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หลงัจากที5สถานการณ์ทัZงในประเทศและต่างประเทศขยายวงกวา้งขึZน พบผูติ้ดเชืZอใหม่ทุกวนั กมี็คาํถามวา่ การระบาดของ

ประเทศไทยจะเขา้สู่ระยะที5 3 เมื5อไร โดยเฉพาะเมื5อมีข่าวจากกระทรวงมหาดไทย ที5ยกระดบัการเตือนภยัเป็นระดบัที5 3 ทาํให้

เกิดความสงสยัวา่ การเตือนภยัระดบัที5 3 นีZ  หมายถึงการระบาดเขา้สู่ระยะที5 3 หรือไม่ 

ขออธิบายวา่ เรากาํลงัพดูถึงสองสิ5งคือ “ระยะ” ของการระบาด และ “ระดบั” การเตือนภยั 

ระยะของการระบาดที5ประเทศไทยใช ้มาจากคาํวา่ Epidemic stage ซึ5 งจริงๆ ต่างจาก Epidemic Phase อยูพ่อสมควร ในตอนทา้ย

ของบทความนีZค่อยกล่าวถึง Epidemic Phase แต่ตอนนีZมาดูเรื5อง Epidemic stage ก่อน  

• การระบาดระยะที5 1 (Stage 1) หมายถึงการระบาดเกิดนอกประเทศไทย ดูไดจ้ากการรายงานวา่ ผูติ้ดเชืZอ COVID-19 

เป็นผูที้5ติดเชืZอจากประเทศอื5น แลว้เดินทางเขา้มา ถูกตรวจพบดว้ยระบบเฝ้าระวงัของประเทศ  

• การระบาดระยะที5 2 (Stage 2) หมายถึง เริ5มมีการติดต่อในประเทศไทย โดยคนไทยติดจากผูที้5ติดโรคนีZ ในต่างประเทศ 

ในทางระบาดวทิยามองวา่ มีการติดต่อ รุ่นเดียว (Gen 1) คือ จากผูที้5ติดเชืZอจากต่างประเทศ จึงเป็นการติดเชืZอใน

วงจาํกดั 

• การระบาดระยะที5 3 (Stage 3) หมายถึง มีการติดเชืZออยา่งต่อเนื5องหลายรุ่นต่อเนื5องกนัไป (Gen 2, Gen 3, …) วา่ง่ายๆ

คือ การติดต่อระหวา่งคนที5อยูใ่นประเทศดว้ยกนั เมื5อถึงระยะนีZแลว้ จาํนวนผูติ้ดเชืZอในประเทศจะเพิ5มแบบทวคูีณ  

ส่วนระดบัการเตือนภยั มีสามระดบัไดแ้ก่ ระดบัที5 1 ใหเ้ฝ้าติดตามข่าว ระดบัที5 2 ใหเ้ตรียมป้องกนัตนเอง ระดบัที5 3 คือ 

หลีกเลี5ยงการเดินทางไปในพืZนที5เสี5ยงภยั ส่วนระดบัที5 4 คือ หา้มเดินทางเขา้ออกพืZนที5เสี5ยงภยั  

จนถึงตน้เดือนมีนาคม ประเทศไทยยงัอยูใ่นการระบาดระยะที5 2 อยา่งไรกดี็ ผูเ้ชี5ยวชาญเชื5อวา่ ไม่ชา้กเ็ร็ว เราจะเขา้สู่การระบาด

ระยะที5 3 แน่นอน การชะลอเวลาออกไปมีผลดีคือทาํใหร้ะบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขมีความพร้อมมากขึZน การเขา้

สู่ระยะที5 3 อยา่งชา้ๆ ยงัจะช่วยลดปฏิกิริยาของสาธารณชนใหมี้ความตระหนก (Panic) นอ้ยกวา่ดว้ย  

กรมควบคุมโรคไดค้าดการณ์การระบาดและเสนอมาตรการในระยะที5 3 ไว ้โดยอธิบายวา่โอกาสที5ประเทศไทยจะเขา้สู่ระยะที5 3 

เป็นเนื5องจากความเสี5ยงต่างๆรอบตวัเรา ไดแ้ก่  

1. สถานการณ์การระบาดในประเทศอื5นๆ โดยเฉพาะในยโุรปและอเมริกา ที5ทวคีวามรุนแรงขึZนเรื5อยๆ  

2. แมป้ระเทศที5ดูเหมือนไม่มีการระบาดมากนกั แต่หากเป็นประเทศที5ระบบสาธารณสุขไม่เขม้ขน้เพียงพอกอ็าจจะมี

