ฉบับที่ 246 วันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น.
1. สถานการณ์ในต่างประเทศ
รายงานผู้ป่ วยยืนยันทั่ วโลก รวม 213 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 นครรัฐ เรือ Diamond Princess
เรือ Grands Princess และเรือ MS Zaandam ในวันที่ 5 กันยายน 2563 จำนวน 26,816,845 ราย มีอาการรุนแรง
60,908 ราย เสี ย ชีวิ ต 879,369 ราย โดยประเทศที่ มี จำนวนผู้ป่ ว ยยื นยั น 10 อั นดับ แรก ได้ แก่ สหรัฐ อเมริ ก า
6,389,413 ราย บราซิ ล 4,091,801 ราย อิ นเดี ย 4,027,718 ราย รั ส เซี ย 1,020,310 ราย เป รู 676,848 ราย
โคลอมเบีย 650,062 ราย แอฟริกาใต้ 635,078 ราย เม็ก ซิโก 623,090 ราย สเปน 517,133 ราย และอาร์เจนตินา
461,882 ราย ส่วนจีน เป็นอันดับที่ 38 มีจำนวนผู้ป่วย 90,009 ราย (รวม ฮ่องกง 4,851 ราย มาเก๊า 46 ราย)
ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2563
• ประเทศนิวซีแลนด์ โดยกระทรวงสาธารณสุขของนิวซีแลนด์ พบผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้ อ ไวรั ส โคโร
นา 2019 รายแรกในรอบ 3 เดือน นับเป็นรายที่ 23 เป็นชาย อายุ 50 ปี อาศัยอยู่ในเมืองโอ๊คแลนด์ ซึ่งเป็นเมืองที่พบ
การติดเชื้อและเกิดการระบาด ระลอกสอง หลังจากผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในเมืองโอ๊คแลนด์ รัฐบาลยังคง
จำกัดการรวมตัวกันไม่เกิน 10 คน และบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยเวลาใช้บริการขนส่งสาธารณะทั่วประเทศ
• สหพันธรัฐรัสเซีย กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ของรัสเซีย เปิดเผยการทดลองวัคซีนกับอาสาสมัครที่ เป็ น
ผู้ใหญ่และมีสุขภาพแข็งแรง จำนวน 76 คน อายุระหว่า ง 18 – 60 ปี เป็นการทดลองที่ไม่มีก ารใช้ยาหลอก และ
อาสาสมัครทุกคนรู้ว่าตนเองได้รับวัคซีน ซึ่งผลข้างเคียงที่พบมากทีส่ ุด คือ อาการปวดบริเวณที่ฉดี วัคซีน (58%) ไข้ สูง
(50%) ปวดหัว (42%) อ่อนแรง (28%) และปวดกล้ามเนื้อและข้อ (24%) แต่อาการไม่รุนแรง โดยหลังจากได้รับวั คซี น
ครั้งแรกแล้ว จะฉี ดกระตุ้นอีก 21 วัน ทั้งนี้รัสเซียได้ วางแผนทดลองวั คซี น ระยะที่ 3 ซึ่ งมีอาสาสมัครในโครงการ
ประมาณ 40,000 ราย และจะทดลองในศูนย์การแพทย์ จำนวนมากกว่า 45 แห่ง ทั่วประเทศ
• องค์การอนามัยโลก (WHO) โฆษกองค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนใน
การทดลองทางคลินิกตั วใด ที่แสดง "สัญญาณชัดเจน" ว่ามีประสิทธิ ภาพในระดับอย่างน้อย 50% อย่างที่องค์การ
อนามัยโลก (WHO) มุ่งหวังไว้ โดยคาดการณ์ว่า การใช้วคั ซีนป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ในวงกว้ า ง อาจ
ต้องรอไปจนถึ งกลางปี พ.ศ.2564 พร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการตรวจสอบประสิ ทธิภาพและความปลอดภั ย
ของวัคซีนอย่างเข้มงวด
2.1 การคัดกรองตามนิยามการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 4 กันยายน 2563 มีผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศที่ได้รับการคัดกรอง จำนวน 7,313,816 คน
(ข้อ มู ล ณ วันที่ 3 กั นยายน 2563) รวมพบผู้ป่ วยที่ มีอาการเข้ าได้ตามนิ ยามการคัดกรองที่ ช่ องทางเข้ าออกประเทศ
จำนวน 2,899 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตาราง 1 การคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า -ออกระหว่างประเทศ
จำนวนผู้ได้รับ
จำนวนผู้ป่วย
ประเภทการคัดกรอง
การคัดกรอง
สะสม
ผู้ที่ได้รับการคัดกรอง
7,313,816 คน
2,899 ราย
● คัดกรองที่สนามบิน* (45,179 เที่ย วบิน)
4,586,066 คน
2,880 ราย
● คัดกรองที่ท่าเรือ **
169,930 คน
2 ราย

