
   

 

ฉบับท่ี 143 วันท่ี 25 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 25 พฤษภาคม 2563 จำนวน 5,516,842 ราย มีอาการ

รุนแรง 53,203 ราย เสียชีวิต 346,949 ราย โดยประเทศที่มีจำนวนผู@ปBวยยืนยัน 10 อันดับแรก ได@แกh สหรัฐอเมริกา 

1,686,436 ราย บราซิล 365,213 ราย รัสเซีย 353,427 ราย สเปน 282,852 ราย สหราชอาณาจักร 259,559 ราย 

อิตาลี 229,858 ราย ฝร่ังเศส 182,584 ราย เยอรมนี 180,328 ราย ตุรกี 156,827 ราย และอินเดีย 139,237 ราย 

สhวนจีน เปmนอันดับท่ี 14 มีจำนวนผู@ปBวย  84,096 ราย (รวม ฮhองกง 1,066 ราย มาเกpา 45 ราย)  

ประเด็นท่ีน.าสนใจในต.างประเทศ ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 

- สาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือวันท่ี 24 พ.ค. 63 ผู@อำนวยการศูนยtควบคุมและปuองกันโรคจีน กลhาวนอก

รอบการประชุมสภาประชาชนแหhงชาติ เกี่ยวกับสถานการณtการแพรhระบาดของโรคโควิด-19 วhา การที่จีนเปmน

ประเทศแรกซึ่งพบผู@ปBวยและผู@เสียชีวิต จึงไมhนhาแปลกใจที่รัฐบาลปxกกิ่งจะเผชิญกับเสียงวิจารณt และ "เปmนเรื่องท่ี

เข@าใจได@" ซึ่งประเทศจีนน@อมรับทุกคำวิจารณt นับจากนี้จะปรับปรุงทุกระบบและกลไกเกี่ยวกับการรวบรวมข@อมูล 

เพื่อเผยแพรhเกี่ยวกับสถานการณtโรคระบาดให@มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตhอไป หลังจากท่ีรัฐบาลจีนรายงานการพบผู@ติด

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุtใหมhหรือโควิด-19 ที่ยังไมhแสดงอาการปBวย 40 คนภายในวันเดียว ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง 

ขอให@ทุกภาคสhวนที่เกี่ยวข@องในระดับท@องถิ่นของมณฑลหูเปBยtแหhงนี้ ซึ่งเปmนศูนยtกลางการแพรhระบาดของโรคโค

วิด-19 ในประเทศ โดยเฉพาะที่เมืองอูhฮั ่น มีการยกระดับกลไกการเฝuาระวังโรคติดเชื้อ และปฏิรูประบบการ

ตอบสนองตhอเช้ือโรคให@รวดเร็วและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

- ประเทศเยอรมนี ได@พยายามติดตามหาตัวผู@ที่เข@ารhวมประกอบพิธีทางศาสนาในโบสถtที่นครแฟรงกtเฟ�รtต 

เมื ่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผhานมา หลังลhาสุดตัวเลขผู@ติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 พุhงขึ ้นไปเปmน 107 คน เพ่ือ

หลีกเลี่ยงไมhให@มีผู@ติดเชื้อเพิ่มเติมขึ้น อยhางไรก็ดีขณะนี้ยังไมhชัดเจนวhาผู@ที่ตรวจพบวhาติดเชื้อทั้ง 107 คน ได@เข@ารhวม

ในพิธีทางศาสนาท่ีโบสถtท้ังหมด หรือเปmนยอดผู@ติดเช้ือท่ีได@รับเช้ือตhอจากผู@ท่ีเข@ารhวมในพิธีดังกลhาวอยูhด@วย 

- ประเทศปากีสถาน สถานเอกอัครราชทูต (สอท.) ณ กรุงอิสลามาบัด และสถานกงสุลใหญh (สกญ.) 

