ฉบับที่ 274 วันที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
1. สถานการณ์ในต่างประเทศ
รายงานผู้ ป่ ว ยยื น ยั น ทั่ ว โลก รวม 213 ประเทศ 2 เขตบริ ห ารพิ เศษ 1 นครรั ฐ เรื อ Diamond Princess
เรื อ Grands Princess และเรื อ MS Zaandam ในวั นที่ 3 ตุ ลาคม 2563 จำนวน 34,855,438 ราย มี อาการรุ น แรง
66,333 ราย เสี ย ชี วิ ต 1,033,636 ราย โดยประเทศที่ มี จำนวนผู้ ป่ ว ยยื น ยั น 10 อั น ดั บ แรก ได้ แก่ สหรั ฐ อเมริ ก า
7,549,323 ราย อินเดีย 6,473,544 ราย บราซิล 4,882,231 ราย รัสเซีย 1,204,502 ราย โคลอมเบีย 841,531 ราย เปรู
821,564 ราย สเปน 810,807 ราย อาร์เจนตินา 779,689 ราย เม็กซิโก 753,090 ราย และ แอฟริกาใต้ 677,833 ราย
ส่วนจีน เป็นอันดับที่ 44 มีจำนวนผู้ป่วย 90,585 ราย (รวม ฮ่องกง 5,105 ราย มาเก๊า 46 ราย)
ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2563
• สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ผู้อำนวยการแผนกป้องกันและขจัดโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
และกี ฬ าเมี ย นมา เปิ ด เผยข้ อ มู ล ว่ า ร้ อ ยละ 57 ของผู้ ป่ ว ยโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ที่ แ สดงอาการ
มีอาการสูญเสียการรับกลิ่นเป็นสัญญาณแรกของการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ซึ่งทางการเมียนมากำลังเตรียมคัดแยกกลุ่ม
ผู้ป่วยตามระดับความรุนแรง ตั้งแต่ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยไปจนถึงผู้ป่วยขั้นวิกฤต รวมถึงแยกกลุ่มผู้ป่วย
ที่มีอาการสูญเสียการรับกลิ่นออกจากกลุ่มอื่นๆ ด้วย
• ประเทศอิน โดนี เซีย รัฐมนตรีประสานงานฝ่ ายกิจการเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย เปิดเผยว่า ในปี
2564 รั ฐ บาลมี แ ผนฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 ให้ กั บ ประชาชนที่ มี อ ายุ ระหว่าง 19-59 ปี
เป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรทั้งหมด รวมถึงผู้ทที่ ำหน้าที่ในการรับมือกับโรค เช่น บุคลากร
ทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และทหาร เป็นต้น
• สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา รองประธานาธิบดีเวเนซุเอลา เปิดเผยว่า เวเนซุเอลาได้รับวัคซีน
“สปุ ตนิ ก 5” ที่ รั สเซี ยพั ฒ นาเพื่ อใช้ ป้ องกั นโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 แล้ ว สำหรั บการทดสอบประสิ ทธิ ภ าพ
ในมนุษย์ขั้นที่ 3 เป็นขั้นสุดท้ายและเป็นขั้นที่สำคัญที่สุด ก่อนหน้านี้วัคซีนดังกล่าว ได้ถูกส่งไปให้เบลารุสทดสอบในขั้นที่ 3
ซึง่ ทางการรัสเซียยืนยันว่า ไม่พบผลข้างเคียงหรือปัญหาร้ายแรง
2. สถานการณ์ในประเทศ
2.1 การคัดกรองตามนิยามการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 2 ตุ ลาคม 2563 มี ผู้ ที่ เดิ นทางเข้ า-ออกระหว่างประเทศที่ ได้ รับการคั ดกรอง จำนวน 7,474,832 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563) รวมพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยามการคัดกรองที่ช่องทางเข้าออกประเทศ จำนวน
3,149 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตาราง 1 การคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ
ประเภทการคัดกรอง
ผู้ที่ได้รับการคัดกรอง
● คัดกรองที่สนามบิน* (46,909 เที่ยวบิน)
● คัดกรองที่ท่าเรือ**

จำนวนผู้ได้รบั
การคัดกรอง
7,474,832 คน
4,627,089 คน
176,158 คน

จำนวน
ผู้มีอาการตาม
นิยามสะสม

3,149 ราย
3,129 ราย
2 ราย

ประเภทการคัดกรอง
ด่านพรมแดนทางบก***
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางทีส่ ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ****
●