ประเภทการคัดกรอง
ด่านพรมแดนทางบก***
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้ าเมืองแจ้ งวัฒนะ****
●

จำนวนผู้ได้รับ
การคัดกรอง
2,285,159 คน
272,661 คน

จำนวนผู้ป่วย
สะสม
17 ราย
0 ราย

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

2.2 ผลดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค
วันที่ 5 กันยายน 2563 ณ เวลา 12.00 น. พบผู้ป่ วยที่มีอ าการตามนิ ยามเฝ้ าระวังโรครายใหม่ จำนวน
649 ราย รวมยอดผู้ที่ ได้ รับ การตรวจทางห้ องปฏิบั ติ การสะสมทั้ง หมด จำนวน 424,001 ราย รายละเอี ยดตาม
ตารางที่ 2
ตาราง 2 ผลดำเนินการคัดกรองผู้ที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ประเภทของผู้ป่วย
จำนวนผู้ป่วยสะสม
จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
851,411 ราย
• ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค
424,001 ราย
• จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและการติดตามผู้สัมผัสเพิ่มเติม *
15,834 ราย
81,676 ราย
• ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ*
329,900 ราย
• อาการไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค*
ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค
424,001 ราย
2,899 ราย
• คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ
421,014 ราย
• เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง
(โรงพยาบาลเอกชน 133,636 ราย โรงพยาบาลรัฐ 287,378 ราย)
88 ราย
• อื่นๆ
ผู้ป่วยยืนยันสะสม
3,438 ราย
3,281 ราย
• หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล
99 ราย
• อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล
58 ราย
• เสียชีวิต
การติดเชื้อของผู้ป่วยยืนยันสะสม
3,438 ราย
2,448 ราย
• จากภายในประเทศ
990 ราย
• จากต่างประเทศ
500 ราย
กักกันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด**
หมายเหตุ: *ข้อมูลปรับปรุงรายสัปดาห์ **เริม่ มีมาตรการกักกันผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563

ผู้ป่ วยยืนยัน โรคติ ดเชื้อ ไวรั สโคโรนา 2019 ที่ พ บในประเทศไทย มีค่ ามั ธยฐานของอายุเ ท่า กับ 36 ปี
(1 เดื อ น - 97 ปี ) เพศชาย 1,922 ราย เพศหญิ ง 1,516 ราย (ชาย:หญิ ง = 1.27:1) สั ญชาติไ ทย 3,070 ราย

