ฉบับที่ 283 วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
1. สถานการณ์ในต่างประเทศ
รายงานผู้ ป่ ว ยยื น ยั น ทั่ ว โลก รวม 214 ประเทศ 2 เขตบริ ห ารพิ เศษ 1 นครรั ฐ เรื อ Diamond Princess
เรือ Grands Princess และเรื อ MS Zaandam ในวันที่ 12 ตุ ลาคม 2563 จำนวน 37,779,202 ราย มี อาการรุนแรง
68,771 ราย เสี ย ชี วิ ต 1,081,709 ราย โดยประเทศที่ มี จำนวนผู้ ป่ ว ยยื น ยั น 10 อั น ดั บ แรก ได้ แก่ สหรั ฐ อเมริ ก า
7,991,998 ราย อิ น เดี ย 7,120,538 ราย บราซิ ล 5,094,979 ราย รั สเซี ย 1,312,310 ราย โคลอมเบี ย 911,316 ราย
อาร์เจนตินา 894,206 ราย สเปน 890,367 ราย เปรู 849,371 ราย เม็กซิโก 817,503 ราย และ ฝรั่งเศส 734,974 ราย
ส่วนจีน เป็นอันดับที่ 49 มีจำนวนผู้ป่วย 90,807 ราย (รวม ฮ่องกง 5,183 ราย มาเก๊า 46 ราย)
ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563
• สหราชอาณาจั ก ร สำนัก ข่า วต่า งประเทศรายงานจากกรุ ง ลอนดอนว่า ภูม ิภ าคลิเ วอร์พ ูล ออก
แถลงการณ์เพื่อเตรียมยกระดับมาตรการควบคุมทางสังคมตามเงื่อนไขใหม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีประกาศว่า ภูมิภาคลิ
เวอร์พูลประกอบด้วย เขตลิเวอร์พูล ฮัลตัน โนว์สลีย์ เซฟตัน เซนต์ เฮเลนส์ และเวอร์รัล “จะอยู่ภายใต้เทียร์ 3”
ซึ่ง เป็น ระดับ สูง สุ ด ถือ เป็น ภูมิภ าคแห่ง แรกของสหราชอาณาจัก รที่เ ข้า สู ่ม าตรการ ได้แ ก่ การห้า มไปมาหาสู ่
ระหว่างครัว เรือ น การจำกัดการรวมตัว นอกเคหสถาน การปิด บริก าร “สถานที่ไม่จ ำเป็น ” เช่น ผับ บาร์ และ
สถานออกกำลังกาย และการห้ามเดินทางเข้าออกพื้นที่อยู่ภายใต้เทียร์ 3 ยกเว้นมีกิจฉุกเฉินหรือจำเป็ นในระดับ
สูงสุด
• สาธารณรัฐฝรั่งเศส สื่อท้องถิ่นรายงานว่า รัฐบาลเตรียมยกระดับเมืองตูลูซและเมืองมองต์เปอลิเยร์ ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ในกลุ่ม “สีแดงเข้ม” เป็นกลุ่มเมือง “สีแดงเลือดหมู” หมายถึง มีความเสี่ยงสูงสุดในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 เนื่องจากอัตราการแพร่ระบาดในพื้นที่สูงเกินเกณฑ์รวมถึงการที่อัตราอุบัติการณ์ของโรค หรือค่า “ไออาร์” ใน
รอบ 7 วันล่าสุดมากกว่า 250 ต่อแสนประชากร โดยมาตรการควบคุมทางสังคมที่เข้มงวดมากขึ้นจะมีผลบังคับใช้
อย่างน้ อย 15 วันนั บ ตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค.63 ซึ่งสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019 ของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศสเข้าสู่ ระลอกสองเร็วกว่าทุกฝ่ายคาดการณ์ ไว้กำลังเพิ่มแรงกดดันอย่างหนักให้ กับบุคลากรทาง
การแพทย์โดยสมาคมพยาบาลแห่งฝรั่งเศสให้ข้อมูลว่า ขณะนี้กำลังขาดแคลนพยาบาลประมาณ 34,000 ตำแหน่ง
และผลสำรวจความคิดเห็นพยาบาลที่เป็นสมาชิ กจำนวน 350,000 คนระหว่างวันที่ 2-7 ต.ค.63 พบว่าเกือบ 59,400
คนกล่าวว่า วิกฤติสาธารณสุขครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อคุณภาพชีวิต และในภาพรวมพบว่า ร้อยละ 37 ต้องการ
เปลี่ยนงานเมื่อวิกฤติเริ่มคลี่คลาย
• สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กระทรวงสาธารณสุขเมียนมาร์รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในรอบ 24 ชั่วโมงล่าสุดจนถึงเวลา 20.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 พบผู้
ติ ด เชื้ อ รายใหม่ 1,910 ราย รวมผู้ ป่ ว ยสะสม 27,974 ราย รั ก ษาหาย 9,742 ราย เสี ย ชี วิ ต 646 ราย ด้ า น
คณะกรรมการเลือกตั้งแห่งชาติของเมียนมาร์ประกาศเรื่อง การให้ พลเมืองอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปสามารถใช้สิทธิ์
ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้ าได้โดยให้ติดต่อไปยังคณะกรรมการเลือกตั้งประจำชุมชนซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้เป็น
กรณีพิเศษ เนื่องจาก เมืองใหญ่หลายแห่งอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ “อย่างไม่มีกำหนด” หรือ อย่างน้อยที่สุด
“งดออกนอกบ้านหากไม่มีความจำเป็น”

