ฉบับที่ 263 วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น.
แก้ไขวันที่ 23 กันยายน 2563
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
เรือ Grands Princess และเรือ MS Zaandam ในวันที่ 22 กันยายน 2563 จานวน 31,505,063 ราย มีอาการรุนแรง
61,880 ราย เสียชีวิต 969,771 ราย โดยประเทศที่มีจานวนผู้ป่วยยืนยัน 10 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 7,046,216
ราย อินเดีย 5,562,663 ราย บราซิล 4,560,083 ราย รัสเซีย 1,115,810 ราย เปรู 772,896 ราย โคลอมเบีย 770,435
ราย เม็กซิโก 700,580 ราย สเปน 671,468 ราย แอฟริกาใต้ 661,936 ราย และอาร์เจนตินา 640,147 ราย ส่ วนจีน
เป็นอันดับที่ 43 มีจานวนผู้ป่วย 90,390 ราย (รวม ฮ่องกง 5,047 ราย มาเก๊า 46 ราย)
ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2563
 สาธารณรั ฐ แห่ งสหภาพเมี ย นมา วั น ที่ 22 ก.ย.63 พบผู้ ติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 รายใหม่ 666 ราย
สถิ ติ ผู้ ติ ด เชื้ อ สะสมเป็ น อย่ า งน้ อ ย 6,471 ราย ครึ่ ง หนึ่ ง ของผู้ ป่ ว ยรายวั น อยู่ ที่ เมื อ งย่ า งกุ้ ง รั ฐ บาลจึ ง มี ค าสั่ ง
ให้โรงงานผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป ทุกแห่ งในเมืองย่างกุ้งระงับการผลิตระหว่างวันที่ 24 ก.ย.63 ถึง 7 ต.ค.63 และขอ
ความร่วมมือให้บริษัทเอกชนจัดสรรเวลาให้พนักงานทางานที่บ้านให้ได้มากที่สุด เพื่อลดการรวมตัวของประชาชนใน
สถานที่สาธารณะ หลังผลการสอบสวนโรคผู้ติดเชื้อในเมืองย่างกุ้งพบว่า มีผู้ป่วยจานวนมากขึ้นซึ่งติดเชื้อโดยไม่ทราบ
ที่มา เนื่องจากไม่มีประวัติเดินทางออกนอกพื้นที่ และไม่เคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า
 สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ เตรียมประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 24 ก.ย.63 โดยสถานบันเทิง ผับ บาร์ ร้านอาหาร และสถานบริการอื่นๆ ทั้งหมดในอังกฤษ ต้อ งปิดทาการเวลา
22.00 น.รวมทั้งสกอตแลนด์ เวลส์และไอร์แลนด์เหนือ จะประกาศระเบียบที่บังคับใช้ และกาหนดจัดประชุม COBRA
ซึ่งเป็นการประชุมฉุกเฉินเพื่อรับมือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 23 ก.ย.63 หลังจากพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 รายใหม่ เพิ่ มขึ้น 2 เท่ าในทุ ก 7 วัน นอกจากนี้ หั ว หน้ าเจ้าหน้าที่ ด้ านการแพทย์ (CMOs) ของอังกฤษ
สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ แนะนาให้รัฐบาลยกระดับการเตือนภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จากระดับ 3 สู่ระดับ 4 ในวันที่ 22 ก.ย.63 โดยระดับ 4 หมายความว่าการแพร่ระบาดได้เกิดขึ้น
โดยทั่วไป มีการแพร่เชื้อในระดับสูง และจานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ
 เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์จะเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง ในวันที่ 25 ก.ย.ภายใต้มาตรการ
ควบคุมดูแลด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด คือลดปริมาณนักท่องเที่ยว และลดจานวนวันที่เปิดให้เข้ามาใช้บริการ
หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางการฮ่องกงได้ผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 และอนุญาตให้เปิดสวนสนุกได้
2. สถานการณ์ในประเทศ
2.1 การคัดกรองตามนิยามการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 21 กันยายน 2563 มีผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศที่ได้รับการคัดกรอง จานวน 7,407,793 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กัน ยายน 2563) รวมพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยามการคัดกรองที่ช่ องทางเข้าออกประเทศ
จานวน 3,054 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 1

ตาราง 1 การคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ
ประเภทการคัดกรอง
ผู้ที่ได้รับการคัดกรอง
● คัดกรองที่สนามบิน* (46,215 เที่ยวบิน)
● คัดกรองที่ท่าเรือ**
● ด่านพรมแดนทางบก***
 ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ****

จานวนผู้ได้รับ
การคัดกรอง
7,407,793 คน
4,609,819 คน
173,706 คน
2,329,492 คน
294,776 คน

จานวนผู้ป่วย
สะสม
3,054 ราย
3,034 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 ผลดาเนินการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค
วันที่ 22 กันยายน 2563 ณ เวลา 12.00 น. พบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรครายใหม่ จานวน 1,047
ราย รวมยอดผู้ที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการสะสมทั้งหมด จานวน 441,755 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 2
ตาราง 2 ผลดาเนินการคัดกรองผู้ทไี่ ด้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ประเภทของผู้ป่วย
จานวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค
 จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและการติดตามผู้สัมผัสเพิ่มเติม*
 ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ*
 อาการไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค*
ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค
 คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ
 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง
(โรงพยาบาลเอกชน 139,279 ราย โรงพยาบาลรัฐ 299,334 ราย)
 อื่นๆ
ผู้ป่วยยืนยันสะสม
 หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล
 อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล
 เสียชีวิต
การติดเชื้อของผู้ป่วยยืนยันสะสม
 จากภายในประเทศ
 จากต่างประเทศ
กักกันในพื้นที่ที่รัฐกาหนด**