สัญชาติอื่น ๆ 359 ราย และไม่ ทราบ 9 ราย มีประวัติโ รคประจำตั ว 209 ราย และไม่ มีโรคประจำตัว 3,229 ราย
พบผู้ป่ วยจากการคั ด กรองที่ ส นามบิ น 40 ราย (รวมพลเมือ งไทยที่รับกลับ จากเมือ งอู่ ฮั่น 1 ราย) เข้ ารั กษาใน
โรงพยาบาลด้ วยตนเอง 1,588 ราย จากการติด ตามผู้สัม ผัส 1,189 ราย จากการกักกั นในพื้นที่ ที่รัฐ กำหนด 500
ราย จากการตรวจคนเข้ าเมือ งจังหวั ดสงขลา 65 ราย และจากการค้นหาเชิ งรุก (Active Case Finding) 55 ราย
และคัดกรองตามเกณฑ์ของหน่วยงานอื่น 1 ราย
3. มาตรการในประเทศไทย
• กระทรวงสาธารณสุข แถลงความคืบหน้าการดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 กรณีพบผู้ต้องขังชายอยู่ระหว่างกักกันก่อนเข้าแดนปกติในเรือนจำตรวจพบติดเชื้อ SARS-CoV-2 โดยจากการ
สอบสวนโรคคาดว่าติดมาจากการสัมผัสคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศทีพ่ บกันช่วงเวลากลางคื นในที่ท ำงาน หรื อ
อาจติดเชื้อภายในประเทศจากคนทีม่ ีเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ สำหรับข้อกังวลว่ากลุ่มเสี่ยงมีโอกาสติดเชื้ อและเกิ ด การ
ระบาดหรือไม่ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมกันควบคุม
ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงไว้ในพื้นที่กกั กันแล้ว จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการแพร่กระจายเชือ้
• กรมควบคุ มโรค โดยสถาบันป้อ งกั นควบคุม โรคเขตเมือ ง ปฏิบั ติก ารเชิง รุก พร้อมนำรถเก็ บ
ตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน ลงพื้นที่ บริเวณคอนโดบ้านสวนธนพุทธบูชา ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร เพื่อ ตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ให้ กับ ผู้พั กอาศัย ตามมาตรการควบคุม โรค หลั งพบผู้ติ ดเชื้ อ
SARS-CoV-2 ซึ่ งสอบสวนโรคพบว่ า ผู้ติ ด เชื้อ อาศั ยอยู่ กั บ ครอบครั วในคอนโดแห่ ง นี้ โดยให้ ผู้ รับ การตรวจ
ลงทะเบียนเพื่อ รับหมายเลขรหั สการตรวจ คัด กรองข้อมูล และประวั ติ จากนั้นรับอุป กรณ์ ตรวจและทำการเก็ บ
ตัวอย่าง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ โดยคาดว่าจะทราบผลตรวจภายใน 1-2 วัน
• จังหวัดตาก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเมียนมา ทำให้
ชาวจีนและไทยที่เ ป็นพนั กงานบ่อ นออนไลน์ในฝั่ งเมี ยนมา ได้ รับ ความเดือ ดร้ อนและหวั่นวิต กต่ อการระบาด
ของโรค จึง พยายามลัก ลอบข้ ามแดนมายั งเขตไทย ซึ่งวั นที่ 5 กั นยายน 2563 เวลา 01.00 น. เจ้าหน้า ที่ท หาร
ได้จับกุมผู้ลักลอบเข้ามาในไทย โดยการนั่งเรือพายข้ามแม่น้ำเมย จำนวน 6 คน แบ่งเป็นคนไทย 5 คน และคนจีน 1
คน
4. การสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชน
● กรณีมีการเดินทางโดยใช้รถขนส่งสาธารณะทั้งภายในจังหวัด รวมถึงการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด
o ผู้ประกอบการ ต้องจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ เช่น การทำความสะอาดยานพาหนะ การคั ด กรอง
ผู้โดยสาร การเน้นให้ผู้ให้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า รวมทั้งให้มีการจอดพั ก รถ ควร
จัดให้มีการนั่งตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม
o ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะการเดินทาง และงดการพูดคุย รวมถึ ง
การรับประทานอาหารบนรถขนส่งสาธารณะ และลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่
● สำหรั บสถานที่ป ระกอบการอื่น ๆ นอกจากการทำความสะอาดพื้นผิ วและการใส่หน้ ากากอนามั ย หรื อ
หน้ากากผ้ า ผู้ป ระกอบการต้องจำกัด จำนวนการเข้าใช้บริ การตามาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่ อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กรณีที่อยู่ในบริเวณที่ผู้คนพลุกพล่าน หรืออยู่ในสถานที่ที่การระบายอากาศเป็ นระบบปิด เช่น อยู่ในห้อ ง
ประชุม ศูนย์ แสดงสิ นค้า ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ เป็นต้น ให้ใ ช้หน้ ากากอนามั ยหรื อหน้ากากผ้ า และรั กษา
ระยะห่างไม่น้อย กว่า 1 - 2 เมตรหรือ 1 - 2 ช่วงแขน และใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สนั้ ที่สุด
● หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น
● ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้ อื่ น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้ว น้ำ ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้ อก่อโรคทางระบบทางเดิ น
หายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผูต้ ิดเชื้อ
● รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน
สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ที่
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/situation.php
●

