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วัคซีนมาโควิดจะถอยแคไ่หน ตอนที่ 2 

ตอนท่ีแล้วคุยถึงประเทศไทยสองสามภาคส่วน

ในมุมมองของการระบาดของโควิด ส่วน

แรก คือ แรงงานข้ามชาติ ท่ีอยู่กั บอ ย่ า ง

หนาแน่น ซึ่ง เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นท้ังถังเชื้อเพลิง

ขนาดใหญ่ท าให้โควิดลุกไหม้รวดเร็ว ส่วนท่ี

สอง คือ คนไทยในท่ีลับตา ตามแหล่งเริงรมย์

และอบายมุข และส่วนท่ีสาม คือ ประชาชน

ส่วนใหญ่ในท่ีเปิดเผย เม่ือเชื้อโควิดตกเขา้มาก็

ถูกมวลชนและทีมสาธารณสุขกักไว้ ไม่ให้แพร่

ออกไป  

คราวท่ีแล้วเปรียบโควิดเหมือนไฟ วัคซีนเสมือน

น ้าและสารเคมีท่ีใชดั้บไฟ เม่ือรถดับเพลิงคันแรก

ของรัฐบาลใกล้จะมาถึง แต่ปริมาณน ้ามีจ ากัด 

รัฐจะฉีดน ้าไปท่ีตรงไหน ถ้าคะเนว่าศนูย์กลาง

แห่งไฟร้อนแรงไม่สามารถดับเองได้มีแต่จะเ ป็น

ต้นตอท่ีลุ กล ามออกไป  ก็ ส มควร ท่ีจะเล็ง

กระบอกน ้าจากรถดับเพลิงพุ่งไปท่ีฐานของ ไฟ

คือแรงงานและคนหนุ่มสาวกลุ่มเสี่ยงต่อการ

แพร่เชื้อ แต่ถ้าคิดว่าศนูย์กลางไฟคงมอดไปเอง 

ก็ฉีดน ้าเลี้ยงส่วนท่ียังไม่ไหมก้็แล้วกัน 

 

 

 

 

 

ตอนท่ีสองนี้ จะคยุเร่ืองแนวคิดเร่ืองความ

ปลอดภัยและประสิทธิผลของวัคซีนในการ

ตัดการแพร่ระบาดโควิด และพยากรณ์ว่า 

 

 
 

ปลายปีนี้เม่ือฉีดวัคซีนไดค้ร่ึงนึงของประช ากร

แล้วเปิดเมืองให้มีกิจกรรม โควิดจะลามห รือ

จะหลบ  ตอนกลางบทความมีการค า นวณ              

ง่าย ๆ อยู่  ถ้าผูอ่้านรู้สึกว่ายากเกินไป ก็ไปอ่าน

บทสรปุการวิเคราะห์ตอนท้าย 

เร่ืองความปลอดภัย ในขณะนี้ดเูหมือนว่าคนไทย

ส่วนใหญ่จะกังวลเร่ืองความปลอดภัยของวัคซีน

มากกว่าประสิทธิผล มันก็น่ากังวลอยู่ เพราะ

วัคซีนไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามเพิ่งพัฒนาแล ะผ่าน

ก า ร ท ด ล อ ง ใ ช ้ ใ น ค น ม า ไ ม่ กี่ เ ดื อ น 

นักวิทยาศาสตร์และหมอหลายคนกลัววัคซีน 

m-RNA เพราะเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ ยังไม่เคย

มีการใช ้วัคซีนด้วยเทคโนโลยีนี้ ในคนมาก ๆ               

มาก่อน การเผยแพร่คลิปท่ีนักวิทยาศาสตร์

อาวุโสไทย-เยอรมันท่ีมีชื่อเสียงมากท่านหนึ่ง

บรรยายความน่ากลัวของวัคซีน m-RNA ท่ีทาง

ตะวันตกก าลังใช ้อยู่ เ ป็นความน่ากลัวในทาง

ทฤษฎี ซึ่งจะไดรั้บการตรวจสอบจากใชจ้ริง ๆ 

ในประเทศตะวันตก ไทยเราไม่ต้องกังวลมาก 

เพราะรัฐบาลประกาศแล้วว่าเราจะใชว้ัคซีนจาก

จีนก่อน ตามด้วยวัคซีนจากอังกฤษซึ่งเราท า

สัญญาไว้ว่าจะต้ังฐานผลิตในประเทศไทย ไม่มี

ขอ้ความท่ีระบุว่าเราจะใชว้ัคซีน m-RNA 

วั คซี น  m-RNA น า โ ดยอเ ม ริกั น  ฉีดส า ร

พันธุกรรม m-RNA เขา้ร่างกายโดยตรง วัคซีน

อังกฤษใช ้ไวรัสอีกตัวนึง เป็น ตัวน า ( vector) 

