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หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา
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 สวัสดีคุณผูอานจุลสาร OIE SHARE ฉบับท่ี 96 ฉบับเดือน
มีนาคม ชวงนี้เปนชวงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 
2019 (COVID-19) คุณผูอานตองปองกันตัวเองและดูแลสุขภาพ
กันดวยนะคะ 
 จุลสารเลมนี้มาพรอมบทความสาระความรูดี ๆ อีกเชนเคย 
เริ่มกันที่ คอลัมน Econ Focus เรื่อง Disruption : ความทาทาย
ในทศวรรษตอจากน้ี คอลัมน Sharing เรื่อง ปองกันตนเอง
อยางไรใหปลอดภัยจาก COVID-19 และปดทายดวย เรื่อง
ภัยคุกคามใหมลาสุด “ไวรัสโควิด-19” ในคอลัมน เก็บมาเลา
 ขอบคุณคุณผู อานท่ีติดตาม OIE SHARE กันมาตลอด
แลวพบกันใหมนะคะ

         ดวยความปรารถนาดี
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กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ECONFF  CUS  CUS

ใ    นปจจุบันเราคงไดยินคําว า “Disruption” กันมาบาง 
    ซึ่ง Disruption หมายถึง การหยุดชะงักหรือการทําใหเกิดการ
พลิกผันที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดด โดยมีผลตอการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได ซึ่งสวนใหญมีความรูสึกวา ความหมาย
ของคํานี้เปนไปในดานลบมากกวาดานบวก ซึ่งในความเปนจริงแลวไมได
เปนเชนน้ัน แตเปนการเปลี่ยนแปลงในวิธีใหม มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
สิ้นเชิงที่ทําใหสิ่งเดิม ๆ ที่มีอยูบางสิ่งบางอยางลมหายตายจากไป ดังนั้น
จึงมีความสําคัญที่จะตองเตรียมรับมือกับปจจัยที่สงผลใหเกิด Disruption 
ที่คาดวาจะเกิดขึ้น และจะอยูรอดในยุคของ Disruption ไดอยางไรบาง

 2)  New Perspective หรือ การมองมุมใหม เปนการมองจากคน
รุนใหม คนกลุมนี้จะไมเชื่อในการมองแบบเดิม ๆ หลายธุรกิจจะใชวิธีการ
มองแบบนี้และทําใหเกิดผลกระทบที่แรงมหาศาลไปท่ัวโลกกระจายไปใน
หลายดาน เมื่อเปลี่ยนวิธีการมองก็ทําใหเปลี่ยนวิธีการทํางานไปดวย
 3)  การเกิดขึ้นของกลุม Startup เปนกลุมคนที่ไมตองการเดิน
ตามแนวทางเดิมท่ีสังคมกําหนดมา คนที่มีความคิดแบบ Startup คือ
คนที่ไม เชื่อในสิ่งที่สังคมกําหนดและมีความเชื่อมั่นอยางแรงกลาว า 
จะทําอะไรออกมาเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งเดิม ๆ ได
 4)  Access to Information หรือ การที่คนไดรับขาวสารขอมูล
มากขึ้นอยางรวดเร็วและสะดวกสบายมาก จากความกาวหนาของ
เทคโนโลยี การสื่อสาร เราสามารถเรียนรูเก่ียวกับเร่ืองอะไรก็ไดที่อยากรู
แคใชโทรศัพทมือถือหรือแท็บเล็ต ดวยขอมูลที่มีอยางเสรี

องคประกอบหลักของ Disruption ประกอบดวย
 1)  Speed หรือ ความเร็ว เปนการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันที่เกิดขึ้น
อยางรวดเร็วในอัตราท่ีไมเคยเกิดขึ้นมากอน ดวยเทคโนโลยีที่พัฒนาไป
อยางกาวกระโดด และนวัตกรรมตาง ๆ 

 ที่มา: https://www.marketingoops.com/digital-transformation/
   data-treasure-overcome-disruption/

ที่มา: https://www.intelligenthq.com/
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ปจจัยที่ทําใหเกิด Disruption ตอภาคธุรกิจ
 การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในปจจุบัน สงผลใหภาค
ธุรกิจตองลุกขึ้นมาปรับตัวอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยปจจัยที่กอการเกิด
การเปลี่ยนแปลง ไดแก
 1.  ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ในปจจุบันเปนยุคที่ทุกสิ่งถูก
เชื่อมเขาดวยกันดวยเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ต และเหมือนวาเทคโนโลยี
เหลานี้จะเปนที่คุ นเคยจนกลายเปนเร่ืองธรรมดาในชีวิตประจําวัน
ของมนุษย เชน การใชเทคโนโลยีในการสื่อสารโดยเฉพาะโทรศัพทมือถือ
ที่สามารถฟงเพลง เลนเกมส ทองอินเทอรเน็ต ดูทีวี ถายรูปได หรือ
สรางเครือขายทางสังคมเชน Facebook, Line การใชเทคโนโลยี
ในการซ้ือของออนไลนดวยระบบการชําระเงินแบบ e-Payment เชน 
Paypal.com และ Net bank ตาง ๆ การใชเทคโนโลยีในการเกษตร
เพื่อชวยในการเพ่ิมผลผลิต เปนตน แตขณะเดียวกันกลับพบวา เทคโนโลยี
เปนสวนที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกผันได โดย “Disruption 
Technology” กอใหเกิดการลบลางหรือแทนที่สิ่งเดิม เชน ฟลมถายภาพ
แทนท่ีดวยกลองและภาพดิจิทัล หรือ หลอดไฟที่ใชไสคารบอนซึ่งมีอายุการ
ใชงานส้ัน ถูกแทนที่ดวยลวดฟลูออเรสเซนต และปจจุบันเปน LED เปนตน 

