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บทความน้ีเผยแพรใ่นหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวนัท่ี 27 ตุลาคม 2564

เศรษฐกิจไทยจะไปต่ออย่างไร
เมื่อเราต้องอยู่กับ COVID-19 ไปอกีนาน?

Oct 27, 2021

ในช่วงท่ีผ่านมา การเร่งระดมฉีดวัคซีนให้แก่ประชากรถือเป็น

พันธกิจท่ีทุกประเทศให้ความส าคัญอย่างย่ิง เพ่ือเปล่ียนผ่าน

ไปสู่การพิจารณาแผนเดินหน้าเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ 

(Reopen country) ภายใต้บรบิทของความปกติใหม่ (New 

Normal) ให้ได้โดยเร็วท่ีสุด แต่การอุบัติขึ้นของเชื้ อไวรัส

กลายพันธุ์อย่าง “สายพันธุ์เดลตา” กลับตอกย้าถึงความกังวล

ท่ีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสจะน าไปสู่การแพร่ระบาดระลอก

ใหม่ๆ จึงน าไปสู่ค าถามชวนคิดว่า เราจะต้องอยู่กับ COVID-19 

ไปอีกนานแค่ไหน? และบริบทของเศรษฐกิจไทยจะเดินหน้า

ต่อไปอย่างไร? 

นักวเิคราะห์

พิมฉัตร เอกฉันท์
0-2208-3589
pimchatr.ekkachan@krungthai.com
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สถานการณ์ COVID-19 ท่ัวโลกเริม่มีสัญญาณดีขึ้นเป็นล าดับนับต้ังแต่เดือนกันยายน 

แม้หลายประเทศเผชิญการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของสายพันธุ์เดลตา สะท้อนจาก

จ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ท่ีเพ่ิมขึ้นในอัตราท่ีลดลงอย่างเห็นได้ชัด ขณะท่ีสัดส่วนผู้ท่ีได้รบั

วัคซีนครบสองโดสก็เพ่ิมขึ้นจนเกินระดับ 1 ใน 3 ของประชากรท่ัวโลก เช่นเดียวกับ

ประเทศไทยท่ีสถานการณ์ในภาพรวมดูเหมือนจะผ่านพ้นจุดวกิฤตไปแล้ว ท้ังในมิติของ

จ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และจ านวนผู้เสียชีวิตท่ีเพ่ิมขึ้นในอัตราท่ีชะลอลงอย่างเห็นได้

ชัด ส่วนหนึ่งจากการยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดท่ีเข้มงวดขึ้นในช่วงท่ี

ผ่านมา การเร่งระดมฉีดวัคซีนในพ้ืนท่ีเส่ียงสูง ตลอดจนการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ของมนุษย์ให้สอดรบักับวถีิชีวติแบบ New Normal ท าให้แม้วา่จ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่

จากการระบาดระลอกล่าสุดของสายพันธุ์เดลตาจะสูงกว่าระลอกแรกค่อนข้างมาก แต่

กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมในช่วงท่ีมีการล็อกดาวน์ล่าสุดกลับหดตัวน้อยกวา่ช่วง

ของการระบาดระลอกแรกอย่างมีนัย 

อย่างไรก็ดี การกลับมาแพรร่ะบาดในวงกวา้งภายหลังผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค

อาจไมใ่ช่เรื่องท่ีเกินความคาดหมาย หลังกระทรวงสาธารณสุขไทย ประเมินวา่ จ านวน

ผู้ติดเชื้อรายใหม่จะกลับมาเพ่ิมสูงเกิน 1 หมื่นคนต่อวนั และจ านวนผู้เสียชีวติอาจเพ่ิมขึ้น

เกิน 150 รายต่อวนั ซ่ึงก็เริม่เห็นตัวอย่างบ้างแล้วท้ังการระบาดในพ้ืนท่ีจังหวดัชายแดน

ภาคใต้และอีกหลายคลัสเตอรใ์นภาคเหนือ และนั่นก็ท าให้หลายคนต้องกลับมาครุน่คิดวา่ 

“โรค” นี้จะไปหายไปจาก “โลก” นี้เมื่อไหร?่ หรอืเราจะต้องกลับไปล็อกดาวน์อีกซ้าแล้ว

ซ้าเล่า? 
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Krungthai COMPASS ประเมินวา่ 4 เหตุผลท่ี COVID-19 อาจกลายเป็นเชื้อไวรสัท่ี

จะคงอยู่กับโลกของเราตลอดไป 

ประการแรก: จ านวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 แฝงยังมีอีกมาก โดยจากการวเิคราะห์ด้วย

อัลกอรทึึมจาก Machine Learning Model เพ่ือประเมินตัวเลขจ านวนผู้ติดเชื้อใน

สหรฐัฯ พบวา่ จ านวนผู้ติดเชื้อจรงิในประเทศอาจมากกวา่ท่ีรายงานถึง 3 เท่า เช่นเดียวกับ

กระทรวงสาธารณสุขของไทย ท่ีชี้ให้เห็นว่า กลุ่มผู้ท่ีไม่มีอาการและไม่เคยตรวจเชื้อ 

COVID-19 อาจสูงถึง 5-6 เท่าของตัวเลขผู้ติดเชื้อท่ีได้รบัการยืนยัน ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้

สามารถแพร่เชื้อต่อได้ และกลายเป็น “พาหะ” ท่ีท าให้เกิดการติดเชื้อไปสู่คนใกล้ชิด 

หรอืคนในครอบครวัได้ไม่ยากนัก 

ประการท่ีสอง: ยังไมม่ขีอ้สรุปท่ีชัดเจนเก่ียวกับเปอรเ์ซ็นต์ของประชากรท่ีจะบรรลุเป้า 

Herd Immunity โดยสัดส่วนของผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคจนน าไปสู่การสร้าง

ภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) มีความแตกต่างกันไปในแต่ละโรค เช่น โรคคางทูม 

75-86% โรคหัด 83-94% และโรคไอกรน 92-94% เป็นต้น ท้ังนี้ ส าหรบัโรคอุบัติใหม่

อย่าง COVID-19 ท่ีใช้เวลาในการศึกษาค้นควา้ไม่ถึง 2 ปี จึงยังไม่สามารถหาข้อสรุป

เก่ียวกับเรื่องนี้ได้ในระยะเวลาอนัส้ัน  

ประการท่ีสาม: การฉีดวคัซีนในประชากรกลุ่มเด็กเล็กยังมีข้อถกเถียงค่อนข้างมาก 

ปัจจุบันมีเพียงไม่ก่ีประเทศ อาทิ สหรัฐฯ และออสเตรเลียท่ีอนุมัติวัคซีน Pfizer เป็น

การชั่วคราวให้แก่เด็กอายุ 12-15 ปี แต่ยังไม่มีการอนุมัติวคัซีนส าหรบัเด็กอายุ 5-12 ปี 

ขณะท่ีในอังกฤษ The Joint Committee on Vaccination and Immunisation

กลับยังไม่แนะน าให้ฉีดวคัซีนให้แก่เด็กท่ีมีอายุ 12-15 ปี เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานหรอื

งานวจิัยสนับสนุนเพียงพอ  

ประการสุดท้าย: แมจ้ะฉีดวคัซีนครบโดสแล้ว แต่ก็ยังเส่ียงติดเชื้อและสามารถแพรก่ระจาย

โรคได้ แม้หลายประเทศเรง่ระดมฉีดวคัซีนครบโดสได้เกินกวา่ครึง่หนึ่งของประชากร

อย่างเช่น สหรัฐฯ อังกฤษ อิสราเอล และสหรัฐอาหรับเอมิเรต แต่ล่าสุดกลับพบว่า 

จ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เรง่ตัวขึ้นอย่างมาก และนั่นหมายความว่า แม้ความเส่ียงของ

การติดเชื้อขั้นรุนแรงจะลดลง แต่ประชากรท่ีได้รบัการฉีดวคัซีนครบโดสจ านวนมากยัง

สามารถติดเชื้อและแพรก่ระจายโรคได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับเชื้อไวรสัสายพันธ์ุเดลตา

ท่ีสามารถแพรก่ระจายได้มากกวา่ 2 เท่าเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ด้ังเดิม (สายพันธุ์อูฮ่ัน่)
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จากท่ีกล่าวมาข้างต้น น่ันหมายความวา่ เราอาจต้องอยู่กับ COVID-19 ไปตลอดกาล

ในรูปแบบของโรคประจ าถ่ิน (Endemic disease) ท่ีคล้ายคลึงกับโรคท่ีเก่ียวข้อง

กับเชื้อไวรสัในระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Syncytial Virus: RSV) หรอืเป็น

เชื้อท่ีมีลักษณะคล้ายโรคไข้หวดัใหญ่ ซึ่งมักพบการระบาดได้ตามฤดูกาลเป็นประจ าทุกปี 

ย่ิงกวา่นั้น การฉีดวคัซีนเพ่ือกระตุ้นภูมิต้านทาน (Booster dose) เป็นประจ าเหมือนการ

ฉีดวคัซีนป้องกันโรคไข้หวดัใหญ่เป็นส่ิงจ าเป็น เนื่องจากประสิทธิภาพของวคัซีนจะเริม่

ถดถอยลงเมื่อต้องเผชิญกับเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ ดังเช่นตัวอย่างงานวิจัยของ Lancet 

(2021) ท่ีเผยแพรข่้อมูลท่ีน่าสนใจเก่ียวกับประสิทธิภาพของวัคซีนจากกลุ่มตัวอย่างท่ี

ติดเชื้อ COVID-19 ในสก็อตแลนด์ 19,543 ราย โดยชี้ให้เห็นว่า ภายหลังจากกลุ่มตัวอย่าง

ได้รับวัคซีนครบสองโดสไปแล้ว 14 วัน วัคซีน Pfizer มีประสิทธิภาพลดลงจาก 92% 

เป็น 79% และส่วนวคัซีน AstraZeneca ลดลงจาก 73% เป็น 60% 

ดังนั้น เมื่อ “โลก” ต้องอยู่กับ “โรค” น้ีไปอีกนาน... มาตรการล็อกดาวน์อาจไม่ใช่ค าตอบ

ของบรบิทการฟื้ นฟูเศรษฐกิจ โดยเฉพาะหากมาตรการล็อกดาวน์ยาวนานเกินไป ซึ่ง

นอกจากจะสรา้งผลเสียทางเศรษฐกิจมากกวา่ผลดีต่อระบบสาธารณสุขแล้ว ยังไม่ช่วย

ลดความเส่ียงจากการแพรร่ะบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ แม้มาตรการล็อกดาวน์

และการเวน้ระยะห่างทางสังคมจะสามารถลดการติดเชื้อได้ในวงกวา้ง และลดความเส่ียง

จากวิกฤตด้านสาธารณสุข แต่ในทางกลับกัน ก็ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต้อง

หยุดชะงัก และกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมให้ชะลอตัวในท่ีสุด ยกตัวอย่างออสเตรเลีย

ท่ีแต่ก่อนด าเนินมาตรการล็อกดาวน์ท่ีเข้มงวดมาโดยตลอด ทวา่ จ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่

ในระยะหลังกลับเร่งตัวขึ้นอย่างมากจากการติดเชื้อใน

ครอบครัวและเพ่ือนบ้านเป็นหลักจนน าไปสู่คลัสเตอร์การ

แพรร่ะบาดในวงกวา้ง  

นอกจากนี้ การเรง่ระดมฉีดวคัซีนให้ได้มากท่ีสุดเป็น 

Key driver หลักท่ีจะช่วยให้เศรษฐกิจกลับมา

เดินเครื่องได้เรว็ขึ้น โดยหลายประเทศท่ีผ่อนคลาย

มาตรการควบคุมโรคค่อนข้างมากและเรง่ฉีดวคัซีน

ครบโดสเกินครึ่งของประชากร อาทิ สหรัฐฯ และ

ยุโรปมีแนวโน้มท่ีเศรษฐกิจจะฟื้ นตัวได้อย่างรวดเรว็ 

โดยเฉพาะการสรา้งความมั่นใจแก่ประชากรเพ่ือฟื้ นฟู

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตให้กลับมาเป็น

ปกติโดยเรว็ท่ีสุด 
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และส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดคือ การประเมินความพรอ้มในการเปิดประเทศ 

ซ่ึงโดยรวมแล้ว สถานการณ์ COVID-19 ของไทยยังมีความเส่ียงสูงใน

หลายมิติ อาทิ อตัราการตรวจเชื้อต่อวนัท่ียังน้อย แต่กลับพบอตัรา

การตรวจพบท่ีค่อนข้างสูง สัดส่วนผู้ท่ีได้รบัการฉีดวคัซีนครบโดส

ท่ียังค่อนข้างต่าและกระจุกตัวอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และหัวเมืองท่องเท่ียว

หลัก เป็นต้น ดังน้ัน การตัดสินใจเปิดประเทศของไทยควรมีเป้าหมาย 

หรอื Benchmark ท่ีชัดเจนในเชิงตัวเลขท่ีส าคัญๆ ด้านสาธารณสุข 

เช่น จ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ อตัราการตรวจพบ (Positive rate) 

อตัราการเสียชีวติ (Fatality rate) และสัดส่วนประชากรท่ีได้รบัวคัซีน

ครบโดส เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเข้าใจบรบิทของสถานการณ์โรคระบาด

ไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงนอกจากจะช่วยประเมินความพรอ้มต่อการรบัมือ

กับความเส่ียงในระยะต่อไปแล้ว ยังจะช่วยส่ือสารให้ทุกภาคส่วนเห็นถึง 

Balance ระหวา่งการเปิดประเทศเพ่ือฟื้ นฟูเศรษฐกิจยุค New Normal 

และ Capacity ด้านสาธารณสุขอย่างแท้จรงิ
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