จำนวนผู้ได้รบั
การคัดกรอง
2,357,107 คน
314,478 คน

จำนวน
ผู้มีอาการตาม
นิยามสะสม

18 ราย
0 ราย

หมายเหตุ: *เริ่มวันที่ 3 มกราคม 2563, **เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2563, ***เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563, ****เริ่มวันที่ 30 มกราคม 2563

2.2 ผลดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค
วั น ที่ 3 ตุ ล าคม 2563 ณ เวลา 12.00 น. พบผู้ ป่ ว ยที่ มี อ าการตามนิ ย ามเฝ้ าระวั งโรครายใหม่ จำนวน
948 ราย รวมยอดผู้ที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการสะสมทั้งหมด จำนวน 453,437 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 2
ตาราง 2 ผลดำเนินการคัดกรองผู้ทไี่ ด้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ประเภทของผู้ปว่ ย
จำนวนผู้ป่วยสะสม
จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
881,795 ราย
• ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค
454,385 ราย
• จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและการติดตามผู้สมั ผัสเพิ่มเติม*
15,834 ราย
81,676 ราย
• ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ*
329,900 ราย
• อาการไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค*
ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค
454,385 ราย
3,149 ราย
• คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ
451,148 ราย
• เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง
(โรงพยาบาลเอกชน 142,384 ราย โรงพยาบาลรัฐ 308,764 ราย)
88 ราย
• อื่นๆ
ผู้ป่วยยืนยันสะสม
3,583 ราย
3,386 ราย
• หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล
138 ราย
• อยูร่ ะหว่างการรักษาพยาบาล
59 ราย
• เสียชีวิต
การติดเชื้อของผูป้ ่วยยืนยันสะสม
3,583 ราย
2,445 ราย
• จากภายในประเทศ
1,138 ราย
• จากต่างประเทศ
645 ราย
กักกันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด**
หมายเหตุ: *ข้อมูลปรับปรุงรายสัปดาห์ **เริ่มมีมาตรการกักกันผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563

ผู้ ป่ ว ยยื น ยั น โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ที่ พ บในประเทศไทย มี ค่ า มั ธ ยฐานของอายุ เท่ า กั บ 36 ปี
(1 เดือน - 97 ปี) เพศชาย 2,023 ราย เพศหญิง 1,560 ราย (ชาย:หญิง = 1.30:1) สัญชาติไทย 3,171 ราย สัญชาติ
อื่น ๆ 403 ราย และไม่ทราบ 9 ราย มีประวัติโรคประจำตั ว 213 ราย และไม่มีโรคประจำตัว 3,370 ราย พบผู้ป่วย
จากการคัดกรองที่สนามบิน 40 ราย (รวมพลเมืองไทยที่รับกลับจากเมืองอู่ฮั่น 1 ราย) เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วย