ณ นครการาจี ได@ออกประกาศแจ@งเตือนชุมชนไทยเปmนระยะนับตั้งแตhมีการแพรhระบาดของโควิด-19 ในปากีสถาน 

ผhานทางประกาศ สอท.และ สกญ. และส่ือสังคมออนไลนt มาตรการป�ดเมืองสhงผลกระทบให@คนไทยในปากีสถาน 

ไมhสามารถใช@ชีวิตได@ตามปกติ สอท.และ สกญ.ได@ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและแจกถุงยังชีพ หน@ากากอนามัย รวมถึง 

เจลล@างมือให@กับครอบครัวคนไทยและนักเรียนไทยเปmนระยะ สhวนคนที่อยูhในเมืองที่หhางไกลออกไปก็ได@มีการจัดสhง

ข@าวของเครื่องใช@ที่จำเปmนไปให@ทางไปรษณียt เชhน ที่เมืองบัตตากราม ขณะสกญ.ในนครการาจี ก็ให@การดูแลคนไทย

ในแคว@นซินดtและแคว@นบาลูจิสถานเชhนกัน  



   

 

- ประเทศสหรัฐอเมริกา เปmนประเทศที่ได@รับผลกระทบจากการแพรhระบาดมากที่สุด ตัวเลขผู@เสียชีวิตรวม

ในปxจจุบันอยูhที่ 99,258 ราย โดยใน 24 ชั่วโมงที่ผhานมามีการเพิ่มขึ้นของผู@เสียชีวิต 575 ราย ซึ่งถือวhาเปmนตัวเลขท่ี

อยูhในระดับต่ำ และคาดการณtวhายอดผู@เสียชีวิตนhาจะทะลุแสนรายได@ในวันสองวันน้ี ผู@วhาการรัฐนิวยอรtกของสหรัฐ 

แถลงขhาวประจำวันเมื่อวันเสารt (23 พ.ค.) ตามเวลาท@องถิ่นวhา ยอดผู@เสียชีวิตในรัฐนิวยอรtกรอบ 24 ชั่วโมงที่ผhาน

มามี 84 คน  เชhนเดียวกับจำนวนผู@เข@าโรงพยาบาล การใช@เครื่องชhวยหายใจ และผู@ติดเชื้อใหมhก็ลดลงด@วย ถือเปmน

ขhาวดีที่มองเห็นสัญญาณความก@าวหน@า ซึ่งในขณะนี้หลายพื้นที่ของรัฐนิวยอรtกที่มีผู@ติดเชื้อลดลง เริ่มผhอนคลาย

ข@อบังคับล็อกดาวนtไปแล@ว ยกเว@นแตhในนิวยอรtกซิต้ี ที่เคยเปmนศูนยtกลางการแพรhระบาดของสหรัฐยังไมhเลิกล็อก

ดาวนt ชายหาดหลายแหhงของนิวยอรtกซิต้ียังไมhเป�ดในชhวงวันหยุดยาวเมมโมเรียลเดยt ที่ถือเปmนวันเริ่มต@นฤดูร@อน

ของสหรัฐ สhวนชายหาดอ่ืนๆ ท่ีเป�ดแล@ว ผู@มาอาบแดดจะต@องเว@นระยะหhาง 

ประธานาธิบดีโดนัลดt ทรัมป� สั่งการห@ามไมhให@ชาวตhางชาติที่อยูhในบราซิลเปmนเวลา 14 วันเดินทางเข@า

สหรัฐโดยไมhได@รับอนุญาต แถลงการณtระบุวhา มาตรการดังกลhาวจะสร@างความเชื่อมั่นวhา ชาวตhางชาติที่อยูhใน

บราซิลจะไมhกลายเปmนแหลhงแพรhเชื้อเพิ่มในสหรัฐอเมริกา อยhางไรก็ดี มาตรการดังกลhาวจะไมhมีผลบังคับใช@กับการ

เคลื่อนไหวด@านการค@าระหวhางสองประเทศ ทั้งนี้ มาตรการดังกลhาวจะมีผลบังคับใช@ตั้งแตhเที่ยงวันของวันพฤหัสบดี

ท่ี 28 พ.ค.ตามเวลาสหรัฐ 

2. สถานการณ+ภายในประเทศ    

2.1 การคัดกรองตามนิยามการเฝKาระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

การคัดกรองผู@เดินทางเข@า-ออกท่ีทhาอากาศยาน คัดกรองเท่ียวบินสะสมต้ังแตhวันท่ี 3 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 

