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บทคัดย่อ สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ว่าพบกลุ่มผู้ป่วยมีอาการปอดบวม
โดยไม่ทราบสาเหตุในเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อมามีรายงานว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ หรือ Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) เป็ นสาเหตุของโรคและได้ แพร่
ระบาดไปยังประเทศอื่นๆ ประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยันรายแรกซึ่งเดินทางมาจากประเทศจีน เมื่อวันที่ 8 มกราคม
2563 จนกระทัง่ ช่วงต้ นเดือนมีนาคม 2563 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็ นทวีคณ
ู ซึ่งคาดว่าเกิดการแพร่กระจายเชื้อในสนามมวย
และสถานบันเทิง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพิ่อวิเคราะห์สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในสถานบันเทิงของ
ประเทศไทย และคาดการณ์สถานการณ์ทอ่ี าจน�ำไปสูก่ ารระบาด ผู้วจิ ยั ใช้ การทบทวน เอกสาร รายงานการสอบสวน
และบทสรุปผู้บริหาร (executive summary) ของข้ อมูลการสอบสวนโรคที่ส่งเข้ ามาที่กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และใช้ การส�ำรวจสิง่ แวดล้ อม โดยการสังเกตในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งทีเ่ คยมีการแพร่ระบาด
COVID-19 ผลการศึกษาพบว่า เหตุการณ์การระบาด COVID-19 ในสถานบันเทิงของไทย เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ท่ี
สามของเดือนมีนาคม 2563 จ�ำนวนผู้ตดิ เชื้อ COVID-19 ที่เกี่ยวข้ องกับสถานบันเทิง 463 ราย จากผู้ตดิ เชื้อทั้ง
ประเทศ 3,090 ราย (มกราคม - พฤษภาคม 2563) เท่ากับร้ อยละ 15.4 ในกลุ่มผู้ตดิ เชื้อรุ่นแรก (ผู้ป่วยที่มปี ระวัติ
ไปสถานบันเทิงโดยตรง) ส่วนใหญ่ไม่มอี าการหรือมีอาการเล็กน้ อย เป็ นเพศหญิง 230 ราย (ร้ อยละ 57.9) และเป็ น
พนักงานที่สมั ผัสกับแขกโดยตรง 205 ราย (ร้ อยละ 51.64) ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 การส�ำรวจสิ่งแวดล้ อม
พบว่ าสถานบันเทิงดังกล่ าวมีการจัดโต๊ะส�ำหรับแขกค่อนข้ างใกล้ ชิดกันและมีการถ่ายเทอากาศไม่สะดวก รวมถึง
ผู้ใช้ บริการส่วนหนึ่งก็มปี ระวัตใิ นการใช้ ของใช้ ร่วมกัน ดังนั้นหากมีการอนุญาตให้ เปิ ดสถานบันเทิงได้ อกี ครั้ง ต้ องมี
ความเข้ มงวดในการรักษาระยะห่างทางกายภาพ และการปรับปรุงสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสมเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ รวมถึงเข้ มงวดในพฤติกรรมเสี่ยงของแขกและพนักงาน
ค�ำส�ำคัญ: โรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019; เชื้ อ SARS-CoV-2; COVID-19; สถานบันเทิง
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บทน�ำ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease
2019: COVID-19) เป็ นการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
ที่เกิดจากเชื้อไวรัส Severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ซึ่งมีจุดเริ่ มต้ นจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน แล้ วต่อมาเกิดการระบาดใหญ่
เป็ นวิกฤตทั่วโลกตลอดทั้งปี 2563 รวมถึงประเทศไทย
หากนับถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 จ�ำนวนผู้ติดเชื้อ
COVID-19 ทั่วโลกมีมากถึง 24,299,923 คน และมี
ผู้เสียชีวิต 827,730 คน โดยประเทศที่มีผ้ ูติดเชื้อมาก
ทีส่ ดุ 3 ล�ำดับแรก ได้แก่สหรัฐอเมริกา บราซิล และอินเดีย(1)
โรค COVID-19 เป็ นการติดเชื้อในกลุ่มเดียวที่ทำ� ให้
เกิดโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East
Respiratory Syndrome : MERS) และโรคทางเดินหายใจ
เฉียบพลันรุนแรง (Severe Acute Respiratory Syndrome:
SARS)(2) COVID-19 แพร่กระจายจากคนสูค่ นเป็ นหลัก
โดยผ่านทางละอองเล็กๆ (droplet) ซึ่งจะถูกขับออกไป
เมื่อผู้ท่เี ป็ นโรค COVID-19 มีอาการขณะไอจามหรือ
พูด ผู้คนสามารถติด COVID-19 ได้ หากพวกเขาหายใจ
เอาละอองเหล่านี้จากผู้ทต่ี ดิ เชื้อไวรัส ละอองเหล่านี้สามารถ
ตกลงบนวัตถุและพื้นผิวรอบตัวบุคคล เช่น โต๊ะ ลูกบิดประตูและราวจับ ผู้คนสามารถติดเชื้อได้ จากการสัมผัส
สิ่งของหรือพื้นผิวเหล่านี้ จากนั้นสัมผัสตาจมูกหรือปาก
ได้ (2)
ส�ำ หรั บ สถานการณ์ ใ นประเทศไทย ในวั น ที่ 12
มกราคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันพบผู้ป่วย ติด
เชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยครั้งแรกเป็ นนักท่องเทีย่ ว
หญิงชาวจีน อายุ 61 ปี ทีเ่ ดินทางมาจากเมืองอูฮ่ น่ั สาธารณรัฐประชาชนจีน และในวันที่ 31 มกราคม 2563 พบผู้ป่วย
ชาวไทยรายแรก เป็ นคนขับรถแท็กซี่ อายุ 50 ปี ซึ่งมี
ประวัติรับผู้โดยสารชาวจีน หลังจากนั้นสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID-19 ก็รนุ แรงขึ้น และแพร่กระจายไป
ยังหลายจังหวัดของประเทศไทย(3)
ต่อมาเริ่มมีการรายงานของการติดเชื้อแบบเป็ นกลุ่ม
ก้อน (cluster) ซึ่งใช้ เรียกกรณีตรวจพบผู้ตดิ COVID-19
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ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปในรอบ 14 วัน โดยทุกคนมีท่มี าจาก
แหล่งเดียวกันและอาจมีช่วงเวลาสัมผัสใกล้ กนั การระบุ
จ�ำนวนผู้ติดเชื้อหลังจากที่มีการกระจายจากกลุ่มก้ อนไป
แล้ ว จะท�ำได้ ยาก เนื่องจากการพบผู้ติดเชื้อหลังจาก
กระจายออกไปแล้ วนั้น มีความเป็ นไปได้ ท่ผี ้ ูติดเชื้ออาจ
รับเชื้อมาจากที่อ่นื ไม่ใช่ในคลัสเตอร์เดียวกับผู้ป่วยราย
แรกที่รับรายงาน และท�ำให้ ระบุจำ� นวนได้ ยาก จึงควรต้ อง
สอบสวนโรคอย่างเร็วที่สดุ เพื่อป้ องกันควบคุมโรคไม่ให้
แพร่กระจายไปวงกว้ าง(4)
ในช่วงต้ นเดือนมีนาคม 2563 เกิดจ�ำนวนผู้ตดิ เชื้อCOVID-19 ในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดย
เกิดการติดเชื้อเป็ นกลุ่มก้ อนในสถานที่ท่สี ำ� คัญ 2 แห่ ง
คือ สนามมวย และสถานบันเทิง ที่ผ่านมาการรายงาน
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในสถานบันเทิงทีเ่ ผย
แพร่สสู่ าธารณะมักเป็ นในลักษณะภาพรวม โดยมีข้อมูลทาง
ระบาดวิ ท ยา รวมถึ ง ปั จ จั ย เสี่ ย งของการติ ด เชื้ อ
COVID-19 ไม่มากนัก ดังนั้น การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษา สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในสถาน
บันเทิงของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในช่ วงที่มี
อัตราการระบาดสูง (มีนาคม – เมษายน 2563) และ
ประเมินปั จจัยเสี่ยงที่อาจน�ำไปสู่การระบาด เพื่ อเพิ่ ม
องค์ความรู้ในการเฝ้ าระวังและควบคุมโรคต่อไป

