ภูมิคุ้มกันกลุ่มต่อโควิด-19 ทางออกที่ดีหรือการแก้ไขปัญหาแบบจนตรอก?
อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ

มีสำนวนภาษาอังกฤษหนึ่งที่กล่าวว่าเวลาที่หมดหวังก็ต้องใช้วิธีการที่จนตรอก (Desperate time calls for
desperate measure.) การระบาดโควิด-19 ที่เป็นการระบาดระดับโลกที่แพร่กระจายไปเรื่อยไม่มีทีท่าว่าจะทุเลาลงรวมถึง
การระบาดที่ปะทุขึ้นใหม่หลังจากที่ทุเลาลงไปแล้วทำให้ผู้นำประเทศต่างๆรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต้องดิ้นรนหา
วิธีการที่จะควบคุมและยุติการระบาดโดยเร็วที่สุด
ยุทธศาสตร์หนึ่งที่เสนอโดยเซอร์ แพตทริค วัลแลนซ์ (Sir Pattrick Vallance) หัวหน้าคณะที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ของรัฐบาลอังกฤษเมื่อเดือนมีนาคม 2563 ในช่วงต้นของการระบาดรุนแรงในอังกฤษเน้นเพื่อการควบคุมการ
ระบาดของโควิด-19 ชะลอการติดเชื้อรายใหม่เพื่อขยายเวลาให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนัก
พร้อมกับคงระดับการติดเชื้อให้ต่ำกว่ายอดสุดไว้โดยที่ไม่ต้องพยายามกำจัดการติดเชื้อจนหมดสิ้นอย่างแท้จริงเพราะคนที่
ติดเชื้อจำนวมมากมีอาการป่วยที่ไม่รุนแรงซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่า “ภูมิคุ้มกันกลุ่ม” (herd immunity)
ภูมิคุ้มกันกลุ่มรวมถึงคำเรียกอื่นๆที่สร้างภาพพจน์ที่ดีขึ้นเพราะเน้นผลประโยชน์ต่อคนกลุ่มใหญ่/ชุมชนหรือ
ประโยชน์เสริม เช่น ภูมิคุ้มกันระดับชุมชน (community immunity) หรือการป้องกันระดับชุมชน (community protection)
หรือการป้องกันทางอ้อม (indirect protection) หมายความถึงภาวะที่คนส่วนมากในสังคมมีภูมิคุ้มกันต่อการติดไวรัสที่
ทำให้คนป่วยเป็นโควิด-19 ซึ่งจะทำให้ไวรัสไม่สามารถแพร่กระจายต่อไปได้ และในขณะเดียวกันก็ต้องป้องกันคนที่เปราะ
บางต่อการป่วยโควิด-19 อย่างรุนแรงไปพร้อมๆกันด้วย และสำหรับประเทศอังกฤษในทางปฏิบัตินั้นหมายความว่าจะต้อง
ปล่อยให้คน 40 ล้านคน (จากประชากรทั้งหมด 66 ล้านคน) หรือ 60% ของประชากรทั้งหมดติดเชื้อจึงจะนำไปสู่ภูมิคุ้มกัน
หมู่ได้ และเซอร์วัลแลนซ์ อ้างว่าภูมิคุ้มกันกลุ่มนี้เป็นมาตรการสำคัญของการควบคุมการระบาดในระยะยาวเพราะ
ภูมิคุ้มกันกลุ่มจะป้องกันไม่ให้การระบาดฟื้นกลับมาใหม่ได้1
ภาษาท่ีใช้สำหรับภูมิคุ้มกันกลุ่มคือ herd immunity ฟังแล้วไม่ดีนักและดูเหมือนว่ารัฐบาลอังกฤษกำลังทำการ
ทดลองทางสังคมด้วยการปล่อยให้ไวรัสแพร่ระบาดไปเองโดยไม่ต้องทำอะไรเลย การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่
ทำในขณะนั้นแสดงว่าคนที่เห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลอังกฤษมีเพียง 1/3 ของผู้ตอบ ส่วนคนที่คิดว่าการแก้ไข
ปัญหาของรัฐบาลอังกฤษไม่ดีพอนั้นมีถึง 40% และการสำรวจความคิดเห็นต่อๆมาแสดงว่าชาวอังกฤษที่ยอมรับมาตรการที่
เข้มงวดดังเช่น งดการชุมนุมในที่สาธารณะรวมทั้งกีฬาต่างๆ การปิดโรงเรียนและธุรกิจที่ไม่จำเป็นรวมถึงบาร์ ร้านอาหาร
และอื่นๆ มีเพิ่มมากขึ้น ทำให้แนวความคิดเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันกลุ่มถูกเก็บขึ้นหิ้งไป2
