
   

 

ฉบับท่ี 144 วันท่ี 26 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 26 พฤษภาคม 2563 จำนวน 5,603,558 ราย มีอาการ

รุนแรง 53,166 ราย เสียชีวิต 348,194 ราย โดยประเทศที่มีจำนวนผู@ปBวยยืนยัน 10 อันดับแรก ได@แกh สหรัฐอเมริกา 

1,706,226 ราย บราซิล 376,669 ราย รัสเซีย 362,342 ราย สเปน 282,480 ราย สหราชอาณาจักร 261,184 ราย 

อิตาลี 230,158 ราย ฝร่ังเศส 182,942 ราย เยอรมนี 180,789 ราย ตุรกี 157,814 ราย และอินเดีย 145,456 ราย 

สhวนจีน เปmนอันดับท่ี 14 มีจำนวนผู@ปBวย  84,103 ราย (รวม ฮhองกง 1,066 ราย มาเกpา 45 ราย)  

ประเด็นท่ีน.าสนใจในต.างประเทศ ณ วันท่ี 26 พฤษภาคม 2563 

- ประเทศสหรัฐอเมริกา นายอีริค เจฟฟรียt โทพอล แพทยtโรคหัวใจชาวอเมริกัน และผู@เขียนหนังสือขายดี

หลายเลhม แสดงความเห็นผhานการทวีตข@อความในชhวงเช@าวันน้ี พร@อมโพสตtรูปกราฟที่ไฟแนนเชียลไทมสt โดยนำ

ข@อมูลจากศูนยtปwองกันและควบคุมโรคของยุโรป และสถิติการติดตามผู@ติดเช้ือในสหรัฐของ Covid Tracking 

Project ที่มีการอัปเดตลhาสุดในวันท่ี 24 พ.ค. 2563 มาวิเคราะหt แสดงให@เห็นวhา ยอดการติดเชื้อโควิด-19 ในไทย 

นิวซีแลนดt ไอซtแลนดt ไต@หวัน และเวียดนาม มีลักษณะเปmนรูประฆังคว่ำ ซึ่งบhงชี้วhา การแพรhระบาดกำลังเข@าสูh

ทิศทางขาลง และใกล@ถึงระยะสิ้นสุดของการแพรhระบาด ซึ่งประเทศเหลhาน้ี ได@เริ่มทยอยเป�ดเศรษฐกิจอีกคร้ัง 

หลังจากท่ีมีการใช@มาตรการมาตรการ ล็อกดาวนtอยhางเข@มงวด จนทำให@จำนวนผู@ติดเช้ือชะลอตัวลง 

องคtการขนสhงมวลชนของมหานครนิวยอรtก (MTA)  เตรียมใช@แสงรังสีอัลตราไวโอเลต หรือรังสี UVC ฆhา

เชื ้อไวรัสโควิด-19 ในรถประจำทางและรถไฟใต@ดินตามสถานีตhางๆ โดยใช@งบประมาณในโครงการนำรhองน้ี

ประมาณ 31.8 ล@านบาท (1 ล@านดอลลhารtสหรัฐ) โดยจะเร่ิมดำเนินการได@ในสัปดาหtท่ีจะถึงน้ี 

- องคtการอนามัยโลก  ผู@อำนวยการองคtการอนามัยโลก แถลงเมื่อวันจันทรtท่ี 25 พ.ค. 2563 วhาองคtการ

อนามัยโลกได@นำยาไฮดรอกซีคลอโรควิน ซึ่งเปmนหนึ่งในยาที่ใช@ในการรักษาโรคมาลาเรีย ออกจากกระบวนการ

ทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิก "ด@วยเหตุผลด@านความปลอดภัย" จากผลงานวิจัยที่เผยแพรhในวารสารการแพทยt 

"แลนเซ็ต" เมื่อสัปดาหtที่แล@ว วhาการใช@ยาไฮดรอกซีคลอโรควินหรือยาคลอโรควินกับผู@ปBวยอาการหนัก กลายเปmน

การเพิ่มความเสี่ยงของการเสียชีวิต บhงชี้วhายาชนิดนี้อาจไมhเหมาะที่จะใช@เพื่อการรักษาโรคจากการติดเชื้อไวรัสโค

โรนาสายพันธุtใหมh อยhางไรก็ตาม องคtการอนามัยโลกย้ำวhาระงับเพียงการทดลองใช@ยาไฮดรอกซีคลอโรควินเทhาน้ัน 

รายงานจากเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอรtแลนดt เม่ือวันท่ี 26 พ.ค. 2563 วhาประธานโครงการฉุกเฉินด@าน

สาธารณสุขขององคtการอนามัยโลก แถลงเมื่อวันจันทรt เกี่ยวกับวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 วhาโลก "ยังอยูhเพียงคร่ึง

ทาง" ในการรhวมกันยับยั้งการแพรhระบาดระลอกแรก และกลhาวด@วยวhา "ธรรมชาติ" ของโรคระบาดมักเกิดหลาย

ระลอก หมายความวhาแม@อัตราการพบผู@เสียชีวิตและผู@ติดเชื้อในหลายประเทศลดลง แตhใชhวhาโรคโควิด-19 จะ

หายไปจากโลกอยhางถาวร ในทางกลับกันมีโอกาสที่เชื้อโรคจะอุบัติขึ้นมาได@อีกตลอดเวลา และขอบเขตการแพรh

ระบาดอาจรวดเร็วและฉับพลันย่ิงกวhาสถานการณtระลอกแรก หากมีการยกเลิกมาตรการควบคุมโรคท่ีเร็วเกินไป 



   

 

- ประเทศสเปน ได@ข@อสรุปในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันจันทรtท่ี 25 พ.ค. 2563 วhาจะยกเลิก

มาตรการให@ชาวตhางชาติที่เดินทางเข@าประเทศ กักตัวเปmนเวลา 14 วัน ตั้งแตhวันท่ี 1 ก.ค. 2563 เปmนต@นไป เพ่ือ

ฟ��นฟูการทhองเท่ียวในชhวงฤดูร@อน 

- ประเทศญี่ปุBน ได@ยกเลิกคำสั่งภาวะฉุกเฉินที่ใช@เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ครบทุกพื้นที่ใน

ประเทศแล@ว เมื่อวันจันทรtท่ี 25 พ.ค. 2563 และวางแผนเป�ดเศรษฐกิจของประเทศอยhางคhอยเปmนคhอยไป และ

ระมัดระวังไมhให@เกิดการระบาดระลอกใหมh หลังจากที่เมื่อสัปดาหtกhอน ญี่ปุBนยกเลิกภาวะฉุกเฉินในพื้นที่สhวนใหญh

ของประเทศ เหลือเพียงกรุงโตเกียว กับ 6 จังหวัดโดยรอบ และจังหวัดฮอกไกโดทางตอนเหนือที่มีการระบาด

รุนแรงที่สุด นายกรัฐมนตรี ชินโสะ อาเบะ ประกาศเรื ่องดังกลhาวถhายทอดทางโทรทัศนt ระบุวhา “รัฐบาลมี

หลักเกณฑtเข@มงวดในการยกเลิกภาวะฉุกเฉิน ซึ ่งเราประเมินวhาเราไปถึงจุดนั ้นแล@ว” และยังกลhาวยกยhอง

ความสำเร็จของประเทศ ที่สามารถลดแนวโน@มการระบาด เปmนการแสดงให@เห็นความเข@มแข็งของ “เจแปน 

โมเดล” ด@วย นอกจากน้ี รัฐบาลญี่ปุBนยังเตรียมเพิ่มประเทศในบัญชีห@ามเดินทางเข@าญี่ปุBนเปmน 111 ประเทศ จาก

เดิม 11 ประเทศ รวมสหรัฐอเมริกา อินเดีย กับแอฟริกาใต@ เข@าไปด@วย โดยจะมีผลบังคับใช@ในวันท่ี 27 พ.ค. 2563 

2. สถานการณ+ภายในประเทศ    

2.1 การคัดกรองตามนิยามการเฝJาระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

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

25 พฤษภาคม 2563 รวมท้ังส้ิน 39,299 เท่ียวบิน ผู@เดินทางได@รับการคัดกรองสะสมรวม 4,441,256 ราย พบผู@ปBวยท่ี

มีอาการเข@าได@ตามนิยามการคัดกรองจำนวน 1,253 ราย การคัดกรองผู@เดินทางท่ีทhาเรือต้ังแตhวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ถึงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 มียอดการคัดกรองเรือสะสม 2,564 ลำ มีผู@ท่ีเดินทางได@รับการคัดกรองสะสมรวม 

146,548 ราย พบผู@ปBวยท่ีมีอาการเข@าได@ตามนิยามการคัดกรองจำนวน 2 ราย การคัดกรองผู@เดินทางผhานดhานพรมแดน