วิธีการศึกษา

รูปแบบการศึกษา
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง
(cross-sectional descriptive study)
ประชากรและเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
ประชากรการศึกษาแบ่งเป็ นสองส่วน ส่วนที่ 1 ใช้
ข้ อมู ลทุ ติยภูมิซ่ึงเป็ นข้ อมู ลผู้ ป่วยยืนยันจากทีมข้ อมู ล
ปฏิบตั กิ ารภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operations Center: EOC) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 11
พฤษภาคม 2563 ในส่วนที่ 2 ทีมผู้เขียนได้ ลงส�ำรวจ
สภาพแวดล้ อมทีส่ ถานบันเทิงแห่งหนึ่ง ทีเ่ คยมีการระบาด
ในช่วงต้ นเดือนมีนาคม 2563
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การวิเคราะห์เชิงพรรณนาสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานบันเทิงของไทย

การเก็บรวบรวบข้อมูล
ในส่ วนที่ 1 ใช้ การทบทวนเอกสาร รายงานการ
สอบสวน และบทสรุปผู้บริหาร (executive summary)
ของข้ อมูลการสอบสวนโรคที่ส่งเข้ ามาที่กองระบาดวิทยา
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตัวแปรที่เก็บได้ แก่
เพศ อายุ อาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับสถานบันเทิง (นักท่องเที่ยว เจ้ าของกิจการ พนักงานรักษาความปลอดภัย และ
พนักงานอื่นๆ) ความรุนแรง (มีอาการเล็กน้ อยหรือไม่มี
อาการ มีภาวะปอดอักเสบและเสียชีวิต) สถานที่ต้ังของ
สถานบันเทิง และลักษณะสถานบันเทิง (ผับ บาร์ คลับ
และอื่นๆ)
ในส่วนที่ 2 ใช้ การส�ำรวจสภาพแวดล้ อมในพื้นที่จริง
เป็ นสถานที่ท่เี คยเกิดการระบาด COVID-19 เป็ นกลุ่มก้ อนเป็ นสถานบันเทิง ประเภทบาร์ โดยมีผ้ ูสงั เกต 4 คน
โดยสัมภาษณ์เจ้ าของสถานบันเทิงและพนักงานในสถาน
บันเทิงแห่ งนั้น จ�ำนวน 1 คน ใช้ เวลาเดินส�ำรวจและ
สัมภาษณ์ประมาณ 1 ชั่วโมง ข้ อมูลจากการส�ำรวจสิ่งแวดล้ อมได้ นำ� มาเทียบเคียงกับรายงานการสอบสวนของ
ผู้ป่วยรายก่อนๆ เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้ ความถี่และร้ อยละ ส�ำหรับตัวแปรกลุ่ม และค่ า
เฉลี่ยกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต�่ำสุดและค่าสูงสุด
ส�ำหรับตัวแปรต่อเนื่องการแสดงจ�ำนวนผู้ป่วยที่สมั พันธ์
กับเวลาน�ำเสนอในรูปแบบเส้ นโค้ งการระบาด นอกจาก
นั้นได้ พรรณนาปั จจัยเสี่ยงที่ระบุไว้ ในแบบรายงานการ
สอบสวน โดยนิยามทางปฏิบตั กิ ารแบ่งประชากรที่ศกึ ษา
ออกเป็ นสองรุ่น คือ ผู้ตดิ เชื้อรุ่นแรก (first generation)
หมายถึงผู้ป่วยที่มีประวัติว่าเคยไปสถานบันเทิงโดยตรง
และผู้ตดิ เชื้อรุ่นสอง (second generation) หมายถึง ผู้ป่วย
ที่ไม่ได้ ไปสถานบันเทิง แต่มีประวัติว่าสัมผัสกับผู้ป่วยที่
ไปสถานบันเทิง (ไม่ว่าจะเป็ นการสัมผัสในครอบครัวหรือ
สัมผัสในที่ทำ� งาน)
จริยธรรมการวิจยั
การศึกษานี้เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการสอบสวน
โรค COVID-19 ของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
วารสารวิชาการสาธารณสุข 2564 ปี ที ่ 30 ฉบับเพิ่มเติม 1

กระทรวงสาธารณสุข จึงไม่มีความจ�ำเป็ นต้ องขออนุมัติ
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อย่างไร
ก็ตาม การน�ำเสนอผลการศึกษาได้ นำ� เสนอในรูปแบบที่
ผู้อ่านไม่สามารถระบุตวั บุคคลของผู้ป่วยได้

ผลการศึกษา

ผลการวิเคราะห์เชิงสถิติ
ประเทศไทยมีผ้ ูป่วยยืนยัน COVID-19 ทั้งหมด
3,015 คน (ข้ อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563) เป็ น
ผู้ตดิ เชื้อจากสถานบันเทิงและต่อเนื่อง จ�ำนวน 463 ราย
โดยจ�ำแนกเป็ นผู้ตดิ เชื้อรุ่นแรก จ�ำนวน 397 ราย และ
ผู้ตดิ เชื้อรุ่นทีส่ อง จ�ำนวน 66 ราย คิดเป็ นสัดส่วน ร้ อยละ
15.4 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด ในจ�ำนวนนี้ส่วนใหญ่ ไม่ มี
อาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้ อย 7 ราย ที่มีภาวะปอด
อักเสบ (ร้ อยละ 1.5) และเสียชีวิต 5 ราย (ร้ อยละ 1.1)
ในกลุ่มผู้ตดิ เชื้อรุ่นแรก เป็ นเพศหญิง 230 ราย (ร้ อยละ 57.9) อายุเฉลี่ย 33 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10
ปี อายุต่ำ� สุด 18 ปี และอายุสงู สุด 82 ปี ในผู้ตดิ เชื้อรุ่น
สอง เป็ นเพศหญิง 47 ราย (ร้ อยละ 71.2) อายุเฉลี่ย 33
ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15 ปี อายุต่ำ� สุด 1 ปี และอายุ
สูงสุด 72 ปี นั่นคืออัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงของ
ผู้ตดิ เชื้อรุ่นแรก และผู้ตดิ เชื้อรุ่นสองมีความแตกต่างกัน
แต่อายุของผู้ติดเชื้อรุ่นแรก และผู้ติดเชื้อรุ่นที่สองมีค่า
ใกล้ เคียงกัน
ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งสองรุ่นพบมีอาการป่ วย
ขณะอาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้ตดิ เชื้อรุ่นแรก
241 ราย (ร้ อยละ 60.7) ผู้ตดิ เชื้อรุ่นสอง 41 ราย (ร้ อยละ 62.1) และจังหวัดภูเก็ต ผู้ติดเชื้อรุ่นแรก 47 ราย
(ร้ อยละ 65.2) ผู้ตดิ เชื้อรุ่นสอง 9 ราย (ร้ อยละ 13.6)
ตามล�ำดับ (ตารางที่ 1) ผู้ตดิ เชื้อรุ่นสองส่วนใหญ่ได้ รับ
เชื้อจากเพื่อน 43 ราย (ร้ อยละ 65.2) ครอบครัว 14 ราย
(ร้ อยละ 21.2) และคนไข้ 9 ราย (ร้ อยละ 13.7) ดัง
แสดงในตารางที่ 1
ผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อ COVID-19 ในรุ่นแรก มี
ลักษณะงานในสถานบันเทิง แตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่
S7