แต่เช่นเดียวกับการระบาดที่ปะทุขึ้นใหม่อีกรอบในหลายๆประเทศ ยุทธศาสตร์เพื่อควบคุมหรือยุติการระบาดของ
โควิด-19 ที่ฟื้นขึ้นมาใหม่อีกรอบเช่นกันคือการหวังพึ่งภูมิคุ้มกันกลุ่มในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเพื่อปลดปล่อยให้คน
ส่วนมากให้สามารถใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิมได้อีกซึ่งเป็นข้ออ้างสำคัญในการปลุกชีพของภูมิคุ้มกันกลุ่มขึ้นมาอีกใน
ครั้งนี้
ภูมิคุ้มกันกลุ่ม
ในเวบไซด์ของมหาวิทยาลัยสาธารณสุขจอห์นส์ ฮอปกินส์ (Johns Hopkins Bloomberg School of Public
Health) อธิบายภูมิคุ้มกันกลุ่มว่าเมื่อคนส่วนมากในสังคม/ชุมชนมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคติดต่อชนิดใดชนิดหนึ่งคนที่ไม่มี
ภูมิคุ้มกันต่อโรคน้ันก็จะได้รับการป้องกันทางอ้อมด้วย ตัวอย่างเช่นหาก 80% ของประชากรมีภูมิคุ้มกันต่อโรคชนิดหนึ่ง
คนสี่คนจากห้าคนที่เจอกับคนที่ติดเชื้อโรคนั้นจะไม่ป่วยและแพร่เชื้อต่อไปได้ ซึ่งจะช่วยควบคุมไม่ให้การติดเชื้อแพร่ระบาด
ได้ต่อไป และโดยทั่วไปแล้วภูมิคุ้มกันกลุ่มจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ 50%-90% ของประชากรมีภูมิคุ้มกันต่อโรคนั้น ซึ่งขึ้นอยู่
กับว่าโรคนั้นติดต่อได้ง่ายเพียงใด3
แนวความคิดเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันกลุ่มเริ่มมากว่าร้อยปีแล้วและกลายเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเมื่อนำมาใช้ในโครงการ
ฉีดวัคซีนระดับใหญ่โครงการต่างๆที่ต้องขยายความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะกำจัดการติด
เชื้อโรคนั้นๆ
ตัวอย่างของโรคติดต่อที่ถูกควบคุมได้ด้วยภูมิคุ้มกันกลุ่มได้แก่ โรคหัด คางทูม โปลิโอ และอีสุกอีใส ทั้งนี้
เนื่องจากว่าโรคดังกล่าวสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนสำหรับโรคนั้น และในบางครั้งยังมีการระบาดของโรคติดต่อที่มี

จาก UK’s chief scientific adviser defends ‘herd immunity’ strategy for coronavirus โดย George Parker, Jim Pickard และ Laura Hughes
เมื่อ 14 มีนาคม 2563 ใน https://www.ft.com/content/38a81588-6508-11ea-b3f3-fe4680ea68b5
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จาก The real reason the UK government pursued “herd immunity” – and why it was abandoned โดย Lawrence Freedman เมื่อ 1
เมษายน 2563 ใน https://www.newstatesman.com/politics/uk/2020/04/real-reason-uk-government-pursued-herd-immunity-and-why-itwas-abandoned
2

จาก What is Herd Immunity and How Can We Achieve It With COVID-19? ใน https://www.jhsph.edu/covid-19/articles/achieving-herdimmunity-with-covid19.html
3

วัคซีนสำหรับป้องกันแล้วในพื้นที่ที่มีการฉีดวัคซีนสำหรับโรคนั้นต่ำเกินไป เช่น การระบาดของโรคหัดที่เมืองนิวยอร์ค และ
รัฐวอชิงตันเมื่อปี 2019
สำหรับโรคติดเชื้อที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันดังเช่นโควิด-19 นั้น ถึงแม้ว่าผู้ใหญ่จำนวนมากจะมีภูมิคุ้มกันต่อโรค