ทางบก ต้ังแตhวันท่ี 1 กุมภาพันธt 2563 ถึง 25 พฤษภาคม 2563 มีผู@ได@รับการคัดกรองสะสมรวม 1,957,776 ราย และ 

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

26 พฤษภาคม 2563 ได@ทำการคัดกรองรวมท้ังส้ิน 183,903 ราย รวมพบผู@ปBวยท่ีมีอาการเข@าได@ตามนิยามการคัดกรอง

ท่ีชhองทางเข@าออกประเทศ จำนวน 1,255 ราย 

2.2 ผลดำเนินการคัดกรองผูVปWวยท่ีมีอาการตามนิยามเฝJาระวังโรค   

วันท่ี 26 พฤษภาคม 2563 ณ เวลา 18.00 น. พบผู@ปBวยที่มีอาการตามนิยามเฝwาระวังโรครายใหมh จำนวน 

7,641 ราย รวมยอดผู@ที่ได@รับการตรวจทางห@องปฏิบัติการสะสมทั้งหมด จำนวน 167,961 ราย รายละเอียดตาม

ตารางท่ี 1 

 

 

 



   

 

ตาราง 1 ผลดำเนินการคัดกรองผูVท่ีไดVรับการตรวจทางหVองปฏิบัติการ 

ประเภทของผูVปWวย จำนวนผูVปWวยสะสม 

ผูVปWวยท่ีมีอาการตามนิยามเฝJาระวังโรค            167,961 ราย 

● คัดกรองพบท่ีสนามบิน สุวรรณภูมิ (1,184)  ดอนเมือง (52)    

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

อูhตะเภา (1) อุดรธานี (1) 

● คัดกรองท่ีทhาเรือ  

   1,253 ราย 

 

   

     2 ราย 

• เข@ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลด@วยตนเอง  

 (โรงพยาบาลเอกชน 63,002 ราย โรงพยาบาลรัฐ 102,814 ราย 

และอยูhระหวhางการสอบสวน 802 ราย) 

 166,618 ราย 

• รับแจ@งจากโรงแรม ศูนยtเอราวัณ มหาวิทยาลัย มัคคุเทศกtและ   

อูhตะเภา 

   88 ราย  

ผูVปWวยยืนยันสะสม 

• หายปBวยและแพทยtอนุญาตให@ออกจากโรงพยาบาล 

• อยูhระหวhางการรักษาพยาบาล** 

• เสียชีวิต 

   3,045 ราย    

2,931 ราย 

                   57 ราย 

 57 ราย     

การติดเช้ือของผูVปWวยยืนยันสะสม 

• จากภายในประเทศ 

• จากตhางประเทศ 

- กักกันในพ้ืนท่ีท่ีรัฐกำหนด* 

   3,045 ราย    

2,444 ราย 

601 ราย 

 108 ราย 

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

 ขณะนี้พบผูVปWวยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 3,045 ราย รักษาหายและแพทย+ใหVกลับ

บVาน 2,931 ราย ผูVปWวยยืนยันท่ีเสียชีวิต 57 ราย  

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@ปBวยท่ีมี

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



   

 

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

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

 ตั้งแตhวันที่ 3 เมษายน 2563 รัฐบาลมีนโยบายให@คนไทยที่เดินทางมาจากตhางประเทศต@องรับการกักตัวใน

สถานที่ที่รัฐจัดให@ (State quarantine) เปmนเวลา 14 วัน โดยในวันที่ 26 พฤษภาคม พบผู@ปBวยยืนยันที่มีประวัติ

เดินทางมาจากตhางประเทศ  3 ราย ทำให@ขณะนี้มีผู@ปBวยยืนยันที่ตรวจพบระหวhางการกักกันจำนวนรวม 108 ราย เปmน

คนไทยที่กลับมาจากประเทศอินโดนีเซีย 63 ราย ปากีสถาน 10 ราย สหรัฐอเมริกา 5 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตสt 5 

ราย มาเลเซีย 4 ราย รัสเซีย 3 ราย อียิปตt 3 ราย สหราชอาณาจักร 2 ราย คาซัคสถาน 2 ราย คูเวต 2 ราย อินเดีย 2 

ราย ญี่ปุBน 2 ราย เนเธอรtแลนดt 1 ราย บาหtเรน 1 ราย ฟ�ลิปป�นสt 1 ราย จีน 1 ราย และ ไมhทราบ 1 ราย แบhงเปmน 