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข

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 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉ ุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
(คราวที่ 5) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/198/T_0031.PDF
3. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0029.PDF
4. ประกาศ เรื่อง การที่ให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/198/T_0033.PDF
5. ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0030.PDF
6. ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/198/T_0034.PDF
7. ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 11) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0031.PDF
8. ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 12) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0035.PDF
9. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 6/2563
เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0037.PDF
10. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 7/2563
เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0038.PDF
11. ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 13) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/174/T_0077.PDF
12. คำสั่งศู นย์บริ หารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 8/2563
เรื่อง แนวปฏิบัติ ตามข้อ กำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริห ารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน 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 5 กันยายน 2563
1. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเทศเมียนมา
รัฐ
จำนวนผู้ป่วย จำนวน
จำนวน มาตรการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาทีส่ ำคัญ
ยืนยันสะสม รักษาหาย ผู้เสียชีวิต
(ราย)
สะสม
(ราย)
(ราย)
ทั้งหมด
1,133
359
7 (+1) 30 มีนาคม 2563 – ปัจจุบัน: จำกัดเที่ยวบินระหว่างประเทศ
(ราย)
(+75)
20 เมษายน 2563 – ปัจจุบัน: ล็อคดาวน์บางเมืองของบาง
รัฐ เช่น 7 เมืองในเขตย่างกุ้ง
ยะไข่
496 (+31)
16
0
ย่างกุ้ง
483 (+41)
257
6 (+1) 20 สิงหาคม 63 – ปัจจุบัน: เมืองซิตตเว รัฐยะไข่ออกมาตรการ
ให้ประชาชนอยู่เฉพาะภายในบ้าน
กะเหรี่ยง
29
29
0
21 สิงหาคม 63 – ปัจจุบัน: ปิดเมืองซิตตเว ในรัฐยะไข่
ชิน
18
13
0
หลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึน้
ฉาน
12
10
0
27 สิงหาคม 63 - 30 กันยายน 63: ปิดโรงเรียนทั่วประเทศ
พะโค
40
8
1
และปิดน่านฟ้า
สะกาย
9
9
0
28 สิงหาคม 63 - 30 กันยายน 63: ประกาศขยาย
มัณฑะเลย์
11 (+1)
4
0
ระยะเวลามาตรการมีผลบังคับใช้ของคำสั่ง ประกาศต่าง ๆ
ตะนาวศรี
6
2
0
29 สิงหาคม 63 – ปัจจุบัน: รัฐบาลตะนาวศรีประกาศจะ
มะกวย
5 (+1)
3
0
ดำเนินการ ทางกฎหมายกับผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองทางเกาะสองจาก
มอญ
15 (+1)
2
0
ประเทศไทย และมูเซอร์
อิรวดี
3
2
0
30 สิงหาคม 2563 – ปัจจุบัน: ประกาศเคอร์ฟิวเวลา
เนปิดอ
4
2
0
21.00 น - 04.00 น
กะฉิ่น
2
2
0
30 สิงหาคม 2563 – ปัจจุบัน: บุคคลที่เดินทางจากรัฐนะไข่
กะยา
0
0
0
เข้าย่างกุ้งและเมืองในรัฐ/ภาคต่าง ๆ จะถูกกักตัวรวม 21
วัน (14 วันที่สถานกักตัว และ 7 วัน ที่ที่พัก)
2 กันยายน 2563 – ปัจจุบัน: ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
เขตติงกานจูน เขตอินเส่ง เขตเมย้าโอกาลาปะ เขตตาเกตะ
เขตไลน์ เขตปะซูนตาวน์ และเขตมิงกะลาดง ในเมืองย่างกุ้ง
จะต้องอาศัยอยู่แต่ในบ้าน ยกเว้นข้าราชการคณะกรรมการ
ต่าง ๆ และผู้ที่ต้องทำงานในโรงงานและสถานประกอบการ
3 กั น ยายน 2563 – ปั จ จุ บั น นางอ อง ซาน ซู จี ขอให้
ประชาชนติดตามข่าวสาร และปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐอย่าง
เคร่ ง ครั ด ห ากตรวจพ บการฝ่ า ฝื น บ ทลงโท ษภายใต้