เนื่องจากติดเชื้อมาก่อน แต่เชื้อโรคนั้นก็ยังแพร่กระจายหมุนเวียนในเด็กได้อยู่และสามารถทำให้คนที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ
ติดเชื้อตามไปด้วย
โรคติดเชื้อที่ไม่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงนั้น (เช่นโรคอีสุกอีใส) การยุติการระบาดด้วยภูมิคุ้มกันกลุ่มนั้นอาจ
เป็นการแก้ไขปัญหาที่พอรับได้ แต่โรคโควิด-19 นั้นความเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรงหรือการเสียชีวิตสูงมากซึ่งถึงแม้ว่าจะยัง
ไม่แน่นอนว่าอัตราการตายของโควิด-19 นั้นเท่าไรแต่ที่แน่ๆก็คือสูงกว่าไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดเป็นประจำทุกปีและทำให้คน
ตายเป็นจำนวนมากหลายเท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุและคนที่ป่วยด้วยโรคอื่นๆอยู่เดิมแล้วด้วย
การอาศัยภูมิคุ้มกันกลุ่มในการควบคุมการระบาดระดับโลกของโควิด-19 จึงดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่เสี่ยงเกินไปทั้ง
ในด้านสาธารณสุข สังคม และการเมือง จนกระทั่งการเปิดตัวของ The Great Barrington Declaration (แถลงการณ์เมือง
เกรตแบร์ริงตัน) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563

เย้! ได้ภูมิคุ้มกันกลุ่มแล้ว
ภาพโดย Mike Luckovich ในเวบไซด์ KFF (Kaiser Family Foundation)

แถลงการณ์(เมือง)เกรตแบร์ริงตันเสนอให้ใช้ภูมิคุ้มกันกลุ่มในการควบคุมการระบาดของโควิด-19 และเรียกร้อง
ให้ผู้กำหนดนโยบายทำให้สังคมหวนกลับไปสู่สถานการณ์เดิมก่อนการระบาดด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำต่อ
โควิด-19 ดำรงชีวิตได้ตามเดิมเพื่อทำให้คนเหล่านั้นมีโอกาสติดเชื้อตามธรรมชาติ ป่วยเพียงเล็กน้อย และเกิดภูมิคุ้มกัน
ต่อโควิด-19 ตามมาซึ่งจะนำไปสู่ภูมิคุ้มกันกลุ่มในที่สุด แถลงการณ์เกรตแบร์ริงตันเขียนโดยนักระบาดวิทยาสามคนจาก
สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของโลก นักระบาดวิทยาทั้งสามนั้นได้แก่ ศาสตราจารย์ มาร์ติน คุลล์ดอร์ฟ (Prof. Martin
Kulldorﬀ) จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ศาสตราจารย์ สุเนตรา กุพตา (Professor Sunetra Gupta)
จากมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ และ ศาสตราจารย์ เจย์ บัตตาชญา (Professor Jay Bhattacharya) จากมหา
วิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา
นอกจากนักระบาดวิทยาทั้งสามคนนี้แล้วยังมีผู้ร่วมลงนามที่เป็นแพทย์ นักวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา เช่น
สาธารณสุขศาสตร์ กุมารแพทย์ นักไวรัสวิทยา แพทย์โรคติดเชื้อ นักจิตวิทยา นักจิตเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสุขภาพ ผู้

เชี่ยวชาญด้านนโยบายด้านสุขภาพ และนักโมเดลคณิตศาสตร์ อดีตหัวหน้าคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ของรัฐบาล
อังกฤษ (เซอร์ เดวิด คิง - Sir David King) อดีตผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (ดร. แอนโทนี คอสเทลโล - Dr.