2. สถานการณ์ในประเทศ
2.1 การคัดกรองตามนิยามการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 11 ตุลาคม 2563 มี ผู้ ที่เดิ นทางเข้า-ออกระหว่างประเทศที่ได้รับการคัดกรอง จำนวน 7,515,668 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2563) รวมพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยามการคัดกรองที่ช่องทางเข้าออกประเทศ จำนวน
3,975 จ้าราย รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตาราง 1 การคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ
ประเภทการคัดกรอง
ผู้ที่ได้รับการคัดกรอง
● คัดกรองที่สนามบิน* (47,489 เที่ยวบิน)
● คัดกรองที่ท่าเรือ**
● ด่านพรมแดนทางบก***
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ****

จำนวนผู้ได้รับ
การคัดกรอง
7,515,668 คน
4,641,006 คน
178,021 คน
2,375,830 คน
320,811 คน

จำนวน
ผู้มีอาการตาม
นิยามสะสม

3,975 ราย
3,202 ราย
2 ราย
18 ราย
0 ราย

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

2.2 ผลดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ เวลา 12.00 น. พบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรครายใหม่ จำนวน 786 ราย
รวมยอดผู้ที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการสะสมทั้งหมด จำนวน 461,471 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 2
ตาราง 2 ผลดำเนินการคัดกรองผู้ทไี่ ด้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ประเภทของผู้ป่วย
จำนวนผู้ป่วยสะสม
จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
888,881 ราย
• ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค
461,471 ราย
• จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและการติดตามผู้สัมผัสเพิ่มเติม*
15,834 ราย
81,676 ราย
• ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ*
329,900 ราย
• อาการไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค*
ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค
461,471 ราย
3,222 ราย
• คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ
458,161 ราย
• เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง
(โรงพยาบาลเอกชน 144,329 ราย โรงพยาบาลรัฐ 313,832 ราย)
88 ราย
• อื่นๆ
ผู้ป่วยยืนยันสะสม
3,641 ราย
3,454 ราย
• หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล
128 ราย
• อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล
59 ราย
• เสียชีวิต

ประเภทของผู้ป่วย
การติดเชื้อของผู้ป่วยยืนยันสะสม
• จากภายในประเทศ
• จากต่างประเทศ
กักกันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด**