กฎหมายบริหารจัด การสถานการณ์ ภัย พิบัติ ทางธรรมชาติ
คือการรับโทษจำคุก นานสูงสุด 1 ปี และผู้นำเมียนมายืนยั น
การใช้อ ำนาจตามกฎหมายควบคุ มโรคติด ต่อ ในการปรั บ
เงิ นบุ ค คลซึ่ งละเมิ ด ข้ อ บัง คั บ ครั้ งละไม่ เ กิน 5,000 จ๊ า ด
( ประมาณ 118.44 บาท)
4 กันยายน 2563 – ปัจจุ บัน มีมาตรการสำหรับ ผู้ที่จ ะเดิ น
ทางเข้ากรุงเนปีดอ เมืองหลวงของเมียนมา จะต้องตรวจหา
เชื้อ SARS-CoV-2 หากมีผลตรวจเป็นลบ จึงจะได้รับ อนุ ญาต
ให้เข้า เมือง สำหรั บผู้ที่ มาจากพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบหนั ก
จะถูกกักตัวในสถานที่กักตัวอย่างน้อย 7 วัน และตรวจเชื้ อ
SARS-CoV-2 แต่ หากผลตรวจเป็ นลบ จะได้รับอนุ ญาตให้
ออกจากสถานที่กักตัวเร็วขึ้น
ที่มา : กระทรวงสาธารณสุขและการกีฬา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2563)

2. มาตรการที่สำคัญในประเทศไทย ที่มีต่อประเทศเมียนมา
1. เฝ้าระวัง 10 จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมา ได้แก่ กาญจนบุรี ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี พร้อมทั้งคุมเข้มแรงงานพม่าที่เข้ามาทำงานหรืออาศัยในไทย
2. เพิ่ม ความเข้ม งวดในการตรวจสอบ ป้ องกั นคนต่างด้ าวหลบหนีเข้ าเมือ ง (ช่ องทางจุด ผ่านแดนถาวร
จุดผ่อนปรนทางการค้า จุดผ่อนปรนพิเศษ และช่องทางธรรมชาติ ตามแนวชายแดน และสืบสวน หาข่า ว การกระทำ

