
นายกรัฐมนตรี แถลงมาตรการแต่ละด้านเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด 19 ผ่านโทรทัศน์                     
รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 17 มนีาคม 2563 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงมาตรการแต่ละด้านเพ่ือสกัดก้ันการแพร่ระบาดโควิด 19 ผ่าน
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 19.00 น. 

สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านครับ  

เมื่อวานนี้ขอขอบคุณครับในแรงใจแรงสนับสนุนต่าง ๆ ที่ให้ก าลังใจนายกรัฐมนตรีมากมายพอสมควรนะครับ 
ขอขอบคุณทุกท่าน นายกรัฐมนตรีต้องท าหน้าที่เพ่ือประชาชนคนไทยทุกคนอย่างเต็มความสามารถ ทุ่มเทก าลังกาย
ก าลังใจทุกอย่าง พร้อมกับบูรณาการร่วมกับคณะรัฐมนตรีทุกท่าน และท างานกับทุกคนด้วยวันนี้มีเรื่องเรียนให้ทราบ
ดังต่อไปนี้นะครับ  

เรียนประชาชนชาวไทยทุกท่าน ปัจจุบันถึงแม้ว่าขณะนี้จะยังไม่เข้าสู่การระบาดในระยะที่ 3 แต่อาจจะมีแนวโน้มใน
การแพร่กระจายเพ่ิมมากขึ้น และเพ่ือเป็นการลดการแพร่ระบาดจากกรุงเทพฯ ไปสู่จังหวัดอ่ืน ๆ จึงจ าเป็นต้องเตรียม
ความพร้อมและหามาตรการรองรับ โดยทุกภาคส่วนจะต้องท าความเข้าใจร่วมกัน เพ่ือบูรณาการความร่วมมือ เพื่อหา
แนวทางการรองรับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ร่วมมือในการประสานงานให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม  

เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งอาจจะมี
ข้อมูลชี้แจงไม่ได้มากนัก เพราะหลายเรื่องต้องน าเข้าพิจารณาในคณะรัฐมนตรี  เมื่อวานนี้ประชุมไปแล้ว วันนี้ได้น า
เรื่องมาเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบและมีการพิจารณาด าเนินการในด้านต่าง ๆ 6 ด้าน ได้แก่ 

(1) ด้านสาธารณสุข 

(2) ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน 

(3) ด้านข้อมูล การชี้แจงและการรับเรื่องร้องเรียน 

(4) ด้านการต่างประเทศ 

(5) ด้านมาตรการป้องกัน และ 

(6) ด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา 

และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

1. ด้านสาธารณสุข เรายังไม่มีการปิดเมือง หรือปิดประเทศ 

1.1     ป้องกันและสกัดกั้นการน าเชื้อเข้าสู่ประเทศไทย คือ 

(1)     ชาวต่างชาติที่เดินทางจากประเทศซึ่งเป็นพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย จ านวน 4 ประเทศ และ 2 เขต
ปกครองพิเศษ ที่ได้ประกาศไปแล้ว รวมถึงประเทศท่ีมีการระบาดต่อเนื่อง 

-         ขาเข้าต้องมีใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 3 วัน 

-         ต้องมีประกันสุขภาพ 



-         ยินยอมใช้ Application ติดตามของรัฐ 

-         มาตรการนี้ใช้กับการเข้าเมืองทุกช่องทาง ทั้งทางบก-น้ า-อากาศ 

-         ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองต้องขอดูหนังสือเดินทางของชาวต่างประเทศด้วยว่าประเทศก่อนประเทศสุดท้ายที่จะ
เข้ามาประเทศไทยนั้นคืออะไรบ้าง เป็นเขตติดต่อโรคหรือไม่ แล้วแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 

-         มาตรการกักกันของรัฐ จะต้องถูกกักตัวไว้สังเกตอาการ 14 วัน ตามมาตรการที่มีอยู่แล้วเดิม 

