
   

 

ฉบับท่ี 142 วันท่ี 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 20.00 น. 

1. สถานการณ+ในต.างประเทศ 

มีรายงานผู@ปBวยยืนยันทั่วโลก รวม 210 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 นครรัฐ เรือ Diamond Princess  

เรือ Grands Princess และเรือ MS Zaandam ในวันที่ 24 พฤษภาคม จำนวน 5,420,637 ราย มีอาการรุนแรง 

53,206 ราย เสียชีวิต 344,256 ราย โดยประเทศที ่มีจำนวนผู @ปBวยยืนยัน 10 อันดับแรก ได@แกg สหรัฐอเมริกา 

1,666,829 ราย บราซิล 349,113 ราย รัสเซีย 344,481 ราย สเปน 282,370 ราย สหราชอาณาจักร 257,154 ราย 

อิตาลี 229,327 ราย ฝรั่งเศส 182,469 ราย เยอรมนี 179,986 ราย ตุรกี 155,686 ราย และอิหรgาน 133,521 ราย 

สgวนจีน เปmนอันดับท่ี 14 มีจำนวนผู@ปBวย  84,085 ราย (รวม ฮgองกง 1,066 ราย มาเกpา 45 ราย)  

ประเด็นท่ีน.าสนใจในต.างประเทศ ณ วันท่ี 24 พฤษภาคม 2563 

- ประเทศมาเลเซีย ตรวจพบกลุ gมผู @ต ิดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 21 ราย ที ่ศ ูนยsกักตัว

ชาวตgางชาติ Semenyih ตั้งอยูgใกล@กับกรุงกัวลาลัมเปอรs โดยศูนยsกักตัวดังกลgาวมีชาวตgางชาติถูกกักตัว

ประมาณ 1,600 คน มีสภาพแออัด ผู@ต@องกักตัวอาศัยอยูgอยgางหนาแนgน เนื่องจากในชgวง 1 เดือนที่ผgานมา

จับกุมชาวตgางชาติที่หลบหนีเข@าเมืองผิดกฎหมายประมาณ 2,000 คน ทั้งนี้ การตรวจพบผู@ติดเชื้อแบบกลุgมที่

ศูนยsกักตัว Semenyih ในคร้ังน้ีนับเปmนศูนยsกักตัวแหgงท่ี 2 ท่ีมีการพบผู@ติดเช้ือจำนวนมาก  

 - ประเทศออสเตรเลีย ประกาศ คลายล็อกดาวนs ให@สถานบันเทิง เชgน ผับ บารs รวมทั้งร@านอาหาร 

กลับมาเปzดให@บริการได@ตามปกติ มีผลตั้งแตg 1 มิถุนายน 2563 โดยกำหนดให@แตgละร@านต@องมีผู@มาใช@บริการ

รอบละไมgเกิน 50 คน เพ่ือฟ|}นฟูเศรษฐกิจของประเทศท่ีได@รับผลกระทบอยgางหนักจากการแพรgระบาดของเช้ือ 

ไวรัสโคโรนา 2019 

 - สาธารณรัฐเกาหลี มีการจัดคอนเสิรsตแบบไดรsฟทรู หรือผู@ชมขับรถเข@ามาจอดในลานแล@วชมการแสดง

จากภายในรถโดยไมgต@องออกมาเบียดเสียดกัน เปmนการเว@นระยะหgางที่จำเปmนต@องทำในชgวงเสี่ยงจากการระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 -  ประเทศอังกฤษ รัฐบาลเตรียมเริ่มมาตรการกักตัวผู@ที่เดินทางเข@าประเทศเปmนเวลา 14 วัน เพ่ือสกัดกั้น

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจะบังคับใช@ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เปmนต@นไป ซึ่งหากผู@ใดฝBา

ฝ|นจะมีโทษปรับ 1,000 ปอนดs หรือราว 38,800 บาท หากบุคคลใดไมgมีสถานที่สำหรับการกักตัวทางรัฐบาลจะ

ดำเนินการจัดหาที่พักให@ แตgจะต@องจgายคgาที่พักเอง มาตรการดังกลgาวจะยกเว@นเฉพาะกลุgมพนักงานขับรถบรรทุก 

คนงานในฟารsม และเจ@าหน@าที่ด@านสาธารณสุขเทgานั้น พร@อมทั้งอนุญาตให@ประชาชนสามารถเดินทางได@ แตgต@อง

อยูgในความระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจทำให@ติดเชื้อได@ ทั้งนี้ทางรัฐบาลจะมีการทบทวนมาตรการ

ทุกๆ 3 สัปดาหsเพื่อประเมินและปรับเปลี่ยนมาตรการตามความเหมาะสม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเคมบริดจs ได@

ประกาศจัดการเรียนการสอนผgานทางออนไลนsเปmนหลักตลอดป�การศึกษา 2563-2564 แตgจะอนุญาตให@มีการ

เรียนการสอนเฉพาะชั้นเรียนเล็ก ๆ แตgจะต@องอยูgภายใต@กฎการเว@นระยะหgางทางสังคมและความสะอาดอยgาง

เครgงครัด นักศึกษาควรได@รับข@อมูลการเรียนการสอนจากสถาบัน เพื่อประกอบการตัดสินใจวgาพวกเขาจะรับ



   

 

ข@อเสนอมหาวิทยาลัยหรือไมg ขณะที่การศึกษาในระดับอื่นๆ โดยเฉพาะประถมศึกษายังไมgมีความชัดเจนวgาจะ

เริ่มเปzดการเรียนการสอนเมื่อใด เนื่องจากหนgวยงานปกครองท@องถิ่น ยังคงไมgเห็นด@วยกับรัฐบาลที่มีแผนเปzด

โรงเรียนวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 

- สหพันธรัฐรัสเซีย โดยนายกเทศมนตรีกรุงมอสโก ตgอเวลามาตรการล็อกดาวนsถึงวันท่ี 31 พฤษภาคมน้ี 

และออกคำส่ังให@ประชาชนต@องสวมหน@ากากอนามัยพร@อมถุงมือเม่ืออยูgในสถานท่ีสาธารณะ ด@านเมืองเซนตsป�

เตอรsสเบิรsก เมืองใหญgอันดับ 2 รองจากกรุงมอสโก ประกาศมาตรการแบบเดียวกัน 

- วารสารทางการแพทยs America Journal of Clinical Pathology ระบุวgาการศึกษาหญิงตั้งครรภsที่ติด

เชื้อโคโรนาไวรัส  จำนวน 16 คน พบหลักฐานวgาเชื้อโคโรนาไวรัส  ทำให@รกซึ่งทำหน@าที่เปmนทั้งตับ ไต และปอด

ของทารกในครรภsได@รับความเสียหาย สgงผลให@การไหลเวียนของเลือดจากแมgไปสูgทารกในครรภsไมgเพียงพอ และ

เกิดลิ่มเลือดอุดตันในรก ซึ่งทั้งสองอยgางนี้เปmนการขัดขวางการทำหน@าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารจาก

กระแสเลือดของแมgไปสูgทารก รวมทั้งการลำเลียงของเสียจากกระแสเลือดของทารก การศึกษาน้ีทำให@เห็นถึง

ความสำคัญในการดูแลสุขภาพหญิงต้ังครรภs แม@การศึกษาเก่ียวกับทารกท่ีเกิดจากแมgท่ีติดเช้ือโคโรนาไวรัสจะอยูgใน

ข้ันตอนของการเร่ิมต@น แตgจนถึงขณะน้ียังไมgพบวgาการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สgงผลกับทารกในครรภs 

2. สถานการณ+ภายในประเทศ    

2.1 การคัดกรองตามนิยามการเฝMาระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

การคัดกรองผู@เดินทางเข@า-ออกท่ีทgาอากาศยาน คัดกรองเท่ียวบินสะสมต้ังแตgวันท่ี 3 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 

23 พฤษภาคม 2563 รวมท้ังส้ิน 39,196 เท่ียวบิน ผู@เดินทางได@รับการคัดกรองสะสมรวม 4,439,044 ราย พบผู@ปBวยท่ี

มีอาการเข@าได@ตามนิยามการคัดกรองจำนวน 1,214 ราย การคัดกรองผู@เดินทางท่ีทgาเรือต้ังแตgวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ถึงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2563 มียอดการคัดกรองเรือสะสม 2,525 ลำ มีผู@ท่ีเดินทางได@รับการคัดกรองสะสมรวม 