A Descriptive Analysis of Situation of Coronavirus Disease 2019 Outbreak in Entertainment Areas, Thailand
ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้ นฐานของผูป้ ่ วย		
ข้ อมูลผู้ป่วย
เพศหญิง
อายุ (ปี )

รุ่นแรก

— จ�ำนวน/ผู้ป่วยทั้งหมด (ร้ อยละ)
— อายุเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
— สูงสุด - ต�่ำสุด

ที่อยู่ขณะป่ วย		
1. กรุงเทพมหานคร - จ�ำนวน (ร้ อยละ)
2. ภูเก็ต - จ�ำนวน (ร้ อยละ)

เป็ นพนักงานในร้ านทีส่ มั ผัสกับปัจจัยเสี่ยงโดยตรง จ�ำนวน
205 ราย (ร้ อยละ 51.6) รองลงมาเป็ นนักท่องเที่ยว 154
ราย (ร้ อยละ 38.8) และเป็ นผู้จัดการร้ าน จ�ำนวน 16
ราย (ร้ อยละ 40) (ภาพที่ 1)
สถานบันเทิงในประเทศไทย จ�ำแนกออกหลายประเภท

รุ่นสอง

230/397 (57.9)
33.3±10.2
(82, 2)

47/66 (71.2)
33.1±15.0
(72, 1)

241 (60.7)
47 (11.8)

41 (62.1)
9 (13.6)

เช่น คลับ บาร์ และผับ ในรายงานการสอบสวนจะสามารถ
ระบุช่ ือสถานบันเทิงได้ พบว่าเป็ นสถานบันเทิงประเภท
คลับมากที่สดุ รองลงมาได้ แก่สถานบันเทิงประเภทบาร์
สถานบันเทิงส่ วนใหญ่ ท่ีมีการรายงานว่ าผู้ ป่วยเคยไป
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร (166 แห่ง) เฉพาะเขต

รูปภาพที่ 1 ลักษณะงานในสถานบันเทิงของผูต้ ิดเชื้ อ COVID-19 ของผูต้ ิดเชื้ อรุ่นแรก - จ� ำนวน (ร้อยละ)

154 (38.8)

7 (1.8)
4 (1.0) 11 (2.8)

พนักงานรักษาความปลอดภัย

16 (4.0)

เจ้ าของหรือผู้จัดการ

พนักงานที่ไม่ได้ สมั ผัสกับแขก
โดยตรง

205 (51.6)

พนักงานที่สมั ผัสกับแขก
โดยตรง เช่น พนักงานต้ อนรับ
หรือนักเต้ น
นักท่องเที่ยว
อื่นๆ
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การวิเคราะห์เชิงพรรณนาสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานบันเทิงของไทย

ที่สามารถระบุช่อื ได้ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบมากที่สดุ
ที่เขตวัฒนา (22 แห่ง) รองลงมาได้ แก่ เขตคลองเตย
(20 แห่ง) และสวนหลวง (11 แห่ง) เมื่อพิจารณาด้ วย
เส้ นโค้ งการระบาด ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มี
แนวโน้ มพบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มมากขึ้นทัง้ รุ่นแรกและรุ่นสอง
ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 และพบผู้ป่วยใหม่รายวันมาก
ที่สดุ ในช่วงสัปดาห์ท่สี ามของเดือนมีนาคม 2563 ทั้งนี้ใน
วันที่ 17 มีนาคม 2563 มีคำ� สัง่ ประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉิน
ตามพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุ ก เฉิ น ก�ำ หนดให้ มี ก ารปิ ดสถานบั น เทิง ทุ ก แห่ ง ใน
กรุงเทพมหานครก่อนขยายไปทั่วประเทศ หลังจากนั้น
ช่ วงปลายเดือนมีนาคม 2563 จ�ำนวนผู้ป่วยจากสถาน
บันเทิงเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง พบผู้ป่วยรายสุดท้ ายที่มี
ประวัตเิ ดินทางไปสถานบันเทิงในวันที่ 18 เมษายน 2563
(ภาพที่ 2)
การส�ำรวจสิง่ แวดล้อมและการตรวจสอบรายงาน
การสอบสวนโรคเพือ่ ประเมินความเสีย่ งการติดเชื้ อ
จากการได้ ลงพื้นที่ประเมินสิ่งแวดล้ อมสถานบันเทิง
แห่ งหนึ่งที่มีการระบาดของ COVID-19 ในช่วงเดือน
มีนาคม 2563 และได้ สมั ภาษณ์เจ้ าของร้ าน พบว่า ร้ านมี
ลักษณะเป็ นอาคารพาณิชย์ 4 คูหา กว้ าง 20 เมตร ยาว 6
เมตร เพดานสูง 2.5 เมตร โซนด้ านในเป็ นห้ องปรับ
อากาศ มีโต๊ะจ�ำนวน 7-8 โต๊ะ ระยะห่างระหว่างโต๊ะไม่