จำนวนผู้ป่วยสะสม
3,641 ราย
2,445 ราย
1,196 ราย
703 ราย

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 2,060 ราย เพศหญิง 1,581 ราย (ชาย:หญิง = 1.30:1) สัญชาติไทย 3,207 ราย สัญชาติ
อื่น ๆ 425 ราย และไม่ทราบ 9 ราย มีประวัติโรคประจำตัว 216 ราย และไม่มีโรคประจำตัว 3,425 ราย พบผู้ป่วย
จากการคัดกรองที่สนามบิน 40 ราย (รวมพลเมืองไทยที่รับกลับจากเมืองอู่ฮั่น 1 ราย) เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วย
ตนเอง 1,588 ราย จากการติดตามผู้สัมผัส 1,189 ราย จากการกักกันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด 703 ราย จากการตรวจคน
เข้าเมืองจังหวัดสงขลา 65 ราย และจากการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) 55 ราย และคัดกรองตามเกณฑ์
ของหน่วยงานอื่น 1 ราย
3. มาตรการในประเทศไทย
• จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บัญชาการเฉพาะกิจทหารราบที่ 7 และคณะ ฯ เดินทางตรวจเยี่ยมกองพลฐาน
ปฏิบัติการที่ช่องทางห้วยผึ้งในพื้นที่กองร้อยทหารราบที่ 721 พร้อมให้คำแนะนำ มาตรการควบคุมป้องกันการลักลอบ
หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่แนวชายแดนไทย- เมียนมาร์ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา2019 และ มอบยาเวชภัณฑ์ป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ
• จั งหวั ด ตาก สถานการณ์ ของชายแดนไทย-เมี ยนมาที่ อำเภอแม่ ส อด ด่ านพรมแดนสะพานมิ ตรภาพ
ไทย-เมี ยนมาแห่ งที่ 2 บ้ า นวั ง ตะเคี ย น ต.ท่ าสายลวด อ.แม่ ส อด จ.ตาก ยั ง มี ร ถบรรทุ ก เล็ ก จากจั งหวั ด เมี ย วดี
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เดินทางเข้ามายังจุดขนถ่ายสินค้าหน้าด่านพรมแดนขาเข้าจำนวนมาก เพื่อรอขนถ่าย
สิ น ค้ า จากรถของคนไทยที่ น ำสิ น ค้ า มาส่ ง เป็ น วั น ที่ 2 ส่ ว นพื้ น ที่ เสี่ ย งที่ ต ลาดแม่ ส อด มี มาตรการจากกระทรวง
สาธารณสุขคือ รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยจำนวน 3 คันลงพื้นที่เสี่ยงในชุมชนที่มีชาวเมียนมาร์อาศัยอยู่เพื่อตรวจหา
เชื้อประมาณ 4,000 คน นอกจากนี้นายกเทศมนตรีนครแม่สอดยังให้โรงเรียนปิดทำการเรียนการสอนทั้งหมดจำนวน
16 แห่ง โดยให้เปิดเรียนวันที่ 14 ต.ค.63 พร้อมทั้งแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงหากไม่
จำเป็นอย่าออกจากบ้านเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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 นต้ 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 ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบ บ
ทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ

o รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน
● สำหรับ สถานที่ ป ระกอบการอื่ น ๆ นอกจากการทำความสะอาดพื้ น ผิ ว และการใส่ ห น้ ากากอนามั ย หรื อ
หน้ ากากผ้า ผู้ ป ระกอบการต้องจำกัดจำนวนการเข้าใช้บริการตามาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่ อ
ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 และตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ ข องผู้ เ ข้ า ใช้ บ ริ ก าร
และประชาสัมพันธ์เพื่อการสแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ”
● ประชาชน ร่ว มกัน เฝ้าระวังอาการไข้ และอาการระบบทางเดิน หายในของคนในพื้น ที่ รวมถึงคนต่างด้าว
ที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในชุมชน ได้แก่ แรงงานต่างด้าว นักท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน
● งดเว้ น การจ้า งแรงงานผิ ด กฎหมาย หรือ แรงงานต่า งด้า วที ่เ ดิ น ทางเข้า มาในราชอาณาจัก รไทย
โดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกับนายจ้างสอดส่ องดูแลลู กจ้างที่มีอาการป่วยโรคทางเดินหายใจ
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 และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
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 12 ตุลาคม 2563 (เวลา 17.00 น.)

1.

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขและการกีฬา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 (เวลา 17.00 น.) มีผู้ป่วยยืนยันสะสม (ใหม่ในรอบ 24 ชั่วโมง) จำนวน 27,970 (+1,906) ราย
รักษาหายสะสม 9,742 (+2,692) ราย และเสียชีวิตสะสม 646 (+48) ราย รายละเอียดดังตาราง
มาตรการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่สำคัญ
รัฐ
จำนวนผู้ป่วย จำนวน
จำนวน
ยืนยันสะสม รักษาหาย ผู้เสียชีวิต
(ราย)
สะสม
(ราย)
(ราย)
1. Stay at home ในเมืองซิตตเว เมืองยะไข่ และ 28 เขตในเมือง
ทั้งหมด
27,970
9,742
646
(+1,906)
(+2,692)
(+48) ย่างกุ้ง จังหวัดมะริด มณฑลตะนาวศรี รัฐมอญ (ตะโทง, เมาะ
(ราย)

