ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด 19
และมาตรการของรัฐในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
(ระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 3๑ มีนาคม 2563)
1. สถานการณ์ทั่วไป
ประเทศไทยได้เริ่มดาเนิน การเฝู าระวัง ผู้ อาจติดเชื้อโควิด 19 นับแต่วันที่ 3 มกราคม ๒๕๖๓
เมื่อรับทราบรายงานการระบาดของโรคนี้ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน โดยใช้การคัดกรองที่เดินทางมาจากเมืองนี้
ที่ท่าอากาศยานและท่าเรือ ๖ แห่ง (กรุงเทพมหานคร ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ท่าเรือภูเก็ต
ท่าเรือสมุย และท่าเรือกระบี่) และได้ขยายการคัดกรองให้ครอบคลุมผู้เดินทางเข้าเมืองจากทุกประเทศ รวมทั้ง
ผู้เดินทางผ่านพรมแดนทางบก
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รัฐบาลได้รับคนไทยจานวน ๑๓๘ รายที่ติดอยู่ในเมืองอู่ฮั่นกลับประเทศ
แล้วใช้การกักกันเพื่อดูอาการที่อาคารรับรองภายในฐานทัพเรือสัตหีบซึ่งพบผู้ปุวย ๑ ราย ส่วนแรงงานไทยที่ทางาน
ในเกาหลีใต้ทั้งแบบถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายและมีจานวนมากซึ่งประสงค์ขอเดินทางกลับ รัฐบาลได้มีข้อสั่ง
การเมื่อวันที่ 4 มีนาคม แบ่งเป็นมาตรการนอกประเทศ โดยประสานประเทศต้นทางขอให้คัดกรองผู้ที่ต้องการเดิน
ทางเข้าหรือกลับประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ให้มีการแยกตัว (self quarantine) ที่ประเทศเกาหลีครบ ๑๔ วัน
กาหนดแนวทางให้ทยอยเดินทางกลับและให้ความช่วยเหลือตามความจาเป็นและเหมาะสม มาตรการในประเทศ
ให้มีการคัดกรอง ณ ท่าอากาศยาน กรณีพบว่าปุวยหรือสงสัยว่าปุวยให้แยกพักรักษา ณ สถานพยาบาล กรณีไม่ปุวย
หากเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีโรคระบาดสูง (เมืองแทกูและคย็องซังเหนือ ) ให้แยกพัก ณ พื้นที่ควบคุมโรคที่รัฐบาล
กาหนด (state quarantine) กรณีไม่ปุวยหากเดินทางจากพื้นที่อื่น ๆ ให้ดาเนินการแยกพัก ณ พื้นที่ที่อยู่ใ นกากับ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (local quarantine)
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ๒๕๖๓ มีรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด 19 หลังจากเข้าชมการแข่งขันมวยนัดพิเศษ
ที่สนามมวยลุมพินีในวันที่ 6 มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีผู้เข้าชมประมาณ 2,500 คน จากนั้นมีรายงานเกี่ยวกับจานวน
ผู้ปุวยเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงอย่างต่อเนื่องจาก 7 รายในวันที่ 14 มีนาคม ๒๕๖๓ เป็น 32 รายในวันที่ 15 มีนาคม
๒๕๖๓ และเพิ่มสูงสุดจานวน 188 รายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ หลังจากนั้นจนถึงวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖๓
แต่ละวันมีผู้ปุวยเพิ่มขึ้นระหว่าง 91-143 ราย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ มีผู้ปุวยสะสม 1,651 ราย เสียชีวิต
10 ราย เป็นคนไทย 1,407 ราย สัญชาติอื่น 244 ราย เป็นผู้ปุวยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรี 869 คน
หรือร้อยละ 61.6 ของผู้ปุวยทั้งหมด
สาหรับมาตรฐานที่รัฐบาลใช้ในการปูองกัน ควบคุมและจัดการต่อการระบาดของโควิด ประกอบด้วย
มาตรการด้านสาธารณสุข เช่น การรณรงค์เรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม การล้างมือ การใส่หน้ากากอนามัย การ
ตรวจและคัดกรองผู้มีโอกาสเสี่ยง การรักษาในสถานพยาบาล รวมถึงมาตรการเพื่อลดการเดินทาง เคลื่อนย้าย และ
