
   

ฉบับท่ี 138 วันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 20.00 น. 
1. สถานการณในตางประเทศ 

มีรายงานผูปวยยืนยันท่ัวโลก รวม 210 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 นครรัฐ เรือ Diamond Princess  
เรือ Grands Princess และเรือ MS Zaandam ในวันท่ี 20 พฤษภาคม จํานวน 5,002,247 ราย มีอาการรุนแรง 
45,368 ราย เสียชีวิต 325,172 ราย โดยประเทศท่ีมีจํานวนผูปวยยืนยัน 10 อันดับแรก ไดแก สหรัฐอเมริกา 
1,570,583 ราย รัสเซีย 308,705 ราย สเปน 278,803 ราย บราซิล 271,885 ราย สหราชอาณาจักร 248,818 ราย 
อิตาลี 226,699 ราย ฝรั่งเศส 180,809 ราย เยอรมนี 177,827 ราย ตุรกี 151,615 ราย และอิหราน 124,603 ราย 
สวนจีน เปนอันดับท่ี 13 มีจํานวนผูปวย  84,066 ราย (รวม ฮองกง 1,056 ราย มาเกา 45 ราย)  

ประเด็นท่ีนาสนใจในตางประเทศ ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 
สาธารณรัฐประชาชนจีน หนวยงานทองถ่ินในสองมณฑลตอนกลางของประเทศ ไดทําออกโครงการชวยเหลือ

เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวปา ดวยการเสนอซ้ือสัตวปาในราคาพิเศษ และทองถ่ินของมณฑลหูหนาน ไดออกโครงการ
สนับสนุนใหเกษตรท่ีเคยเพาะเลี้ยงสัตวปาเพ่ือการคาไปทําอาชีพ เชน ปลูกชา ปลูกพืชสมุนไพร โดยทางการเสนอรับซ้ือ
งูเหาในราคากิโลกรัมละ 120 หยวน (538 บาท) งูหางกระดิ่ง ใหในราคากิโลกรัมละ 75 หยวน สวนมณฑลเจียงซีมีแผน
ปลอยเงินกูพิเศษ พรอมรับซ้ือสัตวปาจากเกษตรกรผูเลี้ยงในราคาพิเศษ เพ่ือจูงใจใหเปลี่ยนอาชีพ ถึงแมวาโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ยังไมมีความชัดเจนเก่ียวกับตนกําเนิดการแพรระบาดท่ีแทจริงมาจากสัตวปาชนิดใด นอกจากนี้ยังได
ออกกฎหมายหามขายสัตวปาเพ่ือนํามาทําอาหาร 

- ประเทศบราซิล จากสถานการณการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหมีจํานวนผูเสียชีวิตวันเดียวเกินพัน
ราย ติดเชื้อใหมอีก 17,000 ราย ผูนําเตรียมอนุมัติใชยาไฮดรอกซีคลอโรควิน หรือยาท่ีใชสําหรับรักษาโรคมาลาเรีย 
มาใชในการรักษาผูปวย แมวาองคการอนามัยโลก หรือองคการอาหารและยาสหรัฐจะออกมาเตือนถึงความเสี่ยง
ทําใหเกิดอาการหัวใจเตนผิดจังหวะ และอาจเปนอันตรายถึงชีวิตในผูปวยท่ีมีความเสี่ยง 

- ประเทศสวิตเซอรแลนด ท่ีประชุมองคการอนามัยโลก (WHO) ประกอบดวยผูนําและผูแทนจาก 194 
ประเทศ หารือทางการประชุมทางไกลหรือ วีดีโอคอนเฟอรเรนซ เปนเวลา 2 วัน และเสร็จสิ้นไปเม่ือวันท่ี 19 
พฤษภาคม 2563 ตามวันเวลาประเทศสวิตเซอรแลนด มีมติใหมีการสอบสวนเรื่องการรับมือการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยท่ีประชุมยังเรียกรองใหดําเนินการสอบสวนอยางเปนธรรม และเปนอิสระตอ
กรณีเรื่องการตอบสนองขององคการอนามัยโลกท่ีมีตอการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พรอมกันนี้ท่ี
ประชุมยังไดกระตุนเตือนแกผูนําของประเทศตางๆในการรับมือกับการแพรระบาดของเชื้อไวรัสขางตนอยาง
ตอเนื่องโดยองคการอนามัยโลกพรอมใหการสนับสนุน 