Anthony Costello) เป็นต้น4
เวบไซด์ของแถลงการณ์เกรตแบร์ริงตันระบุว่า ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 มีประชาชนที่ห่วงใย 539,601 คน นัก
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และสาธารณสุข 10,680 คน และผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์อีก 29,601 คนได้ร่วมลงนามใน
แถลงการณ์
และสมาชิกคณะรัฐมนตรีของประธานาธิบดีสิบแปดมงกุฏของสหรัฐอเมริกาหลายคนได้แสดงความเห็นชอบต่อ
แถลงการณ์เกรตแบร์ริงตันอย่างโจ่งแจ้งด้วย5

ผู้เขียนแถลงการณ์เกรตแบร์ริงตัน จากซ้ายไปขวา: ศ. มาร์ติน คุลล์ดอร์ฟ ศ. สุเนตรา กุพตา และ ศ. เจย์ บัตตาชญา
ภาพจากเวบไซด์ของ The Great Barrington Declaration

ผู้ลงนามในแถลงการณ์เกรตแบร์ริงตันเป็นเพียงเสียงหนึ่งของวงการนักวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพ หลังจากการ
เปิดตัว สื่อมวลชนต่างๆมีบทความแสดงความคิดเห็นและข่าวแสดงความไม่เห็นด้วยกับภูมิคุ้มกันกลุ่ม ซึ่งเหตุผลของความ
ไม่เห็นด้วยรวมถึงเช่น การปล่อยให้คนติดเชื้อเองตามธรรมชาติเพื่อนำไปสู่ภูมิคุ้มกันกลุ่มเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องด้าน
วิทยาศาสตร์ เป็นการแนะนำที่อันตราย เป็นเรื่องไร้สาระที่สุด ผิดจริยธรรม เป็นสิ่งที่ในทางปฏิบัติจริงแล้วทำไม่ได้ และมี
บางคนที่เรียกการทำเช่นนั้นว่าเป็นการสังหารหมู่ (mass murder)6
ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก ดร. เทโดรส อดานอม เกร์เบรเอซัส (Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus) ไม่
เห็นด้วยกับแนวทางนี้โดยกล่าวว่าภูมิคุ้มกันกลุ่มเป็นแนวความคิดของการฉีดวัคซีนที่กำหนดจำนวนคนอย่างน้อยที่คำนวณ
แล้วว่าต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อให้ประชากรทั้งหมดได้รับการป้องกันจากการติดโรคนั้นด้วย [ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถ
ในการแพร่กระจายต่อไปของเชื้อโรคนั้นด้วย] และยกตัวอย่างประกอบเช่นสำหรับโรคหัดถ้าฉีดวัคซีนให้แก่ 95% ของ
ประชากรได้ อีก 5% ที่เหลือที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนก็จะได้รับการป้องกันตามไปด้วย และสำหรับโปลิโอนั้นต้องฉีดวัคซีนให้แก่
80% ของประชากร คนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนจึงจะได้รับการป้องกันด้วย
ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเน้นว่าภูมิคุ้มกันกลุ่มนั้นเกิดจากการป้องกันคนไม่ให้ติดเชื้อไม่ใช่เกิดจากการ
ปล่อยให้คนติดเชื้อ และเตือนว่าในประวัติศาสตร์ของสาธารณสุขไม่เคยมีการใช้ภูมิคุ้มกันกลุ่มในการตอบสนองต่อการ

จาก Ending Covid-19 via herd immunity is 'a dangerous fallacy' โดย Sarah Boseley เมื่อ 14 ตุลาคม 2563 ใน https://
www.theguardian.com/world/2020/oct/14/ending-covid-19-via-herd-immunity-is-a-dangerous-fallacy
4

จาก The pursuit of herd immunity is a folly – so who's funding this bad science? โดย Trish Greenhalgh, Martin McKee และ Michelle
Kelly-Irving เมื่อ 18 ตุลาคม 2563 ใน https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/oct/18/covid-herd-immunity-funding-badscience-anti-lockdown
5

ศาสตราจารย์ วิลเลียม แฮทเซลทีน (Prof. William Haseltine) อดีตศาสตราจารย์ด้านการแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทย์ ฮาวาร์ด และผู้อำนวนการมูลนิธิ