พันธุกรรมของไวรัสโควิดเข ้าไปให้ร่างกาย 

ถึงแม้ว่าไวรัสจะได้รับการยืนยันว่าปลอดภัย       

ผมกเ็ดาว่าพวกคุณหมออาวโุสท้ังหลายอยากได้

วัคซีนจีนซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบเก่าใชเ้ชื้อตายแลว้ 

มากกว่าวัคซีนสองประเภทแรก อีกไม่ชา้ก็จะเห็น

ว่าเขาเถียงกันว่าอย่างไรบ้าง 
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ตอนนี้ เ ร่ิมมีข่าวประปรายว่าคนอเมริกันและ

อังกฤษเกิดแพ้วัคซีนรนุแรง นอกจากนี้ยังมีการ

คาดคะเนท่ีไม่มีหลักฐานว่าทุก ๆ หนึ่งล้านคนท่ี

ฉีดวัคซีน จะมีคนตายจากวัคซีนเท่านั้นเท่านี้คน 

ผมได้รับค าถามว่า เม่ือวัคซีนมีผลข้างเคียง

ถึงตายได้อย่างนี้เราควรจะฉีดกันไหม 

ค าอรรถาธิบายคือ ต้องเทียบความเส่ียง            

ต่าง ๆ ระหว่างการฉีดวัคซีนกับการไม่ ฉีด

วัคซีน ซึ่งแต่ละประเทศอาจจะไม่เหมือนกัน             

ในประเทศท่ีโรคระบาดรนุแรงอย่างในตะวั นตก 

กลุ่มไม่ฉีดวัคซีนก าลังป่วยและตายเป็นใบไมร่้วง 

เขาจึง เลือกวัคซีนท่ีมีประสิทธิผลสูง มีความ

เสี่ยงอยู่บ้าง ฉีดไปแล้วปลอดภัยกว่าไม่ฉีดมาก 

อย่างไรก็ตาม หน่วยงาน อย. หรือ FDA ของ

ประเทศเหล่านั้นเขาขึ้นทะเบียนอนุญาตให้ใช ้เ ป็น

กรณีฉุกเฉิน ถ้าข ้อมูลมากขึ้นว่าไม่ปลอดภัย

อาจจะถอนใบอนุญาตก็ได ้  

ในประเทศท่ีมีโรคนี้ อยู่น้อยมาก ความเสี่ยง

จากจากโรคสูงกว่าความเสี่ยงจากการฉีดวัคซนี                

ไม่มาก กรณีอย่างนี้ก็ต้องเน้นความปลอดภัย

มากกว่าประสิทธิผล แต่ความเสี่ยงต่อโรคของ

แต่ละประเทศเปลี่ยนไป อย่างเช่นประเทศไทย 

เ ม่ือไตรมาสท่ีสาม เราก็ภูมิใจว่าควบคุมโควิด              

ไดดี้ ไม่มีวัคซีนก็ไม่เห็นจะเดือดร้อน แต่พอปลาย

ไตรมาสท่ีสี่ เราก็เร่ิมออกอาการ ภายในเดือน 

 