Disruption Technology ที่สงผลกระทบ
ตอภาคธุรกิจ เชน 
 ●  Internet of Things (IoTs): เครือขายขอมูลกลางที่จะเชื่อมโยง
กับทุกสิ่ง ตั้งแตสมารตโฟน แท็บเล็ต และ คอมพิวเตอร และรวมไปถึง
เฟอรนิเจอรตาง ๆ ในบาน อาทิ ตูเย็น ไมโครเวฟ โทรทัศน ยานพาหนะ 
มีระบบเชื่อมโยงเขาดวยกัน
 ●  Big Data: การรวบรวมขอมูลทั้ง Structured (พวกที่เก็บ
ในโครงสรางตารางขอมูล) และ Unstructured (พวกท่ีเปน text ยาว ๆ 
รูปภาพ และวิดีโอตาง ๆ) มาทําการประมวลวิเคราะหขอมูลและนําไปใช
ประโยชน
 ●  Autonomous System เชน Autonomous Vehicle หรือ
ยานยนตไรคนขับ ที่จะเคล่ือนท่ีดวย GPS และ Sensor สงผลใหในอนาคต
อุบัติเหตุบนทองถนนจะลดลง

 ●  Artificial Intelligence: อุปกรณที่ตองรับคําสั่งเพ่ือสามารถ
ทํางานใหไดอยางรวดเร็วภายใตหนวยความจําที่มีขนาดใหญ
 ●  Robotics and Automation: การนําหุนยนตและระบบอัตโนมัติ
มาใชทํางานในกระบวนการผลิตสินคาที่มีกระบวนการทํางานท่ีตองทําซํ้า ๆ 
และตองการความรวดเร็ว และความแมนยํา 

 ●  Block Chain: ระบบการจัดเก็บขอมูลและการรักษาความ
ปลอดภัย มีการกระจายสําเนาขอมูลไปยังผูใชทุกคนแบบเรียลไทม
 ●  Augmented Reality: เทคโนโลยีเสมือนจริงที่ผสานเอาโลก
แหงความเปนจริง (Real) เขากับโลกเสมือน (Virtual) โดยผานอุปกรณ
ทางดานฮารดแวรรวมกับการใชซอฟตแวรตาง ๆ ทําใหสามารถมองเห็น
ภาพที่มีลักษณะเปนวัตถุ (Object) แสดงผลในจอภาพกลายเปนวัตถุ 3 มิติ
 2.  ปญหาภาวะโลกรอน (Climate Change) กอใหเกิด
ภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศอยางรุนแรง เชน อุณหภูมิ
สูงขึ้น ภาวะแหงแลงที่ทวีความรุนแรงข้ึน สภาวะอากาศแปรปรวน 
โดยสภาพอากาศรุนแรงเหลานี้ไดสรางความเสียหายและสงผลกระทบ

ที่มา: https://www.hermish.com/securing-internet-things-iot/

ที่มา: https://commons.wikimedia.org/

ที่มา: https://www.geoclima.com/worldwide-actions-to-reduce-
global-warming/

ตอสิ่งมีชีวิตเปนอยางมาก หากพิจารณาแลวการสรางสภาวะโลกรอน
เริ่มตั้งแตระดับบุคคลไปจากถึงภาคธุรกิจ SMEs หรือ ภาคธุรกิจขนาดใหญ 
ซึ่งในปจจุบันประเทศตาง ๆ ทั่วโลกไดรณรงคการลดภาวะโลกรอน 
รวมไปถึง การบริโภค และอุปโภค สินคาที่ไมกอใหเกิดภาวะโลกรอน 
(Green Product, Green Energy) ซึ่งสงผลกระทบตอธุรกิจขนาดใหญ 
และธุรกิจ SMEs ตองปรับตัวอยางหลีกเล่ียงไมได ถายังไมปรับเปล่ียน 
อาจสงผลใหไมสามารถจําหนายสินคาไปยังกลุมประเทศท่ีมีกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการลดโลกรอนได เชน สหภาพยุโรป (EU)
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3. สังคมผูสูงอายุ (Aging Society) การเขาสูสังคมผูสูงวัย
เปนพลวัตสําคัญที่สงผลกระทบในวงกวาง ทั้งตอสังคมโลกและประเทศไทย 
จากความเปนอยูที่ดีขึ้นและเทคโนโลยีทางการแพทยที่กาวหนามากขึ้น 
โดยปจจัยเหลานี้สงผลใหสัดสวนของประชากรแรกเกิด ประชากรวัยทํางาน 
และจํานวนผูสูงอายุเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะประเทศไทยกาวเขาสูสังคม
ผูสูงวัยตั้งแตป 2548 ขณะที่สัดสวนประชากรผูสูงวัยเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว
และตอเนื่อง สงผลใหป 2562 ประชากรผูสูงวัยมีมากกวาประชากรวัยเด็ก 
การเขาสูสังคมผูสูงวัยจึงมีผลกระทบตอการบริโภค อํานาจในการซื้อสินคา 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม

4.  ความตองการสินคาที่ เปลี่ยนไป ชวงหลายปที่ผ านมา
การบริโภคของโลกมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางรวดเร็วในหลายมิติ 
โดยแนวโนมสําคัญที่กําลังสงผลตอพฤติกรรมผูบริโภค ไดแก 

● เปล่ียนจากตองการสินคามาสูบริการโดยเฉพาะดานไลฟสไตล 
ตัวอยางเชน การใชจายคาอาหาร เครื่องนุงหม และที่อยูอาศัย มีแนวโนม
ลดลงอยางเห็นไดชัด ตรงกันขามกับการใชจายสินคาและบริการ เชน 
การทองเที่ยว บันเทิงและสันทนาการ การสื่อสาร และการขนสงมีสัดสวน
เพิ่มขึ้น