146,046 ราย พบผู@ปBวยท่ีมีอาการเข@าได@ตามนิยามการคัดกรองจำนวน 2 ราย การคัดกรองผู@เดินทางผgานดgานพรมแดน

ทางบก ต้ังแตgวันท่ี 1 กุมภาพันธs 2563 ถึง 23 พฤษภาคม 2563 มีผู@ได@รับการคัดกรองสะสมรวม 1,949,094 ราย และ

การคัดกรองผู@มาตgออายุหนังสือเดินทางท่ีสำนักงานตรวจคนเข@าเมือง แจ@งวัฒนะ ต้ังแตgวันท่ี 30 มกราคม 2563 ถึง  

22 พฤษภาคม 2563 ได@ทำการคัดกรองรวมท้ังส้ิน 181,703 ราย รวมพบผู@ปBวยท่ีมีอาการเข@าได@ตามนิยามการคัดกรอง

ท่ีชgองทางเข@าออกประเทศ จำนวน 1,216 ราย 

2.2 ผลดำเนินการคัดกรองผูYปZวยท่ีมีอาการตามนิยามเฝMาระวังโรค   

วันท่ี 24 พฤษภาคม 2563 ณ เวลา 18.00 น. พบผู@ปBวยที่มีอาการตามนิยามเฝ�าระวังโรครายใหมg จำนวน 

3,536 ราย รวมยอดผู@ที่ได@รับการตรวจทางห@องปฏิบัติการสะสมทั้งหมด จำนวน 153,991 ราย รายละเอียดตาม

ตารางท่ี 1 

 

 



   

 

ตาราง 1 ผลดำเนินการคัดกรองผูYปZวยท่ีมีอาการตามนิยามเฝMาระวังโรค 

ประเภทของผูYปZวย 
จำนวนผูYปZวย  

สะสม 

ผูYปZวยท่ีมีอาการตามนิยามเฝMาระวังโรค  153,991 ราย 

● คัดกรองพบท่ีสนามบิน สุวรรณภูมิ (1,145)  ดอนเมือง (52)    

ภูเก็ต (8) เชียงใหมg (3) สุราษฎรsธานี (2) อุบลราชธานี (2)       

อูgตะเภา (1) อุดรธานี (1) 

● คัดกรองท่ีทgาเรือ  

   1,214 ราย 

 

   

     2 ราย 

• เข@ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลด@วยตนเอง  

 (โรงพยาบาลเอกชน 60,872 ราย โรงพยาบาลรัฐ 91,081 ราย 

และอยูgระหวgางการสอบสวน 734 ราย) 

 152,687 ราย 

• รับแจ@งจากโรงแรม ศูนยsเอราวัณ มหาวิทยาลัย มัคคุเทศกsและ   

อูgตะเภา 

   88 ราย  

ผูYปZวยยืนยันสะสม 

• หายปBวยและแพทยsอนุญาตให@ออกจากโรงพยาบาล 

• อยูgระหวgางการรักษาพยาบาล** 

• เสียชีวิต 

   3,040 ราย    

2,928 ราย 

         63 ราย 

       56 ราย     

การติดเช้ือของผูYปZวยยืนยันสะสม 

• จากภายในประเทศ 

• จากตgางประเทศ 

- กักกันในพ้ืนท่ีท่ีรัฐกำหนด* 

   3,040 ราย    

2,443 ราย 

597 ราย 

 104 ราย 

หมายเหต:ุ *เริ่มมีมาตรการกักกันผู4ที่เดินทางมาจากต9างประเทศตั้งแต9วันที่ 3 เมษายน 2563 
             **วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 แหล9งข4อมูลจากกรมส9งเสริมบริการสุขภาพ 

 

 ขณะนี้พบผูYปZวยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 3,040 ราย รักษาหายและแพทย+ใหYกลับ

บYาน 2,921 ราย ผูYปZวยยืนยันท่ีเสียชีวิต 57 ราย  

ตั้งแตgวันที่ 18 มกราคม ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 (สัปดาหsที่ 20) มีจำนวนการตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 โดยห@องปฏิบัติการจากกระทรวงสาธารณสุข หนgวยงานมหาวิทยาลัย และหนgวยงานเอกชน โดยวิธี 

RT-PCR ทั้งหมด 328,079 ตัวอยgาง คิดเปmนจำนวนการตรวจวินิจฉัยเฉลี่ยวันละ 6,010 ตัวอยgาง แบgงเปmนผู@ปBวยที่มี