(2)      การห้ามข้าราชการ พนักงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เดินทางไปต่างประเทศ ยกเว้นมีเหตุจ าเป็น และขอเตือน
ประชาชนให้งดการเดินทางไปในประเทศซึ่งเป็นพ้ืนที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย และพ้ืนที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง 

 

1.2     พัฒนาระบบและกลไกการกักกันผู้ที่ติดเชื้อหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย ณ ที่พ านัก 
ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีการจัดตั้งคณะท างานเรียบร้อยแล้ว 

1.3     ก าหนดให้ชาวต่างประเทศ รวมทั้งคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ต้องใช้แอปพลิเคชั่น ติดตามตัวทุกคน 

1.4     บุคลากรทางการแพทย์ปัจจุบันเรามีเพียงพอ มีแพทย์ทั้งจากโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน จ านวน 
37,160 คน มีพยาบาลทั้งจากโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน รวมจ านวน 151,571 คน วันนี้ได้สั่งการให้ทุก
โรงพยาบาลเตรียมพ้ืนที่ส าหรับผู้ป่วยติดเชื้อ และเตรียมโรงพยาบาลเฉพาะกิจหรือโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับหาก
สถานการณ์ปรับเข้าสู่ระยะที่สาม ทั้งระดับพ้ืนที่ โรงพยาบาลทหารด้วย 

1.5     จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือที่จ าเป็น ในปริมาณที่เพียงพอส าหรับรับมือระยะที่ 3 ได้แก่ ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือ 
และชุดป้องกันโรค ซึ่งมีแผนการผลิตและจัดหาแล้วอย่างต่อเนื่อง 

1.6     ขอแนะน าให้คนไทยที่พ านักอาศัยในต่างประเทศได้ชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยจนกว่าสถานการณ์การ
ระบาดของโรคจะดีขึ้น หรือไม่ก็ติดต่อไปที่สถานทูต สถานกงสุลทุกประเทศ ในฐานะคนไทย 

 

2.       ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน ต้องเร่งผลิตในประเทศ จัดหาจากต่างประเทศให้เพียงพอกับความต้องการ ในเรื่องของ 

-         เร่งผลิตหน้ากากอนามัย หน้ากากทางเลือก เพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับการป้องกัน เจล และแอลกอฮอล์
เพ่ิมเติม ผลิตมากข้ึน วันนี้มีการอนุมัติปลดล็อกในการใช้แอลกอฮอล์ไปท าผลิตภัณฑ์เจล ไปยังภาคเอกชนด้วย วันนี้
รัฐบาลก าลังจะท าเจล ผลิตเพ่ือแจกจ่ายในสถานที่ร้านค้า ปัมมน้ ามันบางจาก และ ปตท. ขอให้ติดตามต่อไป ว่าจะ
ได้รับเมื่อไรอย่างไร ขอให้เตรียมอุปกรณ์ไว้ด้วย จะได้ลดภาระในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์  ทั้งนี้ จะส่งเสริมให้ประชาชน
ทั่วไปใช้หน้ากากผ้าเมื่อเดินทางเข้าสถานที่ชุมนุมหรือชุมชน และเร่งผลิตหน้ากากผ้าให้เพียงพอทั้งสองประเภท 

-         ในส่วนของหน้ากากอนามัยของกลางที่ยึดได้จากการค้าขายออนไลน์ผิดกฎหมาย การค้าขายเกินราคา เหล่านี้ 
เราจะรวบรวมส่งศูนย์กระจายและบริหารจัดการสินค้าหน้ากากอนามัยเหล่านั้น เพ่ือกระจายต่อไป  

-         ในส่วนของการส ารวจข้อมูลต่าง ๆ ในการส่งออก เรื่องนี้ก าลังด าเนินการอยู่ หลายอย่างเป็นข้อตกลง หลาย
อย่างเป็นสัญญาทางการค้า และมีการผลิตทั้งในประเทศ จ าหน่ายในประเทศ และมีการรับจ้างผลิตจากนอกประเทศ