ที่มา: https://rabbitfinance.com/blog/life-insurance-for-elderly

ที่มา: https://ahead.asia/

 ●  เปล่ียนจากการผลิตเพื่อขายปริมาณมาก (Mass Products) 
ไปสูตองการสินคาและบริการที่สามารถปรับแตงตามความตองการไดเอง 
(Personalization) 
 ●  โลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีไดเขามาอยูใกลชิดผู บริโภคแทบจะ
ตลอดเวลาในรูปแบบของสมารตโฟนและแท็บเล็ต รวมถึงเทคโนโลยีใหม ๆ 
ซึ่งสงผลใหผูบริโภคมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในหลากหลายมิติ ทั้งในแง
ของการพูดคุย การแชรขอมูล และการซ้ือสินคา
 ● ความตองการการอยูดีมีสุข (Wellness) พฤติกรรมผูบริโภค
ยุคใหมไมเพียงแคตองการมีสุขภาพดีเทานั้น แตมีแนวโนมท่ีตองการ
การอยูดีมีสุข และมีความตองการที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นจากการใสใจ
สุขภาพและความตองการสินคาที่แตกตาง ทั้งในดานอาหารสุขภาพ 
โดยไมเพียงตองการรับประทานอาหารท่ีดีตอสุขภาพเทานั้น แตยังมี
แนวโนมเลือกรับประทานอาหารเสริมและอาหารสุขภาพท่ีมาจาก
ธรรมชาติ รวมถึงหันมาออกกําลังกายเพิ่มขึ้นดวย เชน โยคะ ฟงกชันนัล
เทรนนิ่ง คารดิโอ พิลาทิส ครอสฟต เตนรํา มวยไทย
 จากปจจัยดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา ภาคธุรกิจท่ีถูก disrupt 
ตองกลับมาทบทวนวาจะ transform หรือหารูปแบบใหมในการทํา
ธุรกิจอยางไร เพื่อรองรับกับสถานการณใหมของโลกน้ี พรอมรับ
กับการเปล่ียนแปลงที่ไมไดหมายถึงจะตองลมเลิกสิ่งเดิม ๆ ที่ทําไปเสีย
ทุกอยาง แตตองพิจารณาส่ิงท่ีตองเพ่ิมเติมตอยอดใหองคกรแข็งแกรง
ซึ่งทักษะการเรียนรูอยางตอเน่ือง (Learn-Unlearn-Relearn) ยังคงเปน
ทักษะที่สามารถนํามาประยุกตใชไดดีกับโลกปจจุบัน และส่ิงสุดทายสําคัญ
ที่สุดในการปรับเปลี่ยน คือ เปลี่ยนความคิด (Mindset) ตัวเองกอน
และยอมรับผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงน้ี 

จัดทําโดย : 
นางสาวอรศุภา เชาวนปรีชา

แหลงขอมูลอางอิง :
1. https://www.brandbuffet.in.th/2018/12/nissan-ev-car-disruption/

2. https://dip-sme-academy.com/knowleagehub/
3. https://it-it.facebook.com/marketeeronline/

posts/1525231254195632/ 
4. https://www.khaosod.co.th/sci-tech/news_2021981

5. https://www.marketingoops.com/digital-transformation/
data-treasure-overcome-disruption/

6. https://www.maruey.com/article/contentinjournal/734
7. https://www.mreport.co.th/news/industry-movement/

010-Industry4-Digital-Disruptive Technology
8. https://www.prachachat.net/columns/news-322710

9. https://www.ryt9.com/s/prg/3077547
10. https://www.salika.co/2019/05/13/longevity-society-thailand/

11. https://www.scimath.org/article-technology/item/
7755-ar-augmented-reality

12. https://www.sme.go.th/
13. https://thaipublica.org/2018/06/seac-disruption/
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กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สรุปสถานการณการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนมกราคมป 2563
 การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2563 หดตัว โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 4.6 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน เปนผลมาจากการหดตัวของอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ เชน อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต อุตสาหกรรม
การผลิตนํ้าตาล และอุตสาหกรรมการผลิตนํ้ามันปาลม อัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนมกราคม 2563 อยูที่รอยละ 66.

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2563 หดตัวรอยละ 4.6
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญ
ที่หดตัว เชน อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต อุตสาหกรรมการผลิตนํ้าตาล 
และอุตสาหกรรมการผลิตน้ํามันปาลม 

● อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 12.8 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนการลดลงในเกือบทุกสินคา 
ยกเวนรถยนตนั่งขนาดใหญ เปนผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศ
คูคา และกําลังซื้อภายในประเทศที่ออนตัวลง

 ● อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive ดัชนีผลผลิตขยายตัว
รอยละ 13.5 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน จากคําสั่งผลิตที่เพิ่มขึ้น 
หลังจากปดฐานการผลิตในมาเลเซีย และความตองการใชอยางตอเน่ือง 
อีกทั้งมีการพัฒนาสินคาใหมีความจุสูง เพื่อรองรับขอมูลที่มีการเติบโต
ในอนาคต
 ● อุตสาหกรรมการผลิตเย่ือกระดาษ ดัชนีผลผลิตขยายตัว
รอยละ 12.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน จากเย่ือกระดาษ 
กระดาษแข็ง และกระดาษคราฟท เนื่องจากในปกอนมีผู ผลิตบางราย
หยุดซอมบํารุงเครื่องจักร ซึ่งในปนี้ไมมีการซอมบํารุง และไดเรงการผลิต
เต็มประสิทธิภาพ  ● อุตสาหกรรมการผลิตนํ้าตาล 

ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 15.2  เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปกอน เปนผลจาก
ปญหาภัยแลง สงผลใหปริมาณการผลิต
นํ้าตาลลดลง