ตนเอง 1,588 ราย จากการติดตามผู้สัมผัส 1,189 ราย จากการกักกันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด 645 ราย จากการตรวจคน
เข้าเมืองจังหวัดสงขลา 65 ราย และจากการค้นหาเชิงรุ ก (Active Case Finding) 55 ราย และคัดกรองตามเกณฑ์
ของหน่วยงานอื่น 1 ราย
3. มาตรการในประเทศไทย
• กรมประมง โดยรองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ได้รับการประสานจากตลาดซินฟาตี้ ซึ่งเป็นตลาดค้าส่ง
ผักผลไม้และเนื้ อสั ตว์ขนาดใหญ่ ที่ สุ ดในกรุงปักกิ่ง แสดงความสนใจซื้อสินค้าเกษตรของไทย โดยเริ่มจากสิ นค้าประมง
ภายใต้เงื่อนไขสินค้าต้องไม่ปนเปื้อนเชื้อ SARS-CoV-2 โดยใช้ใบรับรองการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ
SARS-CoV-2 ในผลิ ตภั ณฑ์ อาหารส่ งออก ตามที่ กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงอุ ตสาหกรรม กระทรวงพาณิ ชย์ และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นชอบร่วมกันที่จะใช้เป็นใบรับรองฉบับเดียว ที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกไปยัง
ทั่วโลกได้ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63 เป็นต้นไป
4. การสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชน
● หลี ก เลี่ ย งการอยู่ ในสถานที่ ที่ ผู้ ค นพลุ ก พล่ าน หรื อ อยู่ ในสถานที่ ที่ ก ารระบายอากาศเป็ น ระบบปิ ด เช่ น
อยู่ ในห้ องประชุ ม ศู น ย์ แสดงสิ น ค้ า ศู น ย์ การค้ า โรงภาพยนตร์ เป็ น ต้ น หากหลี กเลี่ ยงไม่ ได้ ให้ ส แกนคิ วอาร์โค้ ด
“ไทยชนะ” ทุกครั้งที่เข้า-ออกสถานที่ ใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และรักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า
1 - 2 เมตรหรือ 1 - 2 ช่วงแขน และใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุด ร่วมกับปฏิบัติตนเพื่อสุขลักษณะส่วนตัว ได้แก่
o หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น
o ไม่ใช้ของส่ วนตัวร่วมกับ ผู้ อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้ า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว) เนื่ องจากเชื้อก่อโรคทางระบบ
ทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ตดิ เชื้อ
o รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน
● สำหรับ สถานที่ ป ระกอบการอื่ น ๆ นอกจากการทำความสะอาดพื้ น ผิ ว และการใส่ ห น้ ากากอนามั ย หรื อ
หน้ ากากผ้า ผู้ ป ระกอบการต้องจำกัดจำนวนการเข้าใช้บริ การตามาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่ อ
ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบ าดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 และตรวจวั ด อุ ณ ห ภู มิ ข องผู้ เ ข้ า ใช้ บ ริ ก าร
และประชาสัมพันธ์เพือ่ การสแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ”
● ประชาชน ร่ว มกัน เฝ้าระวังอาการไข้ และอาการระบบทางเดิน หายในของคนในพื้น ที่ รวมถึงคนต่างด้ าว
ที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในชุมชน ได้แก่ แรงงานต่างด้าว นักท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน
● งดเว้ น การจ้า งแรงงานผิ ด กฎหมาย หรือ แรงงานต่า งด้ า วที ่เ ดิ น ทางเข้า มาในราชอาณาจัก รไทย
โดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกั บนายจ้างสอดส่ องดูแลลู กจ้างที่ มีอาการป่วยโรคทางเดิ นหายใจ
สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ที่
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/situation.php
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ภาคผนวก
ประเภท ตอนพิเศษ ง
1. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่
๖) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/227/T_0078.PDF
2. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมี
ผลใช้บังคับ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/227/T_0080.PDF
3. ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉิน
ยังคงมีผลใช้บังคับ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/227/T_0081.PDF
4. ประกาศ เรื่อง การที่ให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/198/T_0033.PDF
5. ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ยังคงมีผลใช้บังคับ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/198/T_0034.PDF
6. ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 11) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0031.PDF
7. ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 12) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0035.PDF
8. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 6/2563 เรื่อง
แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0037.PDF
9. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 7/2563 เรื่อง
แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0038.PDF
10. ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 13) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/174/T_0077.PDF
11. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 8/2563 เรื่อง
แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/174/T_0081.PDF

รายงานพิเศษ
เรื่อง ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเทศเมียนมา ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2563 (เวลา 17.00 น.)
1.

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขและการกีฬา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 (เวลา 17.00 น.) มีผู้ป่วยยืนยันสะสม (ใหม่) จำนวน 15,525 (+1,142) ราย รักษาหายสะสม
(ใหม่) 4,378 (+222) ราย และเสียชีวิตสะสม (ใหม่) 353 (+32) ราย รายละเอียดดังตาราง
รัฐ

จำนวนผู้ป่วย
ยืนยันสะสม
(ราย)

ทั้งหมด
(ราย)

15,525
(+1,142)

ย่างกุ้ง
ยะไข่
พะโค
อิรวดี
มัณฑะเลย์
มอญ
เนปิดอว์
สะกาย
กะฉิ่น
กะเหรี่ยง
มะกวย
ชิน
ตะนาวศรี
ฉาน
กะยา
ไม่ทราบ

11,981
(+1,046)
1,591 (+9)
400 (+5)
378 (+25)
371 (+22)
297 (+6)
141 (+5)
108 (+16)
51 (+1)
50 (+1)
46 (+2)
39
37
35 (+4)
-