การรวมตั ว ของประชาชนในพื้ น ที่ ต่ า ง ๆ อั น จะช่ ว ยยั บ ยั้ ง การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ โควิ ด 19 เช่ น
การเลื่อนหยุดสงกรานต์และการปิดด่านชายแดน นอกจากนี้ รัฐบาลยังมี มาตรการด้านเศรษฐกิจ และมาตรการให้
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่คนบางกลุ่ม ดังนี้
2. มาตรการด้านสาธารณสุขและผลกระทบด้านสุขภาพ
2.1 มาตรการการป้องกันและควบคุม
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2.1.1 มาตรการช่วงแรก (ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์) เป็นการทางานระดับหน่วยงาน
ประกอบด้วย การคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศทางเครื่องบินและทางบก การเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
กรมควบคุมโรคเพื่อติดตามและรายงานสถานการณ์และให้ความรู้ในการปูองกั นแก่ประชาชน การมีข้อสั่งการให้ทุก
หน่วยงานและจังหวัดมีมาตรการภายในเพื่อปูองกันการติดต่อโรค ซึ่งหน่วยงานของรัฐหลายแห่งได้กาหนดมาตรการ
ภายในห้ามบุคลากรเดินทางไปประเทศเสี่ยง และให้กักตัวเองกรณีสงสัยว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค
2.1.2 มาตรการก่อนการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกาหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ก่อนวันที่ 26 มีนาคม ๒๕๖๓) ได้แก่ การดาเนินโครงการเตรียมความพร้อม
ปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ระยะระบาด
ในวงจากัด (ระยะที่ ๒) โดยได้จัดสรรงบประมาณประมาณ 224 ล้านบาทสาหรับจัดทา/จัดหาอุปกรณ์ปูองกัน เชื้อ
โควิด (หน้ากากอนามัย) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เพื่อบูรณาการความช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและการสงเคราะห์
สั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดาเนินการปูองกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้แก่ การกวดขันการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเดิ นทางไปประเทศเสี่ยง การให้
เจ้าหน้าที่ซึ่งมีเหตุควรสงสัยว่าอาจติด เชื้อโควิดกักตัวเอง การคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศ การจัดหาอุปกรณ์
ปูองกันเชื้อโควิด (หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ) ให้เพียงพอ และเตรียมมาตรการรองรับแรงงานไทยจานวนมากที่
ทางานในประเทศเกาหลีใต้และประสงค์จะเดินทางกลับ ซึ่งแบ่งเป็นมาตรการนอกประเทศและในประเทศดังที่กล่าว
ข้างต้น
2.1.3 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ๒๕๖๓ รัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และแต่งตั้งคณะกรรมการบริห ารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิ ด - 19) รั บ ผิ ด ชอบบริ ห ารสถานการณ์ ภ ายใต้ ก ฎหมายปกติ ได้ แ ก่
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ๒๕๖๓ กระทรวงมหาดไทยได้ สั่งการไปยัง จังหวัด
ชายแดนให้ปิดด่านชายแดนชั่วคราวโดยหากจาเป็นต้องใช้ช่องทาง ให้แต่ละจังหวัดเปิดจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่
จังหวัดละไม่เกิน 1 แห่ง ต่อมาในวันที่ 23 มีนาคม ๒๕๖๓ กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ปิดด่านชายแดนทางบก
ที่ อ ยู่ ใ นความดู แ ลของกระทรวงมหาดไทยทั้ ง หมดทั่ ว ประเทศทั้ ง จุ ด ผ่ า นแดนถาวร จุ ด ผ่ อ นปรนการค้ า และ
จุดผ่อนปรนพิเศษ รวม 18 ด่านใน 17 จังหวัด โดยห้ามคนเดินทางเข้า-ออก แต่อนุญาตให้ส่งสินค้าได้เท่านั้น ส่วน
ระดับจังหวัดและท้องถิ่น กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล 5 จังหวัดได้ประกาศปิดสถานที่บางประเภทที่อยู่