เกิน 1 เมตร รับลูกค้ าได้ ประมาณ 70-80 คน และโซน
ด้ านนอกเปิ ดโล่ ง เปิ ดกิจการเป็ นบาร์เบียร์ ให้ บริการ
ตั้งแต่เวลา 17.00-02.00 น. พนักงานเสิร์ฟประมาณ
30 คน พนักงานดูแลลูกค้ าประมาณ 20 คน พนักงานที่
บาร์ 3 คน แคชเชียร์ 3 คน และแม่บ้าน 1 คน ลูกค้ าส่วน
ใหญ่เป็ นชาวยุโรป ประมาณร้ อยละ 50.0 รองลงมาเป็ น
ชาวจีน ร้ อยละ 40.0 ลักษณะการให้ บริการ เมื่อมีลูกค้ า
พนักงานดูแลลูกค้ าจะพาลูกค้ ามานั่งที่โต๊ะ พนักงานเสิร์ฟ
จะน�ำเมนูมาให้ ลูกค้ าสั่งเครื่องดื่ม หลังจากนั้นจะมาสั่ง
และรับเครื่องดื่มที่บาร์เบียร์พร้ อมบิล มาให้ ลูกค้ าที่โต๊ะ
กิจกรรมภายในร้ านจะมีวงดนตรีสดเล่น คืนละ 5 วง วงละ
8 คน นักร้ องจะน�ำไมค์สว่ นตัวมาร้ องเพลง ยกเว้ นนักร้ อง
บางคนที่ใช้ ไมค์ของทางร้ าน น�ำ้ ดื่มของนักดนตรีจะมีเป็ น
ขวดแยกเฉพาะคน ส่วนของพนักงานคนอื่นจะใช้ ต้ กู ดน�ำ้
ร่วมกัน ไม่มแี ก้ วส่วนกลาง พนักงานแต่ละคนจะมีภาชนะ
เฉพาะตัวบุคคล พนักงานบางส่วนจะมีการจับกลุ่มกัน
รับประทานอาหารที่โซนด้ านนอกของร้ าน ครั้งละ 2-3
คน (ภาพที่ 3)
เมื่อเทียบเคียงกับแบบรายงานการสอบสวนพบว่า มี
ความคล้ ายกัน ในหลายๆ เหตุการณ์การระบาด ผู้ป่วย
บางรายมีประวัตกิ ารใช้ สง่ิ ของร่วมกัน เช่น จาน ชาม และ
แก้ วน�ำ้ บางรายให้ ประวัตวิ ่าแลกบุหรี่และสูบบารากุร่วม
กัน และการอยู่ในสถานบันเทิงค่อนข้ างใกล้ ชิดกัน บาง

ภาพที่ 2 เส้นโค้งการระบาดของผูต้ ิดเชื้ อ COVID-19 ในสถานบันเทิง
ผูต้ ิดเชื้ อรุ่นแรก
60

จ� ำนวนผูป้ ่ วย

50
40

ผูต้ ิดเชื้ อรุ่นสอง

เริม่ มีคำ� สัง่
ปิ ดสถานบันเทิง
17 มี.ค. 2563

30
20
10
0

01 ก.พ. 20 08 ก.พ. 20 15 ก.พ. 20 22 ก.พ. 20 29 ก.พ. 20 07 มี.ค. 20 14 มี.ค. 20 21 มี.ค. 20 28 มี.ค. 20 04 เม.ย. 20 11 เม.ย. 20 18 เม.ย. 20 25 เม.ย. 20

วันทีป่ ่ วย

วารสารวิชาการสาธารณสุข 2564 ปี ที ่ 30 ฉบับเพิ่มเติม 1
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ภาพที่ 3 ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในสถานบันเทิงแห่งหนึง่
ประตู
ทางเข้ า

ภาชนะ

โต๊ะ 2

โซนห้ องครัว

โต๊ะ 7

โต๊ะ 5

โต๊ะ 6

ห้ องน�ำ้
หญิง

โต๊ะ 8

ห้ องน�ำ้
ชาย

แก้ ว/เครื่องดื่ม

โต๊ะ 2

โต๊ะ 4

บาร์เบียร์

โซนดนตรี

โต๊ะ 1

แคชเชียร์

สถานบันเทิงมีการปล่อยควันไอน�ำ้ ออกมาทั่วบริเวณใน ใจลูกค้ าที่มาเที่ยวในสถานบันเทิง และเป็ นการสัมผัส
ใกล้ ชิดระหว่างแขกกับพนักงานบริการ ส่งผลท�ำให้ เกิด
ขณะที่แขกเต้ นหรือร้ องเพลง
การแพร่เชื้อระหว่างบุคคลได้ พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ใช้
บริการสถานบันเทิงประเภทคลับ คลับเป็ นสถานที่กนิ ดื่ม
วิจารณ์
จากผลวิเคราะห์การระบาด COVID-19 ในสถาน (ดื่มแอลกอฮอล์) ฟังเพลง และเต้ นตามจังหวะเพลงใน
บั น เทิง ของประเทศไทยได้ ข้ อ ค้ น พบว่ า ผู้ ป่ วยยื น ยั น บริเวณโต๊ะ หรือเต้ นร�ำตรงไหนก็ได้ ไม่จำ� กัดท�ำให้ เป็ นการ
ผู้ติดเชื้อทั้งรุ่นแรกและรุ่นสองเป็ นเพศหญิง เนื่องจาก สัมผัสกันแบบใกล้ ชิด และจากการส�ำรวจความเสี่ยงของ
เหตุการณ์การระบาด ครั้งนี้มกี ารเชื่อมโยงกับลักษณะงาน การติดเชื้อในสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง ประเภทบาร์ พบว่า
ในสถานบันเทิง ส่วนใหญ่เป็ นพนักงานในร้ านที่สมั ผัสกับ โต๊ะที่น่ังดื่ม บริเวณห่างกันไม่เกิน 1 เมตร ท�ำให้ หากมี
ปัจจัยเสี่ยงโดยตรง เช่น พนักงานต้ อนรับ พนักงานเสิร์ฟ การไอจามระหว่างโต๊ะ ละอองฝอยสามารถกระจายได้ ใน
หรือพนักงานให้ บริการลูกค้ า ซึ่งเป็ นเพศหญิงในการท�ำ ระยะ 1 เมตรท�ำให้ เกิดการแพร่เชื้อได้ ภายในเป็ นห้ อง
หน้ าที่น้ ีจึงท�ำให้ ผ้ ูตดิ เชื้อยืนยัน COVID-19 ในรุ่นแรก ปรับอากาศ อากาศไม่ถ่ายเท แออัด ไม่ได้ เป็ นไปตาม
เป็ นผู้หญิง ส่วนรุ่นสองจากรายงานสอบสวนโรคพบว่า มาตรฐานซึ่งเชื้อโรค COVID-19 สามารถติดต่อได้ ทาง
กลุ่มเพศหญิงมักชักชวนกันไปสังสรรค์กนั หลังเลิกงาน มี อากาศผ่ า นการสูด หายใจเอาละอองฝอยขนาดเล็ก ที่
พฤติกรรมดื่มเหล้ าแก้ วเดียวกัน หรือรับประทานอาหาร แขวนลอยอยู่ ใ นอากาศเข้ า ไป โดยเฉพาะในสถานที่
ร่วมกันโดยไม่ใช้ ช้อนกลาง จึงท�ำให้ เชื้อแพร่กระจายไปสู่ อับอากาศ(6) จึงเป็ นอีกหนึ่งสาเหตุของการแพร่กระจาย
บุคคลอื่นได้ ง่าย โดยผู้สัมผัสใกล้ ชิดเช่ น เพื่อน และ เชื้อในครั้งนี้
ในช่วงเวลาดังกล่าวจังหวัดทีพ่ บผู้ตดิ เชื้อมากทีส่ ดุ คือ
ครอบครัว เป็ นต้ น โดยส่วนใหญ่ผ้ ูตดิ เชื้อทั้งสองรุ่นอายุ
เฉลี่ย 33 ปี ใกล้ เคียงกับงานวิจัยที่ว่า ส่วนใหญ่ผ้ ูหญิง กรุงเทพมหานคร และภูเก็ต ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นจังหวัดที่เต็ม
ท�ำงานในสถานบันเทิงอายุ 20-30 ปี (5) จึงเป็ นจุดดึงดูด ไปด้ วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เป็ นศูนย์รวม
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ของความบันเทิงทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็ นห้ างสรรพสินค้ าที่
มีอยู่ทว่ั เมือง สถานแหล่งความบันเทิงกลางคืน ท�ำให้ เป็ น
อีกหนึ่งจุดที่ดงึ ดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ เป็ นอย่างดี
จึงท�ำให้ พบผู้ติดเชื้อมากกว่าจังหวัดอื่น(7) หากพิจารณา
เส้ นโค้ งการระบาดจะพบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มมากขึ้นทั้งรุ่น
แรกและรุ่นสองในช่ วงเดือนสัปดาห์ท่ีสามของมีนาคม
2563 ซึ่ ง ในช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ก็พ บการระบาดของ
COVID-19 ในสถานที่ท่มี ีคนอยู่อย่างแออัด เช่ น ใน
ประเทศไทยก็มี เ หตุ ก ารณ์ท่ีส นามมวย และประเทศ
เกาหลีใต้ กม็ เี หตุการณ์การระบาดของ COVID-19 จาก
ไนต์คลับในกรุงโซล ส่งผลให้ รัฐบาลเกาหลีใต้ มคี ำ� สั่งปิ ด
สถานบั น เทิ ง ชั่ ว คราวเพื่ อ หยุ ด การแพร่ ร ะบาดของ
COVID-19(8)
จากการสอบสวนโรคของการระบาดในสนามมวย พบ
ว่ ามีผ้ ูป่วยที่ไปสนามมวย มาเที่ยวในสถานบันเทิงด้ วย
และส่วนใหญ่ผ้ ูป่วยยืนยันร้ อยละ 97.4 ไม่มีอาการป่ วย
สอดคล้ องกับงานวิจัยในสนามมวย พบผู้ป่วยไม่มอี าการ
ร้ อยละ 61.0(9) ซึ่งเหตุการณ์คล้ ายกันกับที่ประเทศ
เกาหลีใต้ ในช่วงวันหยุด 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม
2563 คนหนุ่มสาวจากทั่วประเทศที่ไปเที่ยวไนต์คลับใน
กรุงโซลติดเชื้อ COVID -19 และแพร่ ระบาดไปทั่ว
ประเทศ หลังจากนั้นรัฐบาลได้ ส่ังประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินตามพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548 สัง่ ปิ ดสถานบันเทิงทุกแห่งใน
กรุงเทพมหานคร วันที่ 17 มีนาคม 2563 มีการเคอร์ฟิว
ช่วงเวลา ตั้งแต่ 22.00 นาฬกิ าถึง 04.00 นาฬกิ า ครอบคลุม
ทุกจังหวัด หลังจากนั่นช่วงปลายมีนาคมท�ำให้ พบผู้ป่วย
ยืนยันการติดเชื้อ COVID-19 ลดลงอย่างต่อเนื่องและเจอ
ผู้ป่วยรายสุดท้ายทีม่ ปี ระวัตเิ ดินทางไปสถานบันเทิงในวันที่
18 เมษายน 2563 อย่ างไรก็ตามการวิเคราะห์ น้ ียังมี
ข้ อ จ�ำ กั ด บ้ า งประการคื อ ปั จ จั ย เสี่ ย งในการติ ด เชื้ อ
COVID-19 ในสถานบันเทิง ไม่สามารถศึกษาเป็ นแบบ
สถิติเชิงวิเคราะห์ได้ เนื่องจากข้ อจ�ำกัดในกลุ่มประชากร
ที่ศึกษา ข้ อมูลส่วนใหญ่เป็ นข้ อมูลทุติยภูมิซ่ึงเป็ นข้ อมูล
วารสารวิชาการสาธารณสุข 2564 ปี ที ่ 30 ฉบับเพิ่มเติม 1