● อุตสาหกรรมการผลิตนํ้ามัน
ปาลม ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 40.7 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปก อน 
จากน้ํามันปาล มดิบและน้ํามันปาล ม
บริสุทธิ์เปนหลัก เนื่องจากสภาพอากาศ
ที่แปรปรวน ทําใหผลผลิตปาลมลดลง
อกีทัง้การชะลอตวัของตลาดทัง้ในประเทศ
และตางประเทศ
 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิต
สําคัญที่ขยายตัว เช น อุตสาหกรรม
การผลิตเครื่องปรับอากาศ อุตสาหกรรม
การผลิต  Hard D isk Dr ive และ
อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ

● อุตสาหกรรมการผลิตเครื่อง
ปรับอากาศ  ดัชนีผลผลิตขยายตัว
รอยละ 21.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน จากสภาพอากาศท่ีรอนจัด
และฝุน PM2.5 สงผลใหความตองการ
สนิคาทัง้ตลาดในประเทศและตางประเทศ
เพิ่มขึ้น
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  ถานการณแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 
  (COVID-19) ที่มีการแพรระบาดอยางรวดเร็ว ในหลายประเทศ
ทั่วโลก  ผูเขียนจึงขอนําความรูเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 
(COVID-19) มาฝากผูอานทุกทาน เพื่อใหเกิดความตระหนักและชวยกัน
เฝาระวังตนเอง คนรอบขาง ไมใหเกิดการแพรกระจายของไวรัสในวงกวาง
มากข้ึน รู ใหเทาทันไวรัสเพ่ือความปลอดภัยในการใชชีวิตประจําวัน
และสําหรับคนท่ีติดเช้ือไวรัสชนิดนี้จะไดมีการรักษาอยางทันทวงที
และปฏิบัติตนตามที่กระทรวงสาธารณสุขไดใหคําแนะนําไว 
 จากขอมูลของกรมควบคุมโรค ไวรัสโคโรนาเปนกลุมของเช้ือไวรัส
ที่สามารถกอใหเกิดโรคทางเดินหายใจในคนไวรัสที่อยู ในกลุมนี้มีหลาย
สายพันธุ สวนใหญทําใหเกิดอาการไมรุนแรง คือ เปนไขหวัดธรรมดา
ในขณะท่ีบางสายพันธุอาจกอใหเกิดอาการรุนแรงเปนปอดอักเสบได เชน 
โรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) และโรคซาร 
(SARS) ซึ่งเคยมีการระบาดในอดีตที่ผานมา 
 ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) คือ ไวรัสในกลุม
โคโรนาที่เพิ่งมีการคนพบใหม (ไมเคยมีการพบเช้ือนี้ในคนมากอน) โดยพบ
ครั้งแรกท่ีเมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในชวงปลายป 
2019 ในขณะนี้มีหลักฐานการติดตอจากคนสูคน และพบมีการระบาด
ภายในประเทศ (local transmission) เพิ่มขึ้นหลายพื้นท่ี ซ่ึงปจจุบัน
เขตติดโรคติดตออันตราย ไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวม ฮองกง 
มาเกา) เกาหลีใต อิตาลี อิหราน ผูที่เดินทางกลับจากประเทศดังกลาว
กอนเช็คอินที่สนามบินตนทางตองแสดงเอกสารใบรับรองแพทยที่ระบุวา        
“ไมพบการติดเชื้อ COVID-19 ภายใน 48 ชม. และไมปวยชวง 14 วัน
กอนเดินทาง” และจะตองกักตัวเองในท่ีพักอาศัยเปนเวลา 14 วัน
(ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขมีผลบังคับใช 6 มีนาคม 2563)
สวนผูที่เดินทางจากพ้ืนที่มีการระบาดตอเน่ือง ไดแก ฝรั่งเศส สเปน 
อเมริกา สวิสเซอรแลนด นอรเวย ญี่ปุน เดนมารก เนเธอรแลนด สวีเดน 
อังกฤษ เยอรมนี ผูที่เดินทางกลับจากประเทศดังกลาวจะถูกคุมไวสังเกต
อาการภายในที่พักอาศัย 14 วัน (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.) สามารถติดตามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
เว็บไซตกรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/        

ส

ภาพ:  การแจงเตือนการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 โดยกรมควบคุมโรค

 สถานการณของโรคในประเทศไทย
 ในวันที่ 9 ม.ค. 2563 ประเทศไทยพบเช้ือไวรัสตระกูลโคโรนา
แตไมสามารถระบุสายพันธุ ยอยได แตพบวามีความคลายคลึงกับเชื้อ
ที่กอโรคซารส จึงนับเปนประเทศแรกท่ีสามารถยืนยันพบผูปวยติดเช้ือ 
“ไวรัสโคโรนาสายพันธุ ใหม 2019” รายแรกนอกพื้นที่ เมืองอู ฮั่น
ประเทศจีน ซึ่งประเทศไทยไดมีมาตรการคัดกรองผูโดยสารทั้งทางอากาศ
ทางบก และทางน้ํา มีการประชาสัมพันธใหคนในสังคมเกิดความตระหนัก
และต่ืนตัว และการปองกันตนเองใหปลอดภัยจาก COVID-19     
 ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) สามารถแพรกระจาย
จากคนสูคนไดผานทางการไอจาม สัมผัส นํ้ามูก นํ้าลาย ดังนั้นจึงตอง
ระมัดระวังไมใหผูปวยที่มีอาการทางเดินหายใจและผูปวยที่ตองสงสัยวา
ติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 ไปสัมผัสใกลชิดหรือใชสิ่งของ
รวมกันกับผูอื่น เพื่อลดความเส่ียงในการแพรกระจายเช้ือ ในสวนของ
สถานการณของการติดเช้ือภายในประเทศไทย ขอมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 
2563 มีผูปวยสะสม 114 ราย รายใหม 32 ราย รุนแรง 1 ราย เสียชีวิต
1 ราย และกลับบานแลว 37 ราย  ดังภาพ

