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สวัสดี ทานผูอานที่เคารพ 
 
 พบกับอีกเชนเคย กับวิทยปริทัศนฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 
สำหรับนี้ ทีมบรรณาธิการ จะพาทานลงใตไปติดตามสถานการณการ 
แพรระบาดของโควิด-19 ในลาตินอเมริกา มองทะลุกำแพงชายแดน 
สหรัฐอเมริกาลงไป ซึ่งในตอนนี้ เรียกไดวามีสภาพที่นาเปนหวงอยางยิ่ง 
เพราะตัวเลขผูติดเชื้อและผูเสียชีวิตในประเทศในภูมิภาคนี้หลายประเทศ 
ไดพุงขึ้นอยางรวดเร็ว และกลายเปนจุดแพรระบาดใหมไมวาจะเปน 
บราซิล เปรู ชิลี เม็กซิโก หรือแมกระทั่งประเทศเล็กๆ อยาง เอกวาดอร 
โดมินิกัน และปานามา ก็มีจำนวนผูติดเชื้อจำนวนมาก ในขณะเดียวกัน 
ในบางประเทศ สถานการณก็มีลักษณะตรงกันขาม ภาวะการแพรระบาด 
อยูในสถานการณที่ควบคุมไดเปนอยางดี ดังเชนกรณีของคอสตาริกา 
และอุรุกวัย เราจึงมาติดตามดูกันในเลมนี้วามีเหตุปจจัยอะไรบางที่ทำให 
การแพรระบาดของโควิด-19 ในลาตินอเมริกา กำลังตกอยูในสถาน- 
การณลำบากและก็มีความแตกตางกันในหลายประเทศ เรื่องราวการ 
จัดการการแพรระบาดของลาตินอเมริกาจะเกี่ยวของกับปจจัยอะไรบาง 
จะเปนเรื่องความกาวหนาและขอจำกัดในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีดาน 
สาธารณสุข หรือเปนเรื่องปจจัยดานการเมือง นโยบาย การบริหารจัดการ 
และวิธีการดำเนินชีวิตของประชาชน อันใดจะเกี่ยวของมากกวากัน 

    นอกจากนั้น ในเลมนี้ เราจะไดเห็นบทบาทของสถานเอกอัครราชทูต 
ไทยในลาตินอเมริกาทั้ง 5 แหง ที่มีสวนสำคัญในการชวยเหลือคนไทย 
ที่ประสบความยากลำบากตกทุกขไดยาก ในภูมิภาคที่เรียกวาไกลบานไกล 
เมืองไทยของเรามากที่สุด มาติดตามกัน วาทานเอกอัครราชทูตของเรา 
ประจำ ชิลี อารเจนตินา บราซิล เปรู และทานอุปทูตประจำเม็กซิโก 
ไดชวยคนไทยและฝากอะไรถึงคนไทยในประเทศเหลานี้บาง

ทีมบรรณาธิการ
สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
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   กระแสขาวการแพรระบาดจากเอเชีย ยุโรป และ 
อเมริกาเหนือ  ไดทำใหทุกสำนักขาวมุงเปาไปยังการทำขาว 
อยางเขมขน ในขณะที่ทวีปที่ไกลจากตนตอโควิดมากที่สุด 
อยางลาตินอเมริกา ที่รักษาตัวรอดมาไดถึง 3 เดือนยังไมมี 
ใครสนใจนัก ซึ่งแทจริงแลว เมื่อตัวเลขการปวยของยุโรป 
เริ่มแพรระบาดในอิตาลี และสเปนมากขึ้น ความเสี่ยงของ 
การแพรระบาดในลาตินอเมริกาก็กลายเปนเรื ่องที่ใกลตัว 
เนื่องจากยุโรปใตกับลาตินอเมริกามีความใกลชิดกันมาใน 
ประวัติศาสตร โดยเฉพาะความสัมพันธของการเปนเมืองแม 

3

    เม่ือช่วงปลายปี 2562 ต่อปีใหม่ 2563 โลกทั้งโลกจับตามองการแพร่ระบาดของ 
เชื้อโควิด - 19 ซึ่งเริ่มต้นจากนครอู่ฮั่นในจีน ในช่วงที่แผ่นดินจีนอยู่ในช่วงฤดูหนาว 
แล้วค่อยๆ แพร่ระบาดผ่านเพื่อนบ้านในเอเชียอย่างไทย (13 มกราคม) ญี่ปุ่น (16 
มกราคม) เกาหลี (20 มกราคม) ในขณะที่นอกทวีปเอเชีย อย่างทวีปยุโรป การแพร่ 
ระบาดเริ่มแพร่ไปยังประเทศต่างๆ ที่มีนักท่องเที่ยว หรือคนเชื้อชาติจีนเดินทาง 
เข้าไป หรือมีคนชาตินั้นๆ เดินทางกลับจากจีน อาทิ ฝรั่งเศส (17 มกราคม) รัสเซีย 
และสหรัฐอเมริกา (21 มกราคม) เยอรมนี (28 มกราคม) อิตาลี (28 มกราคม) 
สเปน (29 มกราคม) แต่ละวันตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม จนถึงปลายเดือน 
กุมภาพันธ์ โควิด - 19 ได้ค่อยๆ เจาะเข้าไปในทวีปต่างๆ จนเกือบหมดสิ้น และเริ่มมี 
กระแสของการกลายพันธุ์ ที่ว่ากันว่าการระบาดที่หนักมากขึ้นในตอนเหนือของ 
อิตาลีของไวรัสที่กลายพันธุ์จะมีความรุนแรงกว่าต้นตระกูลที่เกิดขึ้นในจีน ผู้คนเคย 
หนีจากจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และเพื่อนบ้านอย่างอาเซียน ซึ่งมีการแพร่กระจายใน 
ช่วงแรก  ก็เริ่มถูกแทนที่ด้วยประเทศสำคัญในยุโรป ที่่มีตัวเลขพุ่งอย่างน่าตกใจ 
จนในวันที่อิตาลีใกล้จะแซงยอดผู้ป่วยจีนขึ้นมาเป็นที่หนึ่ง ตัวเลขยอดผู้ป่วยใน 
ซีกโลกใหม่ โดยเฉพาะสหรัฐฯ ก็พุ่งแรงแซงและวิ่งนำแบบไม่มีประเทศไหนจะเทียบ 
ได้ในปัจจุบัน
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และอาณานิคมตั้งแตในยุคการสำรวจ (Exploration) 
ในคริสตศตวรรษที่ 15 นับตั้งแตโคลัมบัสไดเดินทางมายัง 
หมูเกาะแคริบเบียน และเปดกระแสการอพยพของประชากร 
จากยุโรปมายังโลกใหม การตอสูเพื่อแยงพื้นที่กับชนพื้น 
เมืองเดิมก็เกิดขึ้น ในยุคที่เราเรียกวา Columbian 
Exchange สำหรับประวัติศาสตรที่ชาวตะวันตกเขียนไวใน 
ตำรา มันคือหนาประวัติศาสตรแหงชัยชนะ การพิชิต และ 
การพัฒนา แตสำหรับชนพื้นเมืองเดิม แทที่จริง มันคือยุคของ 
การลางเผาพันธุมนุษยชนพื้นเมืองบนโลกอีกครั้งหนึ่ง 
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   ประวัติศาสตรสำคัญที่ชนรุนหลังไมคอยไดเรียนรูกัน   
มากนัก คือชัยชนะของชาวยุโรปเหนือ ดินแดนโลกใหมไมได 
มาจากปนผาหนาไม แตชัยชนะที่ไดมาเบ็ดเสร็จเกิดจาก 
โรคระบาดที่ติดตัวชาวยุโรปมา โดยเฉพาะไขทรพิษ 
ที่ทำใหชาวพื้นเมืองในลาตินอเมริกาลมหายตายจากไปราว 
90% ของจำนวนประชากรดั้งเดิม และถูกแทนที่ดวย 
ชาวยุโรปที่มาพรอมกับทาสผิวดำ อาทิ ประชากรบนเกาะ 
ฮิสปานิโอลา (ปจจุบัน คือ สาธารณรัฐโดมินิกันและเฮติ) 
เปนเกาะแรกที่โคลัมบัสตั้งถิ่นฐานชาวยุโรปขึ้น หลังจากนั้น 
โรคระบาดไดคราชีวิตชาวพื้นเมืองบนเกาะนี้จาก 60,000 คน 
เหลือ 500 คน ปจจุบันประชากรหลักบนเกาะนี้ จึงเปน 
ลูกหลานของบรรพบุรุษชาวยุโรปกับลูกหลานคนผิวดำจาก 
แอฟริกา แมกระทั่ง อาณาจักรแอสเต็กอันยิ่งใหญที่สุดของ 
ชนพื้นเมืองในยุคนั้น ที่ตั้งอยูกลางเม็กซิโก ก็ลมสลายลง 
ทั้งจากการตอสู และจากโรคไขทรพิษที่ติดตัวชาวผิวขาว 
เขามา ประชาชนในยุคอาณานิคม และยุคใหมของลาติน 
อเมริกา จึงมีเชื้อสายยุโรปใตจำนวนมาก และยังมีการติดตอ 
สัมพันธใกลชิดกับอดีตเมืองแม และก็นิยมแลกเปลี่ยนทั้ง 
ทางการศึกษาและทองเที่ยวกับประเทศที่ใชภาษาเดียวกัน 
และใกลเคียงกัน  ดังนั้น เมื่อมีการแพรระบาดในยุโรป 
โดยเฉพาะยุโรปใต ยอมถึงคิวลาตินอเมริกาไมชาก็เร็ว
 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2563 มีการพบผูติดเชื้อ 
รายแรกเปนนักทองเที่ยวชาวอิตาเลียน บนเกาะฮิสปานิโอลา 
(Hispaniola) ฝงสาธารณรัฐโดมินิกัน ท่ีเคยเปนแหลงโรคระบาด
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รุนแรงในยุคประวัติศาสตร และตอมา วันที่ 26 กุมภาพันธ 
หลังเทศกาลคารนิวัลที่จัดขึ้นที่นครริโอเดอจาเนโร บราซิล 
ก็พบผูปวยรายแรกของอเมริกาใตที่นครเซาเปาลู ซึ่งเปน 
คนทองถิ ่นที ่เดินทางกลับจากทางตอนเหนือของอิตาลี 
สวนในอเมริกากลาง ก็พบผูติดเชื้อคนแรกจากเม็กซิโก 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2563 หลังบราซิลเพียง 1 วัน 
และในวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2563 เอกวาดอรก็พบผูติดเช้ือ 
คนแรกที่กลับมาจากสเปน 
    หลังจากนั้น ตัวเลขการแพรระบาดในอเมริกา ก็เริ่มเขา 
สูกระแสหลักและหลายประเทศก็เริ่มมีตัวเลขพุงสูงขึ้นจน 
กลายเปนประเทศที่เปนศูนยกลางการแพรระบาด ในอีกมุม 
หน่ึงของโลก การแพรระบาดในลาตินอเมริกา เปนสถานการณ 
ท ี ่ทำให เก ิดความซ ับซ อนและส ับสนในการคาดคะเน 
สถานการณในภาพรวมของโลกมากยิ่งขึ้น เพราะการแพร 
ระบาดไมไดมีลักษณะไปในทิศทางของกายภาพ และชีวภาพ 
รวมท ั ้ งสภาพเศรษฐก ิจและส ังคมของแต ละประเทศ 
และหักลางการแพรระบาดตามทฤษฎีธรรมชาติทั ้งปวง 
ไมวาจะเปนปจจัยภูมิอากาศ ฤดูกาล ชาติพันธุ สายพันธุไวรัส  
แตปจจัยที่กลับสะทอนความแตกตาง มีแนวโนมไปยัง 
นโยบายการรับมือที่แตกตางกัน และความพรอมของรัฐบาล 
การจัดการดานสาธารณสุข และการปฏิบัติตามมาตรการ 
ตางๆ ของคนในสังคม ซึ่งกลายเปนตัวแปรที่เดนชัด 
ในกรณีศึกษาสำหรับลาตินอเมริกา  ซึ่งเราจะไดมาศึกษา 
เปรียบเทียบกันในหนาตอๆ ไป