ในพื้นที่เป็นการชั่วคราว
2.1.4 มาตรการหลังจากประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ (ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ๒๕๖๓)
รัฐบาลได้ออกข้อกาหนดฉบับที่ 1 เพื่อควบคุมสถานการณ์มิให้ร้ายแรงยิ่งขึ้นโดยมีมาตรการ เช่น ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง
ห้ามกักตุนสินค้า ห้ามชุมนุม ห้ามการเสนอข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การติดโรคอันไม่เป็นความจริง ห้ามเดินทางข้าม
เขตจังหวัด การปิดช่องทางเข้าประเทศ การให้ปิดสถานที่เสี่ยงบางประเภท ยกเว้นสถานที่ทาการตามที่กาหนด
รวมทั้งสถานที่ราชการเปิดทาการได้ เป็นต้น
2.2 มาตรการด้านการรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วยเชื้อโควิด ๑๙
ในขั้ น การตรวจวิ นิ จ ฉั ย โรค แบ่ ง เป็ น 2 กรณี คื อ กรณี ที่ ส ามารถเข้ า รั บ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในสถานพยาบาลของรัฐ ได้แก่ ผู้มีประวัติเสี่ยง ประกอบด้วย มีประวัติการเดินทางกลับจากประเทศ
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เสี่ยงหรือมีสมาชิกครอบครัวเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง มีประวัติเดินทางไปสถานที่แออัด ทางานสัมพันธ์กับ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ มี อ าการปอดอั ก เสบไม่ ท ราบสาเหตุ มี อ าการปุ ว ยโรคทางเดิ น หายใจ เป็ น บุ ค ลากร
ทางการแพทย์๑ ส่วนผู้ประสงค์ขอรับการวินิจฉัยเองและไม่เป็นผู้มีประวัติเสี่ยง ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง
ส าหรั บ ขั้ น การรั กษาพยาบาลเป็ น ไปตามสิ ท ธิ การได้รั บ การรั ก ษาพยาบาลที่ ผู้ นั้ น มีสิ ท ธิ ได้ แ ก่
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งขาติ สิทธิตามกองทุนประกันสังคม สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการ๒ และเมื่อวันที่ 4
มีนาคม ๒๕๖๓ กระทรวงสาธารณสุขมีประกาศให้ ผู้ปุวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ เชื้อโควิด 19 เป็น
ผู้ปุวยฉุกเฉิน สามารถได้รับการช่วยเหลือเยียวยาในสถานพยาบาลตามที่กาหนดได้ รวมทั้งได้กาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขแก่สถานพยาบาลในการช่วยเหลื อเยียวยาด้วย๓ ประกอบด้วยการห้ามปฏิเสธการรักษาและการ
ส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่น เป็นต้น
2.3 มาตรการด้านอุปกรณ์การป้องกันและยา
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เห็นชอบในหลักการให้ใช้เงินกองทุนรายการรายได้สูง
(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม จานวนไม่เกิน ๑,๐๒๐ ล้านบาท มาใช้ในกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของหน่วย
บริ การ ๔ กาหนดให้ จั ดสรร surgical mask แก่กระทรวงสาธารณสุ ข จานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ชิ้นต่อวัน
เป็นโรงพยาบาลในสังกัด ๕๐๐,๐๐๐ ชิ้น โรงพยาบาลภายนอก ๗๐,๐๐๐ ชิ้น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย /คณะ
ทั น ตแพทย์ ๑๐๐,๐๐๐ ชิ้ น โรงพยาบาลเอกชน/คลิ นิ ก เอกชน ๒๐๐,๐๐๐ ชิ้ น โรงพยาบาลในสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ๘๐,๐๐๐ ชิ้น และจัดสรรตามมาตรการ quarantine ๕๐,๐๐๐ ชิ้น
ส่วนอุปกรณ์ที่กระทรวงสาธารณสุขต้องจัดหาเพิ่มเติม ได้แก่ หน้ากากอนามัยประเภท N95 จานวน
๑,๕๙๖,๕๒๕ ชิ้น และชุดปูองกันสาหรับบุคลากรทางการแพทย์ (PPE) จานวน ๑,๙๓๒,๐๕๒ ชิ้น ยาฟาวิ-พิราเวียร์
จานวน ๔๐,๐๐๐ เม็ด และยาเรมเดซิเวียร์ จานวน ๒๒๐ หลอด
2.4 ปัญหา ข้อจากัด ผลกระทบที่พบ