ยะไข่

22,386
(+1,445)
2,156
(+238)

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

818 (+51)
722 (+42)
533 (+33)
403 (+12)
211 (+3)
213 (+35)
173 (+22)
71
83 (+21)
90 (+1)
48
63(+3)
-

ไม่ทราบ

-

ย่างกุ้ง

323
278
2
11
4
12
2
29
10
3
3
18
7
3
9,037
(+2,692)

ลำไย, Bilin) มัณฑะเลย์ (Maharaungmyay,
Chanayethazan, Amarapura) พะโค (Gawa, Bago,
482
Thanatpin) และอิระวดี (Pathein, Pyapon, Ma-ubin) ให้
ข้าราชการจำนวนไม่เกิน 50% ทำงาน และให้ร้านอาหาร
7
จำหน่ายเฉพาะซื้อกลับบ้าน
2. ปิดเมืองซิตตเว ในรัฐยะไข่
3
3. ตะนาวศรีจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ลักลอบเข้าเมือง
2
4. เวลา 21.00 น. - 04.00 น. (เริ่ม 30 ส.ค.)
3
5. ตรวจหาเชื้ อ SARS-CoV-2 ในผู้ ที่ จ ะเดิ น ทางเข้า กรุงเนปี ด อ
7
สำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่ที่เสี่ยงจะถูกกักตัวในสถานที่กักตัวอย่าง
3
น้อย 7 วัน และตรวจเชื้อหากผลเป็นลบ จะอนุญาตให้ออกจาก
สถานกักตัวเร็วขึ้น
6. ระงับ บริการเที่ยวบินพาณิ ชย์ภายในประเทศทุกเส้นทางถึง
31 ต.ค. อนุญาตเฉพาะเที่ยวบินของเมียนมา ซึง่ อพยพชาวเมียน
มากลับจากต่างประเทศ และเที่ยวบิ นพิเศษของเจ้าหน้าที่รัฐ
1
นักการทูต และองค์กรระหว่างประเทศ
1
7. สร้างที่ กักตั ว (Quarantine Center) ที่ ย่ างกุ้ง เนปิ ดอว์ รัฐ
ฉาน และเมียวดี รองรับ ผู้ป่วยได้มากกว่า 10,000 ราย และปรับ
1
การกักตัวโดยหลังจาก 14 วันให้กลับไปกักตัวที่บ้านอีก 7 วัน
8. สั่งห้ามการเดินทางภายในประเทศ และระงับการให้บริการ
136 (+48) การเดินทางทุกช่องทาง ตรวจสอบรถบรรทุกที่เข้ามาจากเมือง
มัณ ฑะเลย์อย่างเข้มงวด ห้ามเดินทางข้ามเขต Township ใน
ย่างกุ้ง แต่อนุญาตให้ย่างกุ้งสามารถขายของด้วยวิธีส่งสินค้าได้
และอนุญาติให้ยานพาหนะสำหรับดำเนินการธุรกิจเดินทางข้าม
เมืองได้ โดยจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับ ID พร้อมรหัส QR และ
ต้องแสดง ID เมื่อผ่านจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่ง
9. ให้ สุ ข ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 แก่