สุขภาพโลก (Global Health Foundation) กล่าวกับผู้สื่อข่าวสำนักข่าวโทรทัศน์ซีเอ็นเอ็น (CNN)
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ระบาดของโรคติดเชื้ออื่นๆเลยรวมถึงการระบาดที่รุนแรงน้อยกว่าการระบาดระดับโลกเช่นนี้ และอธิบายว่าการหวังพึ่งให้
เกิดภูมิคุ้มกันกลุ่มจากการติดเชื้อตามธรรมชาตินั้นจะเป็นปัญหาทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และจริยธรรม การปล่อยให้ไวรัสที่
อันตรายและที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจมันอย่างถ่องแท้ (เช่นภูมิคุ้มกันต่อโควิด-19 เกิดขึ้นได้อย่างไร ภูมิคุ้มกันนั้นจะ
ต้องมีมากแค่ไหนและจะคงอยู่ในร่างกายนานแค่ไหน เป็นต้น) ให้แพร่กระจายอย่างไม่มีการควบคุมนั้นเป็นเรื่องที่ผิด
จริยธรรม และเสริมด้วยว่าไม่เพียงแต่คนที่มีอายุมากหรือคนที่มีโรคเดิมอยู่ก่อนแล้วเท่านั้นที่ป่วยและตายจากโควิด-19 แต่
มีคนทุกช่วงอายุที่ป่วยเพราะโควิด-197
การต่อต้านต่อการใช้ภูมิคุ้มกันกลุ่มที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งมาจากกลุ่มแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ 80 คนที่ร่วมกัน
ออกจดหมายต่อต้านแถลงการณ์เกรตแบร์ริงตันโดยเรียกจดหมายเปิดผนึกนี้ว่า John Snow Memorandum (ข้อตกลง
จอห์น สโนว์) ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นการใช้ชื่อของแพทย์ชาวลอนดอนที่เป็นคนริเริ่มระบาดวิทยาเมื่อเกิดการระบาดของ
อหิวาตกโรคเมื่อปีคศ. 1854 เพื่อเตือนสติ ข้อตกลง จอห์น สโนว์ เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันกลุ่มนี้เผยแพร่ในวารสารวิชาการ The
Lancet โดยเรียกการส่งเสริมภูมิคุ้มกันกลุ่มเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 เป็นความเข้าใจผิด [หรือ “การหลอก
ลวง” แล้วแต่เจตนาในการแปล] ที่เป็นอันตรายที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน (“a dangerous fallacy
unsupported by science evidence)8
ข้อตกลง จอห์น สโนว์ เตือนว่ายุทธศาสตร์ที่อาศัยภูมิคุ้มกันกลุ่มจะไม่ยุติการระบาดของโควิด-19 แต่จะมีผล
ทำให้โควิด-19 กลับมาระบาดใหม่ซ้ำๆอีกดังที่เกิดขึ้นแล้วกับโรคระบาดอื่นๆจนกระทั่งมีวัคซีนป้องกันโรคนั้นแล้ว
การปล่อยให้คนอายุน้อยติดเชื้อเองตามธรรมชาติเสี่ยงต่อการป่วยหนักและการเสียชีวิตของประชากรทั้งหมด
เพราะถึงแม้ว่าคนอายุน้อยที่ติดเชื้อจะไม่ป่วยหนักแต่พวกเขาจะแพร่เชื้อให้แก่คนอื่นๆได้ และจากหลักฐานที่มีอยู่จาก
หลายๆประเทศแสดงให้เห็นว่าความพยายามในการจำกัดขอบเขตของการแพร่ระบาดที่ไม่มีการควบคุมและปล่อยให้เกิด
ขึ้นเองตามธรรมชาติในส่วนใดส่วนหนึ่งของสังคมนั้นไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง นอกจากนั้นแล้วการปล่อยให้คน
จำนวนมากติดเชื้อเองโดยไม่มีการควบคุมจะนำไปสู่การสูญเสียสำหรับคนเป็นอย่างมากเพราะจะมีผลกระทบต่อแรงงาน
ทั้งหมดและทำให้ระบบดูแลสุขภาพท่วมท้นด้วยการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จนไม่มีศักยภาพเหลือที่จะทำงานป้องกันและงาน
ดูแลอื่นๆที่ทำเป็นประจำอีกด้วย
นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งจากอังกฤษยกตัวอย่างของประเทศอังกฤษในการอธิบายว่าการนำเอาภูมิคุ้มกันกลุ่มไป
ปฏิบัติจริงนั้นเป็นสิ่งที่ปฏิบัติไม่ได้โดยยกตัวอย่างว่าในประเทศอังกฤษนั้นประมาณ 8% ของประชากรติดเชื้อไวรัสที่ทำให้