จานวนผู้ป่วยสะสม
869,165 ราย
441,755 ราย
15,834 ราย
81,676 ราย
329,900 ราย
441,755 ราย
3,054 ราย
438,613 ราย
88 ราย
3,511 ราย
3,345 ราย
107 ราย
59 ราย
3,511 ราย
2,445 ราย
1,066 ราย
573 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 1,970 ราย เพศหญิง 1,541 ราย (ชาย:หญิง = 1.28:1) สัญชาติไทย 3,123 ราย สัญชาติ
อื่น ๆ 379 ราย และไม่ทราบ 9 ราย มีประวัติโรคประจาตัว 212 ราย และไม่มีโรคประจาตัว 3,299 ราย พบผู้ป่วย
จากการคัดกรองที่สนามบิน 40 ราย (รวมพลเมืองไทยที่รับกลับจากเมืองอู่ฮั่น 1 ราย) เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วย
ตนเอง 1,588 ราย จากการติดตามผู้สัมผัส 1,189 ราย จากการกักกันในพื้นที่ที่รัฐกาหนด 573 ราย จากการตรวจคน
เข้าเมืองจังหวัดสงขลา 65 ราย และจากการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) 55 ราย และคัดกรองตามเกณฑ์
ของหน่วยงานอื่น 1 ราย
3. มาตรการในประเทศไทย
 กรมอนามัยขอความร่วมมือผู้จัดการแข่งขัน เจ้าหน้าที่ นักกีฬา และผู้ชม กีฬาทุกชนิด ให้ปฏิบัติตาม
แนวทางด้านสาธารณสุขในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาทุกชนิดที่มีผู้เข้าชม ทั้งระบบเปิดและระบบปิด เพื่อป้องกันการ
แพร่เชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ และป้องกันการระบาดระลอกสอง ดังนี้
1) สาหรับผู้จัดการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเตรียมการ และระยะเปิดการแข่งขัน
- ระยะเตรี ย มการ ต้อ งเตรียมการด้านสถานที่ กาหนดจุดคั ดกรองทางเข้าออก จุด ล้ างมือ /เจล
แอลกอฮอล์ ทาความสะอาดสถานที่ และพื้นผิวสัมผัสร่วม การจากัดจานวนผู้ชม ประเภทกีฬากลางแจ้ง จากัดจานวน
ผู้ชมไม่เกิน 1 ใน 4 หรือร้อยละ 25 ของความจุสนาม ส่วนประเภทกีฬาในร่ม จากัดจานวนผู้ชมไม่เกินร้อยละ 15 ของ
ความจุสนาม พร้อมทั้งให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสิน ผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร ผู้ดูแลทาความสะอาดในการ
ป้องกันตนเอง และมีระบบออนไลน์ซื้อบัตรเข้าชมล่วงหน้า
-ระยะเปิดการแข่งขัน จัดแยกโซนนักกีฬา เจ้าหน้าที่และผู้ชม จากัดจานวนคนไม่ให้แออัด (1คนต่อ
4 ตารางเมตร) จัดระบบระบายอากาศที่ดี ผู้ที่ไม่ได้แข่งขันต้องสวมหน้าอนามัยตลอดเวลา
2) ส าหรับ เจ้าหน้าที่ สังเกตอาการตนเอง หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก ให้ห ยุดงานและพบแพทย์ทันที
หมั่นล้างมือบ่อย ๆ หลังสัมผัส หยิบจับสิ่งของ
3) ส าหรั บ นั ก กีฬ าต้ องผ่ านการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ก่ อนท าการแข่งขั น สั งเกตอาการตนเอง
สม่าเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ แจ้งโค้ชหรือหัวหน้าทีมให้ทราบ หยุดเข้าร่วมการแข่งขัน และ
พบแพทย์ทันที หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น แก้วน้า ผ้าเช็ดตัว
4) สาหรับผู้ชม ต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์ม
“ไทยชนะ” สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ตลอดการรับชม เพื่อป้องกันน้าลายหรือละอองฝอยเมื่อมีการตะโกน
เชียร์/พูดคุย เสี ยงดัง ล้ างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก และเว้นระยะห่ าง 1-2 เมตร
ขณะต่อแถว และนั่งชม
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 หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ไม่นามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จาเป็น
o ไม่ใช้ของส่ วนตัวร่วมกับ ผู้ อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้า ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบ บ
ทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ
o รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน
● สาหรับ สถานที่ ป ระกอบการอื่ น ๆ นอกจากการท าความสะอาดพื้ น ผิ ว และการใส่ ห น้ ากากอนามั ย หรื อ
หน้ ากากผ้า ผู้ ป ระกอบการต้องจากัดจานวนการเข้าใช้บริการตามาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกาหนดเพื่ 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
● งดเว้น การจ้า งแรงงานผิด กฎหมาย หรือ แรงงานต่า งด้า วที ่เ ดิน 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
3) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0027.PDF
2. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่
5) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/198/T_0031.PDF
3. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกาหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0029.PDF
4. ประกาศ เรื่อง การที่ให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกาหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/198/T_0033.PDF
5. ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกาหนด ประกาศ และคาสั่งที่นายกรัฐมนตรีกาหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ยังคงมีผลใช้บังคับ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0030.PDF
6. ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกาหนด ประกาศ และคาสั่งที่นายกรัฐมนตรีกาหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ยังคงมีผลใช้บังคับ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/198/T_0034.PDF
7. ข้อกาหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 11) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0031.PDF
8. ข้อกาหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 12) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0035.PDF
9. คาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 6/2563 เรื่อง
แนวปฏิบัติตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0037.PDF
10. คาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 7/2563 เรื่อง
แนวปฏิบัติตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0038.PDF
11. ข้อกาหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 13) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/174/T_0077.PDF

12. คาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 8/2563 เรื่อง
แนวปฏิบัติตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
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 ประจาวันที่ 22 กันยายน 2563(เวลา 17.00 น.)
1.

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขและการกีฬา สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา ในวัน ที่ 22 กัน ยายน 2563 (เวลา 17.00 น.)มีผู้ ป่วยยืนยันสะสม (ใหม่) จานวน 6,470 (+665) ราย รักษาหาย
สะสม (ใหม่) 1,445 (+185) ราย และเสียชีวิตสะสม (ใหม่) 113 (+16) รายรายละเอียดดังตาราง
รัฐ
จานวนผู้ป่วย จานวนรักษา จานวน
มาตรการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่สาคัญ
ยืนยันสะสม หายสะสม ผู้เสียชีวิต
(ราย)
(ราย)
(ราย)
ทั้งหมด
6,470
1,445
113 30 มีนาคม 2563 – ปัจจุบัน: จากัดเที่ยวบินระหว่างประเทศ
(ราย)
(+16) 20 เมษายน 2563 – ปัจจุบัน: ล็อคดาวน์บางเมืองของบาง
(+665)
(+185)
รัฐ เช่น 7 เมืองในเขตย่างกุ้ง
ยะไข่
1,155 (+170)
323
0
20 สิงหาคม 63 – ปัจจุบัน: เมืองซิตตเว รัฐยะไข่ออกมาตรการ
ย่างกุ้ง
4,393 (+425)
278
64 (+15) ให้ประชาชนอยู่เฉพาะภายในบ้าน
กะเหรี่ยง
36
29
0
21 สิงหาคม 63 – ปัจจุบัน: ปิดเมืองซิตตเว ในรัฐยะไข่
ชิน
19
18
0
27 สิงหาคม 63 - 30 กันยายน 63: ปิดโรงเรียนทั่วประเทศ
ฉาน
18 (+1)
12
0
และปิดน่านฟ้า
พะโค
177 (+20)
7
0
28 สิงหาคม 63 - 30 กันยายน 63: ประกาศขยาย
สะกาย
30 (+4)
10
0
ระยะเวลามาตรการมีผลบังคับใช้ของคาสั่ง ประกาศต่าง ๆ
มัณฑะเลย์ 176 (+11)
3
2
29 สิงหาคม 63 – ปัจจุบัน: รัฐบาลตะนาวศรีประกาศจะ
ตะนาวศรี
21
3
0
ดาเนินการ ทางกฎหมายกับผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองทางเกาะสองจาก
มะกวย
28
4
0
ประเทศไทย และมูเซอร์
มอญ
168 (+9)
3
0
30 สิงหาคม 2563 – ปัจจุบัน: ประกาศเคอร์ฟิวเวลา
อิรวดี
149 (+17)
11
0
21.00 น - 04.00 น
เนปิดอ
85 (+8)
2
2
30 สิงหาคม 2563 – ปัจจุบัน: บุคคลที่เดินทางจากรัฐยะไข่
กะฉิ่น
13
2
0
เข้าย่างกุ้งและเมืองในรัฐ/ภาคต่าง ๆ จะถูกกักตัวรวม 21
วัน (14 วันที่สถานกักตัว และ 7 วัน ที่ที่พัก)
กะยา
0
0
0
2
740 (+185) 45 (+1) 2 กันยายน 2563 – ปัจจุบัน: ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ไม่ทราบ
เขตติงกานจูน เขตอินเส่ง เขตเมย้าโอกาลาปะ เขตตาเกตะ