อาการตามนิยามการเฝ�าระวังโรค 123,092 ราย ผู@ได@รับการตรวจทางห@องปฏิบัติการ จากการค@นหาผู@ปBวยเพิ่มเติม



   

 

และการติดตามผู@สัมผัสเพิ่มเติมตั้งแตgวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 9,606 ราย ผู@เดินทางที่เฝ�าระวังอาการ ณ 

พ้ืนท่ีกักกันแหgงรัฐ 15,853 ราย และผู@ปBวยท่ีมีอาการไมgเข@าเกณฑsการเฝ�าระวังโรค 179,528 ราย 

 ตั้งแตgวันที่ 3 เมษายน 2563 รัฐบาลมีนโยบายให@คนไทยที่เดินทางมาจากตgางประเทศต@องรับการกักตัวใน

สถานที่ที่รัฐจัดให@ (State quarantine) เปmนเวลา 14 วัน โดยในวันที่ 24 พฤษภาคม ไมgพบผู@ปBวยยืนยันที่มีประวัติ

เดินทางมาจากตgางประเทศ  ทำให@ขณะนี้มีผู@ปBวยยืนยันท่ีตรวจพบระหวgางการกักกันจำนวนรวม 104 ราย เปmนคนไทย

ที่กลับมาจากประเทศอินโดนีเซีย 62 ราย ปากีสถาน 10 ราย สหรัฐอเมริกา 9 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตสs 5 ราย 

มาเลเซีย 4 ราย สหราชอาณาจักร 2 ราย คาซัคสถาน 2 ราย อียิปตs 3 ราย เนเธอรsแลนดs 1 ราย อินเดีย 2 ราย รัสเซีย 

1 ราย ญี ่ปุ Bน 1 ราย บาหsเรน 1 ราย และฟzลิปปzนสs 1 ราย แบgงเปmน จังหวัดสงขลา 19 ราย สตูล 18 ราย 

กรุงเทพมหานคร 18 ราย ชลบุรี 19 ราย ป�ตตานี 12 ราย ยะลา 8 ราย นราธิวาส 6 ราย กระบี ่ 3 ราย และ

สมุทรปราการ 1 ราย วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 พบผู@ปBวยยืนยันที่ตรวจ ณ ศูนยsกักตัว ผู@ต@องกัก ตรวจคนเข@าเมือง

จังหวัดสงขลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 65 ราย   มีสัญชาติพมgา 37 ราย โรฮีนจา 20 ราย เวียดนาม 3 

ราย มาเลเซีย 2 ราย เยเมน 1 ราย กัมพูชา 1 ราย และอินเดีย 1 ราย 

 ผู @ปBวยยืนยันโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่พบในประเทศไทย มีคgามัธยฐานของอายุเทgากับ 37 ป�  

(1 เดือน - 97 ป�) เพศชาย 1,654 ราย เพศหญิง 1,386 ราย (ชาย:หญิง = 1.19:1)  สัญชาติไทย 2,704 ราย พมgา 

56 ราย จีน 34 ราย ฝรั่งเศส 29 ราย อังกฤษ 24 ราย โรฮีนจา 20 ราย อเมริกา 13 ราย รัสเซีย 12 ราย ญี่ปุBน 11 

ราย อินเดีย 9 ราย แคนาดา 8 ราย เยอรมนี 9 ราย อิตาลี 9 ราย เบลเยียม 6 ราย สวิตเซอรsแลนดs 6 ราย สวีเดน 6 

ราย เดนมารsก 5 ราย ฟzลิปปzนสs 5 ราย สิงคโปรs 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 เนเธอรsแลนดs 2 ราย 

บราซิล 2 ราย ลาว 2 ราย สเปน 2 ราย อิสราเอล 2 ราย แอลเบเนีย 2 ราย มาลี 1 ราย คูเวต 1 ราย เซอรsเบีย 1 

ราย ตูนีเซีย 1 ราย ไต@หวัน 1 ราย นิวซีแลนดs 1 ราย ปาเลสไตนs 1 ราย โปรตุเกส 1 ราย ฟzนแลนดs 1 ราย เม็กซิกัน 