Shar ingShar ing ปองกันตนเองอยางไรปองกันตนเองอยางไร
ใหปลอดภัยจากใหปลอดภัยจาก
COVID-19COVID-19
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  ✦ การลางมือดวยแอลกอฮอลเจล (Alcohol gel) การลางมือ
ในกรณีรีบดวน ไมสะดวกในการลางมือดวยนํ้า และมือไมปนเป อน
สิ่งสกปรก หรือสารคัดหลั่งจากผูปวย ใหทําความสะอาดมือดวยแอลกอฮอล
เจล การลางมือดวยแอลกอฮอลเจลประมาณ 10 มิลลิลิตร ควรมีความ
เขมขนของแอลกอฮอล 70% ขึ้นไป (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กําหนดลักษณะของเครื่องสําอางท่ีมีส วนผสมของแอลกอฮอล
เพื่อสุขอนามัยสําหรับมือที่ห ามผลิต นําเขา หรือขาย พ.ศ. 2563) 
โดยใชเวลาประมาณ 15-25 วินาที (ในกรณีใชแอลกอฮอลเจล (Alcohol 
Gel) ไมตองลางมือซํ้า ดวยนํ้า และไมตองเช็ดดวยผาเช็ดมือ)
 ●  การสวมใสหนากากอนามัย สวมหนากากอนามัยปลอดภัย
ไวกอน การสวมหนากากอนามัยเปนอีกหน่ึงวิธีที่จะชวยปองกันความเส่ียง
จากไวรัสไดเบ้ืองตนหากตองเขาไปอยูในพ้ืนท่ีแออัดหรือในพ้ืนท่ีที่เปน
ยานชุมชน โดยวิธีการใสหนากากอนามัยที่ถูกตอง ควรใหดานสีเขมออก
ดานนอกเสมอ คลุมใหปดจมูก ปาก คาง คลองหูขยับใหพอดีกับใบหนา 
กดลวดขอบบนใหสนิทกับสันจมูก โดยเปล่ียนทุกวันและท้ิงลงในภาชนะ
ที่มีฝาปด เพื่อปองกันการติดเช้ือ ทั้งจากตนเองและผูอื่น
 ●  การไอ จาม ที่ถูกวิธ ีรูหรือไม ไอ จาม อยางถูกวิธีทําอยางไร 
เม่ือรูสึกวาอดกลั้นไมไหวตองไอหรือจาม วันนี้เลยมีวิธีมาฝากวาการไอจาม
เพื่อปองกันเช้ือโรคแพรกระจายตองทําอยางไร
  ✓ เม่ือรู สึกวาจะไอ จาม ควรหากระดาษชําระ หรือทิชชู  
มาปดปาก เพื่อปองกันไมใหเชื้อโรคกระจาย แลวนําไปท้ิงในถังขยะ
ปดใหเรียบรอย
  ✓ เมื่อรู สึกวาจะไอ จาม แลวไมมีกระดาษชําระ ควรใช
การไอ จามใสขอศอก โดยยกแขนขางใด ขางหนึ่งมาจับไหลตัวเอง
ฝงตรงขาม และยกมุมขอศอกปดปากและจมูกตนเองกอนไอ จามทุกครั้งไม
ควรไอ จามใสมือ
  ✓ หลังจากไอ จามเสร็จแลว ควรรีบลางมือใหสะอาดทุกครั้ง 
ดวยสบูหรือแอลกอฮอลฆาเช้ือ เพื่อกําจัดเช้ือโรคไมใหแพรกระจาย
 สุดทายนี้ประเทศไทยมีระบบสาธารณสุขที่ดีไม แพชาติใด
จากการจัดลําดับของ Global Health Index ซึ่งเปนดัชนีชี้วัด
ความมั่นคงทางสาธารณสุขของทั่วโลกเกี่ยวกับมาตรการที่จะใชรับมือ
กรณมีสีถานการณโรคระบาดรายแรง ซึง่จากการประเมนิลาสดุปทีผ่านมา 
ประเทศไทยติดอันดับที่ 6 จาก 195 ประเทศทั่วโลก และจากท่ีกลาวมา
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) เปนโรคระบาดท่ีหลาย ๆ 
ประเทศกําลังหาวิธีการเพื่อหยุดยั้ง แนนอนวาการปองกันตนเอง
จากสถานการณฉุกเฉินใด ๆ ตองเริ่มตนจากพวกเราทุกคนตองประพฤติ
และปฏิบัติตนอยางเครงครัดตามคําแนะนําของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อประโยชนของตนเอง ผู ที่อยู  ใกล ชิด และบุคคลท่ีเกี่ยวข อง
ในสถานการณ ฉุกเ ฉินนั้น  ๆ  ด วยความร วมมือท่ีดีของทุกคน
ผู เขียนหวังเปนอยางย่ิงวาเราจะผานสถานการณนี้อยางปลอดภัย
ไปพรอม ๆ กัน 

จัดทําโดย : 
นางสาวภคอร ประสิทธิ์สุข

แหลงขอมูลอางอิง : 
เอกสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 28 มกราคม 2563
เว็บไซต : https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862808

ภาพ: เทคนิคการลางมือใหหางไกล COVID-19 โดยกรมควบคุมโรค

 อาการปวยที่เกิดจากการติดเชื้อ
 ไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม 2019 
 สังเกตตนเองและคนใกลชิด ผูปวยที่ตองสงสัยเปนโรคปอดอักเสบ
จากไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) จะมีอาการไขรวมกับ 
อาการทางเดินหายใจ เชน ไอจาม มีนํ้ามูก เหนื่อยหอบ และมีประวัติ
เดินทางมาจากเมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย ประเทศจีน หรือเมืองและสถานท่ี
ท่ีมีการประกาศเปนพื้นที่ระบาดภายใน 14 วัน 