เขตไลน์ เขตปะซูนตาวน์ และเขตมิงกะลาดง ในเมืองย่างกุ้ง
จะต้องอาศัยอยู่แต่ในบ้าน ยกเว้นข้าราชการคณะกรรมการ
ต่าง ๆ และผู้ที่ต้องทางานในโรงงานและสถานประกอบการ
3 กันยายน 2563 – ปัจจุบัน: แจ้งบทลงโทษผู้ฝ่าฝื นคาสั่ง
ของรัฐภายใต้กฎหมายบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ คือการรับโทษจาคุกนานสูงสุด 1 ปี และผู้นา
เมียนมายืนยันการใช้อานาจตามกฎหมายควบคุมโรคติดต่อ
ในการปรั บ เงิน บุ ค คลซึ่ ง ละเมิ ด ข้ อ บั ง คั บ ครั้ ง ละไม่ เกิ น
5,000 จ๊าด (ประมาณ 118.44 บาท)
4 กันยายน 2563 – ปัจจุบัน : ผู้ที่จะเดินทางเข้ากรุงเนปีดอ
เมืองหลวงของเมี ยนมา จะต้องตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2
หากมีผลตรวจเป็นลบ จึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าเมือง สาหรับ
ผู้ที่มาจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักจะถูกกักตัวในสถานที่
กักตัวอย่างน้อย 7 วัน และตรวจเชื้อ SARS-CoV-2 หากผล
เป็นลบ จะได้รับอนุญาตให้ออกจากสถานที่กักตัวเร็วขึ้น
8 กั น ยายน 2563 – ปั จ จุบั น : รัฐ บาลยกระดับ มาตรการ
ทางสั ง คมรวมถึ ง ให้ ข้ า ราชการท างานจากที่ บ้ า น โดยมี
จานวนเจ้าหน้าที่ในสานักงานเหลือวันละไม่เกิน 50% และ
สั่งให้ร้านอาหารจาหน่ายอาหารเฉพาะซื้อกลับบ้าน
10 กันยายน 2563– ปัจจุบัน: รัฐบาลสั่งการให้ ขยายล็อก
ดาวน์ภูมิภาคย่างกุ้งเพิ่มอีก 21 เขต รวมเป็น 28 เขต ที่ต้อง
อยู่ในมาตรการล็อกดาวน์
11 กันยายน - 1 ตุลาคม 2563: ประกาศให้ประชาชนที่อยู่
ในรัฐย่างกุ้ง จานวน 44 อาเภอ (ยกเว้นอาเภอเกาะโกโก้ )
และเขตที่อยู่ภายใต้มาตรการอยู่กับบ้าน (Stay at Home)
ห้ ามเดินทางไปนอกรัฐ ย่างกุ้ง อนุญ าตให้ เฉพาะกรณี การ
เดินทางในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพและธุระสาคัญ เท่านั้น
11 กั น ยายน 2563 – ปั จ จุ บั น : รั ฐ บาลสั่ ง ระงั บ บริ ก าร
เที่ ย วบิ น พาณิ ช ย์ ภ ายในประเทศทุ ก เส้ น ทางอย่ า งไม่ มี
ก าหนด อนุ ญ าตเฉพาะเที่ ยวบิ นของเมี ยนมา แอร์ เวย์ ส
อิ น เตอร์ เนชั่ น แนล ซึ่ ง อพ ยพ ชาวเมี ย นมากลั บ จาก
ต่ า งประเทศ และเที่ ย วบิ น พิ เศษของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ บาล
นักการทูต และองค์กรระหว่างประเทศเท่านั้น
12 กันยายน 2563– ปัจจุบัน: รัฐบาลเมียนมามีหนังสือสั่ง
หยุดทุกกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศเมียนมา

12 กันยายน 2563: จากัดการหาเสียงของผู้สมัครเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีของเมียนมาถูกจากัดให้มีทีมงานเข้าร่วมได้ไม่
เกิน 50 คน และห้ามพรรคการเมืองเข้ารณรงค์หาเสียงใน
เขตที่ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่บางส่วนที่ถูกล็อกดาวน์
13 กันยายน 2563: ทางการเมียนมาสร้างที่กักตัวชั่วคราว
(Quarantine Center) ที่ย่างกุ้ง สามารถรับคนเข้ากักตัวได้
600 คน
13 กันยายน 2563–ปัจจุบัน: รัฐบาลประกาศลดระยะเวลา
การกักตัวจาก 21 วัน เป็น 14 วัน โดยหลังจาก 14 วันให้
กลับไปกักตัวที่บ้านตัวเองอีก 7 วัน
14 กันยายน 2563–ปัจจุบัน:
1) สั่ ง ห้ า มการเดิ น ทางภายในประเทศ หากไม่ จ าเป็ น
เร่งด่วน
2) สั่งระงับเที่ยวบินในประเทศ และรถโดยสารประจาทาง
ด่วนทั้งหมด
3) ออกค าสั่ ง ให้ เ จ้ า ห น้ าที่ ท างการตั้ ง แต่ ร ะดั บ รอ ง
ผู้อานวยการกองลงมาต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อสังเกตอาการ
4) ให้ สุ ขศึ กษาเกี่ ยวกั บ โรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 แก่
ประชาชนในหมู่บ้าน Mong Thaw West เมืองตองยี รัฐฉาน
5) แจกน้ าเกลื อล้ างจมู กเพื่ อการป้ องกั น โรค (ฟรี ) ณ หอ
ผู้ป่วยทุ่งคา เขตปกครองตนเองปะโอ รัฐฉาน
6) ประกาศแนวทางสาหรับเจ้าหน้าที่ห รือผู้ ปฏิบัติงานใน
สานักงานและหน่วยงานต่างๆ โดยกาหนดแนวทางการเข้า
งานในช่วงเช้า การปฏิบัติตัวขณะทางาน การรับประทาน
อาหารกลางวัน การเลิกงานในช่วงเย็น และการปฏิบัติตัว
เมื่อกลับถึงบ้าน คือ สวมหน้ากากอนามัย อยู่ห่างกัน 6 ฟุต
ไม่ อ นุ ญ าตให้ รับ แขกในที่ ท างาน ล้ างมื อ บ่ อ ยๆ ให้ มี การ
ตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ และไม่ ให้ ท านข้ า วร่ ว มกั น ฯลฯ โดย
หัวหน้างานและพนักงานจะต้องมีการตักเตือนกันอย่างน้อย
วันละ 3 ครั้ง
15 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2563: อาเภอเมียวดี รัฐ
กะเหรี่ยง ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคนา 2019 และการรักษาผู้ป่วยเป็นกรณีพิเศษ
อาศัยอานาจตามประกาศภาวะฉุกเฉินมาตรา144 ห้าม
ราษฎรออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 24.00 – 04.00 น.

ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ยกเว้นได้รับอนุญาต
จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หากฝ่าฝืนจะถูกดาเนินคดีตาม
กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 2 เดือน
15 กันยายน 2563–ปัจจุบัน: ประกาศจากัดการเดินทางทั่ว
ประเทศ ให้ประชาชนอาศัยอยู่ที่บ้านตามภูมิภาคของ
ตนเอง สาหรับผู้ที่เดินทางมาจากที่อื่นจะได้ต้องได้รับการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบหาเชื้อ SARS-CoV-2
และต้องกักตัวตามสถานที่ที่กาหนดเป็นเวลาทั้งหมด 21 วัน
16 กันยายน 2563–ปัจจุบัน:
1) ประกาศล็อกดาวน์จังหวัดมะริด มณฑลตะนาวศรี และ
กระทรวงสาธารณสุขของเมียนมา แจ้งเตือนประชาชนให้
ทุกคนรับทราบโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อ
2) ประกาศกาหนดข้อปฏิบัติในการป้องกันตนเองให้กลุ่ ม
ผู้ ใช้ แ รงงาน ดั ง นี้ 1.ต้ อ งสวมหน้ า กากอนามั ย และเว้ น
ระยะห่ าง 6 ฟุ ต 2.ล้ างมื อ ด้ ว ยน้ าและสบู่ อย่ างน้ อ ย 20
วิน าที ห รือ ใช้ เจลแอลกอฮอล์ ก่ อ นและหลั งรับ ประทาน
อาหาร 3.นายจ้างจะต้องวางแผนจัดการการรับประทาน
อาหารเพื่ อ ลดความแออั ด 4.หากมี ผู้ ป่ ว ยยื น ยั น ให้ ผู้ ที่
ทางานใกล้ชิดโดยรอบในระยะ 6 ฟุต ผู้พักอาศัยร่วมตึก ผู้
รับประทานอาหารร่วมกัน หยุดงานและกักตัวอยู่ที่บ้าน 5.
ให้ประกาศมาตรการสาคัญ 10 ข้อ ให้แรงงานทุกคนฟัง 3
ครั้ง คือเวลาเข้างาน ก่อนรับประทานอาหารและใกล้เลิ ก
งาน ครั้งละ 2 นาที 6.ให้ แรงงานทั้ งหมดที่ ท างานอยู่ ใน
โรงงานอุตสาหกรรม โรงงาน และสถานประกอบการต่างๆ
เชื่อฟั งและปฏิ บัติ ตามข้อ ปฏิบั ติ คาแนะน าของกระทรวง
สาธารณสุขและการกีฬาอย่างเคร่งครัด
3) ประกาศระงับการให้บริการชั่วคราวในงานบริการต่างๆ
(ส่วนงานใบอนุญาต) ของกรมแผนงานการขนส่งไว้ชั่วคราว
17 กันยายน–ปัจจุบัน:
1) ประกาศแจ้งเปลี่ยนเวลาให้บริการของสายด่วน COVID19 Call Center (หมายเลขโทรศั พ ท์ 2019) จากเดิ ม
08.00-20.00 น. เป็น 09.00-17.00 น.
2) เขตเมียวดี กาลังเร่งตรวจสอบหาเชื้อ SARS-CoV-2 ใน
ชาวเมียนมา กว่า 60 คนที่เดินทางกลับมาจากประเทศไทย
ผ่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2

3) เมืองชเวกู่ รัฐ คะฉิ่น ตรวจสอบรถบรรทุกที่เข้ามาจาก
เมืองมัณฑะเลย์อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันโรค COVID-19
4) เพิ่มมาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่เมืองตะโทงของรัฐมอญ
ให้เข้มงวดมากขึ้น ห้ามการเดินทางเข้าออกในเมืองตะโทง
หากประชาชนในเมืองตะโทงต้องการซื้อของอุปโภค บริโภค
หรือมีปัญหาสุขภาพ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นั้น หากไม่
ปฏิบัติตามคาสั่ง จะถูกดาเนินการตามกฎหมายการป้องกัน
และปราบปรามโรคติดต่อ
18 กันยายน:
1) รัฐบาลรับชาวเมี ยนมากลั บเข้าประเทศ ประมาณ
15,453 คน โดยจะถูกกักบริเวณ 14 วันและกักที่บ้าน 7 วัน
2) ทหารเมี ย นมา เตรี ย มศู น ย์ กั ก กั น ใน Hlaing
Township ย่างกุ้งและเนปิดอว์เพื่อกักกัน โดยมีในรัฐฉาน
จานวน 16 แห่ งทั่วประเทศ สามารถรับ ผู้ ป่วยได้มากกว่า
9,000 - 7,000 ราย และในเนปิดอว์ ประมาณ 1,000 ราย
3) ระดมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จานวน 20 คน จากรัฐมอญไปที่เมืองย่างกุ้ง
21 กันยายน:
1) ประกาศล็อกดาวน์เมืองย่างกุ้ง ให้ประชาชนงดออกจาก
บ้าน (Stay-at-home) และบั งคั บให้ ทุกคนท างานจากบ้าน
ยกเว้นผู้ทางานในภาคส่วนที่จาเป็น เช่น สถานพยาบาล ส่วน
โรงเรียนให้ปิดการเรียนการสอนต่อเนื่อง
2) รั ฐ บาลเมี ย นมา มี ม าตรการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทาง
การเงินแก่ผู้พิการ โดยเปิดให้มีการลงทะเบียน เพื่อขอรับ
ความช่วยเหลือดังกล่าว
22 กันยายน: วางแนวปฏิบัติใหม่สาหรับผู้ที่ต้องกลับไปกัก
ตัว ที่บ้านของตนเอง กาหนดระยะเวลาการกักตัว 14 วัน
โดยแบ่งอยู่ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ 7 วัน และอยู่ที่บ้านอีก 7
วัน ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวใช้เฉพาะในย่างกุ้งและรัฐยะไข่
โดยผู้ ที่ ก ลั บ จากสถานที่ กั ก ตั ว ที่ รั ฐ ก าหนด (Facility
Quarantine Centre) ไปกักตัว ที่บ้ านของตนเอง (Home
Quarantine) ต้ องห้ ามขาดการติ ดต่ อกั บ ทางเจ้าหน้ าที่ ที่
เกี่ยวข้อง ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ต้อง
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เมื่อครบกาหนดการกักตัวในสถานที่
กักตัวที่รัฐกาหนด 7 วันแล้ว ในช่วงกักตัวที่บ้านของตนเอง