1 ราย ยูเครน 1 ราย เยเมน 1 ราย ไลบีเรีย 1 ราย อินเดีย/ไทย 1 ราย อิหรgาน 1 ราย อุซเบกิสถาน 1 ราย ฮังการี 1 

ราย ไมgทราบ 12 ราย ประวัติโรคประจำตัวที่พบ ได@แกg ความดันโลหิตสูง (28 ราย) ภูมิแพ@ (20 ราย) เบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง (13 ราย) เบาหวาน (11 ราย) หอบหืด (8 ราย) ไขมันในเลือดสูง (3 ราย) ไทรอยดs (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 และเกาตs 

(1 ราย) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (1 ราย) เบาหวานและไขมันในเลือดสูง (2 ราย) เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไตวาย

เรื้อรัง (1 ราย) เบาหวาน มะเร็งลำไส@ และตับอักเสบ (1 ราย) ความดันโลหิตสูง และเกาตs (1 ราย) เบาหวานและไต

วายเรื้อรัง (1 ราย) เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง (1 ราย) ภูมิแพ@ หัวใจ ความดันโลหิตสูง 

เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง (1 ราย) เบาหวาน ความดันโลหิตสูง พารsกินสัน หัวใจ และมะเร็งเม็ดเลือดขาว (1 ราย) 

เบาหวาน ปลายประสาทอักเสบ (1 ราย) กลุgมอาการต@านฟอสโฟลิพิดและไขมันในเลือดสูง (1 ราย) เส@นเลือดสมอง

ตีบ (1 ราย) เส@นเลือดสมองตีบและมะเร็งเต@านม (1 ราย) มะเร็งปากมดลูกและติดเช้ือเอชไอวี (1 ราย) ภาวะซึมเศร@า

ที่เกิดจากการปรับตัว (1 ราย) มะเร็งตgอมน้ำลาย (1 ราย) ไซนัส (1 ราย) โลหิตจาง ไทรอยดsอักเสบ (1 ราย) มะเร็ง



   

 

เม็ดเลือดขาว เบาหวาน ความดันโลหิตสูง พารsกินสัน (1 ราย) เกล็ดเลือดต่ำ (1 ราย) ไมเกรน (1 ราย) กล@ามเน้ือ

อgอนแรง (1 ราย) ตับแข็ง (1 ราย) เบาหวาน ไขมันในเลือดสูงและติดเชื้อเอชไอวี (1 ราย) เบาหวาน ความดันโลหิต

สูง และโรคภูมิคุ@มกันบกพรgอง (1 ราย) โลหิตจาง (1 ราย) ซึมเศร@า (1 ราย) ลิ้นหัวใจรั่ว (1 ราย) วัณโรคและติดเช้ือ

เอชไอวี (1 ราย) เบาหวานและสะเก็ดเงิน (1ราย) รูมาตอยดs (1 ราย) ติดเชื้อเอชไอวี เบาหวาน ไตเรื้อรัง ไขมันใน

เลือดสูง (1 ราย) ไลเคนอยดsในชgองปาก (1 ราย) มะเร็งเต@านม (1 ราย) เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและหอบหืด (1 

ราย) ไวรัสตับอักเสบบี (1 ราย) เบาหวานและไซนัส (1 ราย) หลอดเลือดหัวใจตีบสามเส@นและหลอดเลือดสมอง (1 

ราย) แพ@ภูมิตัวเอง (1 ราย) มะเร็งปอดและเบาหวาน ( 1ราย ) ไมgมีโรคประจำตัว (2,900 ราย) พบผู@ปBวยจากการคัด

กรองที่สนามบิน 40 ราย (รวมพลเมืองไทยที่รับกลับจากเมืองอูgฮั่น 1 ราย) เข@ารักษาในโรงพยาบาลด@วยตนเอง 

1,588 ราย จากการติดตามผู@สัมผัส 1,188 ราย จากการกักกันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด 104 รายจากการตรวจคนเข@า

เมืองจังหวัดสงขลา 65 รายและจากการค@นหาเชิงรุก (Active Case Finding) 55 ราย 

 

3. มาตรการในประเทศไทย  

•  เลขาธิการสภาความม่ันคงแหgงชาติ (สมช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณา 

ผgอนคลายการบังคับใช@มาตรการในการป�องกันและยับยั ้งการแพรgระบาดของโรคติดตgอเชื ้อไวรัสโคโรนา