- สาธารณรัฐประชาชนจีน โรงเรียนอนุบาล ประถม ในเมืองไทหยวน มณฑลซานซี และ เมืองหังโจว 
มณฑลเจอเจียง ออกไอเดียเพ่ือใหทุกคนเวนระยะหาง โดยผูปกครองติดปกยาว 1 เมตรใหกับนักเรียน ท้ังนี้ 
โรงเรียนตางๆในจีน เริ่มทยอยเปดเรียนอีกครั้ง แตก็ยังคงมาตรการปองกันท่ีเขมงวด อยางกอนหนานี้นักเรียน
โรงเรียนอนุบาลแหงหนึ่งในหังโจว มีการใหเด็กสวมใสหมวกปกยาว 1 เมตร เชนกัน นอกจากนี้ ยังไดประกาศปด
เมืองชูลานทางตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงเปนพรมแดนรัสเซียและเกาหลีเหนือ มีประชากรประมาณ 700,000 คน 
หลังจากพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใชมาตรการการควบคุมโรคเหมือนในเมืองอูฮ่ัน 
ไดแก อนุญาตใหสมาชิกเพียง 1 คน/ครอบครัว ออกจากบานหรือชุมชนมาซ้ือสิ่งท่ีจําเปนได 2 ชั่วโมง วันเวนวัน 
สําหรับยานพาหนะใหเขาออกไดเพียง 1 ครั้งในกรณีฉุกเฉิน ถาพบผูปวยใหมเพียง 1 ราย จะมีมาตรการหามเขา

 



   

ออก เม่ือสัปดาหกอนพบผูท่ีติดเชื้อท่ีไมมีประวัติการเดินและการสัมผัสแหลงโรคจึงมีการปดชั่วคราวในสถานท่ี
สาธารณะ โรงเรียน และการขนสงสาธารณะ   

- สาธารณรัฐเกาหลี โดย ศูนยวิจัยเพ่ือการวิจัยและพัฒนาโรคติดเชื้อ รวมกับหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของ
ทุกภาคสวนจัดการประชุมอภิปรายในหัวขอ สถานการณวิจัยและบทบาทของกลุมวิจัยโรคติดเชื้อในการแพร
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือรวบรวมภูมิปญญาจากนักวิจัยท่ีรับผิดชอบงานภาคปฏิบัติในกลุมวิจัยโรคติด
เชื้อแหงชาติเก่ียวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนการสนทนาในเชิงลึกดําเนินการอภิปรายโดยผูเชี่ยวชาญ
สถาบันวิจัยวัณโรคนานาชาติ 

2. สถานการณภายในประเทศ 
2.1 การคัดกรองตามนิยามการเฝาระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
การคัดกรองผูเดินทางเขา-ออกท่ีทาอากาศยาน คัดกรองเท่ียวบินสะสมตั้งแตวันท่ี 3 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 

19 พฤษภาคม 2563 รวมท้ังสิ้น 38,942 เท่ียวบิน ผูเดินทางไดรับการคัดกรองสะสมรวม 4,435,143 ราย พบผูปวยท่ี
มีอาการเขาไดตามนิยามการคัดกรองจํานวน 1,178 ราย การคัดกรองผูเดินทางท่ีทาเรือตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 
ถึงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2563 มียอดการคัดกรองเรือสะสม 2,464 ลํา มีผูท่ีเดินทางไดรับการคัดกรองสะสมรวม 
145,286 ราย พบผูปวยท่ีมีอาการเขาไดตามนิยามการคัดกรองจํานวน 2 ราย การคัดกรองผูเดินทางผานดานพรมแดน
ทางบก ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2563 ถึง 19 พฤษภาคม 2563 มีผูไดรับการคัดกรองสะสมรวม 1,931,980 ราย และ
การคัดกรองผูมาตออายุหนังสือเดินทางท่ีสํานักงานตรวจคนเขาเมือง แจงวัฒนะ ตั้งแตวันท่ี 30 มกราคม 2563 ถึง  
20 พฤษภาคม 2563 ไดทําการคัดกรองรวมท้ังสิ้น 179,551 ราย รวมพบผูปวยท่ีมีอาการเขาไดตามนิยามการคัดกรอง
ท่ีชองทางเขาออกประเทศ จํานวน 1,180 ราย 

2.2 ผลดําเนินการคัดกรองผูปวยท่ีมีอาการตามนิยามเฝาระวังโรค   
วันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 ณ เวลา 18.00 น. พบผูปวยท่ีมีอาการตามนิยามเฝาระวังโรครายใหม จํานวน 