มาด้วย เป็นแบรนด์เฉพาะของเขา วันนี้ก าลังตรวจสอบให้ชัดเจน 5 ถ้ามีความจ าเป็นเราสามารถท่ีจะเอามาใช้ได้
ส าหรับในประเทศไทย ก็จะด าเนินการ รัฐบาลจ าเป็นต้องดูแลในเรื่องเหล่านี้ 

-         การส ารวจความต้องการของเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น อาทิ ชุดป้องกันส าหรับบุคลากรทางการแพทย์  หน้ากาก 
N95 และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็น วันนี้ได้ประสานกับต่างประเทศในการจัดหาเพ่ิมเติมให้เพียงพอ ทราบว่ามีประเทศ
จีนก าลังจะบริจาคให้เราจ านวนหนึ่ง ที่เหลือเราอาจจะต้องมีการเจรจาเพ่ือจะซื้อขายกันต่อไปในราคามิตรภาพ ใน
ส่วนของหน้ากาก ในส่วนของยา ในส่วนของอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น และเราก็มีการพัฒนาของเราไปด้วย ด้วยความ
ร่วมมือระหว่างกัน 

-         การตรวจสอบการขาย Online การกักตุน และการระบายของสินค้า เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง วันนี้
รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการลงไปตรวจสอบแล้ว มีการไปร่วมมือกันทั้งส่วนของกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้า
ภายใน ต ารวจ เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง จะท าให้ข้อมูลเหล่านี้ชัดเจนให้มากยิ่งขึ้น อะไรที่จะสามารถน ามาใช้ได้เพ่ิมเติมก็
จะได้ด าเนินการ 

 

3.       ด้านข้อมูล : การสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ของรัฐบาลหลัก ๆ มาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ 

(1) กระทรวงสาธารณสุข เป็นการแถลงเฉพาะด้านข้อมูลทางการแพทย์ การสาธารณสุข ด้วยการปฏิบัติการตาม 
พ.ร.บ. โรคติดต่อร้ายแรง 

(2) ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เป็นการแถลงภาพรวมในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องเชิงบริหารสถานการณ์ดังกล่าว อย่างที่
กราบเรียนไปแล้วว่าหลายเรื่องจ าเป็นที่ต้องเข้าคณะรัฐมนตรีด้วย เพราะเป็นมาตรการของรัฐบาล 

 

4.       ด้านต่างประเทศ : มีการจัดตั้งทีมงานเพ่ือดูแลคนไทยในต่างประเทศ 

-         ให้กระทรวงการต่างประเทศใช้ประโยชน์จาก TEAM THAILAND ในต่างประเทศ เพื่อเป็นทีมเฉพาะกิจ ดูแล
คนไทยในต่างประเทศ เราต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนไทยเช่นเดียวกัน ต้องดูแลเขา อย่างไรก็ว่ากันมา รัฐบาลพร้อมจะ
สนับสนุนให้ โดยมีเอกอัครราชทูตเป็นหัวหน้าทีม 

-      ในประเทศให้น าผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้ามาหารือด้วย เพราะมีหลายส่วน มีค าแนะน าอันเป็น
ประโยชน์ และมีหลายอย่างที่รับผลกระทบด้วย จะได้หารือกันทีเดียว 

  

5.       ด้านมาตรการป้องกัน จะต้องลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง 

5.1     ปิดสถานที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเพ่ิมข้ึน ได้แก่ 

          1) สถานที่ซ่ึงผู้คนมาร่วมเป็นกิจวัตร เพื่อท ากิจกรรมร่วมกันอาจแพร่เชื้อได้ง่ายแม้จะป้องกันดีแล้ว เรายังมี
ทางเลือกอ่ืนทดแทนการชุมนุม ได้แก่ มหาวิทยาลัย โรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชา และทุกสถาบัน ให้ปิด
ชั่วคราว ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ และให้สถานศึกษาเหล่านั้นได้ด าเนินการป้องกัน
โรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 