๑

จาก กรุงเทพธุรกิจ, สธ.เพิ่มอีก 1 เกณฑ์ตรวจ โควิด-19 ฟรี, 17 มีนาคม 2563 สืบค้นจาก
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/871110
๒
กรมบัญชีกลางปรับหลักเกณฑ์ ให้ผู้มสี ิทธิหรือบุคคลในครอบครัวทีเ่ สี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด
๑๙ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการได้ จาก หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว
๑๐๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓, โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๖๓, สืบค้นจาก
http://dmsic.moph.go.th/index/detail/8070
๓
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง กาหนดผู้ปุวยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ปุวยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณี โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จาก สธ.ออกประกาศ ‘โควิด-19’ เป็น
ผู้ปุวยฉุกเฉิน รพ.ห้ามปฏิเสธหรือปล่อยให้ไปรักษาต่อด้วยตนเอง, โดย Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ, ๒๕๖๓. สืบค้นจาก
https://www.hfocus.org/content/2020/03/18675
๔
จาก บอร์ด สปสช.หนุน รพ.รับมือ “โควิด-19” อนุมัติงบพันล้านบาทดูแลประชาชน, โดย สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ, ๒๕๖๓. สืบค้นจาก https://www.nhso.go.th/FrontEnd/NewsInformationDetail.aspx?
newsid=MjcxMg==

๔

2.4.1 มาตรการกักตัวเองของแรงงานไทยที่เ ดินทางกลั บจากประเทศเกาหลี ใต้ ช่วงแรกพบว่า
แรงงานบางรายไม่กักตัวและไปทากิจกรรมข้างนอก เช่น ที่ร้านอาหารและสถานบันเทิง ทาให้มีผู้แสดงความกังวล
ในเรื่องนี้อย่างกว้างขวาง หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว รัฐบาลได้กาหนดมาตรการที่รัดกุมขึ้นโดยให้คนไทยที่กลับจาก
เกาหลีใต้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งหมดต้องเข้ากระบวนการคัดแยกที่ฐานทัพ เรือสัตหีบ หากมีไข้จะนาตัวส่ง
เข้ารั กษาที่โ รงพยาบาลที่เตรี ย มไว้ทัน ที หากไม่มี ไข้ จะส่ ง ตัว กลั บบ้า นโดยมีเจ้ าหน้าที่ ส าธารณสุ ข คอยติดตาม
ตรวจสอบอาการ รวมทั้งให้มีการติดตามแรงงานกลุ่มแรกให้มากักตัวเองต่อจนครบ 14 วัน หากไม่ปฏิบัติจะมีการ
ดาเนินการตามกฎหมายควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งมีโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
2.4.2 มาตรการปิดด่านชายแดนถาวรตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยส่งผลให้เกิดการแออัด
ของแรงงานต่างด้าวที่ต้องการเดินทางกลับบ้านเนื่องจากสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร ปิดกิจการชั่วคราว
และจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด 19 ทีบ่ ริเวณด้านชายแดนในหลายจังหวัด รัฐบาลได้แก้ปัญหาเพื่อ
ลดการรวมตัวของแรงงานต่างด้าวบริเวณชายแดนโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ๒๕๖๓ ผ่อนปรนให้
แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว กัมพูชา และเมียนมาและผู้ติดตามที่การอนุญาตให้อยู่และทางานในประเทศไทยสิ้นสุด
ลง สามารถอยู่ในประเทศและทางานได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ส่วนแรงงานที่รอเดินทาง
กลับประเทศ ณ บริเวณด่านชายแดน ทางการได้อนุญาตเฉพาะแรงงานที่ตกค้างให้เดินทางกลับประเทศได้
2.4.3 มาตรการด้านการตรวจวินิจฉัยโรค ซึ่งกาหนดให้ เฉพาะผู้มีประวัติเสี่ ยงสามารถได้รับการ
วินิจฉัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนผู้ไม่มีประวัติเสี่ยงและประสงค์จะรับการตรวจวินิจฉัยเองต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
ซึ่งมีอัตราค่อนข้างสูง โดยกระทรวงสาธารณสุขให้เหตุผลว่ามีข้อจากัดด้านอุปกรณ์และบุคลากร จึงจาเป็นต้องใช้
สาหรับการดูแลผู้ปุวยก่อนนั้น ยังเป็นประเด็นที่มีข้อถกเถียงว่าควรใช้การตรวจวินิจฉัยโรคอย่างกว้างขวางเพื่อให้
สามารถพบผู้ปุวยหรือผู้ติดเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการได้รวดเร็วจะช่วยปูองกันการระบาดได้ง่ายกว่า และสามารถ
ลดอัตราผู้ปุวยใหม่ลงได้ ขณะที่อีกฝุายเห็นว่าควรจากัดการตรวจวินิจฉัยเฉพาะผู้มีประวัติเสี่ ยงตามแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุข
2.4.4 การรณรงค์ให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยในช่วงเริ่มแรกของการระบาดของเชื้อโควิดเพื่อ
ปูองกันโรคส่งผลให้เริ่มเกิดการขาดแคลนหน้ากากอนามัยในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ทาให้เกิดการกักตุนหน้ากาก
อนามั ย และเจลล้ า งมื อ การขึ้ น ราคา การขาดแคลน อุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า ว รวมทั้ ง มี ร ายงานว่ า เริ่ ม มี ก าร
ขาดแคลนหน้ากากอนามัยในสถานพยาบาลบางแห่ง ทั้งสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน รั ฐบาลแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โดยกาหนดเป็นสินค้าควบคุมราคา สนับสนุน การใช้หน้ากากผ้าสาหรับผู้ไม่ติดเชื้อ ให้โรงงานเพิ่มการผลิต
และมีมาตรการกระจายหน้ากากอนามัยไปยังประชาชนและสถานพยาบาล โดยจัดตั้งศูนย์กระจายหน้ากากอนามัย
ทีม่ ีกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงพาณิชย์ร่วมกันรับผิดชอบ
3. มาตรการด้านการศึกษาและผลกระทบ
3.๑ มาตรการก่อนมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (1 - 16 มีนาคม ๒๕๖๓) มาตรการที่ใช้ในช่วงนี้
เป็นมาตรการภายในของสถานศึกษานั้น ๆ ซึ่งกาหนดขึ้นกรณีพบว่ามีเจ้าหน้าที่หรือนักศึกษาในสังกัดเป็นผู้มีประวัติ
เสี่ยง ส่วนใหญ่ใช้มาตรการปิดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวในระยะเวลาที่ กาหนด เช่น การให้ปิดการทางาน
คณะนิ ติ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น เวลาหนึ่ ง สั ป ดาห์ การปิ ด การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย น
พระหฤทัยดอนเมืองเป็นเวลา ๑๔ วัน ต่อมาสถานศึกษาอื่นอีกจานวนหนึ่งได้ทยอยกันประกาศใช้มาตรการภายใน
เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศงดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 16 – 22 มีนาคม ๒๕๖๓ และให้เริ่มใช้