24 พฤษภาคม 2563 รวมท้ังส้ิน 39,250 เท่ียวบิน ผู@เดินทางได@รับการคัดกรองสะสมรวม 4,439,857 ราย พบผู@ปBวยท่ี

มีอาการเข@าได@ตามนิยามการคัดกรองจำนวน 1,239 ราย การคัดกรองผู@เดินทางท่ีทhาเรือต้ังแตhวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ถึงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2563 มียอดการคัดกรองเรือสะสม 2,551 ลำ มีผู@ท่ีเดินทางได@รับการคัดกรองสะสมรวม 

146,292 ราย พบผู@ปBวยท่ีมีอาการเข@าได@ตามนิยามการคัดกรองจำนวน 2 ราย การคัดกรองผู@เดินทางผhานดhานพรมแดน

ทางบก ต้ังแตhวันท่ี 1 กุมภาพันธt 2563 ถึง 24 พฤษภาคม 2563 มีผู@ได@รับการคัดกรองสะสมรวม 1,953,418 ราย และ

การคัดกรองผู@มาตhออายุหนังสือเดินทางท่ีสำนักงานตรวจคนเข@าเมือง แจ@งวัฒนะ ต้ังแตhวันท่ี 30 มกราคม 2563 ถึง  

25 พฤษภาคม 2563 ได@ทำการคัดกรองรวมท้ังส้ิน 182,810 ราย รวมพบผู@ปBวยท่ีมีอาการเข@าได@ตามนิยามการคัดกรอง

ท่ีชhองทางเข@าออกประเทศ จำนวน 1,241 ราย 

2.2 ผลดำเนินการคัดกรองผูWปXวยท่ีมีอาการตามนิยามเฝKาระวังโรค   

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 ณ เวลา 18.00 น. พบผู@ปBวยที่มีอาการตามนิยามเฝuาระวังโรครายใหมh จำนวน 

6,329 ราย รวมยอดผู@ที่ได@รับการตรวจทางห@องปฏิบัติการสะสมทั้งหมด จำนวน 160,320 ราย รายละเอียดตาม

ตารางท่ี 1 

 



   

 

ตาราง 1 ผลดำเนินการคัดกรองผูWปXวยท่ีมีอาการตามนิยามเฝKาระวังโรค 

ประเภทของผูWปXวย จำนวนผูWปXวยสะสม 

ผูWปXวยท่ีมีอาการตามนิยามเฝKาระวังโรค            160,320 ราย 

● คัดกรองพบท่ีสนามบิน สุวรรณภูมิ (1,170)  ดอนเมือง (52)    

ภูเก็ต (8) เชียงใหมh (3) สุราษฎรtธานี (2) อุบลราชธานี (2)       

อูhตะเภา (1) อุดรธานี (1) 

● คัดกรองท่ีทhาเรือ  

   1,239 ราย 

 

   

     2 ราย 

• เข@ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลด@วยตนเอง  

 (โรงพยาบาลเอกชน 62,110 ราย โรงพยาบาลรัฐ 96,080 ราย 

และอยูhระหวhางการสอบสวน 801 ราย) 

 158,991 ราย 

• รับแจ@งจากโรงแรม ศูนยtเอราวัณ มหาวิทยาลัย มัคคุเทศกtและ   

อูhตะเภา 

   88 ราย  

ผูWปXวยยืนยันสะสม 

• หายปBวยและแพทยtอนุญาตให@ออกจากโรงพยาบาล 

• อยูhระหวhางการรักษาพยาบาล** 

• เสียชีวิต 

   3,042 ราย    

2,929 ราย 

                   56 ราย 

       57 ราย     

การติดเช้ือของผูWปXวยยืนยันสะสม 

• จากภายในประเทศ 

• จากตhางประเทศ 

- กักกันในพ้ืนท่ีท่ีรัฐกำหนด* 

   3,042 ราย    

2,444 ราย 

598 ราย 

 105 ราย 

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

 

 ขณะนี้พบผู@ปBวยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 3,042 ราย รักษาหายและแพทยtให@กลับบ@าน 