Timeline

วันที่ 22 กุมภาพันธ 2563 สาธารณรัฐโดมินิกัน ประเทศแรกในแคริบเบียน และลาตินอเมริกา ที่พบผูติดเชื้อโควิด 19 
เปนนักทองเที่ยวชาวอิตาเลียน
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 บราซิล ประเทศแรกในอเมริกาใตที่พบผูติดเชื้อโควิดที่นครเซาเปาลู เปนชาวบราซิลผูที่เดินทาง 
กลับจากทางตอนเหนือของอิตาลี นับเปนคนลาตินอเมริกาคนแรกที่ติดเชื้อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2563 เม็กซิโก พบผูติดเชื้อโควิดรายแรกเปนชาวเม็กซิกันที่เดินทางกลับจากอิตาลี
วันที่ 29 กุมภาพันธ 2563 เอกวาดอร พบผูติดเชื้อโควิดรายแรก ซึ่งเปนผูที่เพิ่งเดินทางกลับจากสเปน
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วันที่ 3 มีนาคม 2563 อารเจนตินา พบผูติดเชื้อโควิดรายแรกที่เดินทางกลับจากเมืองมิลาน อิตาลี และชิลี 
รายงานพบผูติดเชื้อโควิดรายแรกเปนนายแพทยเดินทางกลับจากเอเชีย
วันที่ 6 มีนาคม 2563 โคลอมเบีย พบผูติดเชื้อโควิดรายแรกที่เดินทางกลับจากเมืองมิลาน อิตาลี, คอสตาริกา 
พบผูติดเชื้อโควิดรายแรกที่เดินทางกลับจากสหรัฐฯ และ เปรู พบผูติดเชื้อโควิดรายแรกอายุเพียง 25 ป 
ที่เดินทางกลับจากสเปน-ฝรั่งเศส 
วันที่ 7 มีนาคม 2563 อารเจนตินา ประเทศแรกที่รายงานผูเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด และปารากวัย 
พบผูติดเชื้อโควิดรายแรกที่เดินทางกลับจากเอกวาดอร
วันที่ 9 มีนาคม 2563 ปานามา พบผูติดเชื้อโควิดรายแรกที่เดินทางกลับจากสเปน
วันที่ 10 มีนาคม 2563 โบลิเวีย พบผูติดเชื้อโควิดรายแรกที่เดินทางกลับจากอิตาลี
วันที่ 11 มีนาคม 2563 คิวบา พบผูติดเชื้อโควิด 3 รายแรกเปนกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางมาจากอิตาลี และ 
ฮอนดูรัส พบผูติดเชื้อโควิดรายแรกที่เดินทางกลับจากสเปนและสวิตเซอรแลนด
วันที่ 13 มีนาคม 2563 กัวเตมาลา ผูติดเชื้อโควิดรายแรกที่เดินทางกลับจากอิตาลี, อุรุกวัย พบผูติดเชื้อโควิดรายแรก 
ที่เดินทางกลับจากมิลาน อิตาลี และเวเนซุเอลา พบผูติดเชื้อโควิดรายแรกที่เดินทางกลับจากสเปน
วันที่ 18 มีนาคม 2563 เอลซาวาดอร พบผูติดเชื้อโควิดรายแรกที่เดินทางกลับจากอิตาลี และ นิคารากัว 
พบผูติดเชื้อโควิดรายแรกที่เดินทางกลับจากปานามา

ที่มา: https://www.as-coa.org/articles/where-coronavirus-latin-america
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มาตรการที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19
ของรัฐบาลประเทศในลาตินอเมริกา
     ประเทศในลาตินอเมริกาไดดำเนินการใชมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการควบคุมการแพรระบาด การตรวจ 
หาเชื้อ การรักษาผูปวย ตลอดจนการเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจ ที่มีทั้งลักษณะสากล และแบบอยางเฉพาะตัว 
ซึ่งในชวงตอไปนี้จะขอนำมาตรการของประเทศหลักๆ ในการรับมือกับการแพรระบาดของโควิด – 19 มาเลาสูกันฟง 
โดยคัดเลือกมาตรการเดนของประเทศดังๆ มาดังตอไปนี้

1.  มาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาด

 มาตรการการปองกันการแพรระบาดของโควิด – 19 ของประเทศในลาตินอเมริกา สวนใหญ ไดใชแนวทางสากลทั่วไป 
ในการปองกันเชนเดียวกับประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งประกอบดวยการปองกันภายในสังคมที่ใชมาตรการกักตัวอยูกับบาน 
และการรักษาระยะหางทางสังคม การบังคับใหใส หนากากอนามัยกอนออกจากบาน 

       มาตรการกักตัว  กรณีตัวอยาง รัฐบาลกลางของบราซิลแนะนำใหประชาชนสวมหนากากอนามัย ในที่สาธารณะ 
และไดออกเปนระเบียบบังคับใชในบางรัฐ รวมถึง มาตรการการเวนระยะหาง โดยเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 นาย Nelson 
Teich อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (17 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2563) ที่เพิ่งเขารับตำแหนงแทน 
อดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคนกอน คือ นาย Luiz Mandetta ที่ถูกประธานาธิบดี Jair Bolosonoro ปลดออก 
จากตำแหนง เนื่องจากความขัดแยงกันในหลายเรื่อง โดยนาย Teich ไดประกาศนโยบายการเวนระยะหางมี หลายระดับ 
และการบังคับใชขึ้นอยูกับสถานการณในแตละพื้น โดยการสั่งปดพื้นที่ หรือ lockdown นั้น จะเปนมาตรการเวนระยะ 
หางขั้นสูงสุด ซึ่งจะบังคับใชในพื้นที่ที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวน ผูติดเชื้อสูงและระบบสาธารณสุขไมสามารถรองรับผูปวย 
ไดหรือรองรับไดต่ำ เชน รัฐ Amazonas รัฐ São Paulo และรัฐ Rio de Janeiro การที่รัฐบาลกลางไมสามารถกำหนด 
กติกาที่ตายตัวในการควบคุมโรค ก็เปนผลสำคัญประการหนึ่งที่ทำใหการแพรระบาดยังคงกระจายอยางตอเนื่องในบราซิล 
หลังจากประกาศมาตรการได 10 วัน นาย Teich ก็ลาออกจากการเปนรัฐมนตรีสาธารณสุขตามไปอีกคน และการแพร 
ระบาดในบราซิลก็มีความรุนแรงเพิ่มมากจนนำเปนลำดับที่ 2 ของประเทศ ทั้งหมดในโลก 

https://www.france24.com/en/20200517-brazil-registers-more-than-15-000-covid-19-deaths-official-figures
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       เชนเดียวกับชิลี ที่ใชระบบควบคุมการแพรกระจายของเชื้อโควิด – 19 แบบ “Dynamic 
Quarantine” คือ ปดสถานที่ และใหประชาชนกักตัวอยูในที่พักอาศัยเฉพาะบางเขตแทนการกักตัว 
พรอมกันทั่วประเทศ โดยเขตที่ใหมีการกักตัวจะพิจารณาจากปจจัยทางดานสาธารณสุขและสังคม เชน 
(1) จำนวนผูติดเชื้อตอประชากร (2) อัตราเพิ่มขึ้นของจำนวนผูติดเชื้อ (3) ความหนาแนนของประชากร 
ในเขต (4) จำนวนผูสูงอายุ (บานคนชรา) และบุคคลที่อยูในกลุมเสี่ยง  (รร.อนุบาล สถานเลี้ยงเด็ก) และ 
(5) จำนวนและอัตราการเขาถึงการบริการดานสาธารณสุขภายในเขต  และเมื่อสามารถควบคุมจำนวน 
ผูติดเชื้อไดในระดับที่พอใจแลว ก็จะยกเลิกมาตรการกักตัวนี้ชั่วคราว หากมีจำนวนผูติดเชื้อเพิ่มขึ้น 
ก็จะใชมาตรการกักตัวอีกครั้งสลับแตละเขตไป เพื่อควบคุมการระบาดในพื้นที่จำเปน ซื้อเวลาใหระบบ 
สาธารณสุขสามารถรองรับจำนวนผูปวยไดทันเวลา และลดผลกระทบทาง เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจาก 
การสั่งปดในคราวเดียวกันทั่วประเทศ อีกทั้ง ประชากรโดยสวนใหญอาศัยอยูในกรุงซันติอาโก 
กวารอยละ 40 และเปนพื้นที่ที่มีจำนวนผูที่ติดเชื้อมากกวารอยละ 85 ในขณะที่บางพื้นที่ เชน Atacama, 
Coquimbo และ O’Higgins มีประชาการเบาบางและจำนวนผูติดเชื้อไมถึงรอยละ 1 รัฐบาลจึงไมเห็น 
ความจำเปนที่จะตองประกาศมาตรการบังคับกักตัวทั่วประเทศ อยางไรก็ตาม จำนวนผูติดเชื้อของชิลียัง 
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในเดือนพฤษภาคม และอยูลำดับตนๆ ของโลก และเมื่อเทียบกับจำนวน 
ประชากรแลว อัตราผูติดเชื้อของชิลี/จำนวนประชากร ถือวามีจำนวนสูงที่สุดในลาตินอเมริกา เชนเดียว 
กับเปรู (ราว 3,500 คน/ประชากร 1 ลานคน) แตเนื่องจากมีการแพทยที่มีความกาวหนา และการที่ 
รัฐบาลชิลีใหความสำคัญในการตรวจหาเชื้อแบบเขมขน เพื่อหาผูติดเชื้อแตเนิ่นๆ ทำใหผูติดเชื้อสวนใหญ 
มีอาการไมรุนแรง จึงทำใหอัตราของผูเสียชีวิตจากโควิด-19 จึงยังอยูในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ประเทศเพื่อนบานอยางบราซิล เปรู และเอกวาดอร แมวาจะยังมีปญหาในการลดจำนวนผูติดเชื้อ 
ในภาพรวมก็ตาม

 สำหรับประเทศขนาดใหญอีกประเทศหนึ่งในลาตินอเมริกา อยางอารเจนตินา 
ที่มีแนวพรมแดนยาวเหยียดขนานกับชิลี มีการควบคุมการแพรระบาดที่ทำไดดีกวา 
รัฐบาลบังคับใชมาตรการกักตัวอยูกับบาน (Social, Preventive and Compulsory 
Isolation) ภายใตกฤษฎีกาความจำเปนและเรงดวนที่ 297/2020 (Decree 297/2020) 
ที่เขมขนกวา และใชทั่วทั้งประเทศ ตอเนื่องไปอยางนอยจนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2563  
โดยในกรุงบัวโนสไอเรสและจังหวัดบัวโนสไอเรสใหคงมาตรการเฟส 3 ไว สวนในจังหวัด 
อื่นๆ ใหเขาสูมาตรการเฟส 4 ซึ่งจะมีการผอนผันใหมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดมากขึ้น 
(ผอนปรนใหประชาชนออกมาไดรอยละ 75) รวมถึง อนุญาตใหเด็กออกมานอกบานได 
โดยเฉพาะในชวงวันหยุดพรอมผูปกครอง และผูปกครอง ตองพกบัตรประจำตัว 
ประชาชน หากบัตรประจำตัวประชาชนผูปกครองลงทายดวยเลขคูสามารถพาเด็ก 
ไปเดินไดในวันคู  สวนบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงทายดวยเลขคี่สามารถพาเด็กไป 
เดินไดในวันคี่ และออกจากที่พักไดวันละไมเกิน 1 ชั่วโมง ในระยะไมเกิน 500 เมตร 
จากที่พัก และยังคงมีมาตรการปดการเรียนการสอนในหองเรียน เมื่อเทียบกับจำนวน 
ประชากรแลว อัตราผูติดเชื้อ/จำนวนประชากรของอารเจนตินามีเพียง 300 
คน/ประชากร 1 ลานคน จากประชากรทั้งหมด 45 ลานคน แตก็เริ่มเพิ่มในอัตราที่รวด 
เร็วขึ้นเรื่อยๆ 
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           มาตรการห้ามการเดินทาง

     หลายประเทศในลาตินอเมริกา ไดทยอยปดสนามบิน 
นานาชาติ ยกเลิกเที่ยวบินระหวางประเทศ โดยเฉพาะลาติน 
อเมริกาที่มีเสนทางการบินเชื ่อมตอกับอเมริกาเหนือและ 
ยุโรปใตที่เปนแหลงระบาดใหญ รวมทั้ง ทยอยยกเลิกเที่ยว 
บนภายในประเทศ ยกเวนเที่ยวบินขนสง และอุปกรณการ 
แพทยและเที่ยวบินพิเศษที่ไดรับอนุญาต นอกจากนั้น มีการ 
ประกาศปดพรมแดนทางบก และน้ำดวย อาทิ อารเจนตินา 
ไดสั่งปดพรมแดนทางบกที่เชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบาน 7 
จังหวัด มีการควบคุมการเดินทางขามจังหวัดอยางเขมงวด 
โดยสามารถขออนุญาตเดินทางไดเปนกรณีไป 
และอนุญาตใหผ ู ท ี ่ตกคางในจังหว ัด 
และเมืองตางๆ ในประเทศ ที่ไดกักกัน 
ตัวครบ 14 วัน สามารถขอใบ 
อนุญาตเดินทางกลับถิ ่นพำนัก 
ได  โดยรถยนต ส  วนต ั วหร ื อ 
รถรับจางที่ไดรับอนุญาตไดเพียง 
1 ครั้ง ตั้งแต 5 พฤษภาคม 2563 
เพื ่อไมใหออกจากภูมิลำเนาไป 
ที่อื่นอีก รวมทั้งขอใหประชาชน 
ดาวนโหลด application ชื่อ 
CuidAR ของรัฐบาล ซึ่งจะใหขอมูล 
ที่เกี่ยวของตางๆ เกี่ยวกับมาตรการของรัฐบาล 
 