ประชาชนในหมู่บ้าน Mong Thaw West เมืองตองยี รัฐฉาน
10. แจกน้ำเกลือล้างจมูกเพื่อการป้องกันโรค (ฟรี) ในรัฐฉาน
11. ประกาศแนวทางสำหรับ เจ้าหน้ าที่หรือผู้ ป ฏิบั ติ งาน โดย
กำหนดแนวทางการเข้ า งาน การปฏิ บั ติ ตั ว ขณ ะทำงาน
รับประทานอาหารกลางวัน เลิกงาน และเมื่อกลับถึงบ้าน โดย
จะต้องเตือนกันอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง
12. ระดมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน
20 คน จากรัฐมอญไปที่เมืองย่างกุ้ง
13. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้พิการ
14. กำหนดระยะเวลาการกักตัว 14 วัน ใช้เฉพาะในย่างกุ้งและ
รั ฐ ยะไข่ และต้ อ งห้ า มขาดการติ ด ต่ อ กั บ ทางเจ้ า หน้ า ที่ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง เมื่ อ ครบกำหนดการกั ก ตั ว ในสถานที่ กั ก ตั ว ที่ รั ฐ
กำหนด 7 วันแล้ว ในช่วงกักตัวที่บ้านของตนเอง อีก 7 วัน ให้
ดำเนินการอย่างเคร่งครัด
15. ย่างกุ้งตั้งศูนย์ “No smell Canters” ในโรงพยาบาลหรือ
คลิ นิ ก ตามเมื อ งต่ า งๆ และมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ โรงเรี ย นใกล้
โรงพยาบาลที่สามารถรองรับจำนวนได้ถึง 500 คน เพื่อรักษาผู้
ที่สูญเสียการได้กลิ่น
16. 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 และเจ้าหน้าที่บางประเภท เช่น บริการขนส่งสินค้า
นานาชาติ งานบริการด้านภาษีศุลกากร และงานบริการด้าน
การติดต่อสื่อสาร
(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
17. เกาหลี ใต้ ส นั บ สนุ น ชุ ด ตรวจหาเชื้ อ SAR-CoV-2 อย่ างไว
จำนวน 200,000 ชุด นำร่องใช้ในโรงพยาบาล 9 แห่งในย่างกุ้ง
18. เปิ ดให้ รถบรรทุ กสิ นค้าไทยข้ ามแดนเข้ าท่ าขี้ เหล็ กไม่ จำกั ด
จำนวน แต่ต้องเปลี่ยนคนขับหน้าด่านฯ ของแต่ละประเทศก่อน
ลำเลียงสินค้าเข้าตัวเมือง
19. ตั้งจุดสกัดที่หมู่บ้านปางกาน จังหวัดเมียวดี ตรงข้ามอำเภอแม่
สอด จังหวัดตาก เพื่อคัดกรองบุคคลที่มาจากพื้นที่ชั้นในประเทศ

โดยชาวเมียนที่มาจากเขตแพร่ระบาดต้องมีใบรับรองแพทย์ หาก
ไม่มีให้เดินทางกลับทันที ส่วนคนที่มีใบรับรองฯ จะต้องกักตัวที่
เมืองก่อน 14 วัน จึงเดินทางต่อได้
20. เมื อ งตองจี รั ฐ ฉาน งดจั ด เทศกาลปล่ อ ยโคมไฟยั ก ษ์
(ตะส่องตายง์)
21. รัฐเนปิดอร์ จะตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ในคนขับรถบรรทุก
สินค้าทั้งหมดที่ออกจากรัฐ และคนขับรถโดยสารขาออก ผู้ขับขี่ทุก
คนต้องมีใบรับรองปลอดโรคฯ
22. รัฐฉาน ห้ามยานพาหนะและผู้โดยสารจากรัฐและภูมิภาคอื่น
เข้ามาในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 1-14 ต.ค. 63
23. ในรั ฐ ย่ า งกุ้ ง ปรั บ ผู้ ที่ ไ ม่ ส วมหน้ า กากอนามั ย เมื่ อ
ออกไปสถานที่สาธารณะ โดยเสียค่าปรับ 200 จ๊าด ตั้งแต่
12 ต.ค.63
24. คนขับรถบรรทุกที่จะเดินทางระหว่างรัฐ ของเมียนมาร์

ต้ อ งมี ใบรั บ รองแพทย์ ป ลอด COVID-19 อย่ า งน้ อ ย 72
ชั่วโมง ซึ่งค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสุขภาพนั้นให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการระดับชาติ COVID-19 กำหนด โดยใน
ใบรับรองแพทย์นั้น จะมีรายละเอียดของ อายุ เพศ และ
หมายเลขใบอนุญาตผู้ขับขี่ ตั้งแต่ 12 ต.ค.63
ที่มา : กระทรวงสาธารณสุขและการกีฬา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา https://mohs.gov.mm/page/9575 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 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 นอำเภอแม่ 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 19 ต.ค. 63
- จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่อนปรนการค้าเป็นการชั่วคราว โดยระบุให้ระงับการ
เข้าออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ตามจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ตั้งแต่วันที่ 17-30 ก.ย 63 นั้น
ให้เพิ่มระงับการใช้ช่องทางจุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวม บ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย และบ้านห้วยผึ้ง
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1-31 ต.ค. 63 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
- คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ยังไม่มีมติอนุมัติให้แรงงานต่างชาติเข้าประเทศผ่านชายแดน
และออกคำสั่งเรื่องระงับการเดินทาง เข้า-ออก ของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวร กรณียานพาหนะไม่เกิน 4 ล้อ ขนส่ง
สินค้าข้ามแดน ณ จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 อนุญาตให้มีพนักงานขับรถได้ จำนวน 1 คน
และต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรค จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ณ จุดผ่านแดนดังกล่าว
4. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ่นฆ่าเชื้อรถบรรทุกสินค้านำเข้าทุกคัน และไม่อนุญาตให้คนหรือรถของเมียนมา
เข้ามายังฝั่งไทย ต้องถ่ายสินค้ามายังรถบรรทุกของผู้ประกอบการไทย และใช้แรงงานไทยเท่านั้น ซึ่งต้องสวมหน้ากาก
อนามัย รองเท้าบูท ส่วนรถบรรทุกสินค้า เมื่อมีการขนถ่ายสินค้าเสร็ จ เจ้าหน้าที่จะฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ล้อรถทุกคัน
และคัดกรองคนขับด้วยการวัดอุณหภูมิ ลงลายมือบันทึกชื่อเข้าออก และใช้เจลล้างมือทำความสะอาด
5. จังหวัดเชียงราย ให้รถส่งสินค้าจากเมียนมาเข้ามารับสินค้าในราชอาณาจักรไทยได้ 1 วัน จำกัดจำนวนรถ
ไม่เกิน 168 คัน อนุญาตให้มีคนขับและคนติดตามไม่เกิน 1 คน เมื่อขับถึงด่านพรมแดนฝั่งไทย ให้เปลี่ยนคนขับเป็น
คนที่พักอาศัยในไทย และไม่เคยกลับประเทศเมียนมาในช่วงแพร่ระบาดของโรค จากนั้นให้ขับเข้ามารับสินค้าตามจุดที่
แจ้ง ส่วนคนขับเดิมให้พักรออยู่ที่จุดคอยบริเวณด่านพรมแดน โดยกำหนดจุดและมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
ทางการเมียนมา โดยจังหวัดท่าขี้เหล็ก อนุญาตให้รถบรรทุกสินค้าผ่านชายแดนเข้าท่าขี้เหล็กได้โดยไม่จำกัดจำนวน
แต่ยังคงมาตรการเปลี่ยนคนขับหน้าด่านฯ ของแต่ละประเทศ ก่อนลำเลียงสินค้าเข้าตัวเมือง เริ่ม 30 ก.ย. 63
6. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ขอคนไทยร่วมมือกันอย่าอำนวยความสะดวกให้
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
9.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ความรู้ชาวพม่าเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณ
พื้นที่ขนถ่ายสินค้านำเข้าส่งออก หรือโนแมนแลนด์ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร พร้อมนำหน้ากากอนามัย 5,000 ชิ้น
แอลกอฮอล์เจล 200 ลิตร แอลกอฮอล์เจลชนิดหลอด 500 หลอด มอบให้ 15 ผู้แทนชุมชนบ้านมูด่อง อ.ตะนาวศรี
จังหวัดมะริด ประเทศเมียนมา
10.จังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการได้มีการเรียกประชุมสมาชิกแพปลา มีมติเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563
ไม่อนุญาตให้นำสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศเมียนมาเข้ามาจำหน่ายในตลาดทะเลไทยเป็นการชั่วคราว
11.จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำลายประชากรกลุ่มที่
เดินทางข้ามไปอำเภอพญาตองซู ประเทศเมียนมา ในช่วงก่อนเกิดการระบาดในพื้นที่พญาตองซู จำนวน 100 ราย ที่
บ้ านพระเจดีย์ ส ามองค์ หมู่ 9 ต.หนองลู อ.สั งขละบุ รี เป็ น ส่ งตั ว อย่ างไปยังสถาบั น วิท ยาศาสตร์การแพทย์ จ.
สมุทรสงคราม ซึ่งจะทราบผลภายในวันที่ 5 ต.ค. 63 และวันที่ 2 ต.ค. 63 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีออกคำสั่งให้
ประชาชนในอำเภอสังขละบุรี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน หากไม่ปฏิบัติตามต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