เกิดโควิด-19 และภูมิคุ้มกันกลุ่มต่อโควิด-19 จะเกิดขึ้นได้เมื่อประมาณ 70% ของประชากรมีภูมิคุ้มกันต่อโควิด-19 ดังนั้น
ณ เวลานี้สำหรับประเทศอังกฤษแล้วการที่จะมีภูมิคุ้มกันกลุ่มยังห่างไกลความเป็นจริงมาก นอกจากนั้นแล้วเซอร์ โรเบิรต์
เลคเลอร์ (Sir Robert Lechler) ประธานของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Academy of Medical Science) เตือนว่าไม่
เพียงแต่ว่าอังกฤษยังอยู่ไกลโพ้นจากภูมิคุ้มกันกลุ่ม แต่เรารู้แล้วว่าภูมิคุ้มกันต่อโควิด-19 จะลดหายไปตลอดช่วงเวลาและ
คนสามารถติดเชื้อได้ใหม่อีกรอบ9
และเนื่องจากว่ายังไม่สามารถบอกได้ว่าภูมิคุ้มกันต่อโควิด-19 จะอยู่ได้นานเท่าไรซึ่งหมายความว่าผู้สูงอายุและผู้
ป่วยโรคอื่นๆที่มีความเสี่ยงสูงต่อโควิด-19 จะมีความเสี่ยงต่อโควิด-19 อย่างยาวนานและไม่มีทางที่จะกักตัวคนกลุ่มนี้ให้
ปลอดภัยจากโควิด-19 ได้เป็นเวลายาวที่ไม่สามารถกำหนดได้ และหมายถึงว่าในทางปฏิบัติคนที่เสี่ยงต่อโควิด-19 อาจ
ถูกกันออกและเก็บตัวไว้ไม่ให้มีโอกาสติดเชื้อเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ซึ่งการกักตัว/กักบริเวณของคนจำนวนมากเป็นเวลา
นานนานนั้นเป็นเรื่องที่ผิดจริยธรรมด้วย
คณะผู้เขียนข้อตกลง จอห์น สโนว์ กล่าวว่าสิ่งที่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิผลคือมาตรการต่างๆที่จะลดและ
ควบคุมการระบาด และมาตราการที่เกี่ยวกับการยับยั้งต่างๆ เช่น ปิดร้านค้า/ธุรกิจที่ไม่จำเป็น ปิดโรงเรียน ห้ามการเดิน
ทางและการออกนอกบ้าน/นอกพื้นที่ ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นมาตรการระยะสั้นที่ต้องทำในช่วงที่จำเป็นเพื่อลดการติดเชื้อและ
เพื่อแก้ไขระบบสุขภาพที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ข้อตกลง จอห์น สโนว์ แนะนำว่ามาตราการลดและควบคุมการระบาดต่างๆต้องได้รับการสนับสนุนด้านงบ
ประมาณและด้านสังคมอย่างเพียงพอ โครงการด้านงบประมาณและสังคมนั้นต้องส่งเสริมให้ชุมชนที่ส่วนร่วมและจะต้อง
จัดการกับปัญหาที่เกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำที่การระบาดโควิด-19 ทำให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วย
คณะผู้เขียนสรุปว่า:
“หลักฐานที่มีอยู่นั้นชัดเจนว่าการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในชุมชนเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกัน
สังคมและเศรษฐกิจจนกว่าจะมีวัคซีนและการรักษาที่ได้ผลภายในเวลาไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ เราไม่สามารถปล่อย
จาก WHO chief says herd immunity approach to pandemic ‘unethical' โดยทีมผู้สื่อข่าวในเจนีวา เมื่อ 12 ตุลาคม 2563 ใน https://
www.theguardian.com/world/2020/oct/12/who-chief-says-herd-immunity-approach-to-pandemic-unethical
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จากหมายเหตุ 4 ข้างบน และ Herd Immunity a ‘Dangerous Fallacy’, Lancet Open Letter Says เมื่อ 14 ตุลาคม 2563 ใน https://
www.medscape.com/viewarticle/939161
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จาก Would herd immunity stop the spread of coronavirus โดย Robin McKie เมื่อ 11 ตุลาคม 2563 ใน https://www.theguardian.com/
world/2020/oct/11/would-herd-immunity-stop-the-spread-of-coronavirus