      ในกรณีของ เปรูมีการควบคุมการแพรระบาด โดยสั่ง 
ปดพรมแดนทุกชองทาง รวมถึง ประกาศเคอรฟวหามออก 
จากบานระหวางเวลา 16.00 – 4.00 น. สำหรับเมืองที่มี 
การแพรระบาดรุนแรง และระหวางเวลา 20.00 – 4.00 น. 
สำหรับกรุงลิมา และเมืองอื่นๆ  อีกทั้ง ขยายเวลามาตรการ 
ใหทุกคนกักตัวอยูภายในบาน อนุญาตใหออกนอกบานได 
เฉพาะที่จำเปน เชน ซื้ออาหาร ธนาคาร โดยออกไปไดครั้งละ 
1 คน/ครอบครัว ตองใสหนากากอนามัยตลอดเวลา และ 
วันอาทิตยหามประชาชนออกจากบาน โดยเด็กที่มีอายุ 
ต่ำกวา 14 ป สามารถออกนอกบาน ไดเปนเวลา 30 นาที 
โดยจะตองอยูภายในระยะ 500 เมตร จากที่พักอาศัย 
ตองรักษาระยะหางทางสังคม สวมหนากากอนามัย 

และจะตองมีผูปกครองคอยดูแล โดยกฎระเบียบไดเริ่มใช 
ตั้งแตวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

     ในสวนของการผอนคลายการควบคุมที่รัฐบาลประเทศ 
ตางๆ เริ่มนำมาใชกัน สำหรับสถานการณที่ผานจุดสูงสุด 
(peak) มาแลว เพื่อเรงใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถกลับ 
มาดำเนินไดตามปรกตินั้น กรณีของรัฐบาลเม็กซิโก จะมีการ 
จัดทำโซนไวในระบบฐานขอมูลและสื ่อสารกับประชาชน 
โดยใชระบบสีเปนเครื่องหมายแสดงพื้นที่ที่มีการควบคุมอยาง
เขมงวด หรือมีการผอนคลายมาตรการ จะเริ่มใชในวันที่ 1 
มิถุนายน 2563 โดยแบงออกเปน 4 ระยะ คือ

• ระยะที่ 1 พื้นที่สีแดง - เมื่อมีระดับ 
ผู เขารับการรักษาเนื ่องจากติดเชื ้อ 

โควิด – 19 ที่รอยละหรือมากกวา 
รอยละ 65
• ระยะที่ 2 พื้นที่สีสม - เมื่อมีผู 
เขารับการรักษาพยาบาลลดต่ำ 
ลงนอยกวารอยละ 65
• ระยะท่ี 3 พ้ืนท่ีสีเหลือง - เม่ือมี 

ผู เขารับการรักษาพยาบาลลดต่ำ 
ลงนอยกวารอยละ 50 โดยประชาชน 

จะไดรับอนุญาตใหเขาไปในสวนสาธารณะ 
และสถานที่สาธารณะอื่นๆ และประชาชน 

ที่อยูในกลุมเสี่ยงตอการติดเชื้อโควิด – 19 ไมวาจะเปน 
ผูสูงอายุ หรือผูที่มีปญหาสุขภาพ จะมีการผอนคลายมาตร- 
การกักตัวในที่พักอาศัย
• ระยะท่ี 4 พ้ืนท่ีสีเขียว - การกลับเขาสูความปกติใหม (New 
normal) เต็มรูปแบบ เมื่อมีจำนวนผูเขารับการรักษาที่ 
โรงพยาบาลลดลงอยางตอเนื่องอยางนอยเปนเวลา 1 เดือน

2. มาตรการการตรวจและรักษา

การทำงานรวมกับองคการอนามัยโลก
 องคการอนามัยโลก (WHO) ไดขึ้นบัญชีให Fiocruz 
Respiratory Virus and Measles Laboratory ของมูลนิธิ 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) บราซิล เปนอีกหนึ่งในหองปฏิบัติ 
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การวิจัยหลัก (reference laboratory) ในทวีปอเมริกา 
นอกเหนือจาก Center for Disease Control and 
Prevention (CDC) ของสหรัฐฯ ที่ทำหนาที่เปนเครือขาย 
ขององคการอนามัยโลก (WHO) ในการรับมือกับการแพร 
ระบาดของโรคในทวีปอเมริกา โดย Fiocruz ทำหนาที่ 
รับผิดชอบการตรวจหาเชื้อและอบรมสถาบันทางการแพทย 
ในบราซิลในการทำการตรวจหาเชื้อ รวมถึง รับตัวอยางเชื้อ 
จากประเทศในภูมิภาคเพื่อนำมาทำ genetic sequencing 
ตรวจจับการกลายพันธุของไวรัส และพัฒนาวัคซีนปองกัน 
โรค โดยนักวิจัยจาก Fiocruz ไดบันทึกภาพชวงเวลาที่เชื้อ 
โควิด – 19 แพรเขาสูเซลลเปนครั้งแรก ทำใหสามารถสรุปได 
วา เชื้อสามารถขยายตัวในเซลลของเสนเลือดได 
ซึ ่งจะถูกใชเปนขอมูลในการผลิตวัคซีน 
และยารักษาอาการติดเชื้อตอไป

มาตรการการตรวจเชื้อ

 ชุดตรวจโควิด-19 ของ 
ลาตินอเมริกา ที่ไดรับการ 
ยอมรับมาตรฐาน เปนของ The 
National Institute of Science 
and Technology in Teranostics 
and Nanobiotechnology (INCT 
TeraNano) ของบราซิล ซึ่งสามารถตรวจหา 
เชื้อไดภายใน 1 นาที โดยบราซิลมีนโยบายคลายกับ 
สหรัฐอเมริกา ที่เนนใหความสำคัญกับการตรวจเชื้อใน 
ประชากร โดยตั้งเปาไวที่ 46 ลานคน หรือรอยละ 22 
ของประชากรทั้งหมด ภายในป 2563  โดยประเทศที่ทำการ 
ตรวจเชื้อไปแลวเกิน 500,000 ราย ไดแก บราซิล เปรู 
เวเนซุเอลา และชิลี ตามลำดับ สำหรับเวเนซุเอลา ซึ่งเปน 
ประเทศที่มีสถานการณเศรษฐกิจที่ย่ำแย ไดรับการสนับสนุน 
ชุดตรวจจากจีน และเปนประเทศที่จำนวนการตรวจ/หัว- 
ประชากรสูงที่สุดในลาตินอเมริกา (3 ใน 100 คน)  ในขณะที่ 
ยังมีจำนวนผูติดเชื้อในระดับที่ต่ำไมถึง 1,000 คน ซึ่งถือวา 
เปนสถานการณที ่ควบคุมไดดีเมื ่อเทียบกับประเทศอื่นๆ 
สวนหนึ่งก็เปนผลจากสภาวะถดถอยจากเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 
มาเปนระยะเวลานาน ทำใหประชาชนลดการใชจายเงิน 
และการปฏิสัมพันธกันในสถานที่ตางๆ โดยไมจำเปน

มาตรการการรักษา
 
   กระทรวงสาธารณสุขอารเจนตินาแถลงวาจะมีการรักษา 
โรคติดเชื้อโควิด - 19 โดยการใชพลาสมาจากผูปวยที่รักษา 
หายแลวและบริจาคโลหิตใหแกธนาคารโลหิตทั่วประเทศ 
โดยการวิจัยผลิตพลาสมาดังกลาว จะเปนการรวมมือระหวาง 
สถาบันดานวิทยาศาสตรการแพทยในอารเจนตินาทั้งหมด 
โดยมีมหาวิทยาลัยแหงชาติ จังหวัด Cordoba เปนศูนยกลาง 
และรวมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันตางๆ ที่มีชื่อเสียง 
ของประเทศ เชน ANLIS Malbran โรงพยาบาล Garrahan 
สถาบันจุลชีววิทยาและการแพทยปรสิตวิทยาของคณะ- 

แพทยศาสตร มหาว ิทยาล ัยบ ัวโนสไอเรส 
สมาคมบำบัดผูปวยโลหิตวิทยาและเซลล

บำบัดของอารเจนตินา สมาคมโรค- 
ติดเชื้อแหงอารเจนตินา เปนตน 
   
   ขณะเดียวกันกลุมเเพทยใน 
อารเจนตินากวา 60 ราย ที่มี 
ประสบการณการทำงาน หลาก 
หลายจากตางประเทศ ไดรวมตัว 

กันริเริ่มโครงการชื่อ CPC-19 
(Convalescent Plasma COVID-19) 

เพ่ือสกัดพลาสมาจากผูติดเช้ือ โควิด - 19 
และนำไปใชประโยชนในการรักษาผูปวยตั้งเเต 

วันที่ 29 มีนาคม 2563 เเละกำลังเตรียมการขอใบ 
อน ุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขอาร  เจนต ินาในการ    
ดำเนินการเเละหาผูบริจาค โดยนำประสบการณของ 
อารเจนตินาในการรักษา Argentine Hemorrhagic Fever 
ซึ่งคาดวา การรักษาดวยวิธีดังกลาวจะทำใหอัตราการ 
เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด - 19 ลดลงเหลือรอยละ 3 

 ในสวนของบราซิล Hemocentro de Brasília 
Foundation ประกาศวาในเขตนครจะเริ่มการทดลอง 
รักษาผูติดเชื้อโควิด – 19 โดยการถายโอนพลาสมาในเลือด 
ของผู ติดเชื ้อที ่ร ักษาหายแลวไปยังผู ปวยที ่ยังติดเชื ้ออยู  
ซึ่งเปนวิธีการเดียวที่ใชในการรักษาผูปวยจากการแพรระบาด
ของโรค Ebola และ H1N1 หลังจากที่มีรายงานวา มีผูปวย 3 
รายท ี ่ ร ักษาหายจากการต ิดเช ื ้อด วยว ิธ ีการด ังกล าว 
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มาตรการที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19
ของรัฐบาลประเทศในลาตินอเมริกา
และไดมีการทดลองรักษาในรัฐ Rio de Janeiro และรัฐ  
São Paulo แมวาจะยังไมมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่ 
สามารถยืนยันประสิทธิภาพในการรักษา นอกจากนั้น 
นักวิจัยยังพบนัยสัมพันธ ระหวางผูที่มีการฉัดวัคซีนปองกัน 
วัณโรค กับภูมิตานทานที่ดีของการเจ็บปวยจากการติดเชื้อ 
โควิด-19 รัฐบาลจึงสนับสนุนเงินทุน 6 แสนเฮอัล (หรือ 
ประมาณ 102,000 ดอลลารสหรัฐฯ) ในการศึกษาวิจัย 
การใชวัคซีน BCG ซึ่งเปนวัคซีนรักษาวัณโรค เพื่อตานเชื้อ 
โควิด – 19  รวมทั้ง มีการสกัดเชื้อไวรัสไขหวัดใหญและสาร 
โปรตีนออกจากเชื้อโควิด – 19 เพื่อพัฒนาในการผลิตวัคซีน 
ปองกันไขหวัดใหญตามฤดูกาลและเชื้อโควิด – 19 ใน 
ขณะเดียวกัน
 
       สำหรับการใชยา chloroquine 
และ hydroxychloroquine 
ในการรักษาผูติดเชื้อโควิด - 19 
ซ ึ ่ ง เป นต ั วยาท ี ่ ผ ู  นำสหร ัฐ - 
อเมริกากลาวชี้ชวน และผูนำ 
บราซิลซึ ่งมีความใกลชิดกันได 
เคยกลาวสนับสนุนการใชตัวยา 
ทั ้งสองตัวดังกลาวในการรักษา 
ผูติดเชื้อโควิด – 19 The Federal 
Council of Medicine (CFM) ของ 
บราซิลเอง ไดใหความเห็นขณะนี้ยังไมมี 
หลักฐานทางดานวิทยาศาสตรที่จะยืนยันถึงผลลัพธของ 
การใชยา chloroquine และ hydroxychloroquine 
ในการรักษาผูติดเชื้อโควิด - 19 ภายหลังจากการทดลอง 
ประสิทธิภาพของตัวยาดังกลาว 