เดียวเรามีผูติ้ดเชื้อใหม่มากกว่าท่ีเคยมีมาสาม

ไตรมาสรวมกัน รัฐบาลตอ้งรีบใส่เกียร์เดินหน้า

ทางการเมือง สั ่งซื้อวัคซีนมาฉีดไว้ก่อน คงจะ

ประเมินแล้วว่าฉีดดีกว่ารอ 

ในชี วิ ตของผมเ ห็ นว่ า ทา ง วิ ทย าศาสต ร์

สาธารณสุขมีแต่เพิ่มชนิดวัคซีนเป็นส่วนใหญ่ 

สมัยผมเร่ิมท างาน เรามีแต่วัคซีนป้องกันคอตีบ 

ไอกรน บาดทะยัก แล้วก็วัคซีนบีซีจีป้องกัน                  

วัณโรครนุแรงในเด็ก สมัยเรามีท้ังวัคซีนโปลิโอ 

หัด คางทูม ตับอักเสบบี วัคซีนสุกใส เพิ่มเติม

ส าหรับเด็ก เรายัง มีวัคซีนฉีดเด็กหญิงวัยรุ่น

ป้องกันมะเร็งปากมดลูก วัคซีนส าหรับผู้ใหญ่

โดยเฉพาะผู้สูงอายุป้องกันปอดบวม ไข ้หวัด

ใหญ่ (ซึ่งตอ้งฉีดทุกปีเพราะเชื้อเปลี่ยนสายพันธุ์

ไปเร่ือย) คนรุ่นต่อไปไม่รู้ว่าจะตอ้งรับวัคซีนอะไร

เพิ่มเขา้มาอีก 

 

 

 

 

 

โควิดเป็นเชื้อดาวรุ่งพุ่งแรง ความสามารถใน

การระบาดของเชื้อโควิดสูงมาก สายพันธุ์ใหม่ ๆ  

ยิ่งระบาดได้ดีกว่าเก่า วัคซีนจึงเป็นความหวัง

ของคนท้ังโลก  

วัคซีนกลุ่ม m-RNA ผลิตโดยบริษัทอเมริกันมี

ข ้อมูลว่าประสิทธิ ผลการป้องกันโ รค อยู่ ท่ี                

ราว 90% ขึ้นไป วัคซีนของอังกฤษท่ีเราจะซื้อ

และต้ังโรงงานผลิต มีตัวเลขประสิทธิผลป้องกัน

ราว 70% ถ้าเลือกการทดลองท่ีท าตามแผน 

และ 90% ถ้าอ้างถึงการทดลองท่ีท าผิดแผน  
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เวลาใชจ้ริงรัฐบาลอังกฤษก็ท านอกแผนไปกว่า

นั้นอีก โดยเว้นระยะฉีดระหว่างสองเข็มในห่าง

กว่า ท่ีอยู่ ในรายงานการทดลอง  เหตุผลคือ

วัคซีนผลิตไดไ้ม่ทันกับความต้องการเนื่องจาก

ติดเชื้อแพร่ระบาดรนุแรงมาก ส่วนของจีนก็มี

การเคลมว่า 90% ยืนยันโดยประเทศบราซิล 

แต่ขอ้มูลไม่ชัดเจนและไม่ยืนยันโดยโลกตะวันตก  

 

 

 

 

 

อย่างไรก็ตาม ประเทศรวย ๆ เขาแย่งซื้อวัคซีน 

m-RNA ซึ่งราคาแพงเริดไปหมดแล้ว นอกจาก

แพงแล้วการจัดเก็บขนส่งก็ล าบากกว่าวัคซีน

อังกฤษกับจีน รัฐบาลไทยจึงต้องตัดสินใจซื้อ

วัคซีนสองประเทศหลัง 

เป็นอันว่าเราน่าจะไดว้ัคซีนท่ีค่อนขา้งปลอดภัย 

ราคาถูก ป้องกันไดดี้พอสมควร เหมาะสมกับ

เศรษฐกิจพอเพียงของเรา อีกไม่นานรัฐบาลก็จะ

มีนโยบายว่าจะฉีดใครก่อนหลัง และให้คนมี

ทางเลือกไดม้ากนอ้ยแค่ไหน ว่าจะฉีดเลยเม่ือถึง

คิวหรือจะรอ หรือจะไม่ฉีดเลย ส าหรับทาง

ระบาดวิทยาต้องไม่ลืมว่าวัคซีนไม่ได้เ อาไว้

ป้องกันตัวผ ู้ฉีดอย่างเดียว ยังมีประเด็น

เร่ืองภมิูค ุ้มกันหมู่ (herd immunity) ด้วย การ

ฉีดหรือไม่ฉีดของคนใดคนหนึ่งมีผลกระทบ

ต่อความเ ส่ียงของคนอื่ น  ซึ่ ง ทา งภาษา

เ ศรษฐศาสต ร์ เข าเ รียกว่า  externality effect                

ถ้าอย่างไรแล้วเราก็ควรจะลงเรือล าเดียวกัน ไป 

รัฐบาลมีนักวิชาการเป็นท่ีปรึกษาอยู่เยอะ เขาว่า 

 