ชลบุรี 22 ราย จังหวัดสงขลา 19 ราย สตูล 18 ราย กรุงเทพมหานคร 17 ราย ป�ตตานี 12 ราย ยะลา 8 ราย นราธิวาส 

6 ราย กระบี่ 3 ราย และสมุทรปราการ 3 ราย วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 พบผู@ปBวยยืนยันที่ตรวจ ณ ศูนยtกักตัว ผู@ต@อง

กัก ตรวจคนเข@าเมืองจังหวัดสงขลา 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 1,656 ราย เพศหญิง 1,389 ราย (ชาย:หญิง = 1.19:1)  สัญชาติไทย 2,708 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 มีประวัติโรคประจำตัว 140 ราย และไมhมีโรคประจำตัว (2,905 ราย) พบผู@ปBวยจากการคัด

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

1,588 ราย จากการติดตามผู@สัมผัส 1,189 ราย จากการกักกันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด 108 ราย จากการตรวจคนเข@า

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

3. มาตรการในประเทศไทย  

• รัฐมนตรีวhาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยt (พม.) กลhาวในการรับมอบ

ของบริจาคจากองคtการภาคสhวนตhาง ๆ รวมทั้งภาคประชาชน ซึ ่งกระทรวง พม. จะเรhงนำไปมอบให@ถึงมือ

ประชาชนกลุhมเปwาหมายที่ประสบป�ญหาความเดือดร@อนโดยเร็วที่สุดอยhางไรก็ตาม ขอเชิญชวนทุกคนรhวมกัน

บริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อชhวยเหลือประชาชนกลุhมเปwาหมายที่เดือดร@อนและอยูhในภาวะยากลำบากจากโรคโควิด-



   

 

19 ได@ท่ี ศูนยtรับบริจาคกระทรวง พม. บริเวณชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. และ

โทรศัพทt 0 2659 6476 หรือติดตhอศูนยtชhวยเหลือสังคมผhานสายดhวน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ช่ัวโมง 

• กรมอนามัยได@จัดทำมาตรการสำหรับการเป`ดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในมาตรการหลัก 6 คือ 

ได@แกh 1.วัดไข@ 2.สวมหน@ากากอนามัย 3.ล@างมือ 4.เว@นระยะหhาง 5.ทำความสะอาด และ 6.ลดแออัด โดยยึด

หลักการจัดเด็กให@เปmนกลุhมยhอยไมhเกิน 6 คน/กลุhม และพยายามไมhให@มีปฏิสัมพันธtข@ามกลุhม ซึ่งเปmนหน@าที่ของครู

ผู@รับผิดชอบ จุดเน@นในการปฏิบัติในชhวงโควิด-19 ได@แกh 1.พ้ืนท่ีรhวมต@องสะอาด 2.การเข@าแถวแบบเว@นระยะหhาง 3.

การแยกของใช@สhวนตัว 4.จัดห@องแยก สำหรับกรณีที่มีเด็กปBวย 5.สื่อสารองคtความรู@ จิตอาสา และ 6.รถรับ-สhงเด็ก 

คำแนะนำสำหรับผูVบริหาร/เจVาของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได@แกh 1.ชี้แจง ทำความเข@าใจกับเจ@าหน@าที่และ

ผู@ปกครอง 2.ควบคุม กำกับ ดูแล ครู/เจ@าหน@าท่ีให@ปฏิบัติตาม 3.จัดให@มีชhองทางการสื่อสารแกhผู@ปกครอง 4.หากพบ

เห็นผู@ติดเชื ้อโควิด-19 ให@ผู @บริหารแจ@งหนhวยงานทางการแพทยtทันที 5.กำหนดจุดรับ-สhง และไมhอนุญาตให@

ผู@ปกครองหรือผู@ที่ไมhเกี่ยวข@องเข@าในพื้นท่ี พร@อมเตรียมอุปกรณtล@างมือ หลังจากเด็กเข@ามาในพื้นที่แล@วจะต@อง

เปลี่ยนชุดและให@เด็กสวมใสhหน@ากากอนามัยปwองกัน 6.ทำความสะอาดสถานท่ี อุปกรณtและยานพาหนะ 7.จัดทำ

อาหารที่ถูกสุขลักษณะ และ 8.มีมาตรการเว@นระยะหhาง 1-2 เมตร และคำแนะนำสำหรับครูและผูVดูแลเด็ก ได@แกh 

1.หากพบวhามีอาการปBวย ต@องหยุดงานและไปพบแพทยtทันที 2.ทำความสะอาดรhางกายกhอนปฏิบัติงาน 3.กิจกรรม

ของเด็กทั้งหมด ให@เน@นการเว@นระยะหhาง 1-2 เมตร และคำแนะนำสำหรับผูVปกครองในการดูแลบุตรหลาน ได@แกh 

1.หากเด็กมีอาการปBวยให@หยุดเรียนและพบแพทยt 2.ทานอาหารที่ถูกต@องตามหลักโภชนาการ 3.ทำความสะอาด

รhางกาย ล@างมือเม่ือกลับถึงบ@าน 4.เตรียมของใช@ท่ีจำเปmนเพ่ือสับเปล่ียน และ 5.ไมhไปในท่ีคนแออัด 

• นายสาธิต ป�ตุเตชะ รัฐมนตรีชhวยวhาการ กระทรวงสาธารณสุข เป�ดเผยในการเสวนา Exercise in 

new normal ในการประชุมวิชาการสhงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล@อมแหhงชาติ ครั ้งท่ี 13 วhา กระทรวง

สาธารณสุข ได@ขับเคลื่อนนโยบาย ด@านสhงเสริมการออกกำลังกายแกhประชาชนผhาน 4 มาตรการหลัก ได@แกh 1.สร@าง

เสริมให@ประชาชนมีความรอบรู@ ด@านสุขภาพที่ถูกต@อง 2.สhงเสริมการออกกำลังกายโดยให@ชุมชนเปmนฐานในการสร@าง

สุขภาวะที่ดี 3.สhงเสริมการออกกำลังกายโดยใช@เทคโนโลยีรูปแบบใหมh สื่อสารเพื่อให@เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด

ของประชาชน และนำไปสูh การออกกำลังกายระดับประเทศ และ 4.สhงเสริมให@บุคลากรสาธารณสุขเปmนต@นแบบด@าน

สุขภาพ (Health Model) ซึ่งในชhวงต@นป� 2563 สธ.โดยกรมอนามัยได@ดำเนินโครงการก@าวท@าใจซีซั่น 1 ขึ้น มีผู@สนใจ

เข@ารhวมโครงการ 4.8 แสนคน รวมระยะทางสะสม 20 ล@านกิโลเมตร นับเปmนก@าวแรกที่ประสบความสำเร็จ  แตhจาก

การแพรhระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการป�ดสถานที่ออกกำลังกาย ทำให@ประชาชนมี

พฤติกรรมเนือยน่ิงเม่ือต@องอยูhบ@าน สhงผลให@มีกิจกรรมทางกายไมhเพียงพอ ขณะน้ีรัฐบาลได@มีมาตรการผhอนปรนระยะ

ท่ี 2 ทำให@ประชาชนมีสถานที่ที่เอื้อ ตhอการออกกำลังกายมากขึ้น แตhยังต@องมีการควบคุมและเฝwาระวังโรค อยhาง

เครhงครัด ซ่ึงภายใต@สถานการณtในชhวงเวลาน้ี สธ.มีแผนท่ีจะดำเนินโครงการก@าวท@าใจซีซ่ัน 2 ต@านภัยโควิด-19 ข้ึน 



   

 

• รัฐมนตรีวhาการกระทรวงการทhองเที่ยวและกีฬา เป�ดเผยวhา ในวันที่ 29 พฤษภาคม กระทรวงฯ 

จะเข@าหารือรhวมกับศูนยtบริหารสถานการณtการแพรhระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อปลดล็อก

อุตสาหกรรมในภาคการทhองเที่ยว ให@สามารถกลับมาเป�ดดำเนินกิจกรรมได@ ในการปลดล็อกมาตรการล็อกดาวนt

เฟส 3 เพื่อให@คนไทยสามารถเดินทางทhองเที่ยวในประเทศได@ ซึ่งจะสอดคล@องกับการเสนอแพคเกจกระตุ@นการ

ทhองเท่ียว ท่ีอาจออกมาในรูปแบบการแจกคูปองสนับสนุนและกระตุ@นให@คนไทยเท่ียวในประเทศเพ่ิมข้ึน 

 

4. การส่ือสารความเส่ียงกับประชาชน  

● มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว@ให@สังเกตเพื่อการเฝwาระวังปwองกัน 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 
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