จำนวน
รักษาหาย
สะสม
(ราย)
4,378
(+222)
323
278
2
4
11
12
2
29
3
3
10
7
18
3
0
3,673
(+222)

จำนวน
ผู้เสียชีวิต
(ราย)

มาตรการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่สำคัญ

20 ส.ค. 63–ปัจจุบัน: เมืองซิตตเว เมืองยะไข่ และ 28 เขตใน
เมืองย่างกุ้ง จังหวัดมะริด มณฑลตะนาวศรี (เริ่ม 16 ก.ย.) เมือง
ตะโทงของรัฐมอญ (เริ่ม 17 ก.ย.) ต้องอาศัยอยู่แต่ในบ้าน ให้
ข้าราชการมีจำนวนเจ้าหน้าที่ในสำนักงานไม่เกิน 50% และให้
267
ร้านอาหารจำหน่ายเฉพาะซื้อกลับบ้าน
3
21 ส.ค. 63–ปัจจุบัน: ปิดเมืองซิตตเว ในรัฐยะไข่
29 ส.ค. 63–ปัจจุบัน: ตะนาวศรีจะดำเนินการ ทางกฎหมายกับผู้ที่
3
ลักลอบเข้าเมืองทางเกาะสองจากประเทศไทย และมูเซอร์
0
30 ส.ค. 63–ปัจจุบัน: เคอร์ฟิวเวลา 21.00 น. - 04.00 น.
1
30 ส.ค. 63–ปัจจุบัน: บุคคลที่เดินทางจากรัฐยะไข่เข้าย่างกุ้ง
5
และเมืองในรัฐ/ภาคต่าง ๆ จะถูกกักตัว 21 วัน (14 วันที่สถาน
3
กักตัว และ 7 วัน ที่ที่พัก)
0
3 ก.ย. 63–ปัจจุบัน: แจ้งบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนคำสั่งของรัฐ มีโทษ
0
จำคุกสูงสุด 1 ปี และปรับเงินผู้ละเมิดข้อบังคับ ครั้งละไม่เกิน
5,000 จ๊าด (118.44 บาท)
0
4 ก.ย. 63–ปั จ จุ บั น : ผู้ ที่ จ ะเดิ น ทางเข้ า กรุง เนปี ด อ จะต้ อ ง
0
ตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 หากมีผลเป็ นลบ จะได้รับอนุ ญาตให้
0
เข้าเมือง สำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักจะถูกกัก
1
ตัวในสถานที่กักตัวอย่างน้อย 7 วัน และตรวจเชื้อหากผลเป็น
1
ลบ จะอนุญาตให้ออกจากสถานกักตัวเร็วขึ้น
0
11 ก .ย . 63–ปั จ จุ บั น : ระ งั บ บ ริ ก ารเที่ ย วบิ น พ าณิ ช ย์
69 (+32) ภายในประเทศทุกเส้นทางถึง 31 ต.ค. อนุญาตเฉพาะเที่ยวบิน
ของเมียนมา แอร์เวย์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งอพยพชาวเมียนมา
กลั บ จากต่ า งประเทศ และเที่ ย วบิ น พิ เศษของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ
นักการทูต และองค์กรระหว่างประเทศเท่านั้น

353
(+32)