ลัก ษณะขบวนการนำพา นายหน้า และดำเนิ นการบั งคั บใช้ก ฎหมาย และขยายผลไปถึง ผู้ เกี่ย วข้อ งทุ ก ราย
ทั้งในระดับพื้นที่ และทางสื่อโซเชียลมีเดีย
3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อรถบรรทุกสินค้านำเข้าทุกคัน และไม่อนุญาตให้คนหรือรถ
ของเมียนมาเข้ ามายังฝั่ง ไทย ต้องถ่ายสินค้ ามายั งรถบรรทุ กของผู้ป ระกอบการไทย และใช้ แรงงานไทยเท่านั้ น
ซึ่งแรงงานขนถ่ายสินค้า ต้องสวมหน้ากากอนามัย รองเท้ าบูททุกราย ส่วนรถบรรทุกสินค้า เมื่อมีการขนถ่ายสินค้ า
เสร็จแล้วผ่ านแดนเข้า มา เจ้าหน้ าที่จะฉีดพ่ นน้ำยาฆ่า เชื้อที่ ล้อรถทุกคั น ขณะเดี ยวกัน เมื่อ ผ่านประตู เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจะทำการคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิ ลงลายมือบันทึกชือ่ เข้าออก และใช้เจลล้างมือทำความสะอาด
4. จัง หวั ดตาก เพิ่ม มาตรการคุม เข้ ม ให้ทุ กอำเภอที่ มีพื้ นที่ ตามแนวชายแดน โดยใช้ มาตรการคุม เข้ ม
ตั้งจุด ตรวจ จุดสกัดร่ว ม ทุก หน่วยงาน ประกอบด้ วยฝ่า ยปกครอง เจ้าหน้าที่ ตำรวจ เจ้าหน้าที่ ทหาร กองบังคั บ
การควบคุ มหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 4 เจ้ าหน้ าที่ ตำรวจ กองร้ อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 กำนั น
สารวัตรกำนั น ผู้ใหญ่บ้ าน ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน ชุ ดรักษาความปลอดภั ยหมู่บ้าน และอาสาสมั ครสาธารณสุขหมู่บ้า น
เพื่อสกัดกั้นการลั กลอบเดินทางเข้ามาในประเทศของประชาชนจากประเทศเพื่อ นบ้านอย่างผิดกฎหมาย เพื่อเฝ้ า
ระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยได้มีการคุมเข้มตลอด 24 ชั่วโมง
5. นายอนุทิน ชาญวีรกุ ล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข แนะนำไม่ให้วิตกกังวลกั บ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา โดยตอนนี้แถบชายแดนไทยมีความ
ร่วมมือกันของทุกภาคส่วนกวดขันป้องกันอย่ างเข้มงวด และขอคนไทยร่วมมือ กันอย่าอำนวยความสะดวกให้ค น
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยเฉพาะผู้ประกอบการขอให้งดรับแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาแบบผิดกฎหมายด้วย
เพราะเสี่ยงนำเชื้อเข้ามาในประเทศ
6. พลเอกอภิรัช ต์ คงสมพงษ์ ผู้ บัญชาการทหารบก เดินทางลงพื้ นที่บริ เวณท่าข้ ามกระหล่ำ และท่าข้า ม
ส้ม โอ อ.แม่ ส าย จ.เชี ยงราย เพื่อ ตรวจเยี่ ยมและติด ตามสถานการณ์ รวมทั้ งมาตรการของกองกำลั งผาเมื อ ง
ในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฏหมาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จากประเทศเมียนมา
7. พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่บริเวณด่านเจดีย์สามองค์
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เพื่ อตรวจจุ ดผ่านแดนถาวร และช่องทางการค้าชายแดน เฝ้าระวังการแพร่ ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกสอง จากประเทศเพื่อนบ้าน ด้านชายแดนไทย – เมียนมา ตามข้อห่วงใยและ
ข้อสั่ งการจากนายกรัฐ มนตรี ทั้ง นี้กองกำลัง สุรสี ห์ไ ด้ใช้ มาตรการคุมเข้ม “Sealed” พื้น ที่ต ลอดแนว เฝ้าระวั ง
การลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย โดยมีการเพิ่มจำนวนกำลังพล พร้อมวางแนวลวดนามตลอดทัง้ แนวกำแพง
8. จัง หวั ดตาก จากสถานการณ์ก ารแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 ในเมี ยนมา ทำให้
ชาวจีนและไทยที่เ ป็นพนั กงานบ่อ นออนไลน์ในฝั่ งเมี ยนมา ได้ รับ ความเดือ ดร้ อนและหวั่นวิต กต่ อการระบาด
ของโรค จึง พยายามลัก ลอบข้ ามแดนมายั งเขตไทย ซึ่งวั นที่ 5 กั นยายน 2563 เวลา 01.00 น. เจ้าหน้า ที่ท หาร
ได้จับกุมผู้ลักลอบเข้ามาในไทย โดยการนั่งเรือพายข้ามแม่น้ำเมย จำนวน 6 คน ซึ่งมีคนไทย 5 คน และคนจีน 1 คน