อีก 7 วัน ให้ดาเนินการตามแนวปฏิบัติใหม่สาหรับผู้ที่ต้อง
กลับไปกักตัวที่บ้านอย่างเคร่งครัด
ที่มา : กระทรวงสาธารณสุขและการกีฬา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา https://mohs.gov.mm/page/9575
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2563)

2. มาตรการที่สาคัญในประเทศไทย ที่มีต่อประเทศเมียนมา
1. เฝ้าระวัง 10 จังหวัดที่มีชายแดนติ ดกับประเทศเมียนมา ได้แก่ กาญจนบุรี ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี พร้อมทั้งคุมเข้มแรงงานพม่าที่เข้ามาทางานหรืออาศัยในไทย
2. เพิ่ มความเข้ มงวดในการตรวจสอบ ป้ อ งกั น คนต่างด้าวหลบหนี เข้ าเมือ ง (ช่อ งทางจุด ผ่ านแดนถาว ร
จุดผ่ อนปรนทางการค้า จุ ดผ่ อนปรนพิ เศษ และช่องทางธรรมชาติ ตามแนวชายแดน และสื บสวน หาข่าว การกระท า
ลั ก ษณะขบวนการน าพา นายหน้ า และด าเนิ น การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย และขยายผลไปถึ ง ผู้ เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ราย
ทั้งในระดับพื้นที่ และทางสื่อโซเชียล
3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ่นฆ่าเชื้อรถบรรทุกสินค้านาเข้าทุกคัน และไม่อนุญาตให้คนหรือรถของเมียนมา
เข้ามายังฝั่งไทย ต้องถ่ายสินค้ามายังรถบรรทุกของผู้ประกอบการไทย และใช้แรงงานไทยเท่านั้น ซึ่งต้องสวมหน้ากาก

อนามัย รองเท้าบูท ส่วนรถบรรทุกสินค้า เมื่อมีการขนถ่ายสินค้าเสร็จ เจ้าหน้าที่จะฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อที่ล้อรถทุกคัน
และคัดกรองคนขับด้วยการวัดอุณหภูมิ ลงลายมือบันทึกชื่อเข้าออก และใช้เจลล้างมือทาความสะอาด
4. จั งหวัด ตาก เพิ่ ม มาตรการคุ ม เข้ ม ให้ ทุ ก อ าเภอที่ มี พื้ น ที่ ต ามแนวชายแดน ตั้ งจุ ด ตรวจ จุด สกั ด ร่ว ม
ทุกหน่วยงาน เพื่อสกัดกั้นการลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมาย โดยได้มีการคุมเข้มตลอด 24 ชั่วโมง
5. รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ก ระทรวงสาธารณสุ ข แนะน าไม่ ให้ วิ ต กกั ง วลกั บ การระบาดของ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ที่ ส าธารณรั ฐ แห่ ง สภาพเมี ย นมา ขณะนี้ แ ถบชายแดนไทยมี ค วามร่ ว มมื อ กั น
ของทุกภาคส่วนกวดขันป้องกันอย่างเข้มงวด และขอคนไทยร่วมมือกันอย่าอานวยความสะดวกให้คนต่างด้าวหลบหนี
เข้าเมืองโดยเฉพาะผู้ประกอบการขอให้งดรับแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาแบบผิดกฎหมาย
6. กองก าลั ง สุ ร สี ห์ ใช้ ม าตรการคุ ม เข้ ม “Sealed” พื้ น ที่ ต ลอดแนว เฝ้ า ระวั ง การลั ก ลอบเข้ าประเทศ
อย่างผิดกฎหมาย โดยมีการเพิ่มจานวนกาลังพล พร้อมวางแนวลวดนามตลอดทั้งแนวกาแพง
7. ตารวจตระเวนชายแดนจังหวัดระนอง จัดกาลังกระจายตรวจเข้มตามแนวชายแดนทั้งทางบกและทะเล
ป้องกันการลักลอบเข้าเมือง โดยเฉพาะตามเกาะที่อยู่ใกล้กับแนวเขตประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะสับเปลี่ยนกาลังออก
ลาดตระเวน ตลอด 24 ชั่วโมง
8. จังหวัดระนอง กองกาลั งหน่ วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 กองกาลังเทพสตรี วางกาลังลาดตระเวน
ทั้งทางบกแนวชายแดน และทางน้าทั่วพื้นที่ จังหวัดระนอง และบางส่วนในพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อสกัดกั้นการลักลอบ
เข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยโดยไม่ผ่านด่านตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพิ่มความเข้มงวดการ
ตรวจสอบรถทุกชนิด ทั้งรถโดยสารประจาทาง รถตู้ รถส่วนตัว พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ชายแดนให้
ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ แจ้งเบาะแสหากพบเห็นว่ามีการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
9.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ยังไม่มีมติอนุมัติให้แรงงานต่างชาติเข้าประเทศผ่านชายแดน ทั้งนี้ได้
เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังที่ด่านชายแดน ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง และปกครอง ให้ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประชากรต่างด้าว ร่วมตรวจสอบพื้นที่ หากพบความผิดปกติ
หรือคนแปลกหน้าในชุมชน จะประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที
10.จั งหวั ดกาญจนบุ รี ด่ านเจดี ย์ ส ามองค์ โดยฝ่ ายความมั่ นคงไทยบู รณาการร่ วมกั บ หน่ วยงานเฝ้ าระวั ง
อย่างเคร่งครัดตามช่องทางเข้าออกในพื้นที่มีมากกว่า 20 ช่องทาง วางกาลังปิดช่องทางทั้งหมด และเพิ่มมาตรการเข้มงวด
ผู้ป่วยชาวเมียนมาที่มารับบริการด้านสาธารณสุขฝั่งไทย
11. มหาดไทยสั่งเข้มทุกจังหวัดด้วย 3 มาตรการ
- ให้จังหวัดชายแดนเพิ่มความเข้มข้นการเฝ้าระวังการลักลอบการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายและ
ไม่ผ่านกระบวนการคัดกรอง
- ให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนซึ่งมีเส้นทางคมนาคมทั้งสายหลัก สายรอง ต่อเนื่องกัน จัดตั้งจุดตรวจ/จุด
สกัด ตรวจตรา เฝ้าระวัง และสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หากพบให้ดาเนินการตามระเบียบกฎหมายและ
มาตรการทางด้านสาธารณสุข
- ให้ ทุ กจั งหวั ดบู รณาการส่ วนราชการและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องในพื้ นที่ ติ ดตามค้ นหาแรงงานต่ างด้ าว
ที่ลักลอบกลับเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย ทั้งในสถานประกอบการและสถานที่ทางานที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว หาก
พบให้ ดาเนิ นการตามระเบี ยบกฎหมายและมาตรการทางด้านสาธารณสุ ข รวมทั้งให้ ประชาสั มพันธ์ไปยังประชาชนใน

หมู่บ้าน/ชุมชน ช่วยกันเฝ้าระวัง สอดส่อง หากพบหรือมีบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศไทย
โดยผิดกฎหมาย ให้แจ้งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอาเภอ หรือศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเพื่อดาเนินการต่อไป
12. ทหารหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 2 กองกาลังผาเมือง ตรึงกาลังตลอดแนวชายแดนอาเภอแม่สาย
แม่ฟ้าหลวง แม่จัน และเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติ กาชับให้เพิ่มกาลังพลและความถี่ใน
การลาดตระเวนตลอดแนวชายแดนทั้ง 4 อาเภอ รวมถึงวางรั้วลวดหนาม ติดไฟส่องสว่าง ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุด
ลับสายตา และใช้โดรนบินบันทึกภาพ พร้อมขอความร่วมมือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน อสม.และชาวบ้านที่อยู่
ตามแนวชายแดน ช่วยเป็นหูเป็นหา เพื่อให้การสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองมีประสิทธิภาพมากขึ้น
13. กรมควบคุมโรคประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดาเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา2019 อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ทั้งบริเวณตะเข็บชายแดน และจังหวัดที่แรงงานต่างด้าวมักเดินทางไป
ทางาน และได้ทางานร่วมกับ หน่ว ยงานด้านความมั่นคง และฝ่ายปกครอง โดยให้ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจา
หมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประชากรต่างด้าว (อสต.) ร่วมตรวจสอบพื้นที่ ลาดตระเวนในช่องทาง
ธรรมชาติ รวมทั้งค้นหาแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
14. ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชีย งราย ออกคาสั่งฉบับที่ 22 ให้ รถตู้ขนส่ งสินค้ าจากเมียนมาเข้ามารับสิ นค้าใน
ราชอาณาจักรไทย เป็นเวลา 1 วัน และจากัดจานวนรถไม่ให้เกิน 168 คัน และอนุญาตให้มีคนขับและคนติดตาม มา
กับรถไม่เกิน 1 คน เมื่อขับมาถึงด่านพรมแดนฝั่งไทย ให้มีการเปลี่ยนคนขับ เป็นคนไทย หรือคนเมียนมาที่พักอาศัยใน
ประเทศ และไม่เคยกลับประเทศเมียนมา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค จากนั้นให้ขับเข้ามารับสินค้าตามจุดที่แจ้งไว้
ส่วนคนขับเดิมให้พักรออยู่ที่จุดคอยบริเวณด่านพรมแดน โดยกาหนดจุดและมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
15.ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมหน่วยงานทหาร ตารวจตระเวนชายแดน ตารวจตรวจคนเข้า
เมือง ฝ่ายปกครองกานันผู้ใหญ่บ้าน เพิ่มความเข้มบริเวณตลอดแนวชายแดน 8 อาเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง
เป็นรอยตะเข็บเทือกเขาตะนาวศรีเชื่อมติดต่อกับเมียนมา รวมระยะทางกว่า 200 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการลักลอบ
เข้าเมืองอย่างเต็มที่
16.สถานีตารวจน้ากันตัง วางมาตรการเข้มงวดป้องกันต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดให้มีชุดเคลื่อนที่เร็วตามท่าเรือต่างๆ ตรวจทุกท่าเรือ มีสายตรวจตรวจสอบและ
สืบสวนข่าวด้านผู้หลบหนีเข้าเมืองและผู้ที่ต้องเฝ้าระวัง จัดชุดเรือตรวจการณ์ พร้อมกาลังเจ้าหน้าที่ออกตรวจน่านน้า
ทะเลตรัง 2 สัปดาห์/ครั้ง และออกตรวจบริเวณร่องน้ากันตั ง แพปลาต่างๆ ที่มีเรือประมงเข้า ท่าเรือหลักที่เข้าตรวจ
เป็นท่าเรือท่องเที่ยวและท่าเรือของแพปลา ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อาเภอกันตัง เช่น ท่าเรือควนตุ้งกู ท่าเรือหาดยาว
ท่าเรือหาดเจ้าไหม ท่าเอปากเมง
17.นายอาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มอบหมายให้ปลัดอาเภอพร้อมสมาชิก อส.อ.อุ้มผางที่ 5 สนธิกาลังร่วมกับ
ตารวจสถานีตารวจภูธรอาเภออุ้มผาง ตารวจตระเวนชายแดน ร้องตชด.ที่ 347 อุ้มผาง ทหารกองร้อยทหารราบที่
1422 พร้ อ มก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ร่ ว มออกลาดตระเวนเฝ้ า ระวั ง การลั ก ลอบหนี เ ข้ า เมื อ ง และประสาน
ผู้บังคับกองร้อย 2 กองกาลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KUN) กองร้อย103 รองผบ.ฐาน กองกาลังกะเหรี่ยงดีเคบีเอ.
กองร้อย 2 พัน.909 ให้เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณชายแดนช่องทางบ้านบ่อแร่
ตาบลแม่จัน อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
18. ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 ร่วมกับศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ และ
หน่วยงานเกี่ยวข้องในจังหวัดฝั่งอันดามัน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง ตรวจเรือประมงหน้าท่าที่ขอแจ้งเข้า

ทุ ก ล าเพื่ อ ควบคุ ม ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายการท าประมง และตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ ลู ก เรื อ ทุ ก คน (ทั้ ง คนไทย
และแรงงานต่างด้าว) และประกาศใช้ มาตรการควบคุมการปฏิบัติของเรือขนถ่ายสินค้าและขนถ่ายสัตว์น้าในพื้นที่
จังหวัดระนอง โดยให้เข้มงวดการเข้าเมืองของแรงงานพม่า ที่มากับเรือพม่า ให้เรือขนส่งขนาดเล็กเทียบท่าได้ที่ท่ า
เทียบเรือเทศบาลตาบลปากน้าระหว่างเวลา 08.00-13.00 น. เท่านั้น และห้ามลูกเรือขึ้นจากเรือมาบนฝั่งโดยเด็ดขาด
และกวดขันการใส่หน้ากากอนามัยเพื่ อป้องกันเชื้อ SARS-CoV-2 พร้อมกับแจ้งให้เจ้าของเรือให้รับส่งสินค้าเสร็จสิ้น
ภายในเวลา 7 ชม. และให้เรือออกจากระนองโดยเร็วที่สุด
19. ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สั่งการให้หน่วยงานความมั่นคงเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังคนต่างด้าว
ลักลอบเข้าประเทศตลอดแนวชายแดนทั้ง 8 อาเภอ พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเมียนมากาหนดมาตรการแนวทาง
ป้องกันปัญหาร่วมกัน เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 มายังฝั่งไทย โดยเฉพาะจากจังหวัดมะริด
ซึ่งมี พื้ น ที่ ช ายแดนติ ด กั บ จั งหวัด ประจวบคี รีขั น ธ์ นอกจากนี้ ได้ สั่ งการให้ จัด หาสถานที่ กัก กั น อ าเภอละ 1 แห่ ง
แต่ละแห่งรองรับให้ได้ประมาณ 50 คน ซึ่งสานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะประเมินความพร้อมของ
สถานที่อีกครั้ง เพื่อรองรับกรณีตรวจพบผู้ลักลอบเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เมียนมามีจานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น
20. ผู้ ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุ รี สั่งปิดชายแดนด้านอาเภอสั งขละบุรี -พญาตองซู ณ จุดผ่อนปรนทาง
การค้าด่านพระเจดีย์ ส ามองค์ (จุ ดผ่ านแดนชั่ว คราวเพื่อการท่องเที่ยว) ต าบลหนองลู อาเภอสั งขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 รวม 14 วัน