            2) สถานที่ซ่ึงผู้คนไม่ได้มาชุมนุมเป็นกิจวัตร แต่มาเพ่ือท ากิจกรรมที่มีการเบียดเสียดใกล้ชิด และเสี่ยงต่อการ
แพร่เชื้อง่ายทางปาก สัมผัสถูกเนื้อถูกตัวหรือใช้สิ่งของร่วมกันง่ายจะต้อง 

                   2.1) ปิดชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ส าหรับสนามมวย สนามม้า สนามกีฬาที่มีผู้ชมแออัด 
ในพ้ืนที่กรงุเทพฯ และปริมณฑล 

                   2.2) ปิดชั่วคราว 14 วัน ส าหรับ ผับ สถานบันเทิง สถานบริการ นวดแผนโบราณ ฟิตเนส สปา และ
โรงมหรสพ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

                   ส าหรับพื้นที่อ่ืน ๆ นั้นเป็นเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการระดับพ้ืนที่จะได้พิจารณา
ความเหมาะสมด้วยการด าเนินการดังกล่าว และการที่จะปิด 14 วันนี้ถ้าหากว่าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น เราอาจจะมีการ
ยืดระยะเวลาออกไปอีก ขอให้ทุกคนอย่าห่วงกังวล 

           3) งดการจัดกิจกรรมรวมคนจ านวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค เช่น การจัดคอนเสิร์ต 
การจัดงานแสดงสินค้าต่าง ๆ กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย ให้มีการเพ่ิมมาตรการป้องกันส าหรับพ้ืนที่และสถานที่ที่ยังต้องเปิด
อยู่ 

5.2     ลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อในสถานที่ท่ีมีประชาชนใช้บริการจ านวนมาก ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ตลาด 
สถานที่ราชการ และรัฐวิสาหกิจ โดยจะต้องด าเนินการตามมาตรการป้องกันที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

5.3     ร้านค้า ร้านอาหาร  ให้มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น การท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัส การคัดกรอง
อุณหภูมิ การใช้หน้ากากอนามัย รวมทั้งลดความแออัด   

5.4     ยับยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศ ได้แก่ งดวันหยุดสงกรานต์ ต้องขอความร่วมมือด้วย วันที่ 13 - 15 
เมษายน 2563 ขอให้เลื่อนออกไปก่อน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด โดยจะจัดชดเชยวันหยุดให้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

5.5     ลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อในระบบการขนส่งสาธารณะในประเทศ โดยเพ่ิมความถ่ีของการเดินรถ มี
มาตรการดูแลให้เข้มงวดขึ้น ในการเดินทางต่าง ๆ 

5.6     งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงานที่มีคนเป็นจ านวนมาก เช่น ค่ายทหาร เรือนจ า 
โรงเรียน หรือหากจ าเป็นต้องเคลื่อนย้าย ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ของโรค รวมถึงการจ ากัดการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวด้วย 

5.7  ให้ทุกหน่วยงานได้พิจารณามาตรการเหลื่อมเวลาการท างานและการท างานที่บ้าน และส่งเสริมให้ใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต เช่น การประชุมทางไกล โดยให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยท าแผนการท างานจากบ้านและรายงานผล
การปฏิบัติต่อศูนย์ฯ 

5.8  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ใช้อ านาจตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 35 เพ่ือจ ากัด ดูแล การเคลื่อนย้ายที่
จะท าให้เกิดการแพร่ระบาด หรือก าหนดมาตรการที่เหมาะสมอื่น ๆ ในการจ ากัดพ้ืนที่เสี่ยงตามข้อมูลที่มีการแพร่
ระบาด และแจ้งมาตรการที่จะด าเนินการต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ให้รับทราบ และให้ความเห็นชอบโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกวัน 



5.9     ให้เร่งด าเนินการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคในทุกอ าเภอ เขต หมู่บ้าน ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่โดยด่วน 
และให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยในการด าเนินการเฝ้าระวัง 

  

6.       ด้านมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ได้แก่ 

6.1     กลุ่มธุรกิจ โรงงาน สถานประกอบการ โรงแรม และธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านการท่องเที่ยว ให้กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง พิจารณาหามาตรการรองรับเพ่ือช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ ในกรณีท่ี
ต้องชะลอการ lay off พนักงาน ลูกจ้าง อาทิ มาตรการช่วยเหลือการลดราคาห้องพักของธุรกิจโรงแรม 

6.2     กลุ่มประชาชนได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง พิจารณามาตรการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ รับฟังข้อร้องเรียน ที่
ต้องการให้ช่วยเหลือ และมีภาระในในการผ่อนช าระ เช่น รถจักรยานยนต์ ฯลฯ เพื่อให้สถาบันการเงินผ่อนผันการ
ช าระค่างวด รวมถึงประชาชนที่ประกอบอาชีพต่าง ๆ ที่อยู่นอกระบบ เช่น พ่อค้า แม่ค้า ลูกจ้างรายวัน เป็นต้น กลุ่ม
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ และพิจารณามาตรการเพ่ือน าเสนอเป็นมาตรการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดฯในระยะที่ 2 ต่อไป 

6.3     ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ด าเนินการดูแลอย่าง
เข้มงวดในเรื่องที่เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 เช่น หนี้นอกระบบ การบังคับคดี การขาย
ฝาก เป็นต้น 

6.4     การสร้างขวัญและก าลังใจให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ ส าหรับมาตรการของรัฐบาลเพ่ือรองรับ
ผลกระทบที่สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคท่ีเคยเข้าคณะรัฐมนตรี ขอให้ศูนย์ข้อมูลโควิด น าไปเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ในช่วงทางต่าง ๆ ต่อไป หลายอย่างหลายมาตรการเหล่านี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ ต้องไป
ด าเนินการ ภายใต้ความรับผิดชอบ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด  

ทั้งหมดนี้ที่กราบเรียนให้ทราบคือว่าเราอยู่ในระหว่างที่เราจะต้องสกัดก้ันการแพร่เชื้อจากต่างประเทศ และสกัดกั้น
การแพร่กระจายในประเทศให้ได้มากท่ีสุด เพราะเราจะต้องควบคุมสถานการณ์ ชะลอให้อยู่ในระยะที่ 2 ให้นานที่สุด 
เพราะฉะนั้นจะมีมาตรการเพ่ิมเติมมาตามล าดับ วันนี้มีแค่นี้ วันหน้าอาจจะมีมากข้ึน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่
ระบาดในประเทศของเรา เราจะต้องใช้มาตรการในการควบคุม ป้องกัน รักษา และสื่อสารในทุก ๆ ด้าน เราถือว่าการ
แก้ไขปัญหา โควิด 19 มีความส าคัญเป็นอันดับ 1 ส าหรับประเทศไทยในเวลานี้ เนื่องจากมีผลกระทบต่อชีวิตของ
ประชาชนโดยตรง และเม่ือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคบรรเทาลงแล้ว รัฐบาลจะได้ด าเนินการฟ้ืนฟูผลกระทบ
ด้านอื่น ๆ อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจต่อไป ทั้งนี้ รัฐบาลจะประเมินสถานการณ์โควิด 19 ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจรายวันอย่างใกล้ชิดและรอบคอบ เพ่ือ
เตรียมพร้อมรับมือ ปรับหรือเพ่ิมเติมมาตรการต่าง ๆ ให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป ขอบคุณ
ครับ สวัสดีครับ 

 

 



รองนายกรัฐมนตรีแถลงรัฐบาลอนุมัติงบเสี่ยงภัยส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ใกล้ชิดหรือมีความเสี่ยงในการ
ท างานกับผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 

วันนี้ (17 มี.ค. 2563) เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล COVID-19 ตึกนารีสโมสร ท าเนียบรัฐบาล  นาย
อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี แถลงขยายผลมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19  

รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ ไทยพบผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้น 30 ราย ยอดรวมทั้งสิ้น 177 ราย 
ขณะนี้รัฐบาลได้ทยอยออกมาตรการตามความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือชะลอจ านวนการเพ่ิมขึ้นของผู้ป่วยให้
ช้าที่สุด  ขอความร่วมมือประชาชนในการป้องกันและระมัดระวังตนเอง ทั้งนี้ ส าหรับผู้ที่มีความเสี่ยง สงสัย หรือกังวล
ว่าจะติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลราชวิถีได้ออกแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาล เพื่อให้ทดลอง
ท า ประเมินตนเองว่ามีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 มากน้อยแค่ไหน หรือสามารถติดต่อขอค าแนะน าและสอบถามมาทาง
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ 1111 หรือ  สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422  

จากนั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง มาตรการของ
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 1). มาตรการป้องกันและ
สกัดกั้นการน าเชื้อไวรัสเข้าสู่ประเทศไทย ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศจะต้องมีใบรับรองแพทย์และใบประกันสุขภาพ 
ติดตั้งแอปพลิเคชั่นติดตามตัว แสดงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศที่ชัดเจนและยินยอมในการถูกกักตัวเป็นเวลา 14 
วัน รวมทั้งให้ข้าราชการ พนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ  งดการเดินทางไปต่างประเทศ 2). มาตรการชะลอการแพร่
ระบาดภายในประเทศ เลื่อนวันหยุดสงกรานต์ (13 – 15 เมษายน 2563) ให้เป็นวันท างานตามปกติ เพ่ือลดความ
แออัดในการเดินทาง ลดการแพร่กระจายเชื้อสู่ต่างจังหวัด โดยรัฐบาลจะหาวันหยุดชดเชยให้ การปิดสถานบันเทิงใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ มาตราที่ 35(1) สั่งให้มีการปิดสถานบันเทิง เป็นเวลา 
14 วัน หรือปิดจนกว่าจะมีค าสั่ง ขอความกรุณาผู้ประกอบการท าความสะอาดสถานประกอบการของตน โดยมี
เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเข้าไปช่วยเหลือและควบคุมดูแล ส าหรับโรงเรียน สถาบันกวดวิชา มหาวิทยาลัย 
กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งกระทรวงศึกษาธิการให้ท าการปิดการเรียนการสอนเป็นเวลา 14 วัน โดย
กระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่และสถานการณ์ ส่งเสริมการเรียนการสอน
ออนไลน์ การประชุมแบบ Video Conference และการท างานที่บ้าน ด้านภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานี
ขนส่ง ขอให้มีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ จัดวางเจลล้างมือ และท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ โอกาสนี้ รอง
นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงข่าวดีเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ ได้มีภาคเอกชนและสมาคม
ประกันภัย มอบกรมทัณฑ์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ท างานใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 และรัฐบาลยังได้อนุมัติงบ
เสี่ยงภัยให้ผู้ที่มีความเสี่ยงในการท างาน จ านวน 1,000 – 1,500 บาทต่อเวรอีกด้วย ขอให้ประชาชนมั่นใจการท างาน
ของกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเตรียมความพร้อมทางด้านเวชภัณฑ์ ยา 
โรงพยาบาล และบุคคลากร ทั้งนี้  ในการจ ากัดการแพร่ระบาดให้แคบที่สุดนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชน
เป็นส าคัญ และขอขอบคุณพ่ีน้องประชาชนที่มีความเข้าใจต่อความตั้งใจของรัฐบาล   

 

 