2,929 ราย ผู@ปBวยยืนยันท่ีเสียชีวิต 57ราย  

ตั้งแตhวันที่ 18 มกราคม ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 (สัปดาหtที่ 21) มีจำนวนการตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 โดยห@องปฏิบัติการจากกระทรวงสาธารณสุข หนhวยงานมหาวิทยาลัย และหนhวยงานเอกชน โดยวิธี 

RT-PCR ทั้งหมด 375,453 ตัวอยhาง คิดเปmนจำนวนการตรวจวินิจฉัยเฉลี่ยวันละ 6,500 ตัวอยhาง แบhงเปmนผู@ปBวยที่มี

อาการตามนิยามการเฝuาระวังโรค 153,991 ราย ผู@ได@รับการตรวจทางห@องปฏิบัติการ จากการค@นหาผู@ปBวยเพิ่มเติม



   

 

และการติดตามผู@สัมผัสเพิ่มเติมตั้งแตhวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 9,775 ราย ผู@เดินทางที่เฝuาระวังอาการ ณ 

พ้ืนท่ีกักกันแหhงรัฐ 24,143 ราย และผู@ปBวยท่ีมีอาการไมhเข@าเกณฑtการเฝuาระวังโรค 187,274 ราย 

 ตั้งแตhวันที่ 3 เมษายน 2563 รัฐบาลมีนโยบายให@คนไทยที่เดินทางมาจากตhางประเทศต@องรับการกักตัวใน

สถานที่ที่รัฐจัดให@ (State quarantine) เปmนเวลา 14 วัน โดยในวันที่ 25 พฤษภาคม พบผู@ปBวยยืนยันที่มีประวัติ

เดินทางมาจากตhางประเทศ  1 ราย ทำให@ขณะนี้มีผู@ปBวยยืนยันที่ตรวจพบระหวhางการกักกันจำนวนรวม 105 ราย เปmน

ผู@เดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซีย 63 ราย ปากีสถาน 10 ราย สหรัฐอเมริกา 5 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตสt 5 ราย 

มาเลเซีย 4 ราย สหราชอาณาจักร 2 ราย คาซัคสถาน 2 ราย อียิปตt 3 ราย เนเธอรtแลนดt 1 ราย อินเดีย 2 ราย รัสเซีย 

2 ราย ญ่ีปุBน 2 ราย บาหtเรน 1 ราย ฟ�ลิปป�นสt 1 ราย จีน 1 ราย และ ไมhทราบ 1 ราย แบhงเปmน จังหวัดสงขลา 19 ราย 

สตูล 18 ราย กรุงเทพมหานคร 17 ราย ชลบุรี 21 ราย ปxตตานี 12 ราย ยะลา 8 ราย นราธิวาส 6 ราย กระบี่ 3 ราย 

และสมุทรปราการ 1 ราย วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 พบผู@ปBวยยืนยันท่ีตรวจ ณ ศูนยtกักตัว ผู@ต@องกัก ตรวจคนเข@าเมือง

จังหวัดสงขลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 65 ราย   มีสัญชาติพมhา 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 มีคhามัธยฐานของอายุเทhากับ 37 ป�  

(1 เดือน - 97 ป�) เพศชาย 1,654 ราย เพศหญิง 1,388 ราย (ชาย:หญิง = 1.19:1)  สัญชาติไทย 2,705 ราย พมhา 

56 ราย จีน 35 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 สวิตเซอรtแลนดt 6 ราย สวีเดน 6 

ราย เดนมารtก 5 ราย ฟ�ลิปป�นสt 5 ราย สิงคโปรt 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 เนเธอรtแลนดt 2 ราย 

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

ราย ตูนีเซีย 1 ราย ไต@หวัน 1 ราย นิวซีแลนดt 1 ราย ปาเลสไตนt 1 ราย โปรตุเกส 1 ราย ฟ�นแลนดt 1 ราย เม็กซิกัน 

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

ราย ไมhทราบ 12 ราย ประวัติโรคประจำตัวที่พบ ได@แกh ความดันโลหิตสูง (28 ราย) ภูมิแพ@ (20 ราย) เบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง (13 ราย) เบาหวาน (11 ราย) หอบหืด (8 ราย) ไขมันในเลือดสูง (3 ราย) ไทรอยดt (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 และเกาตt 