อย่างไรเราก็ว่ากันเถอะครับ ในเร่ืองของความ

มัน่คงปลอดภัย ความสามัคคีน่าจะมีคุณค่ าสูง

กว่าอิสรภาพของปัจเจกบุคคลในสถานการณ์

อย่างนี้ 

ค าถามส าคัญในใจอีกอย่างหนึ่งของท ุกคน 

คือ เม่ือฉีดวัคซีนไปตามแผนของรัฐบาล

แลว้ โควิดจะลดถอยลงมากน้อยเท่าไหร่ จะ

เปิดประเทศไดเ้ ม่ือไหร่ เศรษฐกิจจะฟ้ืนตัว ไหม 

วัคซีนจะคืนความสุขให้กับคนไทยได้จริงหรือ

เปล่า วัคซีนจะยันโควิดไว้ไดน้อกจากจะป้องกัน

การป่วยและตายแล้ว วัคซีนท่ีดีต้องตัดวงจร

การแพร่เชื้อดว้ย 

การตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อโควิดเป็น

คนละส่วนกับการป้องกันไ ม่ให้เ กิ ดโ รค                   

ตัวเลขท่ีท่านท้ังหลายไดรั้บทราบท่ีกล่าวมาแล้ว

ไม่ว่าจะ 90% หรือ 70% เป็นการป้องกันการ

เกิดโรค เรารู้ว่า โรคแพร่โดยผู้ติดเชื้อท่ีไ ม่ มี

อาการ แต่เรายังไม่มีข้อมลูเพียงพอท่ีจะบอก

ว่าฉีดวัคซีนไปแล้วจะป้องกันการติดเชื้อ

และแพร่เชื้ อโดยไม่ปรากฎอาการได้มาก

น้อย ก่ี เปอ ร์เซ็น ต์  ก า รจ ะ ได้ตั ว เ ล ข ว่ า

อาสาสมัครท่ีทดลองมีการแพร่เชื้อมากนอ้ย

เพียงไร ตอ้งออกแบบการวิจัยให้อาสาสมัครถูก

แยงจมูกทุก 7-14 วัน ต่อเนื่องไปตลอดจน

งานวิจัยสิ้นสุด ซึ่งยากท่ีจะท าได้ ต่างกับการ

ประเมินการเจ็บป่วยท่ีมีอาการ อาสาสมัคร

เพียงแต่แจ้งอาการเป็นประจ า ถ้ามีอาการก็จึง

ค่อยไปแยงจมูกก็จะรู้ว่าป่วยจากโควิดหรือเปล่า

มีหลักฐานว่ากลุ่มท่ีได้รับวัคซีนไปแล้ว ถ้าป่วย

จะมีเชื้อโควิดอยู่ในร่างกายในระยะเวลาท่ีสั้นกว่า

กลุ่มท่ีป่วยโดยไม่ได้รับวัคซีน ตอนนี้ ผมขอ

เหมาเอาไปก่อนว่าเปอร์เซ็นต์การป้องกัน

การป่วย  ใกล้เ คียงกับ เปอ ร์เซ็นต์การ

ป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อโดยไม่มี 
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อาการ เอาเปอร์เซ็นต์พวกนี้มาใช้พยากรณ์

แบบง่าย ๆ ว่าเราจะยันโควิดอยู่ไหม 

 

 

 

 

 

การยันโควิดอยู่ต้องท าให้ค่า R0 (อาร์ศนูย์) 

ลดลงให้น้อยกว่า 1 (R0 คือตัวเลขท่ีบอกว่าถ้า

มีคนหนึ่งในชมุชนมีเชื้ออยู่ เขา้จะแพร่เชื้อไปให้

คนอ่ืนได้กี่คน) ค่า R0 ขึ้นกับค่าอีกสามค่า คือ 

อัตราการสัมผัสระหว่างคนมีเชื้อกับคนท่ีไม่มี

เชื้อ (contact rate -c) โอกาสท่ีเชื้อจะถ่ายทอด

จ า ก ก า ร สัม ผั ส แ ต่ ล ะ ค ร้ัง  ( probability of 

transmission - p)  และระยะเวลาท่ีบุคคลคนนั้น

จะมีเชื้ออยู่ (duration of infectiousness - d)  