๕

การเรี ย นการสอนทางออนไลน์ นั บ แต่ วั น ที่ 23 มี นาคม ๒๕๖๓ เป็ นต้ น ไป สถาบั นเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กาหนดให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓
เป็นต้น
3.2 มาตรการตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานด้านการศึกษา (วันที่ 17 มีนาคม
๒๕๖๓ เป็นต้นไป) มีดังนี้ กระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้ สถานศึกษาในสังกัดและกากับปิดการเรียนด้วยเหตุพิเศษ
และให้จัดการเรียนการสอนด้วยการไม่ต้องเข้าชั้นเรียน ปรับการเรียนการสอนเป็นทางออนไลน์ ๕ ส่วนกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งพิจารณาหยุดการเรียนการสอนทุก
รูปแบบและใช้การสอนแบบออนไลน์เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ขอให้ยกเลิกการฝึกงานหรือปรับเปลี่ยน
ก าหนดระยะเวลาและกิ จ กรรมอื่ น ที่ เ หมาะสมทดแทน รวมทั้ ง ปรั บ รู ป แบบการสอบและการประเมิ น ผลที่ มี
ประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับรูปแบบการสอนแบบออนไลน์๖ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งปิดการเรียนการสอน ๑๔ วัน ตั้งแต่ ๑๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้เลื่อนการรับนักเรียน
การสอบคัดเลือก และการมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ไปจนกว่า สพฐ. จะแจ้ง
ให้ทราบในโอกาสต่อไป
3.3 ปัญหา ข้อจากัดและผลกระทบที่พบ
มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานด้านการศึกษามีลักษณะเป็นมาตรการชั่วคราว
ไม่มีรายละเอียดอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของครู อาจารย์ นักเรียนในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ แนวทางในการวัดผลการศึกษา อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบรายงานผลกระทบของมาตรการดังกล่าวที่ชัดเจน
ส่วนหนึ่งอาจเนื่องจากมาตรการออกมาในช่วงใกล้ปิดภาคการศึกษาของโรงเรียนทั่วไป อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกต
เบื้องต้นว่าหากสถานการณ์ระบาดยังไม่คลี่คลายไปจนถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งจะมีการเปิดเรียนอีกครั้ง โรงเรียนบาง
แห่งอาจมีข้อจากัดด้านความพร้อมของอุปกรณ์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์
อันอาจเป็นปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ นักเรียน นักศึกษาบางกลุ่ม โดยเฉพาะที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล
หรือมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนอาจมีอุปสรรคในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางออนไลน์
4. มาตรการด้านเศรษฐกิจและผลกระทบ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอันเนื่องจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่วนหนึ่งเกิดจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด 19 ไปทั่วโลก ทาให้หลายประเทศมีมาตรการจากัดการเคลื่อนย้ายของคนทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศเพื่อยับยั้งการระบาดของเชื้อไวรัส ในส่วนของประเทศไทย ผลกระทบที่เกิดขึ้นช่วงแรกเป็นผลกระทบต่อ
ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นหลักเนื่องจากการระบาดในจีนทาให้นักท่องเที่ ยวชาวจีนที่เดินทางมาไทยลดลง
อย่างมาก และในที่สุดรัฐบาลจีนได้ห้ามบริษัทนาเที่ยวทั่วประเทศหยุดดาเนินกิจกรรมท่องเที่ยว ต่อมาหลังเกิดการ
ระบาดในวงกว้างมากขึ้น ทาให้รัฐบาลเริ่มมีมาตรการเพื่อควบคุมการระบาดที่เข้มข้นขึ้น ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม
๒๕๖๓ เป็นต้นมา เช่น การกักตัวผู้เดินทางมาจากประเทศเสี่ยง การจากัดการเดินทางข้ามเขตจังหวัด การปิด
๕

ประกาศกระทวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาให้สถานศึกษาในสังกัดและในกากับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดเรียน
ด้วยเหตุพเิ ศษ
๖
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝูาระวังการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด - ๑๙ (ฉบับที่ ๓) : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ ปูองกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด – ๑๙

๖

สถานบันเทิงและสถานที่ซึ่งมีคนมาร่วมจานวนมาก อาทิ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า สถานที่ออกกาลัง โรงเรียน
กวดวิชา และการงดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการชุมนุมของคนจานวนมาก เช่น การแข่งขันกีฬา งานฝึกอบรม/
สั มมนา งานบั น เทิง งานแสดงสิ น ค้า เป็ น ต้น ทาให้ ผู้ ประกอบธุรกิจดังกล่ าว รวมถึงลู กจ้างและแรงงานได้รั บ
ผลกระทบจากการขาดรายได้ ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว รัฐบาลได้ออกมาตรการบรรเทาผลกระทบ
ด้านต่างๆ สาหรับด้านเศรษฐกิจมีมาตรการดังนี้
4.1 มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทย ระยะที่ ๑๗ เมื่อวันที่
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย
4.1.1 มาตรการสาหรั บผู้ประกอบการ แบ่งเป็นมาตรการด้านการเงิน ได้แก่ การให้สิ นเชื่อ
ดอกเบี้ยต่า (อัตราดอกเบี้ย 2 % เป็นเวลา 2 ปี) การพักต้นเงินลดอกเบี้ยและขยายระยะเวลาชาระหนี้แก่ลูกหนี้
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ การผ่อนปรนเกณฑ์การปรับโครงสร้างหนี้ การให้สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานของ
สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม (อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3 % เป็นเวลา 3 ปี) มาตรการด้านภาษี เช่น
การลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายจาก 3 % เหลือ 1.5 % (เมษายน – กันยายน 2563) การส่งเสริมเสถียรภาพการ
จ้างงงาน (สามารถนาค่าจ้างลูกจ้างมาหักรายจ่ายได้ 3 เท่า) การเร่งคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการ
4.1.2 มาตรการสาหรับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ได้แก่ การบรรเทาภาระการจ่าย
ค่าน้าประปา ค่าไฟฟูาและคืนค่าประกันการใช้ไฟ การลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง
การบรรเทาภาระค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าตอบแทนในการให้บริการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 และการนาเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการออมมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นการชั่วคราว
4.1.3 มาตรการสาหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ได้แก่ การจัดหา
หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ การเยียวยาผู้ถูกเลิกจ้างและค่ารักษาพยาบาล การเสริมสร้างศักยภาพคนงาน
4.2 มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ระยะที่ 2๘ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย
4.2.1 มาตรการสาหรับแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม
ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส ได้แก่ การชดเชยรายได้แก่กลุ่มเปูาหมายประมาณ 3 ล้านคน ซึ่ง
ได้รับผลกระทบจากการหยุดประกอบกิจการของสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส เช่น สนาม
มวย สนามกีฬา ผั บ สถานบั นเทิ ง โรงมหรสพ นวดแผนโบราณ ฯลฯ หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น โดยได้รับเงิน
ช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2563) การฝึกอบรมเพิ่มทักษะ
หรือจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
4.2.2 มาตรการสาหรับประชาชน ได้แก่ การให้สินเชื่อฉุกเฉิน (ไม่มีหลักประกัน) วงเงินต่อราย
ไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกิน 0.10 % ต่อเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน การให้สินเชื่อ
๗

