ถอดบทเรียนนโยบายอยู่กับโควิด-19
จากประเทศทั่วโลก ประเทศไทยควรทําอย่างไร
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Highlight

การเรงฉีดวัคซีนโควิด-19 และการแพรระบาดของโควิด-19 สายพันธุโ อไมครอนในระลอกลาสุดทําใหหลายประเทศมีนโยบายการรับมือกับโควิด-19
ทีเ่ ปลีย่ นไป หลายประเทศมีการผอนคลายมาตรการตาง ๆ จนถึงการยกเลิกมาตรการทีเ่ กีย่ วของกับโควิด-19 ทัง้ หมด ซึง่ นโยบายดังกลาวยอมนํามา
ทั้งผลดีและผลเสีย ประเทศไทยจึงควรเรียนรูเพื่อชั่งนํ้าหนักและตัดสินใจในการดําเนินนโยบายที่เกี่ยวของกับโควิด-19 ในอนาคต
หลายประเทศเริม่ ยกเลิกมาตรการปองกัน คัดกรองและรักษาโควิด-19 แลว แมวา จะยังไมมหี ลักฐานทีเ่ ชือ่ ไดวา การระบาดของโควิด-19 กําลังยุตลิ ง
ประเทศทีย่ กเลิกมาตรการไปแลวสวนใหญอยูใ นทวีปยุโรป ซึง่ เคยเกิดการระบาดใหญมากอน รวมถึงไดรบั วัคซีนกอนพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ มีอตั ราการรับวัคซีน
สูงโดยเฉพาะในผูส งู อายุ และไดรบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจมากรวมทัง้ ไมสามารถแบกรับภาระคาตรวจคัดกรองและกักตัวเมือ่ ติดเชือ้ โควิด-19 ได
หากมีการยกเลิกมาตรการคัดกรองการติดเชื้อ จําเปนตองเพิ่มระดับของการเฝาระวังการระบาดในระดับประชากรและเฝาระวังเชื้อโรคกลายพันธุ
เพื่อใหผูกําหนดนโยบายยังมีขอมูล สัญญาณเตือนภัยลวงหนา และผูกําหนดนโยบายตองใหความสําคัญกับการสื่อสารและหามาตรการเสริมที่
ทําใหประชาชนยังตระหนักถึงความจําเปนของการรับวัคซีนโควิด-19

ทั่วโลก ปรับนโยบายควบคุมโรคอย่างไร

(สํารวจข้อมูลระหว่างวันที่ 21 – 31 มีนาคม 2565)

ไมมีขอมูล
ไมบังคับใหสวมหนากาก
ยังบังคับใชมาตรการที่ไมใชยาและวัคซีนเต็มรูปแบบ
ไมบังคับใหสวมหนากากกลางแจง
ไมสวมหนากากและไมตองตรวจหาการติดเชื้อ
ไมมีมาตรการควบคุมอีกตอไป

ไมมีการเวนระยะหางทางสังคมไมสวมหนากากและไมตรวจหาการติดเชื้อ
ไมมีการเวนระยะหางและไมสวมหนากาก
ไมสวมหนากาก ไมตรวจหาการติดเชื้อและไมตองกักตัว
ไมมีการตรวจหาการติดเชื้อ
ไมมีการเวนระยะหาง
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ข้อสรุปสําคัญจากการทบทวนนโยบายควบคุมโรคที่ไม่ใช่ยาและวัคซีนจาก 80 ประเทศ
39 ประเทศหรือ 49% ไมบังคับเวนระยะหางทางสังคมหรือสวมหนากากอนามัย
18 ประเทศหรือ 22%

ไมมีนโยบายการตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19
โดยสวนใหญอยูในยุโรป บางประเทศในแอฟริกาและอินเดีย

7 ประเทศ

ไมมีนโยบายปองกันโรคโควิด-19 รวมทั้งการตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19
และไมกักตัวสําหรับผูติดเชื้ออีกตอไป ไดแก เดนมารก, เยอรมนี, กรีนแลนด, นอรเวย,
โปแลนด, สวีเดนและสหราชอาณาจักร

3 ประเทศในเอเชีย

ไมมีนโยบายการตรวจโควิด-19 แลวแตยังคงกักตัวหากพบวาติดเชื้อ
ไดแก อินเดีย, สิงคโปรและมัลดีฟส

ประเทศส่วนใหญ่เริ่มผ่อนคลายมาตรการ

ยกเลิกการเวนระยะหางทางสังคม
และยกเลิกการสวมหนากากอนามัยในที่แจง โดยมักเริ่มนโยบายผอนคลายเปนชุดเวนระยะหางกันประมาณ 2 - 8 สัปดาห
เพื่อประเมินผลกระทบกอนที่จะเริ่มนโยบายผอนคลายชุดใหม
ประเทศในเอเชียส่วนใหญ่ไม่ยกเลิกมาตรการสวมหน้ากากอนามัย

ที่มักยกเลิกมาตรการนี้กอน

ซึ่งแตกตางจากประเทศในทวีปอื่น ๆ

ยกเลิกมาตรการแล้ว ผลได้ – ผลเสียเป็นอย่างไร
ผลดี

ผลเสีย

ที่ไมมีอาการหรือมีอาการนอย

เนื่องจากความมั่นใจวา
โรคโควิด-19 มีความรุนแรงนอยลง บางประเทศจึงมี
นโยบายเสริมเพื่อใหประชาชนมีแรงจูงใจในการรับวัคซีน
เชน ประเทศสิงคโปรใหกักตัว 7 วันหากพบการติดเชื้อ
ในคนที่รับวัคซีนครบ หรือกักตัว 14 วันในคนที่ไมไดรับ
วัคซีน

