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COVID-19 อันตรายจากโลกาภิวัตน์แนวสุขภาพทางลบ 

ผ่านมา 2 เดือนกว่าแล้วที่ COVID-19 เริ่มจากเมืองอู่ฮั่น และได้กระจายไปยังประเทศ
ต่างๆ แทบทุกทวีปของโลก ทําให้เกิดปัญหาใหม่ๆ ที่คาดไม่ถึง ผมขอเรียกว่า โลกาภิวัตน์ด้าน
สุขภาพทางลบ เพราะในอดีตอาจจะมีโรคติดต่อรุนแรง แต่คนในยุคเก่าไม่ได้ติดต่อกันรวดเร็วเช่น
ในปัจจุบัน จึงไม่ลุกลามไปยังหลายประเทศ 

COVID-19 เริ่มที่อู่ฮั่น แต่บัดนี้จํานวนผู้ป่วยในอู่ฮั่นยังสูงอยู่และจํานวนคนตายมากกว่า 
ผมมั่นใจในความสามารถของผู้นําจีน ซ่ึงมีระบบทํางานเป็นทีม โดยร่วมมือกัน เช่น สร้าง
โรงพยาบาลรองรับภายใน 10 วัน ตัวเลขผู้ป่วยที่อู่ฮั่นก็เริ่มนิ่งแล้ว เปิดโอกาสให้ชาวอู่ฮั่นได้มี
โอกาสออกมาจับจ่ายข้างนอกได้บ้างแล้ว การกระจาย COVID-19 ไปยังเมืองอ่ืนในจีนมีไม่มากนัก 

ที่ต้องระวังคือ ประเทศอื่นๆที่ COVID-19 กําลังกระจายไปอย่างรวดเร็ว อาจจะอยู่ที่ผู้นํา
ประเทศและประชาชนว่า จะมีวินัย รับผิดชอบ จะมีความสามารถในการทํางานร่วมกันทุก
หน่วยงานในประเทศเหล่านั้น 

ขอยกตัวอย่างเมืองไทย ต้องยอมรับว่า สุขอนามัยและคุณภาพของการแพทย์ พยาบาล
เป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว 

ขอชมเชยรัฐมนตรีอนุทินและนายกฯประยุทธ์ รวมทั้งข้าราชการประจําในกระทรวง
สาธารณสุข แต่จะมีปัญหาจากอุปนิสัยของคนไทยท่ีมักจะไม่รับผิดชอบ ขาดวินัย เช่นกรณี คุณปู่ 
คุณย่า 2 คน ที่กลับจากญี่ปุ่น ไม่บอกความจริง ยังดีที่ COVID-19 ไม่กระจายไปยังกลุ่มอ่ืนๆ 

หรือการพูดที่ไม่รับผิดชอบของบ๊ิกป้อม-พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เรื่องผีน้อยคือแรงงาน
ที่กลับจากเกาหลี บ๊ิกป้อมบอกไม่มีกฎหมายจะต้องกักตัว 14 วัน ซ่ึงไม่จริง 

ต้องระวังในการให้ข่าว ถ้ารู้ไม่จริงก็ไม่ต้องพูด ยังดีที่นายกฯรีบออกมาชี้แจงว่า ผีน้อยทุก
คนรัฐบาลดูแลอยู่ไม่ปล่อยให้เขาอยู่บ้านเองโดยไม่มีฝ่ายการแพทย์ดูแล ผู้นําอย่างนายกฯประยุทธ์
และคุณอนุทินที่แก้ปัญหาได้ทันเวลา เพราะถ้าปล่อยให้กลุ่มผีน้อยกระจาย COVID-19คงยุ่งมากๆ 

ผมเป็นห่วงเรื่องวินัยของคนไทย ถ้าผู้นํามีความสามารถการดูแลเช่นทํากับผีน้อย ถ้าไม่
ดูแลปล่อยให้กลับบ้านดูแลกันเองคงไม่เหมาะสม เพราะคนไทย ขาดวินัย ต้องจัดการให้ มีระบบ
การแพทย์ดูแล ผ่านไปได้ 14 วันคงจะปลอดภัย เพราะตัวเลขของไทยยังอยู่ประมาณ 43 คน ตาย 
1 คน ซ่ึงเป็นตัวเลขที่ไม่อันตรายนัก ยังควบคุมได้ ต้องดูว่าผีน้อยจะมีปัญหาต่อไปหรือไม่ 
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ที่ผมเป็นห่วงคือเกาหลีใต้มีผู้ป่วยแล้ว 5,766 คน เสียชีวิตไปแล้ว 35 คน ทําให้ผู้นําเกาหลี