    ขามมายังคิวบา ประเทศสังคมนิยมในทะเลแคริบเบียน 
กลับกลายเปนประเทศที่มีสัดสวนของการรักษาผูติดเชื้อให 
หายขาดสูงสุดที่สุดลาตินอเมริกา คิวบาเปนประเทศที่ให 
ความสำคัญกับนโบบายสุขภาพถวนหนามาโดยตลอด 
มีวิทยาลัยการแพทยที่ผลิตหมอไดปละ 12,000 คน 
มีอุตสาหกรรมการผลิตยาที่มีชื่อเสียงระดับโลก และมีความ 
ร วมมือที ่สำค ัญกับบร ิษ ัทสยามไบโอไซเอนสของไทย 
ในการรวมวิจัยและพัฒนายาราคาแพงใหมีใชในประเทศ 
กำลังพัฒนา โดยเฉพาะกลุมยาชีวเภสัช (Biopharma)  

กลุมวิสาหกิจ BioCubaFarma ของคิวบา มีการคิดคนตัวยา 
22 ประเภท ที่สามารถนำมาเปนองคประกอบในการ 
รักษาโควิด-19 รวมกับการนำเขายาบางประเภทที่ไดรับ 
การสนับสนุนจากจีน เชน การใช Interferon alfa 2B 
(IFNrec) ตอตานไวรัส และประสบความสำเร็จในประเทศจีน 
ปจจุบันคิวบาเปนประเทศที่มีสัดสวนการรักษาผูปวยโควิด-1
9 ใหหายขาดในอัตราที่สูงสุดในลาตินอเมริกา และเหลือ 
ผูปวยที่ยังตองรักษา (active cases) เพียงราว 200 คน 
จากผูปวยสะสมราว 2,000 คน

มาตรการตอผูปวยที่ปลอดเชื้อแลว
 

  ชิลีมีแนวการดำเนินการสำหรับผูปวย 
ที่ไมมีเชื้อแลวอยางนาสนใจ โดยเริ่ม 

ตั้งแตวันที่ 21 เมษายน 2563 
รัฐบาลชิลีไดออกบัตร Discharged 
Card ใหแกผูติดเชื้อโควิดที่รักษา 
หายแลว และ/หรือครบกำหนด 
กักตัว 14 หรือ 21 วันตาม 
แตกรณี พรอมทั้งมีผลตรวจที่ 

แสดงใหเห็นวาหายจากเชื้อโควิด 
ม ีภ ูม ิค ุ มก ันเพ ียงพอและไม  เป น 

พาหะแพรเชื้อ ซึ่งกอนหนานี้ รัฐบาลชิลี 
เรียกบัตรประจำตัวนี้วา Immunity Passport 

เพื่อยืนยันวา กลุมบุคคลดังกลาวมีภูมิคุมกันเชื้อโควิด 
โดยอธิบายวา ตามขอมูลการศึกษาวิจัย มีความเปนไปไดสูง 
วา ผูที่หายจากการติดเชื้อแลวจะพัฒนาภูมิคุมกันรางกาย 
ตอเชื้อโควิดและจะไมกลับมาติดเชื้อซ้ำหรือแพรเชื้อใหผูอื่น 
ไดอีก อยางไรก็ดี มาตรการดังกลาวถูกวิจารณทั้งจาก 
Medical College ของชิลี และองคการอนามัยโลก (WHO) 
ที่ออกมาเตือนวา ยังไมมีหลักฐานพิสูจนวา ผูที่ติดเชื้อโควิด 
แลวจะไมกลับมาติดโรคซ้ำ หรือจะสรางภูมิคุมกันตอเชื้อ 
ไวรัสนี้หรือไม เปนเวลานานเทาใด รัฐบาลชิลีจึงเปลี่ยนทาที 
และเปลี่ยนชื่อเรียกบัตรประจำตัวนี้เปน Discharged Card 
โดยเนนวาเปนบัตรยืนยันบุคคลดังกลาวปลอดโรคแลว 
โดยจะเปนบัตรที่ออกใหสำหรับผูที่ออกจากโรงพยาบาลหรือ
รักษาโรคหายแลวเทานั้น เพื่อใหบุคคลเหลานี้สามารถ 
กลับไปทำงานและใชชีวิตไดตามปกติได



วิทย์ปริทัศน์ |  OST Science Review ฉบับที่ 5/256313

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ของรัฐบาลประเทศในลาตินอเมริกา

3.มาตรการการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

 ตามที่เราทราบกันดีวาประเทศในลาตินอเมริกา 
เปนกลุมประเทศที่มีความผันผวนทางเศรษฐกิจสูง บาง 
ประเทศที่เคยมีสถานะทางเศรษฐกิจเทียบเทากับประเทศ 
พัฒนาแลวอยางอารเจนตินา หรือประเทศที่มีทรัพยากร 
น้ำมันสำรองมากที่สุดในโลกอยางเวเนซุเอลา ก็ประสบ 
ปญหาทางเศรษฐกิจใหญหลวงมาแลว สำหรับอารเจนตินา 
เอง คราวนี้ แมจะเพิ่งผิดนัดชำระหนี้ IMF ไปเมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2563 จำนวน 65,000 ดอลลารสหรัฐฯ 
แตรัฐบาลก็พยายามออกมาตรการเพื่อชวยเหลือภาคธุรกิจ 
และ SMEs ไดแก (1) ชะลอหรือลดการ 
จายเงินสมทบของนายจางใน “ระบบ 
ประกันส ังคมแบบบูรณาการของ 
อารเจนตินา” โดยใหสวนลดสูงสุด 
รอยละ 95 (2) รัฐบาลจาย 
“เงินเดือนเสริม” ใหแกลูกจาง 
ภ าค เอกชนท ี ่ ถ ู ก กฎหมาย 
(formal registered workers) 
เทียบเทากับจำนวนรอยละ 50 
ของเง ินเด ือนส ุทธ ิของล ูกจ าง 
สำหรับเดือน ก.พ. 2563 (3) ปลอย 
สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0 สำหรับ 
ผูประกอบการอิสระ (self-employed) และ 
ผูประกอบการขนาดเล็ก โดยจำกัดจำนวนสินเชื่อสูงสุด 
150,000 เปโซ (หรือประมาณ 2,215 ดอลลารสหรัฐฯ) 
(จายใหเปนงวด งวดละเดือน ติดตอกัน 3 เดือน) (4) 
เพิ่มเงินสวัสดิการวางงาน โดยขั้นต่ำสุดจำนวน 6,000 เปโซ 
และสูงสุด 10,000  เปโซ ทั้งนี้ หัวหนาคณะรัฐมนตรีมีอำนาจ 
จัดสรรผลประโยชน รวมทั้งปรับแกรายละเอียดตางๆ 
ในมาตรการดังกลาว จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
โดยมีขอยกเวนใหกับกิจกรรม บริษัท และผูประกอบการ 
อิสระ ซึ่งไดรับผลกระทบจากมาตรการ Total Quarantine 
จะสามารถรับผลประโยชนจากมาตรการดังกลาวจนถึงเดือน 
ตุลาคม 2563 ถึงแมวา Total Quarantine อาจได 
ถูกยกเลิกกอนเวลานั้น ในสวนของกระทรวงพัฒนาสังคม 
เพิ่มงบประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชน สำหรับโครงการ 
ชวยเหลือดานอาหาร ในจำนวน 4,000 ลานเปโซ 

(หรือประมาณ 59 ลานดอลลารสหรัฐฯ) ใหกับหนวยงาน 
เทศบาลและจังหวัดตางๆ ดำเนินการจัดสรรเพื่อชวยเหลือ 
ประชาชนตอไป รวมทั้ง มีมาตรการผอนปรนอนุญาต 
ใหรานคาตางๆ กลับมาดำเนินธุรกิจไดในเมืองหลวง 
และใหประชาชนสามารถออกไปใชบริการไดตามเลขทายของ
ประจำตัวประชาชน และตองแสดงบัตรเมื่อเขารานคา 
โดยผูที่มีประจำตัวประชาชนลงทายดวยเลขคู สามารถเขา 
รานไดในวันคู และผูที่มีประจำตัวประชาชนลงทายดวยเลขคี่ 
สามารถเขารานไดในวันคี่ และไมอนุญาตใหมีผูติดตาม 
ยกเวน กรณีเด็กอายุต่ำกวา 12 ป ที่ไมมีผูปกครองดูแลที่บาน 
และตองมีพื้นที่ใหลูกคาอยางนอย 15 ตรม./คน และแนะนำ 

ใหชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกสแทนเงินสด

ลองมามองมาตรการของเพื ่อนบาน 
อีกฟากมหาสมุทรอยางชิลี ที่มี 
จำนวนผูติดเชื้อมากกวา 6 เทา 
รัฐบาลประธานาธิบดี  Sebastian 
Piñera ประกาศแผนสั่งการให 
ส ั งคมกล ับค ืนส ู สภาวะปกต ิ 
ในรูปแบบใหม (new normal) 

อยางคอยเปนคอยไป และเตรียม 
มาตรการบรรเทาผลกระทบต อ 

เศรษฐกิจ โดยเสนอรางกฎหมาย 
หามปลดลูกจาง และพยุงรายไดของลูกจางที่ 

ไมสามารถมาทำงาน/ไมสามารถทำงานจากที ่บานได 
โดยใชเงินจากกองทุนประกันการวางงานของลูกจาง อีกทั้งมี 
การผานรางกฎหมายคุมครองสิทธิลูกจาง ในกรณีทำงาน 
จากบานใหไดรับสิทธิและความคุมครองเชนเดียวกับการ 
ทำงานจากที่ทำงาน รัฐบาลชิลีจัดสรรงบประมาณจำนวน 
11,750 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพื่อ (1) สงเสริมระบบ 
สาธารณสุข (2) พยุงรายไดของประชากร และ (3) พยุง 
การจางงาน และชวยเหลือ SMEs นอกจากนี้ รัฐบาล 
จัดตั้งโครงการ COVID-Bonus  มอบทุนทรัพย 50,000 เปโซ 
(หรือประมาณ 14,465 ดอลลารสหรัฐฯ) ใหแกครอบครัว 
ที่พึ่งพารายไดจากการจางงาน ประมาณ 2.8 ลานคน แมวา 
ชิลีจะเปนประเทศที่มีความพรอมทางเศรษฐกิจ และศักยภาพ 
ดานสาธารณสุขเปนทุนเดิม เมื่อเทียบกับประเทศ 
อื่นในลาตินอเมริกา แตสิ่งที่รัฐบาลชิลี ยังคงกังวลก็คือ 
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การลดจำนวนผูติดเชื้อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น มิเชนนั้น การทำใหสังคม 
กลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบปรกติก็จะลาชาตอไป และกลายเปน 
ภาระหนักของรัฐบาลในการแกไขปญหา 

 ในสวนของรัฐบาลเปรู ประเทศที่ไดรับผลกระทบหนักอีกประเทศ ไดมี 
การออกกฤษฎีกาที่กำหนดใหมีการเปดเศรษฐกิจใหมอยางคอยเปนคอยไปใน 4 
ระยะ แตละระยะมีเวลา 1 เดือน โดยระยะแรกเริ่มในเดือน พฤษภาคม 2563 
ทั้งนี้ รานอาหารยังคงเปดใหบริการเพียงรับอาหารที่ราน หรือบริการสงถึงบาน 
และอาจจะเริ่มพิจารณาผอนปรนบางภาคสวนธุรกิจตอไป ในวันที่ 29 เมษายน 
2563 สภาคองเกรสของเปรูไดผานกฎหมายที่อนุญาตใหผูที่ทำงานและได 
ลงทุนในกองทุนสะสมเงินเพื่อวัยเกษียณ (private retirement funds) 
สามารถถอนเงินจากกองทุนไดสูงสุดถึงรอยละ 25 จากกองทุนโดยไมเสีย 
คาปรับ เปรูจัดสรรเงินชวยเหลือประชาชน จำนวน 26 พันลานดอลลารสหรัฐฯ 
โดยเงินชวยเหลือนี้จะจัดสรรเพื่อบรรเทาทุกขสวนตางๆ เชน โครงการ 
Reactiva Perú เพื่อชวยเหลือทางดานการเงินแกธุรกิจขนาดเล็ก – ใหญ 
เพื่อจายเงินเดือนใหแกพนักงานหรือชำระเงินคาสินคา เงินชดเชยสำหรับ 
ผูที่วางงานในชวงการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 เปนระยะเวลา 3 เดือน 
โดยลูกจางที่เคยไดรับเงินเดือน 700 ดอลลารสหรัฐฯ/เดือน มีสิทธิ์ไดรับ 
เงินประมาณ 225 ดอลลารสหรัฐฯ/เดือนโดยตรงจากรัฐบาล เมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2563 มีบริษัทกวา 7,000 แหง ไดยื่นขอใชสิทธิ์นี้ นอกจากนี้ 
รัฐบาลยังไดมอบเงินบรรเทาทุกขใหแกครอบครัวที่มีรายไดต่ำประมาณ 4 ลาน 
ครอบครัว ในจำนวนใกลเคียงกับที่รัฐบาลไทยชวยเหลือเยียวยาผูมีรายไดนอย 