ลดค่าใช้จ่ายในการคัดกรองและรักษาที่ไม่จําเป็น

เกิดความต้องการบริการสุขภาพมากขึ้น

ลดความไม่เสมอภาคสําหรับประชาชนในประเทศ

ขาดข้อมูลการติดเชื้อในประเทศ

กิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจกลับมาอย่างเต็มที่

โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตเมืองหรือ
เขตอุตสาหกรรม
ลดภาระระบบสุขภาพในการคัดกรองและรักษาผูปวย

หลายประเทศเลิกอุดหนุนคาตรวจและคาชดเชยการกักตัว
ทัง้ นีป้ จ จุบนั สปสช. ใชจา ยในการตรวจหาการติดเชือ้ โควิด
ประมาณ 2 พันลานบาทตอเดือน
เมื่อเปรียบเทียบกับนักธุรกิจและนักทองเที่ยวตางชาติ
ที่สามารถเดินทางเขาประเทศไดจนเกือบไมตองตรวจ
คัดกรองหรือกักตัวอีกตอไป

อัตราการยอมรับวัคซีนลดลง

จากการ
ระบาดของโรคทางเดินหายใจและทางเดินอาหารจาก
สาเหตุอื่นที่ไมใชโควิด-19 โดยเฉพาะในเด็กเล็ก และ
จากผูปวยในโรคที่ไมเรงดวนหรือถูกเลื่อนบริการออกมา

เพราะหลายประเทศ
ยกเลิกการตรวจหาการติดเชื้อและการเฝาระวังในชุมชน
ซึ่งอาจเกิดการระบาดใหญโดยไมมีสัญญาณเตือนได

ข้อเสนอแนะ
การผ่อนคลายมาตรการควรทําอย่างมีกลยุทธ์

โดยผอนคลายมาตรการเปนชวง ๆ มีระยะเวลาที่สามารถ
ประเมินผลกระทบเชิงลบได และอาจพิจารณาเริ่มเปนบางพื้นที่ซึ่งมีอัตราการรับวัคซีนในกลุมเสี่ยงสูง เชน ประชากรกลุมเสี่ยง
ไดรับวัคซีนมากกวารอยละ 90 เปนตน
ประเทศไทยอาจไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนในการยกเลิกการสวมหน้ากากอนามัย

เพราะมาตรการดังกลาวไมสงผลกระทบดานเศรษฐกิจของประเทศ ขณะที่ประเทศไทยอาจไดประโยชน
ระยะยาวจากมาตรการนี้เพราะสามารถชวยปองกันโรคโควิด-19 และโรคติดตออื่น ๆ ได
หากมีการยกเลิกมาตรการคัดกรองการติดเชื้อโควิด
กระทรวงสาธารณสุขจําเป็นต้องเพิ่ มระดับของการเฝ้าระวังการระบาด

ในระดับประชากรและการเฝาระวังเชื้อโรคโควิด-19 สายพันธุใหม เพื่อใหมีขอมูลที่เปนสัญญาณ
เตือนภัยลวงหนาหากมีการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุใหม
ให้ความสําคัญกับการสื่อสารและหามาตรการเสริม

รับวัคซีนโควิด-19

ที่ทําใหประชาชนยังตระหนักถึงความจําเปนของการ

เตรียมความพร้อมของระบบสุขภาพที่ต้องรับมือกับโรคติดต่อ
ที่ไม่ใด้เกิดจากโควิด-19 หลังจากผอนปรนมาตรการโควิด-19 และความตองการบริการ

สุขภาพจากผูปวยโรคอื่น ๆ

เกี่ยวกับการศึกษา

การศึ ก ษาข อ มู ล เพื่ อ ประกอบข อ เสนอแนะของเอกสารฉบั บ นี้ ใ ช ก ารทบทวนวรรณกรรมจากฐานข อ มู ล
ของหนวยงานที่เกี่ยวของจากหลายประเทศทั่วโลกแลวนํามาสังเคราะหเพื่อตอบคําถามผูกําหนดนโยบาย
ภายใตคณะกรรมการประมวลสถานการณ COVID-19 กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Intelligence Unit หรือ MIU)

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ยวกับการใช้วัคซีนพาสปอร์ต (Vaccination passport)
หรือเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccination certiﬁcate)
และเอกสารรับรองการมีภูมิคุ้มกัน (Immunity certiﬁcate)
รวมถึงนโยบายการเดินทางของแต่ละประเทศทั่วโลก ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ได้ที่

https://vaxcert.info/

เอกสารฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยเพื่อจัดทําชุดขอเสนอเชิงนโยบายและขับเคลื่อน
ระบบสาธารณสุขยุคใหมภายหลังการระบาดของโรคโควิด-19 (Post Covid Health System)
โดย นพ.รุงเรือง กิจผาติ, ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท, รศ. ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒนชัย, ดร.จุฬาพร กระเทศ,
Saudamini Dabak, Dr.Dimple Butani, จุฬาทิพย บุญมา, ธนายุต เศรณีโสภณ, นิชาต มูลดํา, ปภาดา ราญรอน,
ศุภานัน ขาวสุด, นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์, ดร. นพ.ปยะ หาญวรวงศชัย, ผศ. ดร.สุทธิรัตน กิตติพงษวิเศษ
และดวงตะวัน ปานมิ่ง
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สํานักงานบริหารการวิจัยและนวัตกรรมสาธารณสุข (สบวส.)
สํานักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
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