12 ก .ย . 63: จ ำ กั ด ก า ร ห า เสี ย งข อ งผู้ ส มั ค ร เลื อ ก ตั้ ง
ประธานาธิบดี ให้มี ที มงานเข้าร่วมได้ ไม่ เกิน 50 คน และห้ าม
พรรคการเมืองรณรงค์หาเสียงในเขตที่ถูกล็อกดาวน์
13 ก.ย. 63-ปั จ จุ บั น : ทางการเมี ย นมาสร้า งที่ กัก ตั ว ชั่ ว คราว
(Quarantine Center) ที่ ย่ า งกุ้ ง สามารถรับ คนเข้ า กั ก ตั ว ได้
600 คน และปรับการกักตัวโดยหลังจาก 14 วันให้กลับไปกักตัว
ที่บ้านอีก 7 วัน เปิดศูนย์กักกันแห่งใหม่จำนวน 2 ศูนย์ ในเมือง
Hlaing ของย่างกุ้ง และเนปิดอว์ รัฐฉานรวม 16 แห่ง สามารถ
รั บ ผู้ ป่ วยได้ ม ากกว่ า 9,000 - 7,000 ราย และในเนปิ ดอว์
ประมาณ 1,000 ราย (เริ่ม 18 ก.ย.) ขยายเตียงศูนย์การแพทย์
COVID-19 ณ สนามกีฬ า Thwannaเมือง Thingangyun ของ
ย่างกุ้ง จาก 425 เป็น 770 เตียง
14 ก.ย. 63–ปัจจุบัน:
1) สั่งห้ามการเดินทางภายในประเทศ และระงับการให้บริการ
การเดินทางทุกช่องทาง
2) ให้เจ้าหน้าที่ทางการตั้ งแต่ระดับรองผู้อำนวยการกองลงมา
ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อสังเกตอาการ
3) ให้ สุ ข ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 แก่
ประชาชนในหมู่บ้าน Mong Thaw West เมืองตองยี รัฐฉาน
5) แจกน้ำเกลือล้างจมูกเพื่อการป้องกันโรค (ฟรี) ในรัฐฉาน
6) ประกาศแนวทางสำหรับ เจ้ า หน้ าที่ ห รือผู้ ป ฏิบั ติ งาน โดย
กำหนดแนวทางการเข้ า งาน การปฏิ บั ติ ตั ว ขณ ะทำงาน
รับประทานอาหารกลางวัน เลิกงาน และเมื่อกลับถึงบ้าน โดย
จะต้องเตือนกันอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง
17 ก.ย. 63–ปัจจุบัน:
1) แจ้ งเปลี่ ย นเวลาให้ บ ริการสายด่ ว น COVID-19 (หมายเลข
2019) เดิม 08.00-20.00 น. เป็น 09.00-17.00 น.
2) เมืองชเวกู่ รัฐคะฉิ่น ตรวจสอบรถบรรทุกที่เข้ามาจากเมือง
มัณฑะเลย์อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันโรค COVID-19
18 ก.ย. 63:
1) รับชาวเมียนมากลับเข้าประเทศ ประมาณ 15,453 คน โดยจะ
ถูกกักบริเวณ 14 วันและกักที่บ้าน 7 วัน
2) ระดมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 20
คน จากรัฐมอญไปที่เมืองย่างกุ้ง
21 ก.ย. 63: รัฐบาลให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้พิ การ
โดยเปิดให้ลงทะเบียน เพื่อขอรับความช่วยเหลือ
22 ก.ย. 63: วางแนวปฏิบัติใหม่สำหรับผู้ ที่ต้องกลับไปกักตัวที่
บ้านของตนเอง กำหนดระยะเวลาการกักตัว 14 วัน ใช้เฉพาะ

ในย่ า งกุ้ ง และรั ฐ ยะไข่ และต้ อ งห้ า มขาดการติ ด ต่ อ กั บ ทาง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อครบกำหนดการกักตัวในสถานที่กักตัว
ที่รัฐกำหนด 7 วันแล้ว ในช่วงกักตัวที่บ้านของตนเอง อีก 7 วัน
ให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด
24 ก.ย. 63: ขยายกำหนดชำระภาษี เป็ น วั น ที่ 30 ธ.ค. และ
จัดส่งสลิปให้ตามที่อยู่และแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อลดความ
แออัดของประชาชน
25 ก.ย. 63:
1) ห้ามเดินทางข้ามเขต Township ในย่างกุ้ง
2) อนุญาตให้ย่างกุ้งสามารถขายของด้วยวิธีส่งสินค้าได้
3) ห้ามเดินทางขายของข้ามอำเภอ/เขต ในภาคย่างกุ้ง
26 ก.ย. 63:
1) ใช้มาตรการ Stay at Home เพิ่ม 11 เขต (townships) ใน
4 รั ฐ /ภ าค ใน รั ฐ ม อญ (เม าะลำไย, Bilin) มั ณ ฑ ะเลย์
(Maharaungmyay, Chanayethazan, Amarapura) ภาคพะ
โค (Gawa, Bago, Thanatpin) และภาคอิ ร ะวดี (Pathein,
Pyapon, Ma-ubin)
2) อนุญาติให้ยานพาหนะสำหรับดำเนิน การธุรกิจเดินทางข้าม
เมืองได้ โดยจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับ ID พร้อมรหัส QR และ
ต้องแสดง ID เมือ่ ผ่านจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่ง
3) รัฐบาลปล่อยเงินกู้ ให้กับข้าราชการประจำ 1,077,493 คน
ทั่วประเทศ เริ่มวันที่ 1 ตุลาคมนี้
27 ก.ย. 63:
1) ย่ า ง กุ้ ง จั ด ตั้ ง ศู น ย์ “No smell Canters” ใ น
โรงพยาบาลหรือคลินิกตามเมืองต่างๆ และมหาวิทยาลัยหรือ
โรงเรียนใกล้โรงพยาบาลที่สามารถรองรับจำนวนได้ถึง 500 คน
เพือ่ รักษาผู้ที่สูญเสียการได้กลิ่น
2) กำหนดมาตรการ Stay at Home ดังนี้
(ก) ให้ อ าศั ย อยู่ แ ต่ ในบ้ า นของตั ว เอง เจ้ า หน้ า ที่ ท ำงานในที่
ทำงาน 2 สั ป ดาห์ ส ลั บ กั บ ทำงานที่ บ้ า น 2 สั ป ดาห์ ยกเว้ น
ภาคเอกชน ที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เจ้าหน้าที่บาง
ประเภท เช่น บริการขนส่งสินค้านานาชาติ งานบริการด้านภาษี
ศุลกากร และงานบริการด้านการติดต่อสื่อสาร
(ข) หากจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ให้ออกได้ครัวเรือนละ 1 คน
(ค) หากต้องไปพบแพทย์ ให้ออกได้ครัวเรือนละ 2 คน
(ง) ถ้าออกไปข้างนอกบ้าน ต้องสวมหน้ากากปิดปากปิดจมูก
(จ) อนุญาตให้ยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานข้ามตำบลได้
(ฉ) ถ้าไปซื้อของโดยใช้ยานพาหนะ อนุญาตให้มีคนขับรถได้ 1