 คําแนะนําในการปองกันตนเอง
● อาการของโรค หากมีอาการไข ไอ เจ็บคอ นํ้ามูกไหล

หายใจเหนื่อย ภายใน 14 วัน หลังกลับมาจากประเทศหรือพื้นที่เส่ียง
โปรดไปพบแพทย กรุณาแจงรายละเอียดตาง ๆ กับแพทยผูทําการรักษา 
เชน อาการปวย วันที่เร่ิมมีอาการปวย ประวัติการเดินทางไปตางประเทศ 
สถานที่พัก เพื่อแพทยจะไดวินิจฉัยไดถูกตองและรักษาไดทันทวงที 
และจะรายงานตอหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่หรือสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อดําเนินการปองกัน
ควบคุมโรคโดยเร็ว
 ●  การลางมือ ลางมือนั้นสําคัญอยางไร การลางมือเปนสิ่งสําคัญ
ที่ทุกคนสามารถปองกันตนเองจากไวรัสชนิดน้ีได ดวยการลางมือบอย ๆ 
โดยการลางมือมี 2 วิธี ตามแตความสะดวกของแตละทาน ดังนี้
  ✦ Normal hand washing (การลางมือทั่วไป) การลางมือ
เพื่อขจัดสิ่งสกปรกตาง ๆ เหงื่อ ไขมัน ที่ออกมาตามธรรมชาติ และ
ลดจํานวนเช้ือโรคท่ีอาศัยอยู ชั่วคราวบนมือ การลางมืออยางถูกวิธี
ตองลางดวยสบูกอนหรือสบูเหลว ใชเวลาในการฟอกมือนานประมาณ
15 วินาที
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เก็บมาเลา

ภัยคุกคามใหมลาสุดภัยคุกคามใหมลาสุด  

เริ่มติดเช้ือและเริ่มเปนไข ไอ เจ็บคอ และมีนํ้ามูก โดยระยะการฟกตัวตั้งแตไดรับ
เชื้อไวรัสมาสูรางกายน้ันทางวารสารของจีนฉบับหน่ึงไดลงวา “มีระยะฟกตัว
เฉล่ียอยูที่ 5.2 วัน ชาสุดเฉล่ียอยูที่ 12.5 วัน” หลังจากระยะฟกตัวแลวสามารถ
แพรไปยังคนอื่น ๆ ได

รายงานตัวเลขจํานวนผูท่ีติดเช้ือไวรัส COVID-19 
มณฑลหูเปย ประเทศจีน ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการระบาดของโรค
 เชื้อไวรัส COVID-19 ไดเริ่มระบาดในเมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย ประเทศจีน 
ตั้งแตปลายเดือนมกราคม 2563 (รายงานตัวเลข ณ 20 มกราคม 2563) มีรายงาน
จํานวนผูติดเช้ือ COVID-19 ทั้งสิ้นจํานวน 282 คน โดยติดเชื้อไวรัส COVID-19 
ในประเทศจีน จํานวน 278 คน ตามตารางแสดงประเทศและจํานวนคนท่ีติดเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ดานลาง สวนประเทศไทยก็เปนอีกหนึ่งประเทศท่ีมีนักทองเที่ยว
ชาวจีนมาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก และในเวลานั้นประเทศไทยมีผูที่ติดเชื้อไวรัส 
COVID-19 จํานวน 2 คน แลวจํานวนผูที่ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศจีน
ก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในมณฑลหูเปย เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2563 มีจํานวน
ผูที่ติดเช้ือ COVID-19 จํานวน 33,366 คน จากนั้นเพียงวันเดียวมีจํานวน
ผูที่ติดเช้ือ COVID-19 เพิ่มขึ้น 14,840 คน ในวันที่ 12 ก.พ. 2563 มีผูติดเชื้อ 
COVID-19 รวมเปนจํานวน 48,206 คน ปจจุบันวันที่ 18 มี.ค. 2563 มีผูติดเชื้อ 
COVID-19 จํานวน 67,800 คน ผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกระท่ังตนเดือน
มีนาคม 2563 อัตราการตายในมณฑลหูเปยเริ่มลดลงอยางมีนัยยะ สวนผูหาย
ปวยก็เพิ่มขึ้นจํานวนข้ึนเร่ือย ๆ ตั้งแตวันที่ 12 ก.พ. 2563 จํานวนผูหายปวย
สะสม 3,441 คน จนกระท่ังปจจุบันวันที่ 18 มี.ค. 2563 มีผูหายปวยสะสม 
57,678 คน 

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กราฟแสดงประเทศท่ีมีจํานวนผูติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มข้ึนรายวัน

ใ

“ไวรัสโควิด-19”“ไวรัสโควิด-19”