 ประเทศสุดทายที่นาสนใจ ในประเด็นการเยียวยาทางเศรษฐกิจ ก็คือ 
เอกวาดอร ซึ่งถือวาเปนประเทศที่ตกระกำลำบากจากวิกฤตการณครั้งนี้ 
มากที่สุด เมื่อมองในภาพรวมทั้งขนาดของประเทศ จำนวนประชากร และ 
สถานะทางเศรษฐกิจ รัฐบาลเอกวาดอร พยายามกระเสือกกระสนชวย 
ประชาชนของตนตามอัตภาพ มีมาตรการมอบเงินชวยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข 
จำนวน 60 ดอลลารสหรัฐฯ ใหกับครอบครัวที่มีรายไดตอเดือนต่ำกวา 400 
ดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชอยู เพราะจากความลมเหลวในนโยบาย 
ทางการเงิน ไดยกเลิกสกุลเงินของตัวเองแลวใชเงินดอลลารสหรัฐฯ จึงไมมี 
ความเปนอิสระในการใชนโยบายการเงินของตัวเอง ยกเวนนโยบายการคลัง 
และนโยบายการคาระหวางประเทศเทานั้น และรายไดหลักไดเคยไดจาก 
การสงออกน้ำมันดิบ ปจจุบันราคาน้ำมันดิบตก ทำใหเอกวาดอรไมมีเงินที่จะ 
ใชแกปญหาโรคระบาดนี้ไดโดยลำพัง โดยกองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือ 
IMF ไดอนุมัติเงินชวยเหลือฉุกเฉินแกเอกวาดอรจำนวน 643 ลานดอลลาร- 
สหรัฐฯ เพื่อใชรับมือกับการระบาดของโรค รวมทั้งชักชวนนานาประเทศใหรวม 
ชวยเหลือเอกวาดอรเพิ่มขึ้นดวย

ที่มา:
https://amazonas-explorer.com/is-there-coronavirus
-in-peru/#16th_April_Over_a_million_rural_homes_t
o_receive_a_payment_of_760_soles_tomorrow
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/
2020/03/20/casos-de-coronavirus-no-brasil-em-20-d
e-marco.ghtml
https://mexiconewsdaily.com/news/coronavirus/me
xico-city-plans-gradual-reopening/ 
https://oncubanews.com/en/cuba/cuba-has-medici
nes-for-thousands-of-possible-cases-of-covid-19/
https://theconversation.com/deaths-and-desperatio
n-mount-in-ecuador-epicenter-of-coronavirus-pand
emic-in-latin-america-137015
https://www.as-coa.org/articles/where-coronavirus-l
atin-america
https://www.bbc.com/thai/international-52352803
https://www.gob.pe/8949-verificar-si-puedo-acceder
-a-reactiva-peru
https://www.infomoney.com.br/economia/guedes-
diz-que-governo-negocia-r-10-bi-para-combate-ao-c
oronavirus-ha-espaco-para-medidas-emergenciais/
https://www.mexperience.com/mexico-and-the-cor
ona-virus-covid-19/
https://www.pionline.com/pension-funds/peru-per
mit-withdrawals-private-pensions
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/2870
8/will-vizcarra-s-strong-response-be-enough-for-per
u-to-weather-covid-19
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก  
https://www.facebook.com/Royal-Thai-Embassy-in-
Santiago-Chile-181891758528336
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย 
https://www.facebook.com/thaiembbrasilia/
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส  
https://www.facebook.com/rtebsas/
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก 
https://www.facebook.com/thaiembmex
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา 
https://www.facebook.com/thaiembassylima/
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การให้ความช่วยเหลือคนไทย
ในลาตินอเมริกา

การให้ความช่วยเหลือคนไทย
ในลาตินอเมริกา

มีสุขรวมสุข มีทุกขรวมตาน 
เดินหนากาวผาน ไมทอดทิ้งกัน"

   สถานเอกอัครราชทูตฯ มอบถุงยังชีพ 
และหนากากผาอนามัยใหแกพี ่นอง 
ชาวไทย ที่ไดรับผลกระทบจากการ 
แพรระบาดของเชื้อโควิด - 19 โดยเริ่ม 
จากชุมชนคนไทย ในกรุงซันติอาโก 
ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในชิลี และไดรับ 
ผลกระทบโดยตรงจาก มาตรการการ 
สั่งปดพื้นที่ การรักษาระยะหางทาง 
สังคม และเคอรฟวของรัฐบาล รวมถึง 
นักทองเที่ยว และนักเรียนที่ยังกลับ 
ไทยไมได 

ภารกิจชวยเหลือคนไทยและ
นักเรียนไทยที่ตกคาง

     สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดประสาน 
งานกับ AFS ประเทศไทย เพื่อนำ 

“ขาราชการสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงซันติอาโกทุกคน พรอมที่จะ 
ทำหนาที่อยางเต็มกำลังเพื่อชวย 

คนไทยในตางแดนที่ไดรับผลกระทบ 
จากวิกฤตโรคระบาดในครั้งนี้” 

  
นางศริกานต พลมณี 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก

CHILE
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก

แลกเปลี่ยนในชิลีเดินทางกลับไทยใน 
เดือนมีนาคม 2563 นอกจากนี้ 
เอกอัครราชทูตฯ พรอมดวยขาราชการ 
ไดว ิด ีโอคอลพูดคุยกับนักเรียนแลก 
เปลี่ยนโครงการ AFS ในปานามา 
เพื่อสรางขวัญกำลังใจ สอบถาม 
สารทุกขสุขดิบ อัพเดทสถานการณ 
การแพรระบาดของเชื้อโควิด - 19 
ในปานามา มาตรการของรัฐบาลไทย 
และแจงความคืบหนาการดำเนินการข
องสถานเอกอัครราชทูตฯ และ AFS 
ประเทศไทย ในการนำนักเรียนกลับ 
ไทยโดยเร็วที ่สุดทันทีที ่ปานามาเปด 
นานฟา นอกจากนี้ ในวันที่  19 
พฤษภาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯ 
ประสานงานรวมกับอารเจนตินา เพื่อ 
ช วยเหลือส งคนไทยในชิล ี เด ินทาง 
กลับไทย

      ทามกลางสถานการณการระบาด ของเชื้อโควิด – 19 ในชิลีและประเทศ 
ขางเคียง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ทำหนาที่เปน สื่อกลางและ 
ใหกำลังใจพี่นองชาวไทยในชิลีทุกคนใหกาวผานวิกฤตโควิด - 19 ไปดวยกัน 
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“ขอใหทุกคนอยายอทอ แมจะตองเผชิญกับสิ่งใดก็ตาม ฟาหลังฝนยอมสดใสเสมอ”

ที่มา: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก 
https://www.facebook.com/Royal-Thai-Embassy-in-Santiago-Chile-181891758528336

สถานเอกอัครราชทูตฯ เตรียมถุงยังชีพและมอบใหแกพี่นองชาวไทย 

เอกอัครราชทูตฯ และขาราชการ สถานเอกอัครราชทูตฯ พูดคุยกับนักเรียนไทยผานทางวิดีโอคอล

สถานเอกอัครราชทูตฯ ประสานงานรวมกับอารเจนตินา เพื่อชวยเหลือสงคนไทยในชิลีเดินทางกลับไทย

การให้ความช่วยเหลือคนไทย
ในลาตินอเมริกา

การให้ความช่วยเหลือคนไทย
ในลาตินอเมริกา
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     ตั้งแตพบการแพรระบาดของเชื้อโควิด – 19 ในชวงตนเดือน มีนาคม 2563 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดคอยติดตามสถานการณการแพรระบาดในอารเจนตินา 
และไดประกาศขาวประชาสัมพันธมาตรการที่มีผลกระทบกับคนไทย ขอควรปฏิบัติ 
ในชวงการแพรระบาด และชองทางการติดตอสถานเอกอัครราชทูตฯ มาอยางตอเน่ือง

“เราอยูบาน แตเราไมทิ้งกัน”

     สถานเอกอัครราชทูตฯ ตระหนักและหวงใยเยาวชนและคนไทยทุกคนทามกลาง 
สถานการณการแพรระบาดใหญ และในชวงการบังคับใชมาตรการกักตัวเพื่อ 
ความปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด – 19 โดยไดติดตามความเปนอยูของนักเรียน 
แลกเปลี่ยนในอารเจนตินา ปารากวัย และอุรุกวัยอยางใกลชิด มีการนัดพบปะ 
นักเรียนผานโปรแกรม Zoom ใหคำปรึกษาแกนักเรียนเปนรายบุคคล รับฟงและ 
ใหคำปรึกษาแกผู ปกครองนักเรียนทุกทานที่วิตกกังวลในระหวางที่นักเรียนรอ 
เดินทางกลับไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ มอบหมายเจาหนาที่กงสุลบริการ 
ตอบคำถามตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ไดจัดสงกลองน้ำใจ ภายในประกอบดวย 
อาหารแหงและของใชที่จำเปนใหแกนักเรียนที่ตกคาง เพื่อสรางขวัญและกำลังใจ 
ในชวงระหวาง รอเดินทางกลับไทย

ภารกิจชวยเหลือคนไทยและนักเรียนไทยที่ตกคาง

    สถานเอกอัครราชทูตฯ ดำเนินการสงนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ในอารเจนตินา 
และอุรุกวัยและคนไทยที่ตกคางเดินทางกลับไทย โดยแวะตอเครื่องที่นครเซาเปาลู 
ซึ่งไดประสานรวมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงบราซิเลีย และหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกในการเดินทางในวันที่18 พฤษภาคม 
2563 ที่ผานมา

“ขอความรวมมือใหพวกเราชาวไทย
ทุกคนในอารเจนตินา รวมทั้ง 

ปารากวัย และอุรุกวัย โปรดคำนึง 
ถึงความปลอดภัยดานสุขภาพ 

ใหมากที่สุด โดยใหกักตัวอยูกับบาน 
และปฏิบัติตาม คำแนะนำของ 

ทางการและทองถิ่น ติดตามขาวสาร 
อยางสม่ำเสมอ พวกเรา ขาราชการ 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนส- 
ไอเรส ทุกคนมีความพรอมและยินดี 
ใหคำแนะนำและใหความชวยเหลือ 
อยางเต็มที่ จนกวาเราจะผานพน 
วิกฤตการณในครั้งนี้ไปดวยกัน” 

นางสาวพัชรี พุมพชาติ 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส

Argentina
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส

การให้ความช่วยเหลือคนไทย
ในลาตินอเมริกา

การให้ความช่วยเหลือคนไทย
ในลาตินอเมริกา
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เอกอัครราชทูตฯ และขาราชการ สถานเอกอัครราชทูตฯ พูดคุยกับนักเรียนไทยผานทางวิดีโอคอล

ที่มา: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส https://www.facebook.com/rtebsas/

สถานเอกอัครราชทูตฯ ชวยเหลือนักเรียนแลกเปลี่ยนและคนไทยที่ตกคางในอารเจนตินาเดินทางกลับไทย

สถานเอกอัครราชทูตฯ เตรียมถุงยังชีพและมอบใหแกพี่นองชาวไทย 

การให้ความช่วยเหลือคนไทย
ในลาตินอเมริกา

การให้ความช่วยเหลือคนไทย
ในลาตินอเมริกา
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 สถานการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด – 19 เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดติดตามสถานการณและประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
ตางๆ เชน จำนวนผูติดเชื้อ มาตรการสำคัญในรูปแบบ Infographic และมาตรการ 
ของรัฐบาลไทย ผานทาง Facebook รวมถึง ไดตั้งกลุม WhatsApp เพื่อใหกำลังใจ 
และคอยติดตามความเปนอยูของคนไทยในบราซิล รวมถึง การใหความชวยเหลือ 
ดานตางๆ 

“น้ำใจเล็กนอยเพื่อคนไทยสูภัย COVID-19”

     การแพรระบาดของเชื้อโควิด – 19 ในบราซิล ทำใหหลายรัฐไดประกาศ 
ใชมาตรการกักตัว รักษาระยะหาง และปดสถานที่ทำการตางๆ ชั่วคราว ซึ่งสงผล 
กระทบตอคนไทยจำนวนมาก สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดรวมกับอาสาสมัครผูแทน 
ชุมชนไทย รวมกันจัดทำถุงยังชีพ “น้ำใจเล็กนอยเพื่อคนไทยสูภัย COVID-19” 
จัดสงใหกับนักเรียนไทยที่ตกคางและคนไทยที่ไดรับความเดือดรอน นอกจากนี้ 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ตระหนักถึงความเดือดรอน โดยเฉพาะในเรื่องของคาใชจาย 
ที่จำเปนในการครองชีพ และคาเชาที่พักอาศัย โดยไดรวมกับสำนักงานสงเสริม 
การคาในตางประเทศ ณ นครเซาเปาโล ระดมบริจาคทุนทรัพยสวนตัวเพื่อชวยเหลือ 
คนไทย ตามแนวคิด "คนไทยไมทิ้งกัน" 