ผูป่้วยหรือผูติ้ดเชืZอจากประเทศเหล่านัZนเดินทางมาประเทศไทยได ้ 

3. ผูป่้วยส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง ทาํใหผู้ติ้ดเชืZอที5ไม่มีอาการป่วยหรือป่วยเลก็นอ้ยผา่นระบบคดักรองเขา้มาได ้ 

4. ประเทศไทยมีผูติ้ดเชืZอภายในประเทศที5ไม่สามารถระบุตน้ตอของการติดเชืZอได ้ 

5. ประเทศไทยยงัมีการจดักิจกรรมรวมตวักนัจาํนวนมากอยา่งต่อเนื5อง  

การคาดการณ์นีZ  กล่าวถึงความเป็นไปไดข้องการระบาดในประเทศไทย 3 ฉากทศัน ์(Scenarios) คือ  

• ฉากทศันที์5 1 ระบาดรุนแรง เพราะไม่มีการควบคุม (R0 = 2.2) จุดสูงสุดของการระบาดจะอยูใ่นเดือนสิงหาคม คาดวา่มี



ผูติ้ดเชืZอรวมแลว้ 16.7 ลา้นคน ในหนึ5งปี – ไม่น่าเกิดขึZน เพราะการควบคุมที5ผา่นมาไดผ้ลดี 

• ฉากทศันที์5 2 สามารถชะลอการระบาดไดพ้อสมควร (R0 = 1.8) จุดสูงสุดของการระบาดจะอยูใ่นเดือนมกราคม ถึง 

กมุภาพนัธ์ คาดวา่มีผูติ้ดเชืZอ 9.9 ลา้นคน ในสองปี  

• ฉากทศันที์5 3 สามารถควบคุมโรคไดดี้ (R0 = 1.6) จุดสูงสุดของการระบาดจะอยูใ่นปี พ.ศ. 2564 และการระบาดจะ

กลายเป็นตามฤดูกาล และโรค COVID-19 จะกลายเป็นโรคประจาํถิ5นของประเทศไทย คาดวา่จะมีผูติ้ดเชืZอ 4 แสนคน

ในสองปี  

 

Source: ศูนยป์ฎิบติัการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

การระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทย จะเป็นไปตามฉากทศันใ์ด ขึZนอยูก่บัทุกฝ่ายที5จะช่วยกนั แน่นอนวา่เราอยากให้

ระบาดนอ้ยที5สุด และหมดไปเลย ซึ5 งกวา่จะถึงจุดนัZน อาจตอ้งใชม้าตรการอื5นเพิ5มเติม เช่น การตรวจคดักรองที5แม่นยาํ การตรวจ

รักษาที5ไดผ้ลชะงดั และการมีวคัซีนที5คนส่วนใหญ่สามารถเขา้ถึงได ้ 

สุดทา้ยเป็นเรื5อง Epidemic phase ที5ถูกใชส้บัสนกบัคาํวา่ Epidemic stage เพราะในภาษาไทย ใชค้าํวา่ ระยะของการระบาด

เหมือนกนั จริงๆแนวคิดเรื5องนีZ เป็นการมองภาพรวมการระบาดที5ขยายตวัถึงระดบัโลก จึงสมควรเรียกวา่ Pandemic phase 

มากกวา่ เรื5องความสบัสนนีZ เกิดมาก่อนแลว้ ศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรคแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (US CDC) จึงใชค้าํวา่ 

Pandemic Interval Framework (PIF) แทน อยา่งไรกดี็ เพื5อเขา้ใจเรื5องนีZ  เราสามารถดูตวัอยา่ง จากการใชข้ององคก์ารอนามยัโลก 

ในคราวการระบาดของไขห้วดัใหญ่ H1N1 เมื5อปี ค.ศ. 2009 ดงัในภาพนีZ   



 

สาํหรับพวกเราใน BDMS ระยะนีZ  ลืมๆคาํวา่ Epidemic phase ไวก่้อน หนัมามอง Epidemic stage ไวบ้า้งกพ็อ และช่วยกนั

ป้องกนั ทัZงผูรั้บบริการ ตวัเราเองและคนรอบขา้ง เพราะแต่ละวนัที5ผา่นไปโดยเรายงัไม่เขา้ “ระยะที5 3” กห็มายถึงความเป็นไปได้

ที5มากขึZน ที5การระบาดของประเทศไทยจะเป็นไปตาม ฉากทศันที์5 3 คือ มีผูป่้วยนอ้ยที5สุดนั5นเอง  

ผูส้นใจสามารถติดตามขอ้มูลเพิ5มเติมไดที้5 www.bangkokhealth.com  
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