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

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

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

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

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



   

 

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

ที่เกิดจากการปรับตัว (1 ราย) มะเร็งตhอมน้ำลาย (1 ราย) ไซนัส (1 ราย) โลหิตจาง ไทรอยดtอักเสบ (1 ราย) มะเร็ง

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

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

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

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

เลือดสูง (1 ราย) ไลเคนอยดtในชhองปาก (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 ) ไมhมีโรคประจำตัว (2,902 ราย) พบผู@ปBวยจากการคัด

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

1,588 ราย จากการติดตามผู@สัมผัส 1,189 ราย จากการกักกันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด 105 ราย จากการตรวจคนเข@า

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

3. มาตรการในประเทศไทย  

• ผู@วhาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป�ดเผยวhา ภายหลังจากท่ีได@เริ่มผhอนปรนกิจการ/กิจกรรม

บางประเภท หรือคลายล็อกมาตรการปuองกันและยับย้ังการแพรhระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ในพ้ืนท่ี 

จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อชhวงวันเสารt-อาทิตยtที่ผhานมา ถือเปmนครั้งแรกที่โบราณสถานและวัดตhาง ๆ เริ่มเป�ดให@

ประชาชนเข@าทhองเท่ียว และทำบุญกราบไหว@พระได@ตามปกติ ซ่ึงพบวhาเปmนคนไทย โดยเฉพาะจากกรุงเทพมหานคร 

และตhางจังหวัด แวะเวียนเข@าไปจำนวนมาก เชhน ท่ีวัดพนัญเชิงวรวิหาร และวัดใหญhชัยมงคล 

• บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เป�ดเผยวhา หลังจากรัฐบาลมีมาตรการผhอนคลายล็อก

ดาวนtระยะที่ 2 แม็คโครยิ่งใสhใจ และยกระดับมาตรการปuองกันการแพรhระบาดไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะมาตรการ

การเว@นระยะหhางทางสังคม ลดความแออัดภายในสาขา ลดความเสี่ยงจากการสัมผัส และมีทีมรักษาระยะหhางคอย

ย้ำเตือนในพื้นที่ที่มีความหนาแนhนของลูกค@า โดยยังคงมาตรการหลักที่ได@รับจากภาครัฐ และเพิ่มมาตรการเสริมท่ี

ได@รับคำแนะนำจากกรมอนามัย  

• สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได@จัดโครงการ “ปx�นในบ@าน ต@านโควิด” ขึ ้นมา เพื ่อให@นักกีฬาและ

ประชาชนท่ัวไปปx�นจักรยานอยูhในบ@านของตัวเอง แตhเพ่ือการกระตุ@นในการปx�นให@เหมือนกับการแขhงขันในสนามจริง 

สมาคมฯ จึงจัดการแขhงขันจักรยานประเภทลูhชิงแชมป�ประเทศไทย สนามที่ 1 ขึ้น โดยออกมาตรการปuองกันอยhาง

เข@มงวด ซึ่งมาตรการตhาง ๆ เหลhานี้ มีการกำกับดูแลเองอยhางใกล@ชิด และกำชับให@ทุกคนยึดปฏิบัติอยhางเครhงครัด 

เรียกได@วhาเปmนวิถีชีวิตใหมhแบบปกติของชาวจักรยาน หรือ New Normal เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในการ



   

 

ปuองกันการแพรhระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อีกทั้งเปmนต@นแบบให@สมาคมกีฬาอื่น ๆ ได@ยึดถือเปmนมาตรฐานในการ

จัดการแขhงขันด@วย 

• อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป�ดเผยวhา ในการพิจารณาเป�ดกิจการ/กิจกรรมใน

มาตรการผhอนปรนระยะท่ี 3 และ 4 ในชhวงการแพรhระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีจนถึงขณะน้ียังไมhมี

ความชัดเจนวhากิจการ/กิจกรรมใดจะได@รับการอนุญาต ซึ่งต@องรอข@อสรุปจากที่ประชุมศูนยtบริหารสถานการณtการ

แพรhระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) (ศบค.) นั้น ตามหลักการของทางด@านสาธารณสุขมองวhา 

การเป�ดกิจการโรงภาพยนตรt หากจะเป�ดในระยะที่ 3 สิ่งที ่สามารถดำเนินการได@คือ เรื ่องของมาตรการเว@น

ระยะหhางทางสังคม (Social distancing) เหลือเพียงจะต@องมีการปรับปรุงเรื่องของการระบายอากาศ ให@ถhายเทได@

สะดวก เน่ืองจากเปmนสถานท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศและต@องใช@เวลานานในการเข@ารับบริการ 

• สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหhงชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒนt เป�ดเผยวhา ในการ

ฟ��นฟูเศรษฐกิจของประเทศในด@านตhาง ๆ ตามกรอบวงเงิน 400,000 ล@านบาท จากพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให@

อำนาจกระทรวงการคลังกู@เงินเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 1 ล@านล@านบาท ซึ่งได@กันเงินไว@สำหรับ

การฟ��นฟูเศรษฐกิจของประเทศในวงเงิน 400,000 ล@านบาท เพื่อชี้แจงข@อมูลในเรื่องระยะเวลาทำงานและการ

คัดเลือกโครงการตhาง ๆ ที่จะเป�ดให@หนhวยงานราชการไปจัดทำโครงการและยื่นข@อเสนอมาให@กลั่นกรองกhอนจะเข@า

สูhการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในชhวงต@นเดือนมิถุนายน 

• ธนาคารอาคารสงเคราะหt (ธอส.) มีมาตรการชhวยเหลือลูกค@าผู@ได@รับผลกระทบจากการแพรh

ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และ โครงการ ธอส. ชhวยคนไทย รhวมสร@างชาติ เพ่ือเปmนการรhวมเดินหน@าฟ��นฟูภาวะ

เศรษฐกิจภายหลังปxญหาการแพรhระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ ้น คณะกรรมการ

ธนาคารมีมติเห็นชอบให@จัดทำ โครงการ ธอส. ปxนน้ำใจ เราไมhทิ้งกัน โดยมีผลิตภัณฑtสินเชื่อ โครงการบ@าน ธอส. 

เราไมhทิ้งกัน วงเงิน 20,000 ล@านบาท ให@กู@สำหรับบุคคลในครอบครัวของประชาชนที่ได@รับสิทธิ์ตามโครงการเราไมh

ทิ้งกันของรัฐบาลมาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน หรือบุคคลในครอบครัวของลูกค@า ธอส. ท่ี

ลงทะเบียนแจ@งความประสงคtเข@ารhวมมาตรการชhวยเหลือลูกค@าฯ รวมถึงมาตรการบรรเทาผลกระทบให@กับลูกค@า  

4. การส่ือสารความเส่ียงกับประชาชน  

● มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว@ให@สังเกตเพื่อการเฝuาระวังปuองกัน และควบคุม

โรคจากผู@เดินทางซึ่งมาจากท@องที่หรือเมืองทhานอกราชอาณาจักรกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค 

COVID-19  

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

กวhา 1 - 2 เมตรหรือ 1 - 2 ชhวงแขน และใช@เวลาพบปะผู@อ่ืนให@ส้ันท่ีสุด 



   

 

● หมั่นล@างมือให@สะอาดอยูhเสมอด@วยน้ำและสบูh หรือแอลกอฮอลtเจลล@างมือ ไมhนำมือมาสัมผัสตา 

จมูก ปาก โดยไมhจำเปmน 

● ไมhใช@ของสhวนตัวรhวมกับผู@อื่น (เชhน ผ@าเช็ดหน@า แก@วน้ำ ผ@าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อกhอโรคทางระบบ

ทางเดินหายใจสามารถเข@าสูhรhางกายได@ทางการสัมผัสสารคัดหล่ังของผู@ติดเช้ือ 

● รับประทานอาหารปรุงสุกร@อน 

สามารถดาวนtโหลดเอกสารท่ีเก่ียวข@องกับสถานการณtโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ได@ท่ี  

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

 

 

 

ทีมตระหนักรูWสถานการณ+ในภาวะฉุกเฉิน  

กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข 