กระทรวงการคลัง, 10 มีนาคม 2563,มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทย ทั้ง
ทางตรงทางอ้อมระยะที่ ๑ สืบค้นจาก http://www.fpo.go.th/main/News/Press-conference/12793.aspx#
๘

ข่าวกระทรวงการคลัง, ฉบับที่ 25/2563 วันที่ 24 มีนาคม 2563, มาตรการดูและและเยียวยาผลกระทบจากไวรัส
โคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2

๗

พิเศษเพิ่มเติม (มีห ลักประกัน) วงเงินต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 0.35 % ระยะเวลา
ไม่เกิน 3 ปี การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่าสาหรับสานักงานธนานุเคราะห์ คิดดอกเบี้ยจากประชาชนไม่เกิน 0.125 %
ต่อเดือน ระยะเวลา 2 ปี การเลื่อนเวลาชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออกไปถึงเดือนสิงหาคม 2563 การเพิ่ม
วงเงิน หั ก ลดหย่ อนค่ า เบี้ ย ประกั น สุ ข ภาพจาก 15,000 บาทเป็ น 25,000 บาท ยกเว้ น ภาษี เ งิน ได้ ส าหรั บ
ค่าเสี่ยงภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ การฝึกอบรมเพิ่มทักษะ หรือจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
4.2.3 มาตรการสาหรับผู้ประกอบการ ได้แก่ การให้สินเชื่อสาหรับผู้ประกอบการรายย่อยในธุรกิจ
ทัวร์ สปา ธุรกิจขนส่งที่เกี่ยวข้อง (รถทัวร์ เรือนาเที่ยว แท็กซี่ ฯลฯ) โรงแรม บริษัทนาเที่ยว ร้านอาหาร วงเงิน
ต่อรายไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3 % สาหรับ 2 ปีแรก ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี การเลื่อนเวลาการ
ชาระภาษีเงินได้นิติบุคคลไปเป็นภายใน 31 สิงหาคม 2563 หรือ 1 กรกฎาคม 2563 แล้วแต่กรณี การเลื่อน
เวลายื่ น แบบแสดงรายการ น าส่ ง และช าระภาษี ที่ ก รมสรรพากรจั ด เก็ บ ให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการที่ ต้ อ งปิ ด สถาน
ประกอบการตามคาสั่งทางราชการ หรือผู้ประกอบการอื่นที่ได้รับผลกระทบโดยพิจารณาเป็นรายกรณี การขยาย
เวลาชาระภาษีให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสินค้าน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน การขยายเวลายื่นแบบรายการและ
ชาระภาษีของสถานบริการที่จัดเป็นบริการตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตซึ่งต้องปิดกิจการชั่วคราว (ไนต์คลับ
ผับ บาร์) ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับของที่ใช้รักษา วินิ จฉัยหรือปูองกันโรคติดเชื้อ การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมการโอนและจานองอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วย
อาคารชุด
4.2.4 มาตรการเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะกรณีธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่ การให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ
ในธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วโดยให้ ธ นาคารออมสิ น เป็ น หลั ก การเลื่ อ นการจ่า ยค่ า เช่ า ที่ ร าชพั ส ดุ ส าหรั บผู้ เ ช่ า ประเภท
ผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องออกไปจนถึงเดือนกันยายน 2563 การปรับลดอัตราภาษี
สรรพสามิตน้ามันเชื้อเพลิ งสาหรับเครื่องบินไอพ่นจาก 4.726 บาทต่อลิตร เป็น 0.20 บาทต่อลิตรจนถึงวันที่
30 กันยายน 2563
4.3 มาตรการสาหรับนายจ้างและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ภายใต้มาตรการเร่งด่วนของ
กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย
4.3.1 มาตรการสาหรับแรงงานไทยที่ทางานในต่างประเทศ ได้แก่ การจัด ทาฐานข้อมูลของ
แรงงานไทยที่เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือตามความต้องการ
4.3.2 มาตรการสาหรับนายจ้างและลูกจ้างในระบบประกันตน ได้แก่ การให้ลูกจ้างที่ไม่ได้ทางาน
เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยที่นายจ้างรับรอง หรือนายจ้างไม่ให้ทางานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ให้ได้รับเงินทดแทนการขาด
รายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้ างตลอดระยะเวลาที่ไม่ได้ทางานแต่ไม่เกิน 180 วัน กรณีห น่ว ยงานภาครัฐ
มีคาสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการชั่ วคราว และลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้าง ให้ได้รับเงินทดแทน
การขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างแต่ไม่เกิน 60 วัน (ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2563) การลด
อั ต ราเงิ น สมทบนายจ้ า งและผู้ ป ระกั น ตนในส่ ว นของนายจ้ า งจากเดิ ม ร้ อ ยละ 5 ของค่ า จ้ า งผู้ ป ระกั น ตน
เหลื อ ร้ อ ยละ 4 ของค่ า จ้ า งผู้ ป ระกั น ตน และผู้ ป ระกั น ตนจากเดิ ม ร้ อ ยละ 5 ของค่ า จ้ า งผู้ ป ระกั น ตน
เหลือร้อยละ 1 เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563
4.3.3 มาตรการสาหรับแรงงานที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ร้านค้า สถานประกอบการที่หยุดกิจการชั่วคราว ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางาน Part - time การฝึกอบรม
อาชีพแก่แรงงานและแรงงานนอกระบบ

๘

4.3.4 มาตรการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ได้แก่ การชะลอการอนุมัตินาเข้าแรงงานต่างด้าวตั้งแต่
วันที่ 23 มีนาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ การผ่อนปรนให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และ
เมียนมา ที่ได้ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ซึ่งนายจ้างหรือผู้ได้รับอนุญาตให้นา
คนต่ างด้ า วมาท างานได้ ยื่ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ความต้อ งการจ้ า งแรงงานต่ างด้ า วกั บ กระทรวงแรงงาน ภายในวั น ที่
31 มีนาคม 2563 และไม่สามารถดาเนินการขอตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้ทันภายใน
กาหนด ให้สามารถอยู่ในประเทศไทยได้ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้ติดตาม
4.4 ปัญหา ข้อจากัด และผลกระทบที่พบ
4.4.1 ข้อมูล ณ ปี 2562 ระบุว่ามี แรงงานนอกระบบจานวน ๒๐.๔ ล้านคน หรือร้อยละ ๕๔.๓
จากผู้มีงานทาทั้งหมด ๓๗.๕ ล้านคน ในจานวนนี้ร้อยละ ๓๓.๑ ทางานภาคบริการและการค้า และร้อยละ 10.5
ท างานภาคการผลิ ต ขณะที่ ก ลุ่ ม เปู า หมายตามมาตรการชดเชยรายได้ ก าหนดไว้ เ พี ย ง 3 ล้ า นคน ซึ่ ง อาจ
ไม่ครอบคลุมแรงงานกลุ่มนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสได้ นอกจากนี้ มีรายงานว่า หลังจากเปิดให้
ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ มีผู้ลงทะเบียนเป็นจานวน ๑๐ ล้านคน มากกว่าที่กาหนดเปูาหมายไว้
และพบว่าช่วงแรกมีผู้ลงทะเบียนหลายคนประสบปัญหาไม่อาจลงทะเบียนได้ เนื่องจากระบบลงทะเบี ยนออนไลน์
ไม่มีศักยภาพในการรองรับอย่างเพียงพอ ซึ่งต่อมาได้มีความพยายามแก้ไขในเรื่องนี้
4.4.2 มาตรการผ่อนปรนให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถอยