเทศัไทย เมู่�อต้ัดิ์ขาดิ์การต้์ดิ์ต้�อก็จะเหล่อแต้�การระบาดิ์ภายใน์
ป้ระเทศัเท�าน์ั้น์ 

น์อกจากไมู�น์ำาเข�าแล�วีกจ็ะไมู�สู่�งออกโรคดิ์�วีย จังหวีดัิ์ภ่เก็ต้และยะลา
มูีการระบาดิ์หน์ัก คน์เดิ์์น์ทางออกไมู�ไดิ์� โรคก็ไหลออกไมู�ไดิ์�

แต้�พื่่้น์ท่ีสู่�วีน์ย�อย ๆ (compartment) ระดิ์ับป้ระเทศัและจังหวีัดิ์
เป้็น์พื่่้น์ที่ขน์าดิ์ใหญ่� การไป้มูาหาสู่่�ระหวี�างคน์ภายใน์พื่่้น์ที่น์ั้น์ ๆ ยังมูีมูาก 
โรคภายใน์พื่่้น์ที่น์ั้น์ ๆ ก็ยังระบาดิ์ไดิ์� เราจำาเป้็น์ต้�องค์ดิ์ถึงพื่่้น์ที่สู่�วีน์ย�อย ๆ
ใน์ระดิ์ับที่เล็กลง
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พื่่น้์ทีสู่่�วีน์ย�อย ๆ  (compartment) ระดัิ์บท่ีเล็กท่ีสุู่ดิ์ท่ีมีูคน์สัู่มูผัสู่กนั์
มูากที่สูุ่ดิ์ ค่อ ครัวีเร่อน์ ถ�ามูีผ่�ป้่วียคน์หน์ึ่งอย่�ใน์ครัวีเร่อน์ สู่มูาช์กที่เหล่อมูี
โอกาสู่รับเช่้อไดิ์�มูาก แต้�การระบาดิ์ก็จะคงจำากัดิ์ใน์ครัวีเร่อน์ ไมู�ออกไป้ข�าง
น์อก โรคก็จะสู่งบเร็วีขึ้น์ 

ครัวีเร่อน์มูีขน์าดิ์ใหญ่�เล็กต้�างกัน์ ครัวีเร่อน์ที่มูีเพื่ียงสู่องคน์ โรคก็
กระจายไดิ์�ไมู�เกน์์สู่องคน์ ครวัีเร่อน์ทีมู่คีน์อย่�คน์เดิ์ยีวี โรคก็ไมู�สู่ามูารถแพื่ร�
ไป้ยงัคน์อ่�น์ไดิ์� ดิ์งัน์ัน้์ป้ระเทศัท่ีมูขีน์าดิ์ครวัีเร่อน์เลก็ อย�างเช�น์จนี์มีูน์โยบาย
ล่กคน์เดิ์ียวี เมู่�อแบ�งแยกพื่่้น์ที่เป้็น์สู่�วีน์ย�อย ๆ (compartmentalize) ลง
ระดิ์ับครัวีเร่อน์ไดิ์� ก็จะระงับการระบาดิ์ไดิ์�ใน์เร็วีวีัน์

ยังไมู�มูีจังหวีัดิ์ใดิ์ใน์ป้ระเทศัไทยล็อกใน์ระดิ์ับท่ีต้่ำากวี�าจังหวีัดิ์เลย
สู่มูัยที่ซาร์สู่ระบาดิ์ มูีบางหมู่�บ�าน์ไมู�ให�รถต้�างหมู่�บ�าน์เข�าออก แต้�ช�วีง-
COVID–19 ระบาดิ์ยังไมู�ไดิ์�ข�าวีวี�ามีูหมู่�บ�าน์ใดิ์ปิ้ดิ์ตั้วีเอง คงจะเป้็น์เพื่ราะ
คน์ไทยใน์ชน์บทสู่มูัยน้ั์น์กลัวีซาร์สู่มูากกวี�าคน์ไทยสู่มูัยน์ี้กลัวี COVID–19 
เลยไมู�จำากัดิ์ compartment ของต้น์ รอแต้�ให�รัฐบาลจัดิ์

การออกกฎหมูายเคอร์ฟิวีห�ามูออกจากบ�าน์ยามูค่ำาค่น์มูีผล com-
partmentalization น์�อย เพื่ราะการต้์ดิ์ต้�อสู่ัมูผัสู่สู่�วีน์ใหญ่�เก์ดิ์ขึ้น์กลาง
วีัน์ ถ�าเคอร์ฟิวีทั้งกลางวีัน์กลางค่น์น์ั่น์แหละ จึงจะเป้็น์การแบ�งแยกพื่่้น์ที่
ย�อยลงระดิ์ับครัวีเร่อน์อย�างแท�จร์ง (complete compartmentalization) 

ถึงเวีลาที่จะต้�องเคอร์ฟิวีทั้งกลางวีัน์และกลางค่น์หร่อยัง 
ผมูเดิ์าวี�ารัฐบาลคงเห็น์แล�วีวี�าวี์ธีิการอย�างอเมูร์กาและยุโรป้ 

น์�าจะไป้ไมู�รอดิ์ เพื่ียงแต้�ต้อน์น้ี์ซ่้อเวีลารอดิ์่วี�า เมู่�อปิ้ดิ์ป้ระเทศัและปิ้ดิ์
จังหวีัดิ์สู่�วีน์ใหญ่�ไป้แล�วี การต้์ดิ์เช่้อใหมู�จะลดิ์อย�างน์�าพื่อใจหร่อไมู�ภายใน์
อีก 7-10 วีัน์ข�างหน์�าครับ 

ผมูเดิ์าวี�าจำาน์วีน์ผ่�ป้่วียรายใหมู�จะลดิ์ลงแต้�ช�า ๆ ไมู�ทัน์ใจ จน์ใน์
ที่สูุ่ดิ์ รัฐบาลน์�าจะไมู�เล่อกแน์วีทางเกาหลีซึ่งระดิ์มูแต้�เพื่ียงต้รวีจแยกโรค
ไมู� compartmentalize ป้ล�อยให�คน์ยังมูีชีวี์ต้ทางเศัรษฐก์จไดิ์�เป้็น์ป้รกต้์
เป้น็์สู่�วีน์ใหญ่� รฐับาลน์�าจะเหน็์วี�าคน์ไทยเราไมู�มูวีีน์์ยัเท�าเกาหลี ญ่ีปุ่่้น์ และ
สู่ง์คโป้ร ์รัฐบาลคงต้�องเพื่์มู่ “โดิ์สู๊่ยาคีโมูถล�มูมูะเรง็” เดิ์น์์หน์�าเคอรฟ์วิีทัง้วีนั์
ทั้งค่น์ไป้อย�างน์�อย 7-10 วีัน์ให�มูัน์ร่�แล�วีร่�รอดิ์ไป้ หวีังวี�าการแบ�งพื่่้น์ที่เป้็น์
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สู่�วีน์ย�อย ๆ  อย�างเข�มูเป้น็์พื่เ์ศัษน์ี ้(ultra-compartmentalization) จะทำาให�
การแพื่ร�โรคหยุดิ์ลง แล�วีจึงค�อย ๆ  ผ�อน์ให�ออกจากบ�าน์ ฟื้น์ฟ่เศัรษฐก์จไดิ์�
แบบที่จีน์ทำา หวีังวี�าจีน์จะฟื้น์ไดิ์� และเราจะฟื้น์ต้ามูครับ

     (6 เมูษายน์ 2563)





ในประเทศเรา การตรวจหาเชื้อ
เพื่อคัดกรองประชากรอย่างกว้างขวาง 

(population screening)
จึงไม่ใช่ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม
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ตอนที่ 19 
ทางเลือกที่เหมาะในการตรวจหาผู้ติดเชื้อ

เร่�องการต้รวีจทางห�องป้ฏ์บัต้์การ (test) กับการควีบคุมูโรคดิ์�วีย 
การต้รวีจกรอง COVID–19 (screening) แพื่งเก์น์ไป้ ทางออกค่ออะไร

ผมูเขียน์เร่�องป้้อมูค�ายต้ีแต้กจากภายใน์ ต้ั้งแต้�วีัน์ที่ 3 เมูษายน์ 
ใจควีามูมีูอย่�วี�า เจ�าของป้้อมูค�าย เช�น์ หมูอใน์โรงพื่ยาบาล หร่อแมู�แต้�แมู�ทัพื่
น์ายกอง ไมู�ร่�วี�าใครเป้็น์ไสู่�ศัึกอย่�ใน์ป้้อมูค�าย ค่อ ไมู�ร่�วี�าใครกำาลังแพื่ร�โรค
อย่�รอบต้ัวีเรา การใช�การต้รวีจทางห�องป้ฏ์บัต้์การ (test) จะเป้็น์สู่์่งสู่ำาคัญ่
ใน์การจำาแน์ก ทำาให�เราระมูัดิ์ระวีังไมู�รับเช่้อและไมู�แพื่ร�เช่้อ

หลังจากอ�าน์แล�วี ผ่�อ�าน์อาจจะกังวีลวี�า จะมูี test พื่อไหมูถ�าเราจะ
ต้�องต้รวีจอย�างกวี�างขวีาง อย�างที่เกาหลีกำาลังทำาอย่�

ผมูอยากเป้ิดิ์ไฟสู่่งให�มูองไดิ์�ไกลอีกหน์�อย 
ป้ระการแรก ค�าใช�จ�ายของ test ยังสู่่งอย่� ต้�น์ทุน์ที่กระทรวีง

สู่าธิารณสูุ่ขใช� ไมู�รวีมูค�าแรงและค�าบร์หารจัดิ์การอย่�ท่ี 600-700 บาท 
ต้�อราย ถ�าจะไล�ต้รวีจทุกคน์ทั่วีป้ระเทศั 60-70 ล�าน์คน์ คงจะแพื่งเก์น์ไป้

ป้ระการที่สู่อง ต้�องต้รวีจบ�อยเพื่ียงไร สู่ถาน์การณ์โรคเป้ลี่ยน์ 
ไป้เร่�อย ถ�าควีบคุมูโรคไมู�ไดิ์� คน์ที่ไมู�มูีเช่้อก็เป้ลี่ยน์เป้็น์มูีเช่้อไดิ์�

ใน์ป้ระเทศัเรา การต้รวีจหาเช้่อเพื่่�อคดัิ์กรองป้ระชากร (population 
screening) อย�างกวี�างขวีาง จึงไมู�ใช�ยุทธิศัาสู่ต้ร์ที่เหมูาะสู่มู

การทำา test จำาเป้็น์สู่ำาหรับการวี์น์์จฉััยโรค การรักษาพื่ยาบาล 
ผ่�ป้่วีย และการต้์ดิ์ต้ามูผ่�สู่ัมูผัสู่โรค (contact tracing) ป้ัจจุบัน์กระทรวีง
สู่าธิารณสูุ่ขย่น์ยัน์วี�ายังมูี test เพื่ียงพื่อสู่ำาหรับงาน์เหล�าน์ี้

มูอีกีมูต์์้หน์ึง่ คอ่ การเฝ้าระวีงัโรค (surveillance) ใน์กลุ�มูคน์จำาน์วีน์
มูาก เช�น์ หลังจากโรคสู่งบลง รัฐอยากร่�วี�ามูีเช่้อใน์ป้ระชากร หร่อควีามูชุก 
(prevalence) อย่�เท�าไร อาจจะสูุ่�มูต้รวีจป้ระชากรบางกลุ�มู เช�น์ เจ�าหน์�าที่
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สู่าธิารณสูุ่ข เดิ์็กน์ักเรียน์ หร่อ พื่น์ักงาน์ที่ให�บร์การสู่าธิารณะ เช�น์ ร�าน์
อาหาร ฯลฯ ซึง่ไมู�มูอีาการ ถ�าควีามูชุกต้่ำา ธิรุกจ์เหล�าน์ีก้เ็ร่์มูเดิ์น์์ไดิ์� อนั์น้ี์ต้�อง
ทำาการสู่ำารวีจ (survey) เป้็น์ระยะ ๆ และเป้็น์จุดิ์ ๆ ซึ่งถ�าใช�วี์ธิีค์ดิ์ธิรรมูดิ์า 
ค�าใช�จ�ายจะยังสู่่งเพื่ราะต้�องต้รวีจคน์จำาน์วีน์มูาก 

วี์ธิีการเฝ้าระวีังโรคที่มูีควีามูชุกต้่ำาใน์คน์จำาน์วีน์มูาก เราควีรใช�วี์ธิี
การต้รวีจทีเ่รยีกวี�า “Pooled sample test” คอ่ เกบ็ส์ู่ง่ต้รวีจจากคน์จำาน์วีน์
มูากมูาผสู่มูรวีมูกัน์แล�วีทำา test ทีเดิ์ียวี จะป้ระหยัดิ์ค�าใช�จ�ายไดิ์�มูาก

โดิ์ยเฉัพื่าะอย�างย์่ง ถ�ามูีขน์าดิ์ของส์ู่่งต้รวีจท่ีน์ำามูาผสู่มูรวีมูกัน์ 
(pool size) ใหญ่�แล�วี ยังมูีควีามูไวีอย่� เช�น์ ถ�า optimal pool size (ขน์าดิ์
ที่เหมูาะสู่มู) = 25 เราก็รวีมูสู่์่งต้รวีจ (specimen) จากคน์ที่ไมู�มูีอาการมูา 
ครัง้ละ 25 คน์ ต้รวีจ test คร้ังเดิ์ยีวี ป้ระหยดัิ์เง์น์ไดิ์� ไมู�ถงึแต้�กเ็กอ่บ 25 เท�า 

สู่มูมูต้์วี�ามูีคน์มูีเช้่อ 1 ใน์1,000 คน์ เมู่�อเราต้รวีจดิ์�วีย pooled 
sample test เราก็จะต้รวีจใน์ข้ัน์แรกเพื่ียง 1,000 หารดิ์�วีย 25 เท�ากับ  
40 pools ซึ่งจะมูีเพื่ียง pool เดิ์ียวีที่ให�ผลบวีก (พื่บการต้์ดิ์เช่้อ) ที่เหล่อ  
39 negative pools (ค่อให�ผลลบ) ก็ต้ัดิ์ควีามูกังวีลท์้งไป้ไดิ์�เลย 

ใน์ 1 positive pool (ที่มูี test ให�ผลบวีก) ถ�าต้�องการหาวี�าเป้็น์
ใคร ก็อาจจะแบ�ง pool ละ 5 ราย ไดิ์� 5 pools หร่อจะต้รวีจทีละรายต้ามู
ป้รกต้์ไป้จน์หมูดิ์ 25 คน์ ก็แล�วีแต้�

ขณะน์ี้กรมูวี์ทยาศัาสู่ต้ร์การแพื่ทย์และมูหาวี์ทยาลัยสู่งขลา
น์ครน์์ทร์กำาลงัทำาวีจ์ยัท่ีจะหา optimal pool size สู่ำาหรบัป้ระเทศัไทย คอย
ต้์ดิ์ต้ามูต้�อไป้น์ะครับ 1

     (6 เมูษายน์ 2563)
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1) ล�าสูุ่ดิ์ก�อน์จัดิ์พื่์มูพ์ื่หน์ังสู่่อเล�มูน้ี์ น์ักวี์จัยของมูหาวี์ทยาลัยสู่งขลาน์คร์น์ทร์และกรมู
วี์ทยาศัาสู่ต้ร์การแพื่ทย์ร�วีมูกัน์พื่บใน์เบ่้องต้�น์วี�าการรวีบตั้วีอย�างจากโพื่รงจมู่กของคน์ 
25 คน์มูาผสู่มูกัน์ ถ�ามูีคน์ใดิ์คน์หน์ึ่งมีูเช้่อไวีรัสู่ต้ัวีน์ี้ต้ั้งแต้� 10 ยกกำาลังส่ีู่ก็อป้ป้ีต้�อ 1 
มูล์ลล์ต์้รขึน้์ไป้ การต้รวีจมูาต้รฐาน์กจ็ะรายงาน์วี�าพื่บ RNA ของเช่อ้ ใน์การใช�งาน์ต้รวีจ
คดัิ์กรองกลุ�มูป้ระชากรทัว่ีไป้ทีมู่คีวีามูเสู่ีย่งต้่ำา จงึควีรผสู่มูส์ู่ง่สู่�งต้รวีจจากโพื่รงจมูก่ของ
คน์ 25 คน์ใน์การทดิ์สู่อบแต้�ละครั้ง ทดิ์สู่อบเพื่ียงครั้งเดิ์ียวีถ�าไมู�พื่บเช่้อก็พื่อจะบอกไดิ์�
วี�าทั้ง 25 คน์อย่�ใน์เกณฑ์ป้ลอดิ์ภัย ควีามูร่�น์ี้ช�วียให�ป้ระหยัดิ์ค�าใช�จ�ายใน์การทดิ์สู่อบไดิ์� 
มูากครับ





ถ้าโรงพยาบาลล้ม 
ระบบสอบสวนติดตามผู้ป่วยแยกโรคของสาธารณสุขก็จะล้มด้วย 

จำานวนรายงานก็จะต่ำากว่าความเป็นจริง 
ในกรณีนี้ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมการตั้งรับให้ดี 

ถ้าเริ่มมีเค้าลาง ก็ขอให้กระทรวงฯ ส่งทีมงานภายนอก
ไปช่วยเหลือให้ทันการณ์ 
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ตอนที่ 20 
ตัวเลขผู้ป่วยโควิดที่แกว่งขึ้นลง 
ควรทำาอย่างไร

หลังจากต้ัวีเลขผ่�ต้์ดิ์เช่้อเพื่์่มูขึ้น์ถึงหลัก 100 กวี�าๆ ต้�อวีัน์ แต้�พื่บ
วี�าช�วีง 2-3 วีัน์ที่ผ�าน์มูา ตั้วีเลขลดิ์ลง เฉัลี่ยแล�วีวัีน์ละราวี 30-40 ราย
แต้�วัีน์น้ี์จำาน์วีน์ผ่�ป่้วียเพื่์่มูข้ึน์อีก 111 ราย จากการน์ำาเข�ามูาจากป้ระเทศั
อ์น์โดิ์น์ีเซีย หากภาครัฐจัดิ์การแยกคน์กลุ�มูน์ี้ดิ์ีๆ แน์วีโน์�มูขาลงก็อาจจะยัง
ไมู�เป้ลี่ยน์มูาก อย�างไรก็ต้ามู อย�าเพื่์่งป้ระมูาท เพื่ราะใน์บางวีัน์เราอาจจะ
เห็น์ต้ัวีเลขผ่�ป้่วียเพื่์่มูขึ้น์อีกก็ไดิ์� 

ขณะน้ี์ที่น์�าเป้็น์ห�วีงค่อ จังหวัีดิ์ที่มีูอัต้ราการต้์ดิ์เช้่อ COVID–19 
สู่่งอาจจะทำาให�ขีดิ์ควีามูสู่ามูารถของโรงพื่ยาบาลรองรับไมู�ไดิ์� และอาจจะ
มูีเจ�าหน์�าที่ที่เป้็น์บุคลากรทางการแพื่ทย์จำาน์วีน์มูากต้์ดิ์เช่้อ หร่อถ่กจับกัก
บร์เวีณ ซึ่งหากเป้็น์เช�น์น์ั้น์เจ�าหน์�าท่ีที่เหล่อจะรับมู่อผ่�ป่้วียไมู�ไหวี การต้์ดิ์
เช่้อก็ขยายวีง

ถ�าโรงพื่ยาบาลล�มู ระบบสู่อบสู่วีน์ต้์ดิ์ต้ามูผ่�ป่้วียแยกโรคของ
สู่าธิารณสูุ่ขก็จะล�มูดิ์�วีย จำาน์วีน์รายงาน์ก็จะต้่ำากวี�าควีามูเป้็น์จร์ง ใน์กรณี
น์ี้ขอให�กระทรวีงสู่าธิารณสูุ่ขเต้รียมูการต้ั้งรับให�ดิ์ี ถ�าเร์่มูมูีเค�าลาง ก็ขอให�
กระทรวีงฯ สู่�งทีมูงาน์ภายน์อกไป้ช�วียเหล่อให�ทัน์การณ์ และข�อกังวีลน์ี้ขอ
ให�ต้์ดิ์ต้ามูอย�างใกล�ช์ดิ์ ทั้งน์ี้ การลดิ์จำาน์วีน์ของผ่�ป้่วียใน์ช�วีง 2-3 วีัน์ก�อน์
หน์�าน์ี ้อาจจะเกด์ิ์จากควีามูบงัเอญ์่ ซึง่เร่�องน์ีมู้คีวีามูเป้น็์ไป้ไดิ์�สู่ำาหรบัขน์าดิ์
ป้ระชากรจำาน์วีน์น์�อย เมู่�อตั้วีหารน์�อย ตั้วีต้ั้งแกวี�งไป้น์์ดิ์หน์�อย ผลหารก็
จะแกวี�งมูาก กรณีจำาน์วีน์การเก์ดิ์โรคแกวี�ง ถ่อเป้็น์เร่�องที่พื่บใน์ธิรรมูชาต้์  
เช�น์ อุณหภ่มู์เป้ลี่ยน์ต้ามูเวีลากลางวีัน์กลางค่น์และฤดิ์่กาล น์้ำาขึ้น์น้์ำาลง
มูากน์�อยต้ามูวีัน์ทางจัน์ทรคต้์ 



144 สู้โควิดแบบไทย ๆ

เมู่�อ 50 ป้ีที่แล�วี เรากวีาดิ์ล�างไข�ทรพื่์ษโดิ์ยใช�การป้ล่กฝีป้ิดิ์ล�อมู 
จน์โรครายสู่ดุิ์ท�ายไป้จน์มูมุูอย่�ท่ีบงักลาเทศั เรากย็งัไมู�ไวี�วีางใจ ต้�องป้ระกาศั
ให�รางวีัลใครก็ต้ามูท่ีพื่บไข�ทรพื่์ษอีก แต้�จน์แล�วีจน์รอดิ์ หลายป้ีก็ ไมู�มูี 
ไข�ทรพื่์ษ 

สู่มัูยโรคซารส์ู่ระบาดิ์ เขาเอาเวีลาท่ีเก์น์ 2 เท�าของระยะเวีลาฟกัตั้วี
ของโรค เป้็น์ต้ัวีบอกวี�าเราป้ลอดิ์ภัยแล�วี ต้อน์ที่โรคซาร์สู่ใกล�จะสู่งบ เรา
ต้กลงกัน์วี�า ถ�า 28 วีัน์ หร่อ 2 เท�าของ 14 วีัน์ ซึ่งเป้็น์ระยะฟักต้ัวีของ 
โรคซาร์สู่ที่น์าน์ที่สูุ่ดิ์พื่�น์ไป้แล�วี ยังไมู�มูีผ่�ป้่วียใหมู�เลยทั้งโลก โลกก็จะ
ป้ลอดิ์ภัย 

แต้�มูาถึงยุคโรค COVID–19 ซึ่งค�าระยะเวีลาฟักต้ัวีใกล�เคียงกัน์
กับซาร์สู่ จะใช�เกณฑ์เดิ์ียวีกับซาร์สู่ไดิ์�หร่อไมู� เร่�องน์ี้ค์ดิ์วี�ายาก เพื่ราะ 
COVID–19 ระบาดิ์รุน์แรงกวี�าซาร์สู่ และกระจายไป้ทั่วีโลก การที่จะหมูดิ์
ทัง้โลกจงึน์�าจะใช�เวีลาอกีน์าน์ สู่มัูยโรคซาร์สู่ คน์ไมู�ค�อยกลัวีผ่�ต้ด์ิ์เช้่อท่ีไมู�มีู
อาการ แต้�สู่มูัยน์ี้คน์กลัวีคน์ต้์ดิ์เช่้อโควี์ดิ์ที่แพื่ร�เช่้อโดิ์ยไมู�มูีอาการ เพื่ราะ
ฉัะน์ั้น์จะป้ระกาศัป้ลอดิ์โรค COVID–19 จึงไมู�ง�าย ต้�องมูาต้ั้งคำาถามูต้�อวี�า
ถ�าป้ระเทศัไทยไมู�มูีผ่�ป้่วียใหมู�แล�วี แต้�ป้ระเทศัอ่�น์มูีอย�างต้�อเน์่�อง เราจะ
ผ�อน์ป้รน์กัน์แค�ไหน์ 

เกาหลีใต้�ผ�อน์ป้รน์ค�อน์ข�างมูาก ญ่ี่ปุ้่น์และสู่์งคโป้ร์กลับลำาเข�มูงวีดิ์
ขึ้น์ จีน์เองก็ยังผ�อน์ไมู�มูาก ยังต้�องกักต้ัวีผ่�เดิ์์น์ทางข�ามูจังหวีัดิ์ 

คาดิ์วี�าถ�าไทยหยดุิ์การแพื่ร�เช้่อไดิ์�สู่น์ท์เหมู่อน์จีน์ เพื่ราะพัื่ฒน์าการ
ของไทยห�างจากจีน์ราวี 1-2 เดิ์่อน์ ค์ดิ์วี�าป้ลายเดิ์่อน์เมูษายน์น์ี้ รัฐบาลน์�า
จะผ�อน์ป้รน์ไดิ์�เท�าๆ กับที่จีน์ผ�อน์ป้รน์ใน์เวีลาน์ี้ ค่อ ยังคงห�ามูคน์เข�าออก
น์อกป้ระเทศั ไมู�ให�เดิ์์น์ทางข�ามูจังหวีัดิ์โดิ์ยไมู�จำาเป้็น์ ไมู�ให�มูีก์จกรรมูที่รวีมู
คน์ขน์าดิ์ใหญ่�มูาอย่�ดิ์�วียกนั์ แต้�ยอมูให�มูกีารค�าขาย ไป้มูาหาสู่่�มูากขึน้์ ระบบ
การผลต์้เร์มู่ดิ์ำาเน์น์์การไดิ์� ยังคงมูเีคอร์ฟิวีใน์เวีลากลางคน่์ และทางทีด่ิ์คีวีร
จะห�ามูจำาหน์�ายสูุ่รา 24 ชั่วีโมูง เพื่่�อควีบคุมูน์ักเที่ยวีไป้ชุมูน์ุมูกัน์

     (8 เมูษายน์ 2563) 







ผมสงสัยว่ารัฐบาลหรือสำานักงานการบินพลเรือน
ยกเลิกว่าผู้จะเดินทางต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ติดเชื้อหรือเปล่า 

ถ้ายังมีผลบังคับใช้อยู่ แสดงว่าใบรับรองแพทย์เหล่านั้นใช้ไม่ได้ 
ควรแจ้งแพทยสภาของประเทศต้นทางให้ทราบคุณภาพ
ของใบรับรอง และควรจะดูว่าชุดทดสอบหรือแล็บ (lab) 

ที่เขาใช้ยี่ห้ออะไร แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน 
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ตอนที่ 21  
ปรับกระบวนทัพ ลาดตระเวนแนวหน้า 
ให้ลึกเข้าไปในเขตแพร่ COVID–19  
ของเพื่อนบ้าน

วีัน์น์ี้ยอดิ์ผ่�ต้์ดิ์เช่้อที่รายงาน์ลดิ์เหล่อ 54 ราย เดิ์าวี�าสู่�วีน์ใหญ่�เป้็น์
รุ�น์ (generation) ที่ 3 ของการต้์ดิ์เช่้อ ยอดิ์น์ี้ลดิ์ลงไป้จาก 111 ราย ที่
รายงาน์เมู่�อวีาน์ ซึ่งควีามูจร์งถ�าหักน์ำาเข�าจากอ์น์โดิ์น์ีเซีย 42 ราย จะเหล่อ 
69 ราย ดิ์ังน์ั้น์แน์วีโน์�มูขาลงยังน์�าจะเป้็น์ท์ศัทางหลัก อย�าล่มูกลับไป้อ�าน์
พื่ยากรณ์ของผมูก�อน์หน์�าน้ี์น์ะครับวี�า ถ�าลงอย�างน้ี์เราเหล่อ 0 รายเมู่�อ
ไหร� และต้�อจากน์ั้น์อีกกี่วีัน์เราจึงจะออกจากร่…ขอโทษครับ...บ�าน์ ออกไป้
วี์่งรับแสู่งต้ะวีัน์ไดิ์�

แต้�ยอดิ์พื่ีน่์�องคน์ไทยท่ีรอกลบับ�าน์และกำาลังจะทยอยกลับสู่่�มูาต้ภุ่ม์ู
ของเราน์ี่สู่์ครับ เป้็น์สู่์่งที่พื่ึงกังวีล เรามูีคน์ไทยอย่�ใน์พื่่้น์ที่ระบาดิ์และกำาลัง
ต้�องการกลับไทยจำาน์วีน์มูาก เราจะรับมู่อกับภาระใหมู� ๆ เหล�าน์ี้ ไหวีไหมู? 
อีก 2 สู่ัป้ดิ์าห์จะมูีผ่�ต้์ดิ์เช่้อโควี์ดิ์รุ�น์ที่ 2 และ 3 ซึ่งต้์ดิ์เช่้อจากพื่ี่น์�องที่กลับ
มูาใหมู�น์ี้ ไหมู? 

การที่มูีผ่�ต้์ดิ์เช่้อ 42 รายจากผ่� โดิ์ยสู่ารทั้งหมูดิ์ 52 ราย สู่ะท�อน์ให�
เห็น์อะไรบ�างครับ 

ป้ระการแรก ผมูสู่งสัู่ยวี�ารัฐบาลหร่อสู่ำานั์กงาน์การบ์น์พื่ลเร่อน์
ยกเล์กวี�าผ่�จะเดิ์์น์ทางต้�องมีูใบรับรองแพื่ทย์วี�าไมู�ต้์ดิ์เช้่อหร่อเป้ล�า ถ�า
ยังมูีผลบังคับใช�อย่� แสู่ดิ์งวี�าใบรับรองแพื่ทย์เหล�าน์ั้น์ใช� ไมู�ไดิ์� ควีรแจ�ง
แพื่ทยสู่ภาของป้ระเทศัต้�น์ทางให�ทราบคุณภาพื่ของใบรับรอง และควีร
จะดิ์่วี�าชุดิ์ทดิ์สู่อบหร่อแล็บ (lab) ที่เขาใช�ยี่ห�ออะไร แลกเป้ลี่ยน์ข�อมู่ลกัน์ 

ป้ระการท่ีสู่อง ศับค. บอกวี�าป้ระเทศัต้�น์ทางจะมีูการกักตั้วี 
(quarantine) ก�อน์สู่�งกลับ 14 วีัน์ ดิ์่จากไลน์์ที่พื่ี่น์�องที่รอเดิ์์น์ทางสู่�งมูา
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เห็น์พื่ี่น์�องอย่�รวีมูกัน์ใน์ห�องเดิ์ียวีกัน์ รับป้ระทาน์อาหารดิ์�วียกัน์ อย�างน์ั้น์
เป้น็์การกกัต้วัีที่ไมู�ถก่วีธ์ิ ีไมู�ไดิ์�เป้น็์การกกักนั์เช่อ้ แต้�เป้น็์การเพื่าะและแพื่ร�
เช้่อใน์กลุ�มูที่รอกลับมูากกวี�า ผ่�เดิ์์น์ทางถึงไดิ์�มีูเป้อร์เซ็น์ต์้ของผ่�ต้์ดิ์เช้่อไดิ์�
มูากเป้็น์ป้ระวัีต้์การณ์ จน์ถึงวัีน์ที่เขียน์บทควีามูน้ี์ ยังมีูสู่มูาช์กใน์ภ่ม์ูภาค
หลายป้ระเทศัที่ไมู�ไดิ์�ต้ระหน์กัถงึภยัของ COVID–19 ยงัไมู�มีูการกกักนั์แยก
โรคอย�างเป้็น์เร่�องเป้็น์ราวี ถ�าไมู�ร�วีมูมู่อกัน์ทั่วีทั้งภ่มู์ภาคน์�าจะไป้ไมู�รอดิ์

ระหวี�างรอให�เขาป้รับเป้ลี่ยน์น์โยบาย เราจะเต้รียมูหาแหล�งกักต้ัวี
ใน์ป้ระเทศัสู่ำาหรับผ่�ที่เข�ามูาใหมู�อย�างเดีิ์ยวีไมู�พื่อ ต้�องออกไป้ป้้องกัน์คน์
ของเราน์อกป้ระเทศัดิ์�วีย เราอาจจะไมู�สู่ามูารถบังคับให�เจ�าของป้ระเทศั
ต้�น์ทางทำาอย�างทีเ่ราคด์ิ์วี�าควีรจะทำา แต้�เราต้�องพื่ยายามู โดิ์ยเฉัพื่าะกงสู่ลุ
หรอ่สู่ถาน์ท่ต้ไทยใน์ยามูน้ี์ ต้�องทำาหน์�าท่ีไมู�ให� COVID–19 เข�าไทยให�ดิ์ทีีสุู่่ดิ์ 

กงสูุ่ลอาจจะต้�องให�ควีามูร่�และจัดิ์เต้รียมูล่�ทางให�ผ่�เต้รียมูเด์ิ์น์ทาง
แยกกัน์อย่�ห�องใครห�องมัูน์ โดิ์ยการเช�าโรงแรมูหร่อเช�าห�องพัื่ก ถ�าผ่�เดิ์์น์
ทางรายใดิ์ไมู�ป้ฏบ์ตั้ต์้ามูไมู�ควีรให�กลับป้ระเทศัไทย เพื่ราะจะมูาแพื่ร�เช่อ้ จรง์
อย่�รฐัธิรรมูน่์ญ่กำาหน์ดิ์หน์�าทีข่องคน์ไทยท่ีรัฐจะต้�องรกัษาส์ู่ทธิใ์น์ควีามูเป้น็์
ไทยของเขา แต้�สู่ท์ธิส์ู่�วีน์บคุคลไมู�ควีรจะให�แก�ผ่�ที่ไมู�คำานึ์งถงึควีามูป้ลอดิ์ภยั
ของผ่�อ่�น์ซึ่งเป้็น์คน์สู่�วีน์ใหญ่�ของป้ระเทศั

การท่ต้ควีรเน์�น์วีัต้ถุป้ระสู่งค์ มูารยาทควีรเป้็น์เพื่ียงวี์ธีิการและ
กุศัโลบาย การท่ต้มูีทั้งใน์ร่ป้แบบและน์อกร่ป้แบบ เรามูีควีามูสัู่มูพัื่น์ธ์ิที่ดิ์ี
ต้�อเพื่่�อน์บ�าน์ ไมู�ใช�ผ�าน์กระทรวีงการต้�างป้ระเทศัอย�างเดิ์ียวี 

ควีามูร�วีมูมู่อหลักของ AEC (ASEAN Economics Community) 
ป้ระการแรกค่อควีามูร�วีมูมู่อดิ์�าน์ควีามูม่ัูน์คงของมูนุ์ษย์ เช�น์ การป้ราบ
อาชญ่ากรรมูข�ามูชาต้์ และหน์ึ่งใน์น้ั์น์ค่อควีามูร�วีมูมู่อใน์การควีบคุมู
โรคระบาดิ์ กระทรวีงสู่าธิารณสูุ่ขไทยมูีควีามูสัู่มูพื่ัน์ธิ์อัน์ดิ์ีกับกระทรวีง
สู่าธิารณสูุ่ขป้ระเทศัต้�าง ๆ มูีสู่ำาน์ักสู่าธิารณสูุ่ขระหวี�างป้ระเทศั มูีการฝึก
อบรมูแลกเป้ล่ียน์ข�าวีสู่ารกัน์ ถงึเวีลาแล�วีครบัท่ีเราต้�องใช�เคร่�องมู่อทางการ
ท่ต้ทั้งใน์และน์อกร่ป้แบบเหล�าน้ี์ออกมูาแก�ป้ัญ่หาควีามูม่ัูน์คงของมูนุ์ษย์
ข�ามูชาต้์ โดิ์ยเฉัพื่าะที่อย่�ใน์เขต้เศัรษฐก์จเดิ์ียวีกัน์ 

ควีามูหวีงัท่ีเราจะเป้ดิิ์ต้ลาดิ์ ธิน์าคาร ศัน่์ยก์ารค�าไทย ร�าน์ค�าสู่ะดิ์วีก
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ซ่้อ ใน์เขต้เศัรษฐก์จน์ี้ โกยควีามูร่ำารวียกลับสู่่�น์ักลงทุน์ไทยไดิ์�อย�างเสู่รี ซึ่ง
เป้็น์ AEC ข�อที่สู่องและข�อที่สู่ามู จะเป้็น์จร์งไมู�ไดิ์�ถ�าสู่มูาช์กใน์ภ่มู์ภาคยัง
ไมู�ให�ควีามูสู่ำาคัญ่กับปั้ญ่หาควีามูม่ัูน์คงของมูนุ์ษย์ดัิ์งเช�น์โรคระบาดิ์ที่เห็น์
อย่�ใน์ขณะน์ี้

     (9 เมูษายน์ 2563)





ระดับยอดคลื่นและช่วงคลื่นของแต่ละโรค 
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของประชากรอย่างเดียว  

มันขึ้นกับปัจจัยอื่น ๆ ที่เรารู้และไม่รู้อีกมาก  
เห็นได้ว่า COVID-19 ในเอเชียไม่เหมือนตะวันตก  

ไทยเราไม่จำาเป็นต้องเหมือนอเมริกาและยุโรป  
โมเดลทางคณิตศาสตร์ที่เราไปลอกการบ้านเขามา 

ส่วนใหญ่ให้คำาตอบที่ผิด 
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ตอนที่ 22  
เส้นโค้งรูปต่าง ๆ  
ของ COVID-19 ในประเทศไทย  
กับยุทธศาสตร์ทางออก (Exit Strategy)

 

สู่มูัยเรียน์ชั้น์ป้ระถมูและมูัธิยมูต้�น์ เราเรียน์เร่�องการเป้ลี่ยน์แป้ลง
เป้็น์สู่ัดิ์สู่�วีน์ เช�น์ รถไฟวี์่งดิ์�วียควีามูเร็วี 60 กมู. ต้�อ ชมู. วี์่งไป้ 5 ชมู. ไดิ์�
ระยะทางเพื่์่มู ชมู. ละ 60 กมู. จน์ไป้สู่์้น์สูุ่ดิ์ที่ 300 กมู. 

แต้�การเป้ลีย่น์แป้ลงจำาน์วีน์หร่อป้ร์มูาณใน์โลกน้ี์ สู่�วีน์ใหญ่�เพื่์มู่หร่อ
ลดิ์เป้็น์ “เท�า” ที่เรียกวี�า “Exponential” เราไป้เรียน์ต้อน์ชั้น์มูัธิยมูป้ลาย 
แทน์ที่จะเรียน์ไป้พื่ร�อมู ๆ กัน์ เช�น์ 

• ดิ์อกเบีย้ทบต้�น์ ถ�าก่�เง์น์ 100 บาท ดิ์�วียอตั้ราดิ์อกเบ้ียร�อยละ 10 
ต้�อป้ี แล�วีไมู�จ�ายค่น์สู่ักที ต้�น์ป้ีที่สู่องเง์น์ต้�น์ก็เพื่์่มูเป้็น์ 110 บาท  
ต้�น์ป้ีที่สู่ามูก็เป้็น์ 121 บาท (ไมู�ใช�ป้ีละ 10 บาททุกป้ีน์ะครับ) 
ป้ลายป้ีที่ 8 ดิ์อกเบี้ยก็ทบต้�น์แล�วี 

• โลโก�ของวี์ทยาลัยวี์ชาการศึักษาเมู่�อก�อต้ั้งเป้็น์ exponential 
curve ค่อ ควีามูร่� หร่อ จำาน์วีน์ป้ระชากรที่เรียน์ร่�จะเพื่์่มูขึ้น์เป้็น์
เท�า ๆ เต้์บโต้เร็วีมูากเหมู่อน์ดิ์อกเบี้ยทบต้�น์ที่วี�ามูาน์ี้ น์�าศัรัทธิา
น์ะครับ 

• สู่ารกัมูมูัน์ต้รังสู่ี ป้ล�อยพื่ลังลดิ์ลงวีัน์ละ 5% สู่์้น์วีัน์ที่ 5 รังสู่ีที่
ป้ล�อยไดิ์�ก็เหล่อเพื่ียงราวีครึ่งเดิ์ียวีของต้อน์แรก หร่อ ค�า half 
life ป้ระมูาณ 5 วีัน์

หวีังวี�าควีามูร่�หร่อป้ระชากรที่มูีควีามูร่�ของไทยไมู�ลดิ์ลงเป้็น์ nega-
tive exponential เหมู่อน์ต้ัวีอย�างกัมูมูัน์ต้รังสู่ีน์ี้น์ะครับ ค�า half life ควีามู
ร่� โดิ์ยเฉัพื่าะดิ์�าน์คณ์ต้ศัาสู่ต้ร์ของคน์ไทยเราอย่�ไดิ์�กี่วีัน์ครับ? 

สู่มูัยเมู่�อสู่ี่สู่์บป้ีที่แล�วีเช่�อวี�า ป้ระชากรใน์โลกน์ี้เพื่์่มูเป้็น์ exponen-
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tial และป้ระชากรจะล�น์โลกครับ เจ�าของทฤษฎีน์ี้ ค่อ มูัลทัสู่ (Malthus) 
บอกไวี�เมู่�อสู่องร�อยป้ีที่แล�วีวี�า โลกจะแน์�น์ไป้ดิ์�วียมูน์ุษย์

ต้�อมูาพื่บวี�า เรายังเรียน์ร่�จากมูัลทัสู่ไมู�หมูดิ์ เมู่�อเพื่์่มูไป้ถึงจุดิ์หน์ึ่ง 
ป้ระชาชน์จะร่�สู่ึกวี�าแน์�น์อึดิ์อัดิ์เก์น์ไป้ โลกไมู�น์�าอย่� การเจร์ญ่พื่ัน์ธิุ์น์�อยลง
อัต้ราการเพื่์่มูน์�อยลง เสู่�น์โค�งที่ชี้ขึ้น์ก็ค�อย ๆ ไป้ทางขวีา กลายเป้็น์ร่ป้ต้ัวี 
S ภาษาคณ์ต้ศัาสู่ต้ร์เรียกวี�า “Logistic curve” มูีฟังก์ชัน์เพื่์่มูเต้์มูที่ทำาให�  
exponential กลายเป้็น์ logistic เรียกสู่�วีน์น์ี้วี�า “Crowdedness effect” 
แป้ลวี�า ฝ่งชน์หน์าแน์�น์เก์น์ไป้ ซึ่งป้ระเทศัเราคน์ก็ไมู�เยอะ แต้�เรากลับพื่บ 
crowdedness effect เร็วีกวี�าป้ระเทศัอ่�น์ คน์รุ�น์ใหมู�ของเรา ไมู�ยอมูแต้�งงาน์ 
ไมู�ยอมูมีูลก่มีูเต้�า หร่อเป้ลีย่น์ไป้เป้น็์เพื่ศัต้รงข�ามู ทำาให�การเจร์ญ่พัื่น์ธ์ุิลดิ์ลง 
เขาจะไดิ์�อย่�ใน์อน์าคต้โดิ์ยไมู�ต้�องเผช์ญ่กับผ่�คน์ที่หน์าแน์�น์เก์น์ไป้ 

แบคทีเรยีกเ็หมู่อน์คน์ครบั เวีลาเพื่าะเช้่อใน์ห�องแล็บ ระยะแรกเร่์มู
เช่้อก็จะเพื่์่มูจำาน์วีน์มูากอย�างรวีดิ์เร็วี จน์ถึงจุดิ์หน์ึ่ง อาหารเร์่มูขาดิ์แคลน์ 
มูัน์ก็ต้ายไป้บ�าง บางชน์์ดิ์ที่เหล่อก็จับฝัก (spore) เพื่่�อไมู�ต้�องก์น์อาหาร  
ทน์ต้�อควีามูแห�งแล�งและสู่ภาพื่ที่ไมู�เอ่้ออำาน์วียเป้็น์เวีลาน์าน์ ๆ จน์สู่ภาพื่
การณ์ดิ์ีแล�วีค�อยเต้์บโต้แบบ exponential ใหมู�

โรคระบาดิ์ใน์ระยะแรกเร์่มู ก็มูีการเพื่์่มูเป้็น์ “เท�า” เหมู่อน์กัน์ แพื่ร�
จากคน์หน์ึ่งไป้ยังคน์อ่�น์ดิ์�วียค�า R ที่มูากกวี�า 1 เป้็น์ exponential curve 
พื่อคน์ป้่วียมูาก สู่์่งแวีดิ์ล�อมูก็ไมู�ค�อยเอ่้ออำาน์วียต้�อการระบาดิ์ เช�น์ คน์ต้์ดิ์
เช่้อง�ายต้ายไป้ เหล่อแต้�ผ่�ที่มูีภ่ม์ูคุ�มูกัน์ เช่้อไป้ทางไหน์ก็เจอแต้�อุป้สู่รรค 
น์อกจากน์ี้มูน์ุษย์ยังต้�อสู่่�ดิ์�วียการเวี�น์ระยะห�างทางสู่ังคมู (social distanc-
ing) บ�าง ป้อ้งกนั์การแพื่ร�เช้่อโดิ์ยสู่วีมูหน์�ากากอน์ามัูยและล�างมูอ่บ�าง สู่าย
พื่ัน์ธิุ์ที่ร�ายแรงฆ�าคน์ไดิ์�มูากใน์เวีลาอัน์รวีดิ์เร็วีก็จะค�อย ๆ  สู่่ญ่พื่ัน์ธิุ์ ไป้ หร่อ 
ค�า R น์�อยกวี�า 1 เหล่อแต้�สู่ายพื่ัน์ธิุ์ที่อย่�กับมูน์ุษย์โดิ์ยไมู�กำาแหงหาญ่น์ัก 
ผ่�ป้่วียแต้�ละคน์ก็แพื่ร�เช่้อไดิ์�น์�อยลง คน์ก็ป้่วียและต้ายน์�อยลง เราก็จะเห็น์ 
exponential curve ของเช่้อกลายเป้็น์ logistic curve หร่อ ร่ป้ต้ัวี S เช่้อ
อาจจะหายไป้จน์สู่่ญ่พื่ัน์ธิุ์ หร่อ ไป้หลบซ�อน์อย่�ใน์ต้ัวีมูน์ุษย์บางกลุ�มู หร่อ 
อย่�ใน์สู่ัต้วี์ อย่�ใน์สู่์่งแวีดิ์ล�อมูอ่�น์ ๆ ก็แล�วีแต้�โอกาสู่

ป้ระสู่บการณข์องโรคหดัิ์ทีต่้ด์ิ์ต้�อกนั์ไดิ์�ง�ายมูากกเ็ป้น็์อย�างน์ีมู้าเป้น็์



ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 157

ร�อยเป้็น์พื่ัน์ปี้ แต้�เก์ดิ์ขึ้น์กับเดิ์็ก เพื่ราะเดิ์็กรับเช่้อแล�วีแพื่ร�เช้่อง�าย ป้่วีย
หน์ัก และต้ายง�าย ที่ไมู�ต้าย (เดิ์น์ต้าย) ก็มูีภ่มู์คุ�มูกัน์ไป้ต้ลอดิ์ชีวี์ต้ หมูดิ์
เดิ์็กรุ�น์หน่ึ์งไป้แล�วี เช้่อก็ไมู�ร่�จะไป้เล�น์งาน์ใคร ก็ต้�องสู่งบเสู่งี่ยมู รอเด็ิ์ก
เก์ดิ์ใหมู�มูจีำาน์วีน์มูากพื่อแล�วีค�อยระบาดิ์บกุราวีเีดิ์ก็น์�อยรุ�น์ใหมู� สู่ถต์้โ์รคหดัิ์ 
ใน์สู่มูัยก�อน์จึงเป้็น์ curve ขึ้น์ ๆ  ลง ๆ  เป้็น์จังหวีะ อย�างน์ี้เราเรียกวี�า “คล่�น์ 
หร่อ oscillation wave” เหมู่อน์คล่�น์กระแสู่ไฟฟ้า น์้ำาขึ้น์น์้ำาลง และอ่�น์ ๆ 
จังหวีะช�วีงคล่�น์ก็แล�วีแต้�จังหวีะการเก์ดิ์ของป้ระชากรมูน์ุษย์ ป้ัจจุบัน์อัต้รา
การเก์ดิ์ต้่ำา น์อกจากน์ั้น์เดิ์็กยังฉัีดิ์วีัคซีน์ การเก์ดิ์โรคหัดิ์จึงมูีช�วีงคล่�น์ที่ยาวี
กวี�าเดิ์์มู และยอดิ์คล่�น์ที่ต้่ำากวี�าเดิ์์มู

โรคระบาดิ์แต้�ละโรคแพื่ร�โดิ์ยกลไกไมู�เหมู่อน์กัน์ COVID-19 แพื่ร�
โดิ์ยระบบทางเดิ์น์์หายใจเหมูอ่น์โรคหดัิ์และไข�หวีดัิ์ใหญ่� โรคระบาดิ์บางชน์ด์ิ์ 
เช�น์ ไข�ซก์า (zika) ทีท่ำาให�เดิ์ก็เกด์ิ์มูาพื่ก์ารหวัีเลก็ แพื่ร�โดิ์ยยงุลายเหมูอ่น์ไข�
เลอ่ดิ์ออก โรคเอดิ์สู่แ์พื่ร�โดิ์ยเพื่ศัสู่มัูพื่นั์ธิแ์ละการรบัเช่อ้ผ�าน์เขม็ูฉัดีิ์ยาและ
การรับเล่อดิ์ เป้็น์ต้�น์ ไมู�วี�าจะระบาดิ์โดิ์ยเสู่�น์ทางไหน์ ก็มูีระดิ์ับของการเจ็บ
ป้่วียของป้ระชากรขึ้น์ ๆ ลง ๆ คล�ายกัน์ ค่อ เร์่มูต้�น์เป้็น์ exponential ต้�อ
ไป้เป้็น์ต้ัวี S และระยะยาวีเป้็น์คล่�น์

มูีอย่�หลายโรคท่ีตั้วีอย�างของการสู่งบของโรคระบาดิ์โดิ์ยป้ระชากร
ไมู�จำาเป้็น์ต้�องมูีภ่มู์คุ�มูกัน์สู่่งมูาก ซึ่งทีมูผมูทำาวี์จัยอย่�เร็วี ๆ น์ี้ ค่อ ไข�ซ์กา 
(zika) ป้ระชากรทั่วีไป้มูีภ่มู์คุ�มูกัน์อย่�ใน์ระดิ์ับหน์ึ่ง เมู่�อมูีโรคระบาดิ์เก์ดิ์ขึ้น์
ภ่มู์คุ�มูกัน์ก็สู่่งขึ้น์ แต้�ไมู�ไดิ์�สู่่งมูาก โรคสู่งบลง ณ จุดิ์ที่มูีการระบาดิ์ แล�วีก็
ไป้ระบาดิ์ ณ จดุิ์อ่�น์ ๆ  การหยุดิ์ระบาดิ์อาจจะเกด์ิ์จากควีามูสู่มัูพื่นั์ธิร์ะหวี�าง
เช่อ้กบัยงุน์ำาโรคหรอ่ป้ระชากรยงุดิ์�วีย ไมู�ใช�เฉัพื่าะควีามูสู่มัูพื่นั์ธิร์ะหวี�างเช่อ้
กับคน์หร่อป้ระชากรมูน์ุษย์เท�าน์ั้น์ 

ระดิ์บัยอดิ์คล่�น์และช�วีงคล่�น์ของแต้�ละโรคไมู�ไดิ์�ขึน้์อย่�กบัภมู่ค์ุ�มูกนั์
ของป้ระชากรอย�างเดิ์ียวี มูัน์ขึ้น์กับป้ัจจัยอ่�น์ ๆ ที่เราร่�และไมู�ร่�อีกมูาก เห็น์
ไดิ์�วี�า COVID-19 ใน์เอเชียไมู�เหมู่อน์ต้ะวีัน์ต้ก ไทยเราไมู�จำาเป้็น์ต้�องเหมู่อน์
อเมูร์กาและยุโรป้ โมูเดิ์ลทางคณ์ต้ศัาสู่ต้ร์ท่ีเราไป้ลอกการบ�าน์เขามูา
สู่�วีน์ใหญ่�ให�คำาต้อบที่ผ์ดิ์ ดิ์�วียเหตุ้ผลร�อยแป้ดิ์ เราจึงไมู�ต้�องมูียุทธิศัาสู่ต้ร์
ทางออก (strategic exit) จาก COVID-19 เข�าสู่่�ระยะฟื้น์ฟ่เศัรษฐก์จ
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เหมูอ่น์ป้ระเทศัเหล�าน์ัน้์ เราต้�องพื่จ์ารณารป่้ธิรรมูของเราท้ังดิ์�าน์การระบาดิ์
ของโรคและพื่่้น์ฐาน์ทางสู่ังคมูเศัรษฐก์จ แล�วีป้รับยุทธิศัาสู่ต้ร์เป้็น์ระยะ ๆ 
ทางออกก็จะค�อยป้รากฏชัดิ์ขึ้น์เอง

     (13 เมูษายน์ 2563)







เวลาเราจะออกจากกระดองในขั้นต่อไป 
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต คือ แคนดิเดตที่สำาคัญ 
ปัจจุบันมีอุตสาหกรรมหลายบริษัทไม่หยุดการผลิต 

แต่เข้มงวดเรื่องการป้องกันแทน 
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ตอนที่ 23 
แผนการเต่าไทยโผล่หัวออกจากกระดอง

เต้�าไทยร่�แล�วีวี�าอย่�ใน์กระดิ์องป้ลอดิ์ภัยจากสู่ตั้วีร์�ายโควีด์ิ์ แต้�ขน่์หดิ์
หัวีอย่�แต้�ใน์กระดิ์องคงจะอดิ์ต้าย จะต้�องหาทางขยับเขย่้อน์

อัน์แรก ต้�องมูีระบบป้ระสู่าทสู่ัมูผัสู่รับร่�ที่ดิ์ี ถึงแมู�อย่�ใน์กระดิ์องก็
ต้�องป้ระมูาณการวี�าสู่ัต้วี์ร�ายน์ั้น์ไป้หร่อยัง หร่อยังจ�องเล�น์งาน์

ถึงแมู�ต้าไมู�เห็น์ ระบบป้ระสู่าทสู่ัมูผัสู่อ่�น์ ๆ ก็ยังมูีอย่� ที่สู่ำาคัญ่ใจ
ต้�องน่์์ง อดิ์ทน์ รับฟังเสีู่ยง จับการส่ัู่น์สู่ะเท่อน์ของพื่่้น์ดิ์์น์ สัู่งเกต้กล่์น์
อุณหภ่มู์ แสู่งสู่วี�าง

เมู่�อเวีลาผ�าน์ไป้น์าน์พื่อแล�วี สู่ตั้วีร์�ายคงเบ่�อแล�วี เต้�าไทยจึงค�อย ๆ  
โผล�หวัีออกจากกระดิ์องทลีะน์์ดิ์ ดิ์ซ่�ายดิ์ข่วีา ถ�าไมู�แน์�ใจกห็ดิ์หวัีต้�อ ถ�าแน์�ใจ
ก็คลาน์ต้�วีมูเต้ี้ยมู ใช�สู่ัญ่ชาต้ญ่าณหาอาหาร

เมู่องไทยก็คงเหมู่อน์เต้�า เราร่�แล�วีวี�าการจำากัดิ์ตั้วีเองอย่�ใน์ที่พื่ัก
เป้็น์การหลบภัยจาก COVID-19 ที่ดิ์ีที่สูุ่ดิ์ แต้�ชีวี์ต้ของแต้�ละคน์และสู่ังคมู
โดิ์ยรวีมู ไมู�ไดิ์�ต้�องการควีามูป้ลอดิ์ภัยอย�างเดีิ์ยวี การจะอย่�รอดิ์ไดิ์�ต้�องมีู
ควีามูม่ัูน์คงทางเศัรษฐก์จ การศึักษา และอ่�น์ ๆ  อกีหลายอย�าง ซึง่ล�วีน์แล�วี
แต้�เป้็น์ก์จกรรมูที่ทำาใน์ขณะที่หดิ์หัวีใน์กระดิ์องไดิ์�ยากหร่อทำาไมู�ไดิ์�

เราจะมูแีผน์ออกจากกระดิ์องต้�าน์ COVID-19 อย�างไร จดุิ์ดิ์ลุยภาพื่
ระหวี�างควีามูเสู่ี่ยงที่ COVID-19 จะระบาดิ์อีกครั้ง กับควีามูคุ�มูค�าที่ไดิ์�จาก
ก์จกรรมูทางเศัรษฐก์จและสู่ังคมูอย่�ต้รงไหน์

น์ักเศัรษฐศัาสู่ต้ร์และน์ักสู่าธิารณสูุ่ขต้�องป้ระสู่าน์งาน์กัน์ใน์การให�
คำาแน์ะน์ำารัฐบาล การวี์เคราะห์อาจจะต้�องแยกสู่�วีน์ทางภ่มู์ศัาสู่ต้ร์ หร่อ 
ทางภาคเศัรษฐก์จ พื่่้น์ที่ใดิ์ที่มูีควีามูเสู่ี่ยงต้่ำา ภาคเศัรษฐก์จใดิ์มูีควีามูเสู่ี่ยง



164 สู้โควิดแบบไทย ๆ

ต้�อ COVID-19 ต่้ำา และมีูสู่ำาคัญ่ต้�อควีามูม่ัูน์คงของป้ระเทศั ก็ควีรโผล�
หัวีออกจากกระดิ์องไดิ์�ก�อน์

เราจะร่� ไดิ์�อย�างไรวี�าพื่่้น์ท่ีใดิ์ควีามูเสู่ี่ยงสู่่งหร่อต้่ำา เร่�องน้ี์ใช�
สู่ามูญั่สู่ำาน์กึหรอ่ต้รรกะ 2 สู่�วีน์ใน์การต้ดัิ์ส์ู่น์ ต้รรกะสู่�วีน์แรก ซึง่สู่ำาคัญ่ทีสู่่ดุิ์
ค่อ ใช�อดิ์ีต้และปั้จจุบัน์พื่ยากรณ์อน์าคต้ โดิ์ยการดิ์่จากสู่ถ์ต้์ที่ผ�าน์มูา ถ�า
พื่่้น์ที่ใดิ์ใน์ช�วีงที่ผ�าน์มูาเป้็น์พื่่้น์ที่ป้ิดิ์ คน์เข�าออกน์�อย ป้ระชากรอย่�กระจาย
เบาบาง ไมู�เคยมูีโรคน์ี้เลยต้ลอดิ์ระยะ 3 เดิ์่อน์ ก็น์�าจะเป้็น์พื่่้น์ที่ที่เต้�าควีร
ทดิ์ลองโผล�หัวีออกมูาหาทางเล็มูหญ่�า

ใน์ทางต้รงข�ามู พื่่้น์ที่ซ่ึงมูีป้ระวีัต้์โรคระบาดิ์รุน์แรง มูีผ่�ป่้วียรุ�น์ 
ที่ 3 ที่ 4 หร่อยอดิ์รวีมูของการต้์ดิ์เช่้อภายใน์พื่่้น์ที่สู่่ง ก็ควีรจะหดิ์หัวีอย่� 
ใน์กระดิ์องต้�อไป้

พื่่้น์ที่ซึ่งมีูแต้�มูควีามูเส่ีู่ยงระดัิ์บกลาง ค่อ พื่่้น์ท่ีซ่ึงมีูการต้์ดิ์ต้�อกับ
ภายน์อกมูาก มูีผ่�ป้่วียน์ำาเข�ามูาจากที่อ่�น์มูาก แต้�ยังป้้องกัน์ไมู�ให�เก์ดิ์การ 
กระจายโรคภายใน์พื่่้น์ที่น์ั้น์ ไมู�มูีผ่�ป้่วียรุ�น์ที่ 2 หร่อมูีเพื่ียงเล็กน์�อย ไมู�มูีรุ�น์ 
ที่ 3 ที่ 4 เมู่�อจำาน์วีน์ผ่�ป้่วียใหมู�หมูดิ์ไป้สู่ักระยะหน์ึ่ง (1 เดิ์่อน์ไป้แล�วี) ก็
ค�อย ๆ พื่์จารณาควีามูพื่ร�อมู

กระทรวีงสู่าธิารณสูุ่ขควีรเร์่มูพื่์จารณาวี�าควีรจะมูีเกณฑ์การให�
คะแน์น์ควีามูป้ลอดิ์ภัยของพื่่้น์ท่ีเกณฑ์อ่�น์ใดิ์เพื่์่มูเต้์มู จากน์ั้น์จึงเร่์มูให�
คะแน์น์อย�างยุต้์ธิรรมูและให�ป้ระชาชน์รับร่�วี�าพื่่้น์ที่ใดิ์คุ�มูที่จะเสู่ี่ยงแล�วี

น์อกจากสู่ถ์ต้์ที่ผ�าน์มูาก็มูีหลักต้รรกะสู่�วีน์ที่ 2 ซึ่งผมูให�น์้ำาหน์ักไมู�
มูาก ค่อ ปั้จจัยใน์พื่่้น์ที่ซึ่งผ่�เชี่ยวีชาญ่ค์ดิ์วี�าอาจจะสู่�งผลต้�อการต้์ดิ์เช้่อใน์
อน์าคต้ เช�น์ ต้อน์มูีโรคระบาดิ์ที่เมู่องอ่�ฮั่น์ ฝรั่งบอกวี�าสู่น์ามูบ์น์สูุ่วีรรณภ่มู์
และดิ์อน์เมู่องน์�าจะอัน์ต้รายที่สูุ่ดิ์เน์่�องจากมูีน์ักท�องเที่ยวีจีน์มูาก มูัน์ก็ถ่ก
อย่�บ�างท่ีพื่บวี�าเช้่อไวีรัสู่ของเราเป้็น์สู่ายพัื่น์ธ์ุิอ่�ฮั่น์ แต้�การระบาดิ์ของเรา
ไมู�ไดิ์�รุน์แรงอย�างป้ระเทศัใน์ยุโรป้และอเมูร์กา ซึ่งต้อน์น้ั์น์พื่วีกฝรั่งเข�าใจ
วี�าบ�าน์ต้น์เองป้ลอดิ์ภัย

ทนี์ีมู้าคยุเร่�องทีอ่ย่�น์อกเหน์อ่ควีามูร่�ควีามูชำาน์าญ่ของผมู แต้�อยาก
ชวีน์คุยบ�าง ค่อ เร่�องการป้ระกอบธิุรก์จ ผมูค์ดิ์วี�ารัฐบาลไดิ์�ดิ์ำาเน์์น์การโดิ์ย
คำาน์ึงถึงเร่�องน์ี้อย่�แล�วี โดิ์ยให�เศัรษฐก์จที่เกี่ยวีกับควีามูมูั่น์คง เช�น์ อาหาร
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และการเกษต้รหลายป้ระเภท เช�น์ การกรีดิ์ยาง การป้ระมูง ยังทำางาน์อย่�
ระหวี�างโรคระบาดิ์ ระบบห�วีงโซ�อาหารของเรามีูภยัแล�งอย่�บ�าง แต้�แสู่งแดิ์ดิ์
ก็ยังทำาให�พื่่ชพื่ัน์ธิุ์ธิัญ่ญ่าหารเจร์ญ่เต้์บโต้ ทะเล แมู�น้์ำา ลำาคลองไดิ์�รับ
การพัื่กตั้วี กลับมูาเลี้ยงป้ระชากรไทยไมู�ให�อดิ์อยาก การเง์น์การธิน์าคาร 
กจ์กรรมูสู่าธิารณป่้โภคพื่่น้์ฐาน์จน์ถงึระบบไอทขีองชาต้ ์ต้�องดิ์ำาเน์น์์การต้�อ
ไป้โดิ์ยไมู�หยุดิ์ อัน์น์ี้ ไมู�ต้�องเป้็น์ห�วีงเพื่ราะป้ฏ์บัต้์กัน์ทุกป้ระเทศั

น์�าสัู่งเกต้วี�า สู่์่งที่ต้�างกัน์ระหวี�างไทยกับฝรั่งเศัสู่ใน์การปิ้ดิ์เมู่อง
ดิ์่เหมู่อน์จะมูีอย�างน์�อยอย�างหน์ึ่ง ค่อ ฝรั่งเศัสู่บอกวี�าร�าน์ขายผล์ต้ภัณฑ์
ยาสู่่บไมู�ต้�องป้ิดิ์ คงเพื่ราะมูีป้ระชากรขี้ยาเยอะ แต้�ไทยเราแน์�กวี�า เราป้ิดิ์
ขายเหล�าดิ์�วีย อย�าล่มูน์ะครับ อบายมุูขท้ังหลายเป้็น์มุูขหร่อป้ากทางหร่อ
ป้ระต้่สู่่�อบายภ่มู์ เรามูีผ่�ป้่วียมูากจน์ต้�องป้ิดิ์เกาะภ่เก็ต้ เน์่�องจากมูีการแพื่ร�
เช่้อโควี์ดิ์ใน์แหล�งอโคจร รักษาศัีลข�อ 3 และข�อ 5 ให�ดิ์ี รักษาสู่ต้์ ป้้องกัน์
การสู่ัมูผัสู่ใกล�ช์ดิ์และสู่ัมูผัสู่ลึก ๆ ใน์สู่ถาน์ที่ลึกลับจะช�วียป้้องกัน์โรคโควี์ดิ์

เวีลาเราจะออกจากกระดิ์องใน์ขั้น์ต้�อไป้ ภาคอุต้สู่าหกรรมูการผล์ต้ 
ค่อ แคน์ดิ์์เดิ์ต้ที่สู่ำาคัญ่ ป้ัจจุบัน์มูีอุต้สู่าหกรรมูหลายบร์ษัทไมู�หยุดิ์การผล์ต้
แต้�เข�มูงวีดิ์เร่�องการป้้องกัน์แทน์ เร่�องน์ี้รัฐบาลควีรมูีน์โยบายอย�างไร ผมู
ค์ดิ์วี�ารัฐไมู�ควีรป้ล�อยให�ทำาต้ามูใจผ่�จัดิ์การหร่อเจ�าของก์จการ กระทรวีง
สู่าธิารณสุู่ขควีรร�วีมูกบักระทรวีงอตุ้สู่าหกรรมูต้ั้งเกณฑก์ารต้รวีจสู่อบระดัิ์บ
ควีามูเสู่ี่ยงและควีามูป้ลอดิ์ภัยจากโควี์ดิ์ แล�วีออกไป้ต้รวีจสู่อบโรงงาน์
ต้�าง ๆ ทั่วีป้ระเทศั อย�างที่เคยบอกละครับ “สูุ่วีรรณต้รวีจดิ์่บัญ่ชี ใครทำา
ดิ์ีให� ไป้สู่วีรรค์” ถ�าต้รวีจแล�วีไดิ์�มูาต้รฐาน์ดิ์ีก็ควีรเผยแพื่ร�ให�สู่าธิารณชน์
และสู่หภาพื่แรงงาน์ทราบ “ใครทำาช่ัวีต้กกระทะทองแดิ์ง เอาหอกแหลมู
แทงทุกวีัน์ ทุกวีัน์” โรงงาน์ที่มูีควีามูเสู่ี่ยงต้�องถ่กลงโทษใน์ระดิ์ับต้�าง ๆ
จน์ถึงขั้น์ปิ้ดิ์โรงงาน์ ผมูเช่�อวี�าโรงงาน์จะป้ลอดิ์ภัยมูากขึ้น์ สู่ภาพื่แรงงาน์
ก็คงย์น์ดิ์ีร�วีมูมู่อ

เร่�องทีย่ากกวี�าน้ั์น์ ค่อ ภาคบร์การ ซึง่สู่�วีน์ใหญ่�ผ่�ให�บรก์ารและผ่�รบั
บร์การ ยากที่จะให�ห�างกัน์เก์น์ 2 เมูต้ร ภาคน์ี้ต้�องการน์วีัต้กรรมูใหมู� ๆ ใน์
การป้้องกนั์โควีด์ิ์ ซ่ึงผมูกยั็งนึ์กไมู�ออก พื่วีกเราทีท่ำางาน์บร์การต้�องช�วียกนั์
ค์ดิ์ค�น์วี์ธิีแล�วีน์ำามูาแลกเป้ลี่ยน์กัน์
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ต้ัวีอย�าง เช�น์ ภาคบร์การป้ระเภทการท�องเท่ียวีเป้็น์สู่�วีน์ที่ทำา 
รายไดิ์�ให�ป้ระเทศัสู่่งมูาก และมูีการกระจายรายไดิ์�ไป้ยังสู่�วีน์ต้�าง ๆ อย�าง
มูาก ถ�ามูนี์วีตั้กรรมูเป้ลีย่น์ภาคการท�องเทีย่วี ซึง่หมูายถงึการเดิ์น์์ทาง และ
มูกัจะมีูน์ยัถงึคน์จำาน์วีน์มูาก ให�กลายเป้น็์การให�บรก์ารท่ีป้ลอดิ์ภยั พัื่กผ�อน์
เป้น็์สู่�วีน์ตั้วี สู่ำาหรบัผ่�ทีมีู่รายไดิ์�ดีิ์และรายไดิ์�ป้าน์กลางไดิ์�ใช�ชวีีต์้ใน์ครอบครวัี
เล็ก ๆ กักต้ัวีใน์พื่่้น์ที่อัน์มูีทัศัน์ียภาพื่สู่วียงามู มูีธิรรมูชาต้์กลับค่น์มูา และ
มูีสู่์่งอำาน์วียควีามูสู่ะดิ์วีกต้ามูสู่มูควีร แต้�ไมู�มูีก์จกรรมูทางสู่ังคมูหร่อมูีน์�อย
มูาก การบรก์ารแบบน์ีจ้ะเกด์ิ์ขึน้์ไดิ์�ไหมู จะป้ลอดิ์ภยัพื่อหรอ่เป้ล�า เป้น็์เร่�อง
ที่ต้�องถกเถียงกัน์

ถ�าคด์ิ์ไมู�ออกจร์ง ๆ  กค็งต้�องเลก์กจ์กรรมูของภาคท�องเทีย่วีน้ี์ไป้พื่กั
ใหญ่� ๆ จน์กวี�าโควี์ดิ์จะหมูดิ์ไป้จากโลก ซึ่งก็แล�วีแต้�ใครจะพื่ยากรณ์ เราก็
ต้�องหาทางพื่ฒัน์าทกัษะใหมู� (reskill) และ พื่ฒัน์าทกัษะขัน้์ต้่ำา (down-skill) 
ที่เราทอดิ์ท์้งไป้ เช�น์ การทำาเกษต้รพื่่้น์ฐาน์แบบเศัรษฐก์จพื่อเพื่ียง การค�า
ป้ลีกขน์าดิ์เล็ก รัฐบาล 4.0 บอกวี�าเราต้�องพื่ัฒน์าทักษะขั้น์สู่่ง (up-skill) ให�
คน์ของเราใช�ไอทมีูากขึน้์ ผมูคด์ิ์วี�า down-skill อาจจะเป้น็์ทางรอดิ์ทีสู่่ำาคญั่
กวี�า เหมู่อน์ไอดิ์อลของเราที่ down-skill จากน์ักเก็งกำาไรหุ�น์มูาทำาธิุรก์จ
แซน์ดิ์์วี์ชเมู่�อฟองสู่บ่�แต้กสู่องทศัวีรรษที่แล�วี

เต้�าไทยน์ะครบั ต้�วีมูเต้ีย้มู แต้�ป้ลอดิ์ภยั เราไมู�ต้�องหวีงัจะร่ำารวียไดิ์�
อย�างรวีดิ์เร็วี เต้�าเดิ์์น์ไมู�เร็วีหรอกครับ แต้�เต้�าอายุย่น์ และอีสู่ป้แต้�งน์์ทาน์
ให�ชน์ะกระต้�ายดิ์�วีย ช�วียกัน์ค์ดิ์รอบ ๆ กระดิ์อง และหาจังหวีะดิ์ี ๆ โผล�
หัวีออกจากกระดิ์องก็จะดิ์ีน์ะครับ

     (17 เมูษายน์ 2563)







โรคโควิดเป็นโรคที่เพิ่งจะรู้จักกัน 
การตรวจพบแอนติบอดี

อาจจะเป็นผลจากการฝากรักนิด ๆ หน่อย ๆ ของเชื้อ 
คือไปสัมผัสโรค แต่ไม่ป่วยจริงจัง ความจำาอาจจะไม่ยั่งยืน 

ไม่เหมือนอย่างผู้ป่วยหนักที่รอดมาได้
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ตอนที่ 24 
การตรวจ serology

ล่กศั์ษย์คน์หน์ึ่งมูาป้รึกษาผมูวี�าจะน์ำาการต้รวีจ serology (เจาะ
เล่อดิ์หาแอน์ต้์บอดิ์ีใน์ serum หร่อน์้ำาเหล่อง) ไป้ใช�กะงาน์อะไรดิ์ี ผมูต้อบ
วี�าป้รกต้ท์างระบาดิ์วีท์ยาเรามูกีารสู่ำารวีจทีเ่รยีกวี�า ”Serosurvey” หลังการ
ระบาดิ์ เพื่่�อสู่ำารวีจวี�าการระบาดิ์ที่ผ�าน์มูามูีคน์เคยรับเช่้ออย่�เท�าไหร� เอาไวี�
วีางแผน์วี�าต้�องใช�วีัคซีน์ควีบคุมูโรคหร่อเป้ล�า

การต้รวีจ serology ใน์ทางคล์น์์กมูีป้ระโยชน์์อย่�บ�าง แต้�ไมู�มูาก ถ�า
เราไมู�มีูวี์ธีิต้รวีจหาตั้วีเช้่อ บางทีเราก็เหมูาเอาวี�าคน์ที่มีูแอน์ต้์บอดีิ์น์�าจะมีู
เช่้อ อย�างเช�น์กรณีของ HIV 

แต้�โรคต้์ดิ์เช่้ออีกหลายโรครวีมูทั้งโควี์ดิ์ เราไมู�ใช�แอน์ต้์บอดิ์ีใน์การ
วี์น์์จฉััย เพื่ราะแอน์ต้์บอดิ์ีเป้็น์เหมู่อน์แผลเป้็น์แห�งควีามูทรงจำาซ่ึงอาจจะ
อย่�ไดิ์�น์าน์ โดิ์ยที่ต้ัวีก�อทุกข์ ค่อ สู่มูุทัย หร่อต้ัวีเช่้อ ไมู�ร่�วี�ายังอย่�ใน์ร�างกาย
หร่อเป้ล�า 

กระทรวีงสู่าธิารณสุู่ขมีูควีามูพื่ร�อมูที่จะต้รวีจหา RT-PCR ซึ่งเป้็น์
องค์ป้ระกอบของเช้่อแน์�น์อน์อย่�แล�วี เต้รียมูไวี�จากเง์น์ภาษีของเราต้ั้ง  
1 ล�าน์ชุดิ์

กรมูวีท์ยาศัาสู่ต้รก์ารแพื่ทยแ์ละสู่ำานั์กงาน์หลักป้ระกนั์สุู่ขภาพื่แห�ง
ชาต้์ (สู่ป้สู่ช.) ออกค�าต้รวีจให�ฟรีไดิ์�ไหมูครับ ผมูจะไดิ์�เชียร์ให�อุดิ์หน์ุน์กรมู
วี์ทยาศัาสู่ต้ร์การแพื่ทย์ของเราก�อน์

บางคน์บอกวี�า มูแีอน์ต้บ์อดิ์กีแ็สู่ดิ์งวี�าไมู�เป้น็์โรคอกีต้ลอดิ์ชีว์ีต้แล�วีส์ู่ 
อาจจะจร์งสู่ำาหรับบางโรค อย�างเช�น์แอน์ต้์บอดีิ์จากการป่้วียดิ์�วีย

โรคหัดิ์ ซึ่งอย่�ยงคงกระพื่ัน์ แต้�แอน์ต้์บอดิ์ีจากการฉัีดิ์วีัคซีน์ป้้องกัน์โรค 
ไมู�ดิ์ีอย�างน์ั้น์น์ะครับ ฉัีดิ์ครบแล�วีท์้งไวี�น์าน์ ๆ แอน์ต้์บอดิ์ีก็หายไป้พื่ร�อมู
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กับควีามูทรงจำา
โรคโควี์ดิ์เป้็น์โรคที่เพื่์่งจะร่�จักกัน์ การต้รวีจพื่บแอน์ต้์บอดีิ์อาจจะ

เป้็น์ผลจากการฝากรักน์์ดิ์ ๆ หน์�อย ๆ ของเช่้อ ค่อไป้สู่ัมูผัสู่โรค แต้�ไมู�ป้่วีย
จร์งจัง ควีามูจำาอาจจะไมู�ยั่งย่น์ ไมู�เหมู่อน์อย�างผ่�ป้่วียหน์ักที่รอดิ์มูาไดิ์� 

ควีามูจร์งอาจจะมูีวี์ธีิต้รวีจวี�าแอน์ต้์บอดิ์ีที่มูีอย่�จะฆ�าหร่อยับยั้งเช้่อ
ที่มูีชีวี์ต้ไดิ์�จร์งหร่อเป้ล�า (neutralization test) แต้�น่ั์น์ต้�องทำาใน์ห�องท่ีมีู
ควีามูป้ลอดิ์ภัยทางชีวีวี์ทยา (biological safety level หร่อ BSL) ระดิ์ับสู่่ง 
ห�องแลบ็ทีว่ี�าน้ี์ คน์ทำางาน์ชำาระล�างร�างกายก�อน์-หลงัเข�า และเข�าทาง-ออก
ทางไมู�ย�อน์กลับ อากาศัทีเ่ข�าไป้ใน์ห�องจะป้อ้งกัน์ไมู�ให�เช้่อโรคเล็ดิ์ลอดิ์เข�าไป้
ไดิ์�และอากาศัทีอ่อกกค็ดัิ์กรองฆ�าเช้่อจน์แน์�ใจวี�าไมู�มีูเช่อ้เลด็ิ์ลอดิ์ออกมูาไดิ์�  
ซึ่งมีูไมู�กี่แห�งใน์ป้ระเทศัไทย เพื่ราะเช้่อน้ี์น์�ากลัวีมูาก ๆ การต้รวีจต้�องใช�
เวีลาทำาน์าน์และค�าแรงแพื่งเน์่�องจากต้�องการควีามูชำาน์์ชำาน์าญ่สู่่ง จะมูา
แจกให�ทำากัน์ทั่วีไป้ไมู�ไดิ์�ครับ

สู่รุป้แล�วีผมูแน์ะน์ำาล่กศัษ์ย์ที่ป้ัต้ต้าน์ีวี�า เขียน์โครงร�างวี์จัย sero-
survey ให�ดิ์ี ให�ผ�าน์ระบบรีวี์วี จะไดิ์�ผลงาน์วี์จัยที่สู่ามูารถน์ำามูาใช�ใน์การ
วีางแผน์วี�าหลงัการระบาดิ์แล�วี เกด์ิ์ภมู่ค์ุ�มูกนั์หมู่� (herd immunity) พื่อไหมู 
ถ�ายังไมู�มูีวีัคซีน์จะมูีการระบาดิ์ไดิ์�อีกหร่อเป้ล�า

บางท�าน์อาจจะข�องใจวี�าเราก็ทำา serosurvey ต้อน์น์ี้ซะเลย เผ่�อมูี 
herd immunity พื่อแล�วีจะไดิ์�บอกลุงต้่�ให�ป้ลดิ์ล็อกซะที 

ยังงั้น์ก็ไดิ์�ครับ แต้�เป้็น์ไป้ไดิ์�มูากวี�า herd immunity เราคงไมู�มูาก
ถงึขน์าดิ์น์ัน้์ เพื่ราะเราไมู�ไดิ์�ใช�ยทุธิศัาสู่ต้รข์องเมูอ่งผ่�ดิ์ทีีป่้ล�อยให�โรคระบาดิ์
มูาก เอาควีามูต้ายไป้แลกกับ herd immunity โรคระบาดิ์น์�อย ๆ ระดิ์ับ 
พื่ี่ไทยน์ี้ สู่ร�าง herd immunity ไมู�น์�าจะพื่อน์ะครับ 

ถ�าส์ู่่งที่ผมูเช่�อเป้็น์จร์ง ระดิ์ับ herd immunity ของเราต้่ำา และ
เก์ดิ์ลุงต้่�ท�าน์ดิ์ัน์เถรต้รงวี�าให�รอไป้ก�อน์จน์กวี�า herd immunity สู่่งแล�วี
ค�อยป้ล�อยให�คน์ไทยไป้ร�าน์ตั้ดิ์ผมู พื่วีกเราจะไมู�หน์วีดิ์ถึงเข�า เคราถึงน์มู
ผมูถึงต้ีน์ หร่อครับ

     
(20 เมูษายน์ 2563)







 อีกเรื่องที่ ศบค. ควรใช้ในการประเมิน 
ความเสี่ยงของคนไทยโดยรวม 

คือ อัตราการติดเชื้อทุติยภูมิ 
หรือรุ่นที่ 2 (secondary attack rate) 
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ตอนที่ 25 
การประเมินสถานการณ ์
ด้วยวิชาระบาดวิทยา

คราวีน์ีข้อเป้ล่ียน์เร่�องมูาป้ระยกุต้ว์ีช์าระบาดิ์วีท์ยาเพื่่�อการป้ระเมูน์์
สู่ถาน์การณ์โรคต้์ดิ์ต้�อ

ผมูไดิ์�ย์น์คุณหมูอทวีีศั์ลป้์ (น์พื่.ทวีีศั์ลป้์ วี์ษณุโยธิ์น์ โฆษก ศับค.) 
รายงาน์ควีามูก�าวีหน์�าของการควีบคุมูโรคก็น์�าสู่น์ใจดีิ์ ฟังง�าย ๆ วี�าวัีน์น้ี์ 
ผ่�ป้่วียรายใหมู�เท�าไหร� หาย และ ต้ายเท�าไหร�

สู่์ง่ทีร่่�สู่กึวี�าพื่ด่ิ์แล�วียงัท์ง้เป้น็์ป้รศ์ัน์า คอ่ สู่ถต์้ท์างระบาดิ์วีท์ยาเร่�อง
การแพื่ร�กระจายของโรค และควีามูเสู่ี่ยงของป้ระชาชน์

อย�างไรก็ต้ามู คน์ชงข�อมู่ลให� ศับค. ระบุต้ัวีต้ั้งหลาย ๆ ต้ัวี ไมู�มูี
ต้ัวีหารที่ดิ์ี 

เช�น์ ผ่�ป้่วีย xx คน์ไมู�ร่�วี�าต้์ดิ์เช่้อจากไหน์ ผ่�ป้่วีย xx คน์ต้์ดิ์เช่้อจาก
คน์ที่ร่�วี�าป้่วียหร่อมูีเช่้อ

ข�อมู่ลน้ี์รวีมูผ่�ป้่วียที่เข�ามูาจากต้�างป้ระเทศัอย่�ดิ์�วีย เลยไมู�ร่�วี�าที่ร่�
และไมู�ร่�วี�าต้์ดิ์เช่้อมูาจากไหน์ เป้็น์คน์ที่ไมู�ไดิ์�ไป้ป้ระเทศัไหน์เลยกี่คน์ ทำาให�
ไมู�ทราบจำาน์วีน์ผ่�ท่ีต้ด์ิ์เช่อ้ภายใน์ป้ระเทศั (unknown local transmission) 
ซึ่งควีรจะบอกสู่ถาน์ที่ต้์ดิ์เช้่อดิ์�วียซ้ำาไป้เพื่่�อให�ทีมูงาน์ใน์สู่ถาน์ที่น้ั์น์รีบไป้
จัดิ์การ

อีกเร่�องที่ ศับค. ควีรใช�ใน์การป้ระเมู์น์ควีามูเส่ีู่ยงของคน์ไทยโดิ์ย
รวีมู ค่อ อัต้ราการต้์ดิ์เช่้อทุต้์ยภ่มู์ หร่อรุ�น์ที่ 2 (secondary attack rate) 
จากการต้์ดิ์ต้ามูสู่อบสู่วีน์โรคของทีมูสู่าธิารณสุู่ขไทย ที่เรียกวี�าทุต้์ยภ่ม์ูมูี
เหตุ้ผลดัิ์งน้ี์ครับ เวีลามีูโรคใหมู�เก์ดิ์ขึน้์ใน์ชมุูชน์หน่ึ์ง หร่อ ใน์ครอบครวัี หร่อ
ที่ทำางาน์หน์ึ่ง ผ่�ป้่วียคน์แรกค่อป้ฐมูภ่มู์ จะน์ำาเช่้อเข�ามูาแพื่ร�ให�คน์ใน์พื่่้น์ที่
หร่อครอบครัวีหร่อที่ทำางาน์น์ั้น์ จำาน์วีน์ผ่�ป้่วียที่ไมู�น์ับผ่�ป้่วียที่น์ำาเช่้อเข�ามูา 
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เรยีกวี�าผ่�ป้ว่ียทุต์้ยภม์ู่ เมู่�อเอามูาหารดิ์�วียผ่�ทีอ่ย่�ใน์สู่ถาน์ทีน่์ัน้์ทัง้หมูดิ์ก็เรยีก
วี�าอัต้ราการต้์ดิ์เช่้อทุต้์ยภ่มู์ 

จากต้ัวีเลขอย�างไมู�เป้็น์ทางการ น์�องหมูอใน์ทีมูสู่อบสู่วีน์โรค
ของกองระบาดิ์วี์ทยาเล�าวี�า

“ข�อมูล่จาก 34 เคสู่แรกครบั Total secondary attack rate = 1.1% 
Secondary attack rate among household contacts = 7/74 = 9.5% 
ครับ”

ต้ัวีเลขน์ี้หมูายถึงอะไรและบอกอะไรเราบ�าง
ผ่�ป้่วีย 34 ราย เล�าวี�าไป้ใกล�ช์ดิ์กับใครบ�าง (รายงาน์ไมู�ไดิ์�บอกวี�า

ผ่�สู่ัมูผัสู่ทั่วีไป้มูีกี่ราย) น์�อง ๆ ต้์ดิ์ต้ามูผ่�สู่ัมูผัสู่ทุกคน์จน์ครบ 14 วีัน์ทุกคน์
แล�วีป้รากฏวี�า มูีเพื่ียง 1% เท�าน์ั้น์ที่กลายเป้็น์ผ่�ป้่วีย

ใน์ผ่�ป้่วีย 34 รายน์ี้ ไป้สู่ัมูผัสู่คน์ใน์ครอบครัวีเดิ์ียวีกัน์เพื่ียง 74 คน์ 
หรอ่ผ่�ป้ว่ียแต้�ละรายมูผี่�สู่มัูผสัู่ใน์ครอบครวัีของต้น์เฉัล่ียเพื่ยีงสู่องคน์กวี�า ๆ

ถ�าคุณผ่�อ�าน์เป้็น์คน์ที่อย่�ใน์ครอบครัวีเดีิ์ยวีกัน์กับผ่�ป้่วียใน์ช�วีงน์ั้น์ 
จะมูีโอกาสู่ต้์ดิ์เช่้อ 9.5% หร่อราวี 1 ใน์ 10 

แต้�ค�าเฉัลี่ยขน์าดิ์ครอบครัวีไมู�รวีมูผ่�ป้่วียอย่�ที่ 2 คน์กวี�า ๆ ผ่�ป้่วีย
แต้�ละคน์ก็แพื่ร�เช่้อให�คน์ใน์ครอบครัวีราวี 0.2 คน์

อัน์น์ี้เป้็น์ค�า reproduction number หร่อค�า R ใน์พื่่้น์ที่ (com-
partment) เล็ก ๆ ค่อครอบครัวี ค�าน์ี้น์�อยกวี�า 1 โรคระบาดิ์คงจะสู่งบไป้
เอง ถึงแมู�จะมูีการแพื่ร�เช่้อใน์ครอบครัวีบ�าง ที่สู่ำาคัญ่อย�าให�ท�าน์ผ่�ต้์ดิ์เช่้อ
ไป้แพื่ร�เป้็น์กลุ�มูก�อน์ (cluster) ใหญ่�ก็แล�วีกัน์

แต้�ที่เราทำาค่อเก็บแยกผ่�ป้่วียที่ยังต้รวีจพื่บเช่้อหร่อซากเช่้อไวี�ใน์ 
โรงพื่ยาบาลก็เป้็น์เร่�องที่ถ่กต้�องแล�วี ค�า R จะไดิ์�ลดิ์ลงเป้็น์ศั่น์ย์ไวี ๆ

เมู่�อสู่ถ์ต้์ (ซึ่งต้�องเช่�อไวี�ก�อน์วี�ามูาจากข�อมู่ลที่ดิ์ี) เป้็น์อย�างน์ี้ ผมูก็
มูองโลกใน์แง�ดิ์วีี�า เราไมู�ต้�องรอวัีคซนี์ ทกุคน์ทำาหน์�าทีใ่ห�ดิ์ทีีสู่่ดุิ์ สู่งบเสู่งีย่มู
เจียมูต้ัวี อย�าซ�ามูาก อย�าหวีังรวียมูาก รวียเร็วี เจ�าโรคร�ายน์ี้มูัน์ก็จะค�อย ๆ  
จากเราไป้

     (20 เมูษายน์ 2563)







 ขณะนี้ การระบาดในประเทศไทย
อยู่ในระดับที่ควบคุมได้พอสมควร 

เรามาถึงจุดที่ต้องคำานึงถึงคนไทยในต่างประเทศให้มากขึ้น 
      ทางกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุข

กับนัก modeling ควรประชุมวางแผนร่วมกัน
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ตอนที่ 26 
Modeling

ฝากถึงทีมู modeling ทั้งใน์และน์อกกระทรวีงสู่าธิารณสูุ่ข
Modeling เป้น็์ว์ีชาการทางคณต์้ศัาสู่ต้รแ์ละสู่ถต์้ท่ี์สู่ร�างแบบจำาลอง

หร่อสู่มูการต้�าง ๆ จากข�อมู่ลและข�อสู่มูมูต้์ที่มูีอย่� เพื่่�อให�เห็น์อ์ทธิ์พื่ลของ
ป้ัจจัยต้�าง ๆ ที่มูีผลต้�อสู่์่งที่เราสู่น์ใจ

ป้ระเทศัไทยมีู modeling team อย่�มูากใน์สู่าขาต้�าง ๆ ทั้ง
อตุ้น์ุ์ยมูวีท์ยา เศัรษฐศัาสู่ต้ร ์และสู่าธิารณสุู่ข สู่ำาหรบัสู่ถาน์การณ ์COVID-19 
หน์�าที่จำาเพื่าะของทีมูเหล�าน์ี้ ค่อ พื่ยากรณ์วี�าโรคจะเพื่์่มูขึ้น์หร่อลดิ์ลงดิ์�วีย
ควีามูเรว็ีอย�างไร ถ�ามีูมูาต้รการต้�าง ๆ  เกด์ิ์ข้ึน์ จะมูผีลอย�างไรต้�อการระบาดิ์
ของโรค ทรัพื่ยากรทางสู่าธิารณสูุ่ขที่มูีอย่�จะเพื่ียงพื่อหร่อไมู� จะมูีผ่�ป้่วียล�น์
สู่ถาน์พื่ยาบาลจน์ไมู�สู่ามูารถให�บร์การหร่อไมู� อย�างไร เมู่�อไร

ขณะน้ี์ การระบาดิ์ใน์ป้ระเทศัไทยอย่�ใน์ระดิ์บัทีค่วีบคมุูไดิ์�พื่อสู่มูควีร 
เรามูาถึงจุดิ์ที่ต้�องคำาน์ึงถึงคน์ไทยใน์ต้�างป้ระเทศัให�มูากขึ้น์ 

มูีคน์ไทยอย่�ต้�างป้ระเทศัไมู�น์�อย
เป้็น์ที่น์�ากังวีลวี�าการอย่�ต้�างป้ระเทศัท้ังใน์ยุโรป้ อเมูร์กา และ

ป้ระเทศัเพื่่�อน์บ�าน์อาเซียน์ อาจจะมูีควีามูเสู่ี่ยงสู่่งกวี�าอย่�ป้ระเทศัไทย โดิ์ย
เฉัพื่าะกลุ�มูที่ไมู�ไดิ์�มูีที่อย่�ถาวีรและอย่�ใน์พื่่้น์ที่ซึ่งมูีการระบาดิ์

ผมูเช่�อวี�ามูีคน์จำาน์วีน์มูากต้�องการกลับป้ระเทศัไทยโดิ์ยเร็วี แต้�
ต้์ดิ์ขัดิ์เร่�องการเดิ์์น์ทางและขั้น์ต้อน์ต้�าง ๆ

ขณะน้ี์สู่ถาน์การณ์ใน์ป้ระเทศัไทยดีิ์ขึน้์อย�างช�า ๆ  จำาน์วีน์ผ่�ป่้วียราย
ใหมู�สู่�วีน์หน์ึ่งมูาจากผ่�ที่เพื่์่งเดิ์์น์ทางเข�าป้ระเทศั

ถงึเวีลาทีจ่ะต้�องทบทวีน์วี�าอตั้ราการรับคน์ไทยกลบับ�าน์ควีรจะป้รบั
เป้ลี่ยน์อย�างไรใน์ช�วีงน์ี้
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ทางกระทรวีงต้�างป้ระเทศัและกระทรวีงสู่าธิารณสูุ่ขกับน์ัก mod-
eling ควีรป้ระชุมูวีางแผน์ร�วีมูกัน์

ถ�าเรารับคน์ไทยกลับใน์อัต้ราป้ัจจุบัน์ไป้เร่�อย ๆ  จะมูีผลอย�างไร คน์
ไทยทีป่้ว่ียอย่�ใน์ต้�างป้ระเทศัเหล�าน์ัน้์จะไดิ์�รบัการดิ์แ่ลแต้กต้�างกบัคน์ไทยใน์
ป้ระเทศัอย�างไร คาดิ์วี�าจำาน์วีน์ผ่�ป้่วียที่น์ำาเข�าจะสู่่งขึ้น์หร่อลดิ์ลง

เมู่�อคน์ไทยใน์ต้�างป้ระเทศัป่้วียมูากขึน้์ เศัรษฐก์จใน์ต้�างป้ระเทศัอาจ
จะฟืน้์ต้วัีช�า กวี�าจะไดิ์�งาน์ทำาอาจจะต้�องรอน์าน์ ควีามูต้�องการกลบัป้ระเทศั
จะมูากขึ้น์ ต้ัวีเลขที่สู่ำารวีจไดิ์�ใน์อดิ์ีต้จะไมู�เป้็น์ป้ัจจุบัน์

3-4 วีัน์มูาน์ี้ การบร์หารสู่ถาน์กักกัน์โรคที่รัฐจัดิ์ไวี� (state quaran-
tine) ใน์แน์วีชายแดิ์น์เป้็น์อย�างไร มูีการป้ระเมู์น์ควีามูป้ลอดิ์ภัยของผ่�ถ่ก
กักต้ัวีวี�าจะไมู�ไดิ์�รับเช่้อจากผ่�ถ่กกักต้ัวีรายอ่�น์ไดิ์�ดิ์ีจร์งหร่อเป้ล�า 

ถ�าเพื่์มู่อตั้ราการรับเข�าป้ระเทศั สู่ถาน์กกักัน์โรคท่ีรฐัจัดิ์ไวี�ของเรามีู
มูากพื่อไหมู โรงพื่ยาบาลจะมูีภาระรับผ่�ป้่วียมูากขึ้น์เท�าไร รับไหวีไหมู โดิ์ย
เฉัพื่าะโรงพื่ยาบาลใน์แน์วีเขต้ชายแดิ์น์มูาเลเซีย

การรับคน์ไทยกลับบ�าน์มูีผลต้�อจำาน์วีน์ผ่�ต้์ดิ์เช่้อใหมู�ใน์ป้ระเทศัไทย
อย�างไร ใน์ระยะสู่ัน้์และระยะป้าน์กลาง จะมูผีลต้�อการต้�องยด่ิ์เวีลาทีจ่ะต้�อง
ป้ิดิ์เมู่อง โดิ์ยเฉัพื่าะอย�างย์่งเมู่องต้ามูแน์วีชายแดิ์น์หร่อไมู�

     (21 เมูษายน์ 2563)







ถ้าการรักษากฎหมายทำาได้ดี 
รัฐบาลควบคุมจุดผ่านแดนตามธรรมชาติได้หมด 

มาตรการที่ทำาอยู่นี้ก็อาจจะได้ผล 
แต่ถ้าชายแดนเราพรุนไปหมด

เสมือนเฝือกขาด ๆ ต้อนปลาเข้าไซไม่ได้ 
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ตอนที่ 27 
ไซกับเฝือกและมนต์ของพระสังข์
สำาหรับการรับคนชายขอบชายแดนใต้กลับบ้าน

พื่วีกเราสู่�วีน์ใหญ่�คงร่�จัก “ไซ” แต้�ไมู�ร่�จัก “เฝือก” 
ไซเป้็น์เคร่�องมู่อดิ์ักป้ลา คน์ไทยจึงดิ์ัดิ์แป้ลงมูาเป้็น์เคร่�องลางของ

ขลังสู่ำาหรับคน์ค�าขาย ให�ล่กค�าและเง์น์ทองซึ่งเป้็น์เสู่มู่อน์ป้ลา ให�มูาเข�าไซ
เฝอืก ต้ามูพื่จน์าน์กุรมูราชบณัฑต์้ยสู่ถาน์บอกวี�า “ของทำาเป้น็์ซี ่ถกั

ให�ต้์ดิ์กัน์เป้็น์ผ่น์ สู่ำาหรับกั้น์น์ำ้า ดิ์ักป้ลา หร่อห�อศัพื่” เคร่�องมู่อน์ี้ล�อมูป้ลา
ให�วี�ายเข�ามูาสู่่�ป้ากไซ 

เฝือกช�วีงส้ัู่น์ ๆ น่ั์น์แหละครับท่ีน์ำามูาพื่ัน์เมู่�อกระดิ์่กแขน์หัก ต้�อ
มูาฝร่ังมูาสู่อน์หมูอเราวี�าให�ใช�ป้่น์ป้ลาสู่เต้อร์แทน์ กระดิ์่กจะสู่มูาน์ต้์ดิ์กัน์
ไดิ์�ดิ์ีกวี�า หมูอรุ�น์ใหมู�จึงร่�จักแต้�เฝือกป้่น์ แต้�หมูอชาวีบ�าน์จำาน์วีน์หน่ึ์งยัง
ใช�เฝือกไมู�

สู่ำาหรับบทควีามูน์ี้ เฝือก หมูายถึงเฝือกกั้น์น์้ำาดิ์ักป้ลาครับ
ใน์การควีบคุมูโรคระหวี�างป้ระเทศั พื่รมูแดิ์น์คั่น์ระหวี�างป้ระเทศั 

เช�น์ น์�าน์ฟ้า มูหาสู่มูุทร คน์เดิ์์น์ทางระหวี�างป้ระเทศัต้�องผ�าน์ดิ์�าน์ที่สู่น์ามู
บ์น์ เข�าสู่่�สู่ถาน์กักกัน์โรคที่รัฐจัดิ์ไวี� (state quarantine) ซึ่งเหมู่อน์ไช

มูอีย่�คน่์หน์ึง่ท่ีสู่น์ามูบน์์สู่วุีรรณภม์ู่ ป้ลาไทยร�อยกวี�าชวีีต์้ไมู�ยอมูเข�า
ไซ เพื่ราะไมู�มูีเฝือกค่อฝ่าย รป้ภ.สู่น์ามูบ์น์กั้น์ ป้ลาเหล�าน์ี้กลับไป้อย่�บ�าน์
ต้น์เอง โชคดิ์ีท่ีไมู�ไดิ์�แพื่ร�เช่้อ กวี�ารัฐบาลจะร�ายมูน์ต้์พื่ระสู่ังข์ เช์ญ่ป้ลา 
กลับมูาเข�าไซไดิ์�ก็ใช�เวีลาหลายวีัน์

หลังจากวีัน์น์ั้น์มูา รัฐบาลก็จัดิ์การทำาเฝือกอย�างเรียบร�อย คน์ที่
เดิ์์น์ทางมูาทางอากาศัทั้งหมูดิ์ต้�องเดิ์์น์เข�าสู่่�สู่ถาน์กักกัน์โรคท่ีรัฐจัดิ์ไวี� โดิ์ย
ป้รย์าย ป้ลาท่ีบ์น์มูาทางอากาศักต็้�องเข�าไซหมูดิ์ไมู�มีูเหล่อ คน์ไทยทีอ่ย่�เมูอ่ง
ไทยไมู�ไดิ์�ไป้ไหน์ก็ค�อยหายกังวีลหน์�อย 
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แต้�ทางบกโดิ์ยเฉัพื่าะชายแดิ์น์ใต้�น์ั้น์ ระบบป้้องกัน์การเล็ดิ์ลอดิ์ซึ่ง
เป้รยีบเสู่มู่อน์เฝือกกัน้์ป้ลาของเราไมู�แข็งแรง พื่รมูแดิ์น์เป้น็์เสู่�น์สู่มูมูต้ต์้ามู
แน์วีทางภ่มู์ศัาสู่ต้ร์ สู่�วีน์ใหญ่�เป้็น์ลำาน์้ำาและสู่ัน์เขา ยาวีมูาก เก์น์กวี�ากอง
กำาลังต้ำารวีจทหารจะป้ิดิ์ช�องไดิ์�ทั้งหมูดิ์ ต้อน์น์ี้ก็อย่�ที่ใจของคน์ที่อยากกลับ
บ�าน์ล�ะครับ วี�าจะเล่อกกลับทางไหน์

วีธ์ิแีรก กลับผ�าน์กงสุู่ล มีูบรก์ารอย�างดีิ์ ท�าน์รบัสู่�งจากกัวีลาลมัูเป้อร์
ถึงดิ์�าน์ไทยฟรี แต้�รายจ�ายเร่�องอ่�น์ ๆ เช�น์ ค�าเดิ์์น์ทางจากจุดิ์ทำางาน์ใน์
มูาเลเซียไป้ยังกงสุู่ล ค�าใช�จ�ายใน์การต้รวีจหาเช้่อ และใบรับรองแพื่ทย์ 
ต้ลอดิ์จน์ค�าใช�จ�ายระหวี�างพื่ักรอใน์เมู่องใหญ่�คงจะไมู�ฟรี

วี์ธิีท่ีสู่อง กลับผ�าน์ดิ์�าน์โดิ์ยไมู�ผ�าน์กงสุู่ล เห็น์วี�าจะโดิ์น์ป้รับ 800 
บาท แล�วีเข�าเมู่องไทยไดิ์�เหมู่อน์เพื่่�อน์ เพื่ียงแต้�การเดิ์์น์ทางจากท่ีอย่�มูา
จุดิ์ผ�าน์แดิ์น์ต้�องออกค�าใช�จ�ายเอง ถ�าผมูอย่�ใกล�ชายแดิ์น์ ผมูคงเล่อกวี์ธีิ
น์ี้น์ะครับ

วีธ์ิสีู่ดุิ์ท�าย ค่อผ�าน์จดุิ์ผ�าน์แดิ์น์ต้ามูธิรรมูชาต้ ์เช�น์ ช�วีงแคบ ๆ  เก่อบ
ร�อยจุดิ์ ของแมู�น์้ำาโก-ลก หร่อ สูุ่ไหงโก-ลก (คำาวี�าสูุ่ไหง เป้็น์ภาษามูลาย่
แป้ลวี�าแมู�น์้ำา คำาวี�าโก-ลก แป้ลวี�ามูีดิ์อีโต้� ช่�อเมู่องมูีคำาวี�าสูุ่ไหงอย่�ดิ์�วียพื่บ
ไดิ์�ทั่วีไป้ใน์แหลมูมูลาย่ เหมู่อน์บ�าน์เราเรียกช่�อต้ั้งแต้�หมู่�บ�าน์จน์ถึงจังหวีัดิ์
ต้ามูช่�อแมู�น์้ำา เช�น์ แมู�ฮ�องสู่อน์ แมู�จัน์ ฯลฯ) วี์ธิีน์ี้ผ์ดิ์กฎหมูาย แต้�ชาวีบ�าน์
จำาน์วีน์มูากป้ฏ์บัต้์เป้็น์ป้ระจำาเพื่ราะเป้็น์วี์ถีชีวี์ต้ของเขา มีูเร่อจับป้ลาพื่าย
ไป้มูาอย่�ท้ังสู่องฝ่ัง ถ�าผมูเข�าป้ระเทศัมูาเลเซียอย�างผ์ดิ์กฎหมูาย ขากลับ
ผมูก็คงต้�องเสู่ี่ยงใช�เสู่�น์ทางน์ี้ ถ�าถ่กจับก็จะต้�องโดิ์น์ป้รับ 800 บาท ต้รวีจ
ดิ์ีเอ็น์เอ ใน์ฐาน์ะกลุ�มูเสู่ี่ยงที่เกี่ยวีกับควีามูไมู�สู่งบต้ามูระเบียบ จากน์ั้น์ก็
เข�าไป้สู่่�กระบวีน์การกักโรค 14 วีัน์ แต้�ถ�าผมูไมู�โดิ์น์จับ ผมูจะไป้รายงาน์ต้ัวี
กบัทางการเพื่่�อขอกกัต้วัีและแถมูดิ์�วียต้รวีจดิ์เีอน็์เอไหมู ผมูน์�าจะไป้หลบ ๆ  
ซ�อน์ ๆ อย่�บ�าน์ญ่าต้์หร่อเพื่่�อน์ฝ่ง หร่อไมู�ก็เข�าไป้หาสู่หายใน์ป้่าไป้เสู่ียเลย

บอกยากครบัวี�าคน์ไทยใน์มูาเลเซียเล่อกกลับบ�าน์โดิ์ยวีธี์ิใดิ์มูากท่ีสุู่ดิ์
กระทรวีงการต้�างป้ระเทศัหร่อกงสูุ่ลมูีต้ัวีเลขของผ่�ที่เล่อกช�องทางแรก ซึ่ง
สู่�วีน์ใหญ่�เป้็น์คน์ชั้น์กลางที่ไป้ทำาธิุระ เรียน์หน์ังสู่่อ ผ่�ที่เล่อกช�องทางที่สู่อง
เป้น็์กลุ�มูคน์ชายแดิ์น์ธิรรมูดิ์า สู่�วีน์ผ่�ทีเ่ลอ่กช�องทางทีสู่่ามูอาจจะเป้น็์คน์สู่์น้์
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ไร�ไมู�ต้อก ไมู�มูีเง์น์ (อาจจะมูีแต้�คดิ์ี) ต้์ดิ์ต้ัวี 
กลุ�มูทีน่์�าจะน์ำาโรคโควีด์ิ์เข�าป้ระเทศัไทยโดิ์ยท่ีเราปิ้ดิ์กัน้์ไดิ์�ยากท่ีสุู่ดิ์

น์�าจะเป้็น์กลุ�มูที่สู่ามู 
สู่งัคมู เศัรษฐก์จ และควีามูขัดิ์แย�งทางการเมูอ่งเช์งชาต้พ์ื่นั์ธิุผ์ก่พื่นั์

กนั์แกะไมู�ออก มูาต้รการไมู�แข็งท่ีราชการใช� จบัป้ระเด็ิ์น์ควีามูม่ัูน์คงทางการ
เมูอ่งเป้น็์แกน์ อาจจะทำาให�ควีามูมูัน่์คงทางสู่ขุภาพื่จากโรคระบาดิ์ย�อหย�อน์
ลงไป้ ควีามูขัดิ์แย�งน์ี้จะแก�ไดิ์�อย�างไร

ถ�าการรักษากฎหมูายทำาไดิ์�ดิ์ี รัฐบาลควีบคุมูจุดิ์ผ�าน์แดิ์น์ต้ามู
ธิรรมูชาต้ไ์ดิ์�หมูดิ์ มูาต้รการทีท่ำาอย่�น์ีก้อ็าจจะไดิ์�ผล แต้�ถ�าชายแดิ์น์เราพื่รนุ์
ไป้หมูดิ์เสู่มู่อน์เฝือกขาดิ์ ๆ  ต้�อน์ป้ลาเข�าไซไมู�ไดิ์� มูาต้รการดิ์งักล�าวีน์อกจาก
จะไมู�ไดิ์�ผลทางการทหารแล�วี ยังเสีู่ยผลทางการเมูอ่ง และทำาให�การควีบคมุู
โรคระบาดิ์ไมู�ไดิ์�ผลดิ์�วีย 

การทำาให�ผ่�คน์จำาน์วีน์หน์ึ่งต้�องหลบหนี์เข�าเมู่อง ทำาให�พื่่้น์ท่ีกลาย
เป้็น์สู่ีเทา เวีลาจะไป้สู่อบสู่วีน์โรค ชาวีบ�าน์อาจจะไมู�แน์�ใจวี�ามูาสู่่บเร่�อง
ควีามูมูั่น์คงดิ์�วียหร่อเป้ล�า ควีามูสู่ลัวีอาจจะสู่ร�างควีามูสัู่บสู่น์ และดีิ์ไมู�ดิ์ี
อาจจะมีูการต้อบโต้�ดิ์�วียควีามูรุน์แรง ซ่ึงทำาให�ก์จกรรมูควีบคุมูโรคเป้็น์ไป้
ไมู�ไดิ์�ใน์ที่สูุ่ดิ์ 

ผมูเสู่น์อวี�า ยามูน์ี้เราต้�องการท�าทีสู่มูาน์ฉััน์ท์เป้็น์พื่์เศัษ เพื่่�อที่จะ
ทำาให�การควีบคมุูโรคใน์พื่่น้์ทีซ่ึง่เป้็น์ไข�แดิ์งของโควีด์ิ์ดิ์ำาเน์น์์การไดิ์�ดิ์ขีึ้น์ เจ�า
หน์�าที่สู่าธิารณสูุ่ขเข�าน์อกออกใน์ไดิ์�ง�าย ไมู�มูีพื่่้น์ที่ no-man’s land โรคจะ
สู่งบไดิ์� แล�วีอย�างอ่�น์ค�อยมูาวี�ากัน์

Health as a Bridge for Peace ครับ
เฝอืกต้ามูพื่รมูแดิ์น์ของเรากัน้์ป้ลาไมู�ไดิ์�ผล เราต้�องอาศัยัมูน์ต้พ์ื่ระ

สู่ังข์หร่อพื่ระอภัยมูณีครับ ทำาไซให�น์�าเข�ามูาอย่� น์�าป้ลอดิ์ภัย ป้ลาทั้งหลาย
จะไดิ์�วี�ายเข�ามูาใน์ไซ

อ�างคำาพื่ด่ิ์ฝรัง่ก็ไดิ์�ครบั ยทุธิศัาสู่ต้รส์ู่งครามูโลกครัง้ทีห่น์ึง่เมู่�อร�อย
กวี�าป้ีมูาแล�วี Carrot and Stick ค่อ เอาแครอทไป้ล�อข�างหน์�าทำาให�สู่ัต้วี์
ต้�างพื่ยายามูย่�น์คอเดิ์์น์ไป้ใน์ท์ศัที่เราต้�องการ ขณะเดิ์ียวีกัน์ก็มูีไมู�เรียวีเร�ง
ให�เดิ์์น์ไป้พื่ร�อมู ๆ กัน์ ลองไป้ดิ์่ร่ป้ใน์ Wikipedia สู่์ครับ
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โดิ์ยเฉัพื่าะยามูโรคระบาดิ์แบบน์ี้ ใช� carrot ก�อน์น์ะครับ ใช� stick 
เฉัพื่าะเท�าที่จำาเป้็น์ ถ�าให�ชาวีบ�าน์ชายแดิ์น์เห็น์วี�าไมู�ไดิ์�ใช� stick เลย การ
ควีบคุมูโรคใน์พื่่้น์ที่ไข�แดิ์งของโควี์ดิ์น์ี้จะไดิ์�ผลดิ์ีที่สูุ่ดิ์

ใน์ทางป้ฏบ์ตั้ ์การต้รวีจดิ์เีอน็์เอเป้น็์สู่ญั่ลักษณข์อง stick ครบั เมู่�อ
สู่ีห่�าสู่บ์ป้ทีีแ่ล�วี ทุกเช�า อาจารยห์มูอป้ระสู่พื่ รัต้น์ากร เพื่่�อน์รกัของป้า๋เป้รมู
จะจัดิ์รายการช่�อ “ใจเขาใจเรา” เพื่่�อเต้่อน์คน์ไทยเสู่มูอวี�าทำาอะไรให�ค์ดิ์ถึง 
others’ perspective หร่อมูุมูมูองของคน์อ่�น์ที่ไมู�ใช�เรา เราไมู�อยากให�ใคร
มูาต้รวีจพื่ัน์ธิุกรรมูของเราโดิ์ยที่เราไมู�ไดิ์�ป้ระโยชน์์อะไร เราก็พื่ึงป้ฏ์บัต้์กับ
เขาอย�างน์ั้น์ 

ให� carrot จะให�อะไรบ�าง ผมูค์ดิ์ถึง ล์ล์ต้พื่ระลอ วีรรณกรรมู
สู่มูัยสู่มูเดิ์็จพื่ระน์ารายณ์มูหาราช เขียน์วี�า “แข็งดัิ์งเหล็กเง์น์ง�าง อ�อน์
ไดิ์� โดิ์ยใจ” ถ�าเราแสู่ดิ์งควีามูจร์งใจช�วียเหล่อ ลดิ์ค�าป้รับสู่ำาหรับคน์ยากไร� 
ช�วียให�เขาไดิ์�รบัการสู่น์บัสู่น์นุ์ทางการเงน์์ต้ามูสู่ท์ธิข์องคน์ไทยต้ามูโครงการ
เยียวียาโควี์ดิ์ของรัฐสู่์ครับ ผมูเช่�อวี�าเป้็น์มูน์ต้์ของพื่ระสู่ังข์อัน์ศัักดิ์์�ส์ู่ทธิ์�
เรยีกให�ป้ลาทัง้หลายกลบัสู่่�วีงัน์้ำาป้ระเทศัไทยโดิ์ยคน์ไทยป้ลอดิ์จากโควีด์ิ์ไดิ์� 
น์ะครับ

     (22 เมูษายน์ 2563)







เรามีบทเรียนเกี่ยวกับโรฮีนจาและอูยกูร์มาแล้ว 
ว่าพยายามหลบหนีตลอดเวลา 

ส่งตัวกลับประเทศทางโน้นก็ไม่รับ    
ในกรณีนี้ถ้าหลุดออกไป

มีโอกาสที่จะแพร่โรคร้ายกลับมาหาเรา
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ตอนที่ 28 
ตามล่าหาโควิด สะกิดแผลเก่า

รายงาน์จำาน์วีน์ผ่�ต้์ดิ์เช่้อโควี์ดิ์รายใหมู� เพื่์่มูขึ้น์จากเมู่�อวีาน์ 15 ราย 
กลายเป้็น์ 53 ราย อย�างไมู�คาดิ์ค์ดิ์มูาก�อน์

ใน์จำาน์วีน์น์ี้ 42 รายอย่�ใน์ศั่น์ย์กักกัน์คน์ต้�างชาต้์ที่เข�าเมู่องผ์ดิ์
กฎหมูาย เร่�องน์ี้ทำาให�คน์ไทยร่�สู่ึกไป้ต้�าง ๆ กัน์ เช�น์

•  ที่ผ�าน์มูามูีการกลบเกล่�อน์ควีามูจร์งหร่อเป้ล�า
•  การเพื่์่มูขึ้น์อย�างรวีดิ์เร็วีจะทำาให� โรคกลับมูาระบาดิ์อีกไหมู
•  ไป้พื่บผ่�ป้่วียพื่วีกน์ี้ไดิ์�อย�างไรกัน์
•  ต้�องค�น์หาผ่�ป้่วียใน์จุดิ์ต้�าง ๆ เพื่์่มูขึ้น์อีกไหมู
•  แล�วีจะทำาอย�างไรกับคน์ต้�างชาต้์ที่เข�าเมู่องผ์ดิ์กฎหมูายเหล�าน์ี้
ที่ผ�าน์มูาเป้็น์ที่ย่น์ยัน์หลายต้�อหลายครั้งครับ วี�าทางการไทยไมู�

เคยค์ดิ์จะป้กป้ิดิ์หร่อบ์ดิ์เบ่อน์ข�อมู่ลเลย เพื่ียงแต้�วี�าคุณหมูอทั้งหลายต้�อง
รายงาน์ผลการต้รวีจหาผ่�ป้่วียให�ผ่�วี�าราชการจังหวีัดิ์น์ั้น์ ๆ และผ่�วี�าฯ แจ�ง
ขึ้น์ไป้ทางน์ายกฯ และเข�าสู่่� ศับค. 

ผมูไมู�เคยไดิ์�ย์น์คุณหมูอท�าน์ใดิ์บ�น์เลยวี�ามูีควีามูพื่ยายามูป้กป้ิดิ์
เพื่ียงแต้�หลายครั้งท�าน์เหล�าน์ั้น์ต้�องชะงักการต้ัดิ์ส์ู่น์ใจก�อน์วี�า ถ�า
สู่าธิารณชน์ไดิ์�รบัร่�ข�าวีเหล�าน้ั์น์แล�วีจะมีูควีามูร่�สู่กึอย�างไร และแล�วีใน์ท่ีสุู่ดิ์
กม็ูกีารเผช์ญ่หน์�ากบัควีามูจร์งอย�างโป้ร�งใสู่ และสู่ร�างการมูสีู่�วีน์ร�วีมูใน์การ
แก�ป้ัญ่หา

จังหวีัดิ์สู่งขลาสู่ร�างข�าวีใหญ่�เกี่ยวีกับโควี์ดิ์ 2 ข�าวีห�างกัน์ไมู�ถึง
สู่ัป้ดิ์าห์

ข�าวีแรกเป้็น์การต้์ดิ์เช่้อของเจ�าหน์�าที่ต้รวีจคน์เข�าเมู่อง มูีการต้์ดิ์
เช่้อใน์ที่ทำางาน์แห�งหน์ึ่งและลามูไป้อีกแห�งหน์ึ่งดิ์�วีย รวีมู 8 ราย เจ�าหน์�าที่



198 สู้โควิดแบบไทย ๆ

อีก 31 คน์ต้รวีจไมู�พื่บเช่้อ แต้�ก็ต้�องกักต้ัวี 14 วีัน์ ล�างทำาควีามูสู่ะอาดิ์
สู่ำาน์ักงาน์ และป้ิดิ์ทำางาน์ไป้อีกหลายวีัน์ เร่�องน์ี้ ไมู�เป้็น์ไรหรอกครับท�าน์ผ่�
บัญ่ชาการ ของมูัน์พื่ลาดิ์กัน์ไดิ์� เราต้�องยอมูรับวี�าเช่้อมูัน์เก�งกวี�าเรา มูัน์
เอาเราทีเผลอ

อีกข�าวีหน์ึ่ง 2-3 วีัน์ต้�อมูา น์ักระบาดิ์วี์ทยาทีมูเดิ์ียวีกัน์ก็สู่่บสู่วีน์ต้�อ
ไป้ ไดิ์�เบาะแสู่วี�าเช่อ้อาจจะมูาจากผ่�ต้�องขงัใน์ศัน่์ยก์กักนั์คน์ต้�างดิ์�าวีหลบหน์ี
เข�าเมูอ่ง ทมีูสู่าธิารณสู่ขุใน์พื่่น้์ทีก่เ็ลยขออน์ญุ่าต้ลุย ต้รวีจพื่บเช่อ้ใน์พื่วีกน์ี้
อีก 42 ราย มูีทั้งชาวีอาเซียน์ดิ์�วียกัน์ ค่อ มูาเลเซีย พื่มู�า เวีียดิ์น์ามู อ์น์เดิ์ีย
และ ป้ากีสู่ถาน์ ต้ลอดิ์จน์เยเมูน์ ข�าวีน์ี้ชวีน์ให�ผงะอย่�เหมู่อน์กัน์ ยังต้รวีจ
ไมู�หมูดิ์ครับ ชาวีโรฮีน์จาอีกมูากกวี�าน์ี้ยังไมู�ไดิ์�ต้รวีจ ต้�องต้์ดิ์ต้ามูต้อน์ต้�อไป้

ทัง้ 2 ข�าวีน้ี์ต้�องช่�น์ชมูควีามูโป้ร�งใสู่ของหน์�วียราชการแห�งน้ั์น์ และ
ทางสู่าธิารณสู่ขุท่ีทำางาน์อย�างต้รงไป้ต้รงมูา ทำาให�คน์ไทยทราบสู่ถาน์การณ์
ที่แท�จร์งใน์เวีลาอัน์รวีดิ์เร็วี

2 ข�าวีน์ี้จะบ�งชี้ ไป้ใน์ท์ศัทางวี�าโควี์ดิ์จะกลับมูาระบาดิ์หน์ักใน์ไทย
อีกไหมู ผมูค์ดิ์วี�าน์�าจะไมู�ถึงขน์าดิ์น์ั้น์ ที่หน์�วียราชการเราต้รวีจพื่บผ่�สู่ัมูผัสู่
ต้์ดิ์เช่้อไดิ์�เร็วี หวีังวี�าโรคยังไมู�กระจายไป้กวี�างน์ัก สู่�วีน์ที่ศั่น์ย์กักกัน์ต้รวีจ
พื่บค�อน์ข�างช�า อัต้ราต้รวีจพื่บเช่้อราวี 80% ใกล�เคียงกับกลุ�มูที่กลับจาก
อ์น์โดิ์น์ีเซียเมู่�อ 2 สู่ัป้ดิ์าห์ที่แล�วี แสู่ดิ์งวี�าเช่้อแพื่ร�ใน์กลุ�มูน์ี้เก่อบจะเต้็มูที่ 
แต้�กลุ�มูน้ี์ถก่กกับร์เวีณ น์�าจะยังไมู�ไดิ์�แพื่ร�เช่อ้ออกมูากน์กั แต้�วี�าก็ไมู�แน์�น์ะ
ครับของมูัน์พื่ลาดิ์กัน์ไดิ์� อีก 1 สู่ัป้ดิ์าห์จะร่�ผล

คน์ทีต่้รวีจพื่บเช้่อเก่อบทัง้หมูดิ์ไมู�มีูอาการ แล�วีสู่าธิารณสุู่ขไป้ต้รวีจ
พื่บไดิ์�อย�างไร

ภาษาวี์ชาการทางระบาดิ์วี์ทยาเรียกวี�า “การสู่อบสู่วีน์โรค”ครับ ผ่�
ป้ว่ียทีเ่ป้น็์โรคระบาดิ์ทกุคน์ต้�องมูเีจ�าหน์�าทีสู่่าธิารณสู่ขุทีร่บัผด์ิ์ชอบใน์พื่่น้์ที่
ไป้สู่อบสู่วีน์ ณ โรงพื่ยาบาล เพื่่�อให�ไดิ์�ข�อมู่ลวี�าขณะน์ี้พื่ักอย่�ที่ไหน์ ที่ผ�าน์
มูาไป้ต้์ดิ์ต้�อกับใครบ�าง ขอเบอร์โทรศััพื่ท์ จากน้ั์น์เจ�าหน์�าท่ีสู่าธิารณสุู่ขก็
จะไป้เยี่ยมูบ�าน์และที่ทำางาน์ และเยี่ยมูผ่�สู่ัมูผัสู่ใกล�ช์ดิ์กับผ่�ป้่วีย แล�วีถามู
ป้ระวีัต้์วี�าไป้ไหน์มูาบ�าง ถามูอาการ ต้รวีจร�างกาย และต้รวีจหาเช่้อ ถ�าพื่บ
เช้่อก็รับมูาแยกตั้วีอย่�ท่ีโรงพื่ยาบาล ถ�าไมู�พื่บเช้่อก็ให�กักตั้วีเองอย่�ใน์บ�าน์
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 14 วีัน์ ภาษาอังกฤษเรียกกระบวีน์การน์ี้วี�า “Contact tracing” ซึ่งหมูาย
ถึง การต้์ดิ์ต้ามูผ่�สู่ัมูผัสู่โรค 

ระบบสู่าธิารณสู่ขุไทยทำา contact tracing เก�งมูากครบั กรณีอย�าง
สู่น์ามูมูวีย น์�องหมูอต้�าง ๆ  ต้ามูไป้จน์ทะลปุ้รโุป้ร�งไดิ์�ตั้วีผ่�ต้ด์ิ์เช้่อ และกกัตั้วี
ไดิ์�ทั้งหมูดิ์ ถึงแมู�จะเดิ์์น์ทางกลับต้�างจังหวีัดิ์ไป้ก็ต้ามูต้ัวีจน์ไดิ์� โรคจึงสู่งบ
คราวีน้ี์โป้๊ะเชะไป้เจอ 2 จุดิ์ใหญ่�ใน์ต้ำาบลที่ต้ั้งเดีิ์ยวีกัน์ก็ดิ์�วียวี์ธีิ contact 
tracing อัน์ชาญ่ฉัลาดิ์ของน์�อง ๆ น์ี่แหละครับ

ใน์ป้ระเทศัไทย contact tracing ที่ทางระบบสู่าธิารณสูุ่ขทำาเป้็น์
เคร่�องมู่อใน์การควีบคุมูโรคโควี์ดิ์ควีบค่�กับ social distancing ท่ีฝ่าย
ป้กครองดิ์ำาเน์์น์การ 2 วี์ธิีน์ี้ ไดิ์�ผลอย�างดิ์ีใน์รอบ 2-3 เดิ์่อน์ที่ผ�าน์มูา ขณะ
ที่ยุโรป้และอเมูร์กาไมู�ทัน์ไดิ์�ทำางาน์น์ี้ โดิ์น์โควี์ดิ์เล�น์งาน์จน์งอก�องอข์ง
จำาน์วีน์ผ่�ป้่วียเพื่์่มูขึ้น์อย�างรวีดิ์เร็วี จน์ทำา contact tracing ไมู�ไหวี ไดิ์�แต้�
เรียกร�องหาเคร่�องป้้องกัน์ (Personal protective equipment - PPE) ให�
คุณหมูอใน์โรงพื่ยาบาล และเคร่�องช�วียหายใจให�ผ่�ป้่วีย จำาน์วีน์ผ่�ป้่วียใน์
ป้ระเทศัไทยที่ยังอย่�ใน์ระดิ์ับท่ีพื่อรับมู่อไดิ์�อย�างที่เห็น์ ก็เพื่ราะงาน์เช์งรุก 
ของเราทำาไดิ์�ดิ์ีกวี�าเขา

น์อกจาก contact tracing แล�วี สู่าธิารณสูุ่ขยังมูียุทธิการป้่พื่รมู
ใน์บางกรณี เช�น์ การต้รวีจค�น์บางพื่่้น์ที่ใน์ กทมู. และล�าสูุ่ดิ์ใน์จังหวีัดิ์ยะลา
สู่าธิารณสูุ่ขไดิ์�เบาะแสู่ออกไป้ลุยป้ิดิ์หมู่�บ�าน์ต้รวีจไดิ์�ผ่�ต้์ดิ์เช่้อมูาอีก 6 ราย
ซึ่งน์�าช่�น์ชมูย์่งครับ

แล�วีทางสู่าธิารณสุู่ขจะทราบไดิ์�อย�างไรวี�าควีรจะไป้ลุยชุมูชน์ไหน์? 
เขามีูวีธี์ิหาเบาะแสู่ครบั สู่�วีน์ใหญ่�กต็้�อเน์่�องจาก contact tracing น่ั์น์แหละ
ครับ ถ�าพื่บเบาะแสู่วี�าชุมูชน์ใดิ์น์�าจะมูีกลุ�มูเสู่ี่ยงอย่�มูาก ก็จะสู่น์ธิ์กำาลังเข�า
ลุยค�น์หาผ่�ต้์ดิ์เช่้อมูาบำาบัดิ์ แต้�วี์ธิีการน์ี้ ไมู�ง�ายเลยครับ ต้�องมูีงาน์มูวีลชน์
ที่ดิ์ีมูาก 

การออกไป้ลุยมูีต้�น์ทุน์สู่่งกวี�า contact tracing ธิรรมูดิ์า ถ�าไมู�มูี
เบาะแสู่ที่ดิ์ีก็อาจจะควี�าน์้ำาเหลวี เสู่ียเง์น์ทองและเสู่ียเวีลาไป้มูากแต้�ไมู�
พื่บผ่�ต้์ดิ์เช่้อ เพื่ราะอัต้ราการต้์ดิ์เช่้อโดิ์ยไมู�มูีอาการใน์ป้ระเทศัไทยใน์ช�วีงน์ี้
ยังไมู�สู่่งมูาก ดิ์ังน์ั้น์พื่วีกผ่�ใหญ่�ใน์กระทรวีงจะสู่ั่งให�ใครไป้ลุยที่ไหน์ค์ดิ์ให�ดิ์ี
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เสู่ียก�อน์น์ะครับ ป้กต้์คน์ใน์พื่่้น์ที่หน์�างาน์จะมีูข�อมู่ลและเบาะแสู่ดีิ์กวี�าคน์
สู่�วีน์กลางอย่�แล�วี ป้ล�อยเขาลุย ให�กำาลังใจ สู่น์ับสู่น์ุน์ให�เขาทำาต้ามูที่เขา
เห็น์สู่มูควีรเถ์ดิ์ครับ

ป้ระเดิ์็น์สูุ่ดิ์ท�าย ค่อ ชาวีต้�างชาต้์ที่ต้์ดิ์เช่้อใน์ศั่น์ย์กักกัน์ ท�าน์รอง
น์ายกรัฐมูน์ต้รีซี่งดิ์่แลกระทรวีงสู่าธิารณสูุ่ขให�หลักการที่น์�ายกย�องวี�า เรา
ต้�องรักษาทุกชีวี์ต้ต้ามูมูาต้รฐาน์สู่าธิารณสูุ่ขไทย

ท�าน์ไมู�ไดิ์�พื่ด่ิ์ถงึป้ระเด็ิ์น์การหลบหนี์ ซึง่เรามีูบทเรยีน์เกีย่วีกบัโรฮนี์
จาและอ่ยกร่ม์ูาแล�วีวี�าพื่ยายามูหลบหนี์ต้ลอดิ์เวีลา สู่�งตั้วีกลับป้ระเทศัทาง
โน์�น์ก็ไมู�รบั ถ�าหลดุิ์ออกไป้บางทกีก็ลายเป้น็์เหย่�อของกระบวีน์การค�ามูน์ษุย์
ใน์ทีสู่่ดุิ์ ใน์กรณนี์ีถ้�าหลดุิ์ออกไป้มูีโอกาสู่ท่ีจะแพื่ร�โรคร�ายกลับมูาหาเรา เร่�อง
พื่วีกน์ี้ทีมูงาน์ใน์พื่่้น์ที่กำาลังหาทางแก�ป้ัญ่หาอย่� เราต้�องต้์ดิ์ต้ามูกัน์ต้�อไป้

เร่�องผ่�อพื่ยพื่น์ีบ้างทตี้�องทำาใจและให�เวีลาเยียวียาป้ัญ่หาสู่งัคมูอัน์
ซบัซ�อน์ของมูนุ์ษยชาต้ ์ท�าทีทีเ่ป้ดิิ์เผย ให�คน์อ่�น์มีูสู่�วีน์รบัร่�และช�วียเหล่อร�วีมู
มู่อจะทำาให�ทุกอย�างค�อย ๆ ดิ์ีขึ้น์

เมู่�อ 60-70 ป้ีที่แล�วี ชาวีจีน์แผ�น์ดิ์์น์ใหญ่�หลายล�าน์คน์ หน์ีข�ามูมูา
ฮ�องกงเพื่่�อจะออกสู่่�ป้ระเทศัท่ีสู่ามู โดิ์ยเฉัพื่าะอย�างย์่งป้ระเทศัไทย เมู่�อ
จีน์เป้ิดิ์ป้ระเทศัใหมู� ๆ ต้อน์ 40 ป้ีที่แล�วี คน์ไทยเช่้อสู่ายจีน์ไป้เยี่ยมูบ�าน์
บรรพื่บุรุษก็ต้�องซ้่อข�าวีของเคร่�องใช� เช�น์ โทรทัศัน์์ มูอเต้อร์ไซค์ เข�าไป้
ฝากญ่าต้์ ต้อน์น์ี้เป้็น์อย�างไรครับ ป้ระเทศัจีน์ไมู�เพื่ียงแต้�สู่�งมูอเต้อร์ไซค์มูา
ขายไทย สู่์น์ค�าไฮเทคก็ดิ์ี อีคอมูเมู์ร์ซก็ดิ์ี กลายเป้็น์ของจีน์ไป้มูากมูายแล�วี
“เง์น์ทองของมูายา ข�าวีป้ลาสู่์ของจร์ง” ป้ีน์ี้ผลไมู�ไทยราคาถ่กเพื่ราะอะไร
ก็เพื่ราะโควี์ดิ์ช�วียครับ ไมู�งั้น์จีน์สู่ั่งซ่้อหมูดิ์เราก็จะต้�องก์น์ของแพื่งไป้ดิ์�วีย

เมู่�อ 40 กวี�าป้ีที่แล�วี เขมูรแต้ก เวีียดิ์น์ามูแต้ก คน์เวีียดิ์น์ามูลอย
เร่อข�ามูฝ่ังมูาไทยนั์บหมู่�น์ สู่�วีน์หน์ึง่กม็ูาอย่�ทีช่ายหาดิ์สู่งขลานั์บพัื่น์คน์ ชาวี
กมัูพื่ช่ากต็้�องหน์กีารฆ�าล�างเผ�าพื่นั์ธิุม์ูาอย่�ท่ีศัน่์ยอ์พื่ยพื่ชายแดิ์น์ฝ่ังไทยน์บั
แสู่น์ บัดิ์เดิ์ี๋ยวีน์ี้การเต้์บโต้ทางเศัรษฐก์จของ 2 ป้ระเทศัน์ี้ก็ก�าวีกระโดิ์ดิ์ใน์
ขณะที่ไทยกำาลังล�มูลุกคลุกคลาน์ อีกไมู�ช�าเราก็อาจจะโดิ์น์เขาแซงไป้แล�วี

เวีลาไดิ์�ทำาหน์�าท่ีเยยีวียาบาดิ์แผลแห�งสู่งครามูใน์อน์์โดิ์จนี์ บทเพื่ลง
ที่วี�า “สู่งครามูอัน์ยาวีน์าน์ จะสู่์้น์ไป้ดิ์�วียใจของคน์” ไดิ์�รับการพื่์สู่่จน์์แล�วี
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กลับมูาจากอดิ์ีต้ถึงป้ัจจุบัน์ โควี์ดิ์สู่ะก์ดิ์แผลเก�าทางสู่ังคมูทุกเร่�อง 
การสู่อบสู่วีน์โรคทำาให�เห็น์บาดิ์แผลทางสู่ังคมูของชาต้์ที่บางทีก็เป้ิดิ์เผยไมู�
ไดิ์� และบางที (อย�างกรณีศั่น์ย์กักต้ัวี) เราก็ควีรเป้ิดิ์เผยอย�างเต้็มูภาคภ่มู์ 

ควีามูเป้ิดิ์เผย โป้ร�งใสู่ ค่อ พื่ัฒน์าการของสู่ังคมูไทย เหมู่อน์แสู่ง
สู่วี�างที่ไล�ป้ศีัาจแห�งควีามูมู่ดิ์หรอ่ควีามูช่ัวีร�ายออกไป้ การเป้ดิิ์เผยทำาให�ทกุ
คน์สู่บายใจและร�วีมูใจช�วียเหล่อกัน์หาทางออก

สู่งครามูกับโควี์ดิ์ซึ่งยังไมู�ร่�วี�าจะยาวีน์าน์เพื่ียงไหน์ จะสู่์้น์ไป้ดิ์�วียใจ
ของคน์ เหมู่อน์สู่งครามูเวีียดิ์น์ามูไหมูครับ

อ�าน์แล�วีอย�าล่มูสู่�งกำาลังใจให�คุณหมูอนั์กสู่อบสู่วีน์โรคใน์ท่ีต้�าง ๆ
 ของป้ระเทศัดิ์�วียน์ะครับ

    (25 เมูษายน์ 2563)





เงินบริจาคที่ผมคิดว่าจำาเป็นมากและคนยังคิดไม่ถึง 
คือบริจาคสำาหรับทำางานป้องกัน

และควบคุมไม่ให้โรคแพร่กระจายในชุมชน   
เราก็จะคุมโควิดได้ในระดับที่ไม่เป็นภาระ

กับคุณหมอในโรงพยาบาลมากเกินไป 
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ตอนที่ 29 
เกาให้ถูกที่คัน

ทกุวีนั์น์ีมีู้ผ่�อยากบรจ์าคเงน์์ช�วียนั์กรบเสู่่อ้กาวีน์์ใน์โรงพื่ยาบาล เป้น็์
เง์น์ทองบ�าง เป้็น์สู่์่งของ เช�น์ ชุดิ์ป้้องกัน์การต้์ดิ์เช่้อของบุคลากรที่เรียกวี�า 
PPE บ�าง ถ�าเป้็น์อเมูร์กาก็ต้�องบร์จาคเคร่�องช�วียหายใจ เพื่ราะไมู�พื่อใช�

การบร์จาคเหล�าน้ั์น์มูีป้ระโยชน์์ครับ ถ�าโรงพื่ยาบาลมีูผ่�ป่้วียมูาก  
แต้�ถ�าผ่�ป้ว่ียมูากจน์ล�น์มูอ่ เคร่�องมูอ่เหล�าน์ัน้์ถงึจะมูมีูากขึน้์จน์ล�น์พื่อก็ช�วีย
อะไรไมู�ไดิ์�มูาก แพื่ทย์ต้�องทำางาน์หน์ัก มูีสู่ภาพื่หอผ่�ป้่วียและที่ทำางาน์ที่คน์
เยอะ การต้์ดิ์เช่้อใน์โรงพื่ยาบาลก็จะเพื่์่มูข้ึน์ ระบบที่ล�มูไป้แล�วีแก�กลับให�
ฟื้น์ยาก

เง์น์บร์จาคท่ีผมูค์ดิ์วี�าจำาเป้็น์มูากและคน์ยังค์ดิ์ไมู�ถึง ค่อบร์จาค
สู่ำาหรับทำางาน์ป้้องกัน์และควีบคุมูไมู�ให� โรคแพื่ร�กระจายใน์ชุมูชน์
ป้ระเทศัไทยป้ร์่มู ๆ วี�าจะเป้ิดิ์ป้ระเทศัไดิ์�แล�วี ถ�าเราร�วีมูกัน์ช�วียเสู่ร์มูการ
ป้้องกัน์และควีบคุมูโรค เราก็จะคุมูโควี์ดิ์ไดิ์�ใน์ระดิ์ับที่ไมู�เป้็น์ภาระกับคุณ
หมูอใน์โรงพื่ยาบาลมูากเก์น์ไป้ ที่สู่ำาคัญ่สู่ำาหรับท�าน์ทั้งหลาย ค่อ ถ�าไมู�มูีผ่�
ป้่วียใหมู�ไป้ซักพื่ักหน์ึ่ง รัฐบาลจะป้ิดิ์ป้ระเทศัไป้ทำาไมู ไมู�วี�าทีมูไหน์จะเป้็น์ที่
ป้รึกษาน์ายกฯ กต็้�องแน์ะน์ำาแบบเดิ์ยีวีกนั์ทัง้น์ัน้์ เราท�าน์ทัง้หลายจะไดิ์�ออก
จากกระดิ์องเต้�า โผล�หัวีไป้รับแสู่งต้ะวีัน์กัน์สู่ักที

การป้้องกัน์โรคมูีจุดิ์อ�อน์ที่ไหน์ใน์เช์งภ่มู์ศัาสู่ต้ร์ป้ระเทศัไทย? สู่�วีน์
หน์ึ่งค่อ เมู่องของการท�องเที่ยวี กามูสูุ่ขัลล์การน์ุโยค อีกสู่�วีน์ค่อพื่่้น์ที่
ชายแดิ์น์ใต้�ซึ่งเป้็น์จุดิ์อ�อน์ของป้ัญ่หาสู่าธิารณสูุ่ขทุกป้ัญ่หา 

ทศัวีรรษท่ีเร์่มูต้�น์ดิ์�วีย พื่.ศั. 2547 ป้ระเทศัไทยไดิ์�รับผลกระทบ
ทางเศัรษฐก์จจากควีามูไมู�สู่งบใน์สู่ามูจังหวัีดิ์ชายแดิ์น์ใต้� แต้�ละปี้รัฐบาล
จะต้�องอดัิ์ฉีัดิ์เงน์์เข�าพื่่น้์ท่ีไป้น์บัแสู่น์ล�าน์ ทัง้ดิ์�าน์การทหาร ข�าวีกรอง และ
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การพื่ัฒน์าเศัรษฐก์จ ถ�าชายแดิ์น์ใต้�ไมู�เรียบร�อยย�อมูสู่�งผลต้�อป้ระเทศัไทย
โดิ์ยรวีมู

ศัึกโควี์ดิ์ใน์ป้ระเทศัไทยมูา 2 ทางใหญ่� ค่อ ก์จกรรมูของคน์เมู่อง 
และ การเดิ์์น์ทางต้์ดิ์ต้�อกับป้ระเทศัที่มูีการแพื่ร�โรค รัฐบาลจัดิ์การก์จกรรมู
คน์เมู่องและปิ้ดิ์น์�าน์ฟ้าไป้เรียบร�อยโรงเรียน์จีน์ (ทำาเหมู่อน์เมู่องจีน์) แต้�
ชายแดิ์น์ใต้�ยังคงเป้็น์จุดิ์อ�อน์หร่อ Achilles’ heel สู่ำาหรับป้ระเทศัไทย

ขอออกน์อกเร่�องน์์ดิ์หน์ึง่ สู่ำาหรับคน์ที่ไมู�ร่� Achilles อย่�ใน์มูหากาพื่ย์
อีเลียดิ์ของกรีก ต้อน์แรกเก์ดิ์มีูคำาทำาน์ายวี�าจะต้�องต้ายต้ั้งแต้�อายุยังน์�อย 
แมู�จงึเอาไป้ทำาพื่ธ์ิสีู่ร�างควีามูคงกระพื่นั์ชาต้ร ีทำาให�ฆ�าไมู�ต้าย แต้�ทำาไมู�เสู่รจ็
สู่มูบ่รณ์ สู่�วีน์ต้รงเอ็น์ร�อยหวีาย (ที่ฝรั่งเรียกวี�า “Achilles tendon”) ไมู�
โดิ์น์ชุบ เมู่�อโต้ขึ้น์มูา Achilles ออกรบมูีชัยโดิ์ยต้ลอดิ์ จน์กระทั่งยกสูุ่ดิ์ท�าย
โดิ์น์สู่ไน์เป้อร์ของฝ่ายข�าศัึกใช�ธิน์่ย์งอาบยาพื่์ษเข�าจุดิ์สู่�น์เท�าเลยต้�องต้าย

เรามูีจุดิ์อ�อน์ แต้�เราก็มูีควีามูเข�มูแข็ง ระบบสู่าธิารณสูุ่ขของเราใน์
ชายแดิ์น์ใต้�มีูทีมูดีิ์ ๆ อย่�หลายทีมู เมู่�อวีาน์พื่่ดิ์ถึงกลุ�มูสู่งขลาที่ไป้ค�น์พื่บ  
“แอ�ง (pocket) ของผ่�ต้์ดิ์เช่้อ” ใน์ศั่น์ย์กักต้ัวีผ่�เข�าเมู่องผ์ดิ์กฎหมูาย วีัน์น์ี้
จะพื่่ดิ์ถึงอีกทีมู ค่อ ยะลา ที่เข�าหมู่�บ�าน์ไข�แดิ์งของโควี์ดิ์ ต้รวีจหาผ่�ต้์ดิ์เช่้อ
เพื่์่มูเต้์มูไดิ์�ผลน์�าป้ระทับใจเช�น์กัน์

จงัหวัีดิ์ยะลาเป้น็์หน์ึง่ใน์จงัหวัีดิ์ต้�น์ ๆ  ท่ีโรงพื่ยาบาลชุมูชน์แห�งหน์ึง่
โดิ์น์โควีด์ิ์ขวีด์ิ์กระจยุ มีูผ่�ป้ว่ียน์ำาเช้่อเข�ามูาโดิ์ยเจ�าหน์�าที่ไมู�ร่�ต้วัี ยงัผลให�เจ�า
หน์�าทีนั่์บสู่บ์ต้�องโดิ์น์กกัตั้วี ต้อน์น้ี์พื่�น์ระยะ 14 วัีน์แล�วี โชคดีิ์ท่ีไมู�มีูใครเป้น็์
อะไรมูาก จงัหวีดัิ์ยะลาเป้น็์จงัหวีดัิ์ท่ีมูผ่ี�ต้ด์ิ์เช่อ้ต้�อป้ระชากรมูากทีสู่่ดุิ์จงัหวีดัิ์
หน์ึ่งของป้ระเทศั ขณะน์ี้ทีมูสู่าธิารณสูุ่ขยะลาต้ั้งต้ัวีไดิ์�จึงต้�อง “เอาค่น์”

จากการสู่อบสู่วีน์โรคจากผ่�ป้่วีย ไดิ์�เบาะแสู่วี�ามีูผ่�สู่ัมูผัสู่โรคอย่�ใน์
ชุมูชน์หลายแห�ง ทางสู่าธิารณสูุ่ขจึงขอควีามูร�วีมูมู่อกับฝ่ายป้กครองสู่ั่ง
กำานั์น์ผ่�ใหญ่�บ�าน์อำาน์วียควีามูสู่ะดิ์วีกให�ทีมูสู่อบสู่วีน์โรคเข�าไป้ลุย ต้รวีจ
ป้ระชากรกลุ�มูเสู่ี่ยงน์ี้ ไป้ราวี 2,800 คน์ พื่บเช่้อ 21 คน์ หร่อราวี 7.5 ราย
ต้�อป้ระชากรที่ต้รวีจ 1,000 ราย และขณะน์ี้ยังกำาลังดิ์ำาเน์์น์การต้รวีจต้�อไป้

น์ี่แหละครับ จุดิ์คัน์ของป้ระเทศัไทย ทีมูงาน์เกาไดิ์�ถ่กที่คัน์ต้รงเผง
เลย 7.5 ต้�อพื่ัน์น์ับวี�าไมู�น์�อยน์ะครับ ต้ัวีเลข 21 คน์ที่เพื่์่มูใน์กระดิ์าน์ของ 
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ศับค. คงจะทำาให�คน์หลายคน์หงดุิ์หง์ดิ์น์ด์ิ์หน์�อย เมู่�อไหร�จะต่้ำาสู่บ์ซะท ีหมูอ
ขยัน์อย�างน์ี้เราเลยไมู�ไดิ์�เป้ิดิ์เมู่องกัน์

วี์ทยาศัาสู่ต้ร์ หร่อ ควีามูจร์ง ต้�องมูาก�อน์ควีามูป้รารถน์าครับ ทีมู
สู่อบสู่วีน์โรคยะลาให�ควีามูจร์งของแผ�น์ดิ์์น์ไทยวี�าเรายังมูี “แอ�ง (pocket) 
ของผ่�ต้์ดิ์เช่้อ” อย่� โดิ์ยเฉัพื่าะใน์ชายแดิ์น์ใต้� ป้ระมูาทไมู�ไดิ์�เลย การพื่บ
และเช์ญ่ผ่�ต้์ดิ์เช้่อเหล�าน์ี้ออกไป้กักตั้วี ช�วียลดิ์การแพื่ร�กระจายโรค และ
ทำาให�ควีามูป้รารถน์าของพื่วีกเราท่ีจะเห็น์โควี์ดิ์หมูดิ์ไป้ และเราเป้ิดิ์เมู่อง 
ไดิ์�เข�าใกล�ควีามูจร์งมูากขึ้น์

งาน์ใน์พื่่้น์ที่ชายแดิ์น์ใต้� โดิ์ยเฉัพื่าะที่ยะลาเป้็น์งาน์ยากลำาบากมูาก
ครับ ป้ระชาชน์มูีการศัึกษาน์�อย ชีวี์ต้ควีามูเป้็น์อย่�ลำาบาก ยากจน์ ควีามู
เข�าใจระหวี�างคน์ชน์บททีน่์ัน่์กบัคน์ไทยสู่�วีน์ใหญ่�ของป้ระเทศัยงัเป้น็์ปั้ญ่หา
อีกน์าน์ การที่ทีมูคุณหมูอออกไป้สู่อบสู่วีน์โรคใน์พื่่้น์ที่ไข�แดิ์งไดิ์�ผลดิ์ีขน์าดิ์
น์ี้ ควีรไดิ์�รับการชมูเชยย์่ง

วีัน์น้ี์ผมูไมู�ไดิ์�เขียน์เชียร์ล่กศั์ษย์ของผมูอย�างเดิ์ียวี ผมูมีูควีามู
ป้ระสู่งค์อย�างอ่�น์อย่�ดิ์�วีย

กลับมูาท่ีเร่�องการบร์จาคเง์น์เพื่่�อสู่่� โควี์ดิ์ ผมูเห็น์วี�าผ่�บร์จาคสู่�วีน์
ใหญ่�ไมู�ไดิ์�รับร่�วี�าเขาสู่ามูารถบร์จาคสู่น์ับสู่น์ุน์งาน์ใน์แน์วีหน์�าไดิ์� และเง์น์
บรจ์าคเพื่่�อกจ์กรรมูป้อ้งกนั์ไดิ์�กศุัลและคุ�มูค�ามูากกวี�าการบรจ์าคเพื่่�อรกัษา
พื่ยาบาล โป้รดิ์มูองข�ามูช็อต้ไป้ดิ์�วียกัน์

เจ�าหน์�าท่ีสู่อบสู่วีน์โรคใน์ชายแดิ์น์ใต้�ทำางาน์เส่ีู่ยงภัยทั้งโควี์ดิ์และ
ควีามูมูัน่์คง ทีผ่�าน์มูาเขาทำางาน์กลางวีนั์ น์บัแต้�วีนั์น์ี้ไป้เขาต้�องทำางาน์กลาง
คน่์เน์่�องจากเข�าเทศักาลรอมูฎอน์แล�วี พื่ีน่์�องมูสุู่ลม์ูต้�องพื่กัผ�อน์ใน์กลางวีนั์
มูีก์จกรรมูไดิ์�ใน์ต้อน์กลางค่น์

เบี้ยเลี้ยงค�าเดิ์์น์ทางของทีมูสู่อบสู่วีน์โรคไดิ์�ต้ามูระเบียบราชการ
ถึงไมู�มูาก แต้�ก็ช�วียพื่ยุงรายไดิ์�ของครอบครัวีให�พื่ออย่�ไดิ์�ใน์ช�วีงเศัรษฐก์จ
โควี์ดิ์น์ี้

อ�าวี แล�วีจะให�บร์จาคอะไร? ถ�าไมู�มีูเวีลาอ�าน์ อยากจะจ�ายเง์น์อย�าง
เดิ์ยีวีกข็�ามูไป้ดิ์ต่้อน์ท�ายบทควีามูเลยก็ไดิ์� เวีลาเป้น็์ของมีูค�า แต้�ควีามูร่�ทีถ่ก่
ต้�องมูีค�ามูากกวี�าเวีลาอัน์เร�งรีบน์ะครับ
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ทุกวีัน์น์ี้มูีคน์แจ�งควีามูจำาน์งกับผมูวี�าต้�องการบร์จาค rapid test  
(ชุดิ์ต้รวีจเร็วี) ทั้งที่ซ่้อจากบร์ษัทและจากมูหาวี์ทยาลัยต้�าง ๆ ที่ผล์ต้ออก
มูา แต้�ขอโทษที่ผมูต้�องทำาให�ท�าน์ผ์ดิ์หวีัง 

ข�อควีามูข�างบน์บางต้อน์บอกแล�วีวี�า วี์ทยาศัาสู่ต้ร์มูาก�อน์ควีามู
ป้รารถน์า การวี์เคราะห์ดิ์�วียหลักระบาดิ์วี์ทยา (ซึ่งเป้็น์แกน์กลางของ
วี์ทยาศัาสู่ต้ร์สู่าธิารณสูุ่ข) สู่รุป้ไดิ์�วี�า rapid test มูีควีามูไวีไมู�พื่อที่จะต้รวีจ
พื่บผ่�ต้ด์ิ์เช่อ้ใน์ระยะต้�น์ ๆ  ท่ีแพื่ร�โรคไดิ์�จาก rapid test ซึง่เป้น็์ผลลบป้ลอมู 1 
ถ�าเราใช�วี์ธิีน์ี้ใน์จังหวีัดิ์ยะลาท่ียกต้ัวีอย�างมูา คน์ท่ีมูีโรคโควี์ดิ์ใน์ชุมูชน์ทั้ง 
16 คน์ จะพื่บเช่้อเพื่ียง 12 คน์ อีก 4 คน์ลอยน์วีลแพื่ร�เช่้อต้�อ ถ�าอยากให�
ป้ระเทศัไทยกลับสู่่�ป้รกต้์เร็วี ๆ ก็อย�าป้ล�อยให�ผ่�แพื่ร�เช่้อลอยน์วีลน์ะครับ

Rapid test ยังให�ผลบวีกป้ลอมูดิ์�วีย คน์ที่ rapid test ให�ผลบวีก
อาจจะไมู�ไดิ์�กำาลังแพื่ร�เช่้อ เพื่ราะแอน์ต้์บอดิ์ี อาจจะมูาจากเช่้อต้ัวีอ่�น์ที่ 
คล�ายกนั์ พื่วีกน์ีก็้เลยต้�องถก่จบัต้วัีแยกไป้อย่�กับคน์ทีต่้ด์ิ์เช้่อจรง์ และกลาย
เป้็น์ผ่�ต้์ดิ์เช่้อจร์งใน์ที่สูุ่ดิ์

ขอต้�อเร่�องแอน์ต์้บอดิ์ีอีกน์์ดิ์ก�อน์ท่ีจะพื่่ดิ์วี�าควีรบร์จาคเง์น์เพื่่�อซ่้อ
อะไร แอน์ต้์บอดีิ์ท่ีต้รวีจพื่บดิ์�วีย rapid test เป้็น์ลายเซ็น์ของเช้่อวี�ามูา
เช็คอ์น์ใน์คน์ ๆ  น์ี้แล�วี ไมู�ไดิ์�บอกวี�าคน์น์ี้มูีภ่มู์คุ�มูกัน์สู่่�เช่้อโรคไดิ์�แล�วีน์ะครับ 
ใน์ยุโรป้หลาย ๆ  ป้ระเทศั บอกวี�าจะต้รวีจ rapid test แล�วีออก “immunity 

1) การต้รวีจหร่อการทดิ์สู่อบทุกชน์์ดิ์อาจมูีควีามูคลาดิ์เคล่�อน์ไดิ์�ไมู�มูากก็น์�อย ทำาให�เก์ดิ์ผล
การต้รวีจออกมูาเป้็น์ 4 ลักษณะ ไดิ์�แก� 

 (1) ผลบวีกแท� (true positive) หมูายควีามูวี�า ผ่�ที่เป้็น์โรคถ่กต้รวีจวี�าเป้็น์ผลบวีก  
 ค่อ ผลการต้รวีจชี้อย�างถ่กต้�องวี�าเป้็น์โรคอย่�จร์ง

  (2) ผลบวีกป้ลอมู (false positive) หมูายควีามูวี�า คน์ป้กต้์หร่อไมู�ไดิ์�เป้็น์โรคถ่กต้รวีจวี�า
  เป้็น์ผลบวีก ค่อ ผลการต้รวีจชี้อย�างหลอก ๆ วี�าเป้็น์โรค ทั้ง ๆ ที่เป้็น์คน์ป้กต้์หร่อ 
 ไมู�ไดิ์�เป้็น์โรค

  (3) ผลลบแท� (true negative) หมูายควีามูวี�า คน์ป้กต้์หร่อไมู�ไดิ์� โรค ถ่กต้รวีจพื่บวี�า 
 เป้็น์ผลลบ ค่อ ผลการต้รวีจชี้อย�างถ่กต้�องวี�าเป้็น์ป้กต้์หร่อไมู�ไดิ์�เป้็น์โรค

  (4) ผลลบป้ลอมู (false negative) หมูายควีามูวี�า ผ่�ที่เป้็น์โรค ถ่กต้รวีจพื่บวี�าเป้็น์ 
 ผลลบค่อ ผลการต้รวีจชี้อย�างหลอก ๆ วี�าเป้็น์ป้กต้์ หร่อไมู�ไดิ์�เป้็น์โรค ทั้ง ๆ ที่เป้็น์ 
 โรคอย่�จร์ง
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passport” หร่อพื่าสู่ป้อร์ต้สู่ำาหรับคน์ที่มีูแอน์ต้์บอดีิ์ที่ระบุวี�าคุณไมู�ต้์ดิ์เช้่อ
อีกแล�วีเพื่ราะคุณมูีแอน์ต้์บอดิ์ีแล�วี คุณพื่ร�อมูแล�วีที่จะลุยอะไรก็ไดิ์�เกี่ยวี
กับโควี์ดิ์ ที่ไหน์เมู่�อไหร�ก็ไดิ์�

องคก์ารอน์ามัูยโลกไดิ์�ย์น์ถึงกบัผงะ ออกแถลงการณ ์2 เร่�องต้ด์ิ์ต้�อ
กัน์ภายใน์ไมู�กี่วีัน์ เร่�องแรก ค่อ ไมู�ให�ใช� rapid test สู่ำาหรับคัดิ์กรองและ
ต้รวีจวี์น์์จฉััย เร่�องที่สู่องค่อให�เล์กล�มูควีามูค์ดิ์เร่�องการออก immunity 
passport ซะ เพื่ราะเป้็น์ false security หร่อควีามูป้ลอดิ์ภัยไมู�จร์ง ทำาให�
ผ่�ที่ต้รวีจพื่บวี�ามูีแอน์ต้์บอดิ์ีแต้�ไมู�มูีภ่มู์คุ�มูกัน์ต้�องต้์ดิ์โรคและป้่วียมูากขึ้น์

เราอาจจะสู่งสู่ัยเร่�องท่ีสู่ภากาชาดิ์ไทยขอให�คน์ต้์ดิ์เช้่อและหาย
แล�วีไป้บร์จาคพื่ลาสู่มูาเพื่่�อเอาไวี�ช�วียคน์ป้่วียจากเช่้อโควี์ดิ์ อัน์น์ั้น์เป้็น์งาน์
วี์จัยครับ ควีามูค์ดิ์ใน์การเอาซีรั่มูของคน์ท่ีหายป้่วียไป้รักษาคน์ป้่วียเป้็น์
ควีามูคด์ิ์ทีมู่มีูาหลงัการค�น์พื่บเร่�องภมู่ค์ุ�มูกนั์โดิ์ยกลุ�มูน์กัวีท์ยาศัาสู่ต้รย์โุรป้
รุ�น์ ๆ หลุยสู่์ ป้าสู่เต้อร์ เมู่�อราวีร�อยป้ีที่แล�วี เราอาจจะไดิ์�ย์น์ช่�อ Pasteur 
Institute ซึ่งเป้็น์สู่ถาบัน์ใหญ่�วี์จัยเร่�องไวีรัสู่และวีัคซีน์ ข�าง ๆ บ�าน์เราก็มูี
เวีียดิ์น์ามู กัมูพื่่ชา และลาวี ที่รัฐบาลฝรั่งเศัสู่ไป้ต้ั้ง Pasteur Institute เพื่่�อ
ให�เห็น์ควีามูย์่งใหญ่�ทางวี์ทยาศัาสู่ต้ร์การแพื่ทย์ของฝรั่งเศัสู่ (หลุยสู่์ ป้าสู่
เต้อร์) ป้ระเทศัที่ไมู�ไดิ์�อย่�ใต้�อาณาน์์คมูของฝรั่งเศัสู่ไมู�มูีสู่ถาบัน์แบบน์ี้ ใน์
ยุโรป้ ป้ระเทศัสู่�วีน์ใหญ่�เขาจะต้ั้ง Institute of Serology ทำางาน์แบบน์ี้ 
ป้ระเทศัไทย สู่ภากาชาดิ์ไทยใน์สู่�วีน์ที่ไมู�ใช�งาน์บรรเทาทุกข์ ก็ถ่อไดิ์�วี�าเป้็น์ 
Institute of Serology เหมู่อน์กัน์ “sero” ก็ค่อ เซรุ�มู ซึ่งเป้็น์สู่�วีน์สู่ำาคัญ่
ของพื่ลาสู่มูา สู่มูัยก�อน์สู่ภากาชาดิ์มูีสู่วีน์ง่ เอาพื่์ษง่ไป้ฉัีดิ์กระตุ้�น์ภ่มู์คุ�มูกัน์
ใน์มู�า แล�วีเอาเซรุ�มูของมู�าสู่กัดิ์ออกมูาเอาไวี�รักษาคน์ที่ถ่กง่กัดิ์

ใน์วี์ทยาน์์พื่น์ธ์ิของกรมูหลวีงสู่งขลาน์คร์น์ทร์ สู่มัูยเรียน์ที่มูหา
วีท์ยาลยัฮารว์ีารด์ิ์ พื่ระองคท์�าน์กศ็ักึษาวีจ์ยัการใช�เซรุ�มูใน์การรกัษาโรคหดัิ์ 
รายงาน์เก็บอย่�ที่ห�องสู่มูุดิ์โรงพื่ยาบาลศั์ร์ราช 

ป้ัจจุบัน์เราคงไมู�ไดิ์�ใช�เซรุ�มูสู่ดิ์ ๆ อีกต้�อไป้แล�วี มูีวี์ธิีสู่กัดิ์เอาสู่�วีน์ที่
มูีแอน์ต้์บอดิ์ีมูาก ๆ เรียกวี�า immunoglobulin ออกไป้รักษาโรคต้�าง ๆ อย่�
เหมู่อน์กัน์ แต้�สู่�วีน์ใหญ่�เอาไป้จับพื่์ษของเช่้อโรค (ไมู�ใช�ต้ัวีเช่้อโรคน์ะครับ) 
ไมู�ให�พื่์ษน์ี้ ไป้ทำาร�ายร�างกาย เช�น์ บาดิ์ทะยัก และโรคต้�าง ๆ อีกหลายโรค
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เราช�วียกัน์เชียร์และสู่น์ับสู่น์ุน์งาน์วี์จัยของสู่ภากาชาดิ์น์ะครับวี�าจะไดิ์�ผล
จร์งไหมู

การวีัดิ์แอน์ต้์บอดิ์ีใน์ร�างกายวี�าสู่ามูารถฆ�าเช้่อไวีรัสู่เป้็น์ ๆ ไดิ์�
จร์งหร่อเป้ล�า เรียกวี�า neutralizing antibody test สู่ำาหรับโควี์ดิ์ซึ่งเป้็น์
เช่้ออัน์ต้รายมูาก ต้�องทำาการทดิ์ลองใน์ห�องที่มูีระดิ์ับควีามูป้ลอดิ์ภัยทาง
ชีวีวี์ทยา (biosafety) สู่่งเป้็น์พื่์เศัษซึ่งใน์เมู่องไทยมูีไมู�กี่แห�ง ผมูยังไมู�เคย
ไดิ์�ข�าวีวี�ามูีแห�งไหน์ที่จะทำาเร่�องน์ี้

กลับมูาเข�าเร่�องบร์จาคน์ะครับ ผมูสู่น์ับสู่น์ุน์ให�ท�าน์ช�วียกัน์บร์จาค 
PPE และอุป้กรณ์ต้�าง ๆ  สู่ำาหรับโรงพื่ยาบาลเพื่่�อรับรักษาผ่�ป้่วียโควี์ดิ์ต้�อไป้ 
แต้�ไมู�สู่น์ับสู่น์ุน์ให�บร์จาคโดิ์ยการซ่้อ rapid test ไป้ต้รวีจคน์กลุ�มูใดิ์ใน์ขณะ
น์ี้ ดิ์�วียเหตุ้ที่เรายังมูี test ที่องค์การอน์ามูัยโลกยอมูรับ ค่อ RT-PCR จาก
เงน์์ภาษอีากรของเราเองทีก่รมูวีท์ยาศัาสู่ต้รก์ารแพื่ทยจั์ดิ์หามูาอย�างเพื่ยีง
พื่อน์ับแสู่น์ชุดิ์ ใน์แต้�ละวีัน์ ทั่วีป้ระเทศัมูีควีามูสู่ามูารถต้รวีจผ่�ป้่วียรวีมูกัน์
ไดิ์�ราวี 20,000 คน์ การต้รวีจแบบน์ี้เป้็น์การต้รวีจมูาต้รฐาน์ที่เราใช�ใน์การ
ต้ด์ิ์ต้ามูสู่ถาน์การณข์องโรคไดิ์�แมู�น์ยำา ถ�าโรงพื่ยาบาลทัง้หลายไดิ์�รบับร์จาค 
rapid test แล�วีหัน์ไป้ใช�แทน์ RT-PCR เราจะไมู�ร่�เลยวี�าสู่ถาน์การณ์โรค
เป้็น์อย�างไร

การบร์จาคที่อย่�บน์พื่่้น์ฐาน์ทางวี์ทยาศัาสู่ต้ร์ (ระบาดิ์วี์ทยา) จะ
ไดิ์�ทั้งกุศัลไป้ภพื่หน์�า และไดิ์�ผลทำาให� โควี์ดิ์ลดิ์ลงใน์เวีลาอัน์ใกล�ของภพื่น์ี้

ที่จังหวีัดิ์ยะลา ทีมูสู่อบสู่วีน์โรคขยัน์มูากครับ ออกทำางาน์ทั้งกลาง
วีัน์และกลางค่น์อย�างที่วี�า เก็บต้ัวีอย�างจากผ่�สู่ัมูผัสู่มูามูากมูาย จุดิ์คอขวีดิ์
คอ่การต้รวีจทางห�องป้ฏ์บตั้ก์ารครบั วีธี์ิการต้รวีจ RT-PCR ช�าอย่�ทีก่ารสู่กัดิ์ 
RNA หร่อสู่ารพัื่น์ธิกุรรมูของเช้่อ (ตั้วีน์ีเ้ป้น็์ไวีรสัู่ท่ีมีูรหสัู่พัื่น์ธิกุรรมูเป้น็์ RNA 
ไมู�ใช� DNA) เมู่�อสู่ัป้ดิ์าห์ที่แล�วีสู่์่งสู่�งต้รวีจไป้กองรวีมูกัน์อย่�ใน์ต้่�เย็น์จน์เต้็มู
เพื่ราะต้รวีจไมู�ทัน์ สู่ัป้ดิ์าห์น์ี้ดิ์ีขึ้น์ เพื่ราะทางห�องแล็บโรงพื่ยาบาลยะลาไดิ์�
แป้ะโป้้ง สู่ั่งซ่้อเคร่�องสู่กัดิ์ RNA มูาใช� ชั่วีโมูงหน์ึ่งสู่กัดิ์ไดิ์� 24 ราย ช�วียไดิ์�
เคลียร์ดิ์์น์พื่อกหางหมู่ (backlog) ไดิ์�มูาก เมู่�อไดิ์�ผลการต้รวีจเร็วี ทีมูงาน์
ภาคสู่น์ามูก็มูีเป้้าวี�าจะไป้สู่อบสู่วีน์โรค ณ จุดิ์ไหน์ต้�อ เป้็น์การล็อกเป้้าสู่น์ธิ์
กำาลงัยง์ขปี้น์าวีธุิไป้ทีแ่หล�งไข�แดิ์งของโควีด์ิ์อย�างรวีดิ์เรว็ีและพื่ลาดิ์เป้า้น์�อย
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ผมูถามูผ่�เช่ียวีชาญ่จากกรมูวีท์ยาศัาสู่ต้รก์ารแพื่ทยแ์ล�วี เคร่�องสู่กดัิ์ 
RNA เคร่�องละราวี 800,000 บาท ซึ่งโรงพื่ยาบาลต้�องจัดิ์ซ่้อและไป้หาวี์ธิี
ซ์กแซ็กเอาเง์น์หมูวีดิ์อ่�น์มูาใช� ซึ่งก็เสู่ี่ยงกับการโดิ์น์ สู่ต้ง. เล�น์งาน์ ถ�าพื่วีก
เราช�วียกนั์คน์ละไมู�คน์ละมู่อบรจ์าคเงน์์ให�โรงพื่ยาบาล ทำาให�ไมู�ต้�องลำาบาก 
ทีมูงาน์ทางจังหวีัดิ์ยะลาจะไดิ์�มูีกำาลังใจวี�าถึงแมู�อย่�สูุ่ดิ์ป้ลายดิ์�ามูขวีาน์ก็ไมู�
ไดิ์�ถ่กทอดิ์ท้์ง เง์น์ที่ท�าน์บร์จาคจะเป้็น์กำาลังใจเสู่ร์มูกำาลังกายของทีมูงาน์
จังหวีัดิ์ยะลา ให�เร�งทำางาน์รวีดิ์เร็วีย์่งขึ้น์ 

ผมูบอกต้ำาแหน์�งที่คัน์จากโควี์ดิ์แน์�น์อน์แล�วีน์ะครับ ช�วียกัน์เกา
หน์�อย

บร์จาคไดิ์�ที่บัญ่ชี “เง์น์บร์จาคโรงพื่ยาบาลยะลา” 
ธิน์าคารกรุงไทย สู่าขาสู่์โรรสู่ อำาเภอเมู่อง จังหวีัดิ์ยะลา 
หมูายเลขบัญ่ชี 932-0-83082-7
เง์น์บร์จาคหักภาษีไดิ์�น์ะครับ ขอใบเสู่ร็จรับเง์น์ไดิ์�จาก รพื่. ยะลา
โทร. 0 7324 4712
     

(26 เมูษายน์ 2563)





ผลการตรวจในต่างประเทศ
จะเชื่อถือได้ไหม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ลงนาม 

แต่ขึ้นกับวิธีการเก็บตัวอย่างและคุณภาพของห้องทดลอง  
ต้องตรวจด้วยวิธี RT-PCR ไม่ใช่ตรวจเลือดหาแอนติบอดี

หรือ rapid test ห้องแล็บต้องผ่านมาตรฐานของชาติ 
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ตอนที่ 30 
Fit to Travel Certificate

ที่ผ�าน์มูามูีแรงงาน์ไทยต้ามูชายแดิ์น์จำาน์วีน์มูากไป้ทำางาน์ใน์
มูาเลเซียเน์่�องจากเหตุ้ผลทางเศัรษฐก์จ ขณะน์ี้มูีโรคโควี์ดิ์ระบาดิ์ และ
เศัรษฐก์จใน์มูาเลเซียมูีป้ัญ่หา การจ�างงาน์ต้�าง ๆ ลดิ์ลง แรงงาน์สู่�วีน์หน์ึ่ง
จึงต้�องการกลับบ�าน์

ภายใน์ป้ระเทศัไทยเอง การระบาดิ์ของโควีด์ิ์เป้น็์ภยัทางควีามูม่ัูน์คง 
รัฐบาลพื่ยายามูป้้องกัน์และควีบคุมูโรคใน์ทุก ๆ วี์ถีทาง 

วี์ถีทางหน์ึ่ง ก็ค่อ การยกเล์กการเข�าเมู่องของคน์ต้�างชาต้์ และ
ชะลอการกลับเข�าป้ระเทศัของคน์ไทยจากป้ระเทศัท่ีมูกีารระบาดิ์ของโรคโดิ์ย
การกำาหน์ดิ์ให�คน์ไทยต้�องมูีใบรับรองแพื่ทย์สู่ำาหรับผ่�เดิ์์น์ทาง ที่เรียกกัน์วี�า  
“Fit to Travel Certificate”

สู่ถาน์การณก์ารระบาดิ์ของโรคน้ี์เป้ลีย่น์แป้ลงเรว็ีมูาก ข�อกำาหน์ดิ์น้ี์
จึงควีรไดิ์�รับการทบทวีน์อย�างจร์งจังวี�ายังคงเหมูาะสู่มูสู่ำาหรับสู่ถาน์การณ์
หรอ่ไมู� ทัง้ดิ์�าน์เหตุ้ผลทางการแพื่ทย์ ค่อ ควีามูป้ลอดิ์ภยัหร่อควีามูสู่มูบ่รณ์
ทางสู่ขุภาพื่ของผ่�เดิ์น์์ทาง และควีามูป้ลอดิ์ภยัของป้ระชาชน์ภายใน์ป้ระเทศั
จากการระบาดิ์ของโรค ต้ลอดิ์จน์สู่ท์ธิค์วีามูเป้น็์พื่ลเมูอ่งไทยของผ่�เดิ์น์์ทาง 
และหลักแห�งมูน์ุษยธิรรมูที่จะต้�องช�วียเหล่อผ่�ยากไร�

ป้ระการแรกควีามูป้ลอดิ์ภัยทางสูุ่ขภาพื่ของผ่�เดิ์์น์ทางเอง
International Air Transport Association (IATA) กำาหน์ดิ์วี�าสู่าย

การบ์น์อาจจะขอให�ผ่� โดิ์ยสู่ารที่สู่ายการบ์น์ไมู�แน์�ใจวี�าควีรจะให�ขึ้น์เคร่�อง
หร่อไมู� แสู่ดิ์งใบรับรองแพื่ทย์สู่ำาหรับผ่�เดิ์์น์ทาง (Fit to Fly Certificate) 
เพื่ราะสู่ภาพื่ต้�าง ๆ ใน์อากาศัยาน์ไมู�เหมู่อน์บน์พื่่้น์ดิ์์น์ สู่รีรวี์ทยาของผ่�
โดิ์ยสู่ารอาจจะไมู�พื่ร�อมูรับการเป้ลี่ยน์แป้ลง แต้�อย�างไรก็ต้ามู สู่ายการบ์น์
อาจจะจดัิ์เต้รยีมูควีามูพื่ร�อมูพื่เ์ศัษสู่ำาหรับผ่�เดิ์น์์ทางที่ไมู�แขง็แรงภายใต้�คำา
แน์ะน์ำาของแพื่ทย์เป้็น์ราย ๆ ไป้
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กรณีของโรคโควี์ดิ์ น์ั้น์ IATA แน์ะน์ำาให�สู่ายการบ์น์ต้�าง ๆ ป้ฏ์บัต้์
ต้ามูคำาแน์ะน์ำาขององค์การอน์ามูัยโลกใน์การจัดิ์การป้้องกัน์ปั้ญ่หาการ
ระบาดิ์ของโรคและการจัดิ์การกับผ่� โดิ์ยสู่ารที่สู่งสู่ัยวี�าอาจจะต้์ดิ์เช่้อ ทั้งใน์
อากาศัยาน์และสู่น์ามูบ์น์ แต้�ก็ไมู�ไดิ์�ระบุห�ามูผ่�ต้์ดิ์เช่้อเดิ์์น์ทาง

สู่ายการบ์น์เป้็น์บร์ษัทเอกชน์ มูีสู่์ทธิ์ที่จะรับหร่อป้ฏ์เสู่ธิที่จะให�
บร์การแก�ผ่� โดิ์ยสู่ารบางคน์ไดิ์�ดิ์�วียเหตุ้ผลอัน์สู่มูควีร

แต้�การผ�าน์แดิ์น์จากมูาเลเซียเก่อบทั้งหมูดิ์เป้็น์การเดิ์์น์ทางทาง
บก (ใช�รถยน์ต้์ รถไฟ เดิ์์น์เท�า) หร่อ ทางเร่อ มูีเหตุ้ผลทางการแพื่ทย์น์�อย
มูากที่จะต้�องกังวีลวี�าสู่รีรว์ีทยาของผ่�เดิ์์น์ทาง ปั้ญ่หาหลักค่อ ป้ัญ่หาทาง
ระบาดิ์วี์ทยา

รัฐบาลจึงควีรเป้ลี่ยน์คำาวี�า Fit to Travel ซึ่งผมูยังไมู�พื่บวี�ามูีที่ไหน์
เขาใช�กนั์เป้น็์ Certificate of SARS-CoV-2 test หร่อใบรบัรองผลการต้รวีจ
หาเช่้อน์ี้ให�ชัดิ์เจน์ไป้เลย

ผลการต้รวีจใน์ต้�างป้ระเทศัจะเช่�อถ่อไดิ์�ไหมู ไมู�ไดิ์�ขึน้์อย่�กบัแพื่ทยผ่์�
ลงน์ามู แต้�ขึ้น์กับวี์ธิีการเก็บต้ัวีอย�างและคุณภาพื่ของห�องทดิ์ลอง รัฐบาล
ไทยต้�องกำาหน์ดิ์วี�าวี์ธิีการต้รวีจต้�องดิ์ำาเน์์น์การต้ามูมูาต้รฐาน์ขององค์การ
อน์ามูัยโลก เช�น์ ต้�องเก็บต้ัวีอย�างจาก nasopharynx ค่อ ล�วีงเข�าไป้ดิ์�าน์
หลงัของโพื่รงจมูก่ ต้�องต้รวีจดิ์�วียวีธ์ิ ีRT-PCR ไมู�ใช�ต้รวีจเลอ่ดิ์หาแอน์ต้บ์อดิ์ี
หร่อ rapid test น์อกจากน์ี้ห�องแล็บต้�องผ�าน์มูาต้รฐาน์ของชาต้์ 

ถ�าผ�าน์การต้รวีจที่มูาต้รฐาน์แล�วีให�ผลลบจะเช่�อใจไดิ์� ไหมูวี�าไมู�
ต้์ดิ์เช่้อ เช่�อไมู�ไดิ์�อย่�แล�วี เพื่ราะเช่้ออาจจะเข�าไป้ใน์ร�างกายและยังไมู�เพื่์่มู
จำาน์วีน์พื่อที่ต้รวีจพื่บไดิ์� อย�างไรเสีู่ยเมู่�อผ�าน์ดิ์�าน์มูาแล�วีก็ต้�องกักตั้วีใน์ท่ี
ที่ทางราชการกำาหน์ดิ์ 14 วีัน์

ถ�าต้รวีจแล�วีพื่บวี�ามูีเช่้อ ควีรจะให�อย่�ใน์ต้�างป้ระเทศัไป้ก�อน์ หร่อ
กลับมูาดิ์่แลรักษาใน์ป้ระเทศัไทยใน์ฐาน์ะท่ีเป้็น์คน์ไทย เร่�องน้ี์สูุ่ดิ์ท�ายแล�วี
ต้�องไป้ถามูศัาลป้กครอง แต้�ก�อน์ถงึจดุิ์สู่ดุิ์ท�าย ขอให�แง�คด์ิ์ทางระบาดิ์วีท์ยา

ใน์มูมุูมูองทางระบาดิ์วีท์ยา สู่ถต์้ผ์ลการต้รวีจเช่อ้ของคน์ไทยทีก่ำาลัง
ขอเข�าป้ระเทศัสู่ำาคัญ่มูาก ถ�าสู่ถ์ต้์พื่บวี�าสัู่ดิ์สู่�วีน์ของคน์ไทยเหล�าน้ี์ต้์ดิ์เช้่อ 
ไมู�มูาก คน์ไทยท่ีต้�องการเดิ์์น์ทางเข�าไมู�มูาก และระบบสู่าธิารณสุู่ขไทย 
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พื่อรับไหวี ก็ควีรที่จะให�กลับมูาต้รวีจที่เมู่องไทยเสู่ียเลย โดิ์ยไมู�ต้�องเสู่ีย
เง์น์เสู่ียเวีลารอ และไมู�แน์�ใจกับคุณภาพื่ของใบรับรองแพื่ทย์ ไมู�วี�า Fit to 
Travel ที่หลอก ๆ หร่อผลการต้รวีจทางแล็บท่ีไมู�แน์�น์อน์ อย�างไรก็ต้ามู 
การเดิ์์น์ทางทางบกก็ต้�องมีูมูาต้รฐาน์ป้้องกัน์การแพื่ร�เช้่อเหมู่อน์ที่เราทำา
ใน์ป้ระเทศัไทย

ถ�าคน์ไทยใน์ต้�างป้ระเทศัต้์ดิ์เช้่อมูาก และต้�องการเดิ์์น์ทางเข�า 
มูามูาก ระบบสู่าธิารณสูุ่ขชายแดิ์น์ไทยรับไมู�ไหวี เราจะทำาอย�างไร? ก็ต้�อง
ดิ์่กำาลังสู่ำารองทางสู่าธิารณสูุ่ขรอบใน์ วี�าพื่ร�อมูรับหร่อไมู� ก็เป้็น์เร่�องที่เรา
จะต้�องวี�ากัน์ต้�อไป้

สู่รุป้สู่ั้น์ๆ ก็ค่อ 
1. เอกสู่าร Fit to Travel ที่รัฐบาลกำาหน์ดิ์ควีรยกเล์ก เป้ลี่ยน์เป้็น์

ผลการต้รวีจทางห�องแล็บดิ์�วียมูาต้รฐาน์ขององค์การอน์ามูัยโลกแทน์
2. สู่ถาน์เอกอัครราชท่ต้และกงสุู่ลต้�องเก็บสู่ถ์ต์้ผลการต้รวีจวี�า

อัต้ราพื่บเช้่อของคน์ไทยใน์ต้�างป้ระเทศัเป้็น์อย�างไร แจ�งต้�อสู่่�อมูวีลชน์
พื่ร�อมู ๆ กับรัฐบาล

3. กระทรวีงสู่าธิารณสูุ่ขป้ระเมู์น์ควีามูพื่ร�อมูใน์การรับคน์ไทยกลับ
ทางบกของระบบสู่าธิารณสูุ่ขใน์เขต้ชายแดิ์น์และใน์เขต้รอบใน์ถัดิ์มูาวี�า
พื่ร�อมูรับผ่�ป้่วียมูากน์�อยเพื่ียงไร

4. รฐับาลน์ำาข�อมูล่ทัง้สู่องสู่�วีน์มูาป้ระมูวีลเพื่่�อทบทวีน์น์โยบายการ
รับคน์ไทยกลับจากต้�างป้ระเทศัทางบก

5. พื่ลเมู่องไทยอาจจะร�องศัาลป้กครอง หากรัฐไมู�สู่ามูารถช้ีแจง
เหตุ้ผลใน์การดิ์ำาเน์์น์การที่พื่ลเมู่องเห็น์วี�าไมู�สู่มูควีร

     (27 เมูษายน์ 2563) 1

1) หลังบทควีามูน์ี้เผยแพื่ร�ราวีสู่องสู่ัป้ดิ์าห์ รัฐบาลก็รับคน์ไทยกลับป้ระเทศัโดิ์ยผ�าน์ระบบ
กักกัน์โรคใน์สู่ถาน์ที่ที่รัฐจัดิ์ไวี� (state quarantine) ระหวี�างกักต้ัวีต้รวีจพื่บคน์ไทยที่ต้์ดิ์
เช่้อจากต้�างป้ระเทศัจำาน์วีน์หน์ึ่ง ซึ่งทางสู่าธิารณสูุ่ขรับไป้รักษา ไมู�ป้รากฏวี�าคน์เหล�าน์ี้
แพื่ร�เช่้อใน์ป้ระเทศั จน์ใน์ที่สูุ่ดิ์การแพื่ร�เช่้อใน์ป้ระเทศัก็หายไป้ เหล่อแต้�ผ่�ต้์ดิ์เช่้อที่กลับ
มูาจากต้�างป้ระเทศัเท�าน์ั้น์ น์ับเป้็น์ควีามูสู่ำาเร็จที่คน์ไทยภ่มู์ไทยและต้�างชาต้์ยกย�อง





พวกเราอาจจะบอกว่าที่เป็นอย่างนั้น 
เพราะระบบสาธารณสุขไทยควบคุมโรคได้ดี ซึ่งก็จริง 

แต่เพื่อนบ้านซึ่งระบบสาธารณสุขอ่อนแอกว่าเรา 
ก็ไม่ได้มีการระบาดรุนแรงมากนัก  

คำาตอบจึงอาจจะอยู่ที่วิวัฒนาการของเชื้อด้วยเหมือนกัน
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ตอนที่ 31 
ศึกโควิดยกสอง

เมู่�อ 2 สู่ัป้ดิ์าห์ที่แล�วี ผมูเคยเขียน์บทควีามูลุ�น์ไวี�แล�วีจาก regres-
sion equation วี�า ถ�าทุกอย�างลดิ์ลงดิ์�วียอัต้ราคงที่ เราจะเห็น์จำาน์วีน์ 
ผ่�ป้่วียรายใหมู�น์�อยลงทุกที จน์เก่อบจะหมูดิ์ใน์ป้ลายเดิ์่อน์ ก�อน์ที่จะมูีข�าวี
วี�าสู่ง์คโป้รเ์ขากเ็ดิ์าแบบเดีิ์ยวีกนั์ ทีช่�ากวี�าคาดิ์น์์ดิ์หน์�อยคงจะเป้น็์เพื่ราะเรา 
ไมู�ไดิ์�คำาน์ึงถึงจำาน์วีน์ผ่�ป้่วียใหมู�ที่น์ำาเข�าจากต้�างป้ระเทศั

วีัน์น์ี้ขอไมู�เดิ์า ไมู�ลุ�น์ ขอคุยเร่�องควีามูร่�ทั่วีไป้ 2 เร่�อง
เร่�องแรก เกี่ยวีกับวี์วัีฒน์าการของไวีรัสู่และคน์ ที่เอามูาอธิ์บาย

การระบาดิ์ของโรค เร่�องที่สู่องเกี่ยวีกับมูาต้รการทางระบาดิ์วี์ทยาท่ีต้�อง
เข�มูข�น์ขึ้น์

ระบาดิ์วี์ทยาเป้็น์เร่�องของการใช�ต้รรกะ ควีามูร่�ทางระบาดิ์วี์ทยา
พื่ฒัน์ามูาก�อน์ควีามูร่�เร่�องเช่อ้โรคหลายทศัวีรรษ หมูอสู่่ต้น์์รเีวีชชาวีฮงัการี
พื่บวี�า ผ่�หญ่์งที่คลอดิ์ล่กใน์โรงเรียน์แพื่ทย์มูีอัต้ราต้ายมูากกวี�าคน์ที่คลอดิ์
ระหวี�างทางก�อน์ถึงโรงพื่ยาบาลเสู่ียอีก และพื่บวี�าแผลต้์ดิ์เช่้อหลังคลอดิ์
ของผ่�หญ่์งที่คลอดิ์ใน์โรงเรียน์แพื่ทย์มูีลักษณะและกล่์น์คล�ายกับแผลต้์ดิ์
เช้่อทีห่มูอต้ด์ิ์จากการโดิ์น์มีูดิ์ผ�าต้ดัิ์บาดิ์มูอ่ เขาเช่�อวี�าหมูอใน์โรงเรียน์แพื่ทย์
น์ั่น์แหละเป้็น์คน์เอาอะไรบางอย�าง (ต้อน์น์ั้น์มูน์ุษย์ยังไมู�ร่�จักเช่้อโรค) จาก
ศัพื่มูาต้์ดิ์ให�คน์ไข� สูุ่ดิ์ท�ายเขาเลยทดิ์ลองให�แพื่ทย์ใน์โรงพื่ยาบาลน์ั้น์เอา 
ป่้น์คลอรีน์ที่ใช�สู่ำาหรับดิ์ับกล์่น์ไป้ล�างมู่อหลังผ�าศัพื่ จากน์ั้น์อัต้ราต้ายของ
ผ่�หญ่์งที่คลอดิ์ใน์โรงพื่ยาบาลก็ลดิ์ลง อีกหลายปี้ต้�อมูานั์กวี์ทยาศัาสู่ต้ร์จึง
สู่ามูารถเพื่าะเช่้อและแยกเช่้อจากบาดิ์แผลไดิ์� การล�างมู่อป้้องกัน์ควีามู
ต้ายไดิ์� เขาร่�กัน์มูาต้ั้งน์าน์เก่อบสู่องร�อยป้ีแล�วีล�ะ
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ต้อน์ที่โรคซาร์สู่เร์่มูระบาดิ์ใน์ป้ี พื่.ศั. 2545 วีงการแพื่ทย์ก็ไมู�ร่�วี�า
เช้่ออะไรเป้็น์สู่าเหตุ้ นั์กระบาดิ์วี์ทยาสู่อบสู่วีน์โรคแล�วีไดิ์�ข�อสู่รุป้วี�าโรคน์ี้
ต้์ดิ์ต้�อทางระบบหายใจ และมีูมูาต้รการเวี�น์ระยะห�างทางสัู่งคมู (social 
distancing) ก�อน์ทีนั่์กไวีรัสู่วีท์ยาจะร่�วี�าเช้่อก�อโรคค่อ SARS-CoV หร่อทีผ่มู
จะเรยีกวี�าไวีรัสู่ซาร์สู่ ต้อน์น์ัน้์วีท์ยาศัาสู่ต้รด์ิ์�าน์พื่นั์ธิกุรรมูระดัิ์บโมูเลกลุเพื่์ง่
จะเร์มู่ก�าวีหน์�า ใช�เวีลาหลายสู่ปั้ดิ์าหก์วี�าจะถอดิ์รหัสู่พัื่น์ธิกุรรมูไดิ์� ข�อมู่ลจาก
รหัสู่พื่ัน์ธิุกรรมูใน์ต้อน์น์ั้น์ก็ไมู�ร่�วี�าจะเอาไป้ควีบคุมูโรคไดิ์�อย�างไร โรคซาร์สู่
สู่งบไป้ไดิ์�จากมูาต้รการหลัก ๆ ทางระบาดิ์วี์ทยา ค่อ การสู่อบสู่วีน์โรค หา
ผ่�สู่มัูผสัู่โรค แล�วีแยกผ่�ต์้ดิ์เช่อ้ออกไป้จากป้ระชากร ใช�มูาต้รการดิ์�าน์ social 
distancing บ�างแต้�ไมู�เข�มูข�น์เท�ากับที่เราใช�กับโควี์ดิ์ใน์ทุกวีัน์น์ี้

อีกเก่อบ 2 ทศัวีรรษต้�อมูา ค่อ ใน์ป้ี พื่.ศั. 2562 วี์ทยาการพื่ัน์ธิุ
ศัาสู่ต้ร์ก�าวีหน์�าไป้กวี�าเดิ์์มูมูาก ภายใน์ไมู�กี่วีัน์หลังจากที่พื่บการระบาดิ์ที่
เมูอ่งอ่�ฮัน่์ นั์กวีท์ยาศัาสู่ต้รจ์นี์กถ็อดิ์รหสัู่พัื่น์ธุิกรรมูของเช้่อไวีรสัู่โคโรน์า ซึง่
ต้�อมูาไดิ์�ช่�อวี�า SARS-CoV-2 (ซึ่งผมูขอเรียกง�าย ๆ  วี�าไวีรัสู่โควี์ดิ์) ไดิ์�สู่ำาเร็จ 
แล�วีป้ระกาศัให�ทั่วีโลกร่�รหัสู่พื่ัน์ธิุกรรมูทั้งหมูดิ์ (genome) อัน์น์ี้เองทำาให�
เกาหลใีต้�ซึง่มีูวีท์ยาศัาสู่ต้รอ์ตุ้สู่าหกรรมูไบโอเทคทีเ่ข�มูแขง็ผล์ต้ชดุิ์ต้รวีจหา
เช่้อโดิ์ยวี์ธิีที่เรียกวี�า Reverse transcription polymerase chain reaction 
(RT-PCR) และแจกให�ใช�ไป้ทั่วีป้ระเทศั เป้็น์อาวีุธิหลักที่ใช�ใน์การควีบคุมู
โรคของป้ระเทศัน์ั้น์

รหัสู่พื่ัน์ธิุกรรมู (genome) ของไวีรัสู่เล็กจน์เทียบไมู�ไดิ์�กับรหัสู่
พื่นั์ธิกุรรมูของมูน์ษุย์ ท้ังไวีรัสู่และมูน์ษุยต์้�างมูวีีว์ีฒัน์าการต้ลอดิ์เวีลา ไวีรสัู่
ต้วัีน์ีมู้ีโครงสู่ร�างภายน์อกเป้น็์หน์ามูเป้น็์ซี ่ๆ  (spike) เอาไวี�เกาะและเจาะเข�า
เซลล ์เมู่�อเข�าไป้ไดิ์�แล�วีจะไป้ควีบคมุูโรงงาน์ภายใน์เซลล์ให�เซลลส์ู่ร�างต้วัีมูนั์
เองออกมูาจำาน์วีน์มูาก จำาน์วีน์ไวีรัสู่ที่มูากมูายน้ี์จะกระตุ้�น์ให�ร�างกายต้อบ
สู่น์องป้ล�อยสู่ารต้�าง ๆ (ไดิ์�แก� cytokines) ที่กระตุ้�น์ทำาให�เก์ดิ์การอักเสู่บ
อย�างท�วีมูท�น์ใน์สู่�วีน์ลกึของป้อดิ์ ทำาให�การแลกเป้ลีย่น์ออกซ์เจน์เกด์ิ์ขึ้น์ไมู�
ไดิ์� จน์ผ่�ป้ว่ียต้�องเสู่ยีชีวีต์้เพื่ราะหายใจไมู�ออก ผ่�ป้ว่ียทีมู่อีาการหน์กัหลังรอดิ์
ต้ายไป้แล�วี ป้อดิ์ที่เป้็น์สู่น์ามูรบก็อาจจะมูีพื่ังผ่ดิ์เก์ดิ์ขึ้น์มูารั้งเน์่้อเย่�อของ
ป้อดิ์ ทำาให�หายใจไดิ์�ยากกวี�าคน์ป้รกต้์
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เวีลาไวีรัสู่อย่�ใน์เซลล์ การสู่ร�างไวีรัสู่รุ�น์ใหมู�จำาน์วีน์มูากย�อมูมูีการ
ผ�าเหล�า (mutate) ไป้บ�าง การผ�าเหล�าน์ี้แหละค่อรากฐาน์ของวี์วีัฒน์าการ 

ไวีรัสู่ซาร์สู่กับไวีรัสู่โควี์ดิ์มูีสู่ายวี์วีัฒน์าการที่แยกกัน์พื่อสู่มูควีร 
เทยีบคณุสู่มูบตั้ท์างระบาดิ์วีท์ยา ไวีรสัู่ซารส์ู่แพื่ร�ไดิ์�ไมู�เก�งเท�าไวีรสัู่

โควี์ดิ์ 
ไวีรัสู่ซาร์สู่ทำาให�ผ่�ป้่วียอาการหน์ัก ต้�องเข�าโรงพื่ยาบาล คน์ไข� 

ไอต้ลอดิ์เวีลา หมูอไมู�ร่�วี�าที่ไอออกมูาเป้็น์ไวีรัสู่ หมูอก็เลยต้์ดิ์เช่้อ แล�วีแพื่ร� 
ต้�อใน์โรงพื่ยาบาล ไวีรัสู่โควี์ดิ์ทำาให�เก์ดิ์อาการที่มีูควีามูรุน์แรงหลากหลาย 
ทั้งที่น์�อยกวี�าและที่เท�ากับซาร์สู่ แต้�โดิ์ยทั่วีไป้อาการรุน์แรงน์�อยกวี�า
อาการไข�เก์ดิ์ช�ากวี�า มีูระยะเวีลาที่ผ่�ป้่วียมูีเช้่อแต้�ยังไมู�ทัน์มูีอาการป่้วียไข� 
(pre-symptomatic) น์าน์กวี�า โรคโควี์ดิ์มูีระยะน์ี้น์าน์จึงแพื่ร�ไดิ์�กวี�างขวีาง
กวี�าโรคซาร์สู่ 

จากการถอดิ์รหัสู่ทางพื่ัน์ธิุกรรมูของน์ักไวีรัสู่วี์ทยาไทย เช่้อที่แพื่ร�
ระบาดิ์ใน์สู่น์ามูมูวียใน์กรุงเทพื่ฯ ที่ผ�าน์มูาเป้็น์สู่ายพื่ัน์ธิุ์เดิ์ียวีกับที่ระบาดิ์
ใน์อ่�ฮั่น์ แต้�อย่�เมู่องไทยซักพื่ักหน์ึ่ง ควีามูสู่ามูารถใน์การระบาดิ์และควีามู
รุน์แรงของโรคดิ์่เหมู่อน์จะน์�อยกวี�าอย่�เมู่องจีน์ สู่ังเกต้ไดิ์�จากอัต้ราการต้์ดิ์
เช่้อจากการสู่ัมูผัสู่กับผ่�ป้่วียใน์ครัวีเร่อน์ของเราและอตั้ราต้ายของผ่�ต้์ดิ์เช่้อ
ใน์คน์ไทยก็ไมู�สู่่งมูากเท�าคน์จีน์ 

พื่วีกเราอาจจะบอกวี�าที่เป้็น์อย�างน้ั์น์เพื่ราะระบบสู่าธิารณสุู่ขไทย
ควีบคุมูโรคไดิ์�ดิ์ี ซึ่งก็จร์ง แต้�เพื่่�อน์บ�าน์ซึ่งระบบสู่าธิารณสูุ่ขอ�อน์แอกวี�า
เราก็ไมู�ไดิ์�มูีการระบาดิ์รุน์แรงมูากน์ัก คำาต้อบจึงอาจจะอย่�ที่วี์วีัฒน์าการ
ของเช่้อดิ์�วียเหมู่อน์กัน์

ควีามูรุน์แรงของโรคไมู�ไดิ์�เก์ดิ์จากวี์วีัฒน์าการของเช่้ออย�างเดิ์ียวี 
คน์หร่อสู่ัต้วี์ที่ต้์ดิ์เช่้อก็มูีกระบวีน์การวี์วีัฒน์าการดิ์�วีย

ใน์ออสู่เต้รเลีย เมู่�อคน์ขาวีเข�าไป้ต้ั้งถ์่น์ฐาน์ก็ไดิ์�น์ำากระต้�ายจาก
ยุโรป้ไป้แพื่ร�เพื่่�อใช�เป้็น์กีฬาล�าสู่ัต้วี์ ต้�อมูากระต้�ายที่น์ำาเข�าน์ี้แพื่ร�พื่ัน์ธิุ์ ไดิ์�
มูาก เพื่ราะเป้็น์สู่ัต้วี์ต้�างถ์่น์ ไมู�มูีศััต้ร่ กระต้�ายทำาลายผลผล์ต้ของป้ระเทศั
ไป้มูาก เมู่�อป้ี พื่.ศั. 2493 น์ักวี์ทยาศัาสู่ต้ร์ออสู่เต้รเลียทำาสู่งครามูชีวีภาพื่
กับกระต้�ายเหล�าน์ี้โดิ์ยการป้ล�อยเช่้อไวีรัสู่ช่�อ “Myxoma virus” ซึ่งป้รกต้์
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จะทำาให�เก์ดิ์เน์่้องอกใน์สู่�วีน์ต้�าง ๆ 
เช้่อ myxoma virus เข�าไป้แพื่ร�ใน์กระต้�ายใน์ออสู่เต้รเลียก็เก์ดิ์

วีว์ีฒัน์าการเป้ลีย่น์จากการทำาให�เก์ดิ์เน่์อ้งอกกลายเป้น็์เช้่อทีเ่ก์ดิ์โรคทีท่ำาให�
กระต้�ายต้ายอย�างรวีดิ์เร็วี จำาน์วีน์กระต้�ายจึงลดิ์ลงฮวีบฮาบ แต้�ไมู�น์าน์
หลังจากน์ั้น์ จำาน์วีน์กระต้�ายก็เพื่์่มูขึ้น์อีก ทั้งน์ี้เพื่ราะเช่้อที่ก�อควีามูรุน์แรง
ฆ�ากระต้�ายไดิ์�ง�าย ๆ ไมู�สู่ามูารถแพื่ร�ไป้ใน์กระต้�ายไดิ์�ดีิ์เท�ากับเช้่อที่สุู่ภาพื่
เรียบร�อยหร่อทำาให�เก์ดิ์โรคน์�อยกวี�า ขณะเดิ์ียวีกัน์ กระต้�ายซึ่งเป้็น์สู่ัต้วี์ที่
สู่่บพื่ัน์ธิุ์อย่�ต้ลอดิ์เวีลาก็มูีการคัดิ์เล่อกพื่ัน์ธิุ์ กระต้�ายสู่ายพัื่น์ธิุ์ท่ีต้ายง�ายก็
ค�อย ๆ มูีจำาน์วีน์น์�อยลง เจ�าพื่วีกสู่ายพื่ัน์ธิุ์ที่ทน์ต้�อไวีรัสู่ไดิ์�ก็เพื่์่มูจำาน์วีน์มูา
แทน์ ทั้งหมูดิ์น์ี้เรียกวี�า “วี์วีัฒน์าการร�วีมู (co-evolution)” การทดิ์ลองทำา
ซ้ำาที่ฝรั่งเศัสู่อีก 30 ป้ีต้�อมูาก็ไดิ์�ข�อสู่รุป้แบบเดิ์ียวีกัน์

เราอาจจะค์ดิ์วี�ามูนุ์ษย์สู่่บพื่ัน์ธ์ุิช�ากวี�ากระต้�าย วี์วัีฒน์าการย�อมูช�า
กวี�า ซึ่งก็อาจจะจร์งอย่�บ�าง แต้�ก็มูีหลักฐาน์วี�าการบร์การสู่าธิารณสูุ่ขทำาให�
เก์ดิ์การเป้ลี่ยน์แป้ลงใน์การคัดิ์เล่อกพื่ัน์ธิุกรรมูของมูน์ุษย์

ก�อน์ทีก่ารแพื่ทย์จะเจรญ์่ สู่ดัิ์สู่�วีน์ของผ่�หญ่ง์ทีมู่ชี�องเชง์กราน์กวี�าง
จะมูีมูากกวี�าใน์ป้ัจจุบัน์ เพื่ราะกลุ�มูผ่�หญ่์งที่ช�องเช์งกราน์แคบจะต้ายไป้ใน์
ระหวี�างการคลอดิ์มูากกวี�ากลุ�มูที่ช�องเช์งกราน์กวี�าง 

เมู่�อการแพื่ทยเ์จรญ์่ขึน้์ การผ�าคลอดิ์แพื่ร�หลาย ไมู�วี�าช�องเชง์กราน์
กวี�างหร่อแคบ หมูอสู่่ต้์และหญ่์งต้ั้งครรภ์รอเจ็บท�องคลอดิ์ไมู�ไหวีก็จับผ�า
กนั์ยกใหญ่� สู่ายพัื่น์ธ์ุิมูนุ์ษย์ทีช่�องเช์งกราน์แคบจงึไมู�ไดิ์�ต้ายมูากเหมูอ่น์เดิ์ม์ู 
ป้ระชากรสู่ต้รีที่มูีช�องเช์งกราน์แคบก็เลยมูีสู่ัดิ์สู่�วีน์ที่มูากขึ้น์ 

สู่มูยัก�อน์หมูอสู่ต่้ท์ี่ไมู�ชอบผ�าคลอดิ์กจ็ะไมู�ค�อยจำาเป้น็์ต้�องผ�าเพื่ราะ
ผ่�หญ่ง์สู่�วีน์ใหญ่�ช�องเชง์กราน์กวี�างพื่อทีจ่ะคลอดิ์เองไดิ์� สู่มูยัน์ีห้มูอสู่ต่้แ์บบ
น์ีก้จ็ำาเป้น็์ต้�องผ�าคลอดิ์มูากขึน้์เพื่ราะคน์ช�องเช์งกราน์แคบมีูมูากขึน้์ คลอดิ์
ต้ามูธิรรมูชาต้์ไดิ์�น์�อยลง

กลับมูาเร่�องโคว์ีดิ์ เมู่�อก้ีบอกวี�าสู่งสู่ัยไวีรัสู่แถวีไทยและป้ระเทศั  
CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar & Vietnam) จะกลายพื่ัน์ธิุ์
สู่งบเสู่งี่ยมู จากวี์วีัฒน์าการของฝ่ายไวีรัสู่

แล�วีวีวั์ีฒน์าการของคน์ล�ะครับ ผมูวี�าต้�องไป้ดิ์ท่ีอ่เมูรก์าและองักฤษ
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โน์�น์ ดิ์่เหมู่อน์เขาไมู�ค�อยเน์�น์การควีบคุมูโรคกัน์จน์ต้ายกัน์เป้็น์วี�าเล�น์ 
อังกฤษเป้็น์ต้�น์ต้ำารับของการสู่ร�างภ่มู์คุ�มูกัน์หมู่� (herd immunity) ซึ่งผมู
วี�าแท�ท่ีจร์งแล�วีอาจจะเป้็น์การคัดิ์เล่อกสู่ายพัื่น์ธ์ุิของคน์ยุโรป้และอเมูร์กา
โดิ์ยธิรรมูชาต้ ์พื่วีกทน์โรคไมู�ไดิ์�กต็้ายไป้ ใน์ทีสู่่ดุิ์คน์รุ�น์ใหมู�ท่ีโต้ใน์ยโุรป้และ
อเมูร์กาจะทน์ต้�อการต้์ดิ์เช่้อโควี์ดิ์มูากกวี�าพื่วีกเราทางน์ี้

เร่�องที่คุยมูาน้ี์ก็เอาไป้ค์ดิ์ดิ์่น์ะครับ ธิรรมูชาต้์ก็เป้็น์อย�างน้ี์แหละ
ถ�ายังไมู�เบ่�อ ก�อน์จากกัน์วัีน์น้ี์ก็ขอมูาคุยเร่�องที่สู่อง เร่�องการควีบคุมูโรค
ใน์ยกสู่องสู่ักน์์ดิ์ 

ใน์ยกสู่องน์ี ่เราจะเหมูาเอาวี�าไวีรัสู่จะมูว์ีีวีฒัน์าการจน์ไมู�ทำาร�ายเรา
แล�วีเหมูอ่น์อย�างท่ีผมูคยุมูาไมู�ไดิ์� เพื่ราะไวีรสัู่อาจจะไมู�ไดิ์�มูวีีว์ีฒัน์าการอย�าง
ที่วี�า และคน์ไทยเราก็ไมู�อยากจะถ่กคัดิ์เล่อกสู่ายพื่ัน์ธิุ์ให�มูีเฉัพื่าะสู่ายพื่ัน์ธิุ์
ต้�าน์โควี์ดิ์เท�าน์ั้น์ ดิ์ังน์ั้น์เราต้�องค์ดิ์แบบเต้รียมูพื่ร�อมูมูากขึ้น์

ต้ั้งแต้�เดิ์่อน์พื่ฤษภาคมูเป้็น์ต้�น์ไป้ social distancing ของเราน์�อย
ลงแน์�น์อน์ ถงึแมู�จะสู่ัง่ให�ทกุคน์สู่วีมูหน์�ากากอน์ามูยั ล�างมูอ่บ�อย ๆ  โอกาสู่
ที่เช้่อจะกลับมูาก็ยังจะสู่่งข้ึน์ วัีคซีน์ก็ยังไมู�มีู เราจะเอาอะไรไป้ป้้องกัน์
ป้ระชาชน์ไมู�ให�ต้์ดิ์โควี์ดิ์ดิ์ี 

ก็กระบวีน์การทางระบาดิ์วี์ทยาสู่อบสู่วีน์โรคไงล�ะครับ 
เราไมู�ไดิ์�มูีการสู่อบสู่วีน์โรคที่ดิ์ีที่สูุ่ดิ์แล�วีหรอกหร่อ ยังครับ เราอาจ

จะรอดิ์มูาเพื่ราะมูี social distancing ช�วีย 
ผมูเห็น์จดุิ์อ�อน์ของระบบสู่อบสู่วีน์โรคท่ีต้�องเร�งป้รบัป้รงุหลายอย�าง

ใน์ช�วีงน์ี้ เพื่่�อรับมู่อกับโควี์ดิ์ที่จะกลับมูาใน์เดิ์่อน์หน์�า
ป้ระการแรก เราเป้็น์ป้ระเทศัที่มูีระบบไอทีที่ดิ์ี แต้�เราไมู�ไดิ์�ใช�อย�าง

เต้็มูที่ เมู่�อเทียบกับป้ระเทศัอ่�น์ เช�น์ จีน์ เกาหลี สู่์งคโป้ร์ เราไมู�ไดิ์�พื่ยายามู
น์ำาข�อมู่ลมูหาศัาลที่ไดิ์�จากระบบไอที เช�น์ ระบบโทรศััพื่ท์มู่อถ่อ ข�อมู่ลใน์โซ
เชยีลมูเีดิ์ยี การทำาธิรุกรรมูการเงน์์และอ่�น์ ๆ  มูาใช�ใน์การควีบคมุูโรค อาศัยั
แต้�กำาลังคน์ของระบบสู่าธิารณสูุ่ขซึ่งอาจจะไมู�พื่อเมู่�อการ์ดิ์เราต้ก 

ป้ระการที่สู่อง เราไมู�ไดิ์�ป้ระเมู์น์ผลขั้น์ต้อน์ใน์การสู่อบสู่วีน์โรค 
วี�ารวีดิ์เร็วีหร่อล�าช�าเพื่ียงไร ควีามูล�าช�า (delay) อาจจะเก์ดิ์จากผ่�ต้์ดิ์เช่้อ
ที่มูีอาการมูาพื่บแพื่ทย์ช�า (patient’s delay) หร่อเก์ดิ์ควีามูช�าใน์ระบบ
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1) หลังบทควีามูน้ี์เผยแพื่ร�ไป้ จำาน์วีน์ผ่�ป่้วียที่ต้์ดิ์เช่้อโควี์ดิ์ใน์ป้ระเทศัไทยก็ลดิ์ลงเร่�อย ๆ 
ต้ามูลำาดิ์ับจน์ไมู�มูีผ่�ป้่วียรายใหมู�ใน์ป้ระเทศัต้�อเน์่�องกัน์หลายเดิ์่อน์ ไมู�มูีการวี์เคราะห์
วี�าการต้์ดิ์ต้ามูสู่กัดิ์การแพื่ร�เช่้อทำาไดิ์�รวีดิ์เร็วีเพื่ียงไร มูีการวี์จัยพื่บวี�าไวีรัสู่ SARS  
CoV 2 กลายพื่นั์ธิุ์ไป้เร่�อย ๆ  แต้�ยงัสู่รปุ้ไมู�ไดิ์�แน์�ชดัิ์วี�ากลายพื่นั์ธิุ์ไป้สู่่�สู่ายพื่นั์ธิุท์ีแ่พื่ร�เช่อ้
ไดิ์�ดิ์ีขึ้น์หร่อไมู�

(system’s delay) เช�น์ แพื่ทย์สู่งสู่ัยช�า (อัน์น์ี้อัน์ต้รายที่สูุ่ดิ์) การสู่�งต้รวีจ
ทางห�องป้ฏ์บัต์้การไดิ์�ผลกลับ (turn-around time) ช�า และการต้์ดิ์ต้ามู
ผ่�สู่ัมูผัสู่สู่อบสู่วีน์โรคใน์ภาคสู่น์ามู ต้ลอดิ์จน์ระบบรายงาน์ก็อาจจะล�าช�า  
เราไมู�มีูระบบกำากบัต้ด์ิ์ต้ามู (monitor) ดิ์ชัน์กีารป้ฏบ์ตั้ก์ารเหล�าน์ีเ้ลยจน์ถงึ
ป้ัจจุบัน์ เพื่ราะระบบทั้งหมูดิ์ยังเป้็น์กึ่ง manual หร่อทำาดิ์�วียมู่ออย่�

ป้ระการที่สู่ามู ค่อ ระบบแยกผ่�สู่ัมูผัสู่โรคและผ่�ต้์ดิ์เช่้อที่อาการไมู�
มูาก ที่ผ�าน์มูาเราบอกให�เก็บต้ัวีที่บ�าน์เป้็น์สู่�วีน์ใหญ่� และก็มูีหลักฐาน์แล�วี
ใน์ข�อมูล่ของเราเองวี�าคน์เหล�าน์ีสู้่ามูารถแพื่ร�เช่อ้ไดิ์�ใน์ช�วีงการด์ิ์ต้ก ใน์ขณะ
ที่ยังมูีผ่�ต้์ดิ์เช่้อไมู�มูาก ถ�าทำาไดิ์� ควีรใช� state quarantine หร่อสู่ถาน์กักกัน์
โรคทีร่ฐัจดัิ์ไวี� เยีย่งเดิ์ยีวีกบัทีใ่ช�กบัผ่�กลบัจากต้�างป้ระเทศัไป้เลย การเต้รยีมู
ต้วัีทางดิ์�าน์น์ีต้้�องอาศัยัฝ่ายป้กครอง แต้�ฝา่ยสู่าธิารณสู่ขุต้�องออกคำาแน์ะน์ำา 
และต้รวีจสู่อบคณุภาพื่ของ state quarantine ไป้ดิ์�วีย เพื่่�อเป้น็์หลกัป้ระกนั์
วี�าผ่�ที่ต้�องสู่งสู่ัยวี�าจะมูีเช่้อจะมูีโอกาสู่แพื่ร�เช่้อไดิ์�น์�อยที่สูุ่ดิ์

เหลอ่เวีลาทองกน์์บญุ่เก�าจากการป้ดิิ์เมู่องอกีน์ด์ิ์เดิ์ยีวี คอ่ ราวี 1-2 
สู่ัป้ดิ์าห์เท�าน์ั้น์ครับ ก�อน์ที่ผ่�ต้์ดิ์เช่้อรายใหมู� ๆ จะเร์่มูป้รากฏต้ัวีมูากขึ้น์แต้�
ยังไมู�มูากเก์น์ไป้ 

การรักษาควีามูมูั่น์คงทางสู่าธิารณสูุ่ขควีรเป้็น์งาน์หลักของ
สู่าธิารณสูุ่ขใน์ช�วีงเต้รียมูการเป้ิดิ์เมู่อง เร่�องอ่�น์ ๆ  ยังพื่อจะป้ล�อยให�คน์อ่�น์
เขาทำาไป้ไดิ์� แต้�การควีบคุมูโรคทางระบาดิ์วี์ทยาจะไมู�มีูใครทำาไดิ์�น์อกจาก
พื่วีกสู่าธิารณสูุ่ขเท�าน์ั้น์ครับ

     (29 เมูษายน์ 2563) 1







ในสมัยโบราณ 
การทำาศึกจะมีตำาแหน่งที่ใช้ในการสอดแนมเป็นจุด ๆ 

เฝ้าระวังการเคลื่อนไหวของข้าศึก
เมื่อข้าศึกมากองสอดแนมเฝ้าระวังก็จะส่งสัญญาณ

ให้กองกำาลังหลักเตรียมพร้อมประจัญบาน
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ตอนที่ 32  
หอเตือนภัย (Sentinel Site)
สำาหรับการระบาดของโควิดในระลอกต่อไป

ผมูเคยให�ข�อค์ดิ์วี�า โรงพื่ยาบาลและสู่ถาบัน์สู่ำาคัญ่ ๆ  เป้็น์ป้้อมูค�าย
ใน์การต้�อสู่่�กบัโควีด์ิ์ และป้้อมูค�ายมัูกจะถ่กตี้แต้กจากภายใน์ ค่อ เช้่อทะลวีง
เข�าไป้ใน์โรงพื่ยาบาล สู่ำาน์ักงาน์ และสู่ถาบัน์ จน์ทำาให�บุคลากรต้์ดิ์เช่้อหร่อ
อย�างน์�อยต้�องถ่กกักต้ัวี 14 วีัน์ สู่่ญ่เสู่ียกำาลังคน์ใน์การทำางาน์ป้ระจำาและ
งาน์ที่จะสู่่�กับโควี์ดิ์

ผมูเป้รยีบการสู่บ่สู่วีน์สู่ถาน์การณท์ัว่ีไป้ของโควีด์ิ์เหมู่อน์ทหารลาดิ์
ต้ระเวีน์หาข�าวี การสู่่บสู่วีน์โรคโดิ์ยวี์ธิีต้์ดิ์ต้ามูผ่�สู่ัมูผัสู่ (contact tracing) 
เหมู่อน์น์ักสู่่บหาต้�น์ต้อของป้ัญ่หาและแก�ป้ัญ่หาแต้�ต้�น์มู่อ ทำาให�ข�าศัึกไมู�มูี
กำาลังมูากพื่อที่จะโจมูต้ีป้้อมูค�าย น์อกจากน์ี้ การออกค�น์หาผ่�ต์้ดิ์เช่้อใน์
ชุมูชน์ใน์กรณีที่มูีเบาะแสู่อย�างที่จังหวีัดิ์ยะลาทำา อาจจะช�วียจับต้�น์ต้อของ
การระบาดิ์ไดิ์�เร็วีขึ้น์ไป้อีก

สู่องเดิ์่อน์ท่ีผ�าน์มูา เราป้ระสู่บควีามูสู่ำาเร็จใน์ระดิ์ับหน์ึ่งใน์การ
ป้้องกัน์และควีบคุมูโรค เราทำา contact tracing ไดิ์�ดิ์ี ป้ระกอบกับรัฐ
ออกน์โยบายป้ิดิ์เมู่อง ทำาให�มูีผ่�ป้่วียใน์โรงพื่ยาบาลไมู�ล�น์หลามูมูากเหมู่อน์
ป้ระเทศัทางยุโรป้ และ อเมูร์กา 

มูาถงึต้อน์น์ี ้เรางาน์เบาไมู�ต้�องทำาอะไรเพื่์มู่ใน์ทางระบาดิ์วีท์ยาแล�วี 
หร่อรอมูีผ่�ป้่วียแล�วีออกไป้สู่อบสู่วีน์โรคเท�าน์ั้น์พื่อไหมู

คำาต้อบค่อ ไมู�พื่อ โควี์ดิ์เป้็น์เร่�องใหญ่� ต้�องขน์เอาวี์ทยายุทธิมูา 
สู่่�ทุกร่ป้แบบ

วี์ชาระบาดิ์ว์ีทยายังมูียุทธิวี์ธิีอีกชุดิ์หน์ึ่งท่ีถึงเวีลาท่ีจะต้�องน์ำามูา
ใช�เพื่่�อสู่ะกดิ์โรคไมู�ให�กลับลุกลามูโดิ์ยเรายังต้ั้งต้ัวีไมู�ต้์ดิ์ โดิ์ยเฉัพื่าะใน์
ช�วีงที่ทางรัฐบาลผ�อน์ป้รน์ให�มูีก์จกรรมูทางเศัรษฐก์จ ยุทธิวี์ธิีที่วี�าน์ี้ ค่อ  
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การเฝ้าระวีังโรค (surveillance)
โรงพื่ยาบาลท้ังรัฐและเอกชน์มูีหน์�าท่ีรายงาน์ข�อมู่ลการเจ็บป้่วีย

ที่เก์ดิ์จากโรคระบาดิ์ให�สู่าธิารณสุู่ขใน์พื่่้น์ที่รับทราบและเข�าไป้สู่อบสู่วีน์
โรคอย�างรวีดิ์เร็วี สู่ถ์ต้์รายงาน์ท่ีสู่�งเข�ามูาจากโรงพื่ยาบาลสู่่�สู่าธิารณสูุ่ข
จงัหวีดัิ์ จะถ่กสู่�งต้�อไป้ยังกรมูควีบคมุูโรคเพื่่�อออกรายงาน์ป้ระจำาสัู่ป้ดิ์าห์ให�
ผ่�บร์หารสู่าธิารณสุู่ขของป้ระเทศัและของจังหวัีดิ์ไดิ์�ทราบสู่ถาน์การณ์และ
วีางแผน์ป้ฏ์บัต้์การต้�อไป้ สู่ำาหรับโรคโควี์ดิ์ รายงาน์น์ี้จะถ่กสู่�งต้�อทุกวีัน์ไป้
ยัง ศับค. ซึ่งน์ายกรัฐมูน์ต้รีเป้็น์ป้ระธิาน์ ป้ระชุมูรวีบรวีมูสู่ถ์ต้์อ่�น์ ๆ และ
แผน์จากฝ่ายต้�าง ๆ  ทั้งเศัรษฐก์จและสู่ังคมู แล�วีให� โฆษกไป้ออกแถลงข�าวี
แจ�งให�ป้ระชาชน์ทราบ

บางท�าน์อาจจะกล�าวีไดิ์�วี�าป้จัจบุนั์มูรีะบบเฝา้ระวีงัโรคโควีด์ิ์อย่�แล�วี
และถ่กใช�งาน์เต้็มูที่แล�วี ยังจะต้�องมูีระบบเผ�าระวีังอะไรเพื่์่มูมูาอีกหร่อ

ใน์สู่มูัยโบราณ การทำาศึักจะมีูต้ำาแหน์�งที่ใช�ใน์การสู่อดิ์แน์มูเป้็น์
จุดิ์ ๆ เฝ้าระวีังการเคล่�อน์ไหวีของข�าศัึก เช�น์ ยอดิ์เขา ต้�น์ไมู� หร่อ หอคอย
สู่่ง เมู่�อข�าศัึกมูากองสู่อดิ์แน์มูเฝ้าระวีังก็จะสู่�งสู่ัญ่ญ่าณให�กองกำาลังหลัก
เต้รียมูพื่ร�อมูป้ระจญั่บาน์ เราเรยีกต้ำาแหน์�งเหล�าน์ีว้ี�า “Sentinel site” หร่อ
“หอเต้่อน์ภัย” การสู่อดิ์แน์มูแบบน์ี้ใน์ทางระบาดิ์วี์ทยาเรียกวี�า “Sentinel 
surveillance” ซึ่งเป้็น์การเฝ้าระวีังเฉัพื่าะบางต้ำาแหน์�งเพื่่�อเป้็น์การเต้่อน์
ภัยแต้�เน์์่น์ ๆ (early warning) เพื่์่มูเต้์มูจากระบบรายงาน์ป้รกต้์

ระบบ sentinel surveillance หร่อการเฝ้าระวีังเฉัพื่าะจุดิ์ระยะยาวี
ใช�กับโรคที่สู่ำาคัญ่จร์ง ๆ เท�าน์ั้น์ ป้ระเทศัไทยเป้็น์ป้ระเทศัแรก ๆ ที่สู่ร�าง
ระบบเฝ้าระวีังพื่์เศัษน์ี้สู่ำาหรับต้์ดิ์ต้ามูแน์วีโน์�มูของเช่้อ HIV ต้ั้งแต้�ครึ่งหลัง
ของทศัวีรรษ 1980 ทุก ๆ  3 เดิ์่อน์จะมูีการสู่ำารวีจต้รวีจเล่อดิ์กลุ�มูป้ระชากร
ต้�าง ๆ ทั้งกลุ�มูควีามูเสู่ี่ยงสู่่ง (เช�น์ หญ่์งขายบร์การ ชายซ่้อบร์การ ชายรัก
ร�วีมูเพื่ศั กลุ�มูต้์ดิ์ยาเสู่พื่ต้์ดิ์แบบฉัีดิ์ดิ์�วียต้น์เอง) และ กลุ�มูควีามูเสู่ี่ยงต้่ำา  
(เช�น์ ผ่�บรจ์าคโลหต์้ หญ่ง์ทีมู่าฝากครรภ์) กระทรวีงสู่าธิารณสู่ขุจะป้ระกาศั
สู่ถ์ต้์การต้์ดิ์เช้่อ HIV ของกลุ�มูเหล�าน์ี้ให�ป้ระชาชน์ทราบ และ ใช�สู่ถ์ต้์
เหล�าน์ี้ใน์การวีางแผน์ ต้ลอดิ์จน์ป้ระเมู์น์ผลการแก�ป้ัญ่หา ป้ัจจุบัน์ ป้ัญ่หา
โรคเอดิ์สู่์ทุเลาลง เข�าใจวี�าการเฝ้าระวีังเฉัพื่าะกลุ�มูจะทำาห�างลง เหล่อการ
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เน์�น์เฉัพื่าะกลุ�มู เช�น์ ชายร�วีมูเพื่ศักบัชาย (men who have sex with men 
หร่อ MSM ไมู�ใช� SMS น์ะครับ)

อีกโรคหน์ึ่งที่มูีการเฝ้าระวีังเป้็น์พื่์เศัษ ซึ่งมูีระยะยาวีน์าน์กวี�า และ
พื่่้น์ที่กวี�างขวีางกวี�าการเผ�าระวีัง HIV ค่อการเฝ้าระวีังไข�หวีัดิ์ใหญ่� 

เช่้อไข�หวีัดิ์ใหญ่� (influenza virus ที่เรียกสู่ั้น์ ๆ  วี�า flu) มูีการกลาย
พื่นั์ธิุต์้ลอดิ์เวีลา สู่�วีน์ใหญ่�เราจะเรียกวี�าไข�หวีดัิ์ใหญ่�ต้ามูฤดิ์ก่าล (seasonal 
flu) 

ห�องแล็บ (lab) ทั่วีโลกจะเก็บต้ัวีอย�างเช่้อจากโรงพื่ยาบาลใหญ่� ๆ 
ป้ระกาศัต้พีื่ม์ูพื่ร์หสัู่พื่นั์ธิกุรรมู เพื่่�อให�บรษ์ทัผลต์้วีคัซนี์ท่ีเหมูาะสู่มูใน์แต้�ละ
ช�วีงเวีลา ป้ระเทศัไทยก็มูีวีัคซีน์เหล�าน์ี้ใช� ฉัีดิ์ให�ฟรีสู่ำาหรับป้ระชากรกลุ�มู
เสู่ี่ยงต้ามูสู่์ทธิ์ที่ทาง สู่ป้สู่ช. กำาหน์ดิ์ไวี�

ป้ ีพื่.ศั. 2562 - 2563 เป้น็์ป้ทีีพ่ื่ลก์ควีามูคาดิ์หมูาย แทน์ทีจ่ะเป้น็์การ
ระบาดิ์ของไข�หวีดัิ์ใหญ่� เช้่อไวีรสัู่โคโรน์าหร่อโคว์ีดิ์กลบักลายเป้น็์โรคระบาดิ์
แห�งศัต้วีรรษ ระบบเฝ้าระวีังไข�หวีัดิ์ใหญ่�ที่มูีอย่�ทั่วีโลกไมู�สู่ามูารถเต้่อน์ภัย
ล�วีงหน์�าไดิ์�เลย

ระบบเต้่อน์ภัยป้รกต้์ที่มีูอย่�เป้ิดิ์ไซเรน์ช�าเก์น์ไป้ เราต้�องการระบบ
ใหมู�เพื่์่มูเต้์มูที่แต้�ละพื่่้น์ที่ แต้�ละจังหวีัดิ์สู่ามูารถใช�ไดิ์�

เราจึงต้�องช�วียกัน์ออกแบบระบบเต้่อน์ภัยการกลับมูาระลอกสู่อง
ของโควี์ดิ์ใน์ป้ระเทศัไทยและรีบน์ำามูาใช� โดิ์ยเร็วี เวีลาไมู�กี่วีัน์น์ับจากน์ี้เป้็น์
โอกาสู่อนั์ดีิ์ โรคระลอกแรกค�อน์ข�างสู่งบ เรามีูเวีลาหายใจหายคอ ให�คด์ิ์ถงึ
อน์าคต้อัน์ใกล�ข�างหน์�า อน์าคต้ซ่ึงควีามูเส่ีู่ยงกำาลังเพื่์่มูขึ้น์เน์่�องจากการ
เป้ิดิ์เมู่อง 

จากการทบทวีน์ผลการสู่อบสู่วีน์โรคใน์ 2 เดิ์อ่น์ทีผ่�าน์มูา การระบาดิ์
ของโควี์ดิ์ใน์บ�าน์เราแบ�งเป้็น์ 2 ป้ระเภท ค่อ โรคที่เก์ดิ์ป้ระป้รายท่ัวีไป้ 
(sporadic cases) และการระบาดิ์ใน์กลุ�มูคน์ทีร่วีมูต้วัีกนั์ใกล�ชด์ิ์ใน์บางพื่่น้์ที่
และบางช�วีงเวีลา (cluster) เช�น์ กลุ�มูผบับาร ์กลุ�มูสู่น์ามูมูวีย กลุ�มูกลับจาก
ต้�างป้ระเทศั กลุ�มูผ่�ต้�องขังและเจ�าหน์�าที่ และกลุ�มูบุคลากรใน์โรงพื่ยาบาล
เรายังไมู�ไดิ์�ข�าวีการระบาดิ์ใน์แคมูป้์คน์งาน์เหมู่อน์ใน์สู่์งคโป้ร์ แต้�สู่�วีน์น์ั้น์ก็
เป้็น์เช่้อเพื่ล์งของการระบาดิ์ที่ต้�องเฝ้าระวีัง การมูีเช่้อเพื่ล์งสู่ะสู่มูโดิ์ยจัดิ์
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เก็บไมู�ดิ์ีจะน์ำาไป้สู่่�มูหัน์ต้ภัย 
น์อกจากน์ี้ เร์่มูต้ั้งแต้�เดิ์่อน์กรกฎาคมู โรงเรียน์จะเป้็น์จุดิ์ล�อแหลมู

อีกจุดิ์หน์ึ่ง เน์่�องจากน์ักเรียน์อย่�ดิ์�วียกัน์ใน์ห�องเป้็น์เวีลาน์าน์
ผมูไดิ์�ย์น์วี�าเร์่มูมูีการออกไป้สู่ำารวีจหาผ่�ป้่วียใหมู�ใน์กลุ�มูต้�าง ๆ ที่วี�า

มูาน์ี้ แต้�การสู่ำารวีจยังไมู�เป้็น์ระบบ ไมู�เช่�อมูกับการวีางแผน์ 
เน์่�องจากสู่ถาน์การณ์ของป้ระเทศัจะเป้ลี่ยน์แป้ลงเร็วี ป้ระเทศัเรา

จึงต้�องมูีการวีางแผน์การเฝ้าระวีังที่ดิ์ี เราควีรยอมูเสู่ียเวีลาคุยหาร่อให�ไดิ์�
แผน์การท่ีดิ์ี มูีขน์าดิ์ใหญ่� แต้�ไมู�แพื่ง ป้ฏ์บัต้์การอย�างสู่มู่ำาเสู่มูอ เป้รียบ
เทียบผลการสู่ำารวีจข�ามูสู่ถาน์ที่และกาลเวีลาไดิ์� 

ผมูกำาลงัเสู่น์อระบบ sentinel surveillance หร่อการเฝา้ระวัีงเฉัพื่าะ
จุดิ์ แต้�ละจังหวีัดิ์สู่ามูารถเรียน์ร่�และน์ำาไป้ป้ฏ์บัต้์เอง 

การเฝ้าระวีังเฉัพื่าะจุดิ์ แยกจากการค�น์หาผ่�ป้่วียใน์ชุมูชน์ (active 
case finding) และการสู่อบสู่วีน์โรค เพื่ราะวีัต้ถุป้ระสู่งค์ต้�างกัน์ บางจุดิ์
ของป้ระเทศัไมู�มูีการระบาดิ์ ย�อมูไมู�ควีรทำา active case finding แต้�ทุก
จังหวัีดิ์ไมู�วี�าจะมีูการระบาดิ์ของโควี์ดิ์ท่ีผ�าน์มูาหร่อไมู� ต้�องทำา sentinel 
surveillance เพื่่�อป้ระเม์ูน์สู่ถาน์การณค์วีามูเสู่ีย่งของจงัหวีดัิ์ต้น์เป้น็์ระยะ ๆ

จดุิ์ทีค่วีรเฝ้าระวีงัเป้น็์พื่เ์ศัษ คอ่ จดุิ์ทีป่้ระชากรจำาน์วีน์มูากป้ระกอบ
กจ์กรรมูอย�างใกล�ชด์ิ์เป้น็์เวีลาน์าน์ ไมู�สู่ามูารถจดัิ์ให�มูกีารเวี�น์ระยะห�างทาง
สู่ังคมู (social distancing) ไดิ์� ผมูไดิ์�ยกต้ัวีอย�างไป้ข�างบน์แล�วี จะเป้็น์ 
จุดิ์ใดิ์ใน์แต้�ละเขต้ป้กครองของท�าน์ ท�าน์ต้�องป้ระชุมูเจ�าหน์�าที่ที่เกี่ยวีข�อง 
หาทางคัดิ์เล่อกจุดิ์เฝ้าระวีังกัน์เอง

การเฝา้ระวีงัต้�องทำาอย�างสู่มู่ำาเสู่มูอ เป้น็์ระบบเหมู่อน์กนั์ทุก ๆ  ครัง้
 เพื่่�อสู่ามูารถใช�ใน์การวี์เคราะห์แน์วีโน์�มูควีามูเสู่ี่ยงของป้ระชากรกลุ�มูน์ั้น์

ป้ฏ์บัต้์การต้�องไมู�ซับซ�อน์ ผ่�เกี่ยวีข�องร�วีมูมู่อง�าย ต้�น์ทุน์ไมู�มูาก 
ดิ์ำาเน์์น์การไดิ์�ใน์ระยะยาวี อย�างน์�อยจน์กวี�าโรคสู่งบไป้แล�วี 1 ป้ี

สู่์่งที่ต้�องการจากการเฝ้าระวีัง ค่อ ค�าสู่ถ์ต้์ที่แสู่ดิ์งควีามูเสู่ี่ยงของ
ป้ระชากรจากการสูุ่�มูต้ัวีอย�าง ไมู�ใช�การต้รวีจแบบป้่พื่รมู

การสูุ่�มูต้ัวีอย�างจะช�วียลดิ์ค�าใช�จ�ายใน์การดิ์ำาเน์์น์การแต้�ละครั้ง 
ทำาให�เฝ้าระวีังไดิ์�น์าน์ และไมู�เหน์่�อยมูาก
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ขน์าดิ์ของการสูุ่�มูต้ัวีอย�าง หร่อจำาน์วีน์คน์ที่จะถ่กต้รวีจใน์ sentinel 
surveillance จะต้�องเพื่ียงพื่อสู่ำาหรับการต้์ดิ์ต้ามูสู่ถาน์การณ์ระบาดิ์

ขน์าดิ์ตั้วีอย�างเพื่่�อการน้ี์น์�อยกวี�าขน์าดิ์ตั้วีอย�างสู่ำาหรับทำาโพื่ล
สู่ำารวีจทัศัน์คต้์ หร่อ พื่ยากรณ์ผลการเล่อกต้ั้ง เหตุ้ผลใน์ทางสู่ถ์ต้์ค่อ 
ทัศัน์คต้์ของคน์แต้�ละคน์ค�อน์ข�างจะเป้็น์อ์สู่ระจากกัน์ แต้�การต้์ดิ์เช้่อของ
คน์ใน์ที่แออัดิ์แต้�ละคน์ไมู�เป้็น์อ์สู่ระจากกลุ�มู 

ถ�ามูีเช่้อใน์กลุ�มู คน์สู่�วีน์ใหญ่�จะต้์ดิ์ ถ�าไมู�มูีเช่้อ คน์ทั้งหมูดิ์ใน์กลุ�มู
ก็จะไมู�มูีเช่้อเลย (vast majority or none) 

เน์่�องจากสู่มูาช์กใน์กลุ�มูต้ัวีอย�างจะให�ผลการต้รวีจคล�าย ๆ  กัน์ เรา
ต้รวีจเพื่ียงไมู�กี่คน์ก็ไดิ์�ข�อสู่รุป้ ย์่งกลุ�มูต้ัวีอย�างใกล�ช์ดิ์กัน์มูากเท�าไร ควีามู
เป้็น์อ์สู่ระของแต้�ละคน์ก็จะย์่งน์�อย จำาน์วีน์คน์ที่จะต้�องสู่ำารวีจก็ย์่งน์�อย

จะเฝ้าระวีังอะไร ต้รวีจหาอะไร คำาต้อบ ค่อ ต้รวีจ 2 อย�าง ไดิ์�แก� 
(1) การต้รวีจเล่อดิ์หาแอน์ต้์บอดีิ์ท่ีแสู่ดิ์งวี�าเคยรับเช้่อโควี์ดิ์ดิ์�วียชุดิ์ต้รวีจ
เร็วี (rapid test) และ (2) การต้รวีจน์้ำาลายหร่อป้้ายคอต้รวีจดิ์�วีย RT-PCR 
เพื่่�อหาวี�ามูีร�องรอยของไวีรัสู่ต้ัวีน์ี้ใน์กลุ�มูต้ัวีอย�างหร่อไมู�

ทำาไมูคราวีน์ี้ยอมูใช�การต้รวีจหาแอน์ต้์บอดิ์ีและยอมูให�ต้รวีจ
น์้ำาลาย ที่ผ�าน์มูาเห็น์แอน์ต้ี้มูาต้ลอดิ์ คำาต้อบ ค่อ การต้รวีจคร้ังน้ี์ไมู�ใช� 
การต้รวีจเพื่่�อค�น์หาผ่�ป้ว่ียหรอ่การสู่อบสู่วีน์โรค ซึง่เราจะวีน์์จ์ฉััยผด์ิ์ป้ล�อยคน์ 
ต้์ดิ์เช่้อลอยน์วีลไมู�ไดิ์� การต้รวีจสู่ำาหรับ sentinel surveillance เป้็น์การ
ดิ์่สู่ถาน์การณ์ใน์ภาพื่รวีมูวี�าน์�าจะมูีการระบาดิ์แล�วีหร่อยัง เหมูาะสู่มูท่ีจะ 
ลุยต้�ออย�างละเอียดิ์หร่อไมู�

แล�วียอมูให�ผ์ดิ์พื่ลาดิ์ไดิ์�หร่อ ยอมูไดิ์�แต้�จะผ์ดิ์พื่ลาดิ์ไมู�มูาก จาก
ป้ระสู่บการณ์ต้รวีจหาไวีรัสู่ใน์กลุ�มูป้ระชากรที่อย่�กัน์อย�างใกล�ช์ดิ์เป้็น์เวีลา
น์าน์จร์ง ๆ สู่องกลุ�มูใหญ่�ของการระบาดิ์ที่ผ�าน์มูา ค่อ กลุ�มูท่ีกลับจาก
อ์น์โดิ์น์ีเซีย และ กลุ�มูผ่�ต้�องขังใน์สู่ถาน์กักกัน์ที่จังหวีัดิ์สู่งขลา พื่บวี�า ถ�ามูี
การระบาดิ์ใน์กลุ�มูท่ีอย่�กนั์อย�างใกล�ช์ดิ์เป้น็์เวีลาน์าน์จะมีูคน์ทีมีู่เช้่อถงึ 80% 
น์ั่น์ก็ค่อ ถ�ามูีเช่้อคงไมู�พื่ลาดิ์แน์� ใช�น์้ำาลายโดิ์ยไมู�ต้�องจ์้มูเข�าไป้ใน์จมู่กก็น์�า
จะไดิ์� ใน์ทางสู่ถ์ต้์ ดิ์�วียควีามูไวีของการต้รวีจน์้ำาลายที่ 85% และควีามูชุก
ที่ 80% ผ่�ป้่วียแต้�ละคน์มูีโอกาสู่พื่บเช่้อ 0.85 x 0.8 = 0.68 ถ�าต้รวีจเพื่ียง 
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10 คน์ โอกาสู่ท่ีจะพื่บเช่้ออย�างน์�อย 1 คน์เท�ากับ 1 – (1- 0.68)^10  
= 99.9% น์ั่น์ค่อ เก่อบจะไมู�พื่ลาดิ์เลย

แล�วีจะต้รวีจแอน์ต้์บอดิ์ีไป้ทำาไมู คราวีที่แล�วีบอกวี�า rapid test 
หร่อการต้รวีจแอน์ต้์บอดิ์ีไมู�ไดิ์�ป้ระโยชน์์ คำาต้อบค่อ เราไมู�ใช�แอน์ต้์บอดิ์ีใน์
การต้รวีจวี์น์์จฉััยผ่�ต้�องสู่งสู่ัย เพื่ราะอาจจะต้รวีจไมู�พื่บแอน์ต้์บอดิ์ีใน์ช�วีง
แรกแต้�สู่ามูารถมีูการแพื่ร�เช้่อแล�วี ทำาให�เราป้ล�อยให�ผ่�แพื่ร�เช้่อสู่�วีน์หน่ึ์ง
ลอยน์วีลไป้แพื่ร�เช่้อต้�อ แต้�ใน์ระบบ sentinel surveillance เราเพื่ียงต้รวีจ
เพื่่�อร่�สู่ถาน์ภาพื่การต้์ดิ์เช้่อที่ผ�าน์มูาคร�าวี ๆ ถ�าป้ระชากรกลุ�มูน์ั้น์มูีโรค
ระบาดิ์ที่ไมู�ป้รากฏรายงาน์มูาก�อน์และโรคสู่งบแล�วี เราอาจจะไมู�พื่บเช่้อ 
แต้�จะพื่บวี�าเช้่อไดิ์�เคยเข�ามูาเชก็อ์น์ใน์ร�างกายของกลุ�มูตั้วีอย�างของเรา ค่อ 
ระดิ์บัแอน์ต้บ์อดีิ์จะขึน้์ ใน์ระยะยาวี ถ�าป้ระชากรของเราไมู�มีูแอน์ต้บ์อดีิ์เลย
 เช่้อโผล�กลับมูาเมู่�อไหร� เราเสู่ร็จมูัน์แน์� ๆ แต้�มูีแอน์ต้์บอดิ์ีก็ไมู�ไดิ์�แป้ลวี�า
มูีภ่มู์คุ�มูกัน์แล�วีน์ะครับ ลองกลับไป้อ�าน์บทควีามูก�อน์หน์�าน์ี้ที่ผมูอธิ์บายไวี�

ไดิ์�ข�อมูล่เหล�าน์ีแ้ล�วี จงัหวีดัิ์จะเอาไป้ตั้ดิ์สู่น์์ใจทำาอะไร คำาต้อบง�าย ๆ  
ครบั ถ�ามูเีค�าวี�ามูเีช้่ออย่�ใน์กลุ�มูต้วัีอย�าง กต็้�องลุยต้รวีจป่้พื่รมู แต้�ถ�าไมู�มูเีลย 
เราก็เฉัยไวี�ก�อน์ ไมู�ต้�องไป้ต้รวีจมูาก คอยให�การศัึกษา ป้รับสู่ภาพื่แวีดิ์ล�อมู 
รอจังหวีะเข�าไป้ต้รวีจซ้ำาใน์รอบต้�อไป้

สู่ำารวีจบ�อยแค�ไหน์ ทำาไมูต้�องต้�อเน์่�องไป้ถึงอย�างน์�อย 1 ป้ีหลังโรค
สู่งบแล�วี 

โรคโควีด์ิ์ระบาดิ์ไดิ์�เรว็ีกวี�า HIV มูาก ควีรทำา sentinel surveillance 
อย�างน์�อยทุก 1-3 เดิ์่อน์ใน์กลุ�มูเสู่ี่ยงท่ีอย่�ดิ์�วียกัน์อย�างใกล�ช์ดิ์เป้็น์เวีลา
น์าน์ ถ�ามูีเหตุ้การณ์อย�างอ่�น์สู่�อวี�าจะมีูการระบาดิ์ก็ไมู�ต้�องรอให�ครบรอบ
รีบลุยไดิ์�เลย

     (29 เมูษายน์ 2563) 1

1) หลังบทควีามูน์ี้ราวีหน์ึ่งเดิ์่อน์ กระทรวีงสู่าธิารณสูุ่ขจัดิ์ระบบเฝ้าระวีังโควี์ดิ์ใน์ป้ระชากร
หลายกลุ�มู มูีรายละเอียดิ์มูากกวี�าที่จะน์ำามูากล�าวี ณ ที่น์ี้ อย�างไรก็ต้ามู การต้รวีจคัดิ์
กรองใน์ป้ระชากรทุกกลุ�มูหลายหมู่�น์รายทั่วีป้ระเทศั ไมู�พื่บผ่�ต้์ดิ์เช่้อเลย







วิถีชีวิตของแรงงานเป็นกลไกสำาคัญ
ในการฟื้นเศรษฐกิจไทยในช่วงหลังโควิด 

ถ้าแรงงานแข็งแรงดี 
โรงงานและสถานประกอบการ

ก็จะดำาเนินการไปได้ในระดับหนึ่ง 
เงินที่แรงงานได้รับ

นอกจากจะเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวแล้ว 
ยังเป็นเงินหมุนเวียนในประเทศ 
ทำาให้เศรษฐกิจค่อย ๆ ฟื้นขึ้นได้ 
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ตอนที่ 33 
แรงงานในไทย กับ ภัยโควิด

1 พื่ฤษภา วีัน์แรงงาน์ เราจะช�วียแรงงาน์ใน์ไทยให�รอดิ์พื่�น์จากภัย
โควี์ดิ์ไดิ์�อย�างไร

วีัน์แรงงาน์สู่ากล (International Labor Day) ถ่อกำาเน์์ดิ์จากเมู่อง
ชค์าโกใน์อเมูรก์าเมู่�อร�อยกวี�าป้ทีีแ่ล�วี แรงงาน์เรยีกร�องคณุภาพื่ชวีีต์้ใน์การ
ทำางาน์ วีัน์ละ 10 ชั่วีโมูงให�เหล่อ 8 ชั่วีโมูงไดิ์�สู่ำาเร็จ

ใน์ปั้จจุบัน์อาเซียน์เป้็น์ย�าน์ท่ีมูีการเคล่�อน์ไหวีของแรงงาน์มูาก
ที่สูุ่ดิ์ใน์โลกย�าน์หน่ึ์ง เน์่�องจากการเต้์บโต้ต้�อเน์่�องของเศัรษฐก์จเป้ลี่ยน์
จากการเกษต้รเป้็น์อุต้สู่าหกรรมูและการบร์การท่ีต้�องใช�แรงงาน์เป้็น์หลัก
(labor intensive) แรงงาน์สู่�วีน์เก์น์จากชน์บทถ่กดิ์่ดิ์ซับเข�าเมู่อง และ
จากป้ระเทศัรายไดิ์�น์�อยเข�าป้ระเทศัที่มีูรายไดิ์�สู่่งกวี�า ท้ังแรงงาน์ใน์ระบบ
ที่มูีกฎหมูายแรงงาน์คุ�มูครอง และแรงงาน์น์อกระบบท่ีกฎหมูายแรงงาน์
คุ�มูครองไป้ไมู�ถึง

ป้ระเทศัไทยเป้็น์ทั้งจุดิ์หมูายป้ลายทางของแรงงาน์จากป้ระเทศั
เพื่่�อน์บ�าน์ และเป้็น์ทางผ�าน์ของแรงงาน์ที่ผ์ดิ์กฎหมูายไป้ยังป้ระเทศัที่ราย
ไดิ์�ดิ์ีกวี�า การเพื่์่มูจำาน์วีน์ปี้การศึักษาภาคบังคับเป้็น์เง่�อน์ไขไป้สู่่�รายไดิ์�ของ
ป้ระเทศัท่ีดิ์ขีึน้์ และการเจรญ์่พื่นั์ธิุท์ีช่�าลง ป้ระเทศัใน์อาเซยีน์ทีมู่รีายไดิ์�สู่ง่มูี
การเจรญ์่พื่นั์ธิุต์้่ำา จงึต้�องน์ำาเข�าแรงงาน์จากป้ระเทศัเพื่่�อน์บ�าน์ ป้ญั่หาของ
แรงงาน์ใน์วีัน์แรงงาน์ยุคโควี์ดิ์จึงเป้็น์ป้ัญ่หาของแรงงาน์ต้�างชาต้์

การที่โควี์ดิ์ระบาดิ์ระลอกสู่องใน์กลุ�มูแรงงาน์ต้�างชาต้์ที่สู่์งคโป้ร์ไดิ์�
เผยให�เหน็์ควีามูเหล่�อมูล้ำาระหวี�างพื่ลเมู่องชาวีสู่ง์คโป้รก์บัแรงงาน์ต้�างชาต้์
ซึง่มูชีวีีต์้ควีามูเป้น็์อย่�ทีเ่บยีดิ์เสู่ยีดิ์ยดัิ์เยยีดิ์ ไมู�ไดิ์�รบัการป้อ้งกนั์ควีบคมุูโรค
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ทีด่ิ์จีากรฐั สู่ภาพื่ควีามูเป้น็์อย่�ของแรงงาน์ต้�างชาต้ใ์น์ไทยสู่�วีน์ใหญ่�ก็ไมู�ไดิ์�ดีิ์
ไป้กวี�าใน์สู่์งคโป้ร์ ดัิ์งน้ั์น์จึงเป้็น์ที่น์�าเป้็น์ห�วีงวี�าอาจจะเก์ดิ์การระบาดิ์ใหญ่�
ของโควี์ดิ์ใน์ที่พื่ักแรงงาน์ต้�างชาต้์ใน์ป้ระเทศัไทย เช�น์เดิ์ียวีกัน์กับที่เก์ดิ์
แล�วีใน์ส์ู่งคโป้ร ์เราจะมูมีูาต้รการใน์การแก�ไขระยะสู่ัน้์และระยะยาวีอย�างไร

พื่วีกเราหลายคน์ที่ทำางาน์เกี่ยวีกับการสู่อบสู่วีน์โรคก็มูักจะต้ั้ง
คำาถามูวี�า เราออกไป้ทำางาน์เช์งรุกใน์กลุ�มูแรงงาน์ดิ์�วียวี์ธิีที่เรียกวี�า active 
case finding จะดิ์ีไหมู

คำาวี�า active case finding หมูายถึง การออกไป้ค�น์หาผ่�ป้่วียหร่อ
ผ่�ต้์ดิ์เช่้อใน์ชุมูชน์ สู่�วีน์ใหญ่�ทำาโดิ์ยการต้รวีจคัดิ์กรองแบบป้่พื่รมู (mass 
screening) สู่มูัยควีบคุมูไข�หวีัดิ์น์กเราใช�คำาวี�า “เอกซเรย์ทุกต้ารางน์์้วี”

การออกไป้ป้ฏ์บัต้์การต้รวีจคัดิ์กรองป้่พื่รมูน์ี้ เหมูาะสู่มูที่จะดิ์ำาเน์์น์
การถ�าคาดิ์การณ์วี�าจะมูีจำาน์วีน์ผ่�แพื่ร�เช่้ออย่�ใน์ชุมูชน์น์ั้น์มูาก หร่อมูีการ
ระบาดิ์หน์ักใน์พื่่้น์ที่ใดิ์พื่่้น์ที่หน์ึ่ง อย�างเช�น์ที่ สู่ำาน์ักงาน์สู่าธิารณสูุ่ขจังหวีัดิ์
ยะลาออกป้ฏ์บัต้์การใน์หมู่�บ�าน์ที่มีูเบาะแสู่วี�ามีูการรับผ่�ต้์ดิ์เช้่อเข�ามูามูาก 
แต้�การคัดิ์กรองป้่พื่รมูไมู�เหมูาะที่จะดิ์ำาเน์์น์การอย�างกวี�างขวีางเก์น์ไป้
เน่์�องจากมูีต้�น์ทุน์ค�าใช�จ�ายใน์การดิ์ำาเน์์น์การสู่่ง และอาจจะไมู�คุ�มูค�าเลย 
ถ�ามูีผ่�ต้์ดิ์เช่้อใน์ชุมูชน์น์�อยมูาก

มูีผ่�เสู่น์อวี�าควีรใช�วี์ธิีการต้รวีจคัดิ์กรองที่ต้�น์ทุน์ต้่ำา เช�น์ ต้รวีจจาก
น์้ำาลาย ซึ่งสู่ะดิ์วีกและไดิ์�รับควีามูร�วีมูมู่อจากชุมูชน์มูากกวี�า แต้�ป้ัญ่หาก็
คอ่การต้รวีจดิ์�วียน์้ำาลายใน์พื่่น้์ท่ีควีามูเสู่ีย่งสู่่งจะมูผี่�ต้ด์ิ์เช่อ้เล็ดิ์ลอดิ์การคดัิ์
กรองไป้ไดิ์�ถึง 10-15% ซึ่งคน์เหล�าน์ี้ยังสู่ามูารถแพื่ร�โรคอย่�

เราใช�การต้รวีจคัดิ์กรองแบบป้่พื่รมูใน์ป้ระชากรทั่วีไป้ สู่ำาหรับโรค
เร่้อรังที่เก์ดิ์ขึ้น์ใหมู�ไดิ์�ช�า เช�น์ เบาหวีาน์ ควีามูดิ์ัน์โลห์ต้สู่่ง และมูะเร็งป้าก
มูดิ์ล่ก ซึ่งโรคก�อต้ัวีอย�างช�า ๆ มูีวี์ธิีรักษาไดิ์�ผล

การต้รวีจคัดิ์กรองจะไดิ์�ผลไมู�ดีิ์ ถ�ามูีผ่�ป้่วียรายใหมู�เก์ดิ์ขึ้น์ไดิ์�อย�าง
รวีดิ์เร็วี อย�างเช�น์ โรคโควี์ดิ์ เพื่ราะคน์ที่ต้รวีจไมู�พื่บเช้่อใน์ครั้งน์ี้ก็อาจจะ
มูีเช่้อและแพื่ร�เช่้อไดิ์�ใน์อีกไมู�กี่วีัน์ต้�อมูา มูาร่�อีกทีโรคก็อาจจะกระจายไป้
มูาก ซึ่งก็สู่ายเสู่ียแล�วี

การควีบคุมูโรคระบาดิ์ท่ีเฉัียบพื่ลัน์และรวีดิ์เร็วีไมู�ไดิ์�อย่�ที่การ 
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คัดิ์กรองอย�างกวี�างขวีาง แต้�อย่�ที่การจัดิ์ต้ั้งระบบการเฝ้าระวีังที่ต้รวีจพื่บ
โรคใน์ระยะแรกไดิ์�ทัน์ท�วีงที และมูีการต้อบสู่น์องที่รวีดิ์เร็วี

การเฝ้าระวัีงโรคเป้็น์เคร่�องมู่อที่สู่ำาคัญ่ของการควีบคุมูโรคเมู่�อ 
โรคเร์่มูสู่งบลง ซึ่งเหมูาะสู่มูอย�างย์่งสู่ำาหรับช�วีงน์ี้ ถ�าโรคกลับมูาใหมู�และ
เราต้ะครุบจัดิ์การไดิ์�เร็วี โรคก็จะไมู�สู่ามูารถระบาดิ์ไดิ์� หร่อถึงแมู�จะแพื่ร�ไดิ์�
บ�างก็จะอย่�ใน์วีงจำากัดิ์

ป้ระเทศัไทยป้ระสู่บควีามูสู่ำาเร็จอย�างดิ์ีใน์การต้�อสู่่�กับโควี์ดิ์ใน์ 
ยกแรกโดิ์ยใช�การต้์ดิ์ต้ามูผ่�สู่ัมูผัสู่ (contact tracing) เป้็น์ไมู�ต้าย

ยกต้�อไป้ก็ต้�องสู่ร�างระบบเฝ้าระวีังให�เข�มูแข็งอย�างรวีดิ์เร็วี ก�อน์ที่
โควี์ดิ์จะแผลงฤทธิ์�อีกรอบ

ระบบเฝ้าระวีังที่สู่ำาคัญ่มูีสู่องสู่�วีน์ ค่อ ชุมูชน์ ซึ่งรวีมูทั้งชุมูชน์ของ
แรงงาน์ กับคล์น์์กหร่อโรงพื่ยาบาล 

ชุมูชน์เป้็น์ดิ์�าน์แรกของการเฝ้าระวีัง เมู่�อพื่บผ่�ที่อาจจะต้์ดิ์เช่้อ 
โควีด์ิ์ ชุมูชน์ต้�องคด์ิ์สู่งสัู่ยและจดัิ์การให�ผ่�ต้�องสู่งสู่ยัน์ัน้์ไดิ์�รบัการดิ์แ่ลอย�าง
ทนั์ท�วีงท ีทางสู่าธิารณสู่ขุอาจจะพื่ฒัน์าเกณฑ์ใน์การต้ัง้ข�อสู่งสู่ยัและสู่�งต้�อ
ให�ชุมูชน์น์ำาไป้ป้ฏ์บัต้์

กระทรวีงสู่าธิารณสูุ่ขไดิ์�จัดิ์ต้ั้งระบบอาสู่าสู่มูัครสู่าธิารณสูุ่ขป้ระจำา
หมู่�บ�าน์ (อสู่มู.) ต้ั้งแต้�เมู่�อ 40 ป้ีมูาแล�วี น์ี่ค่อระบบเฝ้าระวีังโรคระบาดิ์ที่
ดิ์ีที่สูุ่ดิ์

อย�างไรกต็้ามู ใน์สู่งัคมูเมูอ่งทีผ่่�คน์ไมู�ค�อยไดิ์�ต้ด์ิ์ต้�อสู่่�อสู่ารกนั์ภายใน์
ชุมูชน์ ระบบ อสู่มู. อาจจะทำางาน์ยาก ย์่งใน์กลุ�มูแรงงาน์ต้�างชาต้์ย์่งจัดิ์ต้ั้ง 
อสู่ต้. หร่อ อาสู่าสู่มูัครสู่าธิารณสูุ่ขต้�างชาต้์ ไดิ์�ยากขึ้น์ไป้อีก

กระทรวีงสู่าธิารณสูุ่ขอาจจะต้�องทำางาน์เฝ้าระวีังโรคร�วีมูกับ 
ผ่�ชำาน์าญ่ใน์การจัดิ์ต้ั้งชุมูชน์หร่อกลุ�มูแรงงาน์น์อกภาครัฐ เช�น์ องค์กร
พื่ัฒน์าเอกชน์ สู่ถาบัน์พื่่้น์ฐาน์ทางศัาสู่น์า เช�น์ วีัดิ์ มูัสู่ย์ดิ์ โบสู่ถ์คร์สู่ต้์ รวีมู
ทั้งหน์�วียงาน์การกุศัล 

ถ�าจัดิ์ต้ั้งระบบเฝ้าระวีังโรคใน์ชุมูชน์ไมู�สู่ำาเร็จ ดิ์�าน์ที่สู่องใน์การเฝ้า
ระวีังโรค ค่อ ระบบบร์การสู่าธิารณสูุ่ข เช�น์ ห�องพื่ยาบาลใน์โรงงาน์หร่อ
โรงเรียน์ ร�าน์ขายยา คล์น์์ก ศั่น์ย์บร์การสู่าธิารณสูุ่ข สู่ถาน์ีอน์ามูัย และ
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โรงพื่ยาบาล สู่ถาน์บร์การเหล�าน์ี้ต้�องไดิ์�รับการอบรมูให�ค�น์หาผ่�ต้�องสู่งสัู่ย
วี�าผ่�รับบร์การลักษณะอย�างไรบ�างที่อาจจะป้่วียดิ์�วียโรคโควี์ดิ์ เมู่�อพื่บแล�วี
จะทำาอย�างไร

จุดิ์แข็ง ค่อ หน์�วียงาน์เหล�าน์ี้ ไดิ์�รับควีามูเช่�อถ่อจากป้ระชาชน์และ
แรงงาน์อย่�แล�วี จดุิ์อ�อน์ของการต้ัง้รับทีด่ิ์�าน์ใน์ระดิ์บัสู่องเหล�าน์ี ้คอ่ ผ่�ป้ว่ีย
อาจจะเข�าถึงบร์การไดิ์�ไมู�สู่ะดิ์วีก ควีามูเช่�องช�าของระบบราชการจะทำาให� 
ผ่�ป้่วียแพื่ร�โรคไป้มูากแล�วี 

แรงจ่งใจให�ระบบเฝ้าระวัีงทำางาน์อย�างยั่งย่น์ต้ราบเท�าที่ยังมูีโควี์ดิ์
เป้็น์ภัยคุกคามูอย่�ก็เป้็น์เร่�องสู่ำาคัญ่ กลุ�มูแรงงาน์ต้�างชาต้์มูีการเคล่�อน์ย�าย
บ�อย ๆ ยากต้�อการจัดิ์ต้ั้งและต้์ดิ์ต้ามู รัฐอาจจะต้ั้งระบบแรงจ่งใจพื่์เศัษให�
แรงงาน์น์ำาผ่�ป้่วียท่ีต้�องสู่งสัู่ยมูาพื่บแพื่ทย์ เช�น์ การให�ค�าต้อบแทน์ให�คน์
ทำางาน์ต้์ดิ์ต้ามูวีัดิ์อุณหภ่มู์ของแรงงาน์ใน์กลุ�มูที่ต้น์เองรับผ์ดิ์ชอบอย่� หร่อ
ให�ค�าต้อบแทน์พื่์เศัษสู่ำาหรับการสู่�งต้�อผ่�ป้่วียที่มีูอาการสู่งสัู่ยวี�าป่้วียจาก 
ไข� โควี์ดิ์ 

สู่ดุิ์ท�ายกค็อ่การป้รบัป้รงุสู่์ง่แวีดิ์ล�อมูใน์ทีท่ำางาน์และทีพ่ื่กัไมู�ให�เกด์ิ์
การเบยีดิ์เสีู่ยดิ์ พื่ฒัน์าควีามูรบัร่�และทศััน์คต้ข์องแรงงาน์ให�คำาน์งึถงึควีามู
ป้ลอดิ์ภัยของต้น์เองและสู่าธิารณะ เร่�องน์ี้เป้็น์คำาต้อบขั้น์สู่่งสูุ่ดิ์ (ultimate 
solution) ของการป้้องกัน์การระบาดิ์ของไข� โควี์ดิ์ ป้ัญ่หาโรคระบาดิ์ไมู�ไดิ์�
เป้น็์เพื่ยีงป้ญั่หาการแพื่ทย ์แต้�เป้น็์ป้ญั่หาทางแรงงาน์สัู่มูพื่นั์ธิด์ิ์�วีย รฐับาล 
ต้วัีแทน์แรงงาน์ และผ่�ป้ระกอบการต้�องร�วีมูกนั์หารอ่วีธ์ิกีารป้อ้งกนั์โรคและ
แก�ป้ัญ่หาที่เห็น์วี�าสู่ำาคัญ่อ่�น์ ๆ ไป้พื่ร�อมู ๆ กัน์

ควีามูเป้น็์อย่�ทีเ่บยีดิ์เสู่ยีดิ์ยดัิ์เยยีดิ์ของคน์งาน์เป้น็์เหมู่อน์เช่อ้เพื่ล์ง                  
โรคโควี์ดิ์เหมู่อน์ไฟ การต้รวีจคัดิ์กรองเป้็น์การไป้ต้รวีจวี�าไฟไหมู�หร่อยัง  
ซึง่ไมู�ใช�วีธ์ิปี้อ้งกัน์อคัคภียัท่ีไดิ์�ผล การป้้องกนั์ไฟไหมู�ค่อลดิ์เช้่อเพื่ล์งใน์บ�าน์
ให�เหล่อน์�อยที่สูุ่ดิ์ ค่อ จัดิ์ที่พื่ักที่ทำางาน์ให�เบียดิ์เสู่ียดิ์น์�อยที่สูุ่ดิ์

วีถ์ชีีวีต์้ของแรงงาน์เป้น็์กลไกสู่ำาคัญ่ใน์การฟืน้์เศัรษฐกจ์ไทยใน์ช�วีง
หลงัโควีด์ิ์ ถ�าแรงงาน์แข็งแรงดิ์ ีโรงงาน์และสู่ถาน์ป้ระกอบการกจ็ะดิ์ำาเน์น์์
การไป้ไดิ์�ใน์ระดิ์ับหน์ึ่ง เง์น์ที่แรงงาน์ไดิ์�รับน์อกจากจะเลี้ยงชีพื่ต้น์เองและ
ครอบครัวีแล�วี ยังเป้็น์เง์น์หมูุน์เวีียน์ใน์ป้ระเทศั ทำาให�เศัรษฐก์จค�อย ๆ 
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ฟื้น์ขึ้น์ไดิ์� 
เน่์�องใน์วีนั์แรงงาน์ของชาต้ ์เราจงึต้�องช�วียกนั์ลุ�น์และช�วียกนั์คน์ละ

ไมู�คน์ละมูอ่ พัื่ฒน์าชวีีต์้ควีามูเป้น็์อย่�ของแรงงาน์ใน์ไทย ไมู�วี�าเป้น็์ชาต้พั์ื่น์ธิุ์
หร่อสู่ัญ่ชาต้์ใดิ์ ๆ  ก็ต้ามู ให�ป้ลอดิ์ภัยจากโรคโควี์ดิ์ที่กำาลังระบาดิ์อย่�ใน์ขณะ
น์ี้และร�วีมูกัน์พื่ัฒน์าเศัรษฐก์จของไทยต้�อไป้

     (30 เมูษายน์ 2563) 1

1) สู่ภากาชาดิ์ไทยและกระทรวีงสู่าธิารณสูุ่ขไดิ์�ร�วีมูมู่อกัน์ต้รวีจคัดิ์กรองและจัดิ์อบรมู
แรงงาน์อาสู่าสู่มูัครสู่าธิารณสูุ่ขใน์พื่่้น์ที่ภาคกลางอย�างเข�มูข�น์ ใน์ต้�างจังหวีัดิ์สู่ำาน์ักงาน์
สู่าธิารณสูุ่ขก็ออกต้รวีจคัดิ์กรองหลายหมู่�น์คน์ ไมู�พื่บวี�ามูีการต์้ดิ์เช่้อโควี์ดิ์แต้�อย�างไร





สิ่งที่รัฐไทยกลัวนั้นไม่เป็นจริง 
ระบบการควบคุมโควิดโดยเฉพาะการสอบสวน

ติดตามผู้ติดเชื้อในชนบททำาได้ง่ายกว่าในเมืองใหญ่ 
ฐานที่มั่นทางสาธารณสุขของไทยอยู่ที่ชนบท 

ไม่ได้อยู่ที่เมืองหลวง 
ผู้ป่วยโควิดทั่วประเทศลดจำานวนลง
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ตอนที่ 34 
กลับบ้านเรา รักรออยู่

มูีคน์เสู่น์อวี�าผมูควีรเขียน์เร่�องการเป้ิดิ์เมู่อง ผมูเคยเขียน์เร่�อง 
เต้�าไทยจะออกจากกระดิ์องไป้ก�อน์หน์�าคำาเรียกร�องแล�วี วีัน์น์ี้จะเขียน์เร่�อง
ทีค่ด์ิ์วี�ามูคีน์พื่ด่ิ์กนั์น์�อย เผ่�อทางรฐับาลและผ่�วี�าราชการจังหวีดัิ์ท้ังหลายจะ
ไดิ์�น์ำาไป้พื่์จารณาค์ดิ์อ�าน์ดิ์ำาเน์์น์การต้�อไป้

อาจารย์เอน์ก เหล�าธิรรมูทัศัน์์ เคยเสู่น์อทฤษฎีทางรัฐศัาสู่ต้ร์ใน์
ช�วีงเล่อกต้ั้งหลายปี้ก�อน์วี�า ป้ระเทศัไทยเป้็น์สู่องน์คราป้ระชาธ์ิป้ไต้ย ค่อ
ควีามูขดัิ์แย�งระหวี�างชน์บทกบัเมูอ่ง รายละเอยีดิ์ลองไป้หาอ�าน์กัน์ดิ์น่์ะครบั  

สู่ำาหรับโควี์ดิ์ใน์ช�วีงน์ี้ ผมูค์ดิ์วี�าป้ระเทศัไทยแบ�งใหญ่� ๆ  เป้็น์ 3 สู่�วีน์
คอ่ ชน์บทซึง่เป้น็์ภาคการเกษต้ร และเมูอ่งทีเ่ป้น็์ภาคบรก์าร กบัเมูอ่งทีเ่ป้น็์
ภาคอุต้สู่าหกรรมู

ใน์ 3 สู่�วีน์น์ี้ โควี์ดิ์โจมูต้ีภาคบร์การมูากที่สุู่ดิ์ อุต้สู่าหกรรมูรอง 
ลงมูา แต้�เสู่ียหายน์�อยกวี�า และภาคการเกษต้รที่น์�าจะเสู่ียหายน์�อยที่สูุ่ดิ์

สู่ังคมูเกษต้ร ค่อ บ�าน์เดิ์์มูของแรงงาน์ท้ังภาคบร์การและ
อุต้สู่าหกรรมู ใน์ช�วีงฟองสู่บ่�แต้กป้ี พื่.ศั. 2540 ภาคชน์บทเป้็น์หลังพื่์งที่
ดิ์ีของคน์เมู่อง การพื่�ายแพื่�จากการถ่กโจมูตี้ค�าเง์น์ทำาให�หน้ี์ส์ู่น์ท่ีย่มูจาก 
ต้�างชาต้์เพื่์่มูขึ้น์จน์ผ่�คน์ล�มูละลาย แรงงาน์เราถอยไป้ต้ั้งหลักใน์ชน์บท  
แล�วีค�อย ๆ ฟื้น์ต้ัวีโดิ์ยอาศััยศัักยภาพื่เดิ์์มูที่มูีอย่� โดิ์ยเฉัพื่าะภาคบร์การ  
ซึ่งเกี่ยวีกับการท�องเที่ยวี

ใน์ยุคโควี์ดิ์ ท�าทางเราจะฟื้น์ตั้วีภาคบร์การไดิ์�ยากมูากและช�า 
เน์่�องจากการท�องเที่ยวีจะเพื่์่มูควีามูเสู่ี่ยงต้�อการระบาดิ์ของโควี์ดิ์

เราเคยมูีเศัรษฐก์จบร์การ ซึ่งดิ์่ดิ์ซับแรงงาน์สู่�วีน์เก์น์จากชน์บทมูา
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ช�วียผลักดัิ์น์การเจร์ญ่เต้์บโต้ทางเศัรษฐก์จของชาต้์ไดิ์� แต้�บัดิ์น้ี์โควี์ดิ์ทำาให�
สู่ถาน์การณ์กลับกัน์แล�วี เราต้�องเอาชน์บทดิ์่ดิ์ซับแรงงาน์สู่�วีน์เก์น์ใน์เมู่อง
โดิ์ยเฉัพื่าะแรงงาน์ดิ์�าน์บร์การออกไป้ต้ั้งหลัก รอจน์ทุกอย�างกลับไป้สู่ภาพื่
เดิ์์มูจึงค�อยกลับมูาใหมู�

แรงงาน์จำาน์วีน์มูากอยากเด์ิ์น์ทางกลับบ�าน์ เพื่ราะอย่�ใน์เมู่องมูี
แต้�ค�าใช�จ�าย ไมู�มูีรายไดิ์� ควีามูร่�สู่ึกเช่�อมูั่น์ใน์ต้น์เองถดิ์ถอย ฝ่ายทางบ�าน์
ใน์ชน์บทซึ่งอายุเฉัลี่ยของเกษต้รกรไทยก็สู่่งขึ้น์มูาก คงรอการกลับของ
ล่กหลาน์ดิ์�วียควีามูค์ดิ์ถึงเช�น์กัน์ กลับไป้อย่�บ�าน์จะช�วียลดิ์ค�าใช�จ�ายลงไดิ์�
มูาก และลดิ์ภาระของราชการและองค์กรการกุศัลที่จะต้�องช�วียเหล่อคน์
ต้กงาน์ใน์เมู่อง

กลับมูาดิ์�าน์ระบาดิ์วี์ทยา รัฐเคยกลัวีวี�าโรคโควี์ดิ์จะระบาดิ์จาก
กรุงเทพื่ฯ ออกสู่่�สู่�วีน์ต้�าง ๆ ของป้ระเทศั ถ�าป้ล�อยให�คน์กลับต้�างจังหวีัดิ์ 
รัฐจงึป้ดิิ์เมูอ่งหลวีงเพื่่�อไมู�ให� โรคระบาดิ์ออกไป้ เหมู่อน์ป้ระเทศัจีน์ปิ้ดิ์เมู่อง
อ่�ฮัน่์อย�างกะทนั์หนั์ แต้�สู่์ง่ทีรั่ฐไทยกลวัีน์ัน้์ไมู�เป้น็์จรง์ ระบบการควีบคมุูโควีด์ิ์
โดิ์ยเฉัพื่าะการสู่อบสู่วีน์ต้ด์ิ์ต้ามูผ่�ต้ด์ิ์เช้่อใน์ชน์บททำาไดิ์�ง�ายกวี�าใน์เมูอ่งใหญ่� 
ฐาน์ที่มูั่น์ทางสู่าธิารณสูุ่ขของไทยอย่�ที่ชน์บท ไมู�ไดิ์�อย่�ที่เมู่องหลวีง ผ่�ป้่วีย
โควี์ดิ์ทั่วีป้ระเทศัลดิ์จำาน์วีน์ลง เหล่อแต้�จังหวีัดิ์ท่ีมูีธิุรก์จบร์การขน์าดิ์ใหญ่� 
ที่เช่้อโรคสู่ามูารถหลบลี้หน์ีการควีบคุมู

เมู่�อแรงงาน์จากชน์บทไมู�สู่ามูารถหาที่พื่ึ่งจากเมู่องใหญ่� และเขต้
ชน์บทควีบคุมูโรคไดิ์�ดิ์ีกวี�า จึงไมู�มูีเหตุ้ผลที่จะกักแรงงาน์จากชน์บทไวี�ใน์
เมู่อง

ต้�องจัดิ์การให�คน์ชน์บทกลับบ�าน์ไดิ์� ถ�าเขาต้�องการจะกลับ สู่์่งที่
รัฐบาลและผ่�วี�าราชการจังหวีัดิ์ต้�าง ๆ ควีรพ์ื่จารณา ค่อ การเคล่�อน์ย�าย
คน์จำาน์วีน์มูากที่มูาจากพื่่้น์ที่เสู่ี่ยงสู่่งอย�างเมู่องใหญ่�เข�าสู่่�จังหวีัดิ์เล็ก ๆ  ใน์
ทนั์ท ีระบบการป้้องกนั์โรคใน์จงัหวัีดิ์ป้ลายทางอาจจะรบัไมู�ไหวี ต้�างจังหวัีดิ์
จะเสู่ยีหายจากโรคระบาดิ์ จวีน์จะเป้ดิิ์เมูอ่งไดิ์�แล�วีกลับต้�องป้ดิิ์เมู่องอกีครัง้
หน่ึ์ง ทำาอย�างไรการกลบัสู่่�บ�าน์ใน์ต้�างจงัหวีดัิ์จึงจะเป้น็์ไป้ดิ์�วียควีามูเรยีบร�อย
และเสู่ี่ยงต้�อการระบาดิ์ของโควี์ดิ์น์�อยที่สูุ่ดิ์

ผมูมูีข�อเสู่น์อให�พื่์จารณาดิ์ังน์ี้
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• ป้ระการแรก รัฐบาลยังคงต้�องควีบคุมูการเดิ์์น์ทางสู่าธิารณะ
ทั้งหมูดิ์เหมู่อน์เดิ์์มูไป้ก�อน์ อย�าป้ล�อยทัน์ที

• จงัหวีดัิ์ป้ลายทางต้�องป้ระเม์ูน์และเต้รยีมูควีามูพื่ร�อมูของต้น์เอง
ให�มูากกวี�าที่เป้็น์อย่�

• แต้�ละจังหวัีดิ์พื่ร�อมูรับไมู�เท�ากัน์ การเร่์มูต้�น์และการควีบคุมู
จำาน์วีน์การรับกลับจึงต้�องดิ์ำาเน์์น์การโดิ์ยจังหวีัดิ์

•  เมู่�อวีางแผน์เรยีบร�อยแล�วี ต้�องมูรีะบบไอทซีึง่คน์อยากกลับบ�าน์
ลงทะเบียน์ออน์ไลน์์ แล�วีจังหวีัดิ์ป้ลายทางต้รวีจสู่อบอน์ุมูัต้์

•  จากน้ั์น์รัฐบาลจัดิ์ระบบการเดิ์์น์ทาง ซึ่งมีูการต้รวีจสู่อบผลการ
อน์มุูตั้ข์องจงัหวีดัิ์สู่ำาหรับผ่�เดิ์น์์ทาง เหมูอ่น์ผ่� โดิ์ยสู่ารมูหีลักฐาน์
จากบร์ษทัสู่ายการบน์์ และเหมูอ่น์กงสู่ลุสู่�งคน์ไทยจากมูาเลเซีย
กลับป้ระเทศั

ขณะที่ผมูเขียน์บทควีามูน์ี้ อาจจะสู่ายไป้แล�วีเป้็น์บางสู่�วีน์ เพื่ราะ
รัฐอาจจะเป้ิดิ์ให�เดิ์์น์ทางอย�างเสู่รีไป้แล�วี อ�าน์แล�วีกลับไป้ค์ดิ์ดิ์่อีกครั้งวี�า
จะเป้ลี่ยน์คำาส่ัู่งหร่อเป้ล�า ถ�าเป้ิดิ์อย�างรวีดิ์เร็วี เราก็คอยดิ์่กัน์ต้�อไป้วี�าโรค
จะระบาดิ์ระลอกสู่องจากการเดิ์์น์ทางของฝ่งชน์ครั้งใหญ่� (mass exodus) 
ครั้งน์ี้หร่อไมู�ครับ

     (1 พื่ฤษภาคมู 2563) 1

1)  ใน์ทีสุู่่ดิ์การเดิ์น์์ทางกลบัภ่ม์ูลำาเน์าของคน์ทำางาน์ใน์เมูอ่งใหญ่�ก็เป้น็์ไป้อย�างค�อยเป้น็์ค�อย
ไป้ ไมู�มูกีารสู่ำารวีจรายละเอยีดิ์ จังหวีดัิ์ทีมู่กีารต้ด์ิ์เช่อ้ใน์ช�วีงเมูษายน์-พื่ฤษภาคมูสู่ง่หลงั
การป้ิดิ์เมู่องน์าน์ ค่อ จังหวีัดิ์ภ่เก็ต้ ยะลา และ กทมู. สู่น์ามูบ์น์และสู่ถาน์ีขน์สู่�ง (บขสู่.) 
ทั่วีป้ระเทศัป้ิดิ์หมูดิ์เป้็น์เวีลาป้ระมูาณสู่องเดิ์่อน์





ห้าโมงเย็น ผลการตรวจน้ำาลายปรากฏว่าเป็นบวก 
18 จาก 28 คน คิดเป็นร้อยละ 64  

โป๊ะเชะตามคำาพยากรณ์ไว้เลย 
สรุปผมแนะนำาว่า

ไม่ต้องไปแยกกลุ่มที่ให้ผลบวกออกจากผลลบ 
เพราะทุกคนคงจะติดเชื้อไปหมด 
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ตอนที่ 35 
การใช้เปอร์เซ็นต์ผู้ติดเชื้อ 
เป็นตัวบ่งบอกสถานการณ์โรค

เมู่�อเช�าหมูอสู่วุีฒัน์ ์(น์ายแพื่ทยส์ู่วุีฒัน์ ์วีร์ย์ะพื่งษสุ์ู่กจ์ ผ่�อำาน์วียการ
โรงพื่ยาบาลสู่มูเดิ์จ็พื่ระบรมูราชน์์นี์าถ ณ อำาเภอน์าทวี ีจังหวีดัิ์สู่งขลา) พื่บ
วี�าโรฮนี์จาบางคน์บน์ชัน้์สู่องของศัน่์ยก์กักนั์มีูไข� เลยไป้เกบ็ตั้วีอย�างน้์ำาลาย
สู่�งต้รวีจ แล�วีโทรถามูควีามูเห็น์ผมูวี�าต้�อไป้ควีรทำาอย�างไร 

ผมูให�ควีามูเห็น์ดิ์ังน์ี้
“ต้รวีจน์้ำาลาย แป้ลผลยากหน์�อย เพื่ราะมีูผลลบป้ลอมู (false 

negative) 1 มูากพื่อควีร 
“แต้�ผมูค์ดิ์วี�า น์�าจะใช�เป้อร์เซ็น์ต์้เป้็น์ต้ัวีบ�งบอกสู่ถาน์การณ์โรค 

ดิ์ังน์ี้
ป้ระการแรก ให�ซักป้ระวีัต้์วี�าคน์ที่มูีอาการไข�และไอคน์แรก ๆ เร์่มู

มูีอาการเหล�าน์ี้เมู่�อไหร� คน์ถัดิ์มูาเร์่มูมูีอาการอีกกี่วีัน์ต้�อมูา
“ถ�าคน์ที่ป้่วียไข�เหล�าน์ี้เร์่มูมูีอาการมูาน์าน์หลายวัีน์แล�วีและมีูเช้่อ

โควี์ดิ์ก็คงกระจายไป้หมูดิ์ทั้งห�องขังแล�วี ควีามูจำาเป้็น์ต้�องแยกเป้็น์กลุ�มูมูี
เช่้อโควี์ดิ์กับกลุ�มูไมู�มูีเช่้อโควี์ดิ์ (positive & negative cohort) ก็น์�อยลง 
ใน์กรณีน้ี์ค�าเป้อร์เซ็น์ต์้ของคน์ที่มีูเช่้อโควี์ดิ์ ควีรจะสู่่งราวีร�อยละ 40-60 
ที่คาดิ์วี�าจะไมู�สู่่งถึงร�อยละ 80 แบบผ่�ต้�องขังชุดิ์แรก เพื่ราะปั้ญ่หาผลลบ
ป้ลอมูจากการต้รวีจดิ์�วียน์้ำาลาย

“ถ�าอาการเพื่์่งเร์่มูมูีไมู�น์าน์ อาจจะแพื่ร�เช่้อไมู�ครบทุกคน์ จำาน์วีน์
เป้อร์เซ็น์ต้์น์�าจะอย่�ราวีร�อยละ 10-30 อย�างน์ี้ต้�องพื่์จารณาแยกกลุ�มูมูีเช่้อ

1) ดิ์่คำาอธิ์บายเพื่์่มูเต้์มูใน์หมูายเหตุ้ต้อน์ท�ายใน์ต้อน์ที่ 29
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โควีด์ิ์ออกจากกลุ�มูไมู�มูเีช่อ้โควีด์ิ์ แต้�การแยกดิ์�วียน์้ำาลายจะยังมูผีลลบป้ลอมู
อย่� จึงควีรเอาพื่วีกที่มูีผลการต้รวีจเป้็น์ลบมูาต้รวีจซ้ำาดิ์�วียวี์ธิีป้้ายคอต้รวีจ
ดิ์�วีย RT-PCR สู่�วีน์พื่วีกที่ผลการต้รวีจเป้็น์บวีก ก็ถ่อวี�าเป้็น์คน์ที่ต้์ดิ์เช่้อ 
โควี์ดิ์ไป้เลย ไมู�ต้�องต้รวีจซ้ำา เพื่ราะผลบวีกป้ลอมู (false positive) มูีน์�อย

“กรณีการต้รวีจน์้ำาลายพื่บผลบวีก (positive) ต้่ำากวี�าร�อยละ 5 และ
คน์ไข�เร์มู่มูอีาการมูาน์าน์หลายวีนั์แล�วี ค์ดิ์วี�าคน์เหล�าน์ี ้ทัง้หมูดิ์อาจจะเป้น็์
ผลบวีกป้ลอมู ควีรต้รวีจน์้ำาลายพื่วีกน์ี้ซ้ำาอีกครั้ง ถ�าเที่ยวีน์ี้ให�ผลลบก็ไมู�
ต้�องทำาอะไร ถ�าให�ผลบวีก ก็อาจจะต้�องลุยต้รวีจดิ์�วียวี์ธิีป้้ายคอต้รวีจดิ์�วีย 
RT-PCR ทั้งหมูดิ์”

ห�าโมูงเย็น์ ผลการต้รวีจน์้ำาลายป้รากฏวี�าเป้็น์บวีก (positive) 18 
จาก 28 คน์ ค์ดิ์เป้็น์ร�อยละ 64 โป้๊ะเชะต้ามูคำาพื่ยากรณ์ไวี�เลย ค่อ แสู่ดิ์ง
วี�ามูีการต้์ดิ์เช่้อกัน์ทุกคน์แล�วี โดิ์ยดิ์่จากผลการต้รวีจน์้ำาลายที่พื่บใกล�เคียง
กับต้ัวีเลขที่คาดิ์การณ์ไวี� (ค่อ ร�อยละ 40–60)

สู่รุป้ ผมูแน์ะน์ำาวี�าไมู�ต้�องไป้แยกกลุ�มูที่ให�ผลบวีกออกจากผลลบ 
เพื่ราะทุกคน์คงจะต้์ดิ์เช่้อไป้หมูดิ์ เน์่�องจากอย่�ดิ์�วียกัน์น์าน์แล�วี

ผมูเสู่น์อวี�า รักษาต้ามูข�อบ�งชี้ทางคล์น์์กค่อ ให�ทุกคน์รอเอกซเรย์
พื่รุ�งน์ี้ ไมู�วี�าผลเอกซเรย์จะเป้็น์อย�างไร ถ�าไมู�มูีอาการอะไรไมู�น์�าจะต้�องทำา
อะไร เพื่ราะไมู�มูีหลักฐาน์วี�าจะไดิ์�ป้ระโยชน์์กับผ่�ป้่วียแต้�อย�างไร

วีัน์ต้�อมูา หมูอสูุ่วีัฒน์์แจ�งวี�าใน์ 18 รายที่มูีผลน์้ำาลายเป้็น์บวีก มูี
ผลเอกซเรย์เข�าไดิ์�กับป้อดิ์อักเสู่บหร่อป้อดิ์บวีมู 8 ราย แต้�อาการแข็งแรง
ดิ์ี ป้รึกษาทางโรงพื่ยาบาลแล�วีไมู�จำาเป้็น์ต้�องเข�ารักษาท่ีโรงพื่ยาบาลใหญ่�
จึงรักษาต้ามูมูาต้รฐาน์ท่ีผ่�เชี่ยวีชาญ่แน์ะน์ำาที่โรงพื่ยาบาลสู่น์ามูใน์ศั่น์ย์
กักกัน์น์ั้น์ สู่�วีน์พื่วีกที่เอกซเรย์ป้กต้์ก็สู่ังเกต้อาการต้�อไป้ ไมู�จำาเป้็น์ต้�องทำา
อะไรต้�อใน์ขณะน์ี้

ทมีูงาน์ของหมูอสุู่วีฒัน์์ป้รบัห�องขงัชัน้์สู่องให�เป้น็์โรงพื่ยาบาลสู่น์ามู
อกีชัน้์หน์ึง่ ต้กึทีเ่ป้น็์ห�องขังเลยกลายเป้น็์โรงพื่ยาบาลสู่น์ามูเกอ่บจะสู่มูบร่ณ์

ทำางาน์กับหมูอสูุ่วีัฒน์์สู่น์ุกจร์ง ๆ ครับ

     (6 พื่ฤษภาคมู 2563)







ข่าวที่สวิงไปสวิงมา เดี๋ยวใช่เดี๋ยวไม่ใช่ 
เป็นธรรมชาติที่จะสอนประชาชน (และผู้บริหารประเทศ) 

ให้เรียนรู้ อย่าด่วนสรุปเร็วเกินไป
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ตอนที่ 36 
ห้ามให้ข่าวก่อน ศบค.

ต้อน์น์ี้มูีคำาสู่ั่งอย�างไมู�เป้็น์ทางการวี�า ห�ามูให�ข�าวีก�อน์ ศับค.
สู่ำานั์กงาน์สู่าธิารณสู่ขุยะลาออกต้รวีจคดัิ์กรองหาผ่�ต้ด์ิ์เช่อ้ใน์หมู่�บ�าน์ 

พื่บวี�ามูีผลบวีกหลายราย ข�าวีน์ี้แพื่ร�ออกไป้ก�อน์ที่ ศับค. จะป้ระกาศั ทำาให�
ผ่�ใหญ่�สู่ั่งการคุณหมูอใน์พื่่้น์ที่วี�าอย�าให�ข�าวีก�อน์ทาง ศับค. ป้ระกาศั

ผมูลองค์ดิ์วี�า มูีมู์ต้์อะไรใน์น์ี้บ�าง
มูต์้จ์ากชาวีบ�าน์ เราไป้ต้รวีจเขา อย�างไรก็เป้น็์ข�าวีอย่�แล�วี ใคร ๆ  ใน์

ชุมูชน์น์ั้น์ก็อยากร่�ผลเร็วี ถ�าไมู�แจ�งผลต้�อไป้เขาคงไมู�ให�ควีามูร�วีมูมู่อ
เมู่�อแจ�งผลเบ้่องต้�น์ไป้แล�วี และบอกวี�าต้�องย่น์ยัน์อีกคร้ังใน์ขั้น์ท่ี

สู่่งกวี�า ก็น์�าจะเป้็น์สู่์่งที่ต้�องทำาอย�างหลีกเลี่ยงไมู�ไดิ์�
แต้�ต้ัวีข�าวีโรคระบาดิ์เองก็เป้็น์สู่์่งที่ระบาดิ์กระจายออกไป้เร็วีมูาก  

ถ�าย์ง่ป้ดิิ์บงักจ็ะย์ง่มูคีวีามูกดิ์ดิ์นั์จากคน์ไดิ์�ข�าวี การไมู�แถลงข�าวีกเ็ป้น็์ป้ญั่หา
ถ�าน์ายแพื่ทย์สู่าธิารณสูุ่ขจังหวัีดิ์ไดิ์�รับอน์ุมัูต้์จากท�าน์ผ่�วี�ายะลาให�

แถลงข�าวีไดิ์� ก็จะมูีควีามูขัดิ์แย�งระหวี�างอำาน์าจของกระทรวีงสู่าธิารณสูุ่ข
สู่�วีน์กลาง กับอำาน์าจของผ่�วี�าฯ ใน์การควีบคุมูการไหลของข�อมู่ลข�าวีสู่าร 

สู่ำาหรับป้ระชาชน์ใน์ยุค 4.0 ผมูวี�าเขาอยากและมูีวี์ธีิที่จะรับร่�ข�าวี
เร็วีเท�ากับทางราชการครับ การพื่ยายามูหน์�วีงข�าวีให�ช�าลง น์ับวีัน์จะทำาไดิ์�
ยากขึ้น์ทุกที

ข�าวีก็ค่อข�อเท็จจร์ง (fact) มีูท้ังเท็จ (ผลบวีกป้ลอมู หร่อ false 
positive + ผลลบป้ลอมู หร่อ false negative) และจร์ง (ผลบวีกแท� หร่อ 
true positive + ผลลบแท� หร่อ true negative) 1 ไมู�วี�าจะแถลงจากใคร 

1) ดิ์่คำาอธิ์บายเพื่์่มูเต้์มูใน์หมูายเหตุ้ต้อน์ท�ายใน์ต้อน์ที่ 29
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ข�อจำากัดิ์ของข�าวีค่อไมู�มูีอะไรที่เป้็น์มูาต้รฐาน์อ�างอ์ง หร่อ gold standard 
คน์บร์โภคต้�องพื่จ์ารณา โดิ์ยเฉัพื่าะอย�างย์ง่เมู่�อข�าวีจากแหล�งข�าวีทีสัู่่มูพื่นั์ธิ์
กัน์ให�ข�อมู่ลที่ขัดิ์กัน์

ป้ัญ่หาค่อคน์สู่�วีน์ใหญ่�อย่�ใน์อารมูณ์ ทั้งควีามูกลัวี ร่�สู่ึกไมู�มูั่น์คง 
และควีามูห์วีจากการป้ิดิ์เมู่อง เมู่�อมูีอารมูณ์ก็จะเอาข�อมู่ลหร่อข�าวีเหล�าน์ี้ 
(ร่ป้) ที่ไดิ์�รับ (อายต้น์ะภายน์อก) ไป้ป้รุงแต้�งให�เก์ดิ์ควีามูร่�สึู่ก (เวีทน์า) 
ค์ดิ์ไป้ต้�าง ๆ น์าน์า (สู่ัญ่ญ่า สู่ังขาร วี์ญ่ญ่าณ) แล�วี take action หร่อ
ลงมู่อกระทำา

ข�าวีที่สู่วี์งไป้สู่วี์งมูา เดิ์ี๋ยวีใช�เดิ์ี๋ยวีไมู�ใช� เป้็น์ธิรรมูชาต้์ที่จะสู่อน์
ป้ระชาชน์ (และผ่�บร์หารป้ระเทศั) ให�เรียน์ร่� อย�าดิ์�วีน์สู่รุป้เร็วีเก์น์ไป้

ป้ระชาชน์พื่ึงร่�วี�า ข�าวีจากทางราชการระดิ์ับสู่่งมูีควีามูน์์่งมูากที่สูุ่ดิ์ 
แต้�ก็อาจจะช�าที่สูุ่ดิ์ ต้�องทำาใจเป้็น์ธิรรมู รับฟังทั้งข�าวีชั้น์ต้�น์จากพื่่้น์ที่ และ
ข�าวีย่น์ยัน์ จาก ศับค.

แน์�น์อน์ เราทั้งผ่�บร์หารป้ระเทศัและป้ระชาชน์ต้�องไมู�น์์่งเฉัย ต้�อง
ต้อบสู่น์องต้�อข�าวี แต้�ต้�องมูสีู่ต้ ์ไมู�ต้อบสู่น์องดิ์�วียอคต้ ์ไมู�วี�าฉััน์ทาคต้ ์(อคต้์
จากควีามูชอบ) หร่อ ภยาคต้์ (อคต้์จากควีามูกลัวี) ครับ

     (6 พื่ฤษภาคมู 2563)







ประเทศไทยหน้าบานครับ 
ได้รับคำายกย่องจากทั่วโลกว่า ควบคุมโควิดได้ดี 

เราไล่ทันเกาหลีด้วยต้นทุนทางเทคโนโลยีที่ต่ำากว่า
     ความจริงแล้วเราเก่งหรือเฮงครับ 

หรือ ทั้งสองอย่าง
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ตอนที่ 37  
เก่งหรือเฮง ห่วยหรือซวย :  
อธิบายด้วยสถิติเชิงภูมิศาสตร์  
Moran’s I สำาหรับชาวบ้าน

วีัน์ที่รอคอยมูาถึงแล�วีครับ วีัน์น์ี้จำาน์วีน์ผ่�ป้่วียต้์ดิ์เช่้อโควี์ดิ์จากการ
แพื่ร�เช่้อใน์ป้ระเทศัเป้็น์ศั่น์ย์แล�วี เหล่อเฉัพื่าะผ่�ป่้วียท่ีมูาจากต้�างป้ระเทศั
เท�าน์ั้น์

ป้ระเทศัไทยหน์�าบาน์ครับ ไดิ์�รับคำายกย�องจากท่ัวีโลกวี�าควีบคุมู 
โควี์ดิ์ไดิ์�ดิ์ี เราไล�ทัน์เกาหลีดิ์�วียต้�น์ทุน์ทางเทคโน์โลยีที่ต้่ำากวี�า

ควีามูจร์งแล�วีเราเก�งหร่อเฮงครับ หร่อ ทั้งสู่องอย�าง
ดิ์งัทีผ่มูบอกแล�วี ผมูสัู่งเกต้วี�าสู่ถาน์การณ์โควีด์ิ์ของไทยเราไมู�ค�อย

ต้�างจากป้ระเทศั CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar & Vietnam) ทัง้ ๆ  
ที่ป้ระเทศัเหล�าน์ี้มูีทรัพื่ยากรทางสู่าธิารณสูุ่ขน์�อยกวี�าเรามูาก ถ�าดิ์่อย�างน์ี้
เราไมู�ไดิ์�เก�งเท�าไหร แต้�เราอาจจะเฮงเหมู่อน์ ๆ กับป้ระเทศัเพื่่�อน์บ�าน์ท่ี
ขน์าบเราอย่�ซึ่งเฮงเหมู่อน์กัน์

สู่�วีน์ภายใน์ป้ระเทศัเราก็มูีเหตุ้การณ์ที่ผมูถ่อวี�าค�อน์ข�าง “ซวีย” 
หร่อ โชคไมู�ดิ์ี แต้�หลายคน์พื่ยายามูมูองให�เป้็น์ควีามู “ห�วีย” ซึ่งผมูเห็น์วี�า
เป้็น์การมูองที่ไมู�ช�วีย และไมู�สู่วีย

ผมูเรยีกเหตุ้การณผ์ลแลบ็ทีย่ะลาวี�าเป้น็์ควีามู “ซวีย” ค่อถอ่วี�าเป้น็์
ควีามูบังเอ์ญ่ที่เก์ดิ์ขึ้น์ไดิ์� 

โชคไมู�ดิ์ีของชายแดิ์น์ใต้� ค่อ มูีผ่�ป้่วียมูาก เน์่�องจากป้ัจจัยเสู่ี่ยงทั้ง
ใน์และน์อกป้ระเทศัทีค่วีบคมุูไดิ์�ยาก พื่่น้์ทีป่้ลายดิ์�ามูขวีาน์เต็้มูไป้ดิ์�วียควีามู
ล�าหลงั ไมู�ใช�มูแีต้�เพื่ยีงป้มูขดัิ์แย�งทางชาต้พั์ื่น์ธ์ุิ ท่ีน่ี์ยงัพื่บทัง้โรคต้ด์ิ์ต้�อ เช�น์ 
โรคหัดิ์ คอต้ีบ มูาลาเรีย และโรคไมู�ต้์ดิ์ต้�อ (เช�น์ เบาหวีาน์ ควีามูดิ์ัน์โลห์ต้
สู่่ง การต้์ดิ์ยาเสู่พื่ต้์ดิ์และบุหรี่) มูากกวี�าทุกภาคของป้ระเทศั 
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โรคระบาดิ์หนั์กก็ต้�องทำางาน์หนั์ก โอกาสู่ที่จะเจอคำาวี์จารณ์หนั์ก 
ก็เลยมูากกวี�าที่อ่�น์

เมู่�อ 5 ป้ีท่ีแล�วีมูีน์ักระบาดิ์วี์ทยาชาวีอังกฤษไดิ์�รับพื่ระราชทาน์
รางวีัลเจ�าฟ้ามูห์ดิ์ล งาน์ที่ท�าน์วี์จัยจน์เก์ดิ์ควีามูร่�ใหมู�ใช�อธิ์บายป้ัญ่หาทาง
สู่ขุภาพื่ไดิ์�มูาก เรียกวี�า “Social determinants of health” แป้ลวี�า “ป้จัจัย
ทางสู่ังคมูที่กำาหน์ดิ์สู่ภาวีะสูุ่ขภาพื่” ซึ่งสู่รุป้วี�า สูุ่ขภาพื่ของคน์ขึ้น์อย่�กับวี�า
เขาเก์ดิ์ เต้์บโต้ และเจร์ญ่ชีวี์ต้การงาน์ที่ไหน์ ป้ัจจัยทางสู่ังคมู ณ ที่น์ั้น์จะ
เป้็น์ต้ัวีกำาหน์ดิ์ชะต้าชีวี์ต้ดิ์�าน์สูุ่ขภาพื่ 

ควีามูจร์ง ชะต้า ก็ค่อ ชาต้ะ ค่อ การเก์ดิ์ ไทยเราเช่�อต้ามูจีน์และ
อ์น์เดิ์ียโบราณวี�า ดิ์วีงชะต้า ค่อ เวีลาต้กฟาก หร่อ เวีลาที่หล�น์ออกมูาจาก
ช�องคลอดิ์แมู�ลงพื่่้น์ไมู�ไผ�ที่สู่ับเป้็น์ซี่ ๆ เป้็น์ต้ัวีกำาหน์ดิ์อน์าคต้ คน์สู่มูัยใหมู�
สู่�วีน์หน่ึ์งกย็งัเช่�อและเล่อกเวีลาเก์ดิ์ให�ลก่โดิ์ยกำาหน์ดิ์เวีลาให�หมูอผ�าคลอดิ์ 
อย�าไป้วี�าคน์โบราณวี�างมูงายเลยครับ

ควีามูเช่�อเร่�องอ์ทธิ์พื่ลของเวีลาเก์ดิ์เป้็น์ศัาสู่ต้ร์ที่ลึกลับ อาจจะเอา
ไวี�ให� โหราจารย์ทั้งหลายไดิ์�ทำามูาหาก์น์ เพื่ราะถ�ายทอดิ์เรียน์ร่� ไดิ์�ยาก ย่์ง
ผ่กขาดิ์ควีามูร่� ย์่งมูีรายไดิ์�มูาก ต้รงกัน์ข�ามู ข�อสู่รุป้เร่�อง “Social deter-
minants of health” เป้็น์เร่�องที่มูีต้ัวีเลขสู่ถ์ต้์ คน์ทั่วีไป้เห็น์ไดิ์�ชัดิ์ ใคร ๆ  
ก็เรียน์ไดิ์� เอาไป้อธิ์บายป้รากฏการณ์และแก�ป้ัญ่หาไดิ์�

Social determinants เป้็น์อ์ทธิ์พื่ลของบร์บท ไมู�ใช�เศัรษฐาน์ะของ
ป้ัจเจกบุคคล ถ�าอย่�ใน์บร์บทดิ์ี มูีสู่์่งแวีดิ์ล�อมูดิ์ี การศัึกษาดิ์ี ควีามูป้ลอดิ์ภัย
สู่่ง สูุ่ขภาพื่ย�อมูดิ์ีกวี�าคน์ที่อย่�ใน์บร์บทที่เต้็มูไป้ดิ์�วียป้ัญ่หา

บรบ์ทท่ีเต็้มูไป้ดิ์�วียปั้ญ่หาน่ี์เองกระมัูง ท่ีเป้น็์คำาอธิบ์ายเร่�อง “ซวีย” 
ป้ัญ่หาหน์ึ่งจะลุกลามูไป้สู่่�ป้ัญ่หาหน์ึ่ง แก�กัน์ไมู�หวีาดิ์ไมู�ไหวี

ยุโรป้และอเมูร์กามูีการระบาดิ์ของโควี์ดิ์รุน์แรงกวี�าอุษาคเน์ย์ 
(Southeast Asia) ของเรา เขา “ห�วีย” หร่อครับ? ผมูค์ดิ์วี�าเขา “ซวีย” 
มูากกวี�า ค่อไป้อย่�ใน์บร์บททางระบาดิ์วี์ทยาของกลุ�มูป้ระเทศัที่โรคโควี์ดิ์
ต้์ดิ์ต้�อกัน์ไดิ์�ง�าย

ทำาน์องเดิ์ียวีกัน์ พื่ี่น์�องป้ระเทศัไทยต้อน์เหน์่อและอีสู่าน์ ท�าน์อาจ
จะไมู�ไดิ์�เก�งน์ะครับ ท�าน์เฮงมูากกวี�า เพื่ราะไป้อย่�ใน์บร์บทอะไรบางอย�างก็
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ไมู�ร่�ที่โควี์ดิ์ไมู�ค�อยระบาดิ์ แต้�ท�าน์ก็เคยซวียมูาแล�วี จากโรคป้ระจำาถ์่น์หร่อ
โรคระบาดิ์อ่�น์ ๆ เช�น์ HIV พื่ยาธิ์ใบไมู�ใน์ต้ับ หร่อโรคไมู�ต้์ดิ์ต้�อ (เช�น์ น์์่วีใน์
ทางเดิ์์น์ปั้สู่สู่าวีะ การฆ�าต้ัวีต้าย) ซึ่งพื่บไดิ์�มูากกวี�าภาคใต้� ไมู�ไดิ์�เก์ดิ์จาก
ระบบบร์การสู่าธิารณสูุ่ขห�วียน์ะครับ

ผมูพื่ยายามูจะชกัจง่ให�ท�าน์เห็น์คล�อยวี�า ควีามูเฮง ควีามูซวีย ดิ์�าน์
หน่ึ์งกเ็ป้น็์ควีามูบงัเอ์ญ่ แต้�หลายคร้ังเป้น็์ควีามูน์�าจะเป้น็์ (probability) ซึง่
เป้น็์พื่หปุ้จัจยัเชง์บรบ์ท และควีามูโชคดิ์ีโชคไมู�ดิ์กีม็ูกัจะกระจกุเป้น็์ต้ำาแหน์�ง
ทางภ่มู์ศัาสู่ต้ร์ 

ผมูกำาลังพื่่ดิ์ถึงสู่ถ์ต้์เช์งภ่มู์ศัาสู่ต้ร์ (geographical statistics) ท่ี 
วีัดิ์ควีามูละมู�ายคล�ายคลึงของพื่่้น์ที่ซึ่งอย่�ใกล�กัน์ สู่ถ์ต้์น้ั์น์ค่อ Moran’s I  
(มูอแรน์สฺู่ ไอ) ที่ใช�กัน์มูา 70 ป้ีแล�วี

ท�าน์คงเคยเหน็์ต้รงกลางของธิงชาต้เ์กาหลี หร่อ ธิงของพื่รรคบ่ต๊้ึง๊ 
ลทัธิเ์ต้า๋ เป้น็์รป่้ป้ลาสู่องต้วัีใน์วีงกลมู ต้วัีหน์ึง่สู่ดีิ์ำา อกีต้วัีสีู่ขาวี ดิ์ำากด็ิ์ำาล�วีน์ 
ขาวีกข็าวีล�วีน์ แยกขอบเขต้ชดัิ์เจน์ ถ�าป้รากฏอย�างน์ีใ้น์แผน์ท่ีค�า Moran’s I 
เท�ากบัหน์ึง่ ค่อแยกดิ์�าน์มู่ดิ์ไป้ไวี�ข�างหน์ึง่ ดิ์�าน์สู่วี�างไป้ไวี�อกีข�างหน์ึง่ ชดัิ์เจน์
เหมู่อน์หน์ังเร่�อง Star Wars สู่่�รบกัน์ระหวี�างดิ์�าน์มู่ดิ์น์ำาโดิ์ย Darth Vader 
กับดิ์�าน์สู่วี�างน์ำาโดิ์ย Luke Skywalker

ทีน์ี้ลองดิ์่ภาพื่ของท�าน์อาจารย์ถวีัลย์ ดิ์ัชน์ี ยอดิ์ศั์ลป้ิน์ของเราบ�าง 
ท�าน์ใช�สู่ดีิ์ำาทีสู่่�วีน์ใหญ่�แล�วีไมู�เน์�น์ขอบเขต้ชดัิ์เจน์ แต้�กป็้น์ ๆ  กัน์กบัช�องวี�าง
ของแผ�น์ผ�าใบ ดิ์�าน์มู่ดิ์กับดิ์�าน์สู่วี�างใน์ภาพื่อย่�ป้ะป้น์กัน์ทั่วีไป้ทั้งน์รกและ
สู่วีรรค์ อย�างน์ี้ ผมูเดิ์าวี�าค�า Moran’s I มูีค�าใกล� ๆ กับศั่น์ย์ 

สูุ่ดิ์ท�ายเวีลาเล�น์หมูากฮอสู่ (checker board) หร่อลายขัดิ์แต้ะ
จกัสู่าน์ยกหน่ึ์งข�มูหน่ึ์ง ขาวีสู่ลบัดิ์ำาไป้ต้ลอดิ์ หร่อสู่ง่สู่ลบัต่้ำาแบบลงักระดิ์าษ
สู่ำาหรับวีางไข� อย�างน์ี้มูีค�า Moran’s I เท�ากับ ลบหน์ึ่ง ใน์ทางสู่ังคมูไมู�ค�อย
พื่บการกระจายแบบน์ี้ครับ

การกระจายของโรคโควี์ดิ์ใน์โลกน์ี้ และใน์ป้ระเทศัมูีค�า Moran’s I  
ไป้ทางไหน์ครับ หน์ึ่ง ศั่น์ย์ หร่อ ลบหน์ึ่ง? 

คำาต้อบค่ออย่�ป้ระมูาณกึ่งกลางระหวี�างศั่น์ย์กับหน์ึ่ง เป้็น์ค�าบวีก
แถวีป้ระมูาณ 0.4 ที่เป้็น์ค�าบวีกเพื่ราะโควี์ดิ์เป้็น์โรคต้์ดิ์ต้�อครับ อะไรที่อย่�
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ใกล�กัน์ต์้ดิ์ต้�อกัน์หมูดิ์อย�างเช�น์ใน์ยุโรป้ สู่�วีน์ที่โรคไป้ไมู�ถึงก็อย่�ต้์ดิ์ ๆ กัน์
เช�น์ป้ระเทศั CLMV แต้�ที่ไมู�มีูค�าเป้็น์หน์ึ่งเดิ์็ดิ์ขาดิ์ไป้เลย เพื่ราะยังมูีรอย
ต้�อต้รงชายแดิ์น์ท่ีขาวีกับดิ์ำาป้น์กัน์ อย�างเช�น์ป้ระเทศัไทยสู่�วีน์ใหญ่�ไมู�มูี
โรคโควี์ดิ์แล�วี เหล่อแต้�ที่น์ำาเข�าจากภายน์อกโดิ์ยเฉัพื่าะแถวีชายแดิ์น์ เรา
ไมู�สู่ามูารถปิ้ดิ์ป้ระเทศัไดิ์�สู่มูบ่รณ์ น์อกจากน้ี์ยังอาจจะมีูไข�แดิ์งอย่�บร์เวีณ
แรงงาน์ต้�างชาต้์ใน์เมู่องใหญ่� ๆ 

สู่รปุ้ครบั ผมูพื่ยายามูบอกวี�าสู่ถาน์การณ์โควีด์ิ์ของเราดิ์แีล�วี กอ็ย�า
ทะน์งวี�าเก�ง ต้�องขอบคุณที่เราอย่�ใน์กลุ�มูป้ระเทศัเฮงดิ์�วีย เราเห็น์ใครทำา
อะไรไมู�เข�าต้าก็อย�าไป้ค์ดิ์วี�าเขาห�วีย บางทีเขาอาจจะดิ์วีงต้กเพื่ราะไป้อย่�
ใน์พื่่้น์ที่ซึ่งโชคไมู�ดิ์ีไป้หน์�อย

แต้�เราต้�องไมู�ยอมูแพื่�ใน์โชคชะต้าครับ 
“อย�าร่�มูากบากหน์ีแต้�ที่ง�าย ที่ไหน์หน์ักหักกายเข�าหาบหามู”
ถ�าเราต้�างคน์ต้�างหน์ีเอาต้ัวีรอดิ์ไป้อย่�ดิ์�าน์เฮง ทำาให�ค�า Moran’s I 

เข�าใกล�หน์ึ่ง คน์ที่เหล่อที่อย่�ดิ์�าน์ซวียอย่�แล�วีมู์ซวียย์่งขึ้น์หร่อครับ
เมู่�ออย่�ใน์ภ่มู์ป้ระเทศัที่ดิ์ี ต้�องค์ดิ์ถึงคน์ที่อย่�ลำาบาก มูาช�วียกัน์บ�าง 

ถ�าอย่�ใน์ทีท่ีล่ำาบาก ก็ต้�องมูกีำาลังใจต้�อสู่่� อย่�กบัควีามูท�าทาย ชวีีต์้จึงจะสู่น์กุ
พื่ยายามูเป้ล�งแสู่งสู่วี�างเอาชน์ะควีามูมู่ดิ์รอบตั้วี ลดิ์ค�า Moran’s I ให�มูี
ควีามูเท�าเทียมูระหวี�างพื่่้น์ที่มูากขึ้น์

ป้ัญ่หาหน์ึ่งเบาลง ป้ัญ่หาอ่�น์ก็ค�อย ๆ โผล� โควี์ดิ์เพื่ลาลงแล�วี แต้�
ควีามูยากจน์กำาลังจะเพื่์่มูขึ้น์ 

การระบาดิ์โควี์ดิ์มูีค�า Moran’s I ออกไป้ใน์บวีก ค่อ มูีพื่่้น์ที่ระบาดิ์
เป้็น์กระจุก ๆ เราต้�องต้์ดิ์ต้ามูดิ์่ต้�อไป้วี�ารัฐบาลจะจัดิ์สู่รรทรัพื่ยากรแก�ไข
ป้ัญ่หาเศัรษฐก์จหลังโควี์ดิ์ แบบกระจุกหร่อกระจาย ค�า Moran’s I จะ
เป้็น์อย�างไร งาน์น์ี้พื่่้น์ที่ไหน์จะเฮง พื่่้น์ที่ไหน์จะซวีย กระทรวีงใดิ์จะเก�ง 
กระทรวีงใดิ์จะห�วีย ต้์ดิ์ต้ามูต้อน์ต้�อไป้น์ะครับ

     (7 พื่ฤษภาคมู 2563)







คนไทยในมาเลเซีย 
ซึ่งเปรียบเป็นเหมือน "น้ำาเหนือเขื่อน" 

ที่กำาลังไหลเข้ามาในประเทศ 
ซึ่งหากมีปริมาณการเคลื่อนย้ายกลับเข้าไทย

ทางจุดผ่านแดนทางบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาก ๆ 
ทางนี้จะรับมือไม่ไหว
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ตอนที่ 38 
โรคโควิด-19: จัดการ "น้ำาเหนือเขื่อน" 
และ "ระบายหนอง"

บทสู้ัมภาษณ์ ศ.ดร.นพ.วิีระศักดิ์ จงสู้้่วิิวิัฒน์วิงศ์ โดย ‘บีบีซีไทย’
คน์ไทยใน์มูาเลเซียทะลักกลับเข�าป้ระเทศั เหตุ้ระบาดิ์ใน์ศั่น์ย์กัก

คน์เข�าเมู่องสู่ะเดิ์า ควีามูผ์ดิ์พื่ลาดิ์ของผลต้รวีจหาเช้่อใน์ยะลา--ดิ์่เหมู่อน์
วี�าจังหวัีดิ์ชายแดิ์น์ภาคใต้�กำาลังเจอศึักโควี์ดิ์-19 ที่หนั์กหน์ากวี�าภ่มู์ภาค
อ่�น์ ๆ ใน์เวีลาน์ี้

ท�ามูกลางควีามูยาก ข�อจำากัดิ์และควีามูไมู�พื่ร�อมูต้�าง ๆ บุคลากร
ทางการแพื่ทย์และสู่าธิารณสุู่ขใน์ชายแดิ์น์ใต้�ยังคงค์ดิ์และทำางาน์กัน์ไมู�
หยุดิ์เพื่่�อสู่่�กับเช่้อไวีรัสู่โคโรน์าสู่ายพื่ัน์ธิุ์ใหมู� หน์ึ่งใน์น์ั้น์ค่อ ศั.น์พื่.วีีระศัักดิ์์� 
จงสู่่�วีว์ีฒัน์์วีงศั ์ผ่�ก�อต้ัง้หน์�วียระบาดิ์วีท์ยา คณะแพื่ทยศัาสู่ต้ร ์มูหาวีท์ยาลยั
สู่งขลาน์คร์น์ทร์ (มู.อ.) ซ่ึงเพื่์่งไดิ์�รับแต้�งต้ั้งเป้็น์คณะที่ป้รึกษาน์ายอน์ุท์น์ 
ชาญ่วีีรก่ล รองน์ายกฯ และ รัฐมูน์ต้รีวี�าการกระทรวีงสู่าธิารณสูุ่ข (รมูวี.
สู่ธิ.) เกี่ยวีกับภาวีะฉัุกเฉ์ัน์ดิ์�าน์การแพื่ทย์และสู่าธิารณสุู่ข กรณีโคว์ีดิ์-19 
เมู่�อวีัน์ที่ 29 เมู.ย. ที่ผ�าน์มูา

ใน์วียั 70 ปี้ น์พื่.วีีระศัักดิ์์� ยงัคงเป้น็์อาจารยแ์พื่ทยด์ิ์�าน์ระบาดิ์วีท์ยา
อย่�ที่ มู.อ. ซึ่งเป้็น์สู่ถาบัน์การศัึกษาที่เขาสู่อน์มูาน์าน์กวี�า 40 ป้ี และยังมูี
บทบาทอย�างมูากใน์การขับเคล่�อน์งาน์ดิ์�าน์การแพื่ทย์และสู่าธิารณสูุ่ขใน์
จังหวีัดิ์ชายแดิ์น์ภาคใต้�

เมู่�อสู่ัป้ดิ์าห์ที่แล�วี น์ายอน์ุท์น์ ชาญ่วีีรก่ล ลงพื่่้น์ที่ต้รวีจเยี่ยมูและ
ให�กำาลังใจเจ�าหน์�าที่ที่ดิ์�าน์ต้รวีจคน์เข�าเมู่องและโรงพื่ยาบาลใน์ จ.สู่งขลา 
น์พื่.วีีระศัักดิ์์� ไดิ์�เห็น์ภาพื่ท่ีทำาให�เขาภ่มู์ใจ น่ั์น์ค่อใน์บรรดิ์าผ่�บร์หาร
ของกระทรวีงสู่าธิารณสุู่ข และกรมูควีบคุมูโรค ท้ังจากสู่�วีน์กลางและ 
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สู่�วีน์ภ่มู์ภาคที่ต์้ดิ์ต้ามูรัฐมูน์ต้รีใน์วีัน์น์ั้น์ ราวีครึ่งหน์ึ่งเป้็น์ล่กศั์ษย์ที่เขา 
สู่อน์มูา

ดิ์�วียควีามูที่เป้็น์คน์หาดิ์ใหญ่�และทำางาน์ใน์พื่่้น์ท่ีภาคใต้�มูาอย�าง
ยาวีน์าน์ น์พื่.วีีระศัักดิ์์�มีูควีามูเข�าใจสู่ภาพื่ปั้ญ่หาการควีบคุมูโรคระบาดิ์ใน์
จังหวีัดิ์ชายแดิ์น์ภาคใต้�เป้็น์อย�างดิ์ี

บบีซีีไทยสู่มัูภาษณพ์ื่เ์ศัษ น์พื่.วีีระศักัดิ์์�ถงึสู่ถาน์การณก์ารระบาดิ์ ข�อ
เสู่น์อใน์การควีบคุมูโรคใน์พ่ื่น้์ที ่รวีมูถงึมูมุูมูองต้�อการทำางาน์ของแพื่ทยด์ิ์�าน์
ระบาดิ์วี์ทยาที่กำาลังกลายเป้็น์ "ฮีโร�" ใน์สู่ายต้าของหลายคน์

"น้ำาเหนือเขื่อน" และ "หนองที่ต�องระบาย"
ป้ระเด็ิ์น์ที่น์�ากังวีลเกี่ยวีกับการควีบคุมูโรคโควี์ดิ์-19 ใน์จังหวัีดิ์

ชายแดิ์น์ภาคใต้�ขณะน์ีมู้อีย่�สู่องเร่�องหลกั ๆ  เร่�องแรกค่อคน์ไทยใน์มูาเลเซยี
ที่ต้�องการเดิ์์น์ทางกลับป้ระเทศั เร่�องที่สู่องค่อผ่�ต้์ดิ์เช่้อที่อย่�ใน์ชุมูชน์ที่ต้�อง
เร�งค�น์หาให�พื่บ

เร่�องแรก - คน์ไทยใน์มูาเลเซีย ซ่ึงเป้รียบเป้็น์เหมู่อน์ "น์้ำาเหน์่อ
เข่�อน์" ที่กำาลังไหลเข�ามูาใน์ป้ระเทศั สู่ถาน์การณ์ใน์มูาเลเซียขณะน้ี์มูีการ
ป้ิดิ์เมู่องที่เข�มูงวีดิ์ขึ้น์มูาก หลังจากสู่์งคโป้ร์มูีผ่�ต้์ดิ์เช่้อเพื่์่มูข้ึน์จากแรงงาน์
ข�ามูชาต้์ คน์ไทยใน์มูาเลเซียอย่�ดิ์�วียควีามูยากลำาบากมูาก งาน์ก็ไมู�มูี คน์ที่
เคยคด์ิ์วี�าจะอย่�ต้�อเพื่่�อรอให�สู่ถาน์การณค์ล่ีคลายกเ็ร์มู่เป้ล่ียน์ใจอยากกลับ
บ�าน์ ซึ่งหากมูีป้ร์มูาณการเคล่�อน์ย�ายกลับเข�าไทยทางจุดิ์ผ�าน์แดิ์น์ทางบก
ใน์จังหวีัดิ์ชายแดิ์น์ภาคใต้�มูาก ๆ ทางน์ี้จะรับมู่อไมู�ไหวี

เร่�องที่สู่อง - ใน์พื่่้น์ที่ยังมูี "pocket" หร่อ "แอ�งของการต้์ดิ์เช่้อ" 
อย่� ซึ่งเก์ดิ์จากการที่มูีคน์เอาโรคมูาจากที่อ่�น์แล�วีเข�าไป้แพื่ร�เช่้อใน์ชุมูชน์
โดิ์ยเฉัพื่าะจดุิ์ทีมู่คีน์อย่�กนั์อย�างหน์าแน์�น์ แอ�งของการต้ด์ิ์เช้่อน้ี์เป้น็์เหมู่อน์
หน์องที่เราต้�องรีบเข�าไป้ระบายออก

ข�อเสู้นอเรื่องการจัดการ "น้ำาเหนือเขื่อน"
ต้ามูหลกัรัฐธิรรมูน์ญ่่และมูน์ษุยธิรรมู คน์ไทยทกุคน์มูสีู่ท์ธิท์ีจ่ะไดิ์�รบั

การอำาน์วียควีามูสู่ะดิ์วีกให�กลบัเข�าป้ระเทศั ก�อน์หน์�าน้ี์รฐัพื่ยายามูชะลอคน์
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ทีจ่ะกลบัเข�ามูา ซึง่ต้อน์น์ีผ้มูคด์ิ์วี�าเราน์�าจะพื่อรบัมู่อกบัคน์ท่ีจะกลับมูาจาก
มูาเลเซียไดิ์�แล�วี แต้�ให�จังหวีัดิ์ชายแดิ์น์รับมู่อคน์เดิ์ียวีไมู�ไดิ์� อีกทั้งแรงงาน์
ไทยสู่�วีน์ใหญ่�ที่กลับจากมูาเลเซียก็เป้็น์คน์อีสู่าน์ 

ข�อเสู่น์อของผมูค่อเมู่�อผ�าน์แดิ์น์เข�ามูาแล�วี ควีรจัดิ์เที่ยวีบ์น์พื่์เศัษ
จากสู่น์ามูบ์น์ใกล�ดิ์�าน์ชายแดิ์น์ใน์จังหวีัดิ์น์ราธ์ิวีาสู่ สู่งขลา หร่อยะลา 
พื่าแรงงาน์ที่ไมู�ไดิ์�มูีภ่ม์ูลำาเน์าอย่�ใน์ภาคใต้�บ์น์ไป้ลงที่สู่น์ามูบ์น์สูุ่วีรรณภ่มู์ 
เพื่่�อเข�าสู่่�การกักกัน์โรคใน์สู่�วีน์กลางโดิ์ยทัน์ที เพื่ราะสู่�วีน์กลางมูีกำาลังและ
ศักัยภาพื่ใน์การรับคน์เข�า state quarantine (การกกักนั์โรคใน์สู่ถาน์ทีท่ีร่ฐั
จัดิ์ไวี�) มูากกวี�าที่น์ี่แน์�น์อน์ เราเจอทั้งกรณีอย�างที่ยะลาและศั่น์ย์กักคน์เข�า
เมู่องที่สู่ะเดิ์าก็รับแทบไมู�ไหวีแล�วี ยังมูีกลุ�มูโรฮีน์จาที่ต้�องดิ์่แลอีก รัฐบาล
สู่�วีน์กลางต้�องเอ้่อมูมู่อเข�ามูาช�วียหร่อใช�มูาต้รการพื่์เศัษเพื่่�อลดิ์ภาระของ
จังหวีัดิ์ชายแดิ์น์

ควิรยกเลิกข�อกำาหนดให�ขอใบรับรองแพทย์ Fit-to-fly
รัฐบาลกำาหน์ดิ์ให�คน์ไทยที่เดิ์์น์ทางจากป้ระเทศัที่มีูการระบาดิ์

ของโรคต้�องมูีเอกสู่ารรับรองวี�าสูุ่ขภาพื่เหมูาะสู่มูสู่ำาหรับการเดิ์์น์ทาง
 (Fit-to-fly) เพื่่�อชะลอการเดิ์์น์ทางกลับเข�าป้ระเทศัของคน์ไทย แต้�
สู่ถาน์การณ์การระบาดิ์ของโรคน์ี้เป้ลี่ยน์แป้ลงเร็วีมูาก ข�อกำาหน์ดิ์น์ี้จึงควีร
ไดิ์�รับการทบทวีน์อย�างจร์งจังวี�ายังเหมูาะสู่มูกับสู่ถาน์การณ์หร่อไมู� ทั้งต้�อ 
ต้ัวีผ่�เด์ิ์น์ทาง ควีามูป้ลอดิ์ภัยของคน์ใน์ป้ระเทศั ส์ู่ทธิ์ควีามูเป้็น์พื่ลเมู่อง
ไทย และหลักมูนุ์ษยธิรรมูที่ต้�องช�วียเหล่อผ่�ที่ต้กอย่�ใน์สู่ถาน์การณ์ที่ยาก 
ลำาบาก

ผมูค์ดิ์วี�าใบรับรองแพื่ทย์ Fit-to-fly ไมู�เหมูาะกับกรณีน้ี์เพื่ราะ
เป้็น์เอกสู่ารที่สู่ายการบ์น์ใช�พื่์จารณาวี�าผ่� โดิ์ยสู่ารจะพื่ร�อมูรับกับสู่ภาพื่ใน์
อากาศัยาน์ไดิ์�หร่อไมู� และถึงแมู�จะเป้็น์ผ่�ป้่วียหน์ักก็ยังสู่ามูารถเดิ์์น์ทาง
โดิ์ยเคร่�องบน์์ไดิ์�หากสู่ายการบน์์จดัิ์เต้รยีมูควีามูพื่ร�อมูพื่เ์ศัษต้ามูคำาแน์ะน์ำา
ของแพื่ทย์

กรณีของโควี์ดิ์- 19 สู่มูาคมูขน์สู่�งทางอากาศัระหวี�างป้ระเทศั 
(IATA) แน์ะน์ำาให�สู่ายการบ์น์ป้ฏ์บัต้์ต้ามูคำาแน์ะน์ำาขององค์การอน์ามูัยโลก 
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ใน์การป้้องกัน์และควีบคุมูโรค รวีมูท้ังการดิ์่แลผ่� โดิ์ยสู่ารที่สู่งสัู่ยวี�าอาจ 
จะต้์ดิ์เช้่อ ทั้งใน์อากาศัยาน์และสู่น์ามูบ์น์ แต้�ก็ไมู�ไดิ์�ระบุห�ามูผ่�ต้์ดิ์เช้่อ 
เดิ์์น์ทาง

รัฐบาลจึงควีรเป้ล่ียน์จากใบรับรองแพื่ทย์ Fit-to-fly เป้็น์ Cer-
tificate of SARS CoV-2 test หร่อผลการต้รวีจหาเช่้อไวีรัสู่โคโรน์าสู่าย
พื่ัน์ธิุ์ใหมู�ให�ชัดิ์เจน์ไป้เลย โดิ์ยรัฐบาลไทยต้�องกำาหน์ดิ์วี�าวี์ธีิการต้รวีจต้�อง 
ดิ์ำาเน์์น์การต้ามูมูาต้รฐาน์ขององค์การอน์ามัูยโลก เช�น์ ต้�องเก็บตั้วีอย�าง
จากดิ์�าน์หลังของโพื่รงจมู่ก ต้�องต้รวีจดิ์�วียวี์ธิี RT-PCR ไมู�ใช�ต้รวีจเล่อดิ์หา
แอน์ต้์บอดิ์ีหร่อ Rapid test น์อกจากน้ี์ห�องแล็บต้�องผ�าน์มูาต้รฐาน์ของ
ป้ระเทศัน์ั้น์ ๆ

ถ�าต้รวีจแล�วีพื่บวี�ามูีเช้่อ ควีรจะให�อย่�ใน์ต้�างป้ระเทศัไป้ก�อน์หร่อ
กลับมูาดิ์่แลรักษาใน์ป้ระเทศัไทยใน์ฐาน์ะที่เป้็น์คน์ไทย เป้็น์เร่�องที่ต้�องค์ดิ์
ต้�อไป้ แต้�หากผลต้รวีจเป้็น์ลบ เมู่�อผ�าน์ดิ์�าน์เข�าเมู่องมูาแล�วี ก็ต้�องกักต้ัวี
ทีท่างราชการกำาหน์ดิ์ 14 วีนั์ เพื่ราะใน์ขณะท่ีต้รวีจก�อน์เดิ์น์์ทางน์ัน้์เช้่ออาจ
จะเข�าไป้ใน์ร�างกายและยังไมู�เพื่์่มูจำาน์วีน์พื่อที่ต้รวีจพื่บไดิ์�

การระบายหนอง
สู่ำาหรับการจัดิ์การกับ "แอ�งของการต้์ดิ์เช่้อ" ใน์ชุมูชน์ทำาไดิ์� โดิ์ยวี์ธิี

การค�น์ต้รวีจหาเช่้อเช์งรุกหร่อ active case finding ป้กต้์ผมูจะเป้็น์คน์ที่
ไมู�ชอบ active case finding เพื่ราะต้�น์ทุน์มูัน์แพื่งและถ�ามูีผลบวีกป้ลอมู 
(false positive) ก็จะวีุ�น์วีาย

กรณีของชุมูชน์ใน์จังหวีัดิ์ยะลา การที่เจ�าหน์�าท่ีสู่าธิารณสูุ่ขเข�าไป้
ต้รวีจแบบป้่พื่รมูใน์พื่่้น์ที่น์ี้เป้็น์เร่�องที่ถ่กต้�องแล�วี เพื่ราะใน์ชุมูชน์มูีคน์กลับ
จากต้�างป้ระเทศั จึงมูีควีามูเสู่ี่ยงสู่่งที่จะพื่บผ่�ต้์ดิ์เช่้อ สู่�วีน์การที่เก์ดิ์ผลบวีก
ป้ลอมูขึ้น์มูาน์ั้น์ เป้็น์ป้ัญ่หาใน์ทางเทคน์์คของห�องป้ฏ์บัต้์การ แต้�ใน์ทาง
ยุทธิศัาสู่ต้ร์แล�วีไมู�ผ์ดิ์เพื่ราะเป้็น์การเข�าไป้ค�น์หา “แอ�งของการต้์ดิ์เช่้อ” 
เพื่่�อระบายหน์องออกมูา น์ี่เป้็น์วี์ธิีการที่ถ่กแล�วี

พื่่้น์ท่ีไหน์ท่ีมูีผ่�ต้�องสู่งสู่ัยต้์ดิ์เช้่อ เราก็ต้�องเข�าไป้ต้รวีจแบบป้่พื่รมู 
ซึ่งเป้็น์ว์ีธีิที่ใช�กัน์โดิ์ยทั่วีไป้เมู่�อเก์ดิ์โรคระบาดิ์ ไมู�ใช�เฉัพื่าะแค�โควี์ดิ์- 19 
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สู่มูัยก�อน์เคยมูีการระบาดิ์ของโรคคุดิ์ทะราดิ์ใน์จังหวีัดิ์น์ราธิ์วีาสู่ เราก็ต้�อง
ป้ิดิ์หมู่�บ�าน์แล�วีต้รวีจหาเช่้อชาวีบ�าน์ทั้งหมูดิ์ มูีกาฬโรคเราก็ต้�องต้รวีจหมูดิ์ 
ต้�องเอกซเรย์ทุกต้ารางน์์้วี

เรื่องน่าห่วิงที่ศ้นย์กักคนเข�าเมือง
ผมูไดิ์�เห็น์การทำางาน์ของหมูอและเจ�าหน์�าที่ต้รวีจคน์เข�าเมู่องที่

ศั่น์ย์กักคน์เข�าเมู่องสู่ะเดิ์า จังหวีัดิ์สู่งขลา ผ�าน์กล�องวีงจรป้ิดิ์ ผมูค์ดิ์วี�าเขา
ทำาดิ์ีที่สูุ่ดิ์แล�วี มูีการจัดิ์ห�องกักให�เป้็น์ที่รักษาพื่ยาบาล เพื่ราะผ่�ต้์ดิ์เช่้อสู่�วีน์
ใหญ่�อาการไมู�หน์ัก ไมู�น์�าเป้็น์ห�วีง อาจมูีไข�ต้่ำา ๆ บ�าง บางคน์ผลเอกซเรย์
พื่บวี�ามูีป้อดิ์บวีมูก็ยังใช�ชีวี์ต้ไดิ์�ต้ามูป้กต้์ และแพื่ทย์ก็ให�ยารักษาต้ามูควีามู
เหมูาะสู่มู

แต้�สู่์ง่ท่ีน์�าเป้น็์ห�วีงค่อการระบายอากาศัภายใน์ศัน่์ยกั์กคน์เข�าเมู่อง
ไมู�ดีิ์ และคน์ท่ีอย่�ใน์น์ั้น์มีูเช้่อเยอะ เจ�าหน์�าที่ที่เข�าไป้ต้รวีจอาการ เก็บ
ต้ัวีอย�างเพื่่�อน์ำามูาต้รวีจหาเช่้อ หร่อน์ำาอาหารไป้ให� จึงมูีควีามูเสู่ี่ยงสู่่งมูาก 
เพื่ราะชุดิ์ป้้องกัน์การต้์ดิ์เช้่อที่เจ�าหน์�าท่ีมูีเป้็น์เพื่ียงชุดิ์ที่ป้้องกัน์เท�าท่ีทำาไดิ์�
เท�าน์ั้น์ ไมู�ใช�เป้็น์ชุดิ์ที่คลุมูทั้งตั้วีเหมู่อน์ชุดิ์น์ักบ์น์อวีกาศั ดิ์ังน้ั์น์ส์ู่่งที่ต้�อง
ทำาเร�งดิ์�วีน์ค่อการต้์ดิ์ต้ั้งระบบฟอกอากาศัคล�ายกับระบบฟอกอากาศัใน์ 
เคร่�องบ์น์ ไมู�เช�น์น์ั้น์คน์ที่อย่�ใน์น้ั์น์จะต้์ดิ์เช่้อมูากข้ึน์อีก รวีมูท้ังเจ�าหน์�าท่ี
ต้รวีจคน์เข�าเมู่อง หมูอ พื่ยาบาลที่เข�าไป้ก็จะต้์ดิ์เช่้อ ซึ่งเราไมู�อยากให�เป้็น์
แบบน์ั้น์

คาดวิ่าชาวิโรฮีนจาในศ้นย์กักคนเข�าเมืองสู้ะเดาติดเชื้อแล�วิทุกคน
ใน์ศัน่์ยก์กัคน์เข�าเมูอ่งมูผี่�ต้�องกกักลุ�มูหน์ึง่ท่ีเป้น็์ชาวีโรฮนี์จา ซ่ึงก�อน์

หน์�าน์ี้มูีการเก็บต้ัวีอย�างมูาต้รวีจหาเช่้อ 28 คน์ พื่บวี�าต้์ดิ์เช่้อ 18 คน์ ซึ่ง
เมู่�อน์ำามูาคำาน์วีณทางสู่ถ์ต์้ ป้ระกอบกบัปั้จจยัทีว่ี�าบางคน์ต้ด์ิ์เช้่อแต้�ต้รวีจไมู�
เจอและการต้รวีจดิ์�วียน์้ำาลายอาจให�ผลลบป้ลอมู ผมูเช่�อวี�ากลุ�มูชาวีโรฮนี์จา 
ใน์ศั่น์ย์กักฯ ต้์ดิ์เช่้อทั้งหมูดิ์แล�วี เพื่ราะเขาถ่กควีบคุมูต้ัวีอย่�ร�วีมูกัน์มูาน์าน์ 
ดิ์งัน์ัน้์ส์ู่ง่ทีผ่มูแน์ะน์ำาคณุหมูอท่ีดิ์แ่ลคน์กลุ�มูน้ี์คอ่ ไมู�ต้�องไป้ต้รวีจหาเช้่อแล�วี 
และเน์�น์การดิ์่แลต้ามูอาการ ถ�าใครมูีอาการป้อดิ์บวีมูก็รักษาไป้
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อย่าประเมินควิามร่วิมมือของประชาชนต่ำาเกินไป
ข�อมู่ลที่ผมูไดิ์�จากผ่�ป้ฏ์บัต้์งาน์ใน์พื่่้น์ที่สีู่แดิ์ง เช�น์ อำาเภอจะน์ะ

จังหวีัดิ์สู่งขลา อำาเภอยะหา และอำาเภอบัน์นั์งสู่ต้า จังหวีัดิ์ยะลา พื่บวี�า
ป้ระชาชน์ให�ควีามูร�วีมูมู่อใน์การควีบคุมูโรคสู่่งมูาก สู่่งกวี�าท่ีทางการค์ดิ์  
ชาวีบ�าน์ร่�วี�าโรคน์ีอ้นั์ต้ราย กำาน์นั์ผ่�ใหญ่�บ�าน์เป้น็์คน์เรยีกหมูอให�ไป้ต้รวีจเอง
ทัง้กลางวีนั์กลางคน่์ ผมูคด์ิ์วี�าเราไมู�ควีรป้ระเมูน์์ควีามูร�วีมูมูอ่ของป้ระชาชน์
ต้่ำาเก์น์ไป้ และควีรจะให�ชาวีบ�าน์ร่�ผลการต้รวีจไดิ์�อย�างรวีดิ์เร็วี ไมู�ใช�วี�าเก็บ
ต้ัวีอย�างไป้ต้รวีจแล�วี ต้�องรอให� ศับค. (ศั่น์ย์บร์หารสู่ถาน์การณ์โควี์ดิ์-19) 
รับทราบหร่อแถลงก�อน์ เมู่�อเก็บต้ัวีอย�างต้รวีจแล�วี ป้ระชาชน์ต้�องการร่�
จากหมูอทีมู่าต้รวีจวี�าเขาเป้น็์อะไร เหมูอ่น์เวีลาเราไป้หาหมูอท่ีโรงพื่ยาบาล 
เราก็อยากฟังจากหมูอที่รักษาเราวี�าเป้็น์อะไร ไมู�ใช�วี�าต้�องรอให�ผ่�อำาน์วีย
การโรงพื่ยาบาลมูาบอก
 
ให�คำาปรึกษา "อนุทิน"

ข�อเสู่น์อต้�าง ๆ เหล�าน์ี้ผมูยังไมู�เคยเสู่น์อกับ รมูวี.สู่ธิ. โดิ์ยต้รง 
ต้ัง้แต้�ผมูไดิ์�รับแต้�งต้ัง้เป้น็์ทีป่้รกึษารฐัมูน์ต้รกีรณีโควีด์ิ์-19 รฐัมูน์ต้รอีน์ทุน์์ก็
ยงัไมู�ไดิ์�ป้รกึษาอะไรมูา แต้�ผมูเช่�อวี�ายคุน้ี์ทกุคน์สู่ามูารถเข�าถงึข�อมูล่ไดิ์�หมูดิ์ 
ผมูก็ใช�วี์ธิีการให�คำาป้รึกษาผ�าน์โซเชียลมีูเดีิ์ย เพื่ราะข�อเสู่น์อต้�าง ๆ ของ
ผมูก็ไมู�ไดิ์�เป้็น์ควีามูลับอะไร เป้็น์เร่�องเทคน์์ค ควีามูร่� วี์ชาการ น์อกจากน์ี้ 
คณะที่ป้รึกษาก็มูีการป้ระชุมูและมูีกลุ�มูไลน์์ ผมูก็มูักจะสู่�งควีามูเห็น์ต้�าง ๆ 
ไป้ใน์กลุ�มูน์ีด้ิ์�วีย สู่�วีน์เขาจะทำาหร่อไมู�ทำาต้ามูข�อเสู่น์อแน์ะของผมูก็ไมู�เป้น็์ไร 
หน์�าที่ของเราค่อให�ควีามูเห็น์ ค์ดิ์แล�วีบอกรัฐมูน์ต้รี เขาจะเช่�อก็ไดิ์� ไมู�เช่�อ
ก็ไดิ์� แต้�ถ�าเราค์ดิ์แล�วีเราไมู�บอกน์ี่น์�าจะไมู�ดิ์ี

ระบาดวิิทยา "เป็นเรื่องสู้นุก"
การระบาดิ์ของโควีด์ิ์ -19 มูนั์มีูควีามูไมู�แน์�น์อน์อย่�เยอะมูาก โมูเดิ์ล

ต้�าง ๆ  ที่มูีแทบจะใช�ป้ระโยชน์์ไมู�ไดิ์�เลย เพื่ราะมูัน์ต้�องดิ์่ของจร์ง เร่�องพื่วีก
น์ี้มูัน์สู่น์ุก ผมูค์ดิ์วี�าเหตุ้การณ์น์ี้จะทำาให�คน์รุ�น์ใหมู�หัน์มูาให�ควีามูสู่น์ใจวี์ชา
ที่ใช�ต้รรกะ สู่ถ์ต้์ และคณ์ต้ศัาสู่ต้ร์มูากขึ้น์ และทำาให�งาน์ของแพื่ทย์สู่าย
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สู่าธิารณสูุ่ขอย�างเช�น์หมูอใน์กรมูควีบคุมูโรคไดิ์�รับควีามูสู่น์ใจมูากขึ้น์ หมูอ
ท่ีทำางาน์อย่�ใน์กรมูควีบคุมูโรคเก่อบทุกคน์ต้�องเรียน์ระบาดิ์วี์ทยา ไมู�อย�าง
น์ั้น์ควีบคุมูโรคไมู�ไดิ์�

(6 พื่ฤษภาคมู 2563) 1

1) บทควีามูจาก https://bbc.in/2L5U3PU





เมื่อคุณหมอและสาธารณสุขช่วยกันบ่งหนามออกได้  
ในไม่กี่วันข้างหน้า เราก็จะถึงเวลาเปิดเมือง 

มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่ง 
เราจะดำาเนินกิจกรรมเหล่านี้โดยไม่มีแรงงานต่างชาติได้ไหมครับ

ผมเชื่อว่าคนไทยแต่ละกลุ่มมีความเห็นต่างกัน 
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ตอนที่ 39 
ข้อห่วงใยกับการกลับเข้ามา 
ของแรงงานต่างชาติ

แรงงาน์ต้�างชาต้์ ค่อ พื่ลังท่ีสู่ำาคัญ่ใน์การเป้ิดิ์เมู่องไทยอีกครั้ง  
แต้�จะป้้องกัน์ระเบ์ดิ์โควี์ดิ์อย�างไร

ผ�าน์วัีน์แรงงาน์สู่ากลไป้หน์ึ่งสัู่ป้ดิ์าห์แล�วีน์ะครับ สู่มัูยก�อน์ที่เรียก
กัน์วี�า “สู่ากล” มูีควีามูหมูายเพื่ียงการมูีอย่�ใน์ทุก ๆ ป้ระเทศั แต้�สู่มูัยน์ี้ 
น์�าจะใช�คำาวี�าแรงงาน์โลก หร่อ Global labor แทน์ เพื่ราะแรงงาน์ข�ามูชาต้์
เดิ์์น์ทางไป้ทั่วีโลก ไมู�ใช�บ�าน์ใครบ�าน์มูัน์อีกต้�อไป้

คงเห็น์กัน์ทั่วีไป้แล�วีวี�าไทยเราเอง ถ�าไมู�มีูแรงงาน์ข�ามูชาต์้เข�ามูา 
ป้ระเทศัไทยจะอย่�ไมู�ไดิ์�เอา ชีวี์ต้ของชน์ช้ัน์กลางที่สู่ะดิ์วีกสู่บายไดิ์�ทุกวีัน์น์ี้
ก็เพื่ราะป้ระเทศัเราดิ์่ดิ์ซับเอาแรงงาน์ข�ามูชาต้์มูาทำางาน์ที่คน์ไทยไมู�อยาก
ทำา ทั้งภาคอุต้สู่าหกรรมู ธิุรก์จบร์การ และ การดิ์่แลบ�าน์ช�องห�องหับ  
คน์เหล�าน์ี้มูาทำางาน์ ต้�องก์น์ต้�องใช� จ�ายภาษีมู่ลค�าเพื่์่มูเช�น์เดิ์ียวีกับเรา  
จึงมูีสู่�วีน์ขับเคล่�อน์เศัรษฐก์จไทยดิ์�วียพื่ลังบร์โภคของเขา 

และแล�วีวีัน์ร�ายค่น์ร�ายก็มูาถึง เมู่�อโควี์ดิ์ทำาให�เราต้�องป้ิดิ์เมู่อง
 ธิุรก์จรายย�อยถ่กโควี์ดิ์ทำาลาย อุต้สู่าหกรรมูหลายอย�างโดิ์ยเฉัพื่าะ SME 
ก็มูีป้ัญ่หาเร่�องห�วีงโซ�อุป้ทาน์ ทั้งแรงงาน์ไทยและแรงงาน์ต้�างชาต้์ต้�างก็
ต้กงาน์กนั์หมูดิ์ ก�อน์ป้ดิิ์เมูอ่งแรงงาน์ต้�างชาต้เ์ร�งรบีกลบับ�าน์ ทัง้น์ีเ้พื่ราะใน์
ขณะทีแ่รงงาน์ไทยยงัมีูระบบป้ระกนั์สัู่งคมูและงบป้ระมูาณอ่�น์ ๆ  ของรัฐเป้น็์
ต้าข�ายรองรับการต้กอับอย�างฉัับพื่ลัน์ (safety net for sudden downfall) 
แต้�แรงงาน์ต้�างชาต้์ไมู�มูีใครช�วียไดิ์�

ณ วัีน์น้ี์ เราเหล่อเพื่ียงจังหวัีดิ์ชายแดิ์น์ใต้�เท�าน้ั์น์ที่ยังมีูโควี์ดิ์ 
คอยเป้็น์หน์ามูชีวี์ต้อย่� เมู่�อคุณหมูอและสู่าธิารณสูุ่ขช�วียกัน์บ�งหน์ามูออก
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ไดิ์�ใน์ไมู�กี่วีัน์ข�างหน์�า เราก็จะถึงเวีลาเป้ิดิ์เมู่อง มูีก์จกรรมูทางเศัรษฐก์จ 
อีกครั้งหน่ึ์ง เราจะดิ์ำาเน์์น์ก์จกรรมูเหล�าน์ี้โดิ์ยไมู�มีูแรงงาน์ต้�างชาต้์ไดิ์�ไหมู
ครับ ผมูเช่�อวี�าคน์ไทยแต้�ละกลุ�มูมูีควีามูเห็น์ต้�างกัน์ 

กลุ�มูหน่ึ์ง ท่ีไมู�ไดิ์�รบัผลกระทบเลย ค่อ กลุ�มูทีแ่รงงาน์ต้�างชาต้ไ์มู�ไดิ์�
กลบับ�าน์ ไดิ์�แก� การจ�างงาน์บ�าน์ และอตุ้สู่าหกรรมูขน์าดิ์ใหญ่�หน์�อยที่ไมู�มูี
ป้ัญ่หาเร่�องขาดิ์ออร์เดิ์อร์ คน์ไทยกลุ�มูน์ี้น์�าจะไมู�ออกควีามูเห็น์

กลุ�มูที่สู่อง ที่น์�าจะต้�องการแรงงาน์ต้�างชาต้์มูาก ค่อ ธิุรก์จบร์การ
และอุต้สู่าหกรรมูขน์าดิ์กลางและขน์าดิ์เล็ก SME ที่ใช�แรงงาน์เป้็น์หลัก
(labor intensive) ซึ่งต้�องป้ิดิ์ต้ัวีไป้ใน์ระยะหน่ึ์ง ถ�าไมู�มีูแรงงาน์ต้�างชาต้์ 
ก็ไมู�สู่ามูารถฟื้น์ต้ัวีไดิ์� รัฐบาลต้�องการสู่�งเสู่ร์มู SME เพื่่�อสู่ร�างการกระจาย
รายไดิ์� เสู่ียงของ SME จึงเป้็น์เสู่ียงที่ต้�องรับฟัง

กลุ�มูที่สู่ามู ค่อ แรงงาน์ไทยที่อาจจะมูองวี�าแรงงาน์ต้�างชาต้์
เป้็น์ค่�แข�ง และกลุ�มู xenophobia (แป้ลวี�าไมู�ชอบกลุ�มูคน์ที่ไมู�เหมู่อน์
ต้ัวีเอง) รังเกียจเดีิ์ยดิ์ฉััน์ท์และกลัวีแรงงาน์ต้�างชาต้์ ซ่ึงปั้จจุบัน์น์�าจะมีู
น์�อยลง

รวีมู ๆ แล�วี เป้็น์ไป้ไดิ์�วี�าเราน์�าจะอย่�กัน์ลำาบากหน์�อยถ�าแรงงาน์ 
ต้�างชาต้์ไมู�กลับมูา อุป้สู่งค์ต้�อแรงงาน์ต้�างชาต้์จึงน์�าจะสู่่งมูาก

มูองจากมูมุูมูองอ่�น์ ๆ  บ�าง น์อกจากมูแีรงดิ์งึจากภายใน์หรอ่อปุ้สู่งค์
แล�วี แรงผลกัจากควีามูยากจน์ของป้ระเทศัเพื่่�อน์บ�าน์หรอ่อุป้ทาน์กมี็ูควีามู
สู่ำาคัญ่ไมู�แพื่�กัน์ 

เป้ดิิ์กจ์กรรมูทางเศัรษฐกจ์กเ็หมูอ่น์เป้ดิิ์แสู่งสู่วี�างใน์บ�าน์ต้อน์กลาง
ค่น์ต้�น์ฤดิ์่ฝน์ หลังผ�าน์ควีามูแห�งแล�งอัน์ยาวีน์าน์มูาใหมู� ๆ แมูลงเมู�า 
ทั้งหลายที่พัื่กตั้วีสู่ร�างปี้กก็ถึงเวีลาบ์น์เข�าหาแสู่งไฟใน์บ�าน์ที่ ช่�อวี�า
ป้ระเทศัไทยไมู�วี�าเจ�าบ�าน์จะป้ิดิ์ป้ระต้่หน์�าต้�างอย�างไรก็กัน์สัู่ญ่ชาต้ญ่าณ
ของแมูลงเมู�าไมู�อย่�

ศัึกโควี์ดิ์ดิ์�าน์ท์ศัใต้�ยังไมู�สู่์้น์สุู่ดิ์น์ะครับ เรายังรับคน์ไทยกลับบ�าน์
ไดิ์�เพื่ียงเล็กน์�อยดิ์�วียเหตุ้ต้�าง ๆ ที่เคยเล�ามูาแล�วี ต้อน์น้ี์เรากำาลังเป้ิดิ์ศึัก
ชายแดิ์น์อกีหลายดิ์�าน์ อตั้ราการผ�าน์แดิ์น์ทัง้ทีถ่่กกฎหมูายและผ์ดิ์กฎหมูาย
ของแรงงาน์ต้�างชาต้์เข�าไทยมูาต้ามูร่พื่รุน์ต้ามูชายแดิ์น์น์ับพื่ัน์ก์โลเมูต้ร  
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สู่่งกวี�าอัต้ราการกลับเข�าป้ระเทศัของคน์ไทยทางมูาเลเซียแน์�น์อน์ 
เราอยากรับแรงงาน์ต้�างชาต้์เข�า เขาอยากมูาทำางาน์หาเง์น์  

ผลป้ระโยชน์์สู่อดิ์คล�องกัน์ แต้�เราน์�าจะยังไมู�มีูวี์ธิีรับมู่อกับโควี์ดิ์ที่อาจจะ 
มูาพื่ร�อมูกับแรงงาน์ต้�างชาต้์

เป้ลีย่น์ฉัากจากยะลาท่ีมูผี่�รบัเช่อ้เข�ามูาจากต้�างป้ระเทศั และ สู่ถาน์
กกักนั์ผ่�หลบหนี์เข�าเมูอ่งทีอ่ำาเภอสู่ะเดิ์า จงัหวัีดิ์สู่งขลา ไป้เป้น็์ฉัากทีอ่ำาเภอ
แมู�สู่อดิ์ จังหวีัดิ์ต้าก

ต้อน์สู่ภาพื่เศัรษฐก์จป้กต้์ มูีแรงงาน์ข�ามูแดิ์น์อย�างถ่กกฎหมูาย 
วีัน์ละป้ระมูาณ 2,000 คน์ ใน์น์ี้สู่�วีน์ใหญ่�เดิ์์น์ทางต้�อทะลวีงเข�าไป้สู่�วีน์
ต้�าง ๆ ของป้ระเทศัไทย ทั้งเมู่องหลวีง หัวีเมู่อง และชน์บท อีกสู่�วีน์หน์ึ่ง
ทำางาน์ใน์ต้ัวีเมู่องแมู�สู่อดิ์ ท้ังกับอุต้สู่าหกรรมูใหญ่� (โรงงาน์สู่์่งทอ) และ
ธิุรก์จอุต้สู่าหกรรมู SME ก�อน์รัฐบาลป้ระกาศัป้ิดิ์พื่รมูแดิ์น์ มูีแรงงาน์น์ับ
หมู่�น์ทยอยกลับจากสู่�วีน์ต้�าง ๆ ของป้ระเทศัผ�าน์ดิ์�าน์น์ี้ อีกสู่�วีน์หน์ึ่งกลับ
ต้ามูเสู่�น์ทางธิรรมูชาต้์

ต้อน์น้ี์ถงึเวีลาที่ไทยจะเป้ดิิ์กจ์กรรมูทางเศัรษฐก์จแล�วี แมู�สู่อดิ์เป้น็์
เสู่มูอ่น์รแ่คบ ๆ  ท่ีแมูลงเมู�าต้�องบ์น์ผ�าน์ออกมูาหาแสู่งไฟ การคดัิ์กรองโรค
และการกักต้ัวีสู่ำาหรับแรงงาน์จำาน์วีน์มูากขน์าดิ์น์ี้ไมู�น์�าจะเป้็น์ไป้ไดิ์�

โชคดีิ์ไป้อย�างครับ ที่สู่ถาน์การณ์โควี์ดิ์ใน์พื่มู�าไมู�เลวีร�ายเท�าใน์
มูาเลเซยี สู่ดัิ์สู่�วีน์ของผ่�เดิ์น์์ทางทางพื่รมูแดิ์น์พื่มู�าทีมู่เีช้่อโควีด์ิ์น์�าจะต้่ำากวี�า
ทางมูาเลเซียมูาก ต้ัวีเมู่องแมู�สู่อดิ์เองก็มูีโควี์ดิ์ใน์ช�วีงที่ผ�าน์มูา 2 ราย เป้็น์
ชาวีต้�างชาต้ท์ีเ่ข�าไทยทางสู่วุีรรณภมู่ท์ัง้ค่� ไมู�ป้รากฏวี�ามูกีารแพื่ร�เช่อ้ใน์พื่่น้์ท่ี 
แต้�อย�าลมู่วี�ามีูคน์เข�าทางแมู�สู่อดิ์มูากกวี�าทางภาคใต้�หลายเท�า สู่ถาน์การณ์
จงึอาจจะไมู�ป้ลอดิ์ภัย แมู�สู่อดิ์เป้น็์เสู่�น์ทางผ�าน์เข�าออกระหวี�างไทยกบัพื่มู�า
ทีมู่ผี่�เดิ์น์์ทางผ�าน์มูากทีสุู่่ดิ์ แมู�สู่อดิ์มีูสู่น์ามูบ์น์โดิ์ยต้รงจากสุู่วีรรณภ่ม์ู และ
เป้น็์จดุิ์ผ�าน์แดิ์น์ทีใ่กล�กรงุย�างกุ�งเขต้ระบาดิ์โควีด์ิ์ของพื่มู�ามูากทีสู่่ดุิ์ และน์�า
จะเป้็น์จุดิ์ผ�าน์ที่สู่ำาคัญ่ของกระบวีน์การค�ามูน์ุษย์น์าน์าชาต้์ดิ์�วีย 

ขอกระซ์บวี�าลองต้์ดิ์ต้ามูข�าวีใหมู�เร่�องโรฮีน์จาที่แมู�สู่อดิ์ 2-3 วีัน์น์ี้ 
ดิ์น่์ะครบั กวี�าจะเดิ์น์์ทางจากอาระกนั์หรอ่รัฐยะไข�ของพื่มู�า ข�ามูป้ระเทศัมูา
ทางต้ะวีัน์ออกเพื่่�อเข�าไทย โดิ์ยหวัีงจะต้�อไป้มูาเลเซีย ทำาไมูเขาต้�องเสู่ี่ยง
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ขน์าดิ์น์ี้ เขามูากัน์ไดิ์�อย�างไร กระบวีน์การค�ามูน์ุษย์เป้็น์อย�างไร 
พื่อพื่ด่ิ์เร่�องน้ี์น์ด์ิ์เดีิ์ยวีกมี็ูการผรสุู่วีาททางชาต้พั์ื่น์ธิุข้ึ์น์มูา ระวัีงให�ดิ์ี

น์ะครับ ป้ระเทศัซีเรีย เมู่องเลบาน์อน์ก็เคยรุ�งเร่องสู่วียงามูมูาก�อน์ ภายใน์
ไมู�กี่เดิ์่อน์ชาวีซีเรีย 2 ล�าน์คน์ที่เคยอย่�สู่บายใน์บ�าน์ของต้น์ก็ต้�องกลายเป้็น์
ผ่�ลีภ้ยั หน์ตี้ายไป้ให�เขาโขกสู่บัใน์ยโุรป้ ป้ระเทศัไทยกอ็ย�าไดิ์�ป้ระมูาทน์ะครบั
ถ�าเราเป้็น์เหมู่อน์ซีเรียเราจะร่�สู่ึกอย�างไร ที่เราไมู�ไดิ์�เป้็น์อย�างน์ั้น์ก็ดิ์ีแล�วี 
ควีรมูองดิ์่ผ่�ลี้ภัยดิ์�วียใจเมูต้ต้าดิ์�วีย

สู่์ง่ทีน่์�ากลวัีมูาก ๆ  ไมู�ใช�การเดิ์น์์ทางเข�า ไมู�ใช�การค�ามูน์ษุย ์แต้�เป้น็์
ป้ญั่หาการกกัต้วัีและสู่ภาพื่ควีามูเป้น็์อย่�ของแรงงาน์ต้�างชาต้ ์ทัง้ทีย่งัคงอย่�
ใน์เมู่องไทยและที่กำาลังจะกลับเข�ามูาใหมู� 

ควีามูเสู่ี่ยงท่ีสู่ำาคัญ่ ค่อ สู่ภาพื่ควีามูเป้็น์อย่�ที่แออัดิ์ ง�ายต้�อการ
แพื่ร�โรค สู่์งคโป้ร์ซึ่งมูีรายไดิ์�ต้�อหัวีป้ระชากรมูากกวี�าไทย 9 เท�าก็ยังแก� 
ไมู�ไดิ์� โควีด์ิ์ระบาดิ์หน์กั ไทยเราจะแก�จดุิ์อ�อน์น้ี์ไดิ์�หร่อ หร่อเพื่ยีงแต้�รอเวีลา
ให�ระเบ์ดิ์ทำางาน์เท�าน์ั้น์

เมู่�อแรงงาน์ต้�างชาต้์เข�าเมู่องทำางาน์อย�างถ่กกฎหมูายเก์ดิ์ป่้วีย
เป้็น์โรคโควี์ดิ์ เขาก็ต้�องมูีสู่์ทธิ์รับการรักษาเท�าเทียมูกับคน์ไทย โดิ์ยใช�เง์น์
ป้ระกัน์แรงงาน์ต้�างชาต้์ เง์น์สู่�วีน์น์ี้อาจจะน์ำามูาใช�ใน์การรักษาพื่ยาบาลไดิ์�
ถ�ามูีผ่�ป้่วียไมู�มูาก แต้�ดิ์ังที่เคยคุยแล�วีวี�า โควี์ดิ์เป้็น์โรคระบาดิ์ ถ�ามูีผ่�ป้่วีย
เพื่ียงรายเดิ์ียวีใน์ที่แออัดิ์ก็จะมูีการต้์ดิ์เช่้อทั้งกลุ�มู ย์่งกลุ�มูใหญ่�และแออัดิ์
ขึ้น์เท�าไร ระเบ์ดิ์โควี์ดิ์ที่จุดิ์ต้์ดิ์แล�วีก็จะสู่�งผลทางเศัรษฐก์จมูากขึ้น์เท�าน์ั้น์ 

แรงงาน์ต้�างชาต้เ์หมูอ่น์เช่อ้เพื่ลง์ท่ีขบัเคล่�อน์เศัรษฐก์จของป้ระเทศั 
แต้�การมูีเช่้อเพื่ล์งใน์บ�าน์โดิ์ยไมู�สู่ามูารถจัดิ์การให�ดิ์ี ก็จะทำาให�ไฟโควี์ดิ์ไหมู�
บ�าน์ไดิ์�ดิ์�วียป้ระกายไฟหร่อคน์น์ำาเช้่อเข�ามูาเพื่ียงน์์ดิ์เดีิ์ยวี ปั้ญ่หาแรงงาน์
ต้�างชาต้์ จึงเป้็น์ป้ัญ่หาที่กล่น์ไมู�เข�าคายไมู�ออกจร์ง ๆ

ขอจบบทควีามูที่ค�อน์ข�างยาวีและหนั์กดิ์�วียควีามูเห็น์ท้์งท�ายดิ์ังน์ี้
ครับ ที่ผ�าน์มูาเราจัดิ์การแต้�ละจังหวัีดิ์เหมู่อน์บ�าน์ใครบ�าน์มัูน์ แต้�ควีามู
จร์งแล�วีบ�าน์ของเราอย่�ช์ดิ์กัน์มูาก เป้็น์ห�องแถวีไมู�ที่น์้ำามูัน์ไหลน์องถึงกัน์
เมู่�อจังหวีัดิ์ชายแดิ์น์จะต้ัดิ์สู่์น์ใจน์ำาเข�าเช่้อเพื่ล์งเพื่์่มูเต้์มูจากท่ีมูีอย่� น์�าจะ



ต้�องคุยกัน์ทั้งต้ลาดิ์น์ะครับ ไฟไหมู�จากการเป้ิดิ์เศัรษฐก์จโดิ์ยไมู�ระมูัดิ์ระวีัง
เพื่ียงบ�าน์เดิ์ียวี อาจจะลามูไป้จน์วีอดิ์หมูดิ์ต้ลาดิ์ก็ไดิ์�

     (8 พื่ฤษภาคมู 2563)





การระบาดของโรคในกลุ่มแรงงานพลัดถิ่นมีมาตั้งแต่สมัยนั้น  
จนกระทั่งในสมัยปัจจุบันก็ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำาคัญ 

ในเขตเมือง ทั้งแรงงานจากชนบท และ แรงงานต่างชาติ  
ปัญหานี้ยังคงอยู่ตลอด 100 ปีที่ผ่านมา
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ตอนที่ 40 
Spanish Flu ระบาดในไทยเมื่อ 100 ปีที่แล้ว 
เหมือนในสหรัฐอเมริกาและยุโรปหรือเปล่า

ชาวีอเมูร์กัน์อาจจะชอบโทษคน์อ่�น์ใน์เร่�องโรคระบาดิ์ ป้ลายช�วีง
สู่งครามูโลกครั้งที่หน์ึ่ง ใน์ป้ี พื่.ศั. 2461 มูีไข�หวีัดิ์ใหญ่� (flu หร่อ ช่�อเต้็มูวี�า 
influenza) ระบาดิ์ใน์สู่หรัฐอเมูร์กาและยุโรป้ ป้ระมูาณการวี�ามูีคน์ต้ายไป้
ราวี 60 ล�าน์คน์ (จร์งหร่อเป้ล�าไมู�ร่� เพื่ราะมูัน์มูากเท�า ๆ กับป้ระชากรของ
ป้ระเทศัไทยใน์ปั้จจุบัน์) สู่หรัฐอเมูร์กาโทษวี�าทหารที่ไป้รบเอาเช้่อไข�หวีัดิ์
ใหญ่�กลับมูาจากสู่เป้น์ เลยต้ั้งช่�อวี�า “Spanish Flu” หร่อ “ไข�หวีัดิ์ใหญ่�
สู่เป้น์” เหมู่อน์โรคโควี์ดิ์ที่เคยถ่กชาวีอเมูร์กัน์เรียกวี�า “Wuhan Disease” 
หร่อ “โรคอ่�ฮั่น์” เมู่�อโรคเร์่มูระบาดิ์เข�าป้ระเทศัน์ั้น์

ระยะน์ี้ใน์ป้ระเทศัสู่หรัฐอเมูร์กาและยุโรป้มูีการน์ำาภาพื่และข�าวี
เก�า ๆ เกี่ยวีกับ Spanish Flu ที่ระบาดิ์ใน์ป้ี พื่.ศั. 2461 มูาเป้รียบเทียบกับ
การระบาดิ์ของโควี์ดิ์ใน์ป้ัจจุบัน์ ผมูอ�าน์ข�าวีแล�วีก็สู่งสู่ัยวี�าเรามูีป้ัญ่หาเร่�อง
การระบาดิ์ของ Spanish Flu บัน์ทึกไวี�ใน์ป้ระวีัต้์ศัาสู่ต้ร์ทางการแพื่ทย์ของ
ไทยบ�างไหมู ป้รากฏวี�าใน์โซเชียลมูีเดิ์ียเผยแพื่ร�ข�อควีามูใน์พื่ระราชก์จจาน์ุ
เบกษา (ฉับับวีัน์ที่ 3 พื่ฤศัจ์กายน์ 2461 และ 27 กรกฎาคมู 2462) บัน์ทึก
วี�ามูีราษฎรไทยใน์มูณฑลต้�าง ๆ ต้ายไป้ถึงแป้ดิ์หมู่�น์กวี�าคน์ แต้�การบัน์ทึก
สู่าเหตุ้การต้ายใน์สู่มูัยน์ั้น์อาจจะไมู�แมู�น์ยำาน์ัก เพื่ราะต้ามูมูณฑลต้�าง ๆ  ยัง
ไมู�มูีแพื่ทย์แผน์ป้ัจจุบัน์

ผมูจึงกลับไป้ค�น์ควี�างาน์วี์จัยเก�า ๆ ของผมู ย�อน์ยุคกลับไป้ 24 ป้ี
เมู่�อป้ระมูาณกลางป้ี พื่.ศั. 2539 สู่ำาน์ักงาน์กองทุน์สู่น์ับสู่น์ุน์ 

การวี์จัยไดิ์�ต้์ดิ์ต้�อให�ผมูศึักษาทบทวีน์สู่ถาน์การณ์การพื่ัฒน์าน์ักวี์จัย 
ทางดิ์�าน์ระบาดิ์วี์ทยาของป้ระเทศัอย�างรอบดิ์�าน์ และเสู่น์อแน์ะแน์วีทาง 
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ใน์การสู่น์ับสู่น์ุน์การวี์จัยและการพื่ัฒน์าน์ักวี์จัยใน์สู่าขาน์ี้
เพื่่�อเต้รียมูข�อเสู่น์อสู่ำาหรับอน์าคต้ ผมูไดิ์�ใช�เวีลาใน์ห�องสู่มุูดิ์คณะ

แพื่ทยศัาสู่ต้ร์ จุฬาลงกรณ์มูหาว์ีทยาลัยศัึกษาพื่ัฒน์าการของวี์ชาระบาดิ์
วี์ทยาใน์ป้ระเทศัไทยใน์ยุคท่ีเราไดิ์�เร์่มูรับควีามูช�วียเหล่อจากมู่ลน์์ธิ์ร็อกกี้
เฟลเลอร์อย่�หลายวีัน์ 

สู่์่งมูีค�ามูาก ๆ  ที่ผมูค�น์พื่บใน์ห�องสู่มูุดิ์ ค่อ จดิ์หมูายเหตุ้ทางแพื่ทย์
ของสู่ภากาชาดิ์สู่ยามู วีารสู่ารทีค่าดิ์วี�าไมู�มีูใครอ�าน์เป้น็์เวีลาหลายปี้ วีารสู่าร
น์ี้เร์่มูต้ีพื่์มูพื่์เผยแพื่ร�ต้ั้งแต้� พื่.ศั 2461 (ต้รงกับ ค.ศั. 1918) ซึ่งต้�อมูา
เป้ลีย่น์ช่�อเป้น็์ “จดิ์หมูายเหตุ้ทางแพื่ทย์ของแพื่ทยสู่มูาคมูแห�งป้ระเทศัไทย 
(จพื่สู่ท.)” หลังจากวีารสู่ารเล�มูน์ี้ออกไดิ์� 30 ป้ี จึงมูีสู่ารศั์ร์ราชเล�มูแรกใน์ป้ี 
พื่.ศั. 2491 เวีชสู่ารกรมูการแพื่ทย์ใน์ป้ี พื่.ศั. 2495 และ จุฬาลงกรณ์เวีช
สู่ารใน์ป้ี พื่.ศั. 2497 

ใน์เล�มูแรกน์ี้ จอมูพื่ลสู่มูเดิ์็จพื่ระเจ�าน์�องยาเธิอ เจ�าฟ้ากรมูหลวีง
พื่์ศัณุโลกป้ระชาน์าถ ผ่�อำาน์วียการสู่ภากาชาดิ์สู่ยามู ไดิ์�ป้รารภใน์คำาชี้แจง
ต้อน์หน์ึ่งวี�า 

“ป้ระเทศัสู่ยามูของเรามูดีิ์น์์แดิ์น์กวี�างใหญ่� ม์ูไดิ์�แพื่�มูหาป้ระเทศับาง
แหล�ง แต้�เหต้ไุฉัน์เราจงึยงัไมู�มูกีำาลังเท�าเทยีมูเขาเล�า ต้อบวี�าเพื่ราะจำาน์วีน์
พื่ลเมู่องของเรายังน์�อยน์ัก น์�อยเพื่ราะเหตุ้ใดิ์ เพื่ราะวี�าพื่ลเมู่องของเรายัง
ต้ายมูากนั์ก ย์่งชั้น์เดิ์็กดิ์�วียแล�วีน์ับวี�าไดิ์�คร่ึงเสู่ียครึ่ง หร่อจะต้ายมูากกวี�า
รอดิ์ไป้เสู่ียอีก จำาน์วีน์พื่ลเมู่องของเราจึงไมู�งอก …”

“อีกไน์ย ๑ เมู่�อเราจะเอาควีามูร่�ทางอ่�น์มูาใช�ดิ์ังน์ี้ จะรับแต้�ถ�าย
เดิ์ียวีก็มู์สู่มูควีร จักต้�องให�ต้อบแทน์ดิ์�วียจึงจะถ่ก การแลกเป้ลี่ยน์ควีามูร่�
ซึ่งกัน์และกัน์เป้็น์หน์ทางน์ำามูาซึ่งควีามูเจร์ญ่แก�มูน์ุษยชาต์้ ใช�แต้�เท�าน์ั้น์ 
เมู่�อเรามูีข�าวีซึ่งแป้ลกซึ่งเป้็น์ป้ระโยชน์์ไป้แสู่ดิ์งแก�ชน์ต้�างชาต้์ ก็น์ับวี�าเป้็น์
เกียรต้์ยศัดิ์ีสู่ำาหรับชาต้์เรา …”

คำาป้รารภดิ์ังกล�าวีแสู่ดิ์งให�เห็น์ควีามูกลมูกล่น์ระหวี�างควีามู
ต้�องการขยายป้ระชากร (pronatalism) ควีามูต้�องการป้รบัป้รงุสู่ขุภาพื่ของ
ป้ระชาชน์ กับการแลกเป้ลี่ยน์ควีามูร่�ทางการแพื่ทย์และสู่าธิารณสูุ่ขกับ
ป้ระชาคมูโลก ซึง่น์บัวี�าเป้น็์ควีามูคด์ิ์ทีก่�าวีหน์�ามูากใน์สู่มูยัน์ัน้์ อย�างไรกต็้ามู 
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แน์วีค์ดิ์สู่�วีน์ที่เป้็น์ pronatalism ไดิ์�เป้ลี่ยน์แป้ลงไป้เป้็น์ antinatalism ใน์
อกี 50 ปี้ต้�อมูา ดัิ์งจะไดิ์�ป้ร์ทศััน์์ให�เหน็์ใน์เร่�องการวีจั์ยเช์งสุู่ขภาพื่การเจร์ญ่
พื่ัน์ธิุ์ใน์ยุคทศัวีรรษ พื่ศั. 2510 ต้�อไป้

กาฬโรคระบาด
ใน์เล�มูที่ 2 ของจดิ์หมูายเหตุ้ทางแพื่ทย์ H. Campbell Highet 

น์ายแพื่ทย์ชาวีอเมูร์กัน์ซ่ึงเป้็น์ Principal Medical Officer of Health  
(แพื่ทย์สู่ขุาภ์บาล - ช่�อต้ำาแหน์�งใน์สู่มูยัน์ัน้์) รายงาน์การระบาดิ์ของกาฬโรค
ใน์กรุงเทพื่ ฯ 

Highet ระบุวี�า “The first authentic case of plague was dis-
covered by the Medical Officer of Health on the 20th December 
1904 ............ Since its introduction in December 1904 (BE 2447) 
plague has continued in Bangkok and is still prevalent.” 

โรคเร์่มูต้�น์ใน์ชาวีอ์น์เดิ์ีย แล�วีขยายไป้ใน์กลุ�มูชาวีมูลาย่ จากน้ั์น์
ขยายไป้ใน์กลุ�มูชาวีจีน์และชาวีสู่ยามู ไมู�ป้รากฏวี�าชาวียุโรป้ป่้วียเป้็น์โรคน้ี์ 
เขต้ระบาดิ์ของโรคเร์่มูที่ต้ึกแดิ์งและต้ึกขาวีใน์เขต้คลองสู่าน์ พื่าหุรัดิ์ และ 
พื่ระราชวีัง แล�วีขยายไป้ครบ 25 อำาเภอของพื่ระน์คร อำาเภอที่มูีป้ระชากร
หน์าแน์�น์ เช�น์ สู่ามูแยก มูีผ่�ป้่วีย 1 ราย ต้�อป้ระชากร 174 คน์ สู่ัมูพื่ัน์ธิวีงศั์ 
มูีผ่�ป้่วีย 1 ราย ต้�อป้ระชากร 331 คน์ ใน์พื่่้น์ที่ที่ป้ระชากรไมู�หน์าแน์�น์มูาก 
เช�น์ เขต้น์างเล์้ง สู่ามูเสู่น์ มูีผ่�ป้่วียน์�อยลง ค่อ 1 ราย ต้�อป้ระชากร 1,343 
คน์ และ 1,221 คน์ ต้ามูลำาดิ์ับ (ไมู�ไดิ์�ระบุวี�าใน์เวีลาน์าน์เท�าไร) กลุ�มูคน์จีน์
ป้่วียมูากที่สูุ่ดิ์ โดิ์ยเฉัพื่าะกรรมูกรจีน์ซึ่งน์ำาเข�ามูาใหมู� ๆ 

Highet บรรยายต้�อวี�า “It is part of the price which we all 
have to pay and will always pay for imported Chinese labour. The 
Chinese is self-centered. He thinks of very little outside his own 
job. He has no time to devote to such things as sanitary habits 
and this combined with ignorance and strong racial prejudices 
against modern method of sanitation make him the despair of 
the Sanitary Officer. ... Nationality itself however does not prevent  
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a Siamese from getting plague for if he copies the Chinese methods 
of living, he is just as likely to suffer......” 

การระบาดิ์ของโรคใน์กลุ�มูแรงงาน์พื่ลัดิ์ถ่์น์มีูมูาต้ั้งแต้�สู่มัูยน้ั์น์  
จน์กระทั่งใน์สู่มูัยป้ัจจุบัน์ก็ยังคงเป้็น์ป้ัญ่หาสู่าธิารณสูุ่ขท่ีสู่ำาคัญ่ใน์เขต้
เมู่องทั้งแรงงาน์จากชน์บท และ แรงงาน์ต้�างชาต้์ ป้ัญ่หาน์ี้ยังคงอย่�ต้ลอดิ์  
100 ป้ีที่ผ�าน์มูา

น์อกจากน์ี ้Highet ไดิ์�เขยีน์กราฟแสู่ดิ์งจำาน์วีน์ผ่�ต้ายรายเดิ์อ่น์ค่�กบั
ระดัิ์บอุณหภ่ม์ูเฉัลี่ย และควีามูช้่น์เฉัลี่ย พื่บวี�าจำาน์วีน์ผ่�ต้ายค่�ขน์าน์ไป้กับ
ระดิ์ับควีามูช่้น์ค�อน์ข�างชัดิ์เจน์ ข�อมู่ลที่เก็บรวีบรวีมูไวี� 14 ป้ีสู่รุป้วี�ามูีผ่�ป้่วีย
รวีมู 1,416 คน์ โดิ์ยมูีอุบัต้์การณ์สู่่งสูุ่ดิ์ถึง 298 คน์ ใน์ป้ี พื่ศั. 2458 ใน์ช�วีง
ป้ี พื่.ศั. 2453 ถึง 2460 ใน์เขต้พื่ระน์คร มูีผ่�เสู่ียชีวี์ต้จากกาฬโรคเฉัลี่ยป้ีละ
ป้ระมูาณ 120 คน์ น์ับเป้็น์สู่าเหตุ้การต้ายอัน์ดิ์ับ 5 ใน์ทะเบียน์มูรณบัต้ร
จำาน์วีน์ผ่�ต้ายต้�อป้ีที่สู่่งกวี�าน์ั้น์ ค่อ ทารกต้าย (2,350 ราย) โรคป้อดิ์ชน์์ดิ์
ต้�าง ๆ (1,220 ราย) บ์ดิ์ (590 ราย) และโรคเหน์็บชา หร่อ Beriberi (440 
ราย)

การควีบคุมูกาฬโรคใน์สู่มูัยน์ั้น์มูีป้ัญ่หามูาก Highet จัดิ์ระบบเฝ้า
ระวีังกาฬโรค ใน์ปี้ พื่.ศั. 2446 เมู่�อโรคเร์่มูระบาดิ์ ผ่�ต้ายท่ีสู่งสู่ัยวี�าเก์ดิ์
จากกาฬโรคต้�องไดิ์�รับการต้รวีจศัพื่ มูีการต้รวีจต้ราเร่อจากน์อกเขต้ทุกลำา 
สู่ร�างโรงพื่ยาบาลแยกโรคโดิ์ยอน์ุญ่าต้ให�ญ่าต้์ผ่�ป้่วียเยี่ยมูไดิ์� แต้�ไมู�ให�ออก
จากโรงพื่ยาบาลจน์กวี�าจะพื่�น์ระยะกักกัน์ (10 วีัน์) ทำาควีามูสู่ะอาดิ์บ�าน์
ช�องและกำาจัดิ์สู่์่งโสู่โครกใน์บ�าน์ผ่�ป้่วีย ควีามูไมู�ร่�และควีามูเข�าใจผ์ดิ์เป้็น์
ป้ัญ่หาสู่ำาคัญ่ใน์การควีบคุมูโรค มีูข�าวีล่อจากชาวีบ�าน์วี�าถ�าบ�าน์ใดิ์มีูผ่�ป้่วีย
เป้น็์กาฬโรคหมูอจะจบัคน์ใน์บ�าน์ไมู�วี�าจะป้ว่ียหรอ่ไมู�ป้ว่ียให�เข�าโรงพื่ยาบาล
ทัง้หมูดิ์ แล�วีแช�น์้ำาแขง็จน์ต้าย จะไดิ์�สู่กดัิ์ยาจากศัพื่ไป้รกัษาโรค ข�าวีลอ่เช�น์
น์ี้ทำาให�การเฝ้าระวีังโรคเป้็น์ไป้ไดิ์�ยาก เพื่ราะญ่าต้์ผ่�ป้่วียไมู�กล�าแจ�งควีามู

กาฬโรคครัง้น้ั์น์สู่์น้์สุู่ดิ์การระบาดิ์ใน์พื่ระน์ครใน์ป้ใีดิ์ไมู�เป้น็์ท่ีป้รากฏ
แต้�เป้็น์ท่ีแน์�น์อน์วี�า ใน์ป้ี พื่.ศั. 2482 ยังคงมีูกาฬโรคป้รากฏขึ้น์ใน์ต้�าง
จังหวีัดิ์ป้ระป้รายแต้�ไมู�ไดิ์�ระบาดิ์ร�ายแรงอีกต้�อไป้

เกอ่บลมู่บอกไป้วี�ากาฬโรคต้ด์ิ์ต้�อผ�าน์หมัูดิ์หน์ ่หมัูดิ์มีูเช้่อแพื่ร�ไป้ยงั
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หน์่ทำาให�หน์่ต้าย แต้�หมูัดิ์ยังคงห์วีอย่�จึงกระโดิ์ดิ์หาเหย่�อ จน์กระทั่งเจอคน์
จึงกัดิ์คน์ แพื่ร�เช่้อเข�าคน์ เช่้อแพื่ร�เข�าไป้ใน์ป้อดิ์ ทำาให�เก์ดิ์ป้อดิ์บวีมู คน์ไข�
กาฬโรคจึงแพื่ร�เช่อ้ผ�าน์ทางเดิ์น์์หายใจเหมูอ่น์ไข�หวีดัิ์ใหญ่�ดิ์�วีย ป้ระเทศัไทย
ไมู�มูีรายงาน์กาฬโรคมูาหลายส์ู่บปี้แล�วี ใน์สู่หรัฐฯเองมีูรายงาน์ผ่�ป่้วีย
กาฬโรคป้ระป้รายทุกป้ี แต้�ไมู�มูีการระบาดิ์ใหญ่�แต้�อย�างไร

ผมูอ�าน์ จพื่สู่ท. เล�มูต้�อ ๆ มูาจน์ถึงยุค 2500 ซึ่งผมูถ่อวี�าเข�าสู่่�
ยุคป้ัจจุบัน์แล�วี ก็ไมู�ป้รากฏวี�ามูีรายงาน์โรคไข�หวีัดิ์ใหญ่�ระบาดิ์แต้�อย�างไร

สู่รุป้แล�วี เมู่�อ 100 ป้ีที่แล�วี Spanish Flu ซึ่งระบาดิ์รุน์แรงใน์ยุโรป้
และสู่หรฐัอเมูรก์า มูคีน์ต้ายไป้ถงึ 60 ล�าน์คน์ ป้ระเทศัไทยกม็ูกีารระบาดิ์จดิ์
บัน์ทึกไวี�พื่ระราชก์จจาน์ุเบกษา แต้�ไมู�อย่�ใน์วีารสู่ารการแพื่ทย์ไทย 

อาจจะพื่จ์ารณาวี�า วีารสู่ารแพื่ทยมี์ูอคต้ใ์น์การต้พีื่ม์ูพื่ ์(publication 
bias) ค่อ วีงการแพื่ทย์มัูกจะลงตี้พื่์มูพ์ื่เร่�องที่ต้น์เองสู่น์ใจมูากกวี�าเร่�องที่
เป้็น์ป้ัญ่หาอย่�ใน์สู่ังคมูขณะน์ั้น์ อย�างไรก็ต้ามูการระบุวี�าวีารสู่ารมูีอคต้์ใน์
การต้ีพื่์มูพ์ื่ก็อาจจะเป้็น์การไมู�ยุต้์ธิรรมูเพื่ราะเราไมู�ไดิ์�อย่�ใน์เหตุ้การณ์จร์ง
ของยุคสู่มูัยน์ั้น์ 

   
  (9 พื่ฤษภาคมู 2563)





เต่าไทยที่โผล่หัวออกนอกกระดอง เริ่มเดินเตาะแตะแล้ว  
ก็จะมีทิศทางเดินหลีกเลี่ยงการตกหลุมโควิดได้ดีขึ้นครับ  

การจะวิเคราะห์ให้เห็นหลุมปัจจัยเสี่ยงที่เลี่ยงได้ ต้องขอตัวช่วย  
คือเทคโนโลยี Big data ให้ทีมระบาดวิทยาสมองเต่าได้ใช้ด้วย 
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ตอนที่ 41 
เต่าไทยออกจากกระดอง

เต้�าไทยเร์่มูออกจากกระดิ์องแล�วี ทำายังไงจะไมู�ให�ต้กหลุมูโควี์ดิ์ 
ขอต้ัวีช�วียทีมูสู่มูองเต้�ามูองหาหลุมูหน์�อย

หลงัจากจำาน์วีน์รายงาน์การต้ด์ิ์เช้่อภายใน์ป้ระเทศัลดิ์ลงต้ามูลำาดัิ์บ
ทั้งป้ระชาชน์และรัฐบาลไทยก็เห็น์ดิ์�วียกัน์วี�าเราควีรจะต้�องผ�อน์ป้รน์ให�มูี
ก์จกรรมูทางสู่ังคมูและเศัรษฐก์จมูากขึ้น์

สู่ังคมูไทยต้อน์น์ี้เหมู่อน์คน์ไข�เร์่มูฟื้น์แต้�ยังไมู�หายสู่น์์ท อยากกลับ
บ�าน์ อยากลุกจากเตี้ยงผ่�ป้่วียออกไป้หายใจหายคอ คุณหมูอท�าน์ก็เห็น์
ดิ์�วีย ให�น์ักกายภาพื่บำาบัดิ์กำาหน์ดิ์โป้รแกรมูก์จกรรมู หวีังวี�าจะไมู�มูีไข�กลับ
หกล�มูหัวีฟาดิ์พื่่้น์

เร่�องการป้ลดิ์ลอ็กก์จกรรมูป้ระชาชน์น้ี์เป้น็์เร่�องท่ีไมู�มีูทางเล่อก ถ�า
เป้น็์งาน์วีจ์ยัน์�าจะไมู�ใช�การทดิ์ลอง เป้น็์งาน์วีจ์ยัแบบสัู่งเกต้ (observational 
study) เท�าน์ั้น์ แต้�การวี์จัยแบบสู่ังเกต้ก็พื่อจะให�ข�อสู่รุป้ไดิ์� ถึงแมู�ไมู�ดิ์ีเท�า
การทดิ์ลอง ที่สู่ำาคัญ่ต้�องมูีคำาถามู มูีวี์ธิีเก็บข�อมู่ล และวี์ธิีวี์เคราะห์ที่ดิ์ี

ควีรจะมูีคำาถามูอะไรบ�าง 
ป้ระการแรก ป้ลดิ์ล็อกไป้แล�วี โรคเร่์มูกลับมูาระบาดิ์หร่อเป้ล�า 

คำาถามูน์ี้ไมู�ต้�องอาศัยัน์กัวีจ์ยัครับ คน์ทัว่ีไป้กต็้อบไดิ์� เดิ์ีย๋วี ศับค. กร็ายงาน์
ให�เราร่�เอง

คำาถามูที่ผมูค์ดิ์วี�าควีรจะถามู ค่อ เมู่�อป้ลดิ์ล็อกไป้แล�วี มูีผ่�ต้์ดิ์เช่้อ
จำาน์วีน์หน์ึ่งหาท่ีมูาของการต้์ดิ์เช่้อจากการสู่่บสู่วีน์โรคหาผ่�สัู่มูผัสู่ ที่เรียก
วี�า contact investigation ไมู�ไดิ์� เราจะวี์จัยไดิ์�อย�างไรวี�าป้ัจจัยเสู่ี่ยงที่
ไมู�สู่ามูารถเก็บข�อมู่ลจาก contact investigation ค่ออะไร ถ�ามูีเบาะแสู่
เร่�องป้ัจจัยเสู่ี่ยงน์ี้ชัดิ์เจน์ เราจะไดิ์�จัดิ์การแก�ไขลดิ์ป้ัจจัยเสู่ี่ยงน์ั้น์ ๆ  ใน์กลุ�มู
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ป้ระชากร สู่�วีน์ที่ไมู�ใช�ป้ัจจัยเสู่ี่ยงเราก็ไมู�ต้�องทำาอะไร
ป้ัจจัยเส่ีู่ยงท่ีร่�อย่�แล�วี เช�น์ สัู่มูผัสู่กับคน์ที่มีูเช่้อ ไมู�ใช�ป้ัจจัยเส่ีู่ยง

ที่เป้็น์หัวีข�อสู่ำาคัญ่ของการวี์จัย เพื่ราะเร่�องน์ี้ร่�อย่�แล�วี ป้ัจจัยที่ยังไมู�ร่�แน์�
วี�าเพื่์่มูควีามูเสู่ี่ยงเท�าไร เช�น์ การโดิ์ยสู่ารรถไฟฟ้า รถแท็กซี่ มูอเต้อร์ไซค์
รับจ�าง การเข�าโรงย์มู การไป้ต้รวีจที่คล์น์์กหร่อโรงพื่ยาบาล การออกกำาลัง
กายกลางแจ�งใน์ทีสู่่าธิารณะ การใช�สู่ระวี�ายน์้ำา การกน์์อาหารใน์ร�าน์อาหาร
หร่อภัต้ต้าคารชน์์ดิ์ต้�าง ๆ การเรียน์พื่์เศัษของเดิ์็ก ๆ การเดิ์์น์ทางออกต้�าง
จังหวีัดิ์ ฯลฯ 

ถ�าร่�วี�าทำาใน์สู่์ง่ต้�าง ๆ  เหล�าน์ัน้์แล�วีเส่ีู่ยงเพื่์มู่ก่ีเท�า เรากจ็ะไดิ์�ตั้ดิ์ส์ู่น์
ใจถ่กวี�าจะใช�เวีลาใน์เร่�องน์ัน้์ ๆ  มูากน์�อยเพื่ยีงไร อย�างไร รฐับาลกจ็ะไดิ์�ป้รบั
ป้ระเภทสู่ีของก์จกรรมูต้ามูหลักฐาน์ของการวี์จัย บางอย�างผ�อน์คลายไดิ์�
มูากขึ้น์ บางอย�างเข�มูงวีดิ์ขึ้น์

เวีลามีูผ่�ป้่วียต์้ดิ์เช้่อมูาโรงพื่ยาบาล เราถามูคำาถามูเหล�าน้ี์ไดิ์�ไหมู
ครับ ไดิ์�ครับ สู่�วีน์หน์ึ่งคุณหมูอน์ักสู่อบสู่วีน์โรคก็ถามูอย่�แล�วี ป้ัญ่หามูี  
2 ป้ระการ คอ่ เขาจะให�ข�อมูล่จรง์หรอ่เป้ล�า อย�าลมู่วี�าหลายกรณทีีผ่�าน์มูาผ่�
ป้ว่ียจงใจโกหกวี�าไมู�ไดิ์�สัู่มูผัสู่กบัคน์แพื่ร�เช้่อ จน์ทำาให�หมูอพื่ยาบาลสู่�วีน์หน่ึ์ง
เสู่ี่ยงต้�อการรับเช่้อและต้�องหยุดิ์งาน์กักต้ัวี 14 วีนั์ ถ�าเป้็น์คำาถามูรายการที่
ผมูยกต้ัวีอย�างไป้ ก็อาจจะโกหกหร่อต้อบผ์ดิ์เพื่ราะจำาไมู�ไดิ์�

ข�อจำากัดิ์ป้ระการที่ 2 ค่อ ต้�องมีูข�อมู่ลใน์กลุ�มูป้ระชากรหร่อกลุ�มู
ควีบคุมู (control group) ก์จกรรมูที่ผ่�ป้่วียเคยทำา อาจจะเป้็น์ก์จกรรมูที่คน์
สู่�วีน์ใหญ่�ก็ทำาเป้็น์ป้ระจำาอย่�แล�วี ถ�าสู่ัดิ์สู่�วีน์ของคน์ทำาก์จกรรมูน์ั้น์ใน์ผ่�ป้่วีย
กบัใน์ป้ระชากรเท�ากนั์ สู่์ง่น้ั์น์ถงึจะพื่บบ�อยใน์ผ่�ป้ว่ียก็ไมู�น์�าจะใช�ป้จัจัยเส่ีู่ยง

น์ักระบาดิ์วี์ทยาต้�องการข�อมู่ลที่แน์�น์อน์ใน์ผ่�ป้่วีย ไป้เป้รียบเทียบ
กับข�อมู่ลที่แน์�น์อน์ใน์กลุ�มูป้ระชากรท่ีไมู�ป้่วีย หร่ออย�างน์�อยก็ต้�องเป้รียบ
เทียบกับกลุ�มูควีบคุมู ถ�าป้ัจจัยใดิ์พื่บมูากใน์ผ่�ป้่วียก�อน์ที่เขาจะป่้วีย และ
พื่บน์�อยใน์ป้ระชากร หร่อกลุ�มูควีบคุมู น์ักระบาดิ์วี์ทยาก็ถ่อวี�าส์ู่่งน์ั้น์เป้็น์
ป้ัจจัยเสู่ี่ยง (risk factor)

ป้ัจจัยเสู่ี่ยงค่อป้ัจจัยที่ถ�าใครมูีจะเสู่ี่ยงสู่่งขึ้น์ สู่�วีน์ใหญ่�ไมู�ใช�สู่าเหตุ้ 
และสู่�วีน์ใหญ่�กแ็ก�ไมู�ไดิ์� เช�น์ อายุวียัแรงงาน์ต้ด์ิ์เช่อ้มูากกวี�าวียัอ่�น์ ๆ  ผ่�ชาย
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ต้ด์ิ์เช้่อมูากกวี�าผ่�หญ่ง์ เราไป้เป้ลีย่น์อายแุละเป้ลีย่น์เพื่ศัของป้ระชากรไมู�ไดิ์� 
อย�างมูากก็เต้่อน์ให�คน์กลุ�มูอายุและเพื่ศัน์ั้น์ ๆ ระวีังต้ัวีให�ดิ์ีหน์�อย

เราต้�องพื่ยายามูทดิ์สู่อบหาป้ัจจัยเสู่ี่ยงที่แก�ไขไดิ์� ต้ัวีอย�างเช�น์ ล่ก
ศั์ษย์ของผมูที่เป้็น์น์ักระบาดิ์วี์ทยาชาวีจีน์ใน์กวี�างซี (กวีางสู่ี) ทำาวี์จัยพื่บวี�า 
การไป้เล�น์ใน์สู่น์ามูเดิ์็กเล�น์เป้็น์ป้ัจจัยเสู่ี่ยงต้�อการต้์ดิ์เช่้อโรคมู่อ-เท�า-ป้าก
(hand-foot-mouth disease) และป้ัจจัยเสู่ี่ยงของการเก์ดิ์โรคหัดิ์ใน์
อายุน์�อย ๆ ต่้ำากวี�า 8 เดิ์่อน์ ค่อการไป้โรงพื่ยาบาล ข�อสู่รุป้สู่ำาหรับการ
แก�ไขก็ค่อ เวีลามูีโรคมู่อ-เท�า-ป้ากระบาดิ์ ปิ้ดิ์โรงเรียน์อย�างเดิ์ียวีไมู�พื่อ  
ควีรป้ิดิ์สู่น์ามูเดิ์็กเล�น์ดิ์�วีย และเมู่�อมูีโรคหัดิ์ระบาดิ์ไมู�ควีรน์ำาเดิ์็กเล็ก ๆ ไป้
โรงพื่ยาบาล ก์จกรรมูฉัีดิ์วีัคซีน์ต้�องแยกออกจากโรงพื่ยาบาลหร่อคล์น์์ก 
ที่มูีเดิ์็กป้่วีย เพื่ราะโรคหัดิ์ต้์ดิ์ต้�อง�ายมูาก (ย์่งกวี�าโควี์ดิ์ซะอีก)

ข�อมู่ลจากงาน์วี์จัย 2 เร่�องน์ี้มูาจากการสู่อบถามูคน์ดิ์่แลผ่�ป้่วียกับ
คน์ดิ์แ่ลเดิ์ก็ป้รกต้ใ์น์อายุเดิ์ยีวีกนั์ การต้อบแบบสู่อบถามูอาจจะไดิ์�ข�อมูล่ผด์ิ์
เพื่ี้ยน์ไป้บ�าง เน์่�องจากผ่�ต้อบอาจจะจำาผ์ดิ์ ถ�าเรามูี Big data (เทคโน์โลยี
ใน์การจัดิ์เก็บและป้ระมูวีลผลข�อมู่ลขน์าดิ์ใหญ่�) ช�วีย เราจะไดิ์�ข�อมู่ลที่ผ์ดิ์
พื่ลาดิ์น์�อยลง

ป้ัจจุบัน์เรามูีเทคโน์โลยีที่ร่�วี�าใครไป้ไหน์บ�าง ณ เวีลาใดิ์ จากบร์ษัท
เทคโน์โลยตี้�าง ๆ  เช�น์ เคร่อข�ายโทรศััพื่ทม์ูอ่ถ่อ บร์ษทัทีต่้ด์ิ์ต้ามูข�อมูล่บคุคล
อัต้โน์มูัต้์ เช�น์ Google, Facebook, Line, Garmin แต้�น์ักระบาดิ์วี์ทยาเข�า
ไมู�ถึงข�อมู่ลเหล�าน์ี ้ถ�ารฐับาลและ/หร่อบรษ์ทัเหล�าน์ัน้์สู่ามูารถจดัิ์ให�เหล�าน์กั
ระบาดิ์วีท์ยาทำางาน์ร�วีมูกนั์กบับร์ษทั การหาปั้จจัยเส่ีู่ยงจะทำาไดิ์�ง�าย ถ่กต้�อง
 และรวีดิ์เร็วีขึ้น์ สู่ังคมูไทยก็จะไดิ์�เรียน์ร่�มูากขึ้น์ เต้�าไทยที่โผล�หัวีออกน์อก
กระดิ์องเร่์มูเดิ์น์์เต้าะแต้ะแล�วี กจ็ะมีูทศ์ัทางเดิ์น์์หลกีเลีย่งการต้กหลมุูโควีด์ิ์
ไดิ์�ดิ์ขีึน้์ครบั การจะวีเ์คราะห์ให�เหน็์หลุมูป้จัจยัเสู่ีย่งทีเ่ลีย่งไดิ์� ต้�องขอต้วัีช�วีย
ค่อเทคโน์โลยี Big data ให�ทีมูระบาดิ์วี์ทยาสู่มูองเต้�าไดิ์�ใช�ดิ์�วีย 

ขอมูาต้ั้งแต้�โควี์ดิ์เร์่มูระบาดิ์จน์โรคเร์่มูจบยกแรกแล�วี ยังไมู�มูีคำา
ต้อบจากสู่วีรรค์เลยครับ

     (11 พื่ฤษภาคมู 2563)





ผมได้รับโทรศัพท์ทางไกลจากผู้เชี่ยวชาญคณะหนึ่ง  
เขาถามว่า ในการควบคุมคุณภาพแล็บตรวจโควิด 

จะต้องส่งตัวอย่างที่รู้ผลการตรวจแน่นอนแล้วกี่ตัวอย่าง  
ไปทดสอบว่าแล็บใหม่ปลายทางตรวจได้ตรงมาตรฐานหรือไม่ 
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ตอนที่ 42 
คุณค่าของวิชาสถิติ

ค์ดิ์ถึงทฤษฎีสู่ถ์ต้์ใน์การควีบคุมูคุณภาพื่แล็บ (lab) การสู่อบของ
น์ักเรียน์ และการป้ระเมู์น์การทำางาน์เร่�องโควี์ดิ์

เมู่�อวีาน์น์ี้ผมูไดิ์�รับโทรศััพื่ท์ทางไกลจากผ่�เชี่ยวีชาญ่คณะหน์ึ่ง  
เขาถามูวี�า ใน์การควีบคมุูคณุภาพื่แล็บ (lab) ต้รวีจโควีด์ิ์จะต้�องสู่�งต้วัีอย�าง 
ที่ร่�ผลการต้รวีจแน์�น์อน์แล�วีกี่ต้ัวีอย�าง ไป้ทดิ์สู่อบวี�าแล็บใหมู�ป้ลายทาง
ต้รวีจไดิ์�ต้รงมูาต้รฐาน์หร่อไมู� 

ป้กต้์สู่�งบวีกไป้ 5 ต้ัวีอย�าง ลบไป้ 5 ต้ัวีอย�างพื่อไหมู
คำาถามูวี�ามูากเท�าไหร�จึงจะพื่อ (sample size) เป้็น์คำาถามูที่ 

น์ักระบาดิ์วี์ทยาและน์ักสู่ถ์ต้์การแพื่ทย์ถ่กถามูมูากที่สูุ่ดิ์
จากคำาถามูน้ี์ ผมูจะค�อย ๆ ให�แง�ค์ดิ์แก�ผ่�อ�าน์ให�เร่์มูค์ดิ์วี�าสู่ถ์ต้์ 

ค่ออะไร จะเอาไป้ใช�อย�างไร ไมู�เฉัพื่าะเร่�องการต้รวีจสู่อบคณุภาพื่ (quality 
control หร่อ QC) ห�องแล็บ แต้�จะเลยไป้ถึงการสู่อบน์ักเรียน์ ซึ่งจะเป้็น์
ป้ระโยชน์ต์้�อคน์ทีก่ำาลงัเต้รยีมูสู่อบ และคน์ทีก่ำาลังออกข�อสู่อบ รวีมูท้ังเป้น็์
แง�ค์ดิ์สู่ำาหรับคน์ที่กำาลังทำางาน์และถ่กป้ระเมู์น์ผลงาน์

สู่ถ์ต้์เป้็น์วี์ชาวี�าดิ์�วียควีามูบังเอ์ญ่ (ภาษาสู่ถ์ต้์เรียกวี�าควีามูน์�าจะ
เป้็น์) นั์กสู่ถ์ต้์จะคำาน์วีณแล�วีรายงาน์ระดัิ์บควีามูบังเอ์ญ่หร่อควีามูน์�าจะ
เป้็น์ใน์แต้�ละเร่�องออกมูาเป้็น์ต้ัวีเลข เราไมู�จำาเป้็น์ต้�องร่�วี�าเขาคำาน์วีณมูา
ไดิ์�อย�างไร แต้�ควีรร่�วี�าเมู่�อไดิ์�ค�ามูาแล�วีจะเอาไป้ใช�ใน์การแก�ป้ญั่หาอย�างไร

ต้ัวีอย�างข�างบน์เป้็น์วี์ธิีการควีบคุมูคุณภาพื่เทียบกับหน์�วียงาน์
ภายน์อก (external QC) แบบป้รกต้์ หน์�วียงาน์ภายน์อกจะสู่�งต้ัวีอย�างที่
ต้น์เองร่�แน์�วี�าไดิ์�ผลบวีกไป้ 5 ต้ัวีอย�าง ร่�แน์�วี�าเป้็น์ผลลบ 5 ต้ัวีอย�างไป้ที่
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แล็บน์ี้ โดิ์ยไมู�บอกวี�าต้ัวีอย�างไหน์เป้็น์บวีกเป้็น์ลบ แล�วีดิ์่วี�าไดิ์�ผลต้รงกัน์
ทั้งหมูดิ์หร่อไมู� ถ�าต้รงกัน์หมูดิ์ก็ถ่อวี�าผ�าน์ไดิ์�

ทำาไมูต้�องเป้็น์ 5:5 เป้็น์ 6:4 หร่อ 7:3 หร่อสู่ัดิ์สู่�วีน์อ่�น์ ๆ ไดิ์�ไหมู  
คำาต้อบค่อถ�าบวีกและลบเท�ากัน์ หร่อที่เราเรียกกัน์ทั่วีไป้วี�า 50:50 โอกาสู่
จะเดิ์าถ่กทุกต้ัวีอย�างจะน์�อยที่สูุ่ดิ์ครับ

คด์ิ์ง�าย ๆ  ถ�าท้ังสู่องฝา่ยต้กลงกนั์วี�าทุกต้วัีอย�างจะเป้น็์บวีกหมูดิ์หรอ่
ลบทั้งหมูดิ์ ฝ่ายที่ถ่กต้รวีจสู่อบก็ไมู�ต้�องทำาอะไรเลยเดิ์าถ่กร�อยเป้อร์เซ็น์ต์้ 
ถ�าลดิ์ลงไป้อีกน์์ดิ์ บอกวี�า 9 ใน์ 10 ต้ัวีอย�างเป้็น์บวีก หร่อ 9 ใน์ 10 เป้็น์ลบ 
การเดิ์าถ่กน์�อยลงแต้�ก็ยังถ่กเป้็น์สู่�วีน์ใหญ่� จุดิ์กึ่งกลาง 50:50 น์ี่แหละครับ 
ค่อจุดิ์สู่่งสูุ่ดิ์ของควีามูไมู�แน์�น์อน์ (variance) เดิ์าถ่กยากที่สูุ่ดิ์

ถ�างั้น์ลดิ์ลงจาก 5:5 เป้็น์ 4:4 ไดิ์�ไหมู ไดิ์�ครับ แต้�การบังเอ์ญ่เดิ์า
ถ่กจะสู่่งขึ้น์ ยกต้ัวีอย�างสูุ่ดิ์ขั้วีค่อ 1:1 ค่อมูีบวีกลบอย�างละต้ัวีอย�างโอกาสู่
เดิ์าถ่กจะสู่่งถึง 50%

เราไมู�อยากให�ไดิ์�คำาต้อบถ่กโดิ์ยบังเอ์ญ่ ต้�องเพื่์่มูจำาน์วีน์ต้ัวีอย�าง  
น์ี่แหละครับ ค่อ หลักสู่ถ์ต้์พื่่้น์ฐาน์ครับ

แล�วี 5:5 ที่ป้ฏ์บัต้์กัน์เป้็น์ป้ระจำาพื่อไหมู คำาต้อบก็ค่อ ถึงแมู�วี�าจะ
ต้รงกัน์ 100% ทั้ง 10 ต้ัวีอย�าง ก็ยังมูีเร่�องของควีามูบังเอ์ญ่อย่�

มูีวี์ธิีค์ดิ์ทางสู่ถ์ต้์ 2 วี์ธิี วี์ธิีแรก สู่มูมูต้์วี�าแล็บท่ีถ่กต้รวีจสู่อบ 
เดิ์าสู่�งเดิ์ชท้ัง 10 ต้ัวีอย�าง โอกาสู่ที่จะถ่กท้ัง 10 เท�ากับ 0.5^10 ค่อ 
0.00097 หร่อราวี 1 ใน์พื่ัน์ ซึ่งถ่อวี�าต้่ำามูาก เพื่ราะฉัะน์ั้น์ ถ�าถ่กทั้งหมูดิ์ 
น์�าจะไมู�สู่ามูารถมูาจากการเดิ์าสู่�งเดิ์ช

วี์ธิีที่ 2 เป้็น์วี์ธิีป้ระมูาณการวี�าที่ถ่กทั้ง 10 ต้ัวีอย�างน์ั้น์มูาจากควีามู
แมู�น์ยำาขน์าดิ์ไหน์ไดิ์�บ�าง ค�าป้ระมูาณการของควีามูแมู�น์ยำาจะอย่�ที่ 10/10 
= 100% แต้�ช�วีงควีามูเช่�อมูั่น์ (95% confidence limit ของควีามูถ่กต้�อง) 
อย่�ที่ 70% ถึง 100% ค่อ แล็บที่ไมู�ไดิ์�ดิ์ีมูาก ป้รกต้์ถ่กต้�องราวี 70% หร่อ
ผ์ดิ์พื่ลาดิ์ถึง 30% ก็ยังพื่อมูีโอกาสู่ผ�าน์การทดิ์สู่อบน์ี้ไดิ์�

เมู่�อ 5:5 ไมู�พื่อ แล�วีเท�าไหร�จึงจะพื่อ คำาต้อบค่อ ต้�องมูาก ๆ ครับ 
50:50 พื่อไหมู? 
ต้�อให�เป้็น์ 50:50 หร่อรายงาน์ถ่กหมูดิ์ 100 ต้ัวีอย�าง ก็ยังเป้็น์ไป้
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ไดิ์�ที่แล็บที่ผ์ดิ์พื่ลาดิ์ 3% จะไดิ์�คำาต้อบที่ถ่กท้ังหมูดิ์ (ควีามูถ่กต้�องมีูช�วีง 
95% CI = 97% ถึง 100%)

จะใช�ต้ัวีอย�างมูากอย�างเดิ์ียวี โดิ์ยไมู�ค์ดิ์ถึงต้�น์ทุน์ไมู�ไดิ์� ค�าวีัสู่ดิ์ุที่ทำา 
QC โควี์ดิ์มูีต้�น์ทุน์ราวี 1,000 บาทต้�อต้ัวีอย�าง ถ�าต้รวีจสู่อบคุณภาพื่โดิ์ยใช� 
100 ต้ัวีอย�างใน์แต้�ละรอบจะเป้็น์เง์น์ 100,000 บาท ไมู�รวีมูค�าใช�จ�ายอ่�น์ ๆ 
โดิ์ยที่ควีามูผ์ดิ์พื่ลาดิ์ก็ยังอาจจะมูีไดิ์�ถึง 3% ท�าน์ผ่�บร์หารก็ค์ดิ์เอาเองแล�วี
กัน์น์ะครับวี�าคุ�มูหร่อไมู�

ทีน์ี้มูาคุยเร่�องข�อสู่อบกัน์บ�าง เมู่�อผ่�เข�าสู่อบมูาก ข�อสู่อบเช์งควีามู
ร่�ก็มูักจะต้�องเป้็น์แบบต้ัวีเล่อก (choices) เพื่่�อให�ต้รวีจไดิ์�ง�าย แต้�การออก
ข�อสู่อบแบบน้ี์เป้็น์เร่�องยาก คน์เข�าสู่อบอาจจะจำาข�อสู่อบไป้เป้็น์โพื่ยบอก
หร่อขาย หร่อใช�ใน์การสู่อน์พื่์เศัษ (ต้์วี) ให�รุ�น์ต้�อไป้อย�างเป้็น์ระบบ 

คน์ท่ีสู่อบไดิ์�คะแน์น์ดีิ์สู่ำาหรับข�อสู่อบแบบน์ี้ ค่อ คน์ที่ ไดิ์�คำาต้อบ
เหมู่อน์คำาเฉัลยมูากที่สูุ่ดิ์ ซึ่งอาจจะไมู�ไดิ์�เป้็น์เพื่ราะผ่�สู่อบมูีควีามูร่� แต้�เป้็น์
เพื่ราะเขามูีโพื่ยข�อสู่อบ หร่อ เก็งข�อสู่อบถ่ก และ/หร่อ ร่�คำาเฉัลยมูาแล�วี 
และสูุ่ดิ์ท�าย ค่อ เขามูีควีามูสู่ามูารถใน์การเดิ์า

ใน์ที่น์ี้จะพื่่ดิ์ถึงการเดิ์าเท�าน์ั้น์ เพื่ราะเป้็น์การใช�วี์ชาสู่ถ์ต้์
เหมู่อน์กัน์กับ QC ของแล็บค่อถ�ามูีข�อสู่อบ 10 ข�อเป้็น์ต้ัวีเล่อก

แบบถ่ก/ผ์ดิ์ (True/False) น์ักเรียน์จะต้อบไดิ์�ทั้ง 10 ข�อจากการเดิ์าสู่�งเดิ์ช
ไดิ์�เพื่ียงหน่ึ์งใน์พื่ัน์ แต้�นั์กเรียน์ที่ผ�าน์ไดิ์�ก็ไมู�ไดิ์�เก�งมูาก เพื่ราะช�วีงควีามู 
เช่�อมูั่น์ของควีามูสู่ามูารถที่จะต้อบถ่กก็จะอย่�ที่ 70% ถึง 100% 

แต้�ถ�าเกณฑ์หย�อน์ลงมูา ยอมูให�ผ�าน์ถ�าต้อบถ่ก 6 ใน์ 10 ก็จะมูี
ควีามูเป้็น์ไป้ไดิ์�ที่คน์เดิ์าสู่�งเดิ์ช จะผ�าน์ไดิ์�ราวี 17% น์ั่น์ค่อ ถ�าคน์เข�าสู่อบ 
100 คน์ ทกุคน์เดิ์าสู่�งเดิ์ชหมูดิ์ร�อยทัง้ร�อย จะมีูคน์สู่อบผ�าน์ 17 คน์ ข�อสู่อบ
อย�างน์ี้น์�าจะใช�ไมู�ไดิ์�น์ะครับ

น์ักต้อบข�อสู่อบจะเดิ์าอย�างมูีชั้น์เช์งไมู�ใช�เดิ์าสู่�งเดิ์ช ตั้วีอย�างเช�น์ 
ต้ามูป้รากฏการณ์ทางจ์ต้วี์ทยา คน์ออกข�อสู่อบสู่�วีน์ใหญ่�มูีควีามูชอบท่ีจะ
จัดิ์ให�ข�อถ่กอย่�ต้รงกลางมูากกวี�าอย่�ข�าง ๆ เพื่ราะเป้็น์ควีามูร่�สู่ึกป้ลอดิ์ภัย 
โดิ์ยสู่ัญ่ชาต้ญ่าณ น์ักเรียน์สู่�วีน์ใหญ่�ท่ีเดิ์าจึงมูักจะเล่อกข�อต้รงกลาง ๆ  
ถ�าเป้็น์ ก ข ค ง จ เราก็จะเห็น์ ค หร่อ มูีควีาย เต้็มูห�องสู่อบเลย
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โดิ์ยสู่รุป้ การทดิ์สู่อบต้�องมีูข�อสู่อบมูากพื่อ การจัดิ์ลำาดัิ์บข�อที่ถ่ก
ควีรใช�คอมูพื่์วีเต้อร์จัดิ์ต้ัวีเล่อกแบบสูุ่�มูเพื่่�อให�ไมู�สู่ามูารถเดิ์าไดิ์� ป้้องกัน์ไมู�
ให�ควีายสู่อบผ�าน์

ทั้งต้ัวีอย�างสู่ำาหรับ QC และข�อสู่อบต้�องมูีมูากจึงจะดิ์ี ทำาน์อง
เดิ์ียวีกัน์ข�อสู่รุป้ทางระบาดิ์วี์ทยาจึงต้�องมูาจากการศึักษาใน์ต้ัวีอย�างที่มูาก 
ย์่งมูากย์่งดิ์ี

แต้�ใน์วี์ชาระบาดิ์วี์ทยา จำาน์วีน์ตั้วีอย�างมูากอย�างเดิ์ียวีไมู�พื่อครับ 
ต้�องมูีการต้์ดิ์ต้ามูไป้น์าน์พื่อสู่มูควีรดิ์�วีย เพื่่�อให�เห็น์การเป้ลี่ยน์แป้ลง แล�วี
จึงเข�าใจธิรรมูชาต้์ของโรคและของผ่�คน์ไดิ์�ดิ์ี

เราใช�หลักการเดิ์ียวีกัน์ใน์การป้ระเมู์น์น์ักเรียน์และคน์ทำางาน์ ต้�อง
เหน็์เขาทำางาน์หรอ่สู่อบข�อสู่อบท่ีมูากพื่อ และ ต้�องต้ด์ิ์ต้ามูใน์ระยะยาวีดิ์�วีย 

ข�อแต้กต้�างระหวี�างการสู่อบกับการทำางาน์ ค่อ โจทย์ข�อสู่อบมูี
มูาต้รฐาน์ ข�อสู่อบซ้ำาไป้ซ้ำามูา มีูคำาเฉัลยสู่ำาหรับต้รวีจข�อสู่อบท่ีค�อน์ข�าง
แน์�น์อน์ แต้�โจทย์ของการทำางาน์เป้ล่ียน์ไป้เสู่มูอ ไมู�มีูคำาเฉัลยท่ีถ่กต้�อง
เพื่ราะมูีกรรมูการที่มูีมูุมูมูองต้�างกัน์ 

ข�อสู่อบมูคีำาเฉัลยเป้น็์เหมูอ่น์โองการจากสู่วีรรคช์ีถ้ก่ผด์ิ์ การทำางาน์
มูีการตั้ดิ์สู่์น์ของผ่�คน์โดิ์ยเฉัพื่าะอย�างย่์งสู่มัูยน์ี้มูีจำาน์วีน์กรรมูการที่ 
หลากหลายมูาก เรามูักจะเช่�อวี�าควีามูเห็น์ของคน์สู่�วีน์มูาก ค่อ ควีามูเห็น์
ของสู่วีรรค์

แต้�สู่วีรรค์เหล�าน้ั์น์เป้็น์เพื่ียงสู่์่งสู่มูมูต้์ เวีลาเป้ลี่ยน์ไป้ มูีควีามูร่�
ใหมู� ๆ ข�อมู่ลใหมู�เพื่์่มูข้ึน์ สู่วีรรค์ก็อาจจะเป้ลี่ยน์ทั้งมูุมูมูองและค�าน์์ยมู 
ไป้ต้ามูกาลเวีลา 

การป้ระเม์ูน์การทำางาน์ ผ�าน์สู่วีรรคห์รอ่น์รกแต้�ละเง่�อน์ไขไมู�เหมู่อน์
กัน์เป้็น์เวีลายาวีน์าน์ เราเรียกวี�า “Track record” 

เราดิ์ ่track record ของคน์ซ่อ้ลอต้เต้อรีห่ร่อหวียก็ไดิ์� คน์ท่ีถ่กรางวัีล
ที่ 1 เก์ดิ์ขึ้น์จากควีามูบังเอ์ญ่ไดิ์�น์�อย สู่มูมูต้์วี�า 1 ใน์ล�าน์ ถ�าถ่กรางวีัลที่ 1 
สู่องงวีดิ์ซ�อน์ จะมูีควีามูบังเอ์ญ่ต้่ำาถึง 1 ใน์ล�าน์ล�าน์ (one in a trillion)  
ถ�าเจอใครถก่รางวีลัที ่1 สู่องงวีดิ์ซ�อน์ ก็ไมู�น์�าใช�เร่�องบังเอญ์่ น์�าจะเกด์ิ์จาก
การล็อกหวียมูากกวี�า
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ลงท�ายท่ีเร่�องโควี์ดิ์ ถ�าไทยผ�าน์วี์กฤต้โควี์ดิ์ควีบคุมูจำาน์วีน์การ 
ต้์ดิ์เช่้อไดิ์�ผลเป้็น์เวีลาน์าน์จน์โรคระบาดิ์น์ี้หมูดิ์ก็ต้�องถ่อวี�าเก�งมูาก จากน์ั้น์
ถ�ายงัแก�ป้ญั่หาเศัรษฐก์จไดิ์�ผลดีิ์อกี กถ่็อวี�าเรามีู track record ที่ไมู�ธิรรมูดิ์า
ไมู�ใช�เร่�องบังเอ์ญ่

แต้�ต้อน์น์ี้เพื่์่งจะเร์่มูต้�น์น์ะครับ โรคระบาดิ์ยังไมู�สู่งบ เศัรษฐก์จยัง
ไมู�ร่�วี�าจะไป้รอดิ์หร่อไมู� ทุกอย�างที่เราค์ดิ์วี�าสู่ำาเร็จต้อน์น้ี์อาจจะยังอธิ์บาย
ไดิ์�ดิ์�วียควีามูบังเอ์ญ่ทางสู่ถ์ต้์ก็เป้็น์ไดิ์�

     (10 พื่ฤษภาคมู 2563)





ผมไม่เชื่อว่าการตรวจปูพรมจะกวาดล้างโรคได้หมด
เนื่องจากจะมีประชากรจำานวนหนึ่งซึ่งเชื้อเพิ่งจะเข้าไปในร่างกาย 

นอกจากจะไม่มีอาการให้สงสัยแล้ว การตรวจก็จะไม่พบเชื้อ 
เราเรียกว่า ผลลบปลอม 
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ตอนที่ 43 
โควิดเล่นซ่อนหาที่อู่ฮั่น

อ่�ฮั่น์ มูณฑลห่เป้่ยเป้็น์เมู่องอุต้สู่าหกรรมูใจกลางป้ระเทศัจีน์
ป้ระชากรราวี 11 ล�าน์คน์ เล็กกวี�ากรุงเทพื่ฯ ใน์ฤดิ์่หน์าวีต้ั้งแต้�เดิ์่อน์
ธิัน์วีาคมู 2562 เป้็น์ต้�น์มูา เมู่องน์ี้กลายเป้็น์ศั่น์ย์กลางการระบาดิ์ของ 
โรคโควีด์ิ์ 1 ต้�อมูารัฐบาลจนี์ส่ัู่งป้ดิิ์เมูอ่งไมู�ให�คน์เข�าออกและให�ออกจากบ�าน์ 
ไดิ์�อย�างจำากดัิ์ต้ัง้แต้�วีนั์ที ่23 มูกราคมู เมู่�อโรคสู่งบลง ผ่�ป้ว่ียใหมู�รายสู่ดุิ์ท�าย
วีัน์ที่ 8 เมูษายน์ หร่อราวีสู่องเดิ์่อน์ครึ่ง รัฐบาลจีน์ก็เร์่มูทยอยอน์ุญ่าต้ให�
ป้ระชาชน์มูีก์จกรรมูสู่าธิารณะ ป้ระชาชน์ไดิ์�ออกมูาช่�น์ชมูป้ลายฤดิ์่ใบไมู�ผล์
ไดิ์�ก�อน์ที่จะเข�าสู่่�ฤดิ์่ร�อน์ 

เมู่�อวีาน์ซ่น์ (10 พื่ฤษภาคมู 2563) ไดิ์�ข�าวีวี�ามูีผ่�ป้่วียรายใหมู�ที่อ่�ฮั่น์
วีัน์น์ี้ซึ่งอากาศักำาลังสู่บาย ๆ อุณหภ่มู์ 22 องศัา ควีามูช่้น์ 68% ข�าวีก็มูา
ถึงไทยวี�าจำาน์วีน์ผ่�ป้่วียเพื่์่มูขึ้น์ 6 ราย และสู่่�อมูวีลชน์รายงาน์วี�ารัฐบาลสู่ั่ง
ให�ต้รวีจหาผ่�ต้ด์ิ์เช้่อแบบป้พ่ื่รมูน่ั์น์คอ่ต้รวีจทกุคน์ใน์เมู่องให�เสู่รจ็ภายใน์ 10 
วีัน์ เพื่่�อกวีาดิ์ล�างโรคโควี์ดิ์ให�สู่์้น์ไป้

ข�าวีน์ีมีู้น์ยัสู่ำาคญั่อย�างย์ง่ใน์ทางระบาดิ์วีท์ยา ควีามูสู่ำาเรจ็ของอ่�ฮัน่์
ใน์การควีบคุมูโรคยกแรก กำาลงัถ่กโควีด์ิ์เอาคน่์ใน์ยกสู่องละหรอ่ ป้ระการท่ี
สู่อง รัฐบาลจีน์กำาลังจะดิ์ำาเน์์น์การ active case finding ที่ใหญ่�ที่สูุ่ดิ์ใน์โลก
วี์ธิีการน์ี้จะไดิ์�ผลหร่อไมู�

1) ใน์การสู่ัมูมูน์าระหวี�างนั์กระบาดิ์ว์ีทยาไทยและจีน์เมู่�อวัีน์ที่ 16 มู์ถุน์ายน์ 2563  
น์กัสู่าธิารณสู่ขุฝา่ยจนี์เล�าการระบาดิ์อย�างรนุ์แรงใน์อ่�ฮ่ัน์เกด์ิ์จากควีามูอ�อน์แอของระบบ
สู่าธิารณสูุ่ขใน์ชน์บท ป้ระชาชน์จำาน์วีน์มูากไมู�เช่�อมูั่น์การแพื่ทย์ใน์ชน์บท เมู่�อมูีป้ัญ่หา 
ก็มูารักษาท่ีโรงพื่ยาบาลใหญ่�จน์เก์น์ควีามูสู่ามูารถใน์การป้้องกัน์การต์้ดิ์เช่้อของ 
โรงพื่ยาบาลใหญ่� ทำาให�ต้�องสู่ร�างโรงพื่ยาบาลใหมู�โดิ์ยฉัุกละหุก
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ผมูไมู�อาจจะพื่ยากรณเ์ร่�องทัง้สู่องไดิ์� แต้�จะคยุถงึแง�คด์ิ์ทางระบาดิ์
วี์ทยา ดิ์ังน์ี้

ข�อมู่ลการระบาดิ์ของโรคเป้็น์เหมู่อน์คล่�น์ที่วี์่งอย่�บน์ทะเลแห�งกาล
เวีลา ส์ู่่งที่เราไดิ์�รับทราบใน์ขณะน์ี้ น์�าจะมูีการเร์่มูต้�น์ของการระบาดิ์มูา
อย�างน์�อย 2 สัู่ป้ดิ์าหแ์ล�วี ทีเ่ป้น็์เช�น์น์ัน้์กเ็พื่ราะวี�าเมู่�อคน์เราไดิ์�รบัเช้่อโคว์ีดิ์  
เช่้อจะเข�าไป้ใน์ร�างกายฟักต้ัวีอย่�ราวี 1 สู่ัป้ดิ์าห์ (อาจจะสู่ั้น์หร่อยาวีกวี�าน์ั้น์ 
บางรายน์าน์ถึง 2 สู่ัป้ดิ์าห์) ก�อน์ที่จะมูีอาการ เมู่�อมูีอาการใน์ระยะเร์่มูต้�น์ 
ผ่�ป้่วียอาจจะไมู�ไดิ์�ค์ดิ์วี�าต้น์เองต้์ดิ์เช่้อโควี์ดิ์ มูักจะรอจน์กวี�าอาการมูาก 
จึงไป้พื่บแพื่ทย์ แพื่ทย์จะวี์น์์จฉััยและย่น์ยัน์วี�าเป้็น์โรคน้ี์ไดิ์�ต้�องล�วีงจมู่ก 
ไป้ลึก ๆ แล�วีสู่�งต้ัวีอย�างที่ ไดิ์� ไป้ห�องป้ฏ์บัต้์การซึ่งต้�องใช�เวีลาใน์การ
ทดิ์สู่อบและรายงาน์กวี�าราชการจะออกข�าวี และข�าวีมูาถงึเรากค็งจะราวี ๆ   
2 สู่ปั้ดิ์าหดั์ิ์งกล�าวี เรากำาลงัจบัเงาใน์อดิ์ตี้ของโควีด์ิ์ การแพื่ร�เช้่อใน์ป้จัจุบนั์
เป้็น์อย�างไรไมู�ร่� ไดิ์� 

ผ่�ป้่วียจำาน์วีน์หน่ึ์งสู่ามูารถแพื่ร�เช้่อไดิ์�ก�อน์ต้น์เองจะมีูอาการ
(pre-symptomatic carrier) เมู่�อรวีมู ๆ กับการแพื่ร�เช่้อใน์ช�วีงมูีอาการ
แล�วีก็หลายวีัน์อย่�เหมู่อน์กัน์ ถ�าผ่�ป้่วียไมู�ไดิ์�เดิ์์น์ทางไป้พื่บผ่�คน์มูาก  
การแพื่ร�เช่้อก็จำากัดิ์ แต้�ถ�าไมู�เป้็น์เช�น์น้ั์น์ เช่้อก็อาจจะแพื่ร�ไป้อย�างกวี�าง
ขวีางแล�วี ถ�าเป้็น์เช�น์น์ั้น์เราน์�าจะเห็น์จำาน์วีน์ผ่�ป้่วียรายใหมู�ใน์วีัน์ต้�อ ๆ ไป้
เพื่์่มูขึ้น์ไป้อย�างน์�อยอีกระยะหน์ึ่ง

ผมูเช่�อวี�าควีามูสู่ำาเร็จของการควีบคุมูการระบาดิ์โควี์ดิ์รอบสู่อง 
ของอ่�ฮั่น์ ไมู�ไดิ์�อย่�ที่การต้รวีจป้่พื่รมู แต้�อย่�ที่การต้ะครุบต้ัวีผ่�รับเช่้อและ 
แยกกักตั้วีไดิ์�ทนั์ท�วีงทีใน์ระยะแรก ๆ  ถ�าพื่ลาดิ์จดุิ์แรกแล�วีอ่�ฮัน่์กอ็าจจะแต้ก
รอบสู่องถึงแมู�จะมูีการต้รวีจป้่พื่รมูก็จะแก�ป้ัญ่หาไมู�ไดิ์�สู่ะเดิ์็ดิ์น์้ำา

ผมูไมู�เช่�อวี�าการต้รวีจป้่พื่รมูจะกวีาดิ์ล�างโรคไดิ์�หมูดิ์ เน์่�องจากจะมูี
ป้ระชากรจำาน์วีน์หน์ึง่ซ่ึงเช่อ้เพื่์ง่จะเข�าไป้ใน์ร�างกาย น์อกจากจะไมู�มูอีาการ
ให�สู่งสัู่ยแล�วี การต้รวีจก็จะไมู�พื่บเช้่อ เราเรียกวี�าผลลบป้ลอมู ตั้วีอย�าง 
ผ่�ป้่วียแรงงาน์ต้�างชาต้์ที่หลบหน์ีเข�าเมู่องแล�วีถ่กกักขังที่อำาเภอสู่ะเดิ์า
จังหวีัดิ์สู่งขลา แมู�อย่�ดิ์�วียกัน์ต้ลอดิ์เป้็น์เวีลาน์าน์น์ับเดิ์่อน์ แพื่ทย์ก็ต้รวีจ
พื่บเช่้อใน์ผ่�ต้�องขังกลุ�มูน์ี้เพื่ียงร�อยละ 80 ใน์กลุ�มูที่ต้รวีจไมู�พื่บเช่้อ 5 ราย
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ต้�อมูาอีกราวี 1 สู่ัป้ดิ์าห์ต้รวีจซ้ำา ก็พื่บเช่้อ 1 ราย โชคยังดิ์ีที่ผ่�ป้่วียอย่�ใน์ 
ห�องขงั การแพื่ร�เช้่อออกไป้ภายน์อกจงึไมู�เก์ดิ์ข้ึน์ แต้�ใน์สู่งัคมูเป้ดิิ์ภายน์อก 
ผลลบป้ลอมูจะเป้็น์ป้ัญ่หาสู่ำาคัญ่ของการแยกกักต้ัวีผ่�ต้์ดิ์เช่้อโดิ์ยเฉัพื่าะผ่�ที่
ไมู�มูีป้ระวีัต้์สู่ัมูผัสู่โรคมูาก�อน์

เมู่�อการต้รวีจป้่พื่รมูระลอกแรกผ�าน์ไป้ กลุ�มูผลลบป้ลอมูก็จะมูีเช่้อ
ออกมูา และเช้่อโควี์ดิ์ก็คงเร์งร�าและแพื่ร�ต้�อไป้ไดิ์� เล�น์ซ�อน์หากัน์ไป้เร่�อย
งาน์ต้รวีจป้่พื่รมูแต้�ละคร้ังเป้็น์เร่�องใหญ่� ถ�ามีูผ่�ป่้วียป้รากฏข้ึน์อีกจะต้รวีจ
ป้่พื่รมูหร่อไมู� น์ับวี�าเป้็น์ป้ัญ่หาที่น์�าค์ดิ์ย์่ง

น์อกจากป้ัญ่หาผลลบป้ลอมูทำาให�เก์ดิ์การแพื่ร�เช่้อใน์ภายหลัง  
ผลบวีกป้ลอมูเองกม็ูปี้ญั่หา ใน์ 11 ล�าน์คน์ของอ่�ฮัน่์ ใน์ระยะน์ีค้งมูผี่�ต้ด์ิ์เช่อ้
ไมู�มูาก ผลบวีกสู่�วีน์ใหญ่�จะมูาจากผลบวีกป้ลอมูดิ์�วียสู่าเหตุ้อัน์ใดิ์ก็แล�วีแต้�
ซึ่งเร่�องน์ี้ก็สู่ร�างป้ัญ่หาให�ป้วีดิ์หัวีไดิ์�มูากเหมู่อน์กัน์ ดิ์ังกรณีผลบวีกป้ลอมู
จากการต้รวีจป้่พื่รมูที่ยะลาที่ผ�าน์มูาเมู่�อสู่ัป้ดิ์าห์ที่แล�วี

เราคงต้�องเอาใจช�วียอ่�ฮัน่์ให�ควีบคมุูโควีด์ิ์ระลอกสู่องให�สู่งบไดิ์� โดิ์ย
เร็วีวีัน์ ถ�าจีน์ไมู�ป้ลอดิ์ภัย เราก็คงแย�ไป้ดิ์�วียทั้งดิ์�าน์การควีบคุมูโรคระบาดิ์
และดิ์�าน์เศัรษฐก์จ เราภาวีน์าขอให�ทางนั์กระบาดิ์วี์ทยาจีน์ต้ะครุบการต้์ดิ์
เช้่อไดิ์�อย่�หมูัดิ์แต้�ต้�น์มู่อ และผลการต้รวีจป้่พื่รมูไมู�พื่บป้ัญ่หา อีกไมู�น์าน์
น์ักใน์ราวีป้ลายเดิ์่อน์กรกฎาคมู อ่�ฮั่น์ก็จะเข�าสู่่�ฤดิ์่ร�อน์ เมู่องน์ี้เป้็น์ 1 ใน์ 4 
ของเมู่องที่ร�อน์อบอ�าวีที่สูุ่ดิ์ใน์ป้ระเทศัจีน์ คน์ที่เช่�อวี�าไวีรัสู่ไมู�ค�อยแพื่ร�เช่้อ
ใน์อากาศัร�อน์ก็เอาใจช�วียขอให�ทฤษฎีน์ั้น์เป้็น์จร์งน์ะครับ

กลับมูามูองไทยเรา เราปิ้ดิ์เมู่องหลังอ่�ฮ่ัน์ใน์ช�วีงระยะเวีลาที่ส้ัู่น์
กวี�า โชคดิ์ีที่เรายังไมู�ทัน์เป้ิดิ์การเดิ์์น์ทางต้์ดิ์ต้�อกับป้ระเทศัจีน์ การระบาดิ์
ของเช่้อจากเมู่องอ่�ฮั่น์ใน์รอบน้ี์คงจะยังมูาไมู�ถึงเราเหมู่อน์รอบท่ีแล�วี เรา
มูีน์โยบายการป้ิดิ์เมู่องคล�าย ๆ ที่จีน์ทำา และป้ระสู่บควีามูสู่ำาเร็จคล�ายจีน์ 
ณ เวีลาน้ี์ เราก็เร์่มูเป้ิดิ์เมู่องเหมู่อน์อ่�ฮั่น์ ถ�าเราจำาลองป้รากฏการณ์ทาง
ระบาดิ์วีท์ยาเหมู่อน์เขา เรากค็งต้�องเผชญ์่กบัการระบาดิ์ระลอกสู่องเหมูอ่น์
กับเขาใน์ไมู�ช�า 

การสู่อบสู่วีน์โรคเพื่่�อกักต้ัวีผ่�แพื่ร�เช่้อ (contact tracing) เป้็น์ 
เคร่�องมูอ่สู่ำาคญั่ใน์การควีบคมุูโรคทีดี่ิ์ สู่าธิารณสุู่ขไทยทำาเร่�องน้ี์ไดิ์�เป้น็์เล์ศั 
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แต้�การสู่อบสู่วีน์โรคจะไมู�ไหวีและไมู�ไดิ์�ผลถ�าเก์ดิ์การระบาดิ์ครัง้ใหญ่�จน์เก์น์
กวี�าทีจ่ะควีบคมุูไดิ์� ระบบการรกัษาพื่ยาบาลท่ีเป้น็์แน์วีหลังของสู่าธิารณสุู่ข
ก็จะพื่ังไป้ดิ์�วีย ใน์ที่สูุ่ดิ์เราก็ต้�องกลับไป้ใช�มูาต้รการเดิ์์มูอีกครั้งหน์ึ่งซึ่งไมู�มูี
ใครอยากไดิ์�เลย ค่อ การป้ิดิ์เมู่อง 

ต้ด์ิ์ต้ามูข�าวีอ่�ฮัน่์แล�วีต้ั้งสู่ต้ใ์ห�ดิ์ ี2 ช�วียกนั์ให�เต้ม็ูท่ีอย�าให�โควีด์ิ์ระบาดิ์
ใน์ไทยอีกระลอกเลยน์ะครับ

     (12 พื่ฤษภาคมู 2563)

2) สู่ำาน์ักข�าวีซ์น์หัวีรายงาน์ใน์วีัน์ที่ 8 มู์ถุน์ายน์ 2563 วี�าไดิ์�ต้รวีจป้ระชาชน์ป้ระมูาณ 10 
ล�าน์คน์ พื่บผลบวีก 300 ราย แต้�เมู่�อเพื่าะเช่้อแล�วีไมู�มูีไวีรัสู่ และสู่อบสู่วีน์โรคต้รวีจผ่�
ใกล�ช์ดิ์เพื่์่มูเต้์มูอีก 1,174 คน์ ก็ไมู�พื่บวี�ามูีการต้์ดิ์เช่้อแต้�อย�างไร สู่รุป้แล�วีทั้ง 300 ราย
เป้็น์ผลบวีกป้ลอมู อ่�ฮั่น์ป้ลอดิ์โรคโควี์ดิ์แล�วี







ทศวรรษที่ 1990 
ยุโรปให้ความช่วยเหลือกระทรวงสาธารณสุขไทย

โดยให้ทุนคุณหมอไปเรียนวิชาสาธารณสุข 
ทีมคุณหมอกลับมาปฏิรูประบบประกันสุขภาพ 

ขายไอเดียให้พรรคการเมือง ออกกฎหมายหลักประกันสุขภาพ 
และตั้งสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

เพื่อให้คนไทยทุกคนมีหลักประกันสุขภาพได้สำาเร็จ 





ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 323

ตอนที่ 44 
ความมั่นคง หรือ ความมั่งคั่ง

สู่์่งที่มูั่น์คงก็ค่อ สู่์่งที่เสู่ียหายหร่อล�มูหายต้ายจากไดิ์�ยาก เพื่ราะมูี
พื่่้น์ฐาน์และการป้้องกัน์อัน์ต้รายที่ดิ์ี 

ใน์อดิ์ีต้เรามูักจะไดิ์�ย์น์คำาวี�า “ควีามูมูั่น์คง” จากฝ่ายทหาร แต้�
ป้ัจจุบัน์หน์�วียงาน์อย�างสู่ภาควีามูม่ัูน์คงแห�งชาต้์ก็ต้�องมูาดิ์่แลเร่�องโควี์ดิ์
ควีามูม่ัูน์คงทางสุู่ขภาพื่จึงมีูควีามูสู่ำาคัญ่ไมู�แพื่�ดิ์�าน์การทหาร เรายังมีู
ควีามูมูั่น์คงอ่�น์ ๆ  อีกหลายมู์ต้์ เช�น์ ควีามูมูั่น์คงทางเศัรษฐก์จซึ่งต้อน์น์ี้เร์่มู 
สู่ั่น์คลอน์จากโควี์ดิ์อีกเหมู่อน์กัน์ เรายังมูีควีามูมูั่น์คงดิ์�าน์อ่�น์ ๆ ที่พื่อไป้
ไดิ์� ถ่กกระทบจากโควี์ดิ์น์�อยหน์�อย เช�น์ ควีามูมูั่น์คงทางอาหาร เน์่�องจาก
ไวีรัสู่ต้วัีน้ี์ไมู�ทำาร�ายพื่ช่และสู่ตั้วีเ์ศัรษฐกจ์และวีถี์ชวีีต์้ทางการเกษต้รมูากนั์ก  
เรายังผล์ต้อาหารสู่�งออกเล้ียงป้ระชากรโลกไดิ์�อีกมูาก น์อกจากน้ี์ควีามู
มูัน่์คงทางสู่์ง่แวีดิ์ล�อมูท่ีดิ์ข้ึีน์น์์ดิ์หน์�อยเน่์�องจากกจ์กรรมูของมูน์ษุยน์์�อยลง
ทำาให�ห�วีงโซ�อาหารจากต้�น์น์้ำาลำาธิารและป้า่ชายเลน์และท�องทะเลไดิ์�มูเีวีลา
พื่ักต้ัวี ผล์ต้อาหารเลี้ยงคน์ไทยต้�อไป้

วีัน์น์ี้ ผมูขอคุยเฉัพื่าะเร่�องควีามูมูั่น์คงทางสูุ่ขภาพื่ 
ควีามูม่ัูน์คงทางสุู่ขภาพื่เป้น็์ป้ระเด็ิ์น์ท่ีมีูควีามูสู่ำาคญั่ระดัิ์บโลก แต้�มีู 

2 มู์ต้์ที่ไมู�เหมู่อน์กัน์และบังเอ์ญ่มูาชน์กัน์ต้อน์มูีป้ัญ่หาโควี์ดิ์ 
แต้�ไหน์แต้�ไรมูา กลุ�มูน์ักวี์จัยใน์สู่หรัฐฯ น์ำาโดิ์ย National In-

stitutes of Health หร่อ NIH เห็น์วี�าโรคระบาดิ์เป้็น์ป้ระเดิ์็น์ท่ีสู่ำาคัญ่
ทางดิ์�าน์ควีามูมูั่น์คงระดิ์ับโลก (global health security) งาน์วี์จัยของ
กลุ�มูน์ีจ้ะเน์�น์ดิ์�าน์ชีวีการแพื่ทย์ (biomedical) เพื่่�อให�เกด์ิ์ควีามูเข�าใจใน์ระบบ 
ต้�าง ๆ ของร�างกาย และเช้่อโรคต์้ดิ์ต้�อที่อาจจะเป้็น์อัน์ต้รายต้�อสุู่ขภาพื่ 
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ควีามูช�วียเหล่อทีอ่เมูร์กาให�แก�ป้ระเทศัต้�าง ๆ  กเ็ป้น็์การวีจั์ยและการควีบคมุู 
โรคต้์ดิ์เช่้อเก่อบทั้งส์ู่้น์ เมู่�อโรคอีโบลาระบาดิ์ใน์แอฟร์กา อเมูร์กาน์ำาหน์�า
เพื่่�อน์สู่�งกองทัพื่สู่าธิารณสูุ่ขออกสู่กัดิ์ เพื่่�อป้้องกัน์ไมู�ให� โรคแพื่ร�กระจาย
ถ่อเป้็น์วีีรกรรมูที่สู่ำาคัญ่

อเมูร์กาเก�งเร่�อง biomedicine แต้�มีูป้ัญ่หาเร่�องควีามูเท�า
เทียมูอัน์เก์ดิ์จากระบบเศัรษฐศัาสู่ต้ร์สู่าธิารณสุู่ขแบบตั้วีใครตั้วีมูัน์  
อดิ์ีต้ป้ระธิาน์าธิ์บดิ์ีโอบามูาสู่�งกำาลังไป้ระงับการระบาดิ์ของอีโบลาน์อก
บ�าน์สู่ำาเร็จ แต้�ใน์บ�าน์ ควีามูพื่ยายามูทำาให�คน์จน์ไดิ์�รับหลักป้ระกัน์มูากขึ้น์ 
ก็โดิ์น์ต้�อต้�าน์ทำาไมู�สู่ำาเร็จ

ดิ์�าน์ยุโรป้และญ่ี่ปุ้่น์ซึ่งควีามูเจร์ญ่ก�าวีหน์�าทาง biomedicine 
ยังอ�อน์กวี�าอเมูร์กา กลับมูีควีามูก�าวีหน์�าทางระบบสู่าธิารณสูุ่ขมูากกวี�า 
ป้ระเทศัเลก็ป้ระเทศัน์�อยผ�าน์การรบราฆ�าฟนั์ใน์ป้ระวีตั้ศ์ัาสู่ต้รจ์น์เบ่�อ หลัง
สู่งครามูโลกครั้งที่ 2 เก์ดิ์การรวีมูต้ัวีกัน์ จน์ใน์ที่สูุ่ดิ์ยุโรป้กลายเป้็น์สู่หภาพื่
ยุโรป้ดิ์�วียควีามูค์ดิ์วี�าต้�องเป้็น์หน์ึ่งเดิ์ียวีกัน์ (solidarity) ทั้งยุโรป้และญ่ี่ปุ้่น์
ไดิ์�พื่ัฒน์าระบบป้ระกัน์สูุ่ขภาพื่ก�าวีหน์�าไป้มูาก เรียกการมูีระบบป้ระกัน์
สูุ่ขภาพื่วี�า “ควีามูมูั่น์คงทางสูุ่ขภาพื่ (health security)” ทศัวีรรษที่ 1990 
ยโุรป้ให�ควีามูช�วียเหล่อกระทรวีงสู่าธิารณสุู่ขไทยโดิ์ยให�ทนุ์คณุหมูอไป้เรยีน์
วี์ชาสู่าธิารณสุู่ข แล�วีต้�อดิ์�วียวี์ชาเศัรษฐศัาสู่ต้ร์สู่าธิารณสุู่ขหลายทุน์มูาก  
ทมีูคณุหมูอพื่วีกน้ี์ (หน่ึ์งใน์น์ัน้์คอ่ หมูอหงวีน์ หร่อ สู่งวีน์ น์์ต้ยารมัูภพ์ื่งศ์ั) กลับ
มูาป้ฏร์ป่้ระบบป้ระกนั์สู่ขุภาพื่ และต้�อมูาขายไอเดิ์ยีให�พื่รรคการเมู่อง ออก
กฎหมูายหลกัป้ระกนั์สู่ขุภาพื่ และต้ัง้สู่ำาน์กังาน์หลักป้ระกนั์สู่ขุภาพื่แห�งชาต้ ์
(สู่ป้สู่ช.) เพื่่�อให�คน์ไทยทุกคน์มีูหลักป้ระกัน์สุู่ขภาพื่ไดิ์�สู่ำาเร็จ สู่ำาน์ักงาน์น้ี์
ช่�อเป้็น์ภาษาอังกฤษวี�า National Health Security Office ซึ่งเป้็น์การระบุ
วี�าการมูีหลักป้ระกัน์สูุ่ขภาพื่ ค่อ การมูีควีามูมูั่น์คงทางสูุ่ขภาพื่ 

ควีามูสู่ำาเร็จของไทยใน์การสู่ร�างหลักป้ระกัน์สูุ่ขภาพื่ให�คน์ไทย 
ทุกคน์เป้็น์ท่ีเล่�องล่อไป้ท่ัวีโลก เก์ดิ์ควีามูเช่�อที่วี�าควีามูม่ัูน์คงทางสุู่ขภาพื่
จะน์ำามูาซึ่งควีามูมูั่น์คงทางเศัรษฐก์จของครัวีเร่อน์ สู่หป้ระชาชาต้์จึง 
ต้ั้งเป้้าหมูายการพื่ัฒน์าท่ียั่งย่น์ (Sustainable Development Goals 
– SDGs) ไวี�ใน์ต้อน์หน่ึ์งวี�า ป้ระชาชน์ท่ัวีโลกต้�องมีูหลักป้ระกัน์สุู่ขภาพื่ 
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ภายใน์ป้ี ค.ศั. 2030 (พื่.ศั. 2573) หร่ออีกสู่์บป้ีข�างหน์�า
ป้ระเทศัทีมู่คีวีามูเจร์ญ่ก�าวีหน์�าทางเศัรษฐกจ์เป้น็์อนั์ดิ์บั 2 รองจาก

อเมูร์กา ค่อ ป้ระเทศัจีน์ อาเฮียแกค�อน์ข�างสู่น์ใจควีามูมูั่งคั่งทางเศัรษฐก์จ
มูากกวี�าควีามูม่ัูน์คงทางสุู่ขภาพื่ของป้ระชาชน์ ด่ิ์ไป้ก็คล�ายอเมูร์กาอย่�
เหมู่อน์กัน์ ระบบป้ระกัน์สูุ่ขภาพื่ของจีน์เป้็น์ระบบที่ป้ระชาชน์ต้�องร�วีมูจ�าย 
(co-pay) ให� โรงพื่ยาบาลเวีลามูีการใช�บร์การรักษาพื่ยาบาล โรงพื่ยาบาล
เป้็น์ของรัฐและควีบคุมูโดิ์ยพื่รรคฯ ก็จร์ง แต้�ต้�องหาเง์น์จากการรักษา
พื่ยาบาลมูาเลี้ยงตั้วีเอง ต้�างกับโรงพื่ยาบาลรัฐไทยที่ไดิ์�รับการสู่นั์บสู่นุ์น์
ดิ์�าน์สู่์่งก�อสู่ร�างและกำาลังคน์จากกระทรวีงสู่าธิารณสูุ่ข และไดิ์�ค�าบร์การ
จาก สู่ป้สู่ช.

ผมูเคยไป้ต้ามูดิ์่ล่กศั์ษย์ทำาว์ีจัยใน์เมู่องหน์ึ่งของป้ระเทศัจีน์ซึ่งมีู 
ไข�ไทฟอยดิ์์ระบาดิ์หน์ัก ป้รากฏวี�าผ่�ป้่วียต้�องร�วีมูจ�ายทุกรายการต้ั้งแต้�การ
เจาะเล่อดิ์ต้รวีจเพื่าะเช่้อ หร่อเอกซเรย์เพื่่�อให�แน์�ใจวี�าไมู�ไดิ์�เป้็น์โรคอ่�น์ ๆ 
เหล่อแต้�ยาป้ฏ์ชีวีน์ะฆ�าเช่้อไทฟอยดิ์์เท�าน์ั้น์ท่ีไดิ์�รับการสู่น์ับสู่น์ุน์จากรัฐ  
ไข� ไทฟอยดิ์์เป้็น์โรคต้์ดิ์ต้�อร�ายแรง เป้็น์ป้ัญ่หาควีามูม่ัูน์คงทางสุู่ขภาพื่  
คน์ทัง้เมูอ่งจงึขาดิ์ควีามูมูัน่์คง ใน์ขณะเดิ์ยีวีกนั์คน์เหล�าน์ัน้์กข็าดิ์ควีามูมูัน่์คง
ดิ์�าน์การรักษาพื่ยาบาล คน์จน์ต้�องขอร�องให�หมูอลดิ์รายการต้รวีจลงจะไดิ์�
ไมู�ต้�องจ�ายเง์น์ให� โรงพื่ยาบาลมูาก แทน์ที่จะต้รวีจเล่อดิ์เพื่าะเช่้อให�แน์�ใจ 
วี�ามูีเช่้อไทฟอยดิ์์จร์ง เมู่�อผ่�ป้่วียไมู�มูีเง์น์จ�าย คุณหมูอก็ต้�องรักษาแบบเดิ์า
เอาโดิ์ยให�ยาไป้เลย ถ�าไมู�หายค�อยกลับมูาวี�ากัน์ใหมู�

เร่�องน์ี้ผ�าน์มูาสู่์บกวี�าปี้แล�วี ป้ัจจุบัน์คน์จีน์ม่ัูงคั่งกวี�าคน์ไทย ผมู
ให�ล่กศั์ษย์รุ�น์ใหมู�วี์จัยวี�าผ่�ป้่วียวีัณโรคดิ์่้อยามูีป้ัญ่หาแบบเดิ์ียวีกับผ่�ป้่วีย
ไทฟอยดิ์์ใน์อดิ์ีต้ท่ีผมูเจอไหมู เป้็น์ท่ีน์�าเสู่ียใจวี�าเหตุ้การณ์ก็ยังคงเหมู่อน์
เดิ์์มู ผ่�ป้่วียวีัณโรคที่ดิ์่้อยาเก่อบครึ่งหน์ึ่งเล์กก์น์ยา ไมู�ไป้หาหมูออีก เพื่ราะ
ไมู�มูีเง์น์รักษา สู่�วีน์ที่รักษาก็มูีโอกาสู่สู่์้น์เน์่้อป้ระดิ์าต้ัวี

ควีามูมูัง่คัง่ของจนี์ก็ดิ์ ีอเมูรก์ากด็ิ์ ีไมู�สู่ามูารถแก�ป้ญั่หาควีามูมูัน่์คง
ให�ป้ระชาชน์ป้ลอดิ์จากโรคต้์ดิ์ต้�อ ต้ราบใดิ์ที่ป้ระเทศัมูหาอำาน์าจทั้งสู่องยัง
ไมู�ค์ดิ์วี�าควีามูม่ัูน์คงทางสุู่ขภาพื่เป้็น์สู่์น์ค�าสู่าธิารณะท่ีสัู่งคมูโดิ์ยรวีมูไดิ์�
ป้ระโยชน์์ การไมู�มูีหลักป้ระกัน์สูุ่ขภาพื่ น์อกจากจะทำาให�คน์ที่มูีรายไดิ์�น์�อย
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กลายเป้็น์คน์จน์โดิ์ยสู่มูบ่รณ์เพื่ราะมูารักษาพื่ยาบาล (impoverished by 
medical treatment) แล�วี ยังทำาให� โรคแพื่ร�ต้�อไป้ใน์สู่ังคมูทั้งสู่ังคมูดิ์�วีย 

ลงท�ายดิ์�วียโควี์ดิ์หน์�อยครับ ผมูไมู�ไดิ์�ข�าวีวี�าทั้งจีน์และอเมูร์กา
จัดิ์ระบบป้ระกัน์สุู่ขภาพื่เป้็น์พื่์เศัษสู่ำาหรับโรคน้ี์หร่อเป้ล�า ผมูเดิ์าวี�าใช�ใน์
ป้ระเทศัจีน์ ถ�าให�ป้ระชาชน์ต้�องจ�ายค�าต้รวีจหาเช่้อคงจะมูีคน์ไมู�ยอมูต้รวีจ
เพื่ราะค�าใช�จ�ายค�อน์ข�างแพื่ง รัฐคงออกกฎพื่์เศัษวี�าถ�าเป้็น์โรคน้ี์ฟรีหมูดิ์  
แต้�ถ�าต้รวีจพื่บวี�าเป้็น์โรคต้์ดิ์ต้�ออย�างอ่�น์ที่คล�าย ๆ กัน์แต้�ไมู�ใช�โควี์ดิ์ อย�าง
เช�น์ไข�หวีัดิ์ใหญ่� ผมูค์ดิ์วี�าคงไมู�ฟรี

ใน์อเมูร์กา เร่�องโควี์ดิ์มีูหลักป้ระกัน์อย�างไรบ�างหน์อ ถ�าผมูเป้็น์
คน์จน์และคน์เข�าเมูอ่งท่ีผด์ิ์กฎหมูาย ผมูคงคด์ิ์แล�วีคด์ิ์อกีวี�าจะไป้หาหมูอดิ์ี
ไหมู ถ�าไป้หาจะโดิ์น์ทรัมูป้์เน์รเทศัสู่�งกลับบ�าน์ไหมู ใน์อเมูร์กาและอังกฤษ  
ผ่�ป่้วียโควีด์ิ์ทีเ่ป้น็์ชาวีผ์วีดิ์ำาจะมีูโอกาสู่ต้ายมูากกวี�าผ่�ป่้วียผ์วีขาวีอย�างชัดิ์เจน์
สู่ีผ์วีและพัื่น์ธุิกรรมูไมู�น์�าจะเป้็น์ต้�น์ต้อของปั้ญ่หา ผมูเดิ์าวี�า เร่�องน้ี์น์�าจะ
เกี่ยวีกับป้ัญ่หาหลักป้ระกัน์สูุ่ขภาพื่ดิ์�วียแน์� ๆ 

ผมูอ�าน์ไลน์จ์ากเพื่่�อน์แชรม์ูาวี�า โรงแรมูหร่ใน์กรงุเทพื่ ฯ โฆษณาให�
คน์ไป้ก์น์อาหาร จ�ายค�าอาหารแล�วีจะแถมูต้ัว๋ีให�พื่กัโรงแรมูน์ัน้์ฟรใีน์อน์าคต้
ผมูต้อบเพื่่�อน์ไป้วี�า เรามูีโรงแรมูที่พื่ักฟรี อาหารฟรี เน์็ต้ฟรีอย่�ที่ชายแดิ์น์ 
ขอให�คุณเข�ามูาจากมูาเลเซียทางบกคุณจะไดิ์�สู่์ทธิ์น์ั้น์ทัน์ที หมูายเหตุ้ดิ์�วีย
วี�า คุณจะป้ฏ์เสู่ธิสู่์ทธิ์ก็ไมู�ไดิ์� และต้�องพื่ักให�ครบ 14 วีัน์

ใครจ�ายค�าท่ีพื่ักสู่ำาหรับคน์ไทยที่กลับมูาจากต้�างป้ระเทศัแล�วีถ่ก
กักตั้วีเหล�าน์ี้ครับ ก็ระบบหลักป้ระกัน์สูุ่ขภาพื่ต้�าง ๆ ทั้ง สู่ป้สู่ช. ป้ระกัน์
สู่ังคมู และสู่์ทธิ์ข�าราชการไงล�ะครับ แถมูเรายังมีูเจ�าบ�าน์ อบจ. สู่งขลา
ใจดิ์ีช�วียจ�ายใน์ระยะที่เร่�องต้�าง ๆ ยังไมู�ลงต้ัวีดิ์�วีย

คน์ไทยเราใจดิ์ีและใจถึงครับ ทุกฝ่ายเช่�อวี�าจ�ายเง์น์ให� โรงแรมู 
เพื่่�อกักต้ัวีผ่�ที่อาจจะมูีเช่้อ ดิ์ีกวี�าป้ล�อยให�คน์ผ�าน์ไป้แพื่ร�เช่้อต้์ดิ์ต้�อคน์อ่�น์ ๆ 
รวีมูทั้งท�าน์น์ักรบเสู่่้อกาวีน์์ดิ์�วีย

เมู่องจีน์ก็เคยทำาแบบน้ั์น์ใน์ต้อน์แรก แต้�ต้อน์น้ี์เป้ลี่ยน์แล�วีครับ 
คน์จีน์กลับป้ระเทศัจีน์ต้�องโดิ์น์กักตั้วีที่โรงแรมูใน์เมู่องที่เคร่�องบ์น์ลงจาก
ต้�างป้ระเทศัเป้็น์เวีลา 14 วีัน์ แล�วีย�ายสู่ถาน์ที่กักต้ัวีไป้จังหวีัดิ์ที่ป้ลายทาง
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อีก 14 วีัน์ ผ่�เดิ์์น์ทางต้�องจ�ายค�าห�องค�าอาหารและอ่�น์ ๆ ทั้ง 28 วีัน์ครับ
เขาคงจะค์ดิ์วี�าคน์เดิ์์น์ทางกลับจากต้�างป้ระเทศัน์�าจะมูีเง์น์จ�ายไดิ์� คน์เดิ์์น์
ทางต้�องแบกรับควีามูมูั่น์คงทางสูุ่ขภาพื่ป้ลอดิ์จากโรคต้์ดิ์เช่้อของคน์อ่�น์ ๆ
ถ�ามูั่งคั่งก็คงโอเคกระมูังครับ

อ�าน์มูาถึงต้รงน์ี้ คน์ไทยคงรักชาต้์ไทยมูากขึ้น์อีกเป้็น์กอง
แต้�ก็อย�าล่มูน์ะครับ จากน์ี้ ไป้ น์ับวีัน์เราจะมูีแต้�รายจ�าย รายไดิ์�

ยังไมู�ร่�จะเอามูาจากไหน์ รัฐบาลต้�องก่�จน์เก่อบจะชน์เพื่ดิ์าน์ควีามูม่ัูน์คง
ทางการคลังแล�วี 

เราเคยทะน์งต้น์วี�าเป้็น์หน์ี้ ไอเอ็มูเอฟ เมู่�อป้ี พื่.ศั. 2540 เพื่ียงไมู�กี่
ป้ีก็ใช�หน์ี้หมูดิ์ คราวีน์ั้น์ทุกอย�างยังพื่ร�อมู ค่�แข�งยังมูีไมู�มูาก คราวีน์ี้ ไมู�ร่�วี�า
จะต้์ดิ์กับดิ์ักโควี์ดิ์น์าน์กี่ป้ี 

เราคงมูีเศัรษฐก์จพื่อเพื่ียงที่ทำาให�เราอย่�รอดิ์ ชาต้์ไทยไมู�ล�มูสู่ลาย 
แต้�การใช�หน์ีอ้าจจะไมู�ง�าย ป้ระเทศัทางยโุรป้ใต้�จวีน์เจียน์จะล�มูละลายเพื่ราะ
หน์ีสู้่าธิารณะอย่�หลายรอบ ต้�องก่�เง์น์ป้ระเทศัอ่�น์มูาจ�ายเง์น์เดิ์อ่น์ข�าราชการ 
ถ�าจน์แล�วียังฟุ่มูเฟือยมู่อเต้์บ เราก็อาจจะต้กอย่�ใน์สู่ถาน์ะน์ั้น์ก็ไดิ์� 

ควีามูมูั่น์คงทุกมู์ต้์ต้�องมูีควีามูไมู�ป้ระมูาทเป้็น์ที่ต้ั้งครับ

     (13 พื่ฤษภาคมู 2563)





เมื่อผมจบแพทย์ไปทำางานในภาคอีสานใหม่ ๆ 
มีโรคใหม่ ๆ หลายโรค 

เช่น โรคไส้เน่าเป็นท่อน ๆ ในเด็กอายุราว 5-6 ขวบ 
ถ้าผ่าตัดเข้าไปจะพบว่าลำาไส้เน่าเป็นส่วน ๆ  

นักระบาดวิทยาฝรั่งสนใจจะทำาโครงการวิจัย
แต่ไม่ทันไร โรคนี้ก็หายไปเฉย ๆ 
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ตอนที่ 45 
ฉากทัศน์ทางระบาดวิทยาของโรคโควิด

โรคโควีด์ิ์ป้รากฏต้วัีใน์พื่ภ์พื่มูน์ษุย์เกอ่บ 6 เดิ์อ่น์แล�วี สู่ร�างควีามูป้ัน่์
ป้่วีน์วีุ�น์วีายไป้หมูดิ์ โควี์ดิ์จะอย่�ไป้น์าน์เท�าไรและลงท�ายจะเป้็น์อย�างไร ขึ้น์
กับป้ัจจัยหลายอย�าง ทั้งทางระบาดิ์วี์ทยาและวี์วีัฒน์าการของโรค ซึ่งก็ค่อ
การกลายพื่ัน์ธิุ์และคัดิ์เล่อกพื่ัน์ธิุข์องเช่้อที่ทำาให�เก์ดิ์โรค กับ “วี์วีัฒน์าการ” 
ร�วีมูของมูนุ์ษย์ บางท�าน์สู่งสู่ัยวี�าพื่ัน์ธุิกรรมูของมูนุ์ษย์มูีวี์วัีฒน์าการไดิ์�เร็วี
ขน์าดิ์น์ี้เชียวีหร่อ ไมู�ใช�วี์วีัฒน์าการเช์งพื่ัน์ธิุกรรมูครับ แต้�เป้็น์วี์วีัฒน์าการ
ทางสัู่งคมูและพื่ฤต้ก์รรมู ต้ลอดิ์จน์ควีามูร่�ทางวีท์ยาศัาสู่ต้รแ์ละเทคโน์โลย ี
ซึ่งถ�ารวีมูสู่์่งเหล�าน์ี้เข�าไป้ มูน์ุษย์จะเป้็น์สู่์่งมูีชีวี์ต้ที่มูีวี์วีัฒน์าการไดิ์�เร็วีที่สูุ่ดิ์
และไมู�มูีวีัน์หยุดิ์ยั้ง

ผมูไมู�สู่ามูารถพื่ยากรณ์วี�าโควี์ดิ์จะอย่�กับเราน์าน์เท�าไร แต้�จะดิ์่
วี์วีัฒน์าการของโรคระบาดิ์อ่�น์ ๆ มูาสู่ร�างหลาย ๆ ฉัากทัศัน์์ (scenarios) 
ให�ท�าน์ไดิ์�พื่จ์ารณา การเข�าใจวี�าเหตุ้การณจ์ะผนั์แป้รไป้ไดิ์�หลายแบบจะช�วีย
ให�เราเต้รียมูใจเต้รียมูกายไดิ์�ดิ์ี

ฉากทัศน์ที่ 1 ผ่านมาแล�วิก็ผ่านไป
ราวีป้ี พื่.ศั 2517 เมู่�อผมูจบแพื่ทย์ไป้ทำางาน์ใน์ภาคอีสู่าน์ใหมู� ๆ มูี

โรคใหมู� ๆ หลายโรค ที่ไมู�เคยเรียน์ใน์โรงเรียน์แพื่ทย์ สู่�วีน์ใหญ่�น์�าจะเป้็น์
โรคต้์ดิ์เช่้อ เช�น์ โรคไสู่�เน์�าเป้็น์ท�อน์ ๆ  (segmental necrotizing enteritis) 
ใน์เดิ์็กอายุราวี 5-6 ขวีบ เดิ์็กท�าทางแข็งแรงดิ์ี ป้วีดิ์ท�องท�องอ่ดิ์ ถ�าผ�าต้ัดิ์
เข�าไป้จะพื่บวี�าลำาไสู่�เน์�าเป้น็์สู่�วีน์ ๆ  น์กัระบาดิ์วีท์ยาฝรัง่สู่น์ใจจะทำาโครงการ
วี์จัย แต้�ไมู�ทัน์ไรโรคน์ี้ก็หายไป้เฉัย ๆ 
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อีกโรคหน์ึ่ง ค่อ Reye’s syndrome (กลุ�มูอาการราย) เดิ์็กอายุรุ�น์
ราวีคราวีเดีิ์ยวีกัน์มูาดิ์�วียการหอบแล�วีหมูดิ์สู่ต้์และเสีู่ยชีวี์ต้ ถ�าต้รวีจศัพื่
จะพื่บวี�ามูีการเป้ลี่ยน์แป้ลงใน์ต้ับและสู่มูอง ทีแรกฝร่ังเขาบอกวี�าอาจจะ
เก์ดิ์จากพื่์ษของเช่้อราช่�อ อะฟลาท็อกซ์น์ (aflatoxin) ซึ่งมูีมูากใน์ถั่วีล์สู่ง  
ต้�อมูาเขาอธิ์บายวี�าเก์ดิ์จากป้ฏ์ก์ร์ยาของไวีรัสู่ที่คล�ายอีสูุ่กอีใสู่ ทำาป้ฏ์ก์ร์ยา
กบัแอสู่ไพื่รน์์ทีอ่ย่�ใน์ยาแก�ไข� กมี็ูน์กัระบาดิ์วีท์ยาฝรัง่อกีเหมูอ่น์กนั์พื่ยายามู
จะวี์จัยเร่�องน้ี์ให�แจ�มูชัดิ์ แต้�เร่์มูวี์จัยไดิ์� ไมู�เท�าไหร�โรคน้ี์ก็หายไป้โดิ์ยทาง
สู่าธิารณสูุ่ขไมู�ไดิ์�ไป้ทำาอะไร

น์อกจากโรคต้ด์ิ์เช้่อ ยังมูีโรคไมู�ต้ด์ิ์เช้่อแต้�ระบาดิ์ไดิ์�น์�าดิ์อ่ย่�โรคหน่ึ์ง
ใน์ฤดิ์ห่น์าวีปี้ใกล� ๆ  กนั์ ชาวีบ�าน์เรยีกวี�า “โรคจ๋่” โรคน้ี์พื่บใน์ภาคอีสู่าน์มูาก
เป้็น์พื่์เศัษ ผ่�ป้่วียสู่�วีน์ใหญ่�จะเป้็น์ผ่�ชายหน์ุ�มู มูีป้ระวีัต้์วี�าไป้ทำาอะไรมูาบาง
อย�างจ่� ๆ ก็ต้กใจท่ีอวีัยวีะเพื่ศัหดิ์ตั้วีเหมู่อน์จะหายไป้ ข�าวีน้ี์แพื่ร�กระจาย
ไป้ทัว่ี มูคีน์เล�ากนั์วี�าหมู่�บ�าน์โน์�น์หมู่�บ�าน์น์ีมีู้โรคจ่ ๋จต์้แพื่ทยท่ี์เป้น็์น์กัระบาดิ์
วี์ทยาบอกวี�าเป้็น์โรคอุป้าทาน์ พื่อหมูดิ์ฤดิ์่หน์าวีโรคน์ี้ก็หายไป้และไมู�เคย
ไดิ์�ย์น์วี�ากลับมูาอีกเลย

พื่อโรคใหมู�มูา คำาอธิ์บายใหมู� ๆ ก็มูา แต้�ยังอธิ์บายไมู�ไดิ์� โรคก็หาย
ไป้แล�วี ไมู�สู่ามูารถต้รวีจสู่อบไดิ์�วี�า ที่วี�ามูาน์�ะจร์งหร่อเป้ล�า

โรคต้์ดิ์เช่้อใหญ่� ๆ ที่ผ�าน์มูาแล�วีผ�าน์ไป้ ก็ไดิ์�แก�โรคซารสู่์ (SARS) 
ซึ่งเก์ดิ์จากไวีรัสู่โคโรน์าคล�าย ๆ กัน์ แต้�ไมู�ไดิ์�เกี่ยวีข�องกัน์มูากใน์ทาง
วี์วีัฒน์าการ โรคน์ี้ระบาดิ์ป้ลายป้ี พื่.ศั. 2545 ไดิ์�ไมู�ถึงป้ี ยังไมู�ทัน์ไดิ์�พื่ัฒน์า
วีัคซีน์ (คงพื่ัฒน์าไมู�สู่ำาเร็จน์ั่น์แหละ) ซารสู่์ก็หายไป้จากโลก เข�าใจวี�าเก์ดิ์
จากป้ระสู่์ทธิ์ภาพื่ของการเวี�น์ระยะห�างทางสู่ังคมู (social distancing) ใน์
สู่มูัยน์ั้น์ ซึ่งมูีควีามูเข�มูงวีดิ์น์�อยกวี�าป้ัจจุบัน์มูาก

ฉากทัศน์ที่ 2 คือ มนุษย์ปิดล�อมไวิรัสู้ด�วิยวิัคซีนได�สู้ำาเร็จ
ต้ัวีอย�างของโรคแบบน์ี้ ค่อ ไข�ทรพื่์ษ หร่อ ฝีดิ์าษ ผมูขออน์ุญ่าต้

ออกน์อกเร่�องไป้สู่่�วีรรณคดิ์ีสู่องเร่�องสู่มูัยต้�น์กรุงรัต้น์โกส์ู่น์ทร์ท่ีเกี่ยวีกับ
ฝีดิ์าษเพื่่�อสู่ะท�อน์ให�เห็น์ม์ูต้์ทางจ์ต้ว์ีทยาและมู์ต้์ทางสู่ังคมูของโรคต้์ดิ์ต้�อ
ร�ายแรงโรคน์ี้
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เร่�องแรก ค่อ ราชาธิร์าช มีูทหารมูอญ่ท่ีเป้น็์สู่ายลับ (spy messen-
ger) ช่�อ อายมูน์ทะยา ฝ่าวีงล�อมูทหารพื่มู�าท่ีป้ดิิ์ล�อมูเข�าไป้กรงุหงสู่าวีดิ์ ีขา
เข�าผ�าน์การทดิ์สู่อบของพื่มู�าโดิ์ยต้ัดิ์หัวีทหารมูอญ่ดิ์�วียกัน์ที่บาดิ์เจ็บหน์ัก
แล�วีสู่�งพื่มู�าวีัน์ละหัวี เมู่�อพื่มู�าต้ายใจก็ออกรบแน์วีหน์�า แป้ลงเพื่ศั (ถอดิ์
เคร่�องแบบทหารพื่มู�าครับ ไมู�ใช�ผ�าต้ัดิ์) กลับเป้็น์มูอญ่ เข�ากรุงหงสู่าวีดิ์ีสู่�ง
สู่ารควีามูลับไดิ์�สู่ำาเร็จ หลังจากน์ั้น์ก็เยาะเย�ยทหารพื่มู�า จน์แมู�ทัพื่พื่มู�าสู่ั่ง
ล�อมูเมู่องให�แน์�น์หน์าย์่งขึ้น์ “น์กบ์น์ผ�าน์กำาแพื่งออกมูาก็อย�าไวี�ใจ ให�เอา
เกาทัณฑ์ย์งต้กให�หมูดิ์” แต้�สู่มู์งอายมูน์ทะยาก็ฝ่าวีงล�อมูพื่มู�าออกไป้จน์
ไดิ์� โดิ์ยเอาหยวีกทำาแพื่ ซ�อน์ดิ์าบไวี�ใน์มู่อแล�วีห�อต้ัวีเองดิ์�วียเฝือกทาดิ์�วีย
น์้ำาผึง้ให�แมูลงวีนั์ต้อมู เอาเสู่่�อป้ผ่�าขาวีลาดิ์ลง ให�เอาป้ลาเน์�ามูาใสู่�ลงเบ้่อง
ซ�ายเบ่้องขวีาลอยไป้ต้ามูน์้ำาโดิ์ยมูีผ่�หญ์่งโกน์หัวีเดิ์์น์มูาสู่�งหน์�าเมู่องต้ามู
คร่ำาครวีญ่วี�าสู่ามูีต้ายลงหน์�าศัึกจากไข�ทรพื่์ษมูา จะหาที่ฝังก็ไมู�ไดิ์� ทหาร
พื่มู�าเหน็์แพื่ลอยน้์ำาเหม็ูน์เน์�าและแมูลงวัีน์ต้อมู กก็ลัวีไข�ทรพื่ษ์ รบีค้ำาถ�อให�
ศัพื่ห�างเรอ่ของต้น์ จน์พื่�น์คุ�งน์้ำา สู่ม์ูงอายมูน์ทะยากเ็อาดิ์าบต้ดัิ์เฝือกวีาดิ์แพื่
เข�าต้ล์่ง สู่รุป้แล�วี เขาสู่อน์ศััต้ร่เร่�อง false negative test (การต้รวีจที่ให�
ผลลบป้ลอมู) ถึง 2 รอบ โดิ์ยรอบที่ 2 เขารอดิ์ออกมูาไดิ์�เพื่ราะร่�ธิรรมูชาต้์
ของมูน์ุษย์ที่เกลียดิ์และกลัวีโรคระบาดิ์

มูเีพื่่�อน์เล�าวี�าคน์ไทยทีอ่ย่�ใน์อเมูรก์าและยโุรป้ก�อน์โควีด์ิ์ระบาดิ์ ถ�า
รอต้รวีจต้ามูค์วีกวี�าจะนั์ดิ์ไดิ์�ต้�องเป้็น์สู่ัป้ดิ์าห์ วี์ธีิการลัดิ์ค์วีซึ่งไมู�ร่�วี�าทำากัน์
บ�อยหร่อเป้ล�า ค่อ ต้อน์โทรศััพื่ท์น์ัดิ์บอกเขาไป้เลยวี�ามูาจากป้ระเทศักำาลัง
พื่ัฒน์า สู่งสู่ัยวี�าวีัณโรคจะกำาเร์บ เท�าน์ี้ก็จะไดิ์�ต้รวีจโดิ์ยลัดิ์ค์วีเหมู่อน์อาย
มูน์ทะยาฝ่าวีงล�อมูพื่มู�าน์ั่น์แหละครับ คน์ไทยคน์ไหน์จะลองใช�วี์ธิีน์ี้ก็ลองดิ์่
แล�วีมูาเล�าสู่่�กัน์ฟังน์ะครับ 

อกีเร่�องทีแ่สู่ดิ์งให�เหน็์การตี้ต้รา หร่อ stigmatization จากไข�ทรพื่ษ์
ค่อ เร่�องอ์เหน์า

ต้ัวีละครช่�อ จรกา รอดิ์ต้ายจากฝีดิ์าษ ถ่กเยาะเย�ยถากถางจาก
อ์เหน์า พื่ระเอกร่ป้งามู ซึ่งเกี้ยวีน์างบุษบาโดิ์ยกล�าวีถึงจรกาวี�า

“... เมู่�อย์้มูเหมู่อน์หลอกหยอกเหมู่อน์ข่�
 ไมู�ควีรค่�เคียงพื่ักต้ร์สู่มูัครสู่มูาน์
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ดิ์ังกากาจชาต้์ช�าสู่าธิารณ์
มูาป้ระมูาณหมูายหงสู่์พื่งศั์พื่ระยา
แมู�น์แผ�น์ดิ์์น์สู่์้น์ชายที่พื่ึงเชย
อย�ามูีค่�เลยจะดิ์ีกวี�า...”
โถ จรกากม็ูนุ์ษยน์์ะครบั ไมู�ไดิ์�ทำาผ์ดิ์อะไร ทำาไมูอ์เหน์าต้�องมูาตี้ต้รา

ผ่�รอดิ์ต้ายจากไข�ทรพื่์ษกัน์อย�างน์ี้
โรคภยัไข�เจ็บกเ็ป้น็์อย�างน์ีแ้หละครบั น์อกจากทำาให�ร�างกายเจ็บป้ว่ีย

แล�วี ยังสู่ร�างบาดิ์แผลทางจ์ต้ใจจากการซ้ำาเต้์มูของมูน์ุษย์
เอาเป้็น์วี�าเดิ์ี๋ยวีน์ี้เราไมู�มูีไข�ทรพื่์ษแล�วี เพื่ราะเราพื่ัฒน์าการป้ล่กฝี

สู่ร�างภ่มู์คุ�มูกัน์หมู่� (herd immunity) ป้ิดิ์ล�อมูไข�ทรพื่์ษไดิ์�สู่ำาเร็จ แต้�กวี�าจะ
สู่ำาเร็จไดิ์�ต้�องใช�เวีลาน์าน์

สู่มูมูต้์วี�าใน์ท่ีสูุ่ดิ์เรามูีวีัคซีน์ป้้องกัน์โรคโควี์ดิ์ ระหวี�างป้ฏ์บัต้์การ 
กวีาดิ์ล�างโควี์ดิ์ดิ์�วียวีัคซีน์ เรายังจะมูีป้ัญ่หาวี�าวีัคซีน์กระจายไมู�ท่ัวีถึง คน์
บางกลุ�มูไมู�ยอมูฉีัดิ์ ทำาให�ระดิ์บัของ herd immunity สู่่งไมู�พื่อ ดิ์อ่ย�างโรคหดัิ์
สู่์ครับ มูีวีัคซีน์ที่ไดิ์�ผลมูากวี�า 50 ป้ีแล�วี แต้�โรคก็ยังระบาดิ์อย่� พื่วีกเราอาจ
จะไมู�ทราบวี�าเมู่�อ 2 ป้ีที่แล�วี พื่่้น์ที่ซึ่งป้ัจจุบัน์เป้็น์ที่ที่เราพื่ยายามูกวีาดิ์ล�าง
โคว์ีดิ์ใน์ 3 จังหวีัดิ์ชายแดิ์น์ใต้� เป้็น์เขต้ระบาดิ์หน์ักของโรคหัดิ์และคอต้ีบ 
มูีเดิ์็กต้ายหลายส์ู่บคน์ จากการที่ผ่�ป้กครองไมู�ยอมูเอาเดิ์็กไป้ฉีัดิ์วีัคซีน์
ป้ระเทศัที่เจร์ญ่แล�วีอย�างอเมูร์กาและอังกฤษก็ยังมูีป้ัญ่หาเร่�องหัดิ์คล�าย
กัน์ เพื่ราะมูีข�าวีล่อ (ซึ่งไมู�เป้็น์จร์ง) วี�าฉัีดิ์วีัคซีน์แล�วีทำาให�เพื่์่มูควีามูเสู่ี่ยง
ต้�อภาวีะออท์ซึมู หร่อ ที่คน์ไทยเราเรียกวี�าออท์สู่ต้์ก องค์การอน์ามูัยโลก
เคยฝัน์วี�าชาวีโลกจะฉัีดิ์วัีคซีน์จน์ครบแล�วีทำาให� โรคหัดิ์สู่่ญ่พัื่น์ธ์ุิไป้เหมู่อน์
ไข�ทรพื่์ษ ต้อน์น์ี้ไดิ์�แต้�ฝัน์หวีาน์ครับ

 
ฉากทัศน์ที่ 3 มนุษย์พัฒนาวิัคซีนไม่สู้ำาเร็จ โควิิดอย้่กับเราไปเรื่อย 

มูีโรคร�ายแรงอย่�หลายโรคที่มูนุ์ษย์ร่�จักมูาน์าน์แล�วีแต้�ก็ยังพัื่ฒน์า
วีัคซีน์ป้้องกัน์ไมู�สู่ำาเร็จ เช�น์ ไข�เล่อดิ์ออก ท่ีมีูวีัคซีน์แล�วี เร่์มูใช�ไป้ไดิ์�ไมู�กี่
เดิ์่อน์ใน์บางป้ระเทศั เช�น์ เมู็กซ์โก ฟิล์ป้ป้ิน์สู่์ เมู่องไทยก็มูีโรงพื่ยาบาล
เอกชน์เร์่มูน์ำาวีัคซีน์น์ี้เข�ามูาใช� แต้�ก็ต้�องรีบถอยกลับมูาต้ั้งหลัก เพื่ราะเดิ์็ก
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ท่ีฉัีดิ์วีัคซีน์แล�วีถ�าป้่วียจะมูีอาการไข�เล่อดิ์ออกรุน์แรงข้ึน์ โรคเอดิ์สู่์เป้็น์อีก
โรคหน์ึ่งที่มูีรัฐบาลและบร์ษัทยักษ์ใหญ่�ทุ�มูทุน์ แต้�ทุกคน์ก็ควี�าน์้ำาเหลวี โรค
ซาร์สู่ก็ไมู�มีูวีคัซนี์ โชคดีิ์ทีมู่นั์หายไป้เอง (อาจจะเก์ดิ์จาก social distancing 
ใน์ต้อน์น์ั้น์)

การทดิ์ลองวัีคซีน์จะให�ดิ์ีต้�องทดิ์สู่อบช�วีงมีูโรคระบาดิ์ โดิ์ยพื่์สู่่จน์์
วี�าชุมูชน์ที่ ไดิ์�วัีคซีน์มูีอัต้ราการระบาดิ์ของเช้่อน์�อยกวี�าชุมูชน์ (หร่อกลุ�มู
ควีบคุมู) ที่ไมู�ไดิ์�วีัคซีน์ สู่ภาพื่ของป้ระเทศัอเมูร์กาใน์ขณะน์ี้เหมูาะสู่มูที่สูุ่ดิ์
สู่ำาหรับการทดิ์ลองวัีคซีน์ เพื่ราะกลุ�มูควีบคุมูจะมีูการระบาดิ์รุน์แรงมูาก 
ถ�ามูีวีัคซีน์ดีิ์จะเห็น์ผลชะงัดิ์ แต้�กวี�าจะพื่ัฒน์าวีัคซีน์มูาใช� ไดิ์� โรคก็อาจจะ
หยุดิ์ระบาดิ์ไป้แล�วี

ผ่�น์ำาใน์องคก์ารอน์ามัูยโลกเพื่์ง่จะให�สู่มัูภาษณ์ไป้วี�า โควีด์ิ์คงไมู�จาก
เราไป้ง�าย เราต้�องเรียน์ร่�ที่จะอย่�กับโควี์ดิ์ เหมู่อน์เราอย่�กับเอดิ์สู่์ซึ่งเรายัง
ไมู�มูวีีคัซนี์ และอย่�กับโรคหดัิ์ซึง่เรามีูวีคัซนี์แล�วีแต้�ยงักวีาดิ์ล�างโรคไมู�สู่ำาเรจ็ 

ที่จร์งเร่�องเอดิ์ส์ู่ มูนุ์ษย์ไมู�ไดิ์�เรียน์ร่�ท่ีจะอย่�ไป้วีัน์ ๆ กับโรคน้ี์น์ะ
ครับ เรามูีกระบวีน์การทั้งวี์ทยาศัาสู่ต้ร์และสู่ังคมูศัาสู่ต้ร์ที่แก�ป้ัญ่หาเอดิ์สู่์
ไดิ์�ผลมูาแล�วี

เรามูีผ่�น์ำาโลกอย�างคุณมูีชัย วีีระไวีทยะ และ คุณหมูอวี์วัีฒน์์ โร
จน์พื่์ทยากร มูารณรงค์ให�ใช�ถุงยางอน์ามูัย 100% ไดิ์�สู่ำาเร็จ โรคก็เพื่ลาลง
ไป้มูาก ต้�อมูามูียาต้�าน์ไวีรัสู่โรคเอดิ์สู่์ซึ่งราคาแพื่งมูาก พื่ี่น์�องผ่�ต้์ดิ์เช่้อโดิ์ย
ควีามูสู่น์ับสู่น์ุน์ของเอ็น์จีโอก็ร�วีมูกัน์รณรงค์จน์กลายเป้็น์ยาท่ีรักษาฟรีท่ัวี
โลก ควีามูก�าวีหน์�าของเภสู่ชัศัาสู่ต้รแ์ละพื่ฒัน์าการทางสู่งัคมูทำาให�เราไมู�มูี
คน์ไข�เอดิ์ส์ู่ป้่วียน์อน์แน์�น์โรงพื่ยาบาล ศัพื่ผ่�ป้่วียเอดิ์ส์ู่ไมู�แน์�น์วัีดิ์ เหมู่อน์
สู่มูัยเอดิ์สู่์ระบาดิ์เมู่�อป้ีพื่.ศั. 2535

ป้ัจจุบัน์เช่้อ HIV เป้ลี่ยน์ท์ศัทางการระบาดิ์ไป้ที่ชายรักชาย  
น์อกเหน์่อจากการสู่�งเสู่ร์มูการใช�ถุงยางอน์ามูัยแล�วี วีงการสู่าธิารณสูุ่ขยัง 
สู่�งเสู่ร์มูให�กลุ�มูเส่ีู่ยงเหล�าน้ี์ใช�ยาต้�าน์เช่อ้ก์น์ป้้องกนั์ต้ลอดิ์ เหมูอ่น์ผ่�หญ์่งก์น์
ยาคุมูป้้องกัน์การต้ั้งครรภ์ ควีามูก�าวีหน์�าทางวี์ทยาศัาสู่ต้ร์เทคโน์โลยีและ
พื่ัฒน์าการทางสัู่งคมูลดิ์การตี้ต้ราบาป้ เพื่์่มูการเข�าถึงบร์การสู่าธิารณสุู่ข 
ค่อ คำาต้อบใน์การแก�ป้ัญ่หาโรคเอดิ์สู่์ที่ไดิ์�รับการพื่์สู่่จน์์แล�วี
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ก�อน์จบมูนุ์ษย์ยังอย่�ดิ์�วียกัน์กับอีกโรคหน่ึ์งมูาน์าน์มูากและก็ยังไมู�
เล์กราเสีู่ยที ค่อ วัีณโรค โรคน้ี์ต้์ดิ์ต้�อผ�าน์ลมูหายใจเหมู่อน์โควี์ดิ์ ค�า R0 
หร่อ basic reproduction number ของวีัณโรคสู่่งกวี�าโควี์ดิ์ และเท�า ๆ 
กับโรคหัดิ์ ค่อ ป้ระมูาณ 9 น์ั่น์ค่อ ถ�าไมู�มูีวีัคซีน์ หร่อ การป้้องกัน์หร่อรักษา
เลย ผ่�ป้่วียวีัณโรค 1 คน์ กวี�าจะหายป้่วีย จะแพื่ร�โรคไป้ต้์ดิ์ผ่�สู่ัมูผัสู่โรค 9 
คน์ ที่เป้็น์เช�น์น์ั้น์เพื่ราะระยะเวีลาแพื่ร�เช้่อของผ่�ป้่วียที่ไมู�ไดิ์�รับการรักษา
จะยาวีน์าน์หลายป้ี

เช�น์เดีิ์ยวีกบัโรคเอดิ์สู่ ์เรายงัไมู�มูวีีคัซนี์ที่ไดิ์�ผลใน์การป้อ้งกนั์วีณัโรค
วีัคซีน์บีซีจี (BCG) ที่ฉัีดิ์กัน์ป้้องกัน์เดิ์็กเล็กไมู�ให�ต้์ดิ์เช่้อวีัณโรคแล�วีอาการ
รุน์แรง เมู่�อโต้ขึ้น์เดิ์็กเหล�าน์ี้ก็เสู่ี่ยงต้�อการต้์ดิ์เช้่อและป้่วียดิ์�วียวัีณโรค 
ไดิ์�พื่อ ๆ กับเดิ์็กรุ�น์เดิ์ียวีกัน์ที่ไมู�ไดิ์�ฉัีดิ์วีัคซีน์บีซีจี

การควีบคุมูวีัณโรคใน์ป้ัจจุบัน์ก็ค่อต้รวีจค�น์หาผ่�ป้่วีย สู่อบสู่วีน์โรค
หาผ่�สู่ัมูผัสู่ รักษาผ่�ป้่วียและผ่�ต้์ดิ์เช่้อให�หายขาดิ์ เพื่่�อต้ัดิ์วีงจรไมู�ให�แพื่ร�โรค 
ฟงัดิ์แ่ล�วีเหมูอ่น์ง�าย แต้�ทีจ่รง์แล�วียาก เอาไวี�ยกยอดิ์ไป้อธิบ์ายใน์ต้อน์หน์�า

ฉัากทัศัน์์สูุ่ดิ์ท�ายที่วี�าน้ี์ เราจะต้�องอย่�กับโควี์ดิ์เหมู่อน์กับเราอย่�กับ
เอดิ์ส์ู่และวัีณโรค แต้�โควี์ดิ์เป้็น์โรคใหมู� เราเห็น์ผลกระทบของโควี์ดิ์ดิ์�าน์
เศัรษฐก์จชัดิ์เจน์ แต้�เรายังไมู�ค�อยร่�วี�าผลกระทบทางสัู่งคมูจะเป้็น์อย�างไร 
โดิ์ยเฉัพื่าะเร่�อง Digital Divide คำาน์ี้ค่ออะไร ทำาไมูจึงมูีควีามูสู่ำาคัญ่ใน์ยุค
โควี์ดิ์ ต้์ดิ์ต้ามูต้�อน์ะครับ

     (16 พื่ฤษภาคมู 2563)







อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทาง
ไปสู่การเพิ่มรายจ่ายมากกว่าเพิ่มรายรับ  

ทำาอย่างไรรัฐบาลจึงจะช่วยให้ประชาชนชั้นล่าง
ได้ใช้อินเทอร์เน็ตในการสร้างรายได้ให้ได้มากกว่ารายจ่าย  

เพื่อให้ Digital Divide เปลี่ยนเป็น Digital Divine
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ตอนที่ 46 
โควิด กับ ไอที:  
Digital Divide หรือ Digital Divine

ต้อน์น์ี้ขออน์ุญ่าต้ “เล�น์” คำาภาษาอังกฤษซึ่งเป้็น์ภาษาทาง
วี์ทยาศัาสู่ต้ร์และเทคโน์โลยีสู่ักหน์�อยน์ะครับ

ไดิ์�กล�าวีใน์ต้อน์ทีผ่�าน์มูาแล�วีวี�าโควีด์ิ์จะออกหวัี คอ่โรคลกุลามูต้�อไป้ 
หร่อออกก�อย ค่อโรคสู่งบ ให�รอดิ์่วี์วีัฒน์าการของไวีรัสู่ต้ัวีน์ี้ กับวี์วีัฒน์าการ
ของมูน์ุษย์ 

มูีน์ักไวีรัสู่วี์ทยารายงาน์วี�าเป้็น์ไป้ไดิ์�วี�าเช้่อจะมีูวี์วัีฒน์าการแล�วีมีู
ควีามูรุน์แรงมูากขึ้น์ คน์จะต้ายมูากขึ้น์ ผมูวี�าก็เป้็น์ไป้ไดิ์�ดิ์�วียควีามูบังเอ์ญ่
ใน์ระยะสู่ั้น์ ๆ แต้�การคัดิ์เล่อกสู่ายพื่ัน์ธิุ์จะทำาให�ใน์ที่สูุ่ดิ์แล�วีมูีเช่้อที่รุน์แรง
น์�อยลง แต้�อย่�กับมูน์ุษย์ไดิ์�น์าน์ขึ้น์ หร่อมู์ฉัะน์ั้น์ก็หายไป้ 

สู่�วีน์มูนุ์ษยก์ม็ูวีีว์ีฒัน์าการดิ์�วียระบบสัู่งคมูและเทคโน์โลย ีทำาให�ต้ด์ิ์
เช่้อไวีรัสู่น์�อยลง เช�น์ มูีการเป้ลี่ยน์พื่ฤต้์กรรมูดิ์�าน์ work from home และ 
social distancing มูากขึน้์ ป้อ้งกนั์ดิ์�วียหน์�ากากอน์ามูยัและล�างมู่อมูากข้ึน์ 
และต้อน์น์ี้ป้ระเทศัไทยก็เร์่มูพื่ัฒน์า app บน์มู่อถ่อ “ไทยชน์ะ” เพื่่�อใช�ใน์
การควีบคุมูโรคให�มูีป้ระสู่์ทธิ์ภาพื่มูากขึ้น์

พื่ฒัน์าการทางเทคโน์โลยสีู่�วีน์ใหญ่� ไมู�ใช�เพื่ราะมูน์ษุยรุ์�น์ใหมู�ฉัลาดิ์
หลกัแหลมูขึน้์ แต้�เป้น็์เพื่ราะการสู่ัง่สู่มูควีามูร่� สู่�งถ�ายจากรุ�น์สู่่�รุ�น์ดิ์�วียระบบ
การศัึกษา การวี์จัย และระบบสู่ังคมู ถ�าเราไมู�มูีพื่่้น์ฐาน์ควีามูร่�เร่�องไวีรัสู่ 
เราจะร่� ไดิ์�อย�างไรวี�ามีูสู่์่งท่ีเรียกวี�าเช้่อ SARS-CoV-2 หร่อเช้่อโควี์ดิ์ที่วี�า
อย่�จร์ง ควีามูร่�พื่่้น์ฐาน์เร่�อง DNA (กรณีของโควี์ดิ์ค่อ RNA) ไดิ์�พื่ัฒน์า
มูาจน์ถึงจุดิ์ที่ร่�วี�าจะพื่ัฒน์าวี์ธิีต้รวีจวี์น์์จฉััยให�แน์�น์อน์เช่�อถ่อไดิ์�และใช�กับ 
คน์เป้็น์ล�าน์ ๆ คน์ ไดิ์�อย�างไร
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โชคดิ์ีท่ีป้ระเทศัไทยมูีวี์ทยาศัาสู่ต้ร์และเทคโน์โลยีที่จำาเป้็น์ใน์การ
ควีบคุมูโรค ทั้งดิ์�าน์ระบาดิ์วี์ทยาและห�องป้ฏ์บัต้์การ ซึ่งถ�ายทอดิ์มูาจาก
สู่ากล ทำาให�ไมู�ถ่กโควี์ดิ์ขวี์ดิ์ไสู่�กระจุย แต้�เราคงไมู�มีูควีามูสู่ามูารถพัื่ฒน์า
และผล์ต้วีัคซีน์สู่ำาหรับโรคน้ี์ ต้�องรอซ้่อจากมูหาอำาน์าจทางไบโอเทคอย�าง
อเมูร์กา/ยุโรป้ หร่อ จีน์/ญ่ี่ปุ้่น์/เกาหลี ซึ่งก็ไมู�แน์�วี�าจะค�น์ควี�าและผล์ต้ไดิ์�
ผลจร์งหร่อไมู�

ก�อน์ยุคฟองสู่บ่�แต้กป้ี พื่.ศั. 2540 ป้ระเทศัไทยกำาลังจะเป้็น์มูังกร
ต้ัวีใหมู�แห�งเอเชีย เน์่�องจากมูีควีามูสู่ามูารถใน์การแข�งขัน์ทางเศัรษฐก์จไดิ์�
หลากหลายสู่าขา หลังฟองสู่บ่�แต้กมูังกรกลับกลายเป้็น์ง่เขียวีเหมู่อน์เดิ์์มู
ค่�แข�งรอบบ�าน์ไล�ต้ามูจวีน์จะทัน์ อุต้สู่าหกรรมูท่ีเน์�น์แรงงาน์ถ่กย�ายไป้ยัง
ป้ระเทศัที่ค�าแรงถ่กกวี�า ควีามูสู่ามูารถใน์การแข�งขัน์ที่หลากหลายลดิ์ลง
การท�องเที่ยวีกลายเป้็น์รายไดิ์�หลัก ไทยเร่์มูร่�วี�าต้�องพัื่ฒน์าเทคโน์โลยีที่
เรียกวี�า ไทยแลน์ดิ์์ 4.0 ทั้งทางดิ์์จ์ต้อลและไบโอเทค แต้�วี์่งไป้ไดิ์�ไมู�ถึง 0.4 
ก็โดิ์น์โควี์ดิ์เจาะยางแต้ก แผน์เศัรษฐก์จทั้งหลายต้�องดิ์ัดิ์แป้ลงเป้็น์แผน์ใช�
เง์น์ก่�เพื่่�อฟื้น์ฟ่ป้ระเทศั จอดิ์รถถอดิ์ล�อเป้ลี่ยน์ยาง กวี�าจะขับต้�อไป้ไดิ์�ถึง  
กมู.4.0 ต้�องใช�เวีลากี่ป้ีก็ไมู�ร่�

เทคโน์โลยีทีน่์ำามูาใช�มูากเป้น็์พื่เ์ศัษเพื่่�อเร�งรดัิ์ไป้สู่่� 4.0 ไดิ์�เรว็ีหน์�อย
ใน์ช�วีงโควี์ดิ์ขณะน์ี้ ค่อ เทคโน์โลยีสู่ารสู่น์เทศั (information technology 
หร่อ ไอที บางทีก็เรียก ไอซีที เพื่ราะมูี C ค่อ communication อย่�ต้รง
กลาง) ซึง่พื่ฒัน์าต้�อเน์่�องจากการทีป่้ระชาชน์ทุกคน์มูเีลขป้ระจำาต้วัี 13 หลกั
ซึ่งผ่กกับโทรศััพื่ท์มู่อถ่อ บัญ่ชีธิน์าคาร และสู่์ทธิ์อ่�น์ ๆ ที่รัฐบาลสู่น์ับสู่น์ุน์
ขณะน้ี์กระทรวีงดิ์์จ์ทัลกำาลังเร่์มูโครงการ app “ไทยชน์ะ” บน์โทรศััพื่ท์ 
มู่อถ่อ ซึ่งเป้็น์การเร์่มูใช�ไอทีใน์การควีบคุมูโรค น์ับวี�าดิ์ีมูากถึงแมู�วี�าจะเร์่มู
ช�าไป้และใช�ใน์วีงจำากัดิ์เฉัพื่าะศั่น์ย์การค�าเป้็น์สู่�วีน์ใหญ่�ก็ต้ามู

ไอทีมีูแน์วีโน์�มูจะใช�กัน์อย�างกวี�างขวีางขึ้น์มูากใน์ยุคโควี์ดิ์ ทั้งการ
ป้ระชุมู การทำามูาค�าขาย และการศัึกษา ใน์ขณะเดิ์ียวีกัน์เทคโน์โลยีไอที 
ก็กำาลังก�าวีสู่่�ระบบ 5G ซึ่งรวีดิ์เร็วีขึ้น์ และใน์ที่สูุ่ดิ์ค่อ Internet of Things 
(IoT) ซ่ึงเก่อบทกุสู่์ง่ทกุอย�างใน์ชวีีต์้ป้ระจำาวัีน์จะต์้ดิ์ต้�อกนั์ผ�าน์อ์น์เทอรเ์น์ต็้
หมูดิ์ ไอทีจึงเป้็น์เคร่�องมู่อสู่ำาคัญ่ใน์การเยียวียาป้ัญ่หาโควี์ดิ์
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อน์์เทอร์เน์ต็้กลายเป้น็์ป้จัจยัสู่ำาคญั่สู่ำาหรับครวัีเรอ่น์ สู่มูยัก�อน์ภาษา
อังกฤษเป้รียบเทียบครอบครัวีรวียกับจน์วี�า “The Haves and The Have 
Nots” ภาษาไทยน์�าจะแป้ลเล�น์ ๆ  วี�า”พื่วีกมูั่งมูีกับพื่วีกมูีมูั่งไมู�มูีมูั่ง” ต้�อมูา
เมู่�อมูีอ์น์เทอร์เน์็ต้แพื่ร�หลาย ก็เต้์มูคำาวี�า Net ลงไป้เก์ดิ์คำาวี�า “The Have 
Nets and the Have Nots” ซึ่งสู่�อควีามูหมูายวี�า การมูีอ์น์เทอร์เน์็ต้ให�ใช�
จึงเป้็น์สู่ัญ่ลักษณ์ของควีามูมูีอัน์จะก์น์ 

ขอน์อกเร่�องน์์ดิ์หน์ึ่ง ถ�าเป้็น์คน์ไทยบางที Net ก็อาจจะหมูายถึง
เสู่�น์สู่าย The Have Nets ของเราอาจจะหมูายถึงพื่วีกมูีเสู่�น์สู่าย สู่�วีน์พื่วีก 
The Have Nots จึงกลายเป้็น์ “เกาเหลา” ค่อ ไมู�มูีเสู่�น์สู่าย หร่ออาจจะไมู�
ก์น์เสู่�น์ เข�ากับคน์อ่�น์ไมู�ค�อยไดิ์� แล�วีแต้�กรณี

The Have Nets and The Have Nots รวีมูกัน์เป้็น์สู่ภาวีะที่
เรียกวี�า Digital Divide คำาวี�า Digital ก็เหมู่อน์กับอ์น์เทอร์เน์็ต้ “Digital  
Divide” หมูายถึง ควีามูไมู�เท�าเทียมูกัน์ทางสู่ังคมูเศัรษฐก์จที่คน์บางสู่�วีน์ 
ไมู�สู่ามูารถเข�าถงึอ์น์เทอรเ์น์ต็้ไดิ์� ชมุูชน์ทีร่่ำารวียมีูระบบอ์น์เทอรเ์น์ต็้ควีามูเรว็ี
สู่่งดิ์�วียต้�น์ทุน์ที่ไมู�สู่่งมูาก ชุมูชน์ที่ห�างไกลออกไป้เข�าถึงอ์น์เทอร์เน์็ต้ยาก
และต้�น์ทนุ์สู่่ง ช�องวี�างระหวี�างเมูอ่งใหญ่�กับชน์บททีมีู่อย่�แล�วีจงึขยายกวี�าง
ขึ้น์ดิ์�วีย Digital Divide

รัฐบาลทุกแห�งใน์โลกจึงพื่ยายามูขยายอ์น์เทอร์เน์็ต้ให�ครอบคลุมู
ทั่วีป้ระเทศั อย�างเช�น์ป้ระเทศัไทยมีูโครงการ “อ์น์เทอร์เน์็ต้ชายขอบ” 
ครอบคลุมูพื่่้น์ที่ชายแดิ์น์ทุกแห�ง เพื่่�อลดิ์ Digital Divide 

เดิ์ีย๋วีน์ีย้คุ 4G ระบบอน์์เทอรเ์น์ต็้ไป้ต้ามูระบบโทรศัพัื่ท์มู่อถอ่ ต้�น์ทุน์
ทีจ่ะให�ป้ระชาชน์เข�าถงึอ์น์เทอร์เน์ต็้อย�างท่ัวีถงึถ่กลงไป้มูาก เรามีูหมูายเลข
โทรศััพื่ท์มู่อถ่อที่ใช�อย่�ใน์ป้ระเทศัไทยมูากกวี�าจำาน์วีน์ป้ระชากรไทย ชีวี์ต้
ควีามูเป้็น์อย่�ที่มีูอ์น์เทอร์เน์็ต้ดิ์ีขึ้น์ บางคน์อาจจะบอกวี�า Digital Divide 
กำาลังกลายเป้็น์ Digital Divine หร่อ เทพื่เจ�าดิ์์จ์ต้อล - คำาน์ี้ยังไมู�เห็น์วี�าที่
ไหน์เขาใช�กัน์น์ะครับ ใน์ยุคโควี์ดิ์ เราหวัีงวี�าเทพื่เจ�าองค์น้ี์โดิ์ยเฉัพื่าะ 5G 
อาจจะช�วียให�เศัรษฐก์จไทยฟื้น์ค่น์ไดิ์�อย�างรวีดิ์เร็วี

ยุคโควี์ดิ์จะทำาให� Digital Divide กลับมูาเพื่ราะคน์ไทยที่ต้กงาน์จะ
ไมู�มูเีงน์์เต้ม์ูเงน์์มูอ่ถอ่หรอ่เป้ล�า เร่�องน์ีต้้�องไป้ถามูบรษ์ทัทีใ่ห�บรก์าร ผมูเดิ์า
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วี�าอ์น์เทอร์เน์็ต้โดิ์ยเฉัพื่าะอย�างย่์งบน์มู่อถ่อไดิ์�กลายเป้็น์ส่์ู่งจำาเป้็น์สู่ำาหรับ
ชีวี์ต้แล�วี คงมูีคน์ที่เล์กใช�ไมู�มูากน์ัก รัฐบาลให�เง์น์มูาเดิ์่อน์ละ 5,000 บาท
น์�าจะพื่อเอาไป้เต้์มูเง์น์มู่อถ่อไดิ์�เดิ์่อน์ละ 150 – 300 บาท ซึ่งก็ค่อ 3-6% 
ของเง์น์ช�วียเหล่อ 

ทางท่ีดิ์ีรัฐบาลและพื่วีกเราต้�องขอร�องให�บร์ษัทเคร่อข�ายมู่อถ่อ 
ช�วียชาวีบ�าน์โดิ์ยจัดิ์ให�มูี hot spot ป้ล�อยสู่ัญ่ญ่าณให�มูีอ์น์เทอร์เน์็ต้ใช�ให�
ทั่วีถึงกวี�าที่เป้็น์อย่� เพื่่�อให�แน์�ใจวี�าโควี์ดิ์ไมู�สู่ร�างป้ัญ่หา Digital Divide 
มูากเก์น์ไป้

ป้ัญ่หา Digital Divide อัน์ดิ์ับแรกค่อการเข�าถึงซึ่งกล�าวีไป้แล�วี 
ป้ัญ่หาระดิ์ับที่สู่องที่ต้�องสู่น์ใจ ค่อ ควีามูสู่ามูารถใน์การใช�งาน์ (capacity) 
ของแต้�ละคน์ แต้�ละวัีย หรอ่แต้�ละครวัีเรอ่น์ที่ไมู�เท�ากนั์ โดิ์ยเฉัพื่าะการเสู่าะ
แสู่วีงหาควีามูร่�และวี์ธิีการไดิ์�ป้ระโยชน์์ใหมู� ๆ บน์อ์น์เทอร์เน์็ต้ ซึ่งขึ้น์กับ 
พื่่้น์ฐาน์การศัึกษาและเชาวีน์์ป้ัญ่ญ่าต้ลอดิ์จน์ควีามูสู่น์ใจ 

สู่ำาหรับคน์สู่�วีน์ใหญ่�ที่มูีพื่่้น์ฐาน์อ�อน์ อ์น์เทอร์เน์็ต้เป้็น์ช�องทางไป้สู่่�
การเพื่์มู่รายจ�ายมูากกวี�าเพื่์มู่รายรบั ทำาอย�างไรรฐับาลจึงจะช�วียให�ป้ระชาชน์
ชั้น์ล�างไดิ์�ใช�อ์น์เทอร์เน์็ต้ใน์การสู่ร�างรายไดิ์�ให�ไดิ์�มูากกวี�ารายจ�าย เพื่่�อให� 
Digital Divide เป้ลี่ยน์เป้็น์ Digital Divine

ยังมูีอีกระดิ์ับหน์ึ่งใน์การป้ระเมู์น์ Digital Divide ค่อการป้ระเมู์น์
ผลลัพื่ธิ์ขั้น์สูุ่ดิ์ท�าย (net outcome) ซึ่งก็ค่อ คุณภาพื่ชีวี์ต้ เศัรษฐก์จ สู่ังคมู
และสูุ่ขภาพื่ของผ่�ใช�อ์น์เทอร์เน์็ต้ ผลลัพื่ธิ์เหล�าน์ี้ ไมู�ไดิ์�ข้ึน์อย่�กับสู่มูรรถน์ะ 
ใน์การใช�งาน์อย�างเดีิ์ยวี แต้�ขึน้์อย่�กบัปั้จจัยภายใน์ของแต้�ละคน์และน์โยบาย
รัฐบาล 

ขั้น์สูุ่ดิ์ท�ายของ Digital Divide ค่อการเก์ดิ์ The Net Gainers and 
The Net Losers (“Net” ต้อน์น์ี้แป้ลวี�าสูุ่ทธิ์หร่อสูุ่ดิ์ท�าย ค่อ กำาไรสูุ่ทธิ์ กับ 
ขาดิ์ทุน์สูุ่ทธิ์ - ผมูค์ดิ์คำาน์ี้มูาเองเหมู่อน์กัน์ครับ)

ใน์วี์ชาฟิสู่์กสู่์ เมู่�ออะต้อมูถ่กย์งดิ์�วียอน์ุภาคพื่ลังงาน์สู่่ง อะต้อมูก็
จะแต้กสู่ลายเป้ลี่ยน์คุณสู่มูบัต้์ทั้งทางเคมูีและกายภาพื่ไป้เป้็น์สู่ารอ่�น์ ๆ 

ใน์ระดิ์ับมูน์ุษยชาต้์ เมู่�อสู่ังคมูถ่กพื่ลังการเป้ลี่ยน์แป้ลงป้ะทะอย�าง
รุน์แรง ควีามูสู่ัมูพื่ัน์ธิ์ระหวี�างผ่�คน์ก็เป้ลี่ยน์ไป้ การป้ฏ์วีัต้์อุต้สู่าหกรรมู
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ทุน์น์์ยมูก�อเก์ดิ์ The Haves and The Have Nots และการป้ฏ์วีัต้์ทาง
ดิ์์จ์ทัล ก�อเก์ดิ์ The Have Nets and The Have Nots 

เราต้�องดิ์่ต้�อไป้ใน์ยุคโควี์ดิ์วี�า จะมูีกลุ�มูไหน์เป้็น์ The Net Gainers 
and The Net Losers ใน์ที่สูุ่ดิ์

     (17 พื่ฤษภาคมู 2563)





บัดนี้ โลกได้วัคซีน 
ซึ่งช่วยกระตุ้นให้สร้างแอนติบอดีชั้นด ี

เหมือนฝึกทหารเสือแล้ว  
แต่วัคซีนหรือทหารเสือที่ฝึกในรุ่นที่ผ่านมานี้

ยังอยู่แต่ในศูนย์ฝึก ไม่ได้ผ่านศึกสงครามจริง   
วัคซีนจึงยังเชื่อไม่ได้ว่าจะได้ผลจริง 
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ตอนที่ 47 
วัคซีนป้องกันโควิด 
ในมุมมองทางระบาดวิทยา

ข�าวีดัิ์งระเบ์ดิ์เช�าน์ี ้คอ่ บร์ษทั Moderna ป้ระกาศัวี�าวัีคซนี์ mRNA-
1273 ของต้น์ซึ่งทดิ์ลองโดิ์ยสู่ถาบัน์ National Institutes of Health (NIH) 
ของอเมูรก์าซึง่เป้น็์กลาง สู่ามูารถกระตุ้�น์ร�างกายของอาสู่าสู่มัูคร 45 คน์ให�
สู่ร�าง neutralizing antibody (NAb) ใน์ระดิ์ับที่เท�ากัน์หร่อสู่่งกวี�า NAb 
ที่สู่ร�างขึ้น์โดิ์ยคน์ที่ต้์ดิ์เช่้อจากโรคโควี์ดิ์ต้ามูธิรรมูชาต้์ 

สู่�วีน์ใน์ป้ระเทศัอังกฤษ มูหาวี์ทยาลัยออกซฟอร์ดิ์รายงาน์วี�าไดิ์�
ทดิ์ลองวีัคซีน์ของต้น์ใน์ล์งแสู่มู (อ�าน์วี�า ล์งสู่ะแหฺมู) แล�วี พื่บวี�าล์งที่ไดิ์�
วีัคซีน์เมู่�อต้์ดิ์เช่้อโควี์ดิ์จะมูีอาการไมู�ค�อยรุน์แรง

เทียบ 2 ข�าวีน้ี์แล�วี ข�อมู่ลทางอเมูร์กาน์�าเช่�อถ่อกวี�าใน์แง�ท่ี 
ฉัีดิ์วีัคซีน์ให�มูน์ุษย์เป้็น์การต้อบสู่น์องของมูนุ์ษย์ซึ่งเป้็น์สู่ป้ีชีสู่์ (species) 
หลกัที่โควีด์ิ์ระบาดิ์ ขององักฤษเป้น็์การต้อบสู่น์องใน์ลง์ ซึง่อาจจะไมู�เหมูอ่น์
ใน์มูน์ษุย ์แต้�การวีดัิ์ขององักฤษดิ์กีวี�าใน์แง�ท่ีให�ลง์รบัเช่อ้โคว์ีดิ์โดิ์ยต้รงแล�วี
ดิ์่วี�าอาการเป้็น์อย�างไร ของอเมูร์กาคน์ที่รับวีัคซีน์ยังไมู�ไดิ์�ทดิ์สู่อบวี�าถ�ารับ
เช่้อจร์ง ๆ จะสู่่�กับเช่้อไดิ์�มูากเพื่ียงไร

Neutralizing antibody (NAb) ค่ออะไร ต้�างกับ แอน์ต้์บอดิ์ีทั่วีไป้
อย�างไร

คำาวี�า neutralize แป้ลวี�า ทำาให�เป้็น์กลาง ไมู�ไดิ์�แป้ลวี�าทำาลาย 
หรอ่ฆ�าท้์ง ใน์วีช์าแพื่ทย์แผน์ไทยน์�าจะต้รงกบัคำาวี�า “ยาแก�” เหมูอ่น์สัู่งกรณี
ต้รีชวีาเป้็น์สู่ารต้�าน์พื่์ษ (antitoxin) หอกโมูกขศัักดิ์์� ที่ท�าวีกุมูภกรรณเสู่ียบ
พื่ระลกัษมูณ ์แต้� Nab ที่ไดิ์�จากวัีคซนี์แน์�กวี�า เพื่ราะวีคัซนี์กระตุ้�น์ให�ร�างกาย
ฮึดิ์สู่่� เป้ิดิ์โรงงาน์ภายใน์ร�างกาย 



350 สู้โควิดแบบไทย ๆ

เมู่�อสู่มัูยผมูเป้็น์นั์กศัึกษาแพื่ทย์ อาจารย์ฝรั่งท่ีมู่ลน์์ธิ์ร็อกก้ีเฟล
เลอร์สู่�งมูาสู่อน์วี์ชาภ่มู์คุ�มูกัน์วี์ทยา (immunology) โดิ์ยใช�น์ักศัึกษาแพื่ทย์ 
(น์ศัพื่.) กบัหน์ท่ดิ์ลอง (ไมู�ใช�ใช� น์ศัพื่. เป้น็์หน์ท่ดิ์ลองน์ะครบั) อาจารยแ์บ�ง 
น์ศัพื่. เป้น็์สู่องกลุ�มู กลุ�มูแรกฉีัดิ์ทอ็กซอยด์ิ์ (toxoid) ป้้องกนั์บาดิ์ทะยักเข�า
ต้�น์แขน์ กระตุ้�น์ภมู่ค์ุ�มูกนั์อย่�สู่องรอบห�างกนั์หน์ึง่เดิ์อ่น์ กลุ�มูทีสู่่องเป้น็์กลุ�มู
ควีบคุมูไมู�ไดิ์�ทำาอะไร หลังจากกระตุ้�น์ดิ์�วียท็อกซอยดิ์์เข็มูสูุ่ดิ์ท�าย อาจารย์ 
ก็เจาะเล่อดิ์ของ น์ศัพื่. ทั้งสู่องกลุ�มู ป้ั่น์เอาเซรุ�มูมูาฉัีดิ์หน์่ทดิ์ลองสู่องต้ัวี
ต้�อ น์ศัพื่. 1 คน์ จากน์ั้น์จึงฉัีดิ์พื่์ษบาดิ์ทะยักเข�าไป้ใน์ต้ัวีหน์่ ป้รากฏวี�าหน์่ที่
ไดิ์�เซรุ�มูของ น์ศัพื่. ทีถ่ก่กระตุ้�น์ดิ์�วียทอ็กซอยดิ์ม์ูาก�อน์ไมู�เป้น็์อะไรเลย สู่�วีน์
หน่์ที่ไดิ์�เซรุ�มูจาก น์ศัพื่. กลุ�มูควีบคมุู ถ่กพื่ษ์บาดิ์ทะยกัชักดิ์์น้์ชกังอต้ายหมูดิ์
จำาต้์ดิ์ห่ต้์ดิ์ต้า ป้รกต้์ใน์ชั้น์เรียน์ผมูจะหลับใน์ชั่วีโมูงเล็กเชอร์เป้็น์ที่เล่�องล่อ
(เพื่ราะเอาแต้�ทำาก์จกรรมู สู่อบพื่อผ�าน์จากการเดิ์า และมูาหาควีามูร่�เอา
ทีหลัง) แต้�เร่�องการทดิ์ลองน์ี้จำาต้์ดิ์ต้าต้์ดิ์ใจจน์ถึงทุกวีัน์น์ี้

อีก 15 ปี้ต้�อมูา(ปี้ พื่.ศั. 2529) เมู่�อผมูทำางาน์เป้็น์อาจารย์อย่�
มูหาวี์ทยาลัยสู่งขลาน์คร์น์ทร์ มูีโรคบาดิ์ทะยักใน์เดิ์็กแรกคลอดิ์ระบาดิ์อย่�
ใน์จังหวัีดิ์สู่ต้่ลและจังหวัีดิ์กระบี่หนั์กหน์าสู่าหัสู่ท่ีสุู่ดิ์ใน์ป้ระเทศัไทย โรคน้ี์
เก์ดิ์จากการคลอดิ์ที่ไมู�ถ่กสูุ่ขลักษณะ บาดิ์แผลต้รงสู่ะดิ์่อเด็ิ์กแรกคลอดิ์มีู
เช่้อบาดิ์ทะยักต้กลงไป้ เช่้อสู่ร�างท็อกซ์น์ (toxin หร่อพื่์ษ) เข�าไป้ใน์กระแสู่
เล่อดิ์ของเดิ์็ก ทำาให�เดิ์็กชักต้ายเหมู่อน์หน์่ทดิ์ลองที่วี�า 

ผมูไดิ์�รับคำาเช์ญ่จากจังหวีัดิ์ท้ังสู่องให�ไป้ช�วียวีางแผน์ควีบคุมูโรค
น์ี้ ก็เลยใช�ป้ระสู่บการณ์ที่เห็น์มูา กอรป้กับเป้็น์ที่ร่�กัน์วี�าการฉัีดิ์ท็อกซอยดิ์์
ใน์หญ่์งต้ั้งครรภ์ NAb ที่แมู�สู่ร�างจะสู่�งผ�าน์รกไป้ให�ล่กใน์อุทรไดิ์� และงาน์
วี์จัยที่ผ�าน์มูาแสู่ดิ์งวี�าภ่ม์ูคุ�มูกัน์อย่�ไดิ์�น์าน์เป้็น์สู่์บ ๆ ปี้ ผมูจึงแน์ะน์ำาพ่ีื่
หมูอล�วีน์ บ่ชากรณ์ น์ายแพื่ทย์สู่าธิารณสูุ่ขจังหวีัดิ์กระบี่ ให�ฉัีดิ์ท็อกซอยดิ์์ 
ป้้องกัน์บาดิ์ทะยักให�หญ่์งวีัยเจร์ญ่พื่ัน์ธิุ์ทุกคน์ใน์จังหวีัดิ์กระบี่ให�ครบ  
3 เข็มู ครอบคลุมูไดิ์�ราวีร�อยละ 90 หลังจากน์ั้น์อีก 2 ป้ีต้�อมูาอุบัต้์การณ์
ของบาดิ์ทะยกัใน์เดิ์ก็แรกคลอดิ์กล็ดิ์ลงถึง 8 เท�า แต้�อะแฮ�มู ผมูเอาจังหวีดัิ์
สู่ต่้ลเป้็น์กลุ�มูควีบคุมู แน์ะน์ำาให�คุณหมูอวี์เชียร แก�น์พื่ลอย น์ายแพื่ทย์
สู่าธิารณสูุ่ขรุ�น์น์�องให�เข�มูงวีดิ์กับหมูอต้ำาแย (ภาษามูลาย่ทางชายแดิ์น์ใต้�
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เรยีกวี�า “โต๊้ะบแีดิ์”) และพื่ยายามูให�หญ่ง์ต้ั้งครรภม์ูาคลอดิ์ท่ีสู่ถานี์อน์ามัูย
ให�มูากหน์�อย กป็้รากฏวี�าอบุตั้ก์ารณบ์าดิ์ทะยกัเด็ิ์กแรกคลอดิ์ใน์จงัหวัีดิ์สู่ต้ล่
ก็ลดิ์ลง พื่อๆ กัน์กับที่จังหวีัดิ์กระบี่ 

สู่รุป้วี�า การเก์ดิ์บาดิ์ทะยักใน์เดิ์็กแรกคลอดิ์เป้็น์ปั้ญ่หาทางบร์การ
สู่าธิารณสุู่ข มูีวี์ธิีแก�ท่ีหลากหลาย ท็อกซอยด์ิ์ช�วียไดิ์� การบร์การที่ดีิ์ขึ้น์ 
ก็แก�ป้ัญ่หาไดิ์� ทำาวี์จัยใน์โรคที่กำาลังจะหมูดิ์ไป้ก็ดิ์ีอย�างครับ ทำาแล�วีเก์ดิ์ป้ิต้์
เหน็์ควีามูสู่ำาเรจ็ใน์การควีบคมุูโรค ต้�องอาศััยปั้ญ่ญ่าคอยเต้อ่น์สู่ต้ว์ี�าระบาดิ์
วี์ทยาของโรคทั้งหลายมูัน์ก็เป้็น์ของมูัน์อย�างน์ั้น์แหละ

เวีลาผ�าน์ไป้เร็วีเหมูอ่น์มูปี้กีบน์์ ป้จัจบุนั์จงัหวีดัิ์ทัง้สู่องของอนั์ดิ์ามูนั์
เป้็น์จังหวัีดิ์ท�องเท่ียวี ผ่�คน์มีูการศึักษา หญ่์งมีูครรภ์ทุกคน์คลอดิ์ท่ี 
โรงพื่ยาบาลทัง้หมูดิ์ หมูอต้ำาแยเป้น็์เพื่ยีงต้ำาน์าน์ท่ีเล�าล่อกนั์ ป้ระสู่บการณ์
ใน์การทำางาน์ใน์ภาคใต้�เก่อบ 40 ป้ีของผมูบอกวี�า เขต้อัน์ดิ์ามูัน์เป้็น์เขต้
ของป้ระชากรทีมู่สีู่ขุภาพื่ดิ์ทีีสู่่ดุิ์ใน์ป้ระเทศั (ยกเวี�น์จังหวีดัิ์ภเ่กต็้ซ่ึงเป้น็์ท่ีอย่�
ของคน์ต้�างชาต้ท่ี์มูาทำามูาหาก์น์เป้น็์สู่�วีน์ใหญ่�) ปั้ญ่หาของจงัหวัีดิ์ทัง้สู่องใน์ 
ต้อน์น้ี์ก็ค่อป้ัญ่หาเศัรษฐก์จจากโควี์ดิ์ ถ�าวีัคซีน์ป้้องกัน์โรคโควี์ดิ์ไดิ์�ผลดิ์ี 
ต้�อไป้นั์กท�องเที่ยวีจะไมู�ต้�องกลัวีการระบาดิ์ อัน์ดิ์ามูัน์ก็จะเฟื่องฟ่ (แต้� 
สู่์่งแวีดิ์ล�อมูก็คงเลวีลง) อีกครั้งหน์ึ่ง

เล�าน์อกเร่�องมูาซะยาวี ยังไมู�ไดิ์�บอกเลยวี�า NAb ต้�างจาก
แอน์ต้์บอดิ์ีทั่วีไป้อย�างไร

เมู่�อกี้เราพื่่ดิ์เร่�องการฉีัดิ์ท็อกซอยด์ิ์ บางคน์อาจจะถามูวี�าทำาไมู 
ไมู�เรียกวี�าวีัคซีน์ ท็อกซอยดิ์์ค่อสู่ารพื่์ษ (toxin) ที่เอามูาทำาให�อ�อน์ลง
จน์ไมู�เป้็น์อัน์ต้ราย ฉีัดิ์เข�าไป้เพื่่�อให�ร�างกายสู่ร�างแอน์ต้์บอดีิ์ที่เรียกวี�า 
“แอน์ต้์ท็อกซ์น์ (antitoxin)” มูายับยั้งพื่์ษ สู่�วีน์วีัคซีน์ค่อสู่�วีน์ของเช่้อโรคที่ 
เอามูาสู่กัดิ์ ฉัีดิ์เข�าไป้เพื่่�อให�ร�างกายสู่ร�างภ่ม์ูคุ�มูกัน์ (ซึ่งสู่�วีน์หน่ึ์งค่อ
แอน์ต้์บอดิ์ี) มูาทำาลายเช่้อโดิ์ยต้รง 

แอน์ต้์บอดิ์ีท่ัวีไป้ไมู�ไดิ์�มูีผลใน์การแก�พื่์ษหร่อป้้องกัน์การต้์ดิ์เช่้อ
เสู่มูอไป้ แอน์ต้์บอดิ์ีเหมู่อน์ทหาร มูีทั้งที่รบเก�ง เป้็น์ neutralizing anti-
body และพื่วีกที่เดิ์์น์ไป้เดิ์์น์มูา แสู่ดิ์งวี�ากำาลังมีูสู่งครามู เช้่อแต้�ละชน์์ดิ์
จะสู่ร�างแอน์ต้์บอดิ์ีที่มูีโครงสู่ร�างไมู�เหมู่อน์กัน์ มูีบางสู่�วีน์ของมูัน์ที่ทำาต้ัวี
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เหมู่อน์ฟัน์กุญ่แจที่จะทำาให�กุญ่แจท่ีไขเข�าไป้ใน์แมู�กุญ่แจคลายล็อกไดิ์�  
เป้็น์ตั้วีบ�งบอกวี�าร�างกายกำาลังมีูการสู่่�รบอย่�ภายใน์ เอาไวี�ช�วียวี์น์์จฉััยโรค 
แต้�แอน์ต้์บอดิ์ีพื่วีกน์ี้สู่�วีน์ใหญ่�ไมู�ใช�ทหารช้ัน์ดิ์ีซ่ึงเป้็น์ neutralizing anti-
body เพื่ราะอาจจะป้้องกนั์ร�างกายเราไมู�ไดิ์�เลย ใน์การป้ระเม์ูน์ผลวัีคซนี์จะ
มูีวี์ธิีวีัดิ์ neutralizing antibody ค่อวีัดิ์วี�าเซรุ�มูของคน์น์ั้น์ ๆ พื่อที่จะระงับ
การฆ�าเซลล์ของเช่้อโควี์ดิ์เป้็น์ ๆ หร่อไมู� ซึ่งต้�องทำาภายใต้�ห�องป้ลอดิ์เช่้อที่
มูคีวีามูป้ลอดิ์ภยัทางชวีีวีท์ยาสู่ง่มูาก เพื่ราะเช้่ออาจจะเล็ดิ์ลอดิ์ออกมูาทาง
อากาศัและเป้น็์อนั์ต้รายต้�อผ่�คน์ไดิ์� แลบ็ท่ีมูคีวีามูป้ลอดิ์ภยัสู่่ง ๆ  ขน์าดิ์น้ี์ยงั
ไมู�มูีใน์ป้ระเทศัไทยครับ

บัดิ์น้ี์ โลกไดิ์�วัีคซีน์ซึ่งช�วียกระตุ้�น์ให�สู่ร�างแอน์ต้์บอดีิ์ชั้น์ดีิ์เหมู่อน์ 
ฝึกทหารเสู่่อแล�วี แต้�วีัคซีน์หร่อทหารเสู่่อที่ฝึกใน์รุ�น์ที่ผ�าน์มูาน์ี้ยังอย่�แต้�ใน์
ศั่น์ย์ฝึก ไมู�ไดิ์�ผ�าน์ศัึกสู่งครามูจร์ง ค่อ คน์ที่ไดิ์�รับวีัคซีน์ยังไมู�ไดิ์�ถ่กทดิ์ลอง
ให�รับเช้่อใน์สู่ภาพื่ที่แท�จร์งทางระบาดิ์วี์ทยา วัีคซีน์จึงยังเช่�อไมู�ไดิ์�วี�าจะไดิ์� 
ผลจร์ง บร์ษัทผ่�วี์จัยบอกวี�าจะเร์่มูทดิ์ลองออกศัึกจร์ง ค่อ ฉัีดิ์ใน์ป้ระชากร
กลุ�มูเสู่ี่ยงจำาน์วีน์มูากต้ั้งแต้�เดิ์่อน์กรกฎาคมู ค่อ เดิ์่อน์หน์�าเป้็น์ต้�น์ไป้

ผมูเอาใจช�วียและเหน็์วี�า อเมูรก์าเป้น็์ป้ระเทศัท่ีดิ์ท่ีีสู่ดุิ์ป้ระเทศัหน์ึง่
ใน์การทดิ์ลองวีัคซีน์โควี์ดิ์ เพื่ราะมูีกลุ�มูเสู่ี่ยงมูากที่สูุ่ดิ์ใน์โลกใน์ขณะน์ี้ ชาวี
อเมูร์กัน์น์�าจะยังเสู่ี่ยงไป้อีกน์าน์ เน์่�องจากรัฐบาลเร�งให�คลายล็อกทั้ง ๆ ที่
โรคยังแพื่ร�กระจายอย่� ถ�าผมูเป้็น์ชาวีอเมูร์กัน์ผมูคงโกรธิน์ายทรัมูป้์มูากที่
ออกน์โยบายป้ล�อยให�คน์ต้ายโดิ์ยหลกีเล่ียงไดิ์� แต้�ถ�ามูองใน์แง�วีท์ยาศัาสู่ต้ร์
ล�วีน์ ๆ  น์โยบายของน์ายทรัมูป์้จะทำาให�การทดิ์ลองวัีดิ์ซนี์ไดิ์�ข�อสู่รปุ้เรว็ีขึน้์ ถ�า
วีคัซนี์ไดิ์�ผล คน์ที่ไดิ์�วีคัซนี์จะป้ว่ียน์�อยต้ายน์�อย สู่ถต์้ต์้�างกนั์อย�างชดัิ์เจน์กบั
กลุ�มูคน์ที่ไดิ์�ยาหลอกอ่�น์ ๆ  ซึ่งจะยังคงต้ายมูากอย่� เราก็จะเห็น์ป้ระสู่์ทธิ์ผล
ใน์การป้้องกัน์ (protective efficacy) ไดิ์�ชัดิ์เจน์ 

ถ�าสู่ถาน์การณ์โควีด์ิ์ใน์ไทยทรงตั้วีอย�างน้ี์ สู่มูมูต้ว์ี�ามูาทดิ์ลองวัีคซนี์
ใน์เมู่องไทยคงเก่อบจะหมูดิ์หวีังที่จะไดิ์�คำาต้อบ เพื่ราะกลุ�มูควีบคุมูของเรา
จะไมู�ค�อยต้์ดิ์เช่้อ ไมู�ค�อยต้าย มูีวีัคซีน์ที่ไดิ์�ผลก็มูองไมู�ค�อยเห็น์ผลควีามู
แต้กต้�าง เพื่ราะทั้งกลุ�มูที่ไดิ์�และไมู�ไดิ์�รับวีัคซีน์ล�วีน์แต้�ป้่วียน์�อยต้ายน์�อย 

สู่มูมูต้์วี�าพื่อคลายล็อกไดิ์�ไมู�กี่วัีน์ เราต้์ดิ์เช้่อกัน์เป้รอะควีบคุมูไมู�
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ไหวี ณ เวีลาน์ั้น์แหละครับที่จะเป้็น์เวีลาทองของการทดิ์ลองวี�าวีัคซีน์ 
จะป้้องกัน์โควี์ดิ์ใน์เมู่องไทยไดิ์�หร่อเป้ล�า ศับค. ฟังแล�วีคงบอกวี�า ขออย�า
ให� โควี์ดิ์ระบาดิ์เลย เรารอผลจากอเมูร์กาแล�วีค�อยมูาวี�ากัน์ดิ์ีกวี�า เดิ์าเอา
วี�าเราเป้็น์มูน์ุษย์เหมู่อน์อเมูร์กา ถ�าวีัคซีน์ป้้องกัน์ชาวีอเมูร์กัน์ไดิ์�ก็ต้�อง
ป้้องกัน์เราไดิ์�สู่์น์�า

ป้ระสู่์ทธิ์ผลใน์การป้้องกัน์โรคสู่ำาหรับคน์แต้�ละคน์กับสู่ำาหรับชุมูชน์
ต้�างกัน์น์ะครับ ต้์๊งต้�างวี�า mRNA-1273 วีัคซีน์ป้้องกัน์โควี์ดิ์มูีป้ระสู่์ทธิ์ผล
สู่ร�างภ่มู์คุ�มูกัน์ไดิ์�ร�อยละ 90 ซึ่งถ่อวี�าดิ์ีมูาก การฉัีดิ์วีัคซีน์ไมู�ครบทุกคน์จะ
ป้้องกัน์โรคไมู�ไดิ์� 

สู่มูมูต้์วี�ามูีป้ระชากรกลุ�มูเสู่ี่ยงทั้งหมูดิ์ 100 คน์ ฉัีดิ์ไดิ์�ครึ่งหน์ึ่งของ
ป้ระชากรเป้้าหมูาย ค่อ 50 คน์ ก็จะมูี 45 คน์ ที่มูีภ่มู์คุ�มูกัน์ ที่เหล่ออีก 55 
คน์หร่อป้ระชากรกวี�าครึ่งไมู�มูีภ่มู์คุ�มูกัน์ โรคก็ยังคงระบาดิ์ไดิ์�

ถ�าสู่าธิารณสูุ่ขเก�ง ฉัีดิ์วีัคซีน์ไดิ์� 99 ใน์ 100 คน์ มูีป้ระชากรที่ไมู�มูี
ภ่มู์คุ�มูกัน์เลยเพื่ียง 10 คน์ อย่�กระจายกัน์ ถ�ามูีบางคน์ป้่วียบ�าง แต้�โอกาสู่
ที่แพื่ร�ไป้สู่่�คน์ที่ไมู�มีูภ่มู์คุ�มูกัน์ก็ยังน์�อย เพื่ราะเก่อบทุกคน์มีูภ่มู์คุ�มูกัน์แล�วี  
ค�า R จะต่้ำากวี�า 1 มูาก เป้น็์แบบน้ี์อย่�สู่กัพัื่ก โรคกจ็ะค�อย ๆ  หายไป้จากชุมูชน์
ครบั คน์ที่ไมู�ไดิ์�รบัวีคัซนี์กพ็ื่ลอยป้ลอดิ์ภยัไป้ดิ์�วีย อนั์น้ี์เขาเรยีกวี�าภ่ม์ูคุ�มูกนั์
หมู่� (herd immunity) ซึง่จะเกด์ิ์ไดิ์�ก็ต้�อเมู่�อวีคัซนี์มีูป้ระส์ู่ทธ์ิผลดิ์ ีฉัดีิ์ไดิ์�ครบ
ถ�วีน์ทกุคน์ เช่อ้โควีด์ิ์เกด์ิ์ขึน้์ไดิ์�กับมูน์ษุยเ์ท�าน์ัน้์ ถ�าท่ัวีโลกร�วีมูมู่อร�วีมูใจกนั์
ฉัดีิ์วัีคซนี์ให�ครบ มูนุ์ษยท์ัว่ีโลกกจ็ะมีู herd immunity เป้น็์เวีลายาวีน์าน์ เช้่อ
ที่หลงเหล่อก็จะไมู�ร่�จะไป้ต้์ดิ์ใคร ใน์ที่สูุ่ดิ์ก็สู่่ญ่พื่ัน์ธิุ์เหมู่อน์ไข�ทรพื่์ษ

คุยมูาเสู่ียยาวี เรายังไมู�ร่�วี�าวีัคซีน์ mRNA-1273 จะมูีป้ระสู่์ทธิ์ผล
ป้้องกัน์โรคโควี์ดิ์ไดิ์�กี่เป้อร์เซ็น์ต์้ สู่รุป้วี�า ถ�าไดิ์�ป้ระสู่์ทธิ์ผลใน์การป้้องกัน์
สู่่งถึงร�อยละ 90 แบบวีัคซีน์ป้้องกัน์โรคหัดิ์ก็เป้็น์อาวีุธิที่ดิ์ี แต้�ถ�าป้้องกัน์ไดิ์�
แค�ร�อยละ 50 วีัคซีน์น์ี้อย�างเดิ์ียวีคงช�วียให�คน์พื่�น์ภัยโควี์ดิ์ไดิ์�ยาก ต้ัวีช�วีย
อ่�น์ ค่อ พื่ฤต้์กรรมูซึ่งรวีมูทั้ง social distancing สู่วีมูหน์�ากากอน์ามูัย และ 
ล�างมู่อ ก็ยังคงมูีควีามูสู่ำาคัญ่ไมู�น์�อย

ใน์เมู่องไทยถ�ามูีพื่ฤต้์กรรมูเหมู่อน์ 2 เดิ์่อน์ที่ผ�าน์มูา และทุกคน์ไดิ์�
รับวีัคซีน์หมูดิ์ แมู�ป้ระสู่์ทธิ์ผลของวัีคซีน์จะมูีเพื่ียงร�อยละ 50 เราก็น์�าจะ
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ป้้องกัน์ไดิ์�ใน์ระดิ์ับที่น์�าพื่อใจมูาก เพื่ราะควีามูเสู่ี่ยงพื่่้น์ฐาน์ของบ�าน์เราต้่ำา 
herd immunity ถึงแมู�จะไมู�มูาก แต้�เมู่�อรวีมูกับพื่ฤต้์กรรมูป้้องกัน์ที่ดิ์ีแล�วี
เราจะจับโควี์ดิ์ไดิ์�อย่�หมูัดิ์ ทำาให�จำาน์วีน์ผ่�ป้่วียรายใหมู�เหล่อน์�อย ๆ ต้ลอดิ์
เวีลา เศัรษฐก์จก็จะฟื้น์ต้ัวีไดิ์� โดิ์ยไมู�ยาก 

แต้�ถ�าเราหละหลวีมูกัน์ มูีผ่�ป้่วียรายใหมู�วีัน์ละมูากกวี�า 100 ราย
วีัคซีน์ที่มูีป้ระสู่์ทธิ์ผลเพื่ียงร�อยละ 50 ก็คงไมู�สู่ามูารถควีบคุมูโควี์ดิ์ให�
อย่�หมูัดิ์ไดิ์� ต้ัวีใครต้ัวีมูัน์น์ะครับ ไมู�ร่�ใครจะอย่�ฟากไหน์ (ร�อยละ 50 ที่มูี
ภ่มู์คุ�มูกัน์หร่อร�อยละ 50 ที่ไมู�มูีภ่มู์คุ�มูกัน์) ถ�ายังมูีผ่�ป้่วียใหมู�วีัน์ละ 50 ราย
โดิ์ยเฉัลี่ย บางวีัน์มูาก บางวีัน์น์�อย การท�องเที่ยวีและเศัรษฐก์จภาคอ่�น์ ๆ 
ก็คงจะจ๋อยเหมู่อน์เดิ์์มูน์ั่น์แหละครับ

     (19 พื่ฤษภาคมู 2563)







ผมได้มีโอกาสศึกษาเปรียบเทียบ
การระบาดของโควิดในชายแดนใต้ 

เทียบกับภาวะคุกคามที่อาจจะนำาไปสู่การระบาด 
บริเวณหรือผ่านด่านแม่สอด  

ทั้งสองพื้นที่มีปัญหาแรงงานข้ามชาติ  
ชายแดนใต้มีคนไทยชายแดนไปทำางานในมาเลเซีย  

ส่วนชายแดนเมียนมาเป็นแรงงานเมียนมา 
เข้ามาทำางานในไทย
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ตอนที่ 48 
แรงงานขาเข้าจากต่างประเทศ  
จะกักตัวกันอย่างไร

ใน์วีัน์น์ี้ป้ระเทศัใน์ทวีีป้ยุโรป้ป้ระกาศัเป้ิดิ์ป้ระเทศัรับน์ักท�องเที่ยวี
แล�วี เพื่่�อเร�งการฟื้น์ฟ่เศัรษฐก์จ ทั้ง ๆ ท่ียังมีูผ่�ป้่วียโควี์ดิ์จำาน์วีน์มูาก  
ดิ์่เหมู่อน์วี�ารัฐบาลแถวีน์ั้น์จะไมู�มูีทางเล่อก โดิ์ยเฉัพื่าะอ์ต้าลีซึ่งเสู่ียหาย
และเป้็น์หน์ี้เป้็น์สู่์น์อย�างมูาก ถ�าไมู�เป้ิดิ์ป้ระเทศัจะเอาเง์น์ที่ไหน์มูาใช�หน์ี้
ซึ่งมูีมูากกวี�ารายไดิ์�มูวีลรวีมูป้ระชาชาต้์ (GDP) เสู่ียอีก

ป้ระเทศัไทยและป้ระเทศัโดิ์ยรอบมีูควีามูร�ายแรงของการระบาดิ์
โควี์ดิ์น์�อยกวี�ายุโรป้มูาก ควีามูเร็วีและควีามูสู่ามูารถใน์การฟื้น์ฟ่เศัรษฐก์จ
จงึน์�าจะดิ์กีวี�าทางยโุรป้ ขอแต้�เพื่ยีงอย�าเกด์ิ์พื่ลก์ล็อกเกด์ิ์โควีด์ิ์ระบาดิ์ใหญ่�
ระลอกใหมู� 

เศัรษฐก์จของไทยโดิ์ยเฉัพื่าะวี์สู่าหก์จขน์าดิ์กลางและขน์าดิ์เล็ก 
(SME) ยังเป้็น์เศัรษฐก์จเน์�น์แรงงาน์ (labor intensive economy) ควีามู
สู่ำาคัญ่ของการฟื้น์ฟ่ค่อการฟื้น์ฟ่การจ�างงาน์ การคลายล็อกทำาให�ก์จกรรมู
เศัรษฐก์จดิ์ำาเน์์น์ต้�อไป้ใหมู� เป้็น์การแก�ไขการต้กงาน์ของแรงงาน์ไทยไป้
ใน์ต้ัวี ควีามูเสู่ี่ยงต้�อการระบาดิ์ใหมู�ใน์กลุ�มูแรงงาน์ไทยน์�าจะไมู�ไดิ์�สู่่งเป้็น์
พื่์เศัษ เพื่ราะเช่้อโควี์ดิ์ใน์ไทยถ่กควีบคุมูใน์ระดิ์ับที่ดิ์ีพื่อสู่มูควีรแล�วี ควีามู
เสู่ี่ยงพื่์เศัษจะเก์ดิ์ข้ึน์ เมู่�อป้ระเทศัจำาต้�องน์ำาเข�าแรงงาน์ต้�างชาต้์เพื่่�อมูา
ทำางาน์สู่�วีน์ที่คน์ไทยไมู�ทำา

ใน์ช�วีงโควี์ดิ์ระบาดิ์ที่ผ�าน์มูา แรงงาน์ต้�างชาต้์มูีทั้งสู่�วีน์ที่ยังทำางาน์
ต้�ออย่�ใน์ป้ระเทศัไทย สู่�วีน์ที่ต้กงาน์แต้�กำาลังรองาน์หร่อหางาน์ทำาต้�อ และ
สู่�วีน์ที่กลับบ�าน์ไป้แล�วี 3 สู่�วีน์น้ี์ไมู�เป้็น์ป้ัญ่หามูาก สู่�วีน์ที่เป้็น์ป้ัญ่หาค่อ
สู่�วีน์ที่กำาลังจะกลับเข�ามูาใหมู� เพื่ราะพื่วีกน์ี้อาจจะน์ำาโรคข�ามูแดิ์น์มูาดิ์�วีย 



360 สู้โควิดแบบไทย ๆ

ถ�าจัดิ์การไมู�ดิ์ี โรคเก์ดิ์ระบาดิ์ขึ้น์มูา ควีามูพื่ยายามูทั้งหลายของเราก็ต้�อง
เร์่มูต้�น์กัน์ใหมู�อีก

การเต้รียมูการน์ำาเข�าแรงงาน์เมูียน์มูาใน์ช�วีงโควี์ดิ์พัื่กตั้วีเป้็น์กรณี
ที่น์�าสู่น์ใจมูาก เมูียน์มูาเป้็น์ช่�อของป้ระเทศัและสู่ัญ่ชาต้์ ซ่ึงป้ระกอบ
ดิ์�วียชาต้์พื่ัน์ธิุ์ที่หลากหลาย ใน์น์ั้น์ พื่มู�า (Bama) เป้็น์ป้ระชากรสู่�วีน์ใหญ่� 
ชาต้์พื่ัน์ธิุ์อ่�น์ ๆ  ที่อย่�ใกล�ชายแดิ์น์ไทยที่สู่ำาคัญ่ค่อ กะเหรี่ยง มูอญ่ และ ไทย
ใหญ่� จุดิ์ผ�าน์แดิ์น์ที่อำาเภอแมู�สู่อดิ์ จังหวีัดิ์ต้ากเป้็น์จุดิ์ผ�าน์แดิ์น์หลักของ
แรงงาน์ทุกชาต้์พื่ัน์ธิุ์ เน์่�องจากไมู�ค�อยมูีการสู่่�รบ และอย่�ไมู�ไกลจากย�างกุ�ง
ซึ่งเป้็น์เมู่องหลักของป้ระเทศั แรงงาน์ที่ข�ามูมูาสู่�วีน์ใหญ่�จะเลยเข�าไป้ยัง
สู่�วีน์ต้�าง ๆ  ของป้ระเทศัไทย โดิ์ยเฉัพื่าะอย�างย์ง่ไป้อย่�ท่ีสู่มูทุรสู่าคร สู่�วีน์หน์ึง่
ของแรงงาน์ทำางาน์อตุ้สู่าหกรรมูใน์เขต้เศัรษฐกจ์พื่เ์ศัษใน์อำาเภอแมู�สู่อดิ์เอง

ผมูสู่น์ใจแมู�สู่อดิ์ต้ั้งแต้�ก�อน์เก์ดิ์โควี์ดิ์ เน์่�องจากทีมูงาน์ของเรามีู
งาน์วี์จัยร�วีมูกับสู่าธิารณสูุ่ขใน์พื่่้น์ที่เร่�องวีัณโรค ทำาให�เราต้�องศัึกษาบร์บท
ของสู่ังคมูและป้ระชากร การระบาดิ์ของโควี์ดิ์ใน์ป้ระเทศัไทยมูีมู์ต้์ของการ
เดิ์์น์ทางข�ามูพื่รมูแดิ์น์ของชาวีต้�างชาต์้และชาวีไทยทั้งที่เป้็น์น์ักท�องเที่ยวี
และแรงงาน์ ทำาให�ผมูไดิ์�มูีโอกาสู่ศัึกษาเป้รียบเทียบการระบาดิ์ของโควี์ดิ์
ใน์ชายแดิ์น์ใต้� เทียบกับภาวีะคุกคามูที่อาจจะน์ำาไป้สู่่�การระบาดิ์บร์เวีณ
หร่อผ�าน์ดิ์�าน์แมู�สู่อดิ์ ทั้งสู่องพื่่้น์ที่มูีป้ัญ่หาแรงงาน์ข�ามูชาต้์ ชายแดิ์น์ใต้�มูี
คน์ไทยชายแดิ์น์ไป้ทำางาน์ใน์มูาเลเซีย สู่�วีน์ชายแดิ์น์เมูียน์มูาเป้็น์แรงงาน์
เมูียน์มูาเข�ามูาทำางาน์ใน์ไทย ที่ชายแดิ์น์ใต้�ผมูมีูล่กศั์ษย์และหมูอน์�อง ๆ 
ทำางาน์ใน์ชมุูชน์เป้น็์เครอ่ข�ายใหญ่� สู่�วีน์ทีเ่มีูยน์มูาผมูมีูลก่ศัษ์ยแ์ละเพื่่�อน์รุ�น์
น์�องทีท่ำางาน์ควีบคมุูโรคและสู่ถาบนั์วีจ์ยัใน์สู่�วีน์กลาง (ย�างกุ�งและเน์ป้ดิิ์อวี)์ 
หลายคน์ และมูีล่กศั์ษย์ทั้งหมูอไทยและหมูอพื่มู�า (ชาต้์พื่ัน์ธิุ์พื่มู�า) บางคน์
ทำางาน์อย่�ใน์ชายแดิ์น์ฝ่ังไทย ลก่ศัษ์ยท์ีเ่ป้น็์หมูอไทยชายแดิ์น์กำาลังจะเผชญ์่
กับควีามูยากลำาบากจากการข�ามูแดิ์น์ของแรงงาน์ครั้งใหญ่�ที่จะเก์ดิ์ขึ้น์ 

บทควีามูน์ี้จึงเป้็น์สู่�วีน์หน์ึ่งของควีามูพื่ยายามูที่จะหาทางออกร�วีมู
กัน์ระหวี�างการน์ำาเข�าแรงงาน์ต้�างชาต้์ท่ีมูีควีามูจำาเป้็น์ กับ ข�อจำากัดิ์และ
ภาวีะคุกคามูจากโควี์ดิ์ที่เราจะต้�องพื่ยายามูเอาชน์ะ

โควี์ดิ์เข�าถึงและระบาดิ์ใน์ป้ระเทศัเมูียน์มูาช�ากวี�าป้ระเทศัไทย โดิ์ย
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ระบาดิ์หน์กัใน์ช�วีงสู่งกราน์ต้แ์ล�วีลดิ์ลงต้อน์ป้ลายเดิ์อ่น์เมูษายน์ ระยะเวีลา
การระบาดิ์รอบแรกสู่ั้น์กวี�าป้ระเทศัไทย สู่ถาน์การณ์ดิ์�าน์โควี์ดิ์ใน์ป้ัจจุบัน์
ของเมูียน์มูาใกล�เคียงกับป้ระเทศัไทยมูาก ตั้วีเลขผ่�ป้่วียรายใหมู�เป้็น์ 
เลขหลักเดิ์ียวีต้ั้งแต้�วีัน์ที่ 9 พื่ฤษภาคมู 2563 ขณะน์ี้ป้ระเทศัเร์่มูคลาย
ล็อกเหมู่อน์ป้ระเทศัไทย จน์ถึงป้ัจจุบัน์มูียอดิ์ผ่�ป้่วียรายงาน์รวีมูป้ระมูาณ  
200 ราย ซึ่งน์�อยกวี�าไทยมูาก แต้�สู่�วีน์หน์ึ่งเข�าใจวี�าอาจจะยังมูีป้ัญ่หา 
เร่�องการต้รวีจทางห�องป้ฏ์บัต้์การไมู�ทั่วีถึง เมู่�อวัีน์ท่ี 21 เมูษายน์ 2563 
กระทรวีงสู่าธิารณสูุ่ขไทยป้ระกาศัให�พื่มู�าและป้ระเทศัใน์อาเซียน์อีก 4 
ป้ระเทศัอย่�ใน์รายการของ “ท�องท่ีน์อกราชอาณาจกัรทีเ่ป้น็์เขต้ต้ด์ิ์โรคต้ด์ิ์ต้�อ
อนั์ต้ราย” สู่ถาน์การณป์้จัจบุนั์ใน์เมูยีน์มูาดิ์ขีึน้์มูากแล�วี จึงน์�าจะมูกีารทบทวีน์ 
รายการน์ี้ใหมู� อัน์จะมูีผลต้�อน์โยบายการรับแรงงาน์เมีูยน์มูากลับเข�า
ป้ระเทศัไทย 1 ทางฝั่งชายแดิ์น์ไทยถ�าไมู�น์ับผ่�ป้่วียที่ต้์ดิ์เช่้อจากที่อ่�น์ 2 ราย
ก็ไมู�มีูการต้์ดิ์เช่้อเก์ดิ์ขึ้น์ใน์อำาเภอแมู�สู่อดิ์เลย สู่ถาน์การณ์ทั่วีไป้ใน์ช�วีงน์ี้ 
จงึเหมูาะสู่ำาหรบัค์ดิ์เต้รยีมูการและอาจจะทดิ์ลองสู่ร�างระบบน์ำาเข�าแรงงาน์
อย�างถ่กต้�องต้ามูหลักวี์ชาการ

ทางสู่ภาอุต้สู่าหกรรมูจังหวีัดิ์ต้ากไดิ์�ร�วีมูป้ระชุมูกับหน์�วียราชการ
ใน์พื่่้น์ที่ โดิ์ยระบุวี�าทางสู่มูาคมูการค�าพื่ัฒน์าแรงงาน์ป้ระกอบธิุรก์จน์ำาเข�า
แรงงาน์ระบบ MOU มูีควีามูต้�องการน์ำาเข�าแรงงาน์เมูียน์มูา ป้ระมูาณ 
วีัน์ละ 1,000 คน์ ทั้งน้ี์มูีแรงงาน์ซึ่งมีูเอกสู่ารพื่ร�อมูแล�วีถ่กต้�องต้ามู 
กฎหมูายภายใต้�ข�อต้กลงระหวี�างรัฐบาลไทยกับเมีูยน์มูากวี�า 14,137 คน์ 
และกลุ�มูที่ 2 รอเซ็น์สู่ัญ่ญ่าระหวี�างน์ายจ�างกับล่กจ�างอีกกวี�า 38,966 คน์  
กลุ�มูที่ 3 ค่อกลุ�มูที่รอรัฐบาลเมูียน์มูาอน์ุมูัต้์จำาน์วีน์ 49,756 คน์ รวีมูทั้ง  
3 กลุ�มู 102,859 ราย น์อกจาก 3 กลุ�มูที่กล�าวีแล�วียังมูีแรงงาน์เมูียน์มูาที่
ทำางาน์ใน์ป้ระเทศัไทยอย่�แล�วี และเดิ์์น์ทางกลับเมูียน์มูาก�อน์ดิ์�าน์ป้ิดิ์ โดิ์ย

1) ใน์ช�วีงป้ลายของเดิ์อ่น์สู่ง์หาคมูปี้น์ี ้เมีูยน์มูามีูการระบาดิ์ของโรคโควีด์ิ์รอบสู่อง จากการ
แพื่ร�เช่้อของผ่�ต้์ดิ์เช่้อท่ีเดิ์์น์ทางกลับมูาจากต้�างป้ระเทศั มูีผ่�ป้่วียเพื่์่มูเป้็น์ 775 ราย  
(รายงาน์เมู่�อเช�า 31 สู่.ค. 2563) จน์ทางการเมูียน์มูาต้�องสู่ั่งป้ิดิ์โรงเรียน์รอบใหมู� และ
ทางการไทยสู่ัง่ให�จงัหวีดัิ์ท่ีต้ด์ิ์ชายแดิ์น์เมูยีน์มูาเพื่์มู่ควีามูเข�มูงวีดิ์กวีดิ์ขนั์ใน์การเดิ์น์์ทาง
ข�ามูแดิ์น์ของแรงงาน์เมูียน์มูา



362 สู้โควิดแบบไทย ๆ

ทำา re-entry หร่อสู่งวีน์สู่์ทธิ์�วีีซ�าอีกราวี 30,000 คน์ เมู่�อเป้ิดิ์ดิ์�าน์เมู่�อไหร�
แรงงาน์กลุ�มูน์ี้ก็จะเดิ์์น์ทางกลับเข�ามูาทัน์ที

ป้ญั่หาการเข�าเมูอ่งเดิ์ม์ูเป้น็์ปั้ญ่หาควีามูม่ัูน์คงเฉัพื่าะการทหาร แต้�
ป้ัจจุบัน์เป้็น์ควีามูม่ัูน์คงทางสุู่ขภาพื่ดิ์�วีย ไทยเราควีบคุมูโควี์ดิ์ไดิ์�จากการ 
กวีาดิ์ล�างโควี์ดิ์ภายใน์ป้ระเทศัพื่ร�อมู ๆ กัน์กับการป้ิดิ์ป้ระเทศัไมู�ให�คน์ต้�าง
ชาต้์เข�า และกักต้ัวีคน์ไทยที่กลับจากต้�างป้ระเทศั ซึ่งเป้็น์หน์ึ่งใน์มูาต้รการ
หลักของการควีบคุมูโควี์ดิ์ 

ทีแ่มู�สู่อดิ์ ไมู�มีูสู่ถาน์ทีซ่ึง่พื่ร�อมูสู่ำาหรบัการกกัต้วัี (quarantine) เลย
และทางโรงพื่ยาบาลแมู�สู่อดิ์เองก็มูีควีามูพื่ร�อมูที่ต้รวีจหาเช่้อไวีรัสู่โดิ์ยวี์ธิี
มูาต้รฐาน์เพื่ียงวีัน์ละ 30 ราย การน์ำาเข�าแรงงาน์จึงไมู�ง�ายน์ัก

ป้ระธิาน์สู่ภาอุต้สู่าหกรรมูจังหวีัดิ์ต้าก คุณชัยวีัฒน์์ วี์ท์ต้ธิรรมูวีงศั์
ไดิ์�คยุกบัผมูอย�างไมู�เป้น็์ทางการวี�า จากการป้ระสู่าน์งาน์กบัทางสู่มูาคมูการ
ค�าพัื่ฒน์าแรงงาน์ ทางสู่มูาคมูขอให�สู่ภาอตุ้สู่าหกรรมูจงัหวีดัิ์ต้ากหาสู่ถาน์ที่
กกัต้วัีแรงงาน์ท่ีข�ามูมูา โดิ์ยจะน์ำาเข�าวีนั์ละป้ระมูาณ 1,000 คน์ ถ�าอย่�คน์ละ 
14 วีัน์ก็ต้�องมูีสู่ถาน์ที่มูากพื่อสู่ำาหรับแรงงาน์ 14 x 1,000 = 14,000 คน์ 
แต้�จากการป้ระชมุูร�วีมูกบัสู่�วีน์ราชการใน์พื่่น้์ท่ีหากมีูการน์ำาเข�าแรงงาน์จร์ง 
ภาครัฐใน์พื่่น้์ทีสู่่ามูารถรองรบัการน์ำาเข�าไดิ์�เพื่ยีงวีนั์ละ 300 คน์เท�าน์ัน้์ ทัง้น์ี้
หน์�วียราชการต้�องช�วียกนั์ดิ์แ่ลจดัิ์การโดิ์ยทางสู่มูาคมูการค�าพัื่ฒน์าแรงงาน์ 
พื่ร�อมูทีจ่ะออกค�าใช�จ�ายทัง้หมูดิ์ เช�น์ ค�าเช�าสู่ถาน์ท่ี ค�าอาหาร ค�าเบ้ียเล้ียง
เจ�าหน์�าที่ ค�าต้รวีจ ค�ารักษาเมู่�อเจ็บป้่วียระหวี�างกักต้ัวีและอ่�น์ ๆ

ป้รกต้์การกักตั้วีผ่�เข�ามูาจากต้�างป้ระเทศัเป้็น์เร่�องของกระทรวีง
กลาโหมูและกระทรวีงมูหาดิ์ไทย ซึ่งสู่�วีน์ใหญ่�เป้็น์การกักตั้วีคน์ไทย ใน์
กรณีแรงงาน์ต้�างชาต้์ชายแดิ์น์ผมูไมู�แน์�ใจวี�ากระทรวีงทั้งสู่องจะจัดิ์การ
เร่�องน์ี้หร่อไมู� กระทรวีงสู่าธิารณสูุ่ขมีูหน์�าท่ีสู่น์ับสู่น์ุน์ทางการแพื่ทย์และ 
การควีบคมุูโรค กระทรวีงแรงงาน์กม็ูบีคุลากรน์�อยเกน์์กวี�าทีจ่ะรบัเร่�องน์ี ้ใน์
ที่สูุ่ดิ์ภาคเอกชน์เองต้�องเข�ามูาจัดิ์การดิ์่แล โดิ์ยมูีสู่ภาอุต้สู่าหกรรมูจังหวีัดิ์
ต้าก เป้็น์ผ่�ป้ระสู่าน์การจัดิ์การ โดิ์ยเฉัพื่าะ

น์อกจากค�าใช�จ�ายใน์การก�อสู่ร�างและดิ์่แลแรงงาน์เหล�าน์ี้ดิ์�าน์ข�าวี
ป้ลาอาหาร และสูุ่ขาภ์บาลกำาจัดิ์ของเสู่ียซึ่งต้�องไดิ์�ต้ามูมูาต้รฐาน์องค์กร
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ป้กครองสู่�วีน์ท�องถ์่น์ ถ�าทำาไมู�ดิ์ีอาจเก์ดิ์การระบาดิ์ของโรคอ่�น์ ๆ ต้�อ เช�น์ 
อห์วีาต้กโรค ไข�เล่อดิ์ออก ซึ่งมูักจะพื่บใน์แคมูป้์คน์งาน์ น์อกจากน์ี้ยังมูีการ
ต้รวีจสูุ่ขภาพื่ การรับวีัคซีน์พื่่้น์ฐาน์ และการป้ระกัน์สูุ่ขภาพื่ต้ามูป้กต้์ เช�น์ 
เอกซเรย์ป้อดิ์ต้รวีจหาวีัณโรค และมูีค�าต้รวีจแล็บหาเช่้อโควี์ดิ์ ต้ลอดิ์จน์ค�า
ป้ระกัน์สุู่ขภาพื่สู่ำาหรับโรคโควี์ดิ์ซ่ึงรัฐบาลไทยไดิ์�กำาหน์ดิ์วี�าต้�องครอบคลุมู
ค�ารักษาพื่ยาบาลไดิ์�ถึงอย�างน์�อย 3 ล�าน์บาท ค์ดิ์แล�วีหน์ักหน์าสู่าหัสู่มูาก

ป้ัจจัยอ่�น์ ๆ น์อกเหน์่อจากหน์�วียราชการ ค่อ ชุมูชน์โดิ์ยรอบ ใน์
ทางสู่ังคมูวี์ทยา เวีลาเก์ดิ์เหตุ้การณ์เลวีร�าย ชุมูชน์มูักจะมูองทุกอย�างใน์
แง�ร�าย เช�น์ เร่�องการหาสู่ถาน์ที่กักต้ัวี (quarantine) จะพื่บบ�อยวี�าชุมูชน์
มูักจะมูีควีามูเช่�อวี�าคน์ที่ถ่กกักต้ัวีน์�าจะมูีโรค หร่อ มูีพื่ฤต้์กรรมูบางอย�าง
ที่ผ์ดิ์ หร่อเป้็น์กลุ�มูผ่�เคราะห์ร�าย ไมู�ควีรให�มูาอย่�ใกล�เพื่ราะอาจจะน์ำาโรค
หร่อน์ำาเคราะห์ร�ายมูาสู่่�ชุมูชน์ การตี้ต้รา (stigmatize) ของชุมูชน์สู่ร�าง
พื่ฤต้์กรรมูรังเกียจเดีิ์ยดิ์ฉััน์ท์ (discrimination) และอาจจะน์ำาไป้สู่่�ควีามู
รุน์แรง ทางผ่�จดัิ์จงึต้�องเล่อกสู่ถาน์ทีต้ั่้งทีเ่หมูาะสู่มูห�างไกลจากชมุูชน์ และ
ทำางาน์มูวีลชน์ให�ดิ์ี

ถ�าเราไมู�สู่ามูารถจัดิ์การระบบกักต้ัวีให�ดิ์ีดิ์�วียค�าใช�จ�ายที่ทุกฝ่าย
ยอมูรับไดิ์� การเข�าเมู่องอย�างถ่กกฎหมูายก็คงต้�องรอต้�อไป้จน์กวี�าโควี์ดิ์จะ
หมูดิ์ฤทธิ์�สู่ะเดิ์็ดิ์น์้ำา จึงเข�าไดิ์�ต้ามูป้รกต้์โดิ์ยไมู�ต้�องกักต้ัวี

แต้�ทั้งแรงงาน์ต้�างชาต้์และน์ายจ�างไทยก็คงรอให� โคว์ีดิ์สู่ะเดิ์็ดิ์น์้ำา 
ไมู�ไดิ์� จึงเป้็น์ไดิ์�อย�างมูากวี�าการเข�าเมู่องอย�างผ์ดิ์กฎหมูายจะเพื่์่มูขึ้น์อย�าง
มูาก จน์ใน์ทีสู่่ดุิ์ชายแดิ์น์ไทย-เมูยีน์มูากลายเป้น็์เสู่�น์ทางค�ามูน์ษุยข์น์าดิ์ใหญ่� 
การไมู�ลงทนุ์จดัิ์การป้้องกนั์ปั้ญ่หาจะทำาให�ต้�องเพ์ื่มู่ค�าใช�จ�ายท่ีสู่่งขึน้์มูากใน์
การแก�ป้ัญ่หาที่ต้ามูมูาใน์ภายหลัง

     (22 พื่ฤษภาคมู 2563)





ฝรั่งเศสและเกาหลีใต้ที่ทดลองเปิดโรงเรียน 
ก็ต้องรีบปิดโรงเรียนอย่างกว้างขวาง 

เมื่อมีโรคโควิดในเด็กนักเรียน   
แต่นั่นเป็นตัวอย่างเล็ก ๆ   

ถ้ากลุ่มประเทศข้างต้นดำาเนินการไปสักระยะหนึ่งแล้ว  
เราอาจจะเห็นว่าเปิดโรงเรียนเพิ่มการระบาดโควิดจริงหรือไม่  

ผมเดาว่ามีผลบ้าง แต่อาจจะไม่มากอย่างที่กลัว  
เพราะเหตุผลทางระบาดวิทยาที่จะกล่าวต่อไป
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ตอนที่ 49 
เปิดโรงเรียนประถมและศูนย์เด็กเล็ก 
เร็วกว่าแผนเดิม ดีไหม

รัฐบาลป้ระกาศัใน์ พื่รก.ฉัุกเฉั์น์ให�เล่�อน์เป้ิดิ์ภาคการศัึกษาแรก 
ไป้เป้็น์ต้�น์เดิ์่อน์กรกฎาคมูเน์่�องจากการระบาดิ์ของโควี์ดิ์ อัน์น้ี์ทำาต้ามู 
กระแสู่ของโลกหร่อเป้ล�าไมู�ร่�

จีน์เป้็น์ป้ระเทศัแรกท่ีปิ้ดิ์เรียน์ทั้งป้ระเทศัสัู่งเวียโควี์ดิ์เมู่�อ 19 
กุมูภาพื่ัน์ธ์ิ 2563 ต้ามูดิ์�วียป้ระเทศัเพื่่�อน์บ�าน์ทางเหน์่อ ค่อ มูองโกเลีย 
จากน์ั้น์เมู่�อโควี์ดิ์ระบาดิ์เข�าอ์ต้าลี ต้ะวีัน์ออกกลาง ยุโรป้ และอเมูร์กาช�วีง
ต้�น์มีูน์าคมู อ์หร�าน์เป้น็์ป้ระเทศัเดีิ์ยวีทีปิ่้ดิ์โรงเรยีน์ท้ังป้ระเทศั สู่�วีน์ป้ระเทศั
อ่�น์ ๆ ที่วี�ามูาป้ิดิ์เฉัพื่าะเขต้ที่มูีการระบาดิ์ กลางเดิ์่อน์มูีน์าคมู ป้ระเทศัทั่วี
โลกป้ิดิ์โรงเรียน์บางสู่�วีน์หร่อทั้งหมูดิ์ (ไทยอย่�ใน์กลุ�มูน์ี้)

ต้�น์เดิ์่อน์เมูษายน์ท่ัวีโลกเหล่อเพื่ียง 2 ป้ระเทศัที่ปิ้ดิ์โรงเรียน์ 
บางสู่�วีน์ ค่อ อเมูร์กาและออสู่เต้รเลีย ป้ระเทศัท่ีเหล่อป้ิดิ์โรงเรียน์หมูดิ์
ทั่วีป้ระเทศั

ต้�น์เดิ์่อน์พื่ฤษภาคมู ป้ระเทศัที่ค์ดิ์วี�าต้ัวีเองไมู�แพื่�โควี์ดิ์แล�วี ไดิ์�แก�
น์ว์ีซแีลน์ดิ์แ์ละยุโรป้ต้อน์เหน่์อ กเ็ป้ดิิ์โรงเรียน์ จีน์ต้�น์ต้ำารับเองก็เป้ดิิ์โรงเรียน์
 ยกเวี�น์บางมูณฑลที่ยังมูีการระบาดิ์อย่� ที่น์�าสู่น์ใจเป้็น์พื่์เศัษ ค่อ เวีียดิ์น์ามู 
ซึง่ป้ระเมูน์์วี�าเป้น็์ป้ระเทศัทีค่วีบคมุูโควีด์ิ์ไดิ์�ดีิ์ (กวี�าไทยน์ด์ิ์หน์�อย) มีูรายงาน์
ผ่�ป่้วียต้่ำาสู่บ์ต้ลอดิ์เดิ์อ่น์เมูษายน์ และเกอ่บไมู�มูผี่�ป้ว่ียใหมู�เลยใน์เดิ์อ่น์ต้�อมูา 
ยกเวี�น์ 7 รายใน์วีัน์ที่ 7 และ 25 รายใน์วีัน์ที่ 15 พื่ฤษภาคมู ก็ป้ระกาศัเป้ิดิ์
โรงเรียน์ทัว่ีป้ระเทศัเมู่�อสู่ปั้ดิ์าห์ทีแ่ล�วี ทัว่ีโลกหวีาดิ์กลวัีโควีด์ิ์เกน์์ไป้ หรอ่วี�า 
น์์วีซีแลน์ดิ์์ ยุโรป้เหน์่อ และเวีียดิ์น์ามูเสู่ี่ยงเก์น์ไป้

การป้ิดิ์โรงเรียน์น์�าจะมูาจากเหตุ้ผลทางระบาดิ์วี์ทยาใหญ่� ๆ  
2 ป้ระการ 
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ป้ระการแรก เกรงวี�าโรงเรยีน์อาจจะเป้น็์แหล�งแพื่ร�เช่อ้โควีด์ิ์ เพื่ราะ
มูีน์ักเรียน์อย่�ดิ์�วียกัน์มูากเป้็น์เวีลาน์าน์

ป้ระการที ่2 ถ�าปิ้ดิ์โรงเรยีน์ จะช�วียลดิ์การเคล่�อน์ไหวีของป้ระชากร
จากการเดิ์์น์ทางไป้สู่�งและรับน์ักเรียน์ ลดิ์การสู่ัมูผัสู่ใน์กลุ�มูป้ระชาชน์และ
ลดิ์การแพื่ร�โรค

เมู่�อเร็วี ๆ  น์ีฝ้ร่ังเศัสู่และเกาหลีใต้�ทีท่ดิ์ลองเป้ดิิ์โรงเรยีน์กต็้�องรบีปิ้ดิ์
โรงเรยีน์อย�างกวี�างขวีางเมู่�อมูีโรคโควีด์ิ์ใน์เดิ์ก็น์กัเรยีน์ แต้�น์ัน่์เป้น็์ตั้วีอย�าง
เลก็ ๆ  ถ�ากลุ�มูป้ระเทศัข�างต้�น์ดิ์ำาเน์น์์การไป้สัู่กระยะหน์ึง่แล�วี เราอาจจะเหน็์
วี�าเป้ิดิ์โรงเรียน์เพื่์่มูการระบาดิ์โควี์ดิ์จร์งหร่อไมู� ผมูเดิ์าวี�ามูีผลบ�าง แต้�อาจ
จะไมู�มูากอย�างที่กลัวี เพื่ราะเหตุ้ผลทางระบาดิ์วี์ทยาที่จะกล�าวีต้�อไป้

สู่�วีน์การปิ้ดิ์โรงเรียน์ช�วียลดิ์การเดิ์์น์ทางและรถต้์ดิ์ใน์เมู่องน้ั์น์ 
จร์งแน์� ๆ  แต้�รถต้์ดิ์ทำาให� โรคโควี์ดิ์กระจายหร่อเป้ล�ายังไมู�แน์� หลักฐาน์ทาง
ระบาดิ์วี์ทยาเร่�องโควี์ดิ์กับเด็ิ์กสู่�วีน์ใหญ่�บ�งบอกวี�า อาจจะไมู�น์�ากลัวีอย�าง 
ที่ค์ดิ์ เดิ์็กที่ต้์ดิ์เช่้อเป้็น์เพื่ียงร�อยละ 5 ของกลุ�มูผ่�ต้์ดิ์เช่้อทั้งหมูดิ์ เดิ์็กมูี 
อาการป่้วียรุน์แรงและมีูอัต้ราต้ายน์�อยกวี�าผ่�ใหญ่� และการสู่อบสู่วีน์โรค
เก่อบจะไมู�พื่บวี�าผ่�ใหญ่�ต้์ดิ์เช้่อเพื่ราะไป้รับเช้่อจากเดิ์็ก ใน์ทางต้รงกัน์ข�ามู 
เดิ์็กต้�างหากที่รับเช่้อจากผ่�ใหญ่�

งาน์วี์จัยวี�าโควี์ดิ์แพื่ร�ใน์โรงเรียน์กวี�างขวีางขน์าดิ์ไหน์และกระจาย
ออกสู่่�ชุมูชน์มูากเพื่ียงไรยังไมู�มูี เพื่ราะโรงเรียน์สู่�วีน์ใหญ่�ป้ิดิ์หมูดิ์

การวีจ์ยัวีณัโรคท่ีระบาดิ์ใน์โรงเรียน์ (school outbreaks) ใน์มูณฑล
กวี�างซี (กวีางสู่ี) ป้ระเทศัจีน์กวี�าร�อยโรงเรียน์ซึ่งเป้็น์วี์ทยาน์์พื่น์ธิ์ป้ร์ญ่ญ่า
เอกของล่กศั์ษย์ของผมูคน์หน์ึ่งพื่บวี�า วีัณโรคใน์โรงเรียน์เร่์มูต้�น์จากเดิ์็ก 
ทีมู่คีรอบครวัีป่้วียเป้น็์วัีณโรค เดิ์ก็รบัเช้่อมูาจากบ�าน์แล�วีมูาแพื่ร�ใน์โรงเรยีน์
ทั้งน์ี้เพื่ราะใน์ป้ระเทศัจีน์ (ซึ่งก็เหมู่อน์ป้ระเทศัไทย) การสู่อบสู่วีน์ควีบคุมู
วีัณโรคไมู�เข�มูงวีดิ์เหมู่อน์การสู่อบสู่วีน์ควีบคุมูโควี์ดิ์ งาน์ภาคสู่น์ามูของ
เราโดิ์ยน์ักศัึกษาไทยพื่บวี�าเพื่ียงร�อยละ 50 ของผ่�สู่ัมูผัสู่โรคซึ่งน์�าจะไดิ์�รับ
เช่้อวัีณโรคจากผ่�ป้่วียใน์บ�าน์เท�าน้ั์น์ที่ไดิ์�รับการเอกซเรย์ การควีบคุมูโรค  
(ทั้งวีัณโรคและโควี์ดิ์) ใน์โรงเรียน์ จึงต้�องเร์่มูต้�น์จากการควีบคุมูโรคที่บ�าน์ 
โควีด์ิ์เป้น็์โรคระบาดิ์เฉัยีบพื่ลัน์ วีณัโรคเป้น็์โรคระบาดิ์เร่อ้รงั หลายอย�างไมู�
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เหมู่อน์กัน์ แต้�คาดิ์วี�าที่เหมู่อน์กัน์ค่อโรคแพื่ร�จากบ�าน์เข�าสู่่�โรงเรียน์
การปิ้ดิ์โรงเรียน์มีูผลกระทบต้�ออน์าคต้ของครัวีเร่อน์ต้�างกัน์ต้ามู

เศัรษฐาน์ะ ครัวีเร่อน์ท่ีมีูฐาน์ะดีิ์ใน์เมู่องจะมีูวีัฒน์ธิรรมูให�เดิ์็กไดิ์�แสู่วีงหา
ควีามูร่�จากอ์น์เทอร์เน์็ต้ (กลุ�มู “Have Nets” ต้ามูบทควีามูต้อน์ที่ 46) 
และอาจจะเช์ญ่คร่หร่อต้์วีเต้อร์มูาสู่อน์พื่์เศัษท่ีบ�าน์ระหวี�างท่ีโรงเรียน์ 
ยงัไมู�เป้ดิิ์ หรอ่อาจจะสู่มูคัรเรยีน์หลกัสู่ต่้รออน์ไลน์์ใน์ป้ระเทศัอ่�น์ ๆ  ท่ีเจรญ์่
กวี�าป้ระเทศัไทย เพื่่�อป้่ทางไป้สู่่�การศัึกษาต้�อใน์ต้�างป้ระเทศั สู่�วีน์ครัวีเร่อน์
ชั้น์ล�าง เป้็น์กลุ�มู “Have Nots” น์อกจากไมู�มีูเน์็ต้แล�วี ยังไมู�มีูอย�างอ่�น์ 
ที่จำาเป้็น์อีกหลายอย�าง ทำาให� โอกาสู่ทางการศัึกษาหายไป้เป้็น์เดิ์่อน์ 

การสู่ำารวีจผ่�ป้กครองโรงเรียน์เทศับาลน์ครหาดิ์ใหญ่�ซึ่งเป้็น์เมู่อง 
ที่มูีฐาน์ะดิ์ีที่สูุ่ดิ์เมู่องหน่ึ์งของภาคใต้� พื่บวี�าผ่�ป้กครองไมู�ถึงคร่ึงที่มีู
อ์น์เทอร์เน์็ต้และพื่อจะหาคอมูพื่์วีเต้อร์มูาให�ล่กเรียน์ออน์ไลน์์ไดิ์� ถึงแมู�
จะมูีอ์น์เต้อร์เน์็ต้พื่�อแมู�กต็้�องหาซ่้อคอมูพื่์วีเต้อร์มูาให�ล่กใช� ใน์ภาวีะที่การ
เง์น์จำากัดิ์ เมู่�อใช�เง์น์ซ่้อคอมูพื่์วีเต้อร์ไป้แล�วีก็ไมู�มีูเง์น์พื่อท่ีจะใช�ใน์ดิ์�าน์ 
ที่จำาเป้็น์อ่�น์ ๆ น์อกจากจะต้�องหย์บย่มูจากคน์อ่�น์ซึ่งก็ต้�องรับภาระเพื่์่มู
เต์้มูดิ์�าน์ดิ์อกเบี้ย การศัึกษาแบบน์ี้จึงขยายขอบเขต้และกดิ์ลึกระดิ์ับของ
ควีามูยากจน์ของชาวีบ�าน์ กล�าวีค่อ มูีครัวีเร่อน์จำาน์วีน์มูากขึ้น์ที่กลายเป้็น์ 
ครัวีเร่อน์ยากจน์มูีหน์ี้สู่์น์ และระดิ์ับควีามูยากจน์หร่อหน์ี้สู่์้น์ก็เพื่์่มูพื่่น์ขึ้น์ 
ดิ์�วีย

เข�าเร่�องการศัึกษาท่ีลดิ์ควีามูเหล่�อมูล้ำากัน์ดิ์ีกวี�า น์ั่น์ค่อการศัึกษา
ของเด็ิ์กเล็กทั้งป้ฐมูวัียและป้ระถมูศึักษา ซึ่งถ่อวี�าเป้็น์สู่์ทธิ์มูนุ์ษยชน์ขั้น์ 
พื่่้น์ฐาน์ ใน์ป้ี พื่.ศั. 2513 มูีเดิ์็กวีัยน์ี้ถึงกวี�า 1 ใน์ 4 ของโลก ค่อร�อยละ 28 
ไมู�จบป้ระถมูศัึกษา ต้�น์สู่หัสู่วีรรษ สู่หป้ระชาชาต้์มูี Millennium Develop-
ment Goals หร่อเป้้าหมูายการพื่ัฒน์าแห�งทศัวีรรษจะกำาจัดิ์ควีามูยากจน์
ให�หมูดิ์จากโลก จบโครงการป้ี พื่.ศั. 2558 ยังมูีเดิ์็กไมู�จบชั้น์ป้ระถมูเหล่อ 
อีกร�อยละ 9 หร่อราวี 60 ล�าน์คน์ พื่วีกน์ี้สู่�วีน์ใหญ่�อย่�ใน์เขต้ที่มูีการสู่่�รบ 
และ/หร่อ รัฐล�มูเหลวี (failed states)

สู่ำาหรับเดิ์็กยากจน์ ศั่น์ย์เดิ์็กเล็กและโรงเรียน์ไมู�ไดิ์�เป้็น์แค�ที่ให�เดิ์็ก
มูาเรียน์และมูาเล�น์เท�าน์ั้น์ แต้�เป้็น์ที่ซึ่งเดิ์็กไดิ์�รับควีามูป้ลอดิ์ภัยจากควีามู
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รุน์แรงใน์ครอบครวัี และกลุ�มูอาชญ่ากรรมูใน์ชมุูชน์ โครงการต้�าง ๆ  ของรฐั
และองค์กรการกุศัลทำาให� โรงเรียน์สู่�วีน์ใหญ่�มูีสู่ภาพื่แวีดิ์ล�อมูทั้งสูุ่ขาภ์บาล
และสูุ่น์ทรียภาพื่ที่ดิ์ี สู่ำาหรับเดิ์็กยากจน์ ที่น์ี่เป้็น์ที่ซึ่งเดิ์็กมูีโอกาสู่ไดิ์�รับ
อาหารที่มูีคุณค�าซึ่งทางบ�าน์อาจจะไมู�สู่ามูารถหาให� ไดิ์�ดิ์�วียขีดิ์จำากัดิ์ทาง
เศัรษฐก์จและควีามูร่�

โควีด์ิ์น์อกจากจะทำาให�คน์ป่้วียเป้น็์ล�าน์ และเสีู่ยชีวีต์้จากโรคโดิ์ยต้รง
หลายแสู่น์คน์ และจะมูีคน์อดิ์ต้ายจากทุพื่ภ์กขภัยอีกจำาน์วีน์มูาก ใน์สู่�วีน์ที่ 
ไมู�ต้ายโควีด์ิ์ยงัทำาลายอน์าคต้ของมูนุ์ษยชาต้อ์ย�างรนุ์แรง องคก์ารการศักึษา 
วี์ทยาศัาสู่ต้ร์และวัีฒน์ธิรรมู หร่อที่เราร่�จักกัน์วี�าย่เน์สู่โก ระบุวี�านั์กเรียน์
ต้ั้งแต้�ระดัิ์บป้ฐมูวัียถึงมัูธิยมูใน์โลกน้ี์มูีท้ังส้์ู่น์ป้ระมูาณ 1.5 พัื่น์ล�าน์คน์  
ใน์ช�วีงเป้ิดิ์เรียน์ภาคการศึักษาใหมู�น์ี้มูีเพื่ียงหน์ึ่งใน์สู่ามูเท�าน์ั้น์ที่เข�าเรียน์
ใน์ชั้น์เรียน์ไดิ์� อีกสู่องใน์สู่ามูหร่อเก่อบ 1 พื่ัน์ล�าน์คน์ยังไมู�ไดิ์�เข�าชั้น์เรียน์
เน์่�องจากโรงเรียน์ยังไมู�เป้ิดิ์ คาดิ์วี�าน์ักเรียน์จำาน์วีน์หน์ึ่งคงไมู�สู่ามูารถ 
กลับเข�าไป้เรียน์หน์ังสู่่อที่โรงเรียน์ 1 ทั้งจากการระบาดิ์หน์ักของโควี์ดิ์ และ
การขาดิ์แคลน์การสู่น์ับสู่น์ุน์ทางงบป้ระมูาณของรัฐบาลใน์ป้ระเทศัยากจน์ 
ต้ลอดิ์จน์ครวัีเร่อน์ไมู�สู่ามูารถสู่�งเสู่ยีให�เรยีน์ต้�อ ควีามูสู่ำาเรจ็ของมูน์ษุยชาต้์
ใน์ช�วีงสู่องสู่ามูทศัวีรรษที่ผ�าน์มูาซึ่งสู่ามูารถขยายโอกาสู่ทางการศึักษา 
ไดิ์�หมูดิ์ทั้งโลกกำาลังถ่กโควี์ดิ์คุกคามูอย�างย์่งน์ะครับ

