
   

ฉบับท่ี 139 วันท่ี 21 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 21 พฤษภาคม จํานวน 5,103,350ราย มีอาการรุนแรง 
45,728 ราย เสียชีวิต 329,925 ราย โดยประเทศท่ีมีจํานวนผูปวยยืนยัน 10 อันดับแรก ไดแก สหรัฐอเมริกา 
1,593,039 ราย รัสเซีย 317,554 ราย บราซิล 293,357 ราย สเปน 279,524 ราย สหราชอาณาจักร 248,293 ราย 
อิตาลี 227,364 ราย ฝรั่งเศส 181,575 ราย เยอรมนี 178,531 ราย ตุรกี 152,587 ราย และอิหราน 126,949 ราย 
สวนจีน เปนอันดับท่ี 13 มีจํานวนผูปวย  84,068 ราย (รวม ฮองกง 1,056 ราย มาเกา 45 ราย)  

ประเด็นท่ีนาสนใจในตางประเทศ ณ วันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 
- องคการอนามัยโลก ประกาศการระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ัวโลกยังคงรุนแรง พบผู

ติดเชื้อถึง 106,000 ราย ในวันเดียว มากท่ีสุดนับตั้งแตมีการระบาด และมีความกังวลถึงสถานการณยอดผูติด
เชื้อในประเทศท่ีมีรายไดต่ํา-ปานกลาง จึงออกมาเตือนวาการแพรระบาดท่ัวโลกของโรคนี้ยังไมสิ้นสุด 

- ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุมสวนสนุกวอลล ดิสนีย และซีเวิลด เตรียมเปดสวนสนุก เพ่ือใหบริการ
ประชาชน โดยวอลล ดิสนีย รัฐฟลอริดา เปดในวันพฤหัสบดีนี้ สวนสวนสนุกซีเวิลด คาดวาจะเปดใหบริการใน
เดือนมิถุนายนเปนตนไป โดยจะมีมาตรการปองกันโรค อาทิ การสวมใสหนากากอนามัย รวมกับการปองกันอ่ืนๆ 
ในการควบคุมโรคโคโรนาไวรัส 2019 นอกจากนี้ ยังเผยแพรผลการวิจัย 2 ฉบับท่ีตีพิมพผานวารสารไซนส เม่ือ
วันท่ี 20 พฤษภาคมท่ีผานมา  โดยศึกษาในลิงทดลองพบวา สามารถสรางภูมิคุมกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ข้ึนมาใหมในรอบท่ี 2 ได 

- ประเทศโคลอมเบีย ปดพรมแดนตั้งแตเดือนมีนาคมท่ีผานมาเนื่องจากมีการแพรระบาดโรคโคโรนาไวรัส
2019 ท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังประกาศงดใหบริการเท่ียวบินพาณิชยระหวางประเทศ ไปจนถึงวันท่ี 
31 สิงหาคม 2563 และงดใหบริการเท่ียวบินภายในประเทศ ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 

- ประเทศจอรแดน ประกาศเคอรฟว 24 ชั่วโมง เปนเวลา 3 วัน เริ่ม 12.00 น ของ วันท่ี 21 พฤษภาคม 
2563 – 24.00 น ของ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2563 เพ่ือควบคุมการแพรระบาด และเพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถเขา
ตรวจสอบพ้ืนท่ีระบาดรุนแรงใน 4 เมืองหลักไดสะดวกข้ึน และในชวงเวลาเคอรฟว หามมีการรวมตัวในชวงวัน
แรกๆของเทศกาลตรุษอีฎิ้ลฟตริ ซ่ึงคาดวาจะตรงกับสุดสัปดาหนี ้
 - ราชอาณาจักรกัมพูชา ยกเลิกมาตรการหามผูเดินทางจากอิหราน อิตาลี เยอรมนี สเปน ฝรั่งเศส และ
สหรัฐอเมริกา เขาประเทศหลังจากสถานการณแพรระบาดคลี่คลายลงแตชาวตางชาติท่ีเดินทางมายังกัมพูชายัง
จําเปนตองมีเอกสารท่ีออกใหไมเกิน72 ชั่วโมงท่ีรับรองวาไมไดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เอกสารท่ียืนยันวา มี
ประกันสุขภาพเปนมูลคา 50,000 ดอลลารและตองเขาพักในศูนยเฝาระวัง 14 วัน เพ่ือทดสอบวาติดเชื้อฯ และ
ตองรอจนกวาจะไดผลการตรวจจากหองปฏิบัติการทดลอง  

- ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส   จัดเท่ียวบินพิเศษเพ่ือปฏิบัติภารกิจดานมนุษยธรรมในการลําเลียง
สิ่งของบรรเทาทุกขและอุปกรณการแพทย ไมวาจะเปนหนากากอนามัย เครื่องชวยหายใจและชุดปองกันสวน
บุคคล น้ําหนักรวม 16 ตัน ซ่ึงดําเนินการผลิตและรวบรวมโดยสหประชาชาติ (UN) ใหกับปาเลสไตน เพ่ือ
ชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีตอสูกับวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แมท้ังสองประเทศไมมีความสัมพันธ
ทางการทูตตอกัน  

 



   

- ประเทศสิงคโปร  กระทรวงศึกษาธิการแจงวา โรงเรียนในประเทศสิงคโปรจะเปดเทอมวันท่ี 2 มิถุนายน 
2563 วันเดียวกันกับวันยกเลิกมาตรการ Circuit Breaker หรือมาตรการจํากัดเสรีภาพการใชชีวิตนอกบานพรอม
ใหความสําคัญกับกลุมนักเรียนท่ีตองดูแลเปนพิเศษกลุมแรก คือ เด็กพิเศษ (special education) และกลุมท่ี 2 
คือนักเรียนมัธยมปลายท่ีกําลังเตรียมสอบเรียนตอในระดับอุดมศึกษา ท้ัง 2 กลุมนี้ จัดใหเรียนท่ีโรงเรียนทุก
คน  สวนกลุมนักเรียนท่ัวไป จัดการเรียนการสอนแบบผสมออนไลนกับเรียนในชั้นเรียนสลับกันสัปดาหเวนสัปดาห 

- ประเทศอินเดีย มีการวางแนวทาง New Normal สําหรับการใหบริการและใชบริการในทาอากาศยาน ซ่ึงอยู
ระหวางพิจารณาจากผูเก่ียวของทุกฝาย ขณะนี้สนามบินนิวเดลีเตรียมพรอมเปดใหบริการเท่ียวบินภายในประเทศ โดย
เริ่มเปดบริการตั้งแต 25 พฤษภาคม 2563 เปนตนไป โดยมาตรการท่ีสําคัญท่ีใชในสนามบิน ไดแก มาตรการ Social 
Distancing ผูใชบริการ สวมหนากากและถุงมือ นักบินตองสวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยูท่ีสนามบิน และมีการ
นําเครื่องฉายรังสีอุลตราไวโอเล็ตเพ่ือฆาเชื้อสัมภาระของผูเดินทาง พรอมจัดใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคลอยางเพียงพอ 