6,085 ราย รวมยอดผูปวยสะสมท้ังหมด จํานวน 134,956 ราย รายละเอียดตามตารางท่ี 1 
ตาราง 1 ผลดําเนินการคัดกรองผูปวยท่ีมีอาการตามนิยามเฝาระวังโรค 

ประเภทของผูปวย 
จํานวนผูปวย  

สะสม 
ผูปวยท่ีมีอาการเขาไดตามนิยาม  134,956 ราย 

● คัดกรองพบท่ีสนามบิน สุวรรณภูมิ (1,109)  ดอนเมือง (52)    
ภูเก็ต (8) เชียงใหม (3) สุราษฎรธานี (2) อุบลราชธานี (2)       
อูตะเภา (1) อุดรธานี (1) 

● คัดกรองท่ีทาเรือ  

   1,178 ราย 
 
   

     2 ราย 

• เขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลดวยตนเอง  
 (โรงพยาบาลเอกชน 56,161 ราย โรงพยาบาลรัฐ 77,171 ราย 
และอยูระหวางการสอบสวน 356 ราย) 

 133,688 ราย 
 

• รับแจงจากโรงแรม ศูนยเอราวัณ มหาวิทยาลัย มัคคุเทศกและ   
อูตะเภา 

   88 ราย 
 

 



   

ประเภทของผูปวย 
จํานวนผูปวย  

สะสม 
ผูปวยยืนยันสะสม 

• หายปวยและแพทยอนุญาตใหออกจากโรงพยาบาล 

• อยูระหวางการรักษาพยาบาล** 
เสียชีวิต 

   3,034 ราย    
2,897 ราย 

         81 ราย 
       56 ราย     

การติดเช้ือของผูปวยยืนยันสะสม 

• จากภายในประเทศ 

• จากตางประเทศ 
- กักกันในพ้ืนท่ีท่ีรัฐกําหนด* 

   3,034 ราย    
2,481 ราย 

553 ราย 
 101 ราย 

*หมายเหต:ุ เริ่มมีมาตรการกักกันผูท่ีเดินทางมาจากตางประเทศตั้งแตวันท่ี 3 เมษายน 2563 
 ขณะนี้พบผูปวยยืนยันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 3,034 ราย รักษาหายและแพทยใหกลับ
บาน 2,897 ราย ผูปวยยืนยันท่ีเสียชีวิต 56 ราย ผลตรวจผูปวยท่ีมีอาการตามนิยามเฝาระวังท่ีเหลือ 131,922 ราย 
ตรวจไมพบเชื้อ 124,428 ราย และอยูระหวางรอผลตรวจทางหองปฏิบัติการ 7,494 ราย  

ตั้งแตวันท่ี 18 มกราคม ถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 (สัปดาหท่ี 20) มีจํานวนการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยหองปฏิบัติการจากกระทรวงสาธารณสุข หนวยงานมหาวิทยาลัย และหนวยงานเอกชน โดยวิธี 
RT-PCR ท้ังหมด 328,079 ตัวอยาง คิดเปนจํานวนการตรวจวินิจฉัยเฉลี่ยวันละ 6,010 ตัวอยาง แบงเปนผูปวยท่ีมี
อาการตามนิยามการเฝาระวังโรค 123,092 ราย ผูไดรับการตรวจทางหองปฏิบัติการ จากการคนหาผูปวยเพ่ิมเติม
และการติดตามผูสัมผัสเพ่ิมเติมตั้งแตวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 จํานวน 9,606 ราย ผูเดินทางท่ีเฝาระวังอาการ ณ 
พ้ืนท่ีกักกันแหงรัฐ 15,853 ราย และผูปวยท่ีมีอาการไมเขาเกณฑการเฝาระวังโรค 179,528 ราย 
 ตั้งแตวันท่ี 3 เมษายน 2563 รัฐบาลมีนโยบายใหคนไทยท่ีเดินทางมาจากตางประเทศตองรับการกักตัวใน
สถานท่ีท่ีรัฐจัดให (State quarantine) เปนเวลา 14 วัน โดยในวันท่ี 20 พฤษภาคม พบผูปวยยืนยันท่ีมีประวัติ
เดินทางมาจากตางประเทศ 1 ราย ทําใหขณะนี้มีผูปวยยืนยันท่ีตรวจพบระหวางการกักกันจํานวนรวม 101 ราย เปน
คนไทยท่ีกลับมาจากประเทศอินโดนีเซีย 62 ราย ปากีสถาน 10 ราย สหรัฐอเมริกา 9 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส       
5 ราย มาเลเซีย 4 ราย สหราชอาณาจักร 2 ราย คาซัคสถาน 2 ราย อียิปต 2 ราย เนเธอรแลนด 1 ราย อินเดีย 1 ราย 
รัสเซีย 1 ราย ญี่ปุน 1 ราย และบาหเรน 1 ราย แบงเปน จังหวัดสงขลา 19 ราย สตูล 18 ราย กรุงเทพมหานคร 18 
ราย ชลบุรี 16 ราย ปตตานี 12 ราย ยะลา 8 ราย นราธิวาส 6 ราย กระบี่ 3 ราย และสมุทรปราการ 1 ราย วันท่ี 8 
พฤษภาคม 2563 พบผูปวยยืนยันท่ีตรวจ ณ ศูนยกักตัว ผูตองกัก ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดสงขลา อําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา จํานวน 65 ราย   มีสัญชาติพมา 37 ราย โรฮีนจา 20 ราย เวียดนาม 3 ราย มาเลเซีย 2 ราย เยเมน 1 
ราย กัมพูชา 1 ราย และอินเดีย 1 ราย 

 ผูปวยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีพบในประเทศไทย มีคามัธยฐานของอายุเทากับ 37 ป  
(1 เดือน - 97 ป) เพศชาย 1,651 ราย เพศหญิง 1,383 ราย (ชาย:หญิง = 1.19:1)  สัญชาติไทย 2,700 ราย พมา 56 ราย 
จีน 34 ราย ฝรั่งเศส 29 ราย อังกฤษ 24 ราย โรฮีนจา 20 ราย อเมริกา 13 ราย รัสเซีย 12 ราย ญ่ีปุน 11 ราย อินเดีย 9 
ราย แคนาดา 8 ราย เยอรมนี 8 ราย อิตาลี 8 ราย เบลเยียม 6 ราย สวิตเซอรแลนด 6 ราย สวีเดน 6 ราย เดนมารก 5 ราย 
ฟลิปปนส 5 ราย สิงคโปร 5 ราย ออสเตรเลีย 5 ราย ปากีสถาน 4 ราย มาเลเซีย 4 ราย เวียดนาม 4 ราย กัมพูชา 3 ราย 
เกาหลีใต 3 ราย อินโดนีเซีย 3 ราย คาซัคสถาน 2 ราย เนเธอรแลนด 2 ราย บราซิล 2 ราย ลาว 2 ราย สเปน 2 ราย 

 



   