วิตกมาก แต่ผมม่ันใจว่าในที่สุด ผู้นําเกาหลีคงแก้ปัญหาได้ เพราะเป็นประเทศท่ีมีเทคโนโลยี
ทันสมัย ล่าสุดทราบว่าจะแก้ด้วยการใช้ App ทาง COVID-19 มาใช้ ต้องยอมรับว่าตัวเลขเกาหลี
สูงมาก แต่กระจุกตัวในเมืองใหญ่ 2 เมือง คือเมืองแทกู และเมืองชองโด 

ที่ญี่ปุ่น ตัวเลขสูงพอควร 331 คน ตาย 6 คน (ไม่นับในเรือ) ความสามารถของผู้นําและ
ความมีวินัยคงจะแก้ได้ 

ผมเป็นห่วงอิหร่าน เพราะถูก Sanction คว่ําบาตรจากทรัมป์อย่างรุนแรง ปัญหาเรื่อง
ความพร้อม ด้านการแพทย์ น่าวิตกมากอิหร่านมีผู้ป่วยสูงมากถึง 2,922 คน ตาย 92 คน จุดนี้น่า
กลัวเพราะประเทศอิหร่านไม่มีทรัพยากรเพียงพอ ซ่ึงในยุคของมนุษยธรรม ทุกประเทศคงจะ
ช่วยกัน 

ประเทศในตะวันออกกลางก็น่ากลัว เช่น บาห์เรน คูเวต อิรัก UAE เลบานอน บางประเทศ
อยู่ในยุคสงครามอาจจะรุนแรงได้ โชคดีไม่มีซีเรีย ซ่ึงถ้ามีคงจะยุ่งมาก เพราะแค่สงครามกลางเมือง
ก็ยุ่งแล้ว 

ที่แปลกใจคืออเมริกามีตัวเลขสูง 159 คน ตายไป 11 คน ภายใต้การนําของทรัมป์ ไม่มีวัน
แก้ปัญหาได้ และแถมทรัมป์ยังเน้นเศรษฐกิจและเลือกต้ังในปี ค.ศ. 2020 บอกว่าเดินทาง
เครื่องบินยังทําได้อยู่ ปัญหาที่อเมริกาคือ ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์แพงมาก ถ้าบุคคลทั่วไปต้องมี
ประกันจึงตรวจอาการตลอด จํานวนคนป่วย 

ในรัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐวอชิงตัน ซ่ึงมีฐานะดี คงพอรับได้ แต่ถ้ากระจายไปยังกลุ่มยากจน 
เช่น คนผิวดํา คนผิวขาวท่ีตกงาน หรือกลุ่มลาตินคงจะมีปัญหาเพราะค่าใช้จ่ายแพงมาก ต้องมี
ประกันจึงรักษาได้ และยังมีประธานาธิบดีที่ไม่รับผิดชอบ 
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สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563 

 
 
ที่มา : https://www.worldometers.info/coronavirus/ และ 
https://travel.trueid.net/detail/EpwDxDy0Jd17 

สรุป โลกาภิวัตน์ หรือ Globalization มีคุณประโยชน์มาก ในการเชื่อมโยงกันทางการค้า 
การแลกเปล่ียนความรู้ เทคโนโลยีห่วงโซ่อุปทาน แต่เรื่องโรคระบาดโดยผ่านโลกาภิวัตน์สร้าง
ปัญหามากชนิดที่ผู้บริหารเปิดตําราไม่ทัน ยังดีที่องค์กรอย่าง IMF หรือธนาคารโลกและองค์การ
อนามัยโลก (WHO) เห็นใจคนในประเทศยากจนมีเงินทุนช่วยเหลือถึง 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(50 billions USD) ซ่ึงผมภูมิใจที่โลกร่วมมือกันเพ่ือแก้ปัญหา ในที่สุดถ้าโลกร่วมกัน ทุกอย่างจะ
ช่วยกันแก้ปัญหาได้ ข่าวดีคือตัวเลขของจีนเริ่มนิ่ง เพราะจีนมีวินัย แก้ปัญหาได้เพราะผู้นําเข้มแข็ง 