ผู้ ป่วยยืนยันจากทีมข้ อมูลปฏิบัติการภาวะฉุ กเฉิ นทาง
สาธารณสุข (Emergency Operations Center: EOC) และ
รายงานการสอบสวนโรค ท�ำให้ ไม่สามารถระบุได้ ชัดเจน
เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลท�ำ ให้ เกิ ด การระบาดของโรค
COVID-19 ในสถานบันเทิงครั้งนี้ การตรวจผู้ป่วยยืนยัน
การติดเชื้อ COVID-19 ในสถานบันเทิงเป็ นการตรวจหา
เชื้อ SARS-CoV-2 ไม่ได้ มีการตรวจหาจีโนมของเชื้อ
SARS-CoV-2 ซึ่งการตรวจจีโนมดังกล่าว จะเป็ นการบ่ง
บอกว่าการระบาดครั้งนี้สายพันธุเ์ ชื้อทีร่ ะบาด เหมือนหรือ
แตกต่างจากการผู้ป่วยจากประเทศจีนอย่างไร เราสามารถ
บอกได้ ว่าเป็ นกลุ่มนักท่องเทีย่ วชาติใด เพราะช่วงทีร่ ะบาด
สถานบันเทิงต่างๆ มีนกั ท่องเที่ยวหลายเชื้อชาติ เพื่อเป็ น
ประโยชน์ ในการสอบสวนโรค และการวางมาตรการ
ควบคุม ป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 แต่จากการ
ศึกษาของพิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ และคณะ ได้
ศึกษาจีโนมของเชื้อ SARS-CoV-2 ที่พบ ณ สนามมวย
และสถานบันเทิง ในเขตกรุงเทพมหานคร ของประเทศไทยพบว่า เชื้อจากทั้ง 2 แหล่งจัดอยู่ใน clade S โดยมี
สายสัมพันธ์ใกล้ เคียงกับเชื้อจากเกาหลีใต้ และฮ่องกงใน
รูปแบบ sister lineage และสายพันธุเ์ ชื้อจากประเทศสเปน
และเม็กซิโกในรูปแบบ basal lineage ซึ่งแตกต่างจาก
สายพันธุข์ องเชื้อ SARS-CoV-2 ใน clade L ที่แยกได้
จากผู้ป่วยจากประเทศจีนในช่วงแรกของการระบาดของ
โรคโควิด-19 ในประเทศไทย ผลจากการวิเคราะห์สามารถ
อนุมานได้ ว่าเชื้อ SARS-CoV-2 จากทั้ง 2 แหล่งที่พบ
ในประเทศไทยมีลักษณะทางพันธุกรรมแตกต่างจากเชื้อ
ต้ นก�ำเนิดที่เป็ นศูนย์กลางการระบาดในประเทศจีน(10)
และจากการลงพื้นที่สำ� รวจสถานบันเทิง อีกประการหนึ่ง
ทีมลงส�ำรวจประเมินความเสี่ยงหลังจากสถานบันเทิงปิ ด
ไปแล้ วหนึ่งสัปดาห์ทำ� ให้ ทีมไม่ สามารถเห็นสภาพสิ่งแวดล้ อมที่เกิดขึ้นจริงในช่วงขณะที่เกิดการระบาด เพราะ
สถานที่ดังกล่าวได้ ทำ� ความสะอาด เคลื่อนย้ ายโต๊ะ และ
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่ อเตรี ยมปิ ดกิจการชั่วคราวหลังจาก
รัฐบาลได้ สง่ั ประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินฯ
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สรุป
สถานการณ์การระบาด COVID-19 ในสถานบันเทิง
ของไทย เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ทส่ี ามของเดือนมีนาคม พบ
ว่าเป็ นสถานบันเทิงประเภทคลับมากทีส่ ดุ ส่วนใหญ่ผ้ ปู ่ วย
ยืนยันรุ่นแรกและรุ่นสอง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 15.4 ใน
จ�ำนวนนี้ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้ อย ร้ อยละ
97.4 ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ลักษณะงานในสถานบันเทิง
ของผู้ตดิ เชื้อ COVID-19 รุ่นแรก เป็ นพนักงานที่สมั ผัส
กับแขกโดยตรง เช่น พนักงานเสิร์ฟ พนักงานดูแลลูกค้ า
จากทีมสอบสวนโรคลงส�ำรวจสถานที่เพื่อประเมินความ
เสี่ยง พบว่า อาคารมีลักษณะเป็ นอาคารพาณิชย์ 4 คูหา
กว้ าง 20 เมตร ยาว 6 เมตร เพดานสูง 2.5 เมตร โซน
ด้ านในเป็ นห้ องปรับอากาศ มีโต๊ะ 7-8 โต๊ะ การเว้ นระยะ
ห่ างระหว่างโต๊ะและที่น่ังไม่เกิน 1 เมตร ข้ างในอากาศ
ถ่ายเทไม่สะดวก ซึ่งเป็ นจุดที่ทำ� ให้ เชื้อแพร่กระจายได้ ง่าย
และเชื้อดังกล่าวเป็ นเชื้อที่พบในนักท่องเที่ยวต่างชาติ จึง
ได้ มีการวางมาตรการควบคุมป้ องกันโรคติดเชื้อไวรั ส
COVID-19 โดยเบื้ องต้ น ก�ำ หนดให้ มี ก ารปิ ดสถาน
บัน เทิง ทุ ก แห่ ง ในกรุง เทพมหานคร ก่ อ นขยายไปทั่ว
ประเทศ หลังจากนั้น ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 ท�ำให้
พบผู้ติดเชื้อลดลงเรื่อยๆ ดังนั้นการดูแลสุขภาพอนามัย