ที่มา: www.ceicdata.com

   นชวงปลายป 2562 นอกจาก PM 2.5 ที่คุกคามสุขภาพของ
   คนไทยแลว ยังมีภัยรายที่อันตรายมากทําใหคนไทยตองกังวล 
นั่นคือ โรคทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม หรือโรคอุบัติใหม
ที่องคการอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ประกาศช่ือ
อยางเปนทางการวา “โควิด-ไนนทีน (COVID-19)”
 หลายคนคงสงสัยกันวา ไวรัสโควิด-19 คืออะไร มีความเปนมาอยางไร 
มาเกาะติดรายละเอียดกัน
 องคการอนามัยโลก (WHO) ประกาศตั้งชื่อใหกับโรคทางเดินหายใจ
ที่เกิดจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 12 
กุมภาพันธ 2563 วา “โควิด-ไนนทีน” (COVID-19) โดยนายทีโดรส อัดฮานอม 
กีบรีเยซุส ผูอํานวยการใหญขององคการอนามัยโลก ไดแถลงขาวที่สํานักงานใหญ 
ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด กลาวถึงที่มาของชื่อโรคใหมนี้ว า
“โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” เปนการผสมกันของคําวา “corona
(โคโรนา)” , “virus (ไวรัส)” และ “disease (โรค)” รวมกับปที่เกิดการระบาด 
2019 (เนื่องจากทางการจีนรายงานตอองคการอนามัยโลกเก่ียวกับโรคน้ีครั้งแรก
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2019) รวมกันแลวจึงไดคําวา COVID-19 นอกจากน้ี
ชื่อที่เปนทางการของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ใหมที่ใชเรียกช่ัวคราวในชวง
กอนหนานี้วา 2019-nCoV นั้น ทางคณะกรรมการระหวางประเทศวาดวย
อนุกรมวิธานวิทยาของไวรัส (International Committee on Taxonomy
of Viruses) ไดกําหนดใหใชชื่อใหมวา SARS-CoV-2 หรือไวรัสโคโรนา
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงชนิดที่ 2 (Severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2) เน่ืองจากมีความเกี่ยวของทางพันธุกรรม
อยางใกลชิดกับเช้ือไวรัสโรคซารส ดังนั้นไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมมีชื่อเรียก
2 ชื่อคือ COVID-19 หรือ SARS-CoV-2
 ที่มาของไวรัส COVID-19 หรือ SARS-CoV-2 นี้
เปนเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงเทียบเทากับโรคที่เรารูจัก
กันมาและเคยระบาดมาแลวในป 2002 เชน ไวรัสซารส 
(SARS–CoV) และไวรัสท่ีเคยระบาดเมื่อป 2012 คือ 
ไวรัสเมอรส-คอฟ (MERS-CoV) ยอมาจาก คําวา 
Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus 
หรือกลุมอาการโรคทางเดินหายใจในตะวันออกกลาง 
เกิดจากการติดเชื้อในกลุม โคโรนาไวรัส (Coronavirus: 
CoV) ทําใหชื่อยอของเช้ือโรคนี้ในภาษาอังกฤษใชคําวา 
MERS-CoV นั่นเอง และจากการเพาะเช้ือไวรัสของ
นักวิทยาศาสตรพบวา ไวรัสโคโรนานี้เปนสายพันธุใหม
ที่มีความใกลเคียงกับไวรัสซารสและเมอรสมากที่สุด 
โดยมีแหลงกําเนิดไวรัสและมีศูนยกลางการระบาด
ที่เมืองอู ฮั่น ประเทศจีน ขณะนี้องคการอนามัยโลก
ยังไมสามารถหาท่ีมาของเช้ือไวรัสไดอยางชัดเจน 
แตสันนิษฐานวาอาจจะมาจากเนื้อสัตวปาที่ซื้อขาย
และรับประทานอยูที่อู ฮั่น โดยไวรัส COVID-19 นั้น
เมื่อเขาไปในเซลลตาง ๆ  ของรางกายแลวจะเพ่ิมจํานวน 
เมื่อเพิ่มจํานวนเสร็จส้ินจะไปติดที่เซลลอื่น ๆ ตอไป
เรื่อย ๆ จนกระทั่งเซลลในระบบทางเดินหายใจ
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 ดังนั้นทุกคนควรดูแลและปองกันรางกายใหแข็งแรง เพื่อหางไกล
จากเช้ือไวรัสโควิด-19 วันนี้มีวิธีรับมือและปองกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้
 1. สวมหนากากอนามัยทุกคร้ังที่ตองออกไปยังที่สาธารณะ สถานที่
มีคนหนาแนน 
 2. หลีกเล่ียงพื้นที่แออัด มลภาวะเปนพิษ และพ้ืนที่เสี่ยงตอโรค
 3. งดอาหารดิบและเน้ือสัตวปาทุกชนิด
 4. หมั่นลางมือใหสะอาดเสมอ และหลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสปาก 
ตา และจมูก หากไมจําเปน
 5. ไม ใช สิ่งของส วนตัวร วมกับผู อื่น เช น แกวน้ํา ชอนสอม 
และผาเช็ดหนา เปนตน
 6. งดออกเดินทางไปประเทศจีนในชวงนี้ เน่ืองจากประเทศจีน
เปนประเทศที่มีผู ติดเชื้อมากที่สุดและเปนประเทศที่เปนศูนยกลางของเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 อีกดวย
 7. ไมอยูใกลชิดผูที่ไอ จาม และผูที่มีอาการคลายไขหวัด
 8. งดไปในสถานท่ีชุมชน สถานท่ีชุมนุม มีคนหนาแนน เช น
สนามมวย สถานบันเทิง รวมพิธีทางศาสนา 
 9. Social Distancing เปนการเวนระยะหางระหวางบุคคลในการ
สนทนาและทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน

ตารางแสดงประเทศและจํานวนผูที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 
ตั้งแตวันที่ 20 มกราคม 2563 ถึง 18 มีนาคม 2563

จัดทําโดย :
นางสาวชุติมา ชุติเนตร
นายณัฐภัทร  นามแกว

แหลงขอมูลอางอิง :
www.ceicdata.com

https://health.kapook.com/view219786.html
https://www.isranews.org/isranews-scoop/85175-report-85175.html

http://www.sikarin.com/ 
https://www.tnnthailand.com/content/28697

https://www.bbc.com/thai/features-51473472
http://www.dailynews.co.th/article/239695

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/26459
https://www.prachachat.net/tourism/news-415825

