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วัคซีนมาโควิดจะถอยแค่ไหน ตอนที่ 1 

เดือนที่ผา่นมาจ านวนผูต้ิดเชื้อที่รายงานกระโดด

ขึ้ นจากการระบาด ในแรงงานข้ามชาติที่

สมทุรสาคร ตามต่อดว้ยการแพร่เชื้อของผูเ้ดิน

ทางผ่าน และกลุ่มนักพนัน และแพร่ไปสู่จังหวัด

ทางภาคตะวันออก ผมเชื่อว่าการแพร่ในกลุ่มคน

ทัว่ไปที่ไม่ใช่แรงงานขา้มชาติน่าจะพอควบคมุได ้

ถา้ไม่ใช่พวกรวมกลุ่มพิเศษที่ขลกุอยู่กันนาน ๆ 

และติดเชื้อกนัถว้นทัว่แลว้ คนที่ไปรับเชื้อต่อแพร่

ไปไม่ค่อยมาก ระบบควบคุมโรคของเรายัง

ท างานไดผ้ลโดยพื้นฐาน 

ตวัเลขส่วนที่ผมไม่ค่อยแน่ใจและไม่ร ูว้่าเราจะคมุ

ไดข้นาดไหน คือ แรงงานขา้มชาติ ถา้มีจ านวน

นับแสนในสมุทรสาครอย่างที่ว่ากัน เราจะมี

ก าลงัตรวจครบถว้นไดอ้ย่างไร  

ผมดีใจที่ขอ้เสนอของผมไดร้ับการพิจารณา คือ 

ใหพิ้จารณาแรงงานเป็นกล ุ่มท่ีอย ู่ดว้ยกนั

หนาแน่นทางภมูิศาสตร ์(cluster) แทนท่ีจะ

ดเูป็นรายคน ดจูากแผนที่แลว้ เราคงมี cluster 

แบบนีอ้ยู่ราว 300-500 cluster  ซ่ึงอาจจะมีทัง้

ขนาดเล็กระดับเป็นสิบ และขนาดใหญ่ระดับพัน 

เราตอ้งส ารวจใหไ้ดจ้ านวน clusters มากที่สดุ 

ในแต่ละ cluster ไม่จ าเป็นตอ้งตรวจคนงานทกุ

คน ควรส ุม่ตวัอยา่งออกมาตรวจ ถา้พบเช้ือ

ระดับหน่ึงต้องถือว่า cluster นั้นน่าจะมีผ ู้

แ พ ร่ เ ช้ื อ  มี วิ ธี จั ด ก า ร อ ย่ า ง ห นึ่ ง                       

ถา้ไม่พบเชื้อก็ผ่านไป นดักลับมาตรวจใหม่ในอีก

ระยะเวลาหนึง่เชน่สองสปัดาห ์

ถา้การแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานขา้มชาติสงบ

ลงจริง ก็ถือว่าประเทศไทยนีเ่ก่งจริง ๆ เพราะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แรงงานขา้มชาติเป็นจดุอ่อนที่ส าคัญที่สดุที่โควิด

ใชโ้จมตีประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย เมื่อไทย

ควบคมุการระบาดทั้งในแรงงานขา้มชาติ

และในประชาชนทั่วไปได้ เราก็จะกลบัมา

สงบสขุอีกระดบัหน่ึงเหมือนเมื่อสามสี่เดือน

กอ่นหนา้น้ี  

อย่างที่บอกแลว้ว่าเราไม่ทราบความเขม้ขน้ของ

การคน้หา ปัญหาใหญ่ที่ผมเดาอย่างหนกัใจใน

ขณะนี ้คือ เราอาจจะตอ้งเพลา ๆ การคน้หา 

เพราะเมื่อพบผ ูแ้พร่เช้ือแลว้ เราไม่สามารถ

หาท่ีกักกันตัวผ ู้แพร่เช้ือได้ เนื่องจากคนที่

พอจะช่วยใหท้ี่พกักักตวัไดก็้มีภยาคติ หรือ อคติ

จากความกลัวเขา้ครอบง า การหาสถานที่พัก

กกัตวัไมไ่ดส้รา้งความกงัวลใหก้บัผูเ้กี่ยวขอ้งทกุ

ฝ่าย ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง การคน้หาก็ไม่ไดเ้ป็น

ยุทธวิธีที่ส าคัญอีกต่อไป นอกจากนี้ ผมยัง

กงัวลว่ากล ุม่ท่ีตรวจแลว้ว่าไม่พบ อาจจะมีผ ู้

แพร่เช้ือหลงเหลืออย ู่และกลบัมาจดุเทียน

เวียนวน หรือมีผ ูน้ าเขา้เช้ือรายใหม่ท่ีซ่อน

เรน้อย ู่ แพร่เชื้อใหร้ะเบิดเถิดเทิงในกลุ่มนั้นอีก 

เราก็จะควบคมุการแพร่เชื้อไมไ่ดส้กัที วันรา้ยคืน 
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รา้ย เชื้อก็หลดุรอดออกไปสู่ภายนอก แพร่ใน

ประชาชนทัว่ไปอีก 

ท าไมเช้ือจึงแพร่ได้ดีในแรงงานขา้มชาติ 

และแพร่ไดย้ากกว่าในประชาชนไทยทั่วไป 

เรื่องนี้น่าจะอธิบายดว้ยความแตกต่างของ

สภาพแวดล้อมชีวิตความเป็นอย ู่  ถ้าเรา

สามารถปรับให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขามี

มาตรฐานเหมือนคนไทยทัว่ไปจริง การระบาดก็

คงไม่แตกต่างกับในคนไทย แต่เราจะจัดการ

อย่างนัน้ไดจ้ริงหรือ เมื่อเราตอบว่า คงท าไมไ่หว 

เราก็มีทางเลือกอย ู่สองทาง คือ ท าทกุอย่าง

เท่าท่ีท าไดแ้บบปัจจบุัน ซ่ึงไม่ทราบว่าจะนาน

เท่าไร เพราะแรงงานถกูกักบริเวณ มีปัญหาต่อ

ตัวแรงงานเอง นายจา้ง และระบบเศรษฐกิจ

โดยรวม ทางเลือกทางที่สอง คือ ตอ้งใชอ้าวธุ

น าเขา้ชนิดใหม่ คือ วคัซีน 

 

 

 

 

 

 

ท่านทั้งหลายคงจะร้องเฮ้ย คิดอย่างนั้นได ้

อย่างไร ของมีนอ้ยตอ้งใหค้นไทยก่อน รัฐบาล

ประกาศแลว้ว่าก าลังจะน าเขา้และมีแนวโนม้ที่จะ

ฉีดกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ เช่น คุณหมอ พยาบาล 

เจา้หนา้ที่ที่ท างานในพื้นที่เสี่ยง ผูเ้ฒ่าคนแก่ชรา 

คนที่มีโรคประจ าตวั  

 

 

ผมไม่คิดว่าบทความนี้จะเปลี่ยนความคิดของ

รัฐบาลหรือใครไดท้ั้งนั้น แต่อยากฝากใหคิ้ด

ว่า สดุทา้ย เราตอ้งการอะไร เป้าหมายใหญ่ 

น่าจะเป็นสภาพท่ี คนทั้งชาติปลอดภยัจาก

โควิดมากขึ้ น เศรษฐกิจเริ่มขับเคลื่อนได้ 

การท่องเท่ียวกลบัมาอีกครัง้หน่ึงไดเ้ร็วขึ้น 

คณุภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น ถา้เราจัดสรร

วัคซีนตามฉันทาคติ หรือ อคติที่เกิดจากความ

รัก หรือ แมแ้ต่เมตตาคติ คือ อคติที่เกิดจาก

ความเมตตา เราอาจจะบรรลเุป้าหมายที่ว่านั้น

ไดช้า้หนอ่ย 

 

 

 

ถา้เราเชื่อว่าเราสามารถกักกันแรงงานขา้มชาติ

ใหอ้ยู่เฉพาะบริเวณแคบ ๆ ได ้เปรียบเสมือนเชื่อ

ว่า ไฟที่โหมไหมอ้ยู่ใจกลางของประเทศจะค่อย 

ๆ มอดดบัไปเองเมื่อเวลาผา่นไป ทิ้งไวน้าน ๆ โค

วิดในกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะหายไปเอง เราก็ท า

อย่างที่ท าอยู่ก็พอแลว้ แต่ถา้เราเชื่อว่าไฟกอง

ใหญ่นี้จะปะทลุกุลามไหมอ้อกเป็นบริเวณกวา้ง

อีก เหมือนระเบิดจากเครื่องปฏิกรณน์วิเคลียรท์ี่

เชอร์โนบิลสามารถแพร่กัมมันตรังสีไดไ้กลและ

นาน เราก็ตอ้งเล็งกระบอกดบัเพลิงไปที่ฐานกอง

ไฟ เอาสารเคมีหรือวัสดดุับไฟ หรือ วัสดกุัน

นิวเคลียร์กลบเชื้อเพลิงและออกซิเจนไม่ใหเ้กิด

การสันดาปอย่างยิ่งยวด กลบเตาปฏิกรณไ์ม่ให้

มีกัมมันตรังสีแผ่ออกมา ใครกล ุ่มไหนใน

ประเทศไทยท่ีมีโอกาสแพรเ่ช้ือใหค้นอ่ืนมาก

ท่ีสดุโดยท่ีรฐัไม่สามารถควบคมุได ้สมควร

ได้รับวัคซีนก่อน เพ่ือชะลอการระบาด  
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ถ ่ว ง เวลาให้วัคซีนล็อตใหญ่มาถึงและ

ครอบคลมุคนไดท้ัว่ประเทศ 

 

 

 

 

 

หมอพยาบาลและคนท างานในพ้ืนท่ีสีแดง

เป็นกล ุ่มเสี่ยงท่ีจะไดร้บัเช้ือ เขาควรสมควร

ไดเ้ป็นอันดบัตน้ ๆ แตใ่นแงข่องการระบาด สถิติ

ที่ผ่านมาบอกเราว่าหมอและพยาบาลไทย

ค่อนขา้งเก่ง ดแูลตวัเองไดด้ี (ถา้ลกูเมียของผม

อ่านบทความนี้คงไม่ใหผ้มเขา้บา้น) เขาเสี่ยงก็

จริงอย ู่ แต่บทบาทการแพร่เช้ือมีจ ากดั การ

ฉีดวัคซีนใหแ้ก่หมอและพยาบาลจึงมีผลระงับ

การแพร่ เ ชื้ อ ได ้น ้อย ถ้าสังคมภายนอก

โรงพยาบาลติดเช้ือนอ้ย หมอและพยาบาล

ก็ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นดว้ย 

ผ ูส้งูอาย ุและผ ูม้ีโรคประจ าตวั เป็นกลุ่มที่จะ

ไดร้ับอันตรายมากถา้ติดเชื้อ แต่ถา้เราป้องกนั

การระบาดได้ผล ท่านมีโอกาสได้รับเช้ือ

นอ้ย ลดโอกาสในการรบัเช้ือเป็นการตดัไฟแต่

ตน้ลม อาจจะไดผ้ลดีกว่าปล่อยใหม้ีกลุ่มแพร่เชื้อ 

จนเชื้อระบาดถึงครัวเรือน 

 

 

 

 

คิดให้เหลวไหลไปกว่านั้นอีกดีไหม ในทาง

ตรงกนัขา้ม เราร ูว้่ากล ุ่มคนท่ีแพร่เช้ือใน

ประเทศไทยท่ีผ่านมา ล้วนเ ป็นกล ุ่ม ท่ี

เกี่ยวข้องกับอบายมขุ 6 ประการ คือ ดื่ม

น า้เมา เที่ยวกลางคืน เที่ยวดกูารเล่น เล่นการ

พนัน คบเพื่อนชัว่เป็นมิตร และเกียจครา้นการ

งาน (ประการสดุทา้ยนี่ยังนึกไม่ออกว่าเกี่ยวกบั

โควิดยังไง) ถา้รฐับาลจดัการไม่ได ้ยงัปล่อย

ให้เปิดผับเปิดบาร ์ขายสรุาอย ู่ ก็แถมฉีด

วคัซีนใหค้นพวกน้ีไปเลยสิครบั เขาจะไดล้ด

การแพรโ่รค เราจะไดป้ลอดภยั 

ตามหลักระบาดวิทยา ท่ี ไม่มีอค ติแล้ว                          

ตอ้งป้องกนัในกล ุ่มคนแพร่โรคเหล่าน้ีก่อน

คนท่ีอย ู่ปลายน ้านะครบั คนปลายน ้าก็จะได้

ประโยชนม์ากกว่า 

เรื่องนี้ยังไม่จบ ตอนต่อไปจะเดาว่าวัคซีนมาแลว้

เราจะเปิดประเทศไดแ้ค่ไหน เมื่อไหร่ 
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