ของตนเองโดยสวมหน้ ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการสัมผัส
บริเวณหน้ า เลี่ยงพื้นที่แออัด และการใกล้ ชิดผู้ป่วย รวม
ทั้งกินอาหารร้ อน ใช้ ช้อนกลางเฉพาะของตนเอง และ
หมั่นล้ างมือให้ สะอาดด้ วยสบู่อย่ างถูกวิธี หรือใช้ เจลแอลกอฮอล์ท่มี สี ่วนผสมของแอลกอฮอล์ มากกว่า 70%
การเฝ้ าระวัง และสังเกตอาการของตนเอง พบแพทย์หรือ
รายงานต่อแพทย์ เมื่อมีความเสี่ยง มีความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับไวรัส การติดตามข้ อมูลข่าวสาร เป็ นการเตรียม
รั บ มื อ เพื่ อป้ องกั น และควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดใน
ประเทศไทยได้ (11)
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The situation an outbreak of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) originated from a presence of patients with pneumonia of unknown cause in Wuhan, Hubei Province, China. Later, evidence
showed that COVID-19 was caused by novel coronavirus, known as Severe Acute Respiratory Syndrome
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). COVID-19 subsequently spread to many countries across the globe,
including Thailand. Thailand found the first confirmed COVID-19 case, who was a traveler from China,
on 8 January 2020. In early March 2020, the number of local cases soured exponentially due to the
super-spreading events in boxing stadiums and entertainment areas in Bangkok. The aim of this study
was to analyze the situation of COVID-19 infection in entertainment areas in Thailand and assess possible risk factors that might contribute to further outbreaks. The researchers used document reviews on
the investigation reports, executive summary of COVID-19 investigation and the patient database of the
Division of Epidemiology, Department of Disease Control (DDC), Ministry of Public Health (MOPH),
and environmental survey through the observation in one of the entertainment venues that had ever faced
COVID-19 outbreak. The results showed that Thailand experienced a sharp rise of COVID-19 cases in
entertainment areas during the third week of March, 2020. The number of COVID-19 cases that had
been involved in entertainment areas was 15.4%. Focusing on the first generation of COVID-19 from
entertainment areas, most of the patients were female and worked as staff in the entertainment venues
that had direct exposure with the guests. Subsequently, by late March 2020, the case toll declined after
the government imposed policies to stop the operation of entertainment areas. The environmental survey
on one of the entertainment venues revealed that arrangement of tables in that venue was quite congested
and the air was poorly ventilated. In addition, some guests had ever shared dining cutlery with others.
Therefore, if the entertainment areas are planned to re-open or re-operate, the physical distancing policies
should be strictly promulgated. In addition, the business owners should re-arrange the environment to
lessen the risk of disease transmission and should emphasize the importance of hygiene behavior on the
venue guests and staff.
Keywords: Coronavirus Disease 2019; SARS-CoV-2; entertainment areas
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