ค่า R0 (อาร์ศนูย์) = c x p x d 

ถ้าอาร์ศนูย์ต ่ากว่า 1 เชื้อเขา้ไปในร่างกายใครก็

จะติดคนต่อไปไดน้อ้ยกว่าหนึ่งคน ในท่ีสุดคนติด

เชื้อก็จะหมดไป  

บทบาทของวัคซีนต่อค่าอาร์ศ ูนย์ มีสองส่วน 

บทบาทอย่างแรกเป็นบทบาทหลัก คือ ลดค่า p 

เช่น อย่างท่ีผมโมเมขา้งบนว่าวัคซีนป้องกันโรค

ได ้70% คงจะลดโอกาสในการติดเชื้อของฝ่าย

รับเชื้อลงได ้70% เหลือโอกาส 30% บทบาทท่ี

สอง คือ วัคซีนลดระยะเวลาการแพร่เชื้อของผู้

แพร่เชื้อ (d) ขออนุญาตโมเมสมมติว่าคนท่ีได้รับ

วัคซีนแต่ยังติดเขื้อในท่ีสุดจะมีเชื้อตกค้างอยู่ใน 

 

ร่างกายเป็นเวลานานเท่ากับ 70% ของคนท่ีติด

เชื้อโดยไม่ไดว้ัคซีน ค่า d จึงเหลือ 70%  

ถ้าค่า contact rate คงท่ี ไม่เปลี่ยนนโยบาย social 

distancing รวมแล้ววัคซีนก็จะลดค่าอาร์ศนูย์ลง

ไปเหลือ R0 x 0.3 x 0.7 = .21 R0 หรือราวหนึ่ง

ในห้าจากค่าเดิม ข ้อสมมตินี้ คือ ฉีดวัคซีนได้

ครบทุกคนในประชากรท้ังหมด แต่ประเทศไทย

กะว่าปีนี้เราจะฉีดวัคซีนไดค้ร่ึงนึงของประชากร 

ค่าอาร์ศนูย์ของเราก็ตอ้งถูกเฉลี่ยระหว่างกลุ่มท่ี

ได้ครบซึ่งตอนนี้ เหลืออาร์ศนูย์เ ท่ากับ .21 R0 

กับกลุ่มท่ียังไม่ไดว้ัคซีนซึ่งยังมีอาร์ศ ูนย์อยู่ เ ต็ม

แม็ก คือ อาร์ศนูย์เท่ากับ 1 คิดเฉลี่ยตามประสา

ลู ก แ ม่ค้ า  ค่ า อา ร์ศ ูนย์ขั้ นสุ ดท้ า ยคงจะอยู่

ประมาณ R0 (0 .5 x 0.21 + 0.5 x1) = 0.605 

R0 หรือลดอา ร์ศูนย์ ล ง จ าก เ ดิ ม ไ ด้ สี่ สิ บ

เปอร์เซ็นต์  

ฉีดวัคซีนท่ีป้องกันการแพร่เชื้ อไ ด้  70% 

ให้กับคนไทยคร่ีงประเทศ จะลดอาร์ศนูย์ได้

เหลือ 40% แค่นี้ เพียงพอไหมท่ีจะสยบ เชื้ อ

โควิดในไทยไม่ให้แผงฤทธ์ิมากอ ย่า ง ท่ี

เป็นอยู่ ค าตอบอยู่ท่ีว่าตอนน้ีอาร์ศ ูนย์เรา อยู่ ท่ี

เท่าไหร่ และวันขา้งหนา้เม่ือเปิดประเทศแล้ว ค่า 

c หรือ contact rate จะมีส่วนเพิ่มอาร์ศนูย์เท่าไหร่  

ถ้ า ค่ า  c สู ง มากอยู่ แล้ว  ประช า ชน ไ ม่สวม

หน้ากาก บุกยึดรัฐสภา ค่าอาร์ศ ูนย์สูงปร๊ีด

น่าจะมากกว่า 2 จ านวนคนป่วยคนตายมากขึ้น

ทุกวัน การลดลง  40% ไม่ท าให้โรคสงบได้

หรอกครับ คอยดูก็แล้วกันว่าในอเมริกาและ

อังกฤษการฉีดวัคซีนจะลดการระบาดของโรคได้

อย่างท่ีคาดหรือเปล่า 

ส าหรับการวางแผนจะเปิดประเทศมากขึ้น  ใน

สูตรท่ีว่า R0 = c x p x d วัคซีนไปลดค่า p และค่า 

d แล้วค่า c หรือ contact rate ล่ะ จะเป็นยังไง  
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ค่า c ขึ้นกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ประเทศ