อิสราเอล 2 ราย แอลเบเนีย 2 ราย มาลี 1 ราย คูเวต 1 ราย เซอรเบีย 1 ราย ตูนีเซีย 1 ราย ไตหวัน 1 ราย นิวซีแลนด 1 
ราย ปาเลสไตน 1 ราย โปรตุเกส 1 ราย ฟนแลนด 1 ราย เม็กซิกัน 1 ราย ยูเครน 1 ราย เยเมน 1 ราย ไลบีเรีย 1 ราย 
อินเดีย/ไทย 1 ราย อิหราน 1 ราย อุซเบกิสถาน 1 ราย ฮังการี 1 ราย ไมทราบ 12 ราย ประวัติโรคประจําตัวท่ีพบ ไดแก 
ความดันโลหิตสูง (28 ราย) ภูมิแพ (20 ราย) เบาหวานและความดันโลหิตสูง (13 ราย) เบาหวาน (11 ราย) หอบหืด (8 
ราย) ไขมันในเลือดสูง (3 ราย) ไทรอยด (3 ราย) ความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง 4 ราย) ลมชัก (2 ราย) สะเก็ดเงิน 
(2 ราย) ติดเชื้อเอชไอวี (2 ราย) ความดันโลหิตต่ํา (1 ราย) เบาหวานและความดันโลหิตสูง และไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง (1 
ราย) ความดันโลหิตสูง หัวใจโต และเกาต (1 ราย) ปอดอุดก้ันเรื้อรัง (1 ราย) เบาหวานและไขมันในเลือดสูง (2 ราย) 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไตวายเรื้อรัง (1 ราย) เบาหวาน มะเร็งลําไส และตับอักเสบ (1 ราย) ความดันโลหิตสูง 
และเกาต (1 ราย) เบาหวานและไตวายเรื้อรัง (1 ราย) เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง (1 ราย) ภูมิแพ 
หัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง (1 ราย) เบาหวาน ความดันโลหิตสูง พารกินสัน หัวใจ และมะเร็งเม็ด
เลือดขาว (1 ราย) เบาหวาน ปลายประสาทอักเสบ (1 ราย) กลุมอาการตานฟอสโฟลิพิดและไขมันในเลือดสูง (1 ราย) เสน
เลือดสมองตีบ (1 ราย) เสนเลือดสมองตีบและมะเร็งเตานม (1 ราย) มะเร็งปากมดลูกและติดเชื้อเอชไอวี (1 ราย) ภาวะ
ซึมเศราท่ีเกิดจากการปรับตัว (1 ราย) มะเร็งตอมน้ําลาย (1 ราย) ไซนัส (1 ราย) โลหิตจาง ไทรอยดอักเสบ (1 ราย) มะเร็ง
เม็ดเลือดขาว เบาหวาน ความดันโลหิตสูง พารกินสัน (1 ราย) เกล็ดเลอืดต่ํา (1 ราย) ไมเกรน (1 ราย) กลามเนื้อออนแรง 
(1 ราย) ตับแข็ง (1 ราย) เบาหวาน ไขมันในเลือดสูงและติดเชื้อเอชไอวี (1 ราย) เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรค
ภูมิคุมกันบกพรอง (1 ราย) โลหิตจาง (1 ราย) ซึมเศรา (1 ราย) ลิ้นหัวใจรั่ว (1 ราย) วัณโรคและติดเชื้อเอชไอวี (1 ราย) 
เบาหวานและสะเก็ดเงิน (1ราย) รูมาตอยด (1 ราย) ติดเชื้อเอชไอวี เบาหวาน ไตเรื้อรัง ไขมันในเลือดสูง (1 ราย) ไล
เคนอยดในชองปาก (1 ราย) มะเร็งเตานม (1 ราย) เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและหอบหืด (1 ราย) ไวรัสตับอักเสบบี (1 
ราย) เบาหวานและไซนัส (1 ราย) หลอดเลือดหัวใจตีบสามเสนและหลอดเลือดสมอง (1 ราย) แพภูมิตัวเอง (1 ราย) ไมมี
โรคประจําตัว (2,895 ราย) พบผูปวยจากการคัดกรองท่ีสนามบิน 40 ราย (รวมพลเมืองไทยท่ีรับกลับจากเมืองอูฮ่ัน 1 
ราย) เขารักษาในโรงพยาบาลดวยตนเอง 1,585 ราย จากการติดตามผูสัมผัส 1,188 ราย จากการกักกันในพ้ืนท่ีท่ีรัฐ
กําหนด 101 รายจากการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดสงขลา 65 รายและจากการคนหาเชิงรุก(Active Case Finding) 55 
ราย 
3. มาตรการในประเทศไทย  

• รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศปรับลดเวลาและวันทํางานของขาราชการโดยใหผูบริหารแต
ละหนวยงานมอบหมายงานใหบุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานท่ีบานตามความเหมาะสมและสงเสริมใหใชระบบ
อินเตอรเน็ต เชน ประชุมทางไกล เปนตน โดยเปดเครื่องมือสื่อสารเพ่ือใหสามารถติดตอไดตลอดเวลาและใหทุก
หนวยงานจัดบุคลากรสําหรับวันมาปฏิบัติงาน ณ สถานทํางานจํานวนรอยละ 50 ของบุคลากรท้ังหมด 

• คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะทํางานโครงการสนับสนุนขอมูลวิจัยเชิงลึกดานเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปดเผยวา สัปดาหท่ีผาน
มาหลายประเทศมีการรายงานถึงอันตรายของโรคฯ ในเด็กท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ อิตาลี และสเปน โดย
รายงานในวารสาร Hospital Pediatrics พบผูปวยในรัฐแคลิฟอรเนีย เปนเด็กอายุ 6 เดือนมีไขสูงเกิน 38 องศา
เซลเซียสมีอาการเบื่ออาหาร ไมมีอาการไอ น้ํามูกไหล หรือคัดจมูก ตอมามีผื่นแดงท้ังตัว ตาแดง และมือบวมซ่ึง
คลายกับอาการของโรคคาวาซากิซ่ึงเปนโรคของระบบหลอดเลือดท่ีมักพบในเด็กทําใหหลอดเลือดแดงท่ีเลี้ยง
กลามเนื้อหัวใจอักเสบโปงพอง กลามเนื้อหัวใจอักเสบ ลิ้นหัวใจอักเสบ หัวใจเตนผิดจังหวะ ซ่ึงภาวะแทรกซอน
ดังกลาวเปนสาเหตุใหเสียชีวิตได แตจากการตรวจรางกายอยางละเอียดพบการติดเชื้อ SARS-CoV-2 แมไมแสดง

 



   

อาการ นอกจากนี้วารสารทางการแพทย Lancet วาพบเด็กอายุ 4 – 14 ปจํานวน 8 รายในกรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ มีภาวะ Hyper inflammatory shock คลายอาการของโรคคาวาซากิคือ ผูปวยมีไขสูงมาก มากกวา 4 – 
5 วันนอกจากนี้ยังแสดงอาการปวดศีรษะ ทองเสีย อาเจียน ปวดทองอยางรุนแรง ตาแดง และมีผื่นตามตัว ซ่ึงเด็ก 
4 ใน 8 รายเคยติดเชื้อโรคโควิด-19 มากอนจากรายงานการวิจัยดังกลาว จึงมีขอสังเกตวา โรคโควิด-19 อาจมี
ความสัมพันธบางอยางกับโรคคาวาซากิ ซ่ึงยังตองการคนควาวิจัยเพ่ือหาคําตอบตอไป 

• หอการคาไทยเตรียมเปดตัว แอพพลิเคชั่น “ชวยเหลือแรงงานถูกเลิกจาง” ในสัปดาหหนาดวยการเปด
ชองทางใหบริษัทท่ีขาดแคลนคนชวยรับแรงงานท่ีถูกเลิกจางจากอีกบริษัท 

• รัฐบาล ไดจัดทําไลนทางการ “ไทยชนะ” เพ่ือเปนชองทางการสื่อสารใหประชาชนไดรับทราบขอมูล
ขาวสารภาครัฐเก่ียวกับการควบคุมปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตกลับมีการสง
ขอความตอๆกันผานโซเซียลวา ไลนไทยชนะเปนของปลอม ลาสุดสํานักนายกรัฐมนตรีโพสตชี้แจงผานเฟสบุคไทย
คูฟายืนยันวา ไลนไทยชนะเปนไลน Official Account ของทางราชการยืนยันของแทแนนอน 

•  เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) เปดเผยวา ท่ีประชุมผูบริหารมีมติเห็นชอบ
ให สมอ. เรงทํามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ท่ีเก่ียวของกับวิถีปกติใหมหรือ New Normal ตามท่ี 
สมอ. เสนอมีจํานวน 27 มาตรฐานไดแก หนากากผา เฟชชิลด แวนตานิรภัยใชทางการแพทยเสื้อกาวนผาตัด      
ตูความดันลบ เครื่องชวยหายใจ เครื่องฆาเชื้อดวยยูวี (UVC) เปนตน   

4. การส่ือสารความเส่ียงกับประชาชน  
● มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไวใหสังเกตเพ่ือการเฝาระวังปองกัน และควบคุม

โรคจากผูเดินทางซ่ึงมาจากทองท่ีหรือเมืองทานอกราชอาณาจักรกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค 
COVID-19  

● กรณีจําเปนตองพบปะผูอ่ืน ใหใชหนากากอนามัยหรือหนากากผา และรักษาระยะหางไมนอย 
กวา 1 - 2 เมตรหรือ 1 - 2 ชวงแขน และใชเวลาพบปะผูอ่ืนใหสั้นท่ีสุด 

● หม่ันลางมือใหสะอาดอยูเสมอดวยน้ําและสบู หรือแอลกอฮอลเจลลางมือ ไมนํามือมาสัมผัสตา 
จมูก ปาก โดยไมจําเปน 

● ไมใชของสวนตัวรวมกับผูอ่ืน (เชน ผาเช็ดหนา แกวน้ํา ผาเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อกอโรคทางระบบ
ทางเดินหายใจสามารถเขาสูรางกายไดทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผูติดเชื้อ 

● รับประทานอาหารปรุงสุกรอน 
สามารถดาวนโหลดเอกสารท่ีเก่ียวของกับสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดท่ี  
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/situation.php 
 

ทีมตระหนักรูสถานการณในภาวะฉุกเฉิน  
กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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