2019 เปzดเผยวgา การประชุมคณะกรรมการฯ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม น้ี จะพิจารณาผgอนปรนมาตรการ

ให@กับกิจการ กิจกรรมเพิ่มเติม แตgยังไมgสามารถเปzดเผยได@วgามีประเภท หรือกิจการใดบ@างในขณะนี้ เนื่องจากต@อง

ใช@ข@อมูลจากหลายสgวนมาพิจารณาประกอบ โดยเฉพาะข@อมูลจากด@านกระทรวงสาธารณสุขทั้งนี้ ผลที่ได@จากการ

ประชุม จะเสนอตgอที่ประชุม ศูนยsบริหารสถานการณsการแพรgระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในวันท่ี 

29 พฤษภาคมน้ี เพ่ือพยายามให@การผgอนปรนระยะท่ี 3 ใช@ในวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 

• บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปzดเผยวgา ได@มีการหารือเพื่อปรับแผนการดำเนินงาน ทีโอที ให@

รองรับสถานการณsระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยที่ประชุมเห็นวgา โครงการเน็ตประชารัฐสามารถนำมาขยาย

ผลเพื่อให@บริการประชาชนในชgวงเวลานี้ได@อยgางเต็มประสิทธิภาพของโครงการอีกทั้งยังสามารถรองรับวิถีชีวิตแบบ

ใหมg (New Normal) ซ่ึงจำเปmนต@องอาศัยการเช่ือมตgออินเตอรsเน็ตเปmนหลัก เม่ือ 23 พฤษภาคม 2563  

• มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สวนดุสิตโพล) ได@สำรวจความคิดเห็นของประชาชนท่ัวประเทศ  

กรณี “New Normal ของคนไทยจากสถานการณsการแพรgระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 

1,064 คน ทางออนไลนs และการโทรศัพทsสอบถามเหตุผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ระหวgางวันท่ี 18-22 

พฤษภาคม 2563 พบวgา 10 พฤติกรรมที่เปล่ียนมากที่สุด ตามลำดับ ดังนี้ การทgองเที่ยว (71.05%)  ช@อปปz}ง เดิน

ห@างสรรพสินค@า (61.18%) การเดินทาง (59.68%) ปารsตี้ สังสรรคs (59.40%) การดูแลตัวเองเพื่อป�องกันการติด

เชื้อ (56.39%) การซื้อของกินของใช@ (47.27%) การทำบุญ บริจาค (46.43%) การดูแลสุขภาพตัวเอง (45.39%) 

การเลือกอาหารการกิน (45.11%) การประกอบอาชีพ/การหารายได@ (42.39%)  



   

 

4. การส่ือสารความเส่ียงกับประชาชน  

● มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว@ให@สังเกตเพื่อการเฝ�าระวังป�องกัน และควบคุม

โรคจากผู@เดินทางซึ่งมาจากท@องที่หรือเมืองทgานอกราชอาณาจักรกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค 

COVID-19  

● กรณีจำเปmนต@องพบปะผู@อื่น ให@ใช@หน@ากากอนามัยหรือหน@ากากผ@า และรักษาระยะหgางไมgน@อย 

กวgา 1 - 2 เมตรหรือ 1 - 2 ชgวงแขน และใช@เวลาพบปะผู@อ่ืนให@ส้ันท่ีสุด 

● หมั่นล@างมือให@สะอาดอยูgเสมอด@วยน้ำและสบูg หรือแอลกอฮอลsเจลล@างมือ ไมgนำมือมาสัมผัสตา 

จมูก ปาก โดยไมgจำเปmน 

● ไมgใช@ของสgวนตัวรgวมกับผู@อื่น (เชgน ผ@าเช็ดหน@า แก@วน้ำ ผ@าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อกgอโรคทางระบบ

ทางเดินหายใจสามารถเข@าสูgรgางกายได@ทางการสัมผัสสารคัดหล่ังของผู@ติดเช้ือ 

● รับประทานอาหารปรุงสุกร@อน 

สามารถดาวนsโหลดเอกสารท่ีเก่ียวข@องกับสถานการณsโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ได@ท่ี  

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/situation.php 

 

 

 

ทีมตระหนักรูYสถานการณ+ในภาวะฉุกเฉิน  

กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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