ภารกิจชวยเหลือคนไทยและนักเรียนไทยที่ตกคาง

     ตั้งแตชวงเริ่มตนของการระบาดในลาตินอเมริกา สถานเอกอัครราชทูตฯ 
ไดประสานงานกับกลุมนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS เพื่อใหความชวยเหลือในการ 
เดินทางกลับไทย รวมทั้ง มีการประสานงานอยางใกลชิดกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อใหความชวยเหลือคนไทยที่ตกคางที่แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน São Paulo 
อีกทั้ง ในชวงกลางเดือนพฤษภาคม 2563 ไดรวมชวยเหลือนักเรียนและคนไทยที่ 
ตกคางในอารเจนตินาและอุรุกวัยเพื่อเดินทางกลับไทย

"สักวันแลวจะผานไป 
ขอใหมั่นใจวาสถานทูตไทยจะ
อยูเคียงขางคนไทยทุกคน"

 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

Brazil
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย     

การให้ความช่วยเหลือคนไทย
ในลาตินอเมริกา

การให้ความช่วยเหลือคนไทย
ในลาตินอเมริกา
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“สถานเอกอัครราชทูตฯ เปนหวงและใสใจในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของ
ชีวิตความเปนอยูของพี่นองชาวไทยในบราซิลทุกคน และพรอมที่จะให 

ความชวยเหลืออยางเต็มที่ที่สามารถทำได และเราจะผานวิกฤตครั้งนี้ไปดวยกัน”

สถานเอกอัครราชทูตฯ เตรียมถุงยังชีพ และมอบใหแกคนไทยในพื้นที่ตางๆ

ที่มา: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย https://www.facebook.com/thaiembbrasilia/

ภารกิจชวยเหลือคนไทยและนักเรียนไทยที่ตกคาง

การให้ความช่วยเหลือคนไทย
ในลาตินอเมริกา

การให้ความช่วยเหลือคนไทย
ในลาตินอเมริกา
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"ผมขอเปนกำลังใจใหคนไทยทุกคน โดยเฉพาะคนไทย 
ที่อยูในเปรู โบลิเวีย โคลอมเบีย เอกวาดอร 

และเวเนซุเอลา ขอใหทุกคนรักษาสุขภาพเปนสำคัญ 
หมั่นเติมกำลังใจใหกันและกัน สถานทูตไทยทั่วโลก 

พรอมอยูเคียงขางคนไทยทุกคน ขอใหเชื่อวา 
แมในพื้นที่หางไกลแคไหน แตน้ำใจคนไทยยังไปถึง 

และคนไทยไมเคยทิ้งกัน"

นายสรยุทธ ชาสมบัติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา

     สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดติดตามและรายงาน 
พัฒนาการสถานการณการแพร ระบาดของโรคโควิด-19 
ในเปรู และประเทศในเขตอาณาของสถานเอกอัคร- 
ราชทูตฯ ไดแก โบลิเวีย โคลอมเบีย เอกวาดอร 
และเวเนซุเอลาอยางใกลชิด และประชาสัมพันธ 
มาตรการของแตละประเทศผานทาง Facebook เพื่อ 
ใหประชาชนไดรับทราบขอมูล

      ปจจุบันเปรู มีผูติดเชื้อโรคโควิด - 19 เพิ่มมากขึ้น 
โดยสวนใหญอาศัยอยูในกรุงลิมาและบริเวณใกลเคียง 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดสงมอบเวชภัณฑที่จำเปน 
ไดแก หนากากอนามัย แอลกอฮอลฆาเชื้อ และเจล 
แอลกอฮอล ใหแกชุมชนคนไทยในกรุงลิมา เพื่อปองกัน 
โรคและรักษาสุขอนามัยในชวงการระบาดของโรคโควิด 
– 19 รวมทั้ง เปนการปฏิบัติตามกฎหมายของเปรูซึ่ง 
กำหนดใหประชาชนทุกคนตองสวมหนากากอนามัยใน
ที่สาธารณะตลอดเวลา

Peru
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา 

ภารกิจชวยเหลือคนไทยและนักเรียนไทยที่ตกคาง

   นับตั้งแตการประกาศปดพรมแดนเขา-ออกทุกชองทางของเปรูในเดือนมีนาคม 2563 สงผลใหมีนักเรียนและนักทองเที่ยว 
ชาวไทยตกคางในเปรู สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดประสานหนวยงานทางการของเปรู การขออนุญาตเดินรถขามจังหวัด 
และการเดินทางออกนอกประเทศ ทามกลางการใชมาตรการปดพื้นที่ที่เครงครัดของเปรู รวมทั้ง ประสานงานรวมกับ 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงบราซิเลีย และสถานเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงเม็กซิโก เพื่ออพยพคนไทยที่ตกคางขามแดน 
และใหความชวยเหลือในดานตางๆ ในการเดินทางกลับไทย

การให้ความช่วยเหลือคนไทย
ในลาตินอเมริกา

การให้ความช่วยเหลือคนไทย
ในลาตินอเมริกา
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สถานเอกอัครราชทูตฯ ใหความชวยเหลือกลุมนักทองเที่ยวไทยที่ติดคางในเปรู เพื่อไปตอเครื่องบินกลับไทย

ภาพ: https://www.facebook.com/thaiembassylima/

สถานเอกอัครราชทูตฯ สงมอบเวชภัณฑที่จำเปนใหแกพี่นองชาวไทย 
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   สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดใหการดูแลคนไทยในพื้นที่ โดยออกประกาศรายงาน 
สถานการณ มาตรการของรัฐบาลทองถิ่น มาตรการของฝายไทย และขอมูลอื่นๆ 
ที่เกี่ยวกับกับผลประโยชนของคนไทยในพื้นที่ อีกทั้ง อัพเดทยอดผูติดเชื้อใหกลุม 
คนไทยในไลนและ Facebook ทราบทุกวัน ตั้งแตพบผูติดเชื้อรายแรกจนถึงปจจุบัน 
และไดจัดสงอุปกรณสำหรับปองกันเชื้อไวรัส อาหารแหงใหแกคนไทยในพื้นที่ดวย

      จากการสำรวจของสถานเอกอัครราชทูตฯ  พบวายังมีคนไทยตกคางในเม็กซิโก 
เนื่องจากผลกระทบของการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 ทั้งนักเรียนแลกเปลี่ยน 
นักทองเที่ยว แรงงานตกงาน สถานเอกอัครราชทูตฯ  จัดสงถุงยังชีพ จำพวก 
หนากากอนามัย และอาหารแหงใหแกนักเรียนและคนไทยที่ตกคางเพิ่มเติม 

ภารกิจชวยเหลือคนไทยและนักเรียนไทยที่ตกคาง 
    
    สถานเอกอัครราชทูตฯ ใหความชวยเหลือนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS 
โดยไดตั้งกลุมไลน เพื่อสอบถามสารทุกขสุขดิบ แจงขาวสารมาตรการชะลอการกลับ 
ไทยของคนไทยในตางประเทศ พยายามจัดหาเที่ยวบิน นอกจากนี้ สถานเอกอัคร- 
ราชทูตฯ ไดรับการประสานงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา เนื่องจากมี 
นักทองเที่ยวไทยตกคางที่เปรู และในเวลานั้น เปรูไดประกาศปดพรมแดน 
ทุกชองทาง จึงไดอพยพนักทองเที่ยวไทยที่ตกคางมายังเม็กซิโกแทน เนื่องจาก 
เม็กซิโกยังไมมีนโยบายปดนานฟา สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดใหความชวยเหลือ 
และจัดหาเที่ยวบินเพื่อเดินทางกลับไทย อีกทั้ง เมื่อตนเดือนพฤษภาคม 2563 
ที่ผานมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดประสานสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
เพื่อสงคนไทยที่ตกคางกลับ ในสวนของคนไทยตกคางคนอื่น สถานเอกอัครราชทูตฯ 
ยังพยายามหาเสนทางที่เปนไปไดให โดยหวังวาจะสงทุกคนกลับไดครบภายใน 
เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563

“ขอใหคิดวาขาราชการสถาน- 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก 

ทุกคนเปนเพื่อน เปนพี่ 
เปนนองนะคะ เราชวยเหลือกัน 
คุยกันไดเสมอ และเราจะผาน 
เหตุการณนี้ไปดวยกันคะ” 

นางนาฎรียา นพคุณ พรหมโยธี 
อุปทูต ณ กรุงเม็กซิโก

Mexico
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก

การให้ความช่วยเหลือคนไทย
ในลาตินอเมริกา
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ภาพ: https://www.facebook.com/thaiembmex

สถานเอกอัครราชทูตฯ เตรียมถุงยังชีพและมอบใหแกพี่นองชาวไทย 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ชวยเหลือ
สงคนไทยที่ตกคางกลับไทย

การให้ความช่วยเหลือคนไทย
ในลาตินอเมริกา
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โควิด – 19 ในลาตินอเมริกา
กับเหตุปัจจัยที่หลากหลาย

        ในเดือนพฤษภาคม 2563 การแพรระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิด 
ในโลกปจจุบันยังคงดำเนินตอไป โดยมีคนติดเชื้อเฉลี่ยวันละ 100,000 
คนจากทุกประเทศทั่วโลก อยางไรก็ตาม ลักษณะการกระจายกลับมี 
ความแตกตางจากสถานการณในชวงเดือนมีนาคมและเมษายน 2563 
ปริมาณของการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นอยางมากกลับยายฐานมายังโลกใหม 
ทวีปอเมริกาเหนือและใต โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่มีตัวเลขวิ่งขึ้นมาเปน 
อันดับหนึ่งตั้งแตปลายเดือนมีนาคม 2563 และเริ่มมีแนวโนมวาจำนวน 
ผูติดเชื้อลดลง และมีจำนวนผูเสียชีวิตตอวันลดลงอยางชัดเจนในชวง 
ครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งเปนเดือนที่ สถานการณในเอเชีย 
ตะวันออกและยุโรปตะวันตกดีขึ้นอยางชัดเจนแลว แตสถานการณในทวีป 
อเมริกาใตที่เชื้อโควิดเดินทาง ไปถึงหลังสุด กลับเริ่มมีอาการนาเปนหวง 
โดยในสถานการณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ประเทศที่มีจำนวน 
ประชากรติดเชื้อมากที่สุด 20 ประเทศ มีประเทศในลาตินอเมริกาอยู 4 
ประเทศ ในบราซิล (ลำดับ 2)  เปรู (ลำดับ 10) ชิลี (ลำดับ 13) เม็กซิโก 
(ลำดับ 15) และประเทศขนาดเล็กในอเมริกากลางและหมูเกาะแคริบเบียน 
บางประเทศที่มีสถานะทางเศรษฐกิจดี อยางปานามาและโดมินิกัน 
ก็มีจำนวนผูติดเชื้อที่สูงเชนกัน ปจจุบัน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
จากจำนวนประชากร ที่ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 6.3 ลานคน เปนชาวลาติน 
อเมริกากวา 1 ลานคนเศษ (อเมริกากลาง หมูเกาะแคริบเบียน 
และอเมริกาใต) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากจำนวนประชากร และสถานะทาง 
เศรษฐกิจของหลายประเทศ สถานการณในลาตินอเมริกาหลายประเทศ 
กำลังนาเปนหวง

 อยางไรก็ตาม ในภูมิภาคเดียวกัน ก็มีความแตกตางอยางมากระหวางประเทศที่ควบคุมการแพรระบาดไมดี ดังที่กลาวมา 
แลวขางตน กับประเทศที่ควบคุมการแพรระบาดไดดี เชน อุรุกวัย คอสตาริกา และคิวบา ในขณะที่บางประเทศที่มียอดการ 
ติดเชื้อต่ำ ก็ถูกเพงเล็งเกี่ยวกับมาตรการการตรวจเชื้อในประเทศที่มีสถานการณการเมืองเศรษฐกิจที่ไมปรกติ หรือศักยภาพ 
ในการตรวจหาเชื้อและการรักษาโรค  อยางเชน เวเนซุเอลา นิคารากัว และเฮติ เปนตน กรณีศึกษาการแพรระบาด 
ในลาตินอเมริกา จึงกลายเปนประเด็นที่นาจับตามอง และอาจมีนัยที่นาสนใจในหลายๆ ประเด็น เนื่องจากการกระจาย 
ของการระบาด ไมมีความสอดคลองกันเทาใดนัก แมในระดับภูมิภาคยอยที่มีลักษณะภูมิประเทศติอตอกัน หรือในสภาพ 
ภูมิอากาศ ที่ทำใหแนวคิดที่เกี่ยวกับอุณหภูมิและความชื้น ไมมีนัยชัดเจนกับเหตุการณแพรระบาดที่กำลังถาโถม พื้นที่สวนนี้ 
ของโลก