ผมมั่นใจว่า ญี่ปุ่น และเกาหลีคงแก้ได้ในที่สุด ที่ห่วงคือประเทศที่มีผู้นําอย่างทรัมป์ซ่ึงยังไม่
เข้าใจเรื่องโรคติดต่อ สนใจมุ่งแต่เรื่องการเมือง เรื่องตลาดหุ้นมากกว่า ถ้าตลาดหุ้นลงอย่าง
มหาศาล ทรัมป์ก็ไม่ชนะ 2020 อาจทําให้รัฐบาลสหรัฐอาจจะมีโอกาสทุ่มทรัพยากรมาช่วยโลก
เรื่อง COVID-19 มากข้ึน 

สัปดาห์นี้ ผมและทีมงานพร้อมด้วยทีมของเทพศิรินทร์ 8 คนมีโอกาสไปทํางานให้โรงเรียน
เทพศิรินทร์ในภาคเหนือ 2 แห่ง เรียกว่า กิจกรรมการโค้ชและให้คําปรึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์
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และเครือข่าย (Debsirin Coaching and Mentoring Day) ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ใน
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และท่ีโรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ใน
วันที่ 1 มีนาคม 2563 

ผมภูมิใจมากท่ีได้ทํางานให้โรงเรียนเก่าผมในฐานะมนตรี เทพศิรินทร์ ยังคิดว่าวิธีการเอา
ผู้ปกครองนักเรียน และครู มาร่วมกันคิดและฟังในส่ิงที่เป็นความจริง ให้รับข้อมูลที่ถูกต้อง น่าจะ
เป็นรูปแบบการพัฒนาการศึกษาท่ีเหมาะสมท่ีสุด มีผู้บริหารมาฟังด้วย ผมม่ันใจว่าวิธีการแบบนี้
ไม่ใช่แค่โรงเรียนเทพศิรินทร์ 10 แห่ง เทพศิรินทร์โมเดลน่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนท้ังประเทศ 

ถึงจะเดินทางไกล เพราะโรงเรียนเทพศิรินทร์ 2 แห่งในเชียงใหม่ระยะทางห่างกัน 4 ชั่วโมง 
แต่ความสุขคือได้เห็นความมุ่งมั่นของผู้ปกครอง ครู นักเรียนและผู้บริหารร่วมมือกัน 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ได้เสนอโครงการ Active Learning เปิดเสรีการเลือก
ชุมนุมกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการนักเรียนและโครงการส่งเสริมครูให้เป็น
แบบอย่างด้านประชาธิปไตย ส่วนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ได้
เสนอโครงการลดกิจกรรมเพ่ิมเวลาการเรียนรู้ โครงการร่วมมือภาคี 4 ฝ่าย (ผู้อํานวยการ ครู 
นักเรียนและผู้ปกครอง) เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ โครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพและโครงการ
การใช้ Social Media ที่เหมาะสมสําหรับนักเรียน กิจกรรมต่อเน่ืองจากงานครั้งนี้จะจัดร่วมกันทั้ง
สองโรงเรียนในคราวต่อไป เช่น จัดอบรมเรื่องการเรียนแบบคิดเป็นวิเคราะห์เป็นแบบ 4L’s หรือ 
Active Learning สุดท้ายต้องมีโครงการต่อเน่ืองท่ีปฏิบัติได้ การสู้กับโรค COVID-19 ก็จําเป็น 
การศึกษาก็สําคัญ ต้องให้เด็กไทยคิดเป็นวิเคราะห์เป็น อาจารย์ต้องทุ่มเทให้เด็ก ผู้ปกครองควร
กระตุ้นให้เด็กคิดเป็นมากกว่าถามว่าสอบได้กี่คะแนน และการศึกษาต้องมีธรรมาภิบาล 
 

จีระ หงส์ลดารมภ ์
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ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Debsirin Coaching and Mentoring Day ของโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ 
เม่ือวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และโรงเรียนเทพศริินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์  
เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2563 


