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เรียนรู้ วิจัยระบบและนโยบายสุขภาพของไทยและโลกจากโควิด-19

Learning Thai and Global Health Systems and Policy Research
from COVID-19

การระบาดของโรคโควิด-19 ที่เริ่มจากผู้ป่วยรายแรกที่
เมืองอู่ฮั่นประเทศจีน เดือนธันวาคม ค.ศ. 2019 ส่งออกเข้าสู่
ไทยเป็นประเทศแรกเดือนมกราคม ค.ศ. 2020 จนถึงสิ้นปี มี
ผู้ติดเชื้อ 80 ล้านคน ใน 191 ประเทศ มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 1.7
ล้านคน และสถิติประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อรวมการระบาด
ระลอกสองที่เพิ่มอย่างรวดเร็วจากแหล่งกระจายเชื้อตลาด
อาหารทะเลและบ่อนพนันรวมเป็น 6,285 คน มีผเู้ สียชีวติ 60
คน(1) โดยเพิ่งเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันในประเทศสหราชอาณาจักรกลางเดือนธันวาคมเป็นประเทศแรก จึงคาดว่ากว่า
การระบาดของโควิด-19 จะสงบ อาจลากยาวไปถึงต้นปี ค.ศ.
2022 เมือ่ เทียบกับการระบาดของไข้หวัดสเปน ปี ค.ศ. 19181919 มีผู้ติดเชื้อ 500 ล้านคนและเสียชีวิต 17-100  ล้านคน
ส่วนในประเทศไทยเริม่ ระบาดปลายปี ค.ศ. 1918 ซึง่ เป็นช่วง
ที่ทั่วโลกระบาดเป็นระลอกสอง ครั้งนั้นประเทศไทยระบาด
เพียงหกเดือนจึงประกาศยุติการระบาด นับรวมผู้ติดเชื้อ 2.3
ล้ า นคน มี ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต 8 หมื่ น คน (2) การระบาดครั้ ง นี้ จึ ง มี
สถานการณ์ ที่ แ ตกต่ า งจากครั้ ง นั้ น มาก ทั้ ง เหตุ ก ารณ์ ใ น
ประเทศไทยและเหตุการณ์ทวั่ โลก จึงเป็นโอกาสส�ำคัญของเรา
ในการเรียนรู้วิจัยระบบและนโยบายสุขภาพของไทยและโลก
จากโควิด-19
เริ่มจากความน่าสงสัยเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อร้อยปีก่อน
ประเทศไทยเรารู้ได้อย่างไรว่าใครติดเชื้อและติดเชื้อมากถึง
ร้อยละ 27 ของประชากรทั้งหมด(3) ส่วนปัจจุบันนี้ เทคโนโลยี
รหัสพันธุกรรมก้าวหน้า เราใช้การตรวจหาตัวเชื้อไวรัสจาก
โพรงจมูกด้วยวิธสี ารพันธุกรรมเป็นการยืนยันว่าติดเชือ้ โควิด-

19 ส่ ว นการตรวจเลื อ ดดู ภู มิ คุ ้ ม กั น ต่ อ โควิ ด -19 ซึ่ ง เป็ น
เทคโนโลยีเก่ากว่า แม้ได้ผลบวกก็ยังไม่นับว่าเป็นรายป่วย ค�ำ
ตอบส่วนนี้น่าจะเป็นการวินิจฉัยโรคตามอาการ ซึ่งปัจจุบันก็
ยังเป็นวิธีปฏิบัติปกติในฐานข้อมูลโรงพยาบาล เช่น ตัวอย่าง
การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่รายงานว่าฐานข้อมูล
ผู ้ ป ่ ว ยโควิ ด ในโรงพยาบาลมี ค ่ า ท� ำ นายผลบวกถู ก ต้ อ ง
(positive predictive value) เพียงร้อยละ 91 เพราะยังยอม
ให้ใช้วิธีการวินิจฉัยโรคตามอาการได้(4)
ความน่าสงสัยว่าวัคซีนที่ประชาชนทั่วโลกให้ความหวัง
อย่างมากว่าจะยุติการระบาดได้ จะเป็นการเรียนรู้วิจัยระบบ
และนโยบายสุขภาพทัง้ ของไทยและโลกอย่างเข้มข้นในปี ค.ศ.
2021 จุ ด ท้ า ทายของประเทศไทยเริ่ ม จากการยกระดั บ
อุตสาหกรรมผลิตยาและวัคซีนของประเทศให้เกิดความมัน่ คง
ทางยา เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเพราะ
ผลิตได้มากพอจนส่งออกสร้างรายได้ให้ประเทศ จุดท้าทาย
ของโลกคือประชาชนในประเทศยากจนจะได้รบั วัคซีนในเวลา
ที่ใกล้เคียงกับประเทศร�่ำรวยหรือไม่ และจุดท้าทายภายใน
แต่ละประเทศคือ ประชาชนกลุ่มที่ควรได้รับวัคซีนก่อน-หลัง
เป็นไปตามล�ำดับทางวิชาการหรือไม่ รวมทัง้ ความท้าทายของ
การให้วัคซีนกับกลุ่มประชากรวัยท�ำงานซึ่งเป็นกลุ่มคนที่
ระบบบริการสุขภาพไม่ได้มีประสบการณ์มากนัก(5)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology, IT)
เป็นสิ่งแทรกแซง (intervention) อย่างใหม่ที่เพิ่งเข้ามามี
บทบาทในการควบคุมป้องกันโรค บทเรียนจากเกาหลีใต้
ไต้หวัน และสิงคโปร์ เป็นตัวอย่างส�ำคัญของการน�ำ IT มาใช้
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