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

20 พฤษภาคม 2563 รวมท้ังสิ้น 39,015 เท่ียวบิน ผูเดินทางไดรับการคัดกรองสะสมรวม 4,436,578 ราย พบผูปวยท่ี
มีอาการเขาไดตามนิยามการคัดกรองจํานวน 1,192 ราย การคัดกรองผูเดินทางท่ีทาเรือตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 
ถึงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 มียอดการคัดกรองเรือสะสม 2,471 ลํา มีผูท่ีเดินทางไดรับการคัดกรองสะสมรวม 
145,444 ราย พบผูปวยท่ีมีอาการเขาไดตามนิยามการคัดกรองจํานวน 2 ราย การคัดกรองผูเดินทางผานดานพรมแดน
ทางบก ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2563 ถึง 20 พฤษภาคม 2563 มีผูไดรับการคัดกรองสะสมรวม 1,936,107 ราย และ
การคัดกรองผูมาตออายุหนังสือเดินทางท่ีสํานักงานตรวจคนเขาเมือง แจงวัฒนะ ตั้งแตวันท่ี 30 มกราคม 2563 ถึง  
21 พฤษภาคม 2563 ไดทําการคัดกรองรวมท้ังสิ้น 180,555 ราย รวมพบผูปวยท่ีมีอาการเขาไดตามนิยามการคัดกรอง
ท่ีชองทางเขาออกประเทศ จํานวน 1,194 ราย 

2.2 ผลดําเนินการคัดกรองผูปวยท่ีมีอาการตามนิยามเฝาระวังโรค   
วันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 ณ เวลา 18.00 น. พบผูปวยท่ีมีอาการตามนิยามเฝาระวังโรครายใหม จํานวน 

6,663 ราย รวมยอดผูปวยสะสมท้ังหมด จํานวน 141,619 ราย รายละเอียดตามตารางท่ี 1 
ตาราง 1 ผลดําเนินการคัดกรองผูปวยท่ีมีอาการตามนิยามเฝาระวังโรค 

ประเภทของผูปวย 
จํานวนผูปวย  

สะสม 
ผูปวยท่ีมีอาการเขาไดตามนิยาม  141,619 ราย 

● คัดกรองพบท่ีสนามบิน สุวรรณภูมิ (1,123)  ดอนเมือง (52)    
ภูเก็ต (8) เชียงใหม (3) สุราษฎรธานี (2) อุบลราชธานี (2)       
อูตะเภา (1) อุดรธานี (1) 

● คัดกรองท่ีทาเรือ  

   1,192 ราย 
 
   

     2 ราย 

• เขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลดวยตนเอง   140,337 ราย 
 

 



   

ประเภทของผูปวย 
จํานวนผูปวย  

สะสม 
 (โรงพยาบาลเอกชน 57,676 ราย โรงพยาบาลรัฐ 82,321 ราย 
และอยูระหวางการสอบสวน 340 ราย) 

• รับแจงจากโรงแรม ศูนยเอราวัณ มหาวิทยาลัย มัคคุเทศกและ   
อูตะเภา 

   88 ราย 
 

ผูปวยยืนยันสะสม 

• หายปวยและแพทยอนุญาตใหออกจากโรงพยาบาล 

• อยูระหวางการรักษาพยาบาล** 
เสียชีวิต 

   3,037 ราย    
2,910 ราย 

         71 ราย 
       56 ราย     

การติดเช้ือของผูปวยยืนยันสะสม 

• จากภายในประเทศ 

• จากตางประเทศ 
- กักกันในพ้ืนท่ีท่ีรัฐกําหนด* 

   3,037 ราย    
2,442 ราย 

595 ราย 
 102 ราย 

*หมายเหต:ุ เริ่มมีมาตรการกักกันผูท่ีเดินทางมาจากตางประเทศตั้งแตวันท่ี 3 เมษายน 2563 
 ขณะนี้พบผูปวยยืนยันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 3,037 ราย รักษาหายและแพทยใหกลับ
บาน 2,910 ราย ผูปวยยืนยันท่ีเสียชีวิต 56 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 21 พฤษภาคม พบผูปวยยืนยันท่ีมีประวัติ
เดินทางมาจากตางประเทศ 1 ราย ทําใหขณะนี้มีผูปวยยืนยันท่ีตรวจพบระหวางการกักกันจํานวนรวม 102 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 บาหเรน 1 ราย และฟลิปปนส 1 ราย แบงเปน จังหวัดสงขลา 19 ราย สตูล 18 ราย 
กรุงเทพมหานคร 18 ราย ชลบุรี 17 ราย ปตตานี 12 ราย ยะลา 8 ราย นราธิวาส 6 ราย กระบี่ 3 ราย และ
สมุทรปราการ 1 ราย วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 พบผูปวยยืนยันท่ีตรวจ ณ ศูนยกักตัว ผูตองกัก ตรวจคนเขาเมือง
จังหวัดสงขลา 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 42 ป  
(1 เดือน - 97 ป) เพศชาย 1,652 ราย เพศหญิง 1,385 ราย (ชาย:หญิง = 1.19:1)  สัญชาติไทย 2,702 ราย พมา 