ใกล� ๆ  ทีท่ำางาน์ของผมู การสู่ำารวีจสู่ภาพื่เด็ิ์กภาคใต้�ต้อน์ล�างใน์ช�วีง
ที่ครัวีเร่อน์ถ่กล็อกดิ์าวีน์์จากโควี์ดิ์ 2 พื่บวี�าเดิ์็กถ่กคน์ใน์ครัวีเร่อน์เดิ์ียวีกัน์
ทำาร�ายใน์ร่ป้แบบต้�าง ๆ  เช�น์ การทุบต้ีเดิ์็ก (physical abuse) มูากขึ้น์ 10% 
สู่�วีน์การทำาร�ายทางวีาจา (verbal abuse) เพื่์่มู 22% การสู่ัมูภาษณ์เช์งลึก
พื่บกรณีเด็ิ์กถ่กลวีน์ลามูทางเพื่ศัจากคน์ต้กงาน์ที่มูาอาศััยอย่�ใน์บ�าน์ดิ์�วีย
เดิ์็ก ๆ ที่พื่�อแมู�ถ่กล็อกดิ์าวีน์์และ quarantine มูีสู่ภาวีะขาดิ์แคลน์อาหาร
สู่ำาหรับบร์โภคมูากกวี�าเดิ์็กทั่วีไป้อย�างมูีน์ัยสู่ำาคัญ่ 

1) รายงาน์จาก UNESCO Education Sector Monthly Digest กัน์ยายน์ 2563
2) รายงาน์ของคณะพื่ยาบาลศัาสู่ต้ร์ มูอ. ป้ัต้ต้าน์ี ต้�อกองทุน์เพื่่�อเดิ์็กแห�งสู่หป้ระชาชาต้์

หร่อ UNICEF สู่์งหาคมู 2563
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ดิ์ังน้ั์น์ สู่ำาหรับป้ระเทศัที่พัื่ฒน์าแล�วีและสู่ังคมูเมู่องอย�างบ�าน์เรา
ศั่น์ย์เดิ์็กเล็กและโรงเรียน์น์อกจากจะช�วียเดิ์็กแล�วี ยังช�วียผ่�ป้กครองให�
มูีเวีลาทำางาน์หาเง์น์มูาเลี้ยงครอบครัวีโดิ์ยไมู�ต้�องกังวีลเร่�องการเลี้ยงล่ก
รัฐบาลใน์ยุโรป้เหน่์อเร�งเป้ิดิ์โรงเรียน์ ไมู�ใช�เพื่ราะกลัวีพัื่ฒน์าการของเด็ิ์ก 
แต้�ต้�องการให�ป้ระชาชน์หน์ุ�มูสู่าวีไดิ์�ดิ์ำาเน์์น์ก์จการงาน์ของต้น์ พื่ยงุเศัรษฐกจ์
ของชาต้์ไมู�ให�ต้กต้่ำาจากโควี์ดิ์มูากเก์น์ไป้

ป้ระเทศัไทยดิ์่เหมู่อน์จะค์ดิ์ต้รงกัน์ข�ามูกับส่์ู่งท่ีผมูน์ำาเสู่น์อมูา 
ข�างบน์ ยุทธิศัาสู่ต้ร์การศัึกษายุคโควี์ดิ์ระบาดิ์ที่กระทรวีงศัึกษาธิ์การแสู่ดิ์ง
บน์ website แสู่ดิ์งวี�าเรากำาลังเน์�น์การเรียน์ผ�าน์อ์น์เทอร์เน์็ต้ทั้งแผงการ
ศัึกษาดิ์�วียควีามูหวีาดิ์กลัวีโควี์ดิ์ ยังไมู�ทราบวี�าการต้�อเวีลา พื่รก.ฉัุกเฉั์น์ มูี
ผลต้�อการเป้ิดิ์โรงเรียน์หร่อไมู�

สู่ำาหรับเดิ์็กโต้ วีัยรุ�น์ และน์์สู่์ต้น์ักศัึกษามูหาวี์ทยาลัย ผมูเห็น์ดิ์�วีย
วี�าการเรียน์ทางอ์น์เทอร์เน์็ต้ซะบ�างน์�าจะเป้็น์เร่�องดิ์ี เพื่ราะเดิ์็กโต้ควีรร่�จัก
หาควีามูร่�ดิ์�วียต้น์เอง ซึ่งสู่�วีน์ใหญ่�อย่�บน์อ์น์เทอร์เน์็ต้ เดิ์็กโต้ไมู�ค�อยเป้็น์
ภาระที่พื่�อแมู�ผ่�ป้กครองต้�องดิ์่แล โรงเรียน์หร่อมูหาวี์ทยาลัยจะเป้ิดิ์หร่อ
ไมู� ไมู�ค�อยมูีผลต้�อการทำางาน์ของพื่�อแมู� เพื่ราะไมู�ต้�องคอยรับสู่�งและช�วีย
ทำาการบ�าน์มูากน์ัก สู่�วีน์ที่จะต้�องระวีังมูากกวี�า ค่อป้ัญ่หาสูุ่ขภาพื่จ์ต้ของ
วีัยรุ�น์ ซึ่งป้รกต้์จะเป้็น์กลุ�มูอายุที่มูีอัต้ราการฆ�าต้ัวีต้ายสู่่ง แต้�สู่ถ์ต้์ใน์ช�วีง
โควี์ดิ์การฆ�าต้ัวีต้ายน์�าจะมูาจากวีัยแรงงาน์ ซึ่งไมู�สู่ามูารถแก�ป้ัญ่หาทาง
เศัรษฐก์จมูากกวี�า

แต้�ที่กระทรวีงศัึกษาวีางยุทธิศัาสู่ต้ร์วี�าให�เด็ิ์กเล็กเรียน์ทาง
อน์์เทอร์เน์ต็้ดิ์�วีย และให�พื่�อแมู�ช�วียสู่อน์ทำาหน์�าท่ีเป้น็์ครอ่ย่�ท่ีบ�าน์ ผมูไมู�เหน็์
ดิ์�วียโดิ์ยเฉัพื่าะอย�างย่์งใน์ชุมูชน์ยากจน์ท้ังใน์เมูอ่งและชน์บท ดิ์�วียเหต้ผุลที่
กล�าวีมูาแล�วี อ์น์เทอร์เน์็ต้ไมู�สู่ามูารถให�ควีามูป้ลอดิ์ภัยจากควีามูรุน์แรงใน์
ครอบครัวีและอาชญ่ากรรมูที่จะเพื่์่มูขึ้น์จากควีามูยากจน์ อ์น์เทอร์เน์็ต้ไมู�
สู่ามูารถทดิ์แทน์สู่์ง่แวีดิ์ล�อมูท่ีสู่ะอาดิ์และสู่นุ์ทรยีภาพื่ของโรงเรยีน์และศัน่์ย์
เดิ์็กเล็ก และการเรียน์ทางอ์น์เทอร์เน์็ต้โดิ์ยให�พื่�อแมู�สู่อน์แทน์คร่เป้็น์การ
ถ�วีงพื่�อแมู� ทำาให�ไมู�สู่ามูารถใช�เวีลาไป้ทำามูาหาก์น์เลี้ยงครอบครัวีไดิ์� 

ควีามูม่ัูน์คงที่สู่ำาคัญ่ของมูนุ์ษย์รุ�น์ปั้จจุบัน์อย่�ท่ีชีวี์ต้ควีามูเป้็น์อย่� 
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ควีามูมูัน่์คงของอน์าคต้อย่�ทีค่ณุภาพื่ของป้ระชากรรุ�น์ใหมู� สู่ภาควีามูมูัน่์คง
แห�งชาต้์และกระทรวีงศัึกษาธิ์การควีรทบทวีน์เวีลาเป้ิดิ์เรียน์ของศั่น์ย์เดิ์็ก
เล็กและป้ระถมูศึักษาใน์เขต้ยากจน์ การเป้ิดิ์เรียน์ช�าและใช�อ์น์เทอร์เน์็ต้
แทน์โรงเรียน์น์�าจะเป้็น์สู่์่งที่ไมู�ดีิ์ต้�อชุมูชน์และเป้็น์ปั้ญ่หาควีามูม่ัูน์คงของ
ชาต้์ดิ์�วีย

กลับมูาที่ระบาดิ์วี์ทยาอีกครั้ง โควี์ดิ์มูาจากคน์ โดิ์ยเฉัพื่าะคน์เดิ์์น์
ทาง พื่่้น์ที่อาเซียน์ใน์แผ�น์ดิ์์น์ใหญ่�รวีมูทั้งไทยมูีการระบาดิ์ของโควี์ดิ์ไมู�มูาก
หลายจังหวัีดิ์ไมู�เคยมีูผ่�ป้่วียโควี์ดิ์เลย ใน์จังหวัีดิ์ที่มีูการระบาดิ์ก็ไมู�มีูกรณี
ศักึษาเลยวี�าโรงเรยีน์แพื่ร�โรคสู่่�ชมุูชน์และครวัีเร่อน์ ข�อมู่ลทางระบาดิ์วีท์ยา
เหล�าน้ี์ควีรน์ำามูาใช�ใน์การวีางแผน์ใน์การจัดิ์การศักึษาของแต้�ละพื่่น้์ท่ี ซ่ึงมูี
ระบาดิ์วี์ทยาของโควี์ดิ์ไมู�เหมู่อน์กัน์และมูีพื่่้น์ฐาน์เศัรษฐาน์ะของครัวีเร่อน์
ต้�างกัน์ ผมูเคยเป้รียบวี�า ไทยเราเหมู่อน์เต้�าหดิ์หัวีอย่�ใน์กระดิ์องดิ์�วียกลัวี
ภัยโควี์ดิ์ เมู่�อโควี์ดิ์ซาลงหน์�อยแล�วี ก็ต้�องโผล�หัวีออกจากกระดิ์องมูาหา
อาหารเลีย้งชีพื่กนั์อดิ์ต้าย น์ัน่์กค็อ่การมูกีจ์กรรมูทางเศัรษฐกจ์ซึง่เรากำาลัง
เร์่มูอย่� น์อกจากอาหารยาไสู่�แล�วี เรายังต้�องการโรงเรียน์ป้ระถมูและศั่น์ย์
เดิ์็กเล็กไวี�ยาใจและยาสู่มูอง เดิ์็ก ๆ และพื่�อแมู�เดิ์็กใน์เขต้ยากจน์ต้�องการ
ให�รัฐและองค์กรป้กครองสู่�วีน์ท�องถ์่น์กลับมูาดิ์่แลเร็วีหน์�อย 

แล�วีเร่�องน้ี์เกีย่วีกบังาน์สู่าธิารณสุู่ขอย�างไร? เกีย่วีข�องอย�างย่์งครบั
ฝ่ายสู่าธิารณสูุ่ขขององค์กรป้กครองสู่�วีน์ท�องถ์่น์มูีหน์�าท่ีดิ์่แลสูุ่ขภาพื่ 
ศั่น์ย์เดิ์็กเล็กและการป้ระถมูศึักษาจะต้�องเต้รียมูการต้�อน์รับการเป้ิดิ์ 
ภาคเรียน์ ฝึกอบรมูคร่และพื่ี่เลี้ยงให� ไดิ์�ต้ามูมูาต้รฐาน์ของกรมูอน์ามัูย 
แน์�น์อน์ศ่ัน์ย์เดิ์็กเล็กและโรงเรียน์ที่สู่งสู่ัยวี�าอาจจะมูีการระบาดิ์ของเช่้อ 
โควี์ดิ์จะต้�องป้ิดิ์แต้�คงไมู�ใช�ป้ิดิ์ทั้งป้ระเทศั 

โควี์ดิ์ไมู�ค�อยไดิ์�มูาจากเดิ์็กเล็ก ๆ หรอกครับ ไมู�ต้�องกลัวีมูาก  
ถ�าพื่่้น์ที่ของท�าน์ไมู�ใช�เขต้ระบาดิ์ และยังเป้็น์พื่่้น์ที่ยากจน์หร่อกำาลังจะ
ยากจน์ลงจากโควี์ดิ์ ขอควีามูกรุณาอ�าน์เร่�องน์ี้ และกลับไป้หาร่อกับชุมูชน์
และพื่�อแมู�ผ่�ป้กครองวี�าข�อเสู่น์อของผมูมูีเหตุ้มูีผลพื่อหร่อไมู�

     (23 พื่ฤษภาคมู 2563)







ถ้าเราสงสัยว่าโรงพยาบาลเป็นจุดแพร่โรค  
ก็ต้องถามประวัติกลุ่มผู้ป่วยโควิดในช่วงนี้

ทุกคนหรือจำานวนมาก ว่า 
“ก่อนหน้านั้นได้ไปโรงพยาบาลมาบ้างหรือเปล่า  

บ่อยแค่ไหน ไปตัดผมมาบ้างหรือเปล่า”  
และเราก็ต้องถามกลุ่มเปรียบเทียบ    

แต่ไม่ป่วยเป็นโรคโควิดด้วยคำาถามเดียวกัน
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ตอนที่ 50 
โควิดกับการแพร่เชื้อที่โรงพยาบาล 
และร้านตัดผม

เมู่�อวีัน์ที่ 22 พื่ฤษภาคมู 2563 สู่ำาน์ักข�าวีไทยรายงาน์วี�า มูีผ่�ป้่วีย
คน์ไทย อายุ 72 ป้ี ป้่วียเป้็น์มูะเร็งและเบาหวีาน์ ใน์ช�วีงระยะฟักต้ัวีของ
โรคไป้โรงพื่ยาบาลหลายรอบ และไป้ต้ัดิ์ผมูที่ร�าน์ต้ัดิ์ผมู โดิ์ยสู่วีมูหน์�ากาก
อน์ามูัยเป้็น์ป้ระจำา 

คำาถามูค่อเขาไป้ต้์ดิ์เช่้อมูาจากโรงพื่ยาบาล หร่อ ร�าน์ต้ัดิ์ผมู หร่อ
ที่อ่�น์ เร่�องน์ี้เป้็น์ข�อจำากัดิ์ของการสู่อบสู่วีน์โรค เพื่ราะวี�าใน์ราวีครึ่งหน์ึ่ง
ของผ่�ป่้วียโควี์ดิ์ไมู�สู่ามูารถชี้ชัดิ์วี�าไป้ต้์ดิ์โรคมูาจากไหน์ ต้�น์ต้อท่ีแพื่ร�เช้่อ
คงลอยน์วีลต้�อไป้

การสู่อบสู่วีน์โรคเร์่มูต้�น์ดิ์�วียเรามูีควีามูร่�เร่�องการแพื่ร�เช่้อ เช�น์  
ถ�าผ่�ป้ว่ียโรคโควีด์ิ์ก�อน์จะป้ว่ียไดิ์�ต้�องมูเีช่อ้โรคเข�าสู่่�ร�างกาย โดิ์ยเฉัพื่าะต้�อง
สู่ัมูผัสู่กับผ่�ป้่วียหร่อผ่�แพื่ร�เช่้อ ดิ์ังน์ั้น์ ถ�าคน์ที่มูีเช่้อมูาอย่�กับคน์ที่ไมู�มูีเช่้อ  
(โดิ์ยเฉัพื่าะอย�างย์่งชายอายุ 72 ป้ีรายน์ี้มูีโรคป้ระจำาต้ัวีหลายอย�าง 
ภ่มู์คุ�มูกัน์อ�อน์แอรับเช่้อง�าย) คน์ที่ไมู�มูีเช่้อก็จะรับเช่้อไป้ ถ�าทุกคน์ใช� app 
ไทยชน์ะเวีลาไป้โรงพื่ยาบาลหร่อร�าน์ต้ัดิ์ผมู การสู่อบสู่วีน์โรคหาผ่�แพื่ร�เช่้อ
และผ่�รบัเช่อ้ก็จะง�ายข้ึน์ แต้�เสู่ยีดิ์ายผ่�ป้ว่ียรายน์ีร้บัเช่อ้ก�อน์ที ่app ไทยชน์ะ
จะไดิ์�ใช�งาน์อย�างกวี�างขวีาง

ถึงแมู�จะมีู app หลายคร้ังก็อาจจะสู่รุป้หาต้�น์ต้อไมู�ไดิ์� เช�น์ app 
อาจจะไมู�ทราบวี�าคน์ที่ไป้โรงพื่ยาบาลคน์ไหน์มูีเช่้อ คน์ไหน์ป้ลอดิ์เช่้อ หร่อ
อาจจะเป้็น์ไป้ไดิ์�ท่ีผ่�ป่้วียรายน์ี้ ไป้รับเช่้อมูาจากที่อ่�น์ซึ่งมูีผ่�แพื่ร�เช่้อไมู�มีู 
อาการใน์พื่่้น์ที่ซ่ึงไมู�ไดิ์�ใช� app ถึงแมู�ใน์ท่ีสุู่ดิ์พื่บวี�าบางคน์ที่ผ่�ป้่วียรายน้ี์
ไป้ใกล�ช์ดิ์มูาเป้็น์ผ่�ต้์ดิ์เช่้อ แต้�ก็ไมู�แน์�เสู่มูอไป้วี�าผ่�ป่้วียของเราต้�องรับเช่้อ
มูาจากผ่�ใกล�ช์ดิ์คน์น์ั้น์ การจับผ่�ร�ายไดิ์� บางทีก็เป้็น์การจับแพื่ะ ผ่�ร�ายจร์ง 
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ยังคงลอยน์วีลแพื่ร�โรคต้�อไป้ 
เมู่�อมีูข�อจำากัดิ์อย�างน้ี์ จุดิ์สู่ำาคัญ่ของการสู่อบสู่วีน์โรคจึงไมู�ไดิ์�อย่�

ที่จะต้�องหาวี�าใครเป้็น์ผ่�แพื่ร�เช่้อ ใครเป้็น์ผ่�รับเช่้อ หากอย่�ท่ีจะต้�องค�น์หา
คน์ที่แพื่ร�เช้่อหร่อต้์ดิ์เช้่อมูาแยกตั้วี (isolate) อย�างเข�มูงวีดิ์ และกักตั้วี 
(quarantine) ผ่�สู่มัูผสัู่โรคทีย่งัไมู�มูอีาการไมู�ให�ไป้สู่มัูผสัู่กบัคน์อ่�น์ ๆ  จน์กวี�า
จะพื่�น์ระยะที่อาจจะแพื่ร�เช่้อไดิ์�

การค�น์ควี�าหาที่มูาท่ีไป้ให� ไดิ์�ต้ัวีคน์แพื่ร�เช่้อเป้็น์วี์ธิีค์ดิ์ท่ีเรียกวี�า 
deterministic ค่อกำาหน์ดิ์แน์�ชัดิ์เช์งเหตุ้และผล จับให�มูั่น์คั้น์ให�ต้าย คล�าย
สู่อบสู่วีน์ผ่�ต้�องสู่งสู่ัยเพื่่�อหาหลักฐาน์วี�าใครเป้็น์ผ่�ร�ายแน์� ถ�าไมู�มูีหลักฐาน์
มูัดิ์ต้ัวีก็ป้ล�อยต้ัวีไป้ 

วี์ธิีน์ี้มูีข�อจำากัดิ์เพื่ราะใน์หลาย ๆ กรณีเราไมู�มูีหลักฐาน์พื่อและหา
ต้ัวีคน์ร�ายไมู�ไดิ์� ต้�องป้ล�อยให�เป้็น์ป้ร์ศัน์า ไมู�ร่�จะทำายังไงต้�อดิ์ี 

มูีป้รัชญ่าวี์ธิีค์ดิ์อีกวี์ธิีหน์ึ่งที่น์ักสู่ถ์ต้์ใช�เรียกวี�า “ค์ดิ์แบบ probabi-
listic” หร่อ คำาน์วีณหาควีามูน์�าจะเป้็น์ วี์ธิีน์ี้ต้�องเก็บข�อมู่ลจากคน์จำาน์วีน์
มูากน์ำามูาป้ระมูวีล ใน์หลายกรณีต้�องมูีกลุ�มูเป้รียบเทียบ

ถ�าเราสู่งสัู่ยวี�าโรงพื่ยาบาลเป้็น์จุดิ์แพื่ร�โรค ก็ต้�องถามูป้ระวัีต้์กลุ�มู 
ผ่�ป้ว่ียโควีด์ิ์ใน์ช�วีงน้ี์ทุกคน์ หรอ่ จำาน์วีน์มูาก (ไมู�ใช�เพื่ยีงรายเดีิ์ยวี) วี�า “ก�อน์
หน์�าน์ั้น์ไดิ์�ไป้โรงพื่ยาบาลมูาบ�างหร่อเป้ล�า บ�อยแค�ไหน์ ไป้ต้ัดิ์ผมูมูาบ�าง
หร่อเป้ล�า” และเราก็ต้�องถามูกลุ�มูเป้รียบเทียบ (หร่ออาจจะเป้็น์ “ค่�เทียบ” 
สู่ำาหรับผ่�ป้่วียแต้�ละราย) ที่มูีพื่่้น์ฐาน์ใกล�เคียงกับผ่�ป้่วียที่เราสู่ัมูภาษณ์ เช�น์
อายุไล�เลี่ยกัน์ มูีป้ัญ่หาต้�าง ๆ คล�าย ๆ กัน์ แต้�ไมู�ป้่วียเป้็น์โรคโควี์ดิ์ดิ์�วีย
คำาถามูเดิ์ียวีกัน์วี�า “ก�อน์หน์�าน์ั้น์ไดิ์�ไป้โรงพื่ยาบาลมูาบ�างหร่อเป้ล�า บ�อย
แค�ไหน์ ไป้ต้ัดิ์ผมูมูาบ�างหร่อเป้ล�า” 

ถ�ากลุ�มูผ่�ป้่วียโควี์ดิ์สู่�วีน์ใหญ่�ไป้โรงพื่ยาบาลก�อน์ป่้วีย และกลุ�มู 
ค่�เทียบสู่�วีน์ใหญ่�ไมู�ไดิ์�ไป้โรงพื่ยาบาล ก็มีูเหตุ้ผลท่ีจะค์ดิ์วี�าสู่งสู่ยัโรงพื่ยาบาล
สู่มูัยน้ี์น์�าจะมีูบทบาทใน์การแพื่ร�โรคโควี์ดิ์ซะแล�วี แต้�ถ�า 2 กลุ�มูน้ี์ ไป้ 
โรงพื่ยาบาลไมู�ต้�างกัน์ทางสู่ถ์ต้์มูากนั์ก ควีามูค์ดิ์ท่ีวี�าน้ั์น์ก็ ไมู�มีูเหตุ้ผล
สู่น์ับสู่น์ุน์ 

การวี์จัยเช์งระบาดิ์วี์ทยา ช�วียให�เห็น์ทางสู่ถ์ต์้วี�า ผ่�ร�ายอย่�แถวี 
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ไหน์บ�อย ต้ำารวีจและชาวีบ�าน์จะไดิ์�ระแวีงระวีังเป้็น์พื่์เศัษ ถ�าการต้์ดิ์เช้่อ
โควี์ดิ์สู่ัมูพื่ัน์ธิ์กับการไป้ร�าน์ต้ัดิ์ผมูอย�างมูีน์ัยสู่ำาคัญ่ทางสู่ถ์ต้์ ต้�อไป้ก็ต้�อง
ค�น์ควี�าหาวี์ธิีบร์การที่ลดิ์โอกาสู่การต้์ดิ์เช่้อมูากขึ้น์ เช�น์ อาจจะอน์ุญ่าต้ให�
เป้ิดิ์เฉัพื่าะร�าน์ลมูโชยเกศัา หร่อรอให�ผมูยาวีมูาก ๆ หน์�อยค�อยต้ัดิ์ทีหน์ึ่ง 

สู่�วีน์โรงพื่ยาบาลก็ต้�องหาทางให�ผ่�ป้่วียไมู�ต้�องมูาโดิ์ยไมู�จำาเป้็น์
 ศัาสู่ต้ราจารย์น์ายแพื่ทย์ขจรศัักดิ์์� ศั์ลป้โภชากุล ปิ้ยอาจารย์ของ มู.อ. 
เล�าวี�า ท่ีโรงพื่ยาบาล มู.อ. แผน์กอายรุศัาสู่ต้รมี์ูแผน์จะต้รวีจผ่�ป่้วียเพื่ยีงวัีน์ละ  
100 ราย แต้�พื่อรัฐบาลคลายล็อกผ่�ป้่วียที่อั้น์ไวี�ก็มูาโรงพื่ยาบาลถึงเก่อบ 
300 ราย ลดิ์การมูาโรงพื่ยาบาลไดิ์�สู่ำาเร็จเพื่ียง 10 ราย โรงพื่ยาบาลหลวีง
ทุกแห�งก็คงมูีคน์ไข�แน์�น์ดิ์�วียกัน์ทั้งน์ั้น์ เราจัดิ์ให�ผ่�ป้่วียและญ่าต้์น์ั่งห�างกัน์
เกน์์ 1 เมูต้รไดิ์�โดิ์ยยกเก�าอีอ้อกหรอ่ทำาเคร่�องหมูายวี�าห�ามูน์ัง่ แต้�ผ่�ป่้วียและ
ญ่าต้์ต้�องย่น์เก่อบจะช์ดิ์กัน์ หมูอเราบอกให�ชาวีบ�าน์มูี social distancing 
แต้�ที่โรงพื่ยาบาลกลับกลายเป้็น์ social gathering ไป้ซะงั้น์

โควี์ดิ์น์�าจะเป้็น์ต้ัวีน์ำาเร่�องให�พื่วีกเราต้์ดิ์ต้ามูเร่�องทางวี์ทยาศัาสู่ต้ร์
มูากขึ้น์ ดิ์ังที่ผมูเคยเป้รยไวี�วี�าวี์ทยาศัาสู่ต้ร์ต้�องมูาก�อน์ควีามูป้รารถน์า 
วี์ทยาศัาสู่ต้ร์มูีกระบวีน์การวี์ธิีค์ดิ์ที่เป้็น์ระบบ น์อกจากจะน์ำาควีามูจร์งและ
ทางออกใน์การแก�ป้ญั่หาคร้ังน้ี์มูาให�แล�วี ยงัควีรจะช�วียให�คน์รุ�น์ใหมู�ของเรา
ไดิ์�ต้่�น์ต้ัวีอยากเรียน์ร่� และมูีศัักยภาพื่ที่จะแก�ป้ัญ่หาใหมู� ๆ ใน์อน์าคต้ดิ์�วีย

น์ี่เป้็น์ต้ัวีอย�างงาน์ว์ีจัยทางระบาดิ์วี์ทยา ไมู�ใช�งาน์สู่อบสู่วีน์โรค
โดิ์ยต้รง งาน์วี์จัยจะช�วียสู่ะท�อน์ป้ัญ่หาภาพื่รวีมูวี�าระบบเราเป้็น์อย�างไร 
สู่ถต์้ค์วีามูน์�าจะเป้น็์ท่ีจะรับเช้่อจากโรงพื่ยาบาลและร�าน์ตั้ดิ์ผมูเป้น็์อย�างไร
สู่�วีน์งาน์สู่อบสู่วีน์โรคบอกวี�าผ่�แพื่ร�โรคสู่ำาหรับผ่�ป้่วียแต้�ละคน์อย่�ที่ ไหน์
ทำาอย�างไรจึงไมู�ให�เขาแพื่ร�โรค งาน์ท้ังสู่องดิ์�าน์จำาเป้็น์ทั้งค่� กระทรวีง
สู่าธิารณสู่ขุมีู “หน์�าที”่ รบัผ์ดิ์ชอบการสู่อบสู่วีน์โรคชัดิ์เจน์ ข�อมู่ลและอำาน์าจ
ต้ามูกฎหมูายอย่�ที่กระทรวีงสู่าธิารณสูุ่ข น์ักวี์จัยซึ่ง “น์�าที่” จะทำาวี์จัยสู่�วีน์
ใหญ่�อย่�ที่กระทรวีงอุดิ์มูศัึกษา วี์ทยาศัาสู่ต้ร์ วี์จัยและน์วีัต้กรรมู 

ทำาอย�างไรจึงจะฟอร์มูทีมูวี์จัยไทยแลน์ดิ์์ร�วีมูกัน์ไดิ์�

     (25 พื่ฤษภาคมู 2563)





คนโบราณมักจะถือว่าดาวหางเป็นลางร้ายของสังคม  
หลังดาวหางปรากฏอาจจะมีโรคระบาด  

ทุพภิกขภัย และ สงคราม 
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ตอนที่ 51  
ดาวหาง สงคราม โรคระบาด ทุพภิกขภัย 
ทุพโภชนาการ และบริการสาธารณสุข

เมู่�อต้�น์เดิ์่อน์ธิัน์วีาคมูป้ี พื่.ศั. 2562 มูีดิ์าวีหางเล็ก ๆ จากจักรวีาล
อัน์ไกลพื่�น์เข�ามูาใกล�ดิ์วีงอาท์ต้ย์ของเรา ดิ์าวีหางน์ี้ ไดิ์�รับการขน์าน์น์ามู
วี�า Borisov ต้ามูช่�อของน์ักดิ์าราศัาสู่ต้ร์สู่มูัครเล�น์ชาวีไครเมูีย (ทั้งรัสู่เซีย
และย่เครน์อ�างวี�าไครเมูียเป้็น์ของต้น์) ช่�อ Gennadiy Borisov ที่ค�น์พื่บ
เป้็น์คน์แรก 

เร่�องที่น์�าสู่น์ใจของดิ์าวีหางน้ี์ ค่อ มีูการคาดิ์เดิ์ากัน์วี�าดิ์าวีหาง 
อาจจะสู่ลายต้ัวีจากควีามูเค�น์ที่เข�าใกล�ดิ์วีงอาท์ต้ย์ แต้�ดิ์าวีหางน์ี้ ไมู� “ดิ์ัง” 
เท�าที่ควีร เพื่ราะโดิ์น์ข�าวีโควี์ดิ์กลบจน์มู์ดิ์ ถ�าดิ์าวีหางยังไมู�สู่ลายต้ัวี ป้ลาย
ป้ีน์ี้น์ักดิ์าราศัาสู่ต้ร์ทางซีกโลกใต้�จะเห็น์มูัน์อีกครั้งหน์ึ่ง และต้อน์น์ั้น์ถ�าคน์
เบ่�อข�าวีโควี์ดิ์แล�วี ดิ์าวีหางอาจจะดิ์ังก็ไดิ์� อย�างไรก็ต้ามู ดิ์าวีหางน์ี้เล็กเก์น์
กวี�าที่เราจะมูองเห็น์ไดิ์�ดิ์�วียต้าเป้ล�า

คน์โบราณมูักจะถ่อวี�าดิ์าวีหางเป้็น์ลางร�ายของสู่ังคมู หลังดิ์าวีหาง
ป้รากฏอาจจะมูีโรคระบาดิ์ ทุพื่ภ์กขภัย และ สู่งครามู 

ใน์บรรดิ์าดิ์าวีหางทั้งหลาย ดิ์าวีหางฮัลเลย์มีูช่�อเสีู่ยงท่ีสุู่ดิ์ เพื่ราะ
มูองเห็น์ไดิ์�ดิ์�วียต้าเป้ล�า และเป้็น์ดิ์าวีหางดิ์วีงเดิ์ียวีเท�าน์ั้น์ที่คน์ที่อายุย่น์
สู่ามูารถเห็น์ไดิ์�สู่องครั้งใน์ชีวี์ต้ ค่อ จะโคจรเข�ามูาใน์ระบบสูุ่ร์ยะให�ชาวีโลก
ไดิ์�เหน็์ทกุ ๆ  75-76 ป้ ีดิ์าวีหางดิ์วีงอ่�น์ ๆ  ท่ีมูองเหน็์ไดิ์�ดิ์�วียต้าเป้ล�ามูวีีถ์ีโคจร
กวี�างไกลเก์น์กวี�าที่มูน์ุษย์จะเห็น์ไดิ์�ดิ์�วียต้าเป้ล�ามูากกวี�าหน์ึ่งครั้งใน์ชั่วีชีวี์ต้

ใน์ป้ี พื่.ศั. 1999 โป้๊ป้สู่มูัยน์ั้น์บอกชาวีคร์สู่ต้์วี�าดิ์าวีหางฮัลเลย์น์ั้น์
 เป้็น์เคร่�องมู่อของซาต้าน์ 

ใน์รอบต้�อมูา น์ักโหราศัาสู่ต้ร์ชาวีอ์น์คาและแอสู่เท็กใน์อเมูร์กาใต้�
ก็พื่บวี�าหลังดิ์าวีหางป้รากฏต้ัวี อาณาจักรอัน์รุ�งเร่องของต้น์ก็ต้กอย่�ใต้�



384 สู้โควิดแบบไทย ๆ

อาณาน์์คมูของสู่เป้น์ 
ใน์รอบป้ ีพื่.ศั. 2378– 2379 เหต้กุารณ์กก็ลับกนั์ ฝา่ยคน์ขาวีโดิ์น์มูัง่

 ใน์แอฟร์กาใต้� ชาวีซ่ล่พื่่้น์เมู่องฆ�าหมู่�คน์ขาวี และใน์สู่หรัฐฯ ทหารเมู็กซ์โก
ฆ�าหมู่�ชาวีเท็กซัสู่ที่เมู่องอลาโมู� 

พื่อถึงรอบต้�อมูา ค่อ ใน์ป้ี พื่.ศั. 2453 เมู่�อดิ์าวีหางฮัลเลย์มูาเย่อน์ 
ใน์อเมูร์กามูีนั์กฉัวียโอกาสู่โฆษณาขายยาป้้องกัน์ควีามูซวียและป้ระกัน์ภัย
จากดิ์าวีหาง สู่�วีน์ใน์ป้ระเทศัไทยเป้น็์ป้ทีีค่น์ไทยโศักเศัร�าเน์่�องจากพื่ระบาท
สู่มูเดิ์็จพื่ระจุลจอมูเกล�าเจ�าอย่�หัวี รัชกาลที่ 5 เสู่ดิ์็จสู่วีรรคต้

แต้�คน์ท่ีอ�างวี�าดิ์าวีหางน์ำาโชคก็มูีเหมู่อน์กัน์ ชาวีโรมูัน์ถ่อวี�า
ดิ์าวีหางฮลัเลย์ทำาให�จเ่ลยีสู่ ซีซาร์ดิ์วีงต้ก ซึง่เป้น็์เร่�องดีิ์ของอาณาจกัรโรมัูน์ 
และน์โป้เลียน์ถ่อวี�าดิ์าวีหางฮัลเลย์น์ำามูาซึ่งกองทัพื่อัน์เข�มูแข็งของเขา 

รอบถดัิ์มูา ใน์ป้ ีพื่.ศั. 2529 ผมูเองดิ์ด่ิ์าวีหางฮลัเลยจ์ากหน์�าต้�างทศ์ั
ต้ะวัีน์ออกหน์�าบ�าน์พัื่กใน์มูหาวีท์ยาลยัใน์ต้อน์เช�ามู่ดิ์ ซึง่เป้น็์ภาพื่ทีสู่่วียงามู
มูาก ป้ีน์ั้น์ไมู�ป้รากฏข�าวีร�ายแรงใน์โลกแต้�อย�างไร ผมูสู่ั่งควีามูล่กคน์โต้ 
วี�าอีก 75 ป้ี (รอบป้ี พื่.ศั. 2604) ให�ชวีน์น์�องดิ์่ดิ์าวีหางดิ์วีงน์ี้แล�วีน์ึกถึงพื่�อ
ดิ์�วียน์ะ ใน์ป้ี พื่.ศั. 2604 ป้ระชากรโลกคงมูีเป้็น์หมู่�น์ล�าน์คน์ เขาจะอย่�กัน์
อย�างไรยังไมู�ร่�

ดิ์าวีหาง Borisov ที่เป้็น์ต้�น์เหตุ้ของบทควีามูน์ี้มูีขน์าดิ์เล็กจน์มูอง
ดิ์�วียต้าเป้ล�าไมู�เห็น์ เลยไมู�อย่�ใน์ควีามูสู่น์ใจของพื่วีกเรา สู่�วีน์ดิ์าวีหางจะ
เกี่ยวีข�องกับโรคโควี์ดิ์หร่อไมู� และจะน์ำามูาซึ่งสู่งครามูโลกหร่อไมู� ผมูวี�าไมู�
เกี่ยวีข�องกัน์ สู่งครามูไมู�วี�าจะเป้็น์การล�าอาณาน์์คมู หร่อการแก�แค�น์ล�าง
เผ�าพื่ัน์ธิุ์ เป้็น์เร่�องควีามูหลงชาต้์พื่ัน์ธิุ์และอ์ทธ์ิพื่ลของน์ักการเมู่องที่ไดิ์�
ป้ระโยชน์์จากควีามูขัดิ์แย�งขั้น์รุน์แรงของมูน์ุษย์ ก�อน์โควี์ดิ์มูาโลกก็เผช์ญ่
ป้ญั่หาสู่งครามูทางการค�าระหวี�างอเมูร์กากบัจีน์ โควีด์ิ์ยงัไมู�ไป้หน์�ามูาหลัง
ก็มูีการกระพื่่อจะเพื่์่มูควีามูเข�มูข�น์ของสู่งครามูการค�าอีก 

ใน์ป้ระวีัต้์ศัาสู่ต้ร์ โรคระบาดิ์และสู่งครามูเป้็น์ของค่�กัน์ กองทัพื่
มูองโกลเป้็น์ชาต้์แรกท่ีใช�ศัพื่จากกาฬโรคเป้็น์อาวีุธิชีวีภาพื่ ทำาให�เมู่องใน์
เขต้ยโุรป้ต้ะวีนั์ออกทีต่้น์ล�อมูไวี�ต้�องเจบ็ป้ว่ียล�มูต้าย ผลต้ามูมูากค็อ่กาฬโรค
ระบาดิ์ไป้ทั่วียุโรป้ 
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กาฬโรคเป้็น์โรคระบาดิ์ระดิ์ับโลก (pandemic) ดิ์�วียควีามูสู่ามูารถ
พื่์เศัษของเช่้อกาฬโรคซึ่งเป้็น์แบคทีเรีย เช่้อน์ี้ป้รกต้์อย่�ใน์สู่ัต้วี์เลี้ยงล่กดิ์�วีย
น์้ำาน์มูใน์ป้่าเป้็น์เจ�าบ�าน์ (host) มูีหมูัดิ์เป้็น์พื่าหะ เช่้อเข�าไป้ใน์ต้ัวีหมูัดิ์จะไป้
สู่ร�างคราบไบโอฟลิม์ูอดุิ์บร์เวีณหลอดิ์อาหาร ทำาให�หมูดัิ์หว์ีเล่อดิ์ต้ลอดิ์เวีลา
 เมู่�อไป้กัดิ์สู่ัต้วี์เจ�าบ�าน์ต้ัวีใหมู� เช่้อบร์เวีณหลอดิ์อาหารก็เข�าไป้ใน์กระแสู่
เล่อดิ์ เจร์ญ่เต้์บโต้อย�างรวีดิ์เร็วีจน์สู่ัต้วี์ต้าย เน์่�องจากพื่์ษพื่์เศัษที่เช่้อสู่ร�าง 
สู่ตั้วีเ์จ�าบ�าน์ต้ายแล�วี แต้�หมัูดิ์ยังไมู�ต้ายยังหว์ีอย่� จงึกระโดิ์ดิ์หาเจ�าบ�าน์ใหมู� 

หน์่ซึ่งเป้็น์สัู่ต้ว์ีเจ�าบ�าน์หลักสู่�วีน์ใหญ่�อย่�ใน์ป้่า กาฬโรคจึงมีูวีงจร
ธิรรมูชาต้์อย่�ใน์ป้่า แต้�ก็มูีหน์่จำาน์วีน์หน์ึ่งอาศััยอย่�ใกล�คน์ ไมู�วี�าจะเป้็น์พื่่้น์ที่
เกษต้รกรรมูหร่อเป้็น์ตั้วีเมู่อง หมัูดิ์หน์่ที่มีูโรคมูากัดิ์คน์ ใน์ระยะแรกเช้่อ
เข�าไป้ใน์กระแสู่เล่อดิ์ เป้็น์ไข� ต้�อมูน์้ำาเหล่อง (ไข�ดิ์ัน์) โต้เจ็บ ต้�อมูาเข�าไป้
ใน์ป้อดิ์ ไอออกมูาเป้็น์เช่้อกาฬโรคต้์ดิ์ต้�อจากคน์สู่่�คน์ไดิ์�เหมู่อน์ไข�หวีัดิ์ใหญ่� 
เหมูอ่น์โควีด์ิ์โดิ์ยไมู�ต้�องอาศัยัหมูดัิ์ การแยกผ่�ป้ว่ียออกมูารกัษาต้วัีไมู�ให� โรค
แพื่ร�กระจายพื่อทำาไดิ์� แต้�การแยกหน์อ่อกจากคน์เกอ่บจะทำาไมู�ไดิ์� เพื่ราะหน่์
แพื่ร�พื่นั์ธิุแ์ละหลบซ�อน์ไดิ์�เก�ง โควีด์ิ์ต้ด์ิ์ต้�อผ�าน์คน์อย�างเดิ์ยีวี ไมู�ผ�าน์ส์ู่น์ค�า  
แต้�กาฬโรคระบาดิ์ผ�าน์สู่น์์ค�าไดิ์�โดิ์ยหน์ท่ีมู่ากบัส์ู่น์ค�า เมู่�อหน์เ่ข�าไป้ใน์เรอ่ไดิ์�
กท็ำารงัแพื่ร�ลก่แพื่ร�หลาน์ เร่อจอดิ์เมู่�อไรกว็ี์ง่ข้ึน์ฝัง่พื่ร�อมูคน์บ�าง วี�ายน้์ำาเข�า
ฝั่งบ�าง แพื่ร�จากเมู่องหน์ึ่งไป้สู่่�อีกเมู่องหน์ึ่ง 

คำาวี�า “Quarantine” ที่เราใช�หมูายถึงการกักต้ัวีของผ่�มูาถึงพื่่้น์ที่
ของเราใหมู� ๆ มูาจากภาษาเวีน์์สู่วี�า “Quarantena” (ใน์ศัต้วีรรษที่ 15 ซึ่ง
กาฬโรคระบาดิ์ใน์ยโุรป้) แป้ลวี�า 40 วัีน์ เป้น็์ระยะทีเ่ร่อถก่กกัไวี�น์อกฝัง่เมู่อง
ท�า เพื่่�อให�แน์�ใจวี�าไมู�มีูกาฬโรคอย่�บน์เร่อ เพื่ราะถ�ามูีโรคน้ี์อย่�ก็จะเห็น์หน์่
ต้ายเกล่�อน์และมูีคน์ป้่วียบน์เร่อ

กาฬโรคใน์สู่มัูยโบราณจึงระบาดิ์ไดิ์�น์าน์รอบละถึงร�อยป้ี รอบแรก
ระบาดิ์ใน์ยุโรป้ยุคโรมูัน์ 

รอบที่ 2 ก็เร์่มูต้�น์จากเอเชียผ�าน์เสู่�น์ทางสู่ายไหมูและกองทัพื่
มูองโกลเอาไป้แพื่ร�เข�ายุโรป้ ซ่ึงเป้็น์การระบาดิ์หนั์กท่ีสูุ่ดิ์ใน์ป้ระวัีต้์ศัาสู่ต้ร์ 
มูีคน์เสู่ียชีวี์ต้เก่อบครึ่งหน์ึ่งของป้ระชากรของทวีีป้น์ั้น์ 

รอบที่ 3 เก์ดิ์ใน์ต้�น์ศัต้วีรรษที่ 20 ก็แพื่ร�ออกไป้จากเอเชียเหมู่อน์
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กนั์ กระจายไป้ทัว่ีโลกแล�วีกลบัเข�าฮ�องกง ใน์ท่ีสู่ดุิ์กม็ูาถงึไทยใน์สู่มูยัรชักาล
ที่ 6 เก์ดิ์การระบาดิ์ใน์พื่ระน์ครหลายเขต้ โดิ์ยเฉัพื่าะย�าน์ที่พื่ักคน์งาน์ต้�าง
ชาต้์ชาวีจีน์และอ์น์เดิ์ีย รอบน์ี้เองที่วี์ทยาศัาสู่ต้ร์ก�าวีหน์�าขึ้น์ มูีการค�น์พื่บ
เช้่อต้ัวีน์ี้ใน์การระบาดิ์ที่ฮ�องกง น์ำาไป้สู่่�การพื่ัฒน์าวีัคซีน์และยารักษาโรค
ใน์เวีลาต้�อมูา

หลังสู่งครามูโลกครั้งที่ 2 มูีการน์ำายาป้ฏ์ชีวีน์ะและยาฆ�าแมูลงมูา
ใช�อย�างกวี�างขวีาง ป้ัจจุบัน์บ�าน์เมู่องใน์ป้ระเทศัต้�าง ๆ มูีสุู่ขอน์ามูัยดิ์ีข้ึน์ 
กาฬโรคระบาดิ์ใน์เมูอ่งน์�อยลง คงเหลอ่แต้�ท่ีระบาดิ์ใน์ป้า่ ก�อน์โควีด์ิ์ระบาดิ์ 
ใน์ป้ระเทศัมูองโกเลยีและจนี์มูรีายงาน์การระบาดิ์ขน์าดิ์เลก็ของกาฬโรคซึง่
ทางการสู่ามูารถควีบคุมูไดิ์�ใน์เวีลาอัน์รวีดิ์เร็วี ใน์อเมูร์กามีูคน์ที่ป่้วียจาก
กาฬโรคเก่อบทุกป้ี แต้�จำาน์วีน์น์�อยมูาก และไมู�มูีการระบาดิ์แต้�อย�างไร

สูุ่ดิ์ท�าย ค่อ เร่�องทุพื่ภ์กขภัย หร่อ ภัยจากควีามูอดิ์อยาก 
องค์การอาหารโลกรายงาน์ต้�อสู่หป้ระชาชาต้์วี�าปี้ พื่.ศั. 2563 

น์ี้  จะเป้็น์ป้ี ท่ีมูีป้ระชากรโลกป้ระสู่บทุพื่ภ์กขภัยมูากที่ สุู่ดิ์น์ับต้ั้งแต้� 
สู่์้น์สูุ่ดิ์สู่งครามูโลกครั้งที่ 2 ป้ระเทศัที่ป้ระสู่บภัยน์ี้จากสู่งครามู ค่อ ซีเรีย
 และ เยเมูน์ สู่�วีน์ป้ระเทศัที่ไดิ์�รับภัยจากพื่์ษทางเศัรษฐก์จของโควี์ดิ์ไดิ์�แก� 
เลบาน์อน์ คองโก ซ่ดิ์าน์ และเอธิ์โอเป้ีย ต้อน์น์ี้มูีคน์เข�าน์อน์ดิ์�วียควีามูห์วี
อย่�กวี�า 800 ล�าน์คน์ ป้ลายป้ีน์ี้อาจจะมูีคน์อดิ์อาหารต้าย ถึง 130 ล�าน์คน์ 
ซึ่งผ่�รายงาน์กล�าวีวี�าเป้็น์ “biblical proportion” – แป้ลวี�า หน์ักหน์าสู่าหัสู่
จน์เสู่มู่อน์หน์ึ่งบัน์ทึกไวี�ใน์คัมูภีร์ไบเบ์ล 

เวีลาทำาสู่งครามูกัน์ ค่�สู่งครามูจะไมู�มูีควีามูป้ราณี จะปิ้ดิ์ล�อมูจน์
ฝ่ายต้รงข�ามูต้�องอดิ์ต้ายหร่อเก์ดิ์โรคระบาดิ์ จำาน์วีน์คน์ท่ีอดิ์ต้ายและต้าย
จากโรคระบาดิ์มูากกวี�าจำาน์วีน์คน์ท่ีถ่กฆ�าต้ายใน์สู่งครามู ใน์สู่งครามูกับ
โควี์ดิ์ ป้ระชากรโลกจะต้ายจากควีามูอดิ์อยากมูากกวี�าต้ายจากการต้์ดิ์ 
เช้่อโควีด์ิ์อย�างแน์�น์อน์ พื่่น้์ทีท่ีเ่ป้ราะบางทีสุู่่ดิ์ใน์ขณะน้ี์ ค่อ แอฟร์กา เพื่ราะ
มูแีหล�งรายไดิ์�น์�อย ผ่น์ดิ์น์์ผลต์้อาหารไดิ์�ไมู�พื่อสู่ำาหรบัเล้ียงป้ระชากรท้ังทวีีป้ 
และยังต้์ดิ์ดิ์�วียศัึกสู่งครามูภายใน์

ฟงัดิ์แ่ล�วีคด์ิ์ถงึป้ระเทศัไทย เราอย่�ใน์โซน์แผ�น์ดิ์น์์ใหญ่�ของอาเซยีน์
อัน์เป้็น์อ่�ข�าวีอ่�น์้ำาของโลก มีูฐาน์รายไดิ์�ที่หลากหลาย เราและเพื่่�อน์บ�าน์ 
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ไมู�เคยป้ระสู่บทุพื่ภ์กขภัยใน์ป้ระวีัต้์ศัาสู่ต้ร์เลย 
ต้ัง้แต้�โบราณกาลมูาแล�วี การเกษต้รหรอ่การผลต์้อาหาร ไมู�ไดิ์�เอา

ไวี�ให�ครัวีเรอ่น์ของผ่�ผลต์้ไดิ์�บรโ์ภคอย�างเดิ์ยีวี รฐั ต้ลาดิ์ หรอ่ ทุน์ มูบีทบาท
เร�งการผล์ต้ เพื่่�อผ่�ผล์ต้จะไดิ์�น์ำาไป้ขายแลกเป้ลี่ยน์เป้็น์เง์น์สู่ำาหรับซ่้อสู่์น์ค�า
และบร์การอ่�น์ ๆ ดิ์ังน์ั้น์ ระบบต้ลาดิ์ทำาให�ผลผล์ต้มูีการพื่ัฒน์าทั้งคุณภาพื่
และป้รม์ูาณ ป้อ้งกนั์ทพุื่ภก์ขภัยของสู่งัคมูโดิ์ยรวีมู แต้�ทพุื่ภก์ขภยัใน์ป้จัจุบัน์
ไมู�ไดิ์�เก์ดิ์จากการที่ป้ระเทศัหร่อโลกผล์ต้อาหารไดิ์�ไมู�พื่อ มูัน์เก์ดิ์จากการ 
กระจายต้วัีของอาหารซึง่เป้น็์ไป้ต้ามูกำาลังซ่อ้ของแต้�ละพื่่น้์ท่ีและแต้�ละครวัี
เร่อน์ ป้ัญ่หาควีามูมูั่น์คงทางอาหารจึงต้กกับพื่่้น์ที่และครัวีเร่อน์ที่ยากจน์

สู่มูาช์กภายใน์ครัวีเร่อน์เดิ์ียวีกัน์เองก็อาจจะไดิ์�รับผลกระทบไมู� 
เท�ากัน์ ใน์ทางชีวีวี์ทยา หญ่์งมีูครรภ์และเด็ิ์กเป้็น์กลุ�มูที่เป้ราะบางต้�อ 
การขาดิ์อาหารมูากท่ีสุู่ดิ์ การขาดิ์อาหารใน์หญ่์งมีูครรภ์และเด็ิ์กอ�อน์ 
ไมู�เพื่ียงแต้�ทำาให�มูารดิ์าสุู่ขภาพื่ทรุดิ์โทรมูผ�ายผอมู ทารกใน์ครรภ์และที่
คลอดิ์ออกมูาแล�วีเต้์บโต้ช�าต้ัวีเล็ก เดิ์็กอ�อน์ใน์ครรภ์และเดิ์็กเล็กอย่�ใน์ช�วีง 
ทีสู่่มูองกำาลงัเต์้บโต้ การขาดิ์อาหารทำาให�สู่มูองเต้บ์โต้ไดิ์�ไมู�ดิ์ ีเป้น็์อปุ้สู่รรค
ต้�อการเรียน์ร่� ใน์อน์าคต้ น์อกจากน์ี้น์ักระบาดิ์วี์ทยายังพื่บวี�าเดิ์็กที่ขาดิ์
อาหารใน์ครรภ์เมู่�อโต้ข้ึน์ใน์ช�วีงเศัรษฐก์จดิ์ีใน์ภายหลังจะมีูควีามูเสู่ี่ยงต้�อ
โรคควีามูดัิ์น์โลห์ต้สู่ง่ เบาหวีาน์ และโรคหลอดิ์เล่อดิ์หวัีใจและสู่มูองมูากกวี�า
ป้รกต้์ ทั้งน้ี์เพื่ราะร�างกายถ่กป้รับให�คุ�น์เคยกับภาวีะการขาดิ์สู่ารอาหาร 
ใน์ครรภ์มูารดิ์า เซลล์ที่ใช� ใน์การเผาผลาญ่อาหารสู่�วีน์เก์น์มูีน์�อย เมู่�อ 
เต้์บใหญ่�พื่บอาหารสู่�วีน์เก์น์มูากก็จะไวีต้�อผลเสู่ียของอาหารสู่�วีน์เก์น์
มูากกวี�าคน์ทั่วีไป้ การป้้องกัน์โรคเหล�าน์ี้ ไมู�ให�เก์ดิ์ขึ้น์ใน์อน์าคต้จึงต้�อง
ป้้องกัน์ต้ั้งแต้�ใน์ครรภ์มูารดิ์า

เป้็น์ที่น์�าย์น์ดิ์ีวี�าหลังจากผมูเขียน์บทควีามูไป้ รัฐบาลไดิ์�แน์ะน์ำาให�
จังหวีัดิ์ที่มูีควีามูเสู่ี่ยงต้�อโควี์ดิ์ต้่ำาให�เป้ิดิ์โรงเรียน์และศั่น์ย์เด็ิ์กเล็กไดิ์� โดิ์ย
ไมู�ต้�องรอเดิ์่อน์กรกฎาคมูต้ามูที่เคยป้ระกาศัเดิ์์มู การเป้ิดิ์ศั่น์ย์เดิ์็กเล็กใน์
เขต้ยากจน์ทำาให�เดิ์็กไดิ์�มูีโอกาสู่ไดิ์�รับอาหารและการด่ิ์แลควีามูป้ลอดิ์ภัย
ไดิ์�อย�างเป้็น์ระบบ ฟื้น์ฟ่ภาวีะทุพื่โภชน์าการจากการที่โรงเรียน์และศั่น์ย์
เดิ์็กเล็กต้�องป้ิดิ์ไป้เก่อบครึ่งป้ี แต้�การเป้ิดิ์โรงเรียน์อย�างเดิ์ียวีไมู�พื่อ ยังมูี
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อีกหลายอย�างที่จะต้�องเร�งทำาเพื่่�อฟื้น์ฟ่คุณภาพื่ป้ระชากร
ใน์ทางระบาดิ์วี์ทยา เราแบ�งกลุ�มูโรคใหญ่� ๆ เป้็น์ 3 กลุ�มู 
กลุ�มูแรก ค่อ โรคและภาวีะจากควีามูยากจน์ ไดิ์�แก� ป้ัญ่หาควีามู

สู่ะอาดิ์ สูุ่ขาภ์บาล อน์ามูัยแมู�และเดิ์็ก และโรคต้์ดิ์ต้�อ 
กลุ�มูท่ี 2 ค่อ โรคเร่อ้รัง ไดิ์�แก� เบาหวีาน์ ควีามูดัิ์น์โลหต์้สู่ง่ โรคหวัีใจ 

อัมูพื่ฤกษ์ อัมูพื่าต้ มูะเร็ง ถุงลมูโป้่งพื่อง และป้ัญ่หาทางจ์ต้ใจ 
กลุ�มูที่ 3 ค่อ ภัยที่เก์ดิ์จากควีามูรุน์แรงและการบาดิ์เจ็บ เช�น์ การ

บาดิ์เจ็บบน์ท�องถน์น์ การทำาร�ายร�างกาย และอุบัต้์เหตุ้อ่�น์ ๆ
ผลการวีจ์ยัทัว่ีโลกก�อน์โควีด์ิ์ระบาดิ์พื่บวี�า ภาระโรคสู่�วีน์ใหญ่�มูาจาก

โรคและควีามูเสู่ี่ยงต้�อโรคใน์กลุ�มูที่ 2 หร่อโรคเร่้อรังไมู�ต้์ดิ์ต้�อ (non-com-
municable diseases – NCDs) จน์กระทั่งป้ีน์ี้โควี์ดิ์มูาเย่อน์ ทำาให�เราเห็น์
ควีามูสู่ำาคัญ่ของโรคต้์ดิ์ต้�อแซงหน์�าโรคอีก 2 กลุ�มูไป้เลย 

แต้�โควีด์ิ์เป้น็์มูากกวี�าโรคต้ด์ิ์ต้�อน์ะครบั ควีามูเครยีดิ์จากการต้กงาน์ 
รายไดิ์�หายไป้ ทำาให�อตั้ราการฆ�าต้วัีต้ายเพื่์มู่ขึน้์ รายไดิ์�ต้กต่้ำาทำาให�เกด์ิ์ภาวีะ
ทุพื่โภชน์าการใน์กลุ�มูคน์จน์ โดิ์ยเฉัพื่าะใน์เดิ์็กและหญ่์งมูีครรภ์ น์อกจากน์ี้ 
โควีด์ิ์ยงัทำาให�บรก์ารสู่าธิารณสุู่ขทีจ่ำาเป้น็์ขาดิ์หายไป้อกี สู่ำาหรบัคน์จน์ และ 
สู่ำาหรับเดิ์็ก ๆ  บร์การที่คาดิ์วี�าหายไป้และจะทำาให� โรคอ่�น์ระบาดิ์ต้ามูมูา ค่อ
 การให�ภ่มู์คุ�มูกัน์ดิ์�วียวีัคซีน์ เพื่ราะใน์ช�วีงป้ิดิ์เมู่อง พื่�อแมู�ผ่�ป้กครองน์ำาเดิ์็ก
มูารับวีัคซีน์น์�อยลง และเจ�าหน์�าที่ก็ให�ควีามูสู่ำาคัญ่ต้�อเร่�องน์ี้น์�อย

โควีด์ิ์ทำาให�การจัดิ์ควีามูสู่ำาคญั่ของงาน์สู่าธิารณสู่ขุใน์ช�วีงคลายลอ็ก
น์ีต้้�องวี�ากนั์ใหมู� กระทรวีงสู่าธิารณสู่ขุและองคก์รป้กครองสู่�วีน์ท�องถ์น่์ต้�อง
กลบัไป้เร�งมูอ่งาน์แมู�และเดิ์ก็ การให�ภมู่ค์ุ�มูกนั์ และดิ์�าน์โภชน์าการ อย�าให�
โรคอ่�น์ ๆ ที่ป้้องกัน์ไดิ์�ดิ์�วียวีัคซีน์ระบาดิ์ซ้ำาเต้์มูโควี์ดิ์ ควีามูสู่ามูารถใน์การ
ผล์ต้อาหารของป้ระเทศัไทยยังไมู�ต้ก เราไมู�มูีทุพื่ภ์กขภัยก็จร์ง แต้�เราคง
มูีทุพื่โภชน์าการจากควีามูยากจน์เฉัียบพื่ลัน์ ระบบสู่าธิารณสูุ่ขต้�องสู่่บค�น์
หากลุ�มูเป้า้หมูายท่ีเป้ราะบางเหล�าน์ีมู้ารบับรก์ารพื่เ์ศัษทีอ่าจจะต้�องจดัิ์ร�วีมู
กัน์กับหน์�วียงาน์ต้�าง ๆ ใน์พื่่้น์ที่

     (1 มู์ถุน์ายน์ 2563)







กิตติศัพท์ของประเทศไทยที่ควบคุมโควิดได้ดี  
จะทำาให้นักท่องเที่ยวมั่นใจ 

และรีบกลับมาเที่ยวเมืองไทยทันทีที่มีโอกาส  
รายได้ของเราจะได้ฟื้นเสียที  

แต่โควิดก็เหมือนสรรพสิ่ง คือ เป็นอนิจจัง 
และเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย  
ซึ่งเราทราบบ้างไม่ทราบบ้าง
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ตอนที่ 52 
ฉากทัศน์ไข่โควิดแตก

การป้ลอดิ์จากโควีด์ิ์ ทำาให�เราท้ังหลายร่�สู่กึดิ์ ีๆ  หลายอย�าง สู่มูยัใหมู�
เรียกวี�าร่�สู่ึกฟิน์ ก�อน์น์ี้เรียกวี�าร่�สู่ึกเป้รมู ฝรั่งเรียกวี�า euphoria กึ่งต้่�น์กึ่ง
ฝัน์ดิ์ี มูัน์เป้็น์การผสู่มูผสู่าน์จากการหลุดิ์พื่�น์จากควีามูกดิ์ดิ์ัน์ หวีาดิ์ระแวีง
ควีามูร่�สู่ึกเสู่ี่ยง ไป้สู่่�ควีามูเป้็น์อ์สู่ระ จากควีามูเหงา การแยกต้ัวี กลับสู่่�
สู่ังคมูที่โหยหา

ใน์ทางการเมู่อง เราร่�สู่ึกภาคภ่มู์ใจใน์ควีามูสู่ามูารถของคน์ไทยที่
ร�วีมูมู่อร�วีมูใจ อดิ์ทน์ทำาต้ามูคำาแน์ะน์ำารัฐบาล จน์ไดิ์�ผลเป้็น์ที่น์�าพื่อใจ เรา
ร่�สู่กึพื่อใจกบัระบบสู่าธิารณสู่ขุไทยทีมู่ผีลงาน์การควีบคมุูโรค ทำาให�โควีด์ิ์ไมู�
แพื่ร�กระจาย ไมู�มูผ่ี�ป้ว่ียหน์กัล�น์โรงพื่ยาบาลเมู่�อเทยีบกบัป้ระเทศัทีร่วียกวี�า
เราทั้งใน์เอเชียและต้ะวีัน์ต้ก เรากำาลังช�วียกัน์ค์ดิ์หาหน์ทางทำาให�เศัรษฐก์จ
ฟืน้์ต้วัีไดิ์�เรว็ีหน์�อย มูองวี�ากต์้ต้ศ์ัพัื่ทข์องป้ระเทศัไทยท่ีควีบคมุูโควีด์ิ์ไดิ์�ดิ์ ีจะ
ทำาให�น์ักท�องเที่ยวีมูั่น์ใจและรีบกลับมูาเที่ยวีเมู่องไทยทัน์ทีที่มูีโอกาสู่ ราย
ไดิ์�ของเราจะไดิ์�ฟื้น์เสู่ียที แต้�โควี์ดิ์ก็เหมู่อน์สู่รรพื่สู่์่ง ค่อ เป้็น์อน์์จจัง และ 
เป้็น์ไป้ต้ามูเหตุ้ต้ามูป้ัจจัย ซึ่งเราทราบบ�างไมู�ทราบบ�าง

ผมูเคยบอกวี�า เราไมู�ใช�เก�งอย�างเดิ์ียวี เราเฮงดิ์�วีย ที่อย่�ใน์จุดิ์ทาง
ภมู่ศ์ัาสู่ต้รท์ีด่ิ์ขีองกลุ�มูอาเซยีน์ต้อน์เหน่์อซ่ึงโควีด์ิ์สู่ร�างบ�าน์ไมู�สู่ำาเรจ็ ดิ์อ่ย�าง
เมูียน์มูา ลาวี กัมูพื่่ชา และเวีียดิ์น์ามู เขาฟิน์ ๆ เหมู่อน์กัน์ โดิ์ยเฉัพื่าะ
กัมูพื่่ชาซึ่งม่ัูน์ใจแต้�ไหน์แต้�ไรแล�วีวี�าจะรอดิ์จากโควี์ดิ์ไดิ์� ต้ั้งแต้�ยอมูให�เร่อ
สู่ำาราญ่น์าน์าชาต้์ที่ต้์ดิ์เช่้อโควี์ดิ์ขึ้น์ฝั่งใน์ป้ระเทศัของต้น์ไดิ์� และล�าสูุ่ดิ์บอก
วี�าให�น์ักท�องเที่ยวีเข�าป้ระเทศัไดิ์�เลย เป้็น์อะไรจะดิ์่แลออกค�ารักษาโควี์ดิ์ 
ให�ดิ์�วีย แต้�เบ์่งมูองกลุ�มูป้ระเทศัเอเชียต้ะวัีน์ออกไกล อัน์อย่�ห�างออก 
ไป้หน์�อยท้ังจีน์ ญ่ีปุ่้น่์ และเกาหล ีซึง่ระดิ์มูสู่รรพื่กำาลงัต้�าน์โคว์ีดิ์ กย็งัทรง ๆ  
เต้ม็ูมูอ่ กรงุปั้กก่์งเจอเข�าไป้ไมู�ถงึสัู่ป้ดิ์าหเ์ก่อบร�อยราย ญ่ี่ปุ้น่์กอ็ย่�ใน์สู่ภาพื่ไมู� 
แต้กต้�างกัน์เท�าไหร� สู่์งคโป้ร์ก็ถอดิ์ใจวี�าต้�องอย่�กับโควี์ดิ์ไป้เร่�อย ๆ รอคอย
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ให�มูีวีัคซีน์มูาแก�ป้ัญ่หาเป้็น์หลัก
เราเข�าหน์�าฝน์ หร่อ วีสู่ัน์ต้ฤดิ์่ แล�วี ถามูวี�าฝน์ต้กจะช�วียลดิ์โควี์ดิ์

ไหมู คำาต้อบจากอ์น์เดิ์ยีและบงักลาเทศับอกวี�าไมู�เลย จำาน์วีน์โควีด์ิ์ใน์อน์์เดีิ์ย
กำาลังมูาแรง เช้่อจากบังกลาเทศัมุูดิ์ข�ามูพื่รมูแดิ์น์เข�ามูาใน์เมูียน์มูาอย�าง 
ผ์ดิ์กฎหมูาย ไทยก็ยังดิ์ีที่มูีเมูียน์มูาเป้็น์ป้ระเทศักัน์ชน์ หวีังวี�าเช่้อคงไมู�ซึมู
ผ�าน์เมูียน์มูาและมูุดิ์ผ�าน์เข�ามูาใน์ไทย 

ใน์อเมูร์กา ทรัมูป้์ก็เคยหวีังวี�าฤดิ์่ร�อน์จะช�วียทำาให�การแพื่ร�เช่้อ 
น์�อยลง ซึ่งก็ไมู�จร์งอีกเหมู่อน์กัน์ เพื่ราะน์อกจากอากาศัจะเร์่มูร�อน์แล�วี 
อณุหภ่มูท์างการเมูอ่งสู่ผ์ีวีกร็�อน์แรงกวี�า สู่�วีน์หน์ึง่เข�าใจวี�าการออกมูาเดิ์น์์
ขบวีน์ชุมูน์ุมูทำาให�เก์ดิ์การแพื่ร�เช่้อ แต้�ใน์เขต้ชน์บทของอเมูร์กาซึ่งไมู�มูีการ
ชมุูน์มุูก็มูีโควีด์ิ์มูากข้ึน์ระลอกใหมู�ดิ์�วีย ใน์อเมูรก์าใต้�โควีด์ิ์กร็ะบาดิ์จน์รฐับาล
บอกวี�าไมู�ต้�องน์ับจำาน์วีน์คน์ป้่วียคน์ต้ายแล�วีเสู่ียเวีลาเป้ล�า ๆ 

สู่รุป้แล�วีโควี์ดิ์ของทั้งโลกรอบแรกยังแอ็กทีฟ (active) อย่� ยังไมู�
จบรอบแรกเลยน์ะครับ

ผมูอยากเป้รียบเทียบวี�า รายงาน์ที่เราฟังจาก ศับค. อย�างต้�อเน์่�อง
วี�า เราไมู�มูีผ่�ป้่วียต้์ดิ์เช่้อใน์ป้ระเทศัเลย เหมู่อน์เรากำาลังมูีไข�โควี์ดิ์ ไข�โควี์ดิ์
ของเราที่เฝ้าทะน์ุถน์อมูมูาไดิ์�หลาย ๆ  วีัน์จะแต้กเมู่�อไหร� แต้กแล�วีเราต้�อง
กลับไป้ป้ิดิ์ป้ระเทศัอีกไหมู ก็คงจะแต้กแน์� ๆ  ดิ์�วียเหตุ้ผลง�าย ๆ  ที่พื่อจะเดิ์า
ไดิ์� ค่อ เราจะมูีพื่ฤต้์กรรมูเสู่ี่ยงมูากขึ้น์ หลังจากอั้น์มูาน์าน์ พื่ฤต้์กรรมูเสู่ี่ยง
ที่สู่ำาคัญ่ที่พื่บใน์เมู่องพื่ี่ยุ�น์และเมู่องโสู่มู ค่อ ชีวี์ต้กลางค่น์ และ การเสู่พื่
สูุ่ราเมูรัย โดิ์ยเฉัพื่าะอย�างย์่งเมู่�อเราเป้ิดิ์ป้ระเทศั

สู่ตั้ว์ีบกมีูทัง้สัู่ต้ว์ีทีห่าก์น์กลางวัีน์และหาก์น์กลางค่น์ โดิ์ยธิรรมูชาต้์
มูนุ์ษย์เป้็น์สัู่ต้ว์ีบกท่ีมูีระบบสู่รีรวี์ทยาสู่ำาหรับหาก์น์กลางวัีน์ และพัื่กผ�อน์
กลางค่น์ ระบบป้ระสู่าทและฮอร์โมูน์ของมูน์ุษย์ทำางาน์ต้ามูน์าฬิกาชีวี์ต้ 
(biological clock) กลางค่น์ต้อน์ใกล� ๆ เที่ยงค่น์ ฮอร์โมูน์หลาย ๆ ต้ัวีจะ
ลดิ์ลง เวีลาน์อน์หลับสู่น์์ทน้์ำาไขสัู่น์หลังจะไหลหมุูน์เวีียน์มูากกวี�าเวีลาต่้�น์
อย�างมูากมูาย เพื่่�อชำาระล�างของเสู่ียภายใน์สู่มูอง (เช�น์ tau และ amyloid 
proteins) อัน์เป้็น์สู่าเหตุ้ของโรคสู่มูองเสู่่�อมูออกไป้ การน์อน์หลับมูีผลต้�อ
ระบบภ่มู์คุ�มูกัน์โดิ์ยเฉัพื่าะระบบ cytokines ซึ่งสู่ารแห�งการอักเสู่บสู่ำาคัญ่ 
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สู่าร cytokines พื่วีกน์ี้แหละที่เป้็น์ต้ัวีป้ิดิ์เกมูดิ์ับชีวี์ต้ผ่�ป้่วียโควี์ดิ์ใน์วีาระ
สูุ่ดิ์ท�าย 

ต้อน์หลบัลกึควีามูดัิ์น์โลหต์้จะต้่ำามูากจากการพื่กังาน์ของหวัีใจและ
เสู่�น์เล่อดิ์ เพื่่�อให�ทุกสู่�วีน์ของร�างกายไดิ์�พื่ัก เดิ์็กหลับไดิ์�ดิ์ี ฮอร์โมูน์สู่ำาหรับ
การเจร์ญ่เต้์บโต้ (growth hormone) จะหลั่งออกมูาเต้็มูที่ทำาให� โต้วีัน์โต้
ค่น์ ผ่�ใหญ่�ที่หลับไดิ์�ดิ์ี ฮอร์โมูน์ต้ัวีน์ี้จะช�วียชะลอการชำารุดิ์และควีามูชราให�
ช�าลง ไป้ถามูรายละเอียดิ์เพื่์่มูเต้์มูจากหมูอเดิ์็กและหมูอเวีชศัาสู่ต้ร์ชะลอ
วีัยไดิ์�เลยครับ 

แต้�มูนุ์ษย์ก็ไมู�พื่อใจกับสู่์่งที่ธิรรมูชาต้์กำาหน์ดิ์ เอาเวีลาสู่ำาหรับการ
พื่ักผ�อน์ไป้ทำาก์จกรรมูทางเศัรษฐก์จและควีามูบัน์เท์ง เศัรษฐก์จใน์เมู่อง
จำาเป้็น์ต้�องมีูคน์ทำางาน์กลางค่น์ เช�น์ อย่�เวีรอย่�ยามู ก�อสู่ร�าง ซ�อมูถน์น์ 
ทำาควีามูสู่ะอาดิ์สู่าธิารณสู่ถาน์ ดิ์แ่ลผ่�ป้ว่ีย ฯลฯ น์อกเหน์อ่จากควีามูจำาเป้น็์
แล�วี กลางคน่์เป้น็์เวีลาท่ีมูน์ษุยท้ั์งหลายป้ลดิ์ป้ล�อยสู่์ง่ทีพ่ื่งึละอายไมู�กล�าทำา
ใน์ต้อน์กลางวีัน์อีกหลายอย�าง เช�น์ ชีวี์ต้แห�งกามูสูุ่ขัลล์กาน์ุโยค การพื่น์ัน์
ขัน์ต้�อ เสู่พื่สูุ่ราเมูรัย และยาเสู่พื่ต้์ดิ์ 

ชวีีต์้ใน์ยามูราต้ร ีดิ์ำาเน์น์์ไป้แบบฝนื์ระบบสู่รรีวีท์ยา ภม์ู่คุ�มูกนั์กต็้�อง
อ�อน์แอลง น์าฬกิาแห�งชวีีต์้กเ็ดิ์น์์ไป้อย�างกระท�อน์กระแท�น์ หยดุิ์เด์ิ์น์เรว็ีขึน้์
ควีามูไมู�พื่ร�อมูทั้งหลายน์ำาไป้สู่่�ทั้งโรคเร่้อรัง อย�างเช�น์ ควีามูดิ์ัน์โลห์ต้สู่่ง  
เบาหวีาน์ โรคหัวีใจ โรคระบบป้ระสู่าท สู่มูองเสู่่�อมู ฯลฯ และโรคต้์ดิ์ต้�อทั้ง
ทางเดิ์์น์หายใจ ทางเดิ์์น์อาหาร และทางระบบสู่่บพื่ัน์ธิุ์

ต้ามูป้ระสู่บการณ์ของญ่ี่ปุ้่น์และเกาหลี ควีามูเสู่ี่ยงสู่ำาคัญ่มูากที่จะ
ทำาให�ไข�โควีด์ิ์แต้กหลังจากทีค่วีบคุมูโรคไดิ์�สู่ำาเรจ็ คอ่ก์จกรรมูกลางคน่์และ
ชวีีต์้ทีสู่่ำามูะเลเทเมูา เราจงึต้�องช�วียกนั์ระวัีงให�จงหนั์ก แล�วีไข�โควีด์ิ์ของเรา
ถ�าแต้กจะแต้กแบบระเบ์ดิ์หร่อเป้ล�า ต้ามูสู่ถ์ต้์แล�วีคำาต้อบค่อน์�าจะใช�ครับ 
ทั้งใน์เมู่องป้ลาดิ์์บและเมู่องโสู่มู เน์่�องจากผ่�ต้์ดิ์เช่้อที่ใช�ชีวี์ต้แบบที่วี�ามูักจะ  
“เท่ียวีเทียวีไป้ ทุกแควี�น์แดิ์น์ไพื่ร” จึงแพื่ร�เช่้อไดิ์�มูาก เราจะป้้องกัน์
พื่น์กังาน์ทีท่ำางาน์บร์การกลางคน่์อย�างไร พื่วีกน์�อง ๆ  คงไมู�ไดิ์�อยากทำางาน์
ที่เสู่ี่ยงอย�างน์ั้น์หรอก แต้�คงต้�องทำาเพื่ราะเป้็น์การทำามูาหาเลี้ยงชีพื่

อัน์แรก คน์ทำางาน์บร์การยามูราต้รีต้�องเข�าใจควีามูเสู่ี่ยงเหล�าน์ี้ 
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และต้�องจัดิ์ระบบป้้องกัน์ต้ัวีเอง 
มูีต้ัวีอย�างควีามูสู่ำาเร็จเร่�องการควีบคุมูการสู่่บบุหรี่ใน์ผับ ซึ่ง

ป้ระเทศัไทยทำาไดิ์�ดีิ์ เพื่ราะพื่น์กังาน์และเจ�าของกจ์การเข�าใจดิ์วีี�าการป้ล�อย
ให�ล่กค�าสู่่บบุหรี่ ทำาให�คน์ทำางาน์ต้�องไดิ์�รับภัยจากบุหร่ีไป้อย�างเล่ียงไมู�ไดิ์�
 เมู่�อร�วีมูกัน์แก�ไข เข�มูงวีดิ์ป้ฏ์บัต้์ต้ามูกฎหมูายห�ามูสู่่บบุหรี่ อากาศัใน์ผับ 
ก็สู่ะอาดิ์ขึ้น์ ทั้งพื่นั์กงาน์และล่กค�าก็ป้ลอดิ์จากภัยของยาสู่่บ มีูคำาถามู
วี�าการสู่่บบุหรี่มูีผลต้�อการต้์ดิ์เช่้อโควี์ดิ์ไหมู มูีคำาต้อบจากกลุ�มูน์ักวี์จัยของ 
กรมูควีบคุมูโรคไทยแล�วีครับ เขาสู่อบสู่วีน์ต้์ดิ์ต้ามูวี�าผ่�สัู่มูผัสู่โรคกลุ�มูไหน์
บ�างที่เส่ีู่ยงเป้็น์พื่์เศัษต้�อการต้์ดิ์เช่้อโควี์ดิ์จากผ่�มีูเช้่อโควี์ดิ์ ใน์ท่ีสูุ่ดิ์พื่บ
พื่ฤต้์กรรมูเสู่ี่ยงที่สู่ำาคัญ่ ค่อ การสู่่บบุหรี่มูวีน์เดิ์ียวีกัน์กับคน์ที่มูีเช่้อโควี์ดิ์ 
ซึ่งมูีผลเพื่์่มูควีามูเส่ีู่ยงกวี�าอย่�การสู่ัมูผัสู่โรคธิรรมูดิ์าถึง 3 เท�ากวี�า เขา
บอกวี�าถ�าผ่�สู่ัมูผัสู่โรคสู่วีมูหน์�ากากอน์ามูัย (แบบไหน์ก็ไดิ์�ไมู�มูีผลแต้กต้�าง
กัน์มูากน์ัก) ล�างมู่อเป้็น์ป้ระจำา อย่�ห�างจากผ่�ต้์ดิ์เช่้อเก์น์ 1 เมูต้ร และ ไมู�
อย่�ดิ์�วียอย�างใกล�ช์ดิ์กัน์เก์น์ 15 น์าที แยกภาชน์ะจาน์ชามู ถ�วียกาแฟจาก
ผ่�ป้่วีย จะลดิ์ควีามูเสู่ี่ยงลงไดิ์�ถึง 84% เชียวีละครับ ช�วียกัน์หน์�อยน์ะครับ
ถ�าลดิ์ไดิ์�ถึงขน์าดิ์น้ี์อย�างถ�วีน์หน์�า ผ่�ป้่วียก็จะไมู�มูาก หมูอพื่ยาบาลก็จะยัง 
สู่่� ไหวี ที่สู่ำาคัญ่เราก็จะไมู�โดิ์น์ล็อกดิ์าวีน์์ ขวีัญ่กำาลังใจของชาวีป้ระชาชน์เรา
ใน์การป้ระกอบอาชีพื่ก็จะดิ์ำาเน์์น์ต้�อไป้ไดิ์�

เรายังไมู�เป้ิดิ์ป้ระเทศัน์ะครับ หวีังวี�าเช้่อยังไมู�ไดิ์�เข�ามูา ช�วีงน์ี้เป้็น์
โอกาสู่ทอง (window of opportunity) ท่ีจะต้�องจัดิ์ระบบเต้รียมูสู่ถาน์
บร์การของเราให�ป้ลอดิ์ภัย เมู่�อเป้ิดิ์ป้ระเทศั เช่้อเข�ามูาแล�วี การแพื่ร�จะไดิ์�
ไมู�รุน์แรงมูาก เราจะไดิ์�ไมู�ต้�องเคอร์ฟิวีกัน์อีกรอบ 1

     (16 มู์ถุน์ายน์ 2563)
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1) ก�อน์สู่�งโรงพื่์มูพื่์ครับ วีัน์น์ี้ 4 กัน์ยายน์ 2563 สู่องสู่ามูวีัน์น์ี้มูีข�าวีโควี์ดิ์คล�าย ๆ บทน์ี้มูา
กล�าวีค่อป้ระเทศัเมูียน์มูาซึ่งควีบคุมูสู่ถาน์การณ์ไดิ์�ดิ์ีพื่อควีรมูาหลายเดิ์่อน์ ต้อน์น์ี้กลับ
มูีผ่�ป้่วียโควี์ดิ์มูากข้ึน์ เป้็น์การระบาดิ์จากรัฐยะไข� (Rakhine) ซึ่งอย่�ดิ์�าน์ต้ะวัีน์ต้ก 
ต้์ดิ์พื่รมูแดิ์น์บังกลาเทศั แล�วีระบาดิ์เข�ากรุงย�างกุ�ง น์อกจากน์ี้มูีผ่�ป้่วียกระจายอย่� 
ทกุสู่�วีน์ของป้ระเทศัรวีมูทัง้รฐัทีต่้ด์ิ์ชายแดิ์น์ไทย เป้น็์อนั์วี�าโควีด์ิ์ขวีด์ิ์จน์เมีูยน์มูา ซ่ึงเป้น็์
แผงกัน์ชน์ ยุบเข�าใกล�ต้ัวีเคร่�องของไทย  

 สู่�วีน์ไทยเอง หลังจากไมู�มูีการต้์ดิ์เช่้อใน์ป้ระเทศั 100 กวี�าวีัน์น์์ดิ์หน์�อย ไข�โควี์ดิ์ก็แต้ก
เมู่�อวีาน์ครับ ต้ามูคาดิ์ครับ เป้็น์ชีวี์ต้ของคน์กลางค่น์ ผลการสู่อบสู่วีน์โรคยังไมู�ทราบวี�า
มูผี่�ป้ว่ียต้ด์ิ์เช่อ้ไป้ก่ีคน์ ขอสู่�งกำาลังใจให�ทุกคน์ใน์ชาต้ช์�วียกนั์ควีบคมุูโรคอย�างเข�มูข�น์ สู่ยบ
โควี์ดิ์ใน์ไทยอีกครั้งหน์ึ่ง