จะตอ้งเปิดให้มีการไปมาหาสู่ระหว่างผูค้นมาก

ขึ้น มีกิจกรรมต่าง  ๆ  กลับไปเป็นแบบเดิมให้

ได้มากท่ีสุด ค่า c ก็ต้องสูงขึ้น ก็ท าให้ ถ้า c 

สูงขึ้น 2 เ ท่า แต่ วัคซีนลดค่า p กับ d ลงได้

รวมกัน แค่ 40% สุดท้ายค่า R0 ก็กลับสูงขึ้น

เกิน 1 เกิดการระบาดระลอกใหม่ ตรงนี้บอก

รัฐบาลและประชาชน ว่า ฉีด วัคซีน ท่ี มี

ประสิทธิผลแค่ 70% และครอบคลมุแ ค่

คร่ึงนึงของประชาชนแลว้เปิดให้มีกิจกรรม

ต่าง ๆ แบบก่อนโควิด ท่าทางว่าโควิดคง

จะไม่หายไป  แล้วเศรษฐกิจก็อาจจะกลับมา

ย ่าแย่อีก อนิจจา ... 

แล้วถ้าเราโชคดี วัคซีนลด p ได้ 90% เหลือ 

10% ของเดิม และลดระยะเวลาของการ

แพร่เชื้อ d ได้คร่ึงนึงโดยท่ีเราฉีดครอบคลมุ

ประชากรได้คร่ีงนึง เหมือนเดิมล่ะ เ ม่ือเปิด

เมืองอีกคร้ังสถานการณ์จะเป็นอย่างไร  

โดยรวบรัดตัดความ ค่า R0 ใหม่ จะเท่ากับ                 

2 x (0.5 x 0.1 x 0.5 + 0.5 x1 ) = 1.05 หรือ

ประมาณ 1 นัน่คือยังมีโรคโควิดอยู่ประปราย 

ไม่ระบาด และไม่หายไป    

สรปุแลว้ปลายปีนี้  ถ้าโชคดีวัคซีนได้ผลถึง 

90% เราก็พอจะเปิดกิจกรรมต่าง ๆ  ทาง

เศรษฐกิจและสังคมได้มากข้ึน แต่อย่าเพิ่ง

เปิดให้ค่า c สงูไปกว่านี้นะครบั 

ก่อนจากกัน ตัวอย่างข ้างบนผมค านวณโดย

เหมารวมว่าคนท่ีได้รับวัคซีนกับคนท่ีไม่ไดรั้บ

วั คซี น มีค่ า อา ร์ศ ูนย์  ณ จ ุด เ ร่ิมต้น เท่ากัน                         

ถ้ารัฐบาลด าเนินการแบบประเทศอ่ืนอีกหลาย

ประเทศ คือไปเลือกฉีดวัคซีนให้กลุ่มอาร์ศนูย์ต ่า

ก่อนให้กลุ่มท่ีมีอาร์ศนูย์สูงในปีหนา้ อาร์ศนูย์จะ 

 

ลดเฉพาะกลุ่มท่ีมีอาร์ศนูย์ต ่า อาร์ศนูย์โดยเฉลี่ย

ยังสูงอยู่โรคก็คงระบาดต่อไปท้ังปี 

ท่านท่ีอ่านการค านวณขา้งบนรู้ เร่ือง และชอบ

ค านวณช่วยตรวจสอบดว้ยนะครับว่าผมคิดผิด

ตรงไหน อย่าเพิ่ง เชื่อท้ังหมด ค าพระท่านว่า 

“พิจารณาแล้วจึงบริโภค” นอ้งๆ ท่ีก าลังเตรียม

สอบเขา้มหาวิทยาลัยลองเอาโจทย์ขอ้นี้ไปคิดต่อ

ดนูะครับว่าในเมืองไทยเราควรจะเร่ิมให้วัคซีนแก่

กลุ่มไหนดี ถ้าเมืองไทยจึงจะลดค่าอาร์ศนูย์ของ

โควิดไดเ้ร็วๆ เราจะไดไ้ม่ต้องเรียนออนไลน์กัน

นานเกินไป 
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