 



   

56 ราย จีน 34 ราย ฝรั่งเศส 29 ราย อังกฤษ 24 ราย โรฮีนจา 20 ราย อเมริกา 13 ราย รัสเซีย 12 ราย ญี่ปุน 11 
ราย อินเดีย 9 ราย แคนาดา 8 ราย เยอรมนี 9 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) เบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง (13 ราย) เบาหวาน (11 ราย) หอบหืด (8 ราย) ไขมันในเลือดสูง (3 ราย) ไทรอยด (3 ราย) ความ
ดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง 4 ราย) ลมชัก (2 ราย) สะเก็ดเงิน (2 ราย) ติดเชื้อเอชไอวี (2 ราย) ความดันโลหิต
ต่ํา (1 ราย) เบาหวานและความดันโลหิตสูง และไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง (1 ราย) ความดันโลหิตสูง หัวใจโต และเกาต 
(1 ราย) ปอดอุดก้ันเรื้อรัง (1 ราย) เบาหวานและไขมันในเลือดสูง (2 ราย) เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไตวาย
เรื้อรัง (1 ราย) เบาหวาน มะเร็งลําไส และตับอักเสบ (1 ราย) ความดันโลหิตสูง และเกาต (1 ราย) เบาหวานและไต
วายเรื้อรัง (1 ราย) เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง (1 ราย) ภูมิแพ หัวใจ ความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง (1 ราย) เบาหวาน ความดันโลหิตสูง พารกินสัน หัวใจ และมะเร็งเม็ดเลือดขาว (1 ราย) 
เบาหวาน ปลายประสาทอักเสบ (1 ราย) กลุมอาการตานฟอสโฟลิพิดและไขมันในเลือดสูง (1 ราย) เสนเลือดสมอง
ตีบ (1 ราย) เสนเลือดสมองตีบและมะเร็งเตานม (1 ราย) มะเร็งปากมดลูกและติดเชื้อเอชไอวี (1 ราย) ภาวะซึมเศรา
ท่ีเกิดจากการปรับตัว (1 ราย) มะเร็งตอมน้ําลาย (1 ราย) ไซนัส (1 ราย) โลหิตจาง ไทรอยดอักเสบ (1 ราย) มะเร็ง
เม็ดเลือดขาว เบาหวาน ความดันโลหิตสูง พารกินสัน (1 ราย) เกล็ดเลือดต่ํา (1 ราย) ไมเกรน (1 ราย) กลามเนื้อ
ออนแรง (1 ราย) ตับแข็ง (1 ราย) เบาหวาน ไขมันในเลือดสูงและติดเชื้อเอชไอวี (1 ราย) เบาหวาน ความดันโลหิต
สูง และโรคภูมิคุมกันบกพรอง (1 ราย) โลหิตจาง (1 ราย) ซึมเศรา (1 ราย) ลิ้นหัวใจรั่ว (1 ราย) วัณโรคและติดเชื้อ
เอชไอวี (1 ราย) เบาหวานและสะเก็ดเงิน (1ราย) รูมาตอยด (1 ราย) ติดเชื้อเอชไอวี เบาหวาน ไตเรื้อรัง ไขมันใน
เลือดสูง (1 ราย) ไลเคนอยดในชองปาก (1 ราย) มะเร็งเตานม (1 ราย) เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและหอบหืด (1 
ราย) ไวรัสตับอักเสบบี (1 ราย) เบาหวานและไซนัส (1 ราย) หลอดเลือดหัวใจตีบสามเสนและหลอดเลือดสมอง (1 
ราย) แพภูมิตัวเอง (1 ราย) มะเร็งปอดและเบาหวาน ( 1ราย ) ไมมีโรคประจําตัว (2,897 ราย) พบผูปวยจากการคัด
กรองท่ีสนามบิน 40 ราย (รวมพลเมืองไทยท่ีรับกลับจากเมืองอูฮ่ัน 1 ราย) เขารักษาในโรงพยาบาลดวยตนเอง 
1,587 ราย จากการติดตามผูสัมผัส 1,188 ราย จากการกักกันในพ้ืนท่ีท่ีรัฐกําหนด 102 รายจากการตรวจคนเขา
เมืองจังหวัดสงขลา 65 รายและจากการคนหาเชิงรุก (Active Case Finding) 55 ราย 
3. มาตรการในประเทศไทย  

• กรุงเทพมหานคร โดยผูวาราชการจังหวัด เรงแกปญหาความแออัดการเดินทางในระบบขนสง
สาธารณะ หลังจากประกาศมาตรการผอนคลายระยะ 2 ทําใหบริษัทและหางรานหลายๆ แหง เริ่มเปดทําการ
ปกติ และประชาชนเริ่มออกไปทํางานหนาแนนมากข้ึน โดยเฉพาะชวงเวลาเชาและเย็น จึงไดเชิญหนวยงานที่
เก่ียวของกับระบบขนสงมวลชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ท้ังระบบ ลอ ราง เรือ มาหารือเพ่ือแกไขปญหาความแออัด
ในระบบขนสงมวลชน ลดระยะเวลาการรอรถและเรือโดยสาร เพ่ือใหประชาชนเดินทางสะดวก ขณะเดียวกัน
สามารถเวนระยะหางระหวางกันตามมาตรการปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากเขาสูฤดูฝน 
หากไมเรงแกไขปญหาในการเดินทาง จะสงผลกระทบตอปญหาสุขภาพและการทํางานของประชาชน 

 



   

• เลขาธิการความม่ันคงแหงชาติ (สมช.) แถลงตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาขยายการประกาศใชพระ
ราชกําหนด (พ.ร.ก.) การบริหารสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซ่ึงจะครบกําหนดในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 วา 
ท่ีประชุมมีมติขยายการประกาศใช พระราชกําหนดสถานการณฉุกเฉินไปอีก 1 เดือนคือ มีผลบังคับใชในเดือน
มิถุนายน 2563 เนื่องจากหลังจากนี้จะมีการผอนปรนในระยะท่ี 3 ทําใหเจาหนาท่ีมีความจําเปนตองคงพระราช
กําหนดสถานการณฉุกเฉินเพ่ือใชคุมมาตรการตางๆ 

• การนิคมแหงประเทศไทย (กนอ.) ออกมาตรการชวยเหลือผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมท่ี
ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ 1.การลดคาบํารุงรักษาท่ี โดยเรียกเก็บ
กับผูใชท่ีดินในอัตรา 10% เปนระยะเวลา 4 เดือน (มิถุนายน-กันยายน 2563) 2.ยกเวนการจัดเก็บคาบริการ
อนุญาตการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม 11 รายการ เปนระยะเวลา 4 เดือน 3.การยกเวนหรือลดหยอน
คาเชาท่ีดิน และอาคาร แบงเปน 2 กรณีคือ กรณีชําระคาเชาเปนรายเดือนยกเวนคาเชา ระยะเวลา 3 เดือน และ
กรณีชําระคาเชาเปนรายปลดหยอนคาเชาอัตรา 25% ของคาเชาป 2563 เปนระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน-
มิถุนายน 2563) 

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 

กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข 
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