คน และคนไปซื้อของอีก 1 คน และถ้าไปพบแพทย์ อนุญาตให้
มีคนขับได้ 1 คน และคนไปหาหมออีก 2 คน
28 ก.ย. 63:
1) ประชาชนถามเรื่ อ งโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ทาง
Facebook ห รื อ อี เม ล ล์ covid19 qa@mohs.gov.mm ซึ่ ง
คำถามจะถูกตอบทางโทรทัศน์ช่อง Voice of Myanmar
2) ช่วยเหลือทางการเงินแก่แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง
ให้ทำงานที่บ้าน และไม่มีประกันสังคม โดยจะให้รับ 40% ของ
ค่าจ้าง หรือ 30,000 จ๊าด ต่อคน เริ่มเดือนตุลาคมนี้
29 ก.ย. 63:
1) เกาหลี ใต้ ส นั บ สนุ น ชุ ด ตรวจหาเชื้ อ SAR-CoV-2 อย่ า งไว
จำนวน 200,000 ชุด
2) ไม่อนุญาตให้แท็กซี่ในเมืองย่างกุ้งเดินทางผ่านจากเมืองหนึ่ง
ไปยังอีกเมืองหนึ่ง หากไม่มีเอกสารอนุญาตการเดินทาง
30 ก.ย. 63:
1) เปิ ดให้ รถบรรทุ กสิ นค้ าไทยข้ ามแดนเข้ าท่ าขี้ เหล็ กไม่ จำกั ด
จำนวน แต่ยังคงมาตรการต้องเปลี่ยนคนขับหน้าด่านฯ ของแต่ละ
ประเทศก่อนลำเลียงสินค้าเข้าตัวเมือง
2) โรงพยาบาล 9 แห่ งใน เขตย่ างกุ้ ง นำร่ องใช้ ชุ ด ทดสอบ
antigen test kiits จากประเทศเกาหลี
1 ต.ค. 63: จั ดศู น ย์ กั กกั น ใน พื้ น ที่ ที่ รั ฐกำหน ด (State
Quarantine) จำนวน 4,000 หน่ วยในเมื องเมี ยวดี (เจ้ าหน้ าที่
ปฏิบัติงานมาด้วยจิตอาสา) พร้อมทั้งมีคำสั่งล็อกดาวน์ในเมืองบาง
พื้นที่ และมีการจัดโซนแลกเปลี่ยนสินค้าไม่ให้เข้าไปในตัวเมือง
2 ต.ค. 63:

1) ตั้งจุดสกัดบริเวณหมู่บ้านปางกาน จังหวัดเมียวดี ตรงข้าม
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อคัดกรองและตรวจสอบบุคคล
ที่มาจากพื้นที่ชั้นในประเทศ โดยชาวเมียนมาจากเมืองย่างกุ้ง
หรือเขตที่มีการแพร่ระบาดต้องมีใบรับรองแพทย์ หากไม่มีให้
เดินทางกลับทันที ส่วนคนที่มีใบรับรองฯ จะต้องกักตัวที่เมือง
ก่อน 14 วัน แล้วเดินทางต่อได้
2) เมื อ งตองจี รั ฐ ฉาน งดจั ด เทศกาลปล่ อ ยโคมไฟยั ก ษ์
(ตะส่องตายง์)
3 ต.ค. 63: รัฐบาลระดมกำลังบุคลากรทางการแพทย์จากภาค
ต่างๆในประเทศ เพื่อเข้ารับมือกับวิกฤต ในเมืองย่างกุ้ง
ที่มา : กระทรวงสาธารณสุขและการกีฬา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา https://mohs.gov.mm/page/9575 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2563)

หมายเหตุ: ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขและการกีฬา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เวลา 20.00 น. วันก่อนหน้า

2. มาตรการที่สำคัญในประเทศไทย ที่มีต่อประเทศเมียนมา
1. เฝ้าระวัง 10 จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมา ได้แก่ กาญจนบุรี ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี พร้อมทั้งคุมเข้มแรงงานพม่าที่เข้ามาทำงานหรืออาศัยในไทย
2. เฝ้าระวังการหลบหนีเข้าประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายในทุกช่องทาง ในจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศ
เมี ย นมา ได้ แก่ ตาก ระนอง กาญจนบุ รี เชี ยงราย (เน้ น อำเภอแม่ ส าย อำเภอเชี ยงสาย และ อำเภอแม่ ฟ้ าหลวง)
ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง แม่ฮ่องสอน
3. ปิดชายแดน ดังนี้
- จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอสังขละบุรี-พญาตองซู ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์
(จุ ดผ่ านแดนชั่ วคราวเพื่ อการท่ องเที่ ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสั งขละบุ รี จั งหวั ดกาญจนบุ รี เริ่มมี ผ ลตั้ งแต่ วั นที่
22 ก.ย. 63 จนถึงวันที่ 5 ต.ค. 63 รวม 14 วัน
- จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่อนปรนการค้าเป็นการชั่วคราว โดยระบุให้ระงับการ
เข้าออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ตามจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ตั้งแต่วันที่ 17-30 ก.ย 63 นั้น
ให้เพิ่มระงับการใช้ช่องทางจุดผ่อนปรนการค้ าบ้านห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวม บ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย และบ้านห้วยผึ้ง
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1-31 ต.ค. 63 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
- คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ยังไม่มีมติอนุมัติให้แรงงานต่างชาติเข้าประเทศผ่านชายแดน
4. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ่นฆ่าเชื้อรถบรรทุกสินค้านำเข้าทุกคั น และไม่อนุญาตให้คนหรือรถของเมียนมา
เข้ามายังฝั่งไทย ต้องถ่ายสินค้ามายังรถบรรทุกของผู้ประกอบการไทย และใช้แรงงานไทยเท่านั้น ซึ่งต้องสวมหน้ากาก
อนามัย รองเท้าบูท ส่วนรถบรรทุกสินค้า เมื่อมีการขนถ่ายสินค้าเสร็จ เจ้าหน้าที่จะฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ล้อรถทุกคัน
และคัดกรองคนขับด้วยการวัดอุณหภูมิ ลงลายมือบันทึกชื่อเข้าออก และใช้เจลล้างมือทำความสะอาด

5. จังหวัดเชียงราย ให้รถตู้ขนส่งสินค้าจากเมียนมาเข้ามารับสินค้าในราชอาณาจักรไทย เป็นเวลา 1 วัน และ
จำกัดจำนวนรถไม่ให้เกิน 168 คัน และอนุญาตให้มีคนขับและคนติดตาม มากับรถไม่เกิน 1 คน เมื่อขับมาถึงด่าน
พรมแดนฝั่งไทย ให้เปลี่ยนคนขับเป็นคนที่พักอาศัยในประเทศ และไม่เคยกลับประเทศเมียนมา ในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรค จากนั้นให้ขับเข้ามารับสินค้าตามจุดที่แจ้งไว้ ส่วนคนขับเดิมให้พักรออยู่ที่จุดคอยบริเวณด่านพรมแดน โดย
กำหนดจุดและมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครั ด ทางการเมียนมา โดยจังหวัดท่ าขี้เหล็ ก มีห นังสื ออนุ ญ าตให้
รถบรรทุกสินค้าผ่านชายแดนเข้าท่าขี้เหล็กได้โดยไม่จำกัดจำนวน แต่ยังคงมาตรการต้องเปลี่ยนคนขับหน้าด่านฯ ของ
แต่ละประเทศ ก่อนลำเลียงสินค้าเข้าตัวเมืองเช่นเดิม เริ่ม 30 ก.ย. 63
6. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ขอคนไทยร่วมมือกันอย่า อำนวยความสะดวกให้
คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยเฉพาะผู้ประกอบการขอให้งดรับแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาแบบผิดกฎหมาย
7. มหาดไทยสั่งเข้มทุกจังหวัดด้วย 3 มาตรการ
- ให้จังหวัดชายแดนเพิ่มความเข้มข้นการเฝ้าระวังการลักลอบการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายและ
ไม่ผ่านกระบวนการคัดกรอง
- ให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนซึ่งมีเส้นทางคมนาคมทั้งสายหลัก สายรอง ต่อเนื่องกัน จัดตั้งจุดตรวจ/
จุดสกัด ตรวจตรา เฝ้าระวัง และสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หากพบให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและ
มาตรการทางด้านสาธารณสุข
- ให้ ทุ กจั งหวั ดบู รณาการส่ วนราชการและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องในพื้ นที่ ติ ดตามค้ นหาแรงงานต่ างด้ าว
ที่ลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย ทั้งในสถานประกอบการและสถานที่ทำงานที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว หากพบให้
ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและมาตรการทางด้านสาธารณสุข รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในหมู่บ้าน/
ชุมชน ช่วยกันเฝ้าระวัง สอดส่อง หากพบหรือมีบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผิด
กฎหมาย ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพื่อดำเนินการต่อไป
8. กรมควบคุมโรคประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ทั้งบริเวณตะเข็บชายแดน และจังหวัดที่แรงงานต่างด้าวมักเดินทางไป
ทำงาน และได้ทำงานร่วมกับ หน่ว ยงานด้ านความมั่นคง และฝ่ายปกครอง โดยให้ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประชากรต่างด้ าว (อสต.) ร่วมตรวจสอบพื้นที่ ลาดตระเวนในช่องทาง
ธรรมชาติ รวมทัง้ ค้นหาแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
9.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ความรู้ชาวพม่าเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณ
พื้น ที่ขนถ่ายสินค้านำเข้ าส่ งออก หรือโนแมนแลนด์ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิง ขร พร้อมทั้งนำอุปกรณ์ ป้องกันเชื้อ
SARS-CoV-2 ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย 5,000 ชิ้นแอลกอฮอล์เจล 200 ลิตร แอลกอฮอล์เจลชนิดหลอด 500
หลอด มอบให้ 15 ผู้แทนชุมชนบ้านมูด่อง อ.ตะนาวศรี จังหวัดมะริด ประเทศเมียนมา
10.จังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการได้มีการเรียกประชุมสมาชิกแพปลา มีมติเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563
ไม่อนุญาตให้นำสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศเมียนมาเข้ามาจำหน่ายในตลาดทะเลไทยเป็นการชั่วคราว
11.จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำลายประชากรกลุ่มเสี่ยง
จำนวน 100 ราย ในพื้นที่บ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี เป็นกลุ่มที่เดินทางข้ามไปอำเภอพญา
ตองซู ประเทศเมียนมา ในช่วงก่อนเกิดการระบาดในพื้นที่ พญาตองซู ทั้งนี้ได้ส่งตัวอย่างไปยังสถาบันวิทยาศาสตร์
การแพทย์ จ.สมุทรสงคราม ซึ่งจะทราบผลภายในวันที่ 5 ต.ค. 63 และวันที่ 2 ต.ค. 63 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ได้ออกคำสั่ งให้ ป ระชาชนในพื้น ที่อำเภอสั งขละบุ รี สวมหน้ากากอนามั ยหรือหน้ากากผ้ าทุกครั้ง ที่ออกนอกบ้าน
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