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ให้เรื่องที่ทำให้คนไข้วเขวต่างๆมาบั่นทำลายการตอบสนองการระบาดที่มีประสิทธิภาพได้ เป็นเรื่องสำคัญมากที่
เราต้องปฏิบัติตามหลักฐานที่มีอยู่นี้อย่างเร่งด่วน” (จากหมายเหตุ 4)
ผู้ลงนามในข้อตกลง จอห์น สโนว์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์และการวิจัยด้านแพทย์จากหลากหลายสาขา และ
จากสถาบันและประเทศต่างๆมากมาย เช่น นักระบาดวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง และผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขโลก
รวมทั้งตัวแทนของสหพันธ์นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน และเป็นนักวิจัยจากหลายประเทศรวมถึงนักวิจัยจากสหรัฐอเมริกา
อังกฤษ อิตาลี อิสราเอล มาเลเซีย สเปน ไอร์แลนด์ เยอรมันนี ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ และคา
นาดา เป็นต้น
การที่ภูมิคุ้มกันกลุ่มถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนั้นเป็นเพราะความรู้สึกหมดหวัง หมดความอดทนต่อความยากลำบาก
และการสูญเสียอิสระภาพในเรื่องต่างๆ และความไว้วางใจต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่ลดลงโดยเฉพาะในหลายๆ
ประเทศที่กำลังประสบกับการติดเชื้อรายใหม่ที่ปะทุเพิ่มขึ้นอีกรอบ
แถลงการณ์เกรตแบร์ริงตันเป็นผลจากการประชุมที่จัดขึ้นที่เมืองเกรตแบร์ริงตัน รัฐแมสซาชูเซ็ตส์ สหรัฐอเมริกา
การประชุมดังกล่าวจัดโดยสถาบันอเมริกาเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ (American Institute for Economic
Research) ซึ่งเป็นสถาบันคลังสมอง (think tank) ที่ส่งเสริมระบบเสรีนิยมใหม่ (neoliberalism) ที่ส่งเสริมการค้าเสรีอย่าง
อิสระเต็มที่และต้องการลดบทบาทและการควบคุมของรัฐบาลให้น้อยที่สุด เช่น ลดภาษี โอนกิจการของรัฐไปสู่เอกชน ลด
ระบบสวัสดิการต่างๆ (การศึกษา สาธารณสุขและบริการเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆ ที่พักอาศัยสำหรับคนรายได้ต่ำ ฯลฯ) ที่รัฐ
ทำอยู่รวมทั้งลดหย่อนกฏข้อบังคับที่เกี่ยวกับการคลังและเศรษฐกิจให้เหลือน้อยที่สุด จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่แถลงการณ์เกรต
แบร์ริงตันจึงต้องการยกเลิกมาตราการกักกันต่างๆที่มีอยู่เพื่อให้ธุรกิจต่างๆทำงานได้ตามปกติ และเพิกเฉยไม่ให้ความ
สำคัญต่อคนที่ไม่สามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ระบบเสรีนิยมใหม่ได้ ซึ่ง ดร. ริชารด์ เมอร์ฟี (Dr. Richard Murphy)
ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐกิจการเมืองกล่าวตรงๆว่าแถลงการณ์นี้เป็นเศรษฐศาสตร์ของเสรีนิยมใหม่ที่วิ่งพล่านก่อความ
อลหม่านไปทั่วเท่านั้นเอง (จากหมายเหตุ 5)
ผู้เขียนแถลงการณ์เกรตแบร์ริงตันทั้งสามคงมีความจริงใจและหวังดีในความพยายามหาทางออกในการยุติการ
แพร่ระบาดโดยเร็วที่สุด แต่มีคนเชื่อว่าทั้งสามคนตกกับดักของนักการเมืองฝ่ายขวาจัดในเรื่องนี้ (หมายเหตุ 5)
แต่สิ่งที่แถลงการณ์เกรตเแบร์ริงตันไม่เอ่ยถึงคือการปกป้องผู้ที่เสี่ยง/เปราะบางต่อการป่วยรุนแรงและตายจะเป็น
อย่างไรโดยเฉพาะครอบครัวที่มีคนหลายชั่วอายุคนอยู่รวมกัน เช่น หลาน พ่อ-แม่ และปู่ยา/ตายาย หรือจะปกป้องคนที่เป็น
เบาหวานชนิด 2 (ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากโควิด-19) ที่อายุไม่มากและมีความจำเป็นต้องออก
ไปทำงานทุกวันได้อย่างไร?
นอกจากนั้นแล้วแถลงการณ์เกรตแบร์ริงตันไม่ระบุประมาณการคนที่อาจเสียชีวิตในการพยายามทำให้เกิด
ภูมิคุ้มกันกลุ่ม ซึ่งจากโมเดลการทำนายผลกระทบของโควิด-19 ต่อสหรัฐอเมริกาโมเดลหนึ่งคาดว่าในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ปี
2021 อาจมีคนตายถึง 415,000 คนหากมาตราการการควบคุมยังคงใช้อยู่ และหากเปิดธุรกิจและการทำงานให้สังคมคืน
สู่ปกติเพื่อให้ได้ภูมิคุ้มกันกลุ่มอาจมีคนตายถึง 571,527 คนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021 และที่ต้องคิดคือปัจจุบันอัตราการ
ติดเชื้อของสหรัฐอเมริกายังต่ำกว่า 10% ของประชากรทั้งหมด และถึงแม้ว่าจะลดระดับของสัดส่วนของคนที่ต้องติดเชื้อ
และมีภูมิคุ้มกันต่อโควิด-19 จาก 60% ของประชากร (ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญส่วนมาก) ลงมาเป็นเพียง 40% ของ
ประชากรทั้งหมดโมเดลดังกล่าวประมาณว่าอาจมีคนตายถึง 800,000 คน10
ตัวอย่างจริงที่เตือนให้เรารู้ถึงความไร้สาระและอันตรายที่จะใช้ชีวิตคนจำนวนมากมาเป็นเดิมพันในการควบคุม
การระบาดของโควิด-19 โดยพึ่งภูมิคุ้มกันกลุ่มคือการระบาดในเมืองมาเนาส์ (Manaus) ประเทศบราซิล ซึ่งการระบาด
รอบแรกนั้นรุนแรงมากมีคนตายกว่า 3,000 คน (จากประชากรทั้งหมด 2.1 ล้านคน) และต่อมาการระบาดลดลงและมีการ
อ้างว่ามาเนาส์มีภูมิคุ้มกันกลุ่มแล้ว อย่างไรก็ตามต่อมาการระบาดเพิ่มกลับมาใหม่ในมาเนาส์ซึ่งหมายความว่ามาเนาส์ไม่
สามารถบรรลุภูมิคุ้มกันกลุ่มได้ถึงแม้ว่าจะมีคนตายมากมายก็ตามทั้งๆที่ประชากรของเมืองมาเนาส์ส่วนมากเป็นคนอายุ
น้อย เพียง 6% ของประชากรมีอายุมากกว่า 60 ปี11
สถานการณ์ที่หมดหวังจำเป็นต้องใช้วิธีที่จนตรอก/หมดหวังในการพยายามแก้ไขปัญหาเช่นนี้คงไม่ใช่กรณีเฉพาะ
เท่านั้น นอกจากการหวังพึ่งภูมิคุ้มกันกลุ่มแล้วยังมีวิธีการจนตรอกอื่นๆอีกเช่น การวิจัยวัคซีนโควิด-19 ในคนที่จงใจทำให้
คนติดเชื้อเพื่อพิสูจน์ผลของวัคซีนโดยเร็วที่สุดที่ประเทศอังกฤษกำลังเริ่มทำในขณะนี้ ซึ่งจำเป็นต้องติดตามดูกันต่อไป
ดร. นพ. ฟราซิส คอลลินส์ (Dr. Francis Collins) ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (US
National Institutes of Health) กล่าวว่า “ประชาชนเหนื่อยล้ากับมันแล้ว แต่ไวรัสยังไม่เหนื่อยล้ากับเรา” ในการสนทนา
ในรายการวิทยุสาธารณแห่งชาติ (NPR) เมื่อ 20 ตุลาคม 2563
จากบทบรรณาธิการแสดงความคิดเห็น Herd Immunity? Or ‘Mass Murder’? โดย ศาสตร์จารย์ จอห์น เอ็ม แบร์รี (Prof. John M. Barry)
มหาวิทยาลัยสาธารณสุขและเวชศาสตร์เขตร้อนทูเลน (Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine) เมื่อ 19 ตุลาคม 2563
ใน https://www.nytimes.com/2020/10/19/opinion/coronavirus-herd-immunity.html
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จาก When COVID-19 runs unchecked เมื่อ 23 กันยายน 2563 ใน https://www.nature.com/articles/d41586-020-02725-3