โควิด – 19 ในลาตินอเมริกา
กับเหตุปัจจัยที่หลากหลาย



วิทย์ปริทัศน์ |  OST Science Review ฉบับที่ 5/256326

โควิด – 19 ในลาตินอเมริกา กับเหตุปัจจัยที่หลากหลาย

       สองประเทศที่ใหญที่สุดในละตินอเมริกา อยางบราซิล 
และเม็กซิโก มีรายงานจำนวนผูติดเชื้อและผูเสียชีวิต 
จำนวนสูงมาก เกือบทุกวันในชวงเดือนนี้ จนจำนวนผูติดเชื้อ 
สะสมของบราซิลขึ้นมาอยูที่ลำดับสองของโลกรองจากสหรัฐ
อเมริกา และสถานการณปจจุบันยังมีจำนวนผูเสียชีวิต 
ตอวันที่สูงมาก จนคาดวาในที่สุดจำนวนผูเสียชีวิตในบราซิล 
จะขึ้นมาแซงหนาหลายประเทศในยุโรป และขึ้นมาเปน 
ลำดับสองรองจากสหรัฐ และสถานการณดังกลาว 
ก็ไดสั่นคลอนความเชื่อมั่นของ ผูนำของสองประเทศ 

 
   สำหรับประเทศที่มีสถานะทางเศรษฐกิจดีกวาประเทศ 
อื่นอยางชิลี ซึ่งมีความเจริญกาวหนาทั้งในดานสาธารณสุข 
ก็เปนอีกประเทศหนึ่งที่มีจำนวนผูปวยเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 
และมีจำนวนผูติดเชื้อตอจำนวนประชากรสูงที่สุดเชนเดียว 
กับเปรู แตตางกันตรงที่ยอดผูเสียชีวิต ซึ่งชิลีมีอัตรา 
การตายที่ต่ำกวามาก และรัฐบาลแจงวาจำนวนผูติดเชื้อ 
ที่สูงจากการตรวจที่เขมขน อยางไรก็ตาม จากขอมูลสถิติ 
ขององคการอนามัยโลก ประเทศที่มีการตรวจโควิด-19 
/หัวประชากรมากที่สุด  (34 คนใน 1,000 คน)  คือเวเนซุ 
เอลาที่เปนรัฐที่มีความลมเหลวทางเศรษฐกิจ แตไดรับการ 
สนับสนุนชุดตรวจจำนวนมหาศาลจากจีน  (ณ วันที่ 31 
พฤษภาคม 2563 เวเนซุเอลาตรวจเชื้อใหประชากร ไปทั้งสิ้น 
975,825 คน ในขณะที่พบผูติดเชื้อปวยจำนวน เพียง 1,510 
คน ซึ่งขอมูลนี้ อาจจะไมไดรับการยอมรับจากรัฐบาลสหรัฐฯ 
ซึ่งเปนปรปกษกับรัฐบาลของประธานาธิบดี Nicolas 
Maduro 

     ในเรื่องของสภาพภูมิอากาศ ซี่งวากันวา โคโรนาไวรัส 
ที่ทำใหเกิดโรคโควิด – 19 ไมสามารถทนตออุณหภูมิสูงและ 
ความชื้น แตสถานการณของพื้นที่แถบเสนศูนยสูตรอยาง 
เอกวาดอร ตอนเหนือของเปรู รัฐ Amazonas และ Ceara 

ของบราซิล รวมทั้งในเขต Letizia ของโคลอมเบีย กลับเปน 
เขตที่มีการระบาดที่แพรกระจายรุนแรงภาพของผูคนที่นอน
ตายตามขางถนนที่หอไวดวยผาในเมืองทา Guayaquil 
เอกวาดอรเปนภาพที่นาสลดใจ และพิสูจน ใหเห็นวา 
การแพรระบาดสามารถไปถึงพื้นที่ที ่มีสภาพอากาศที่รอน 
หรือชื้นได ประเทศที่มีพื้นที่มีเสนศูนยสูตรตัดผาน 
อยางเอกวาดอร บราซิล เปรู จึงเปนประเทศที่มีอัตรายอด 
ผูเสียชีวิตสูงที่สุด 3 อันดับแรกเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร 
(191 138 และ 137 คนจากประชากร 1 ลานคน) 
ซึ่งสถานการณนี้ ก็กำลังคุกคามประเทศรอนๆ ในเอเชียใต 
และตะวันออกกลางหลายประเทศเชนเดียวกัน ดวยเหตุนี้ 
ล ักษณะสถานการณการแพรระบาดในลาตินอเมร ิกา 
จึงมีปจจัยเก่ียวของหลายประการนอกเหนือไปจากปจจัยทาง 
กายภาพ และชีวภาพ ที่เกี่ยวของกับไวรัสโคโรนา ที่พอจะ 
วิเคราะหสรุปได ดังนี้

1. นโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล
 
    ผูเชี่ยวชาญกลาววาการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นทั่วลาตินอเมริกา 
แสดงใหเห็นถึงขอจำกัดของรัฐบาลหลายประเทศ โดยเฉพาะ 
รัฐบาลของประเทศขนาดใหญที่มีลักษณะการปกครองแบบ
หลายรัฐ อยางสหพันธสาธารณรัฐบราซิล และสหรัฐเม็กซิโก 
ซึ่งมีความขัดแยงในการจัดการทั้งในระดับรัฐบาลสวนกลาง 
และรัฐบาลทองถิ่นของแตละรัฐ คลายๆ อาการที่เกิดขึ้น 
ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งบางรัฐบริหารดวยนักการเมืองสายเดียว 
กับประธานาธิบดี บางรัฐก็ปกครองโดยนักการเมืองฝาย 
ตรงขาม ความขัดแยงเหลานี้ กอใหเกิดความกระดาง 
กระเดื่องในการบังคับใชกฎหมายภายในของรัฐ ที่บางครั้งก็ 
สวนทาง หรือมีการยั่วยุใหประชาชน ปฏิบัติตัวแตกตางกัน 
ไปตามแนวคิดที่ผูนำฝายที่ตนยึดถือนำเสนอ การดำเนิน 
มาตรการตางๆ จึงมีความยากลำบากมากยิ่งขึ้น เนื่องจากไม 
สามารถบังคับโดยเบ็ดเสร็จ และหลายครั้งก็เกิดจากอคติ 
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ของผูนำที่มีตอรัฐที่ปกครองโดยฝายตรงขาม หรือความหวง 
สถานะคะแนนนิยมของตนเองจากประเด ็นเศรษฐกิจ 
มากกวาที่จะเชื่อคำแนะนำจากฝายสาธารณสุขที่มักมีขอ 
เสนอที่เนนไปยังประเด็นสุขภาพเปนหลัก กรณีของบราซิล 
มีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีสาธารณสุขไปแลวสองคน ทั้งแบบ 
ปลดออกและลาออก ยิ่งไปกวานั้น ในสถานการณการแพร 
ระบาดที่เริ่มรุนแรงมากขึ้น นาย Jair Bolsonaro 
ประธานาธิบดีบราซิล ไดผลักดันใหประชาชนตอตานรัฐบาล 
ทองถ ิ ่นท ี ่พยายามจำกัดการเคลื ่อนไหวและกิจกรรม 
เศรษฐกิจการคาของประชาชน จนกระทั่งฝายคานใน 
สภานิติบัญญัติและผูวาการรัฐฝายตรงขามเรียกรองใหมีการ
ฟองรองของ Bolsonaro วามีความผิดทางอาญาในการ 
ตอบสนองตอการแพรระบาดที่ทำใหมีผูคนเจ็บปวยลมตาย 
จำนวนมาก 

2.  สถานะทางเศรษฐกิจ 
 
  สถานการณทางเศรษฐกิจและปากทองเปนปจจัย 
สำคัญที่บีบคั้นการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในการควบคุม
การแพรระบาด โดยเฉพาะประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ 
หลายประเทศ กรณีอยางเชนเม็กซิโก ซึ่งผูกติดเศรษฐกิจ 
ตนเองไวกับอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา) 
และมีการหดตัวของเศรษฐกิจที่เขาสูภาวะถดถอยมาตั้งแต 
กอนการระบาดใหญ ประธานาธิบดี Andres Lopez 
Obrador ผูนำเม็กซิโก ก็มีความยากลำบากในการบริหาร 
ประเทศอยางมากในการบริหารประเทศแบบหลายรัฐ 
และมีแนวโนมที่จะตองเดินตามสหรัฐอเมริกาในการเปด   
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กอนท่ีการแพรระบาดจะสงบลงในระดับ 
ที่ควบคุมได โดยเฉพาะนอกจากการเปดกิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจที่จำเปนตอการดำรงชีพแลว ผูนำเม็กซิโก 

ยังประกาศเตรียมใหกิจกรรมการกอสราง และบางสวน 
ของหวงโซอุปทานยานยนตที่สงตลาดอเมริกาเหนือใหกลับ 
มาดำเนินการไดเพื่อลดแรงกดดัน แมวากระทรวง 
สาธารณสุขเม็กซิโกเองออกมายอมรับวาจำนวนผูติดเชื้อที่ 
แทจริงนาจะสูงกวาสถิติที่มีการบันทึกหลายเทา เนื่องจาก 
อัตราจำนวนการทดสอบของเม็กซิโกที่ทำไดต่ำกวาประเทศ 
ขนาดใหญอื่นๆ ในลาตินอเมริกา ในทางตรงกันขามประเทศ 
ที่ผานปญหาทางเศรษฐกิจมาอยางสมบุกสมบัน และยังติด 
หนี้ IMF อยางอารเจนตินา รัฐบาลมีความระแวงภัยและ 
ตระหนักในศักยภาพที่จำกัดของตนเอง จึงมีมาตรการ 
ควบคุมการแพรระบาดที่รวดเร็ว และสามารถควบคุม 
การแพรระบาดไดดีกวา ประเทศขนาดใหญอื่นๆ ใน 
ลาตินอเมริกา แตรัฐบาลอารเจนตินาเอง ก็มีการบริหาร 
จัดการนำเงินเทาที่มีมาเยียวยาประชาชนที่ประสบความยาก
ลำบาก รวมทั้งมีการผิดนัดชำระหนี้กับ IMF ขอดีของ 
ความมีหนี้สิน มีสวนใหรัฐบาลมีความไมประมาทในดานการ 
วางแผนทางเศรษฐกิจไดไมมากก็นอย เนื่องจาก IMF ก็มี 
การตรวจสอบการใชงบประมาณอยูเปนระยะ

3.  ศักยภาพและความพร้อมด้านสาธารณสุข 
 
   ในความเปนจริงศักยภาพดานสาธารณสุขภายในประเทศ 
เปนสิ่งที่ไมคอยเปนตัวชี้วัดการพัฒนาเทาใดนัก หรือหากจะ 
วัดบางครั้งก็ใชปจจัยนำเขาที่ไมครบถวนสมบูรณทั้งหมดนัก 
อาทิ การจัดอันดับ Global Health Security (GHS) 
ของมหาวิทยาลัยจอหน ฮอบกินส เมื่อเดือนพฤศจิกายน 
2563 ที่จัดอันดับความพรอมของประเทศที่จะรับมือกับ 
โรคระบาด ซึ่งประเทศไทยเปนประเทศกำลังพัฒนารายได 
ปานกลางประเทศเดียวที่อยูในลำดับ 6 จาก 15 ประเทศ 
ที่มีมาตรฐานระดับชั้นนำ แตลำดับประเทศที่แวดลอม 
ซึ่งเปนประเทศพัฒนารายไดสูงเกือบทุกประเทศกำลังผาน 
การเผชิญวิกฤตการณแพรระบาดคอนไปทางหนักกันถวน 
หนา ตั้งแต ลำดับที่ 1 สหรัฐอเมริกา ลำดับที่ 2 
สหราชอาณาจักร ลำดับที่ 3 เนเธอรแลนด ลำดับที่ 4 
แคนาดา รวมถึง สวีเดน ฝรั่งเศส สเปน ที่อยูลำดับ 
ตนครึ่งหลังจากไทย ในลาตินอเมริกาเอง ประเทศที่มี 
นโยบายใหความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพดานสา- 
ธารณสุขเปนพิเศษคือ คิวบา ซึ่งเปนประเทศที่มีความพรอม 
และความกาวหนาทางการแพทยสูงในระดับเยี่ยมของโลก 
โดยเฉพาะคิวบาซึ่งเปนประเทศที่พัฒนาสาธารณสุขดวยวิถี 
ของตนเอง มีโปรแกรมสุขภาพถวนหนา ประชากรเขาถึง 

โควิด – 19 ในลาตินอเมริกา กับเหตุปัจจัยที่หลากหลาย
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การรักษาพยาบาลโดยไมเสียคาใชจาย เปนประเทศที่ 
สามารถผลิตบุคลากรทางการแพทยต อป จำนวนมาก 
และมีอุตสาหกรรมการผลิตยาดีและราคาถูกในระดับชั้นนำ 
ของโลก ทำใหอัตรายอดผูติดเช้ือท่ีไดรับการรักษาจนหายขาด 
ของคิวบามีจำนวนสูงที่สุดในภูมิภาค

4. การเปิดรับชาวต่างประเทศ 
และการเป็นแหล่งท่องเที่ยว

 ลาตินอเมริกาเปนภูมิภาคที่เปนแหลงทองเที ่ยว 
ที่สำคัญของชาวตางชาติจากยุโรป ไมนอยไปกวาเอเชีย- 
ตะวันออกเฉียงใต มีสถานที่และเทศกาลสำคัญหลายอยาง 
อาทิ นครริโอ เดอจาเนโร ที่มีสถานที่ทองเที่ยวและ 
ชายหาดที่มีชื่อเสียง เปรู เปนประเทศที่มีอารยธรรม 
อินเดียนโบราณ และสิ่งมหัศจรรยของโลกอยางมาชูปกชู 
เม็กซิโก เปนแหลงอารยธรรมอินเดียนโบราณอันยิ่งใหญของ 
อเมริกากลาง รีสอรทขนาดใหญตามชายหาดในหมูเกาะ 
แคริบเบียน ดังเชนเมืองตากอากาศในสาธารณรัฐโดมินิกัน 
และบาฮามาส รวมทั้งหลายประเทศก็ไดใชจุดที่ตั้งของ 
ตนเองเปนศูนยกลางการขนสงทางอากาศ และทางเรือ 
อยางเชน ปานามา ดังนั้น การนำเขาเชื้อไวรัสโคโรนา 
ไปยังลาตินอเมริกา จึงไมไดมาจากแหลงเดียวในประเทศ 
ใดประเทศหนึ่งที่แพรขยายออกไป แตหากเกิดจากการ 
เดินทางเขาไปของชาวยุโรป หรือการเดินทางของคนทองถิ่น 
ที่กลับมาจากตางประเทศ โดยเฉพาะยุโรปใต และ 
สหรัฐอเมริกา  
 
  การแพรระบาดจึงมีความรุนแรงที่เดนชัดสำหรับประเทศ 
ที่พึ่งพาการเปนศูนยกลางการขนสง และการทองเที่ยว 
หากรัฐบาลไมมีมาตรการที่ชัดเจนและทันทวงที อาทิ 
การแพรระบาดในประเทศขนาดเล็กอยาง สาธารณรัฐ- 
โดมินิกัน ซึ่งอยูฝงขวาของเกาะฮิสปานิโอลา ในทะเล 

แคริบเบียน ซึ่งรายไดหลักของประเทศมาจากอุตสาหกรรม 
ทองเที่ยว การนำเขานักทองเที่ยวจากยุโรปที่มีภาวะปวย 
ติดเชื้อทำใหสาธารณรัฐโดมินิกันมียอดผูติดเชื้อสูงที่สุดใน 
บรรดาประเทศในหมูเกาะทะเลแคริบเบียน และทำใหเฮติ 
เพื่อนบานชาติเดียวที่มีอาณาเขตติดตอ และเปนประเทศที่ 
มีความยากจนและดอยพัฒนาที่สุดในลาตินอเมริกาตอง 
ประกาศปดกั้นพรมแดนกอน (ปรากฏการณที่ฝงคนจน 
ขอปดกั้นฝงคนรวย) เฮติ ซึ่งเปนประเทศที่ประชากร 
สวนใหญ เปนลูกหลานคนผิวดำที่อพยพจากแอฟริกา 
และใชภาษาฝรั่งเศส และไดรับการสนับสนุนจากองคการ- 
อนามัยโลกอยูเนื่องๆ จากสภาพแรนแคนและภัยพิบัติใหญ 
แผนดินไหว ขณะนี้ยังคงมีการแพรระบาดในอัตราที่ต่ำ 
แตหากการแพรระบาดมากขึ้น โอกาสที่จะควบคุมและ 
รักษาคงเปนเรื่องใหญ สวนในกรณีของปานามา ซึ่งเปน 
ประเทศศูนยกลางการเชื่อมตออเมริกาเหนือ-ใตที่สำคัญทั้ง 
ทางเรือและอากาศ ก็อยูในสถานะประเทศที่มีอัตราการ 
แพรระบาด และการเสียชีวิตตอจำนวนประชากรสูงที่สุดใน 
อเมริกากลางและหมูเกาะแคริบเบียน 

5. ภูมิคุ้มกันของสังคม  

    ภูมิคุมกันของสังคม (resilience) กับภูมิตานทานโรค 
(immunity) เปนสองสิ่งที่แตกตางกันแตมีประสิทธิภาพ 
ในทางเดียวกัน สำหรับโรคเกาแกที่มนุษยมีประสบการณ 
มานานอยางเชน ไขทรพิษ อหิวาหตกโรค กาฬโรค วัณโรค 
การใหวัดซีน และการพัฒนาภูมิตานทานตามธรรมชาติ 
จากรุนสูรุน ทำใหการแพรระบาดของหลายโรคที่เคย 
รุนแรงในอดีตยุติหรือเบาบางไปมากแลว แตสำหรับโรคอุบัติ 
ใหมอยางโควิด - 19 ที่ไมมีประชากรชาติใดมีภูมิตานทาน 
มาเดิม ไมมีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะ การที่ประเทศ 
หนึ่งจะรอดไดดีนั้น มีปจจัยสำคัญหนึ่ง นั่นก็คือ ภูมิคุมกัน 
ในสังคม

 ภูมิคุมกันเปนสิ่งที่ตองสั่งสมในประชาชน ผานมิติ 
ทั้งสวนที่เปนองคประกอบภายนอก เชน ฐานะทางเศรษฐกิจ 
และการแบงสรรงบประมาณไปใชในทางสรางสรรค โครงสราง 
พื้นฐานตางๆ อาทิ โรงพยาบาล และสถาบันวิจัย สถาบัน- 
การศึกษา อุปกรณการแพทย เวชภัณฑ ตลอดจน 
ขอกฎหมาย และมาตรการแนวทางปฏิบัติอันเหมาะสม 
เปนตน และสวนที่เปนองคประกอบภายใน ก็คือ ความรู 
ความเชื่อในทางดี ความมีวินัย ความรูรักสามัคคีในหมู 
ประชาชน ที่ทำใหเกิดความรวมมือที่จะฝาฟนวิกฤตไปกับ 
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รัฐบาลในยามภัยมาเยือน  สำหรับในประเด็นนี้ คงตองชื่นชม 
2 ประเทศ ประเทศแรกคือ คอสตาริกาในอเมริกากลาง 
และประเทศที่สอง คือ อุรุกวัยในอเมริกาใต ซึ่งทั้งคู 
เปนประเทศที่ประชากรมีคุณภาพชีวิต รัฐบาลของสอง 
ประเทศไดสรางสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และสังคม 
แหงการอนุรักษมานาน (knowledge based society and 
environmental conservation) สำหรับคอสตาริกา 
เปนประเทศที่ไดผูนำดีมาโดยตลอด รวมถึงคนปจจุบัน นาย 
Carlos Alvarado Quesada ประธานาธิบดีหนุม อายุเพียง 
38 ป ยังคงสานตอนโยบายเคารพธรรมชาติ รัฐบาล- 
คอสตาริกาจึงใหความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ควบคู 
ไปกับการรักษาสภาพแวดลอมและธรรมชาติ มีเปาหมาย 
ที่จะนำประเทศไปสู  zero emission ภายในป ค.ศ. 2050 
คอสตาริกาเปนประเทศที่มีศูนยวิจัยทั้งในดานวิทยาศาสตร 
ชั้นสูงและกาวหนา และแหลงอนุรักษธรรมชาติจำนวนมาก 
แมวาตัวเลขดานเศรษฐกิจ GDP จะยังไมไดจัดใหคอสตาริกา 
เปนประเทศพัฒนาแลว แตการที่สังคมเปนสังคมแหง 
การเรียนรู การใสใจสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ และมีแนว 
นโยบายเศรษฐกิจที่กาวหนาและพอเพียง ทำใหมาตรการ 
ที่รัฐบาลขอความรวมมือจากประชาชนไดรับการยอมรับ 
และอานิสงสก็ตอเนื่องมายังการควบคุมการแพรระบาดได 
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ณ วันที่ 31 
พฤษภาคม มีจำนวนผูเสียชีวิต 10 คน ) และเปนที่นาเศราที่ 
รัฐบาลคอสตาริกาแจงวามีชาวคอสตาริกาเสียชีวิตในสหรัฐ- 
อเมริกาจากโควิด – 19  มากกวาเสียชีวิตในประเทศตนเอง  
สำหรับอุรุกวัย การวางรากฐานประเทศโดยนาย Jose 
Mujica ประธานาธิบดีผูไดรับการบันทึกวาเปนผูนำที่จน 
ที่สุดในโลก ซึ่งดำรงตำแหนงประธานาธิบดี ชวงป 2553 – 
2558 และยังไดรับความเคารพนับถือในฐานะพอของรัฐ 
มาจนถึงปจจุบัน ไดวางรากฐานการบริหารเศรษฐกิจ 
ที่โปรงใสใหกับประเทศ และทำใหอุรุกวัยเปนสังคมของ 
พลเมืองดี ประธานาธิบดีไดเปนตัวอยางของการใชชีวิต 
อยางเรียบงาย และมุงพัฒนาประเทศจนมีเสถียรภาพ 
ทั้งในดานเศรษฐกิจ การศึกษา และการวิจัยพัฒนาตางๆ 
ในสถานการณการแพรระบาดครั้งนี้ มาตรการของรัฐบาล 
ไดรับการตอบรับอยางดี และประชาชนก็พรอมเพรียง 
กันปฏิบัติตามและรับฟงขาวสารพรอมกับใหความรวมมือ

    เมื่อยอนพินิจมาถึงจุดนี้ จะเห็นไดวา คำวาภูมิคุมกัน 
(resilience) เปนองคประกอบที่สำคัญมากในสังคมโลก 
ปจจุบันที่ตัวชี้วัดแบบตะวันตกมักมองขาม จนทำใหหลาย 

ประเทศที่พัฒนาแลว ก็ยังสอบตกในการแกไขปญหาการ 
แพรระบาดของโรคอุบัติใหมรายแรงที่เกิดขึ้นกับมวลมนุษย- 
ชาติ ในยุคที่เราคิดวาไมมีอะไรจะเอาชนะสติปญญาของ 
มนุษยที่คิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กาวล้ำไปมากแลว 
ยอดตัวเลขที่วิ่งขึ้นแตละวัน ในแตละประเทศนั้น ไมได 
เปนเพียงสถิติเชิงปริมาณ แตมีความหมายถึงชีวิตของ 
ปจเจกชนที่มีชีวิตเกี่ยวของกับผูอื่น และยึดโยงกับความสุข 
ทุกขของผูคนในสังคมโดยรวม

     ในฐานะคนไทย เราคงคุนเคยกับคำวาภูมิคุมกัน มาระยะ 
หนึ่งแลว เพราะเมื่อรวมกับความพอประมาณ และความมี 
เหตุผล นั่นก็คือ 3 คุณสมบัติของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงที่พระผูสถิตอยูบนฟา ในหลวง รัชกาลที่ 9 
พระราชทานไวใหกับพวกเราชาวไทย โดยตองอาศัยเงื่อนไข 
ประกอบอีก 2 ประการ คือ ความรูและคุณธรรม ดังนั้น 
คงถึงเวลาแลว ที่คนไทยเองจะหันมาใสใจวัดการพัฒนา 
ประเทศกันที่แกนความเจริญที่แทจริง และจริงๆแลว คงมี 
นัยสัมพันธไมนอยที่การควบคุมการแพรระบาดของโรคอุบัติ 
ใหมที่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในไทย เปนสวนหนึ่งของ 
คุณสมบัติที่พวกเราคนไทยไดถูกปลูกฝงไวในตัว เชนเดียวกับ 
ประเทศที่มีบุญบางประเทศในลาตินอเมริกา ที่ประชาชน 
รูจักอดกลั้น แบงปน และรวมมือกันฝาเผชิญกับสถานการณ 
วิกฤตจนผานพนไปไดดวยดีพรอมกัน 
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