กราฟแสดงประเทศ 5 อันดับแรกท่ีมีจํานวนผูเสียชีวิต
เพิ่มใหมรายวันจากโรค COVID-19 

ที่มา: www.ceicdata.com

จากน้ันการระบาดของโรคอุบัติใหม COVID-19 นี้ก็ได
เริ่มระบาดไปนอกประเทศจีน ในชวงแรกตนเดือนกุมภาพันธ 
ประเทศตาง ๆ เริ่มมีผูติดเชื้อ COVID-19 เพ่ิมขึ้น ไดแก ประเทศ
ฮองกง ไตหวัน ญี่ปุน เกาหลีใต รวมทั้งประเทศไทย หลังจากนั้น
ในชวงปลายเดือน 22 กุมภาพันธ 2563 เริ่มมีผูติดเชื้อในประเทศ
อิตาลีและประเทศอิหรานเพิ่มมากขึ้นแบบมีนัยสําคัญ
 สวนในประเทศไทยน้ัน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 
มีรายงานพบผูปวยติดเช้ือไวรัส COVID-19 รายที่ 5 ในไทยนั้น
เปนหญิงนักทองเท่ียวชาวจีนเมืองอูฮั่น เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 
มีผูติดเช้ือในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเปน 75 ราย จากผูที่ไปชมมวย
ที่สนามมวยลุมพินี และเพิ่มจํานวนข้ึนเรื่อย ๆ จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 
2563 มีผูที่ติดเช้ือไวรัส COVID-19 เพิ่มขึ้นเปนจํานวน 177 ราย 
ขณะที่สถานการณในตางประเทศในวันที่ 19 มีนาคม 2563 นั้น 
ประเทศจีนยังคงเปนประเทศที่มีผู ติดเชื้อสะสมมากที่สุดจํานวน 
81,174 ราย รองลงมา ไดแก ประเทศอิตาลีมีผู ที่ติดเชื้อไวรัส 
COVID-19 สะสมจํานวน 35,713 ราย และประเทศอิหรานมีผูที่
ติดเชื้อไวรัส COVID-19 สะสมจํานวน 17,361 ราย ผูที่เสียชีวิตจาก 
COVID-19 เพ่ิมสูงข้ึนในประเทศอิตาลีจํานวน 473 ราย ประเทศ
อิหราน จํานวน 147 ราย ประเทศสเปน จํานวน 107 ราย 
สวนประเทศจีนนั้นจํานวนผู เสียชีวิตลดลงเปนจํานวน 11 ราย 
(ขอมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563) ปจจุบันวันที่ 20 มีนาคม 2563 

 นอกจากวิธีรับมือกับไวรัสโควิด-19 ทั้ง 9 ขอนี้แลว เราควรดูแล
สุขภาพตนเองและครอบครัวใหดีที่สุด โดยการออกกําลังกายอยาง
สม่ําเสมอ รับประทานอาหารท่ีมีประโยชนตอรางกายและพักผอน
ใหเพียงพอ หากรางกายแข็งแรงอยูเสมอก็สามารถปองกันโรคภัยตาง ๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผู ติดเช้ือในประเทศไทยอยู ที่ 272 รายเพิ่มขึ้นจํานวน 60 ราย
จากวันที่ 19 มีนาคม 2563 ที่มีผูที่ติดเช้ือไวรัส COVID-19 สะสมจํานวน 212 ราย 
ซึ่งติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากการไปที่ชุมนุมดูมวยที่สนามมวยลุมพินี 
สถานบันเทิ ง ในก รุง เทพมหานคร  รวมถึงการไปร  วมพิธีทางศาสนา
ที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 
 เราสามารถสังเกตอาการของผูติดเชื้อไวรัสเบื้องตนไดจากอุณหภูมิ
รางกายสูงกวา 37.5 องศาเซลเซียส มีอาการไอ เจ็บคอ มีนํ้ามูก และหายใจ
เหนื่อยหอบหรือหายใจลําบากและเดินทางกลับจากตางประเทศโดยเฉพาะ
เมืองอู ฮั่น ประเทศจีน หากมีอาการดังกลาวนี้ควรสันนิษฐานในเบื้องตนวา
อาจจะไดรับเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู ท่ีมีอาการดังกลาวควรใสหนากากอนามัย
เพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อไวรัสและรีบไปพบแพทยทันที
 บุคคลที่อยูในกลุมเสี่ยง ไดแก
 1. ผู ที่ เ ดินทางมากลับจากพื้นที่ระบาดของเชื้อไวรัส (เมืองอู ฮั่น
ประเทศจีน) ภายใน 14 วัน 
 2. ผู ที่ อาศัยในพ้ืนที่ เสี่ ยง  หรือเข าโรงพยาบาลในประเทศท่ีมี
การแพรระบาดของโรค
 3. ผูทีเ่คยสัมผสัใกลชดิกบัผูปวยทีม่กีารยนืยนัการตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19
 4. ผูที่สัมผัสสัตวที่เปนแหลงของโรค

ที่มา: www.ceicdata.com
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นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
พรอมด วยคณะผู บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม 
และนายอิทธิชัย ยศศรี รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม พรอมดวยคณะผู บริหารและเจาหนาที่ สศอ. 
รวมกิจกรรม “กระทรวงอุตสาหกรรม รัก..หางฝุน..อุนใจ..
ไกลโรค” แจกฟรีหนากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลลางมือ 
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนประชาชน ณ บริเวณโดยรอบ
อนุสาวรียชัยสมรภูมิ

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม วันที่ 26 
กุมภาพันธ 2563 ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายอิทธิชัย ยศศรี รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
เปนประธานคณะทํางานการประชุมคณะทํางานพัฒนาอุตสาหกรรมใหม 
(lndustry 4.0 และ S-Curve) ครั้งที่ 5-1/2563 วันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 
ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงขาวดัชนีอุตสาหกรรมเดือนแรก ป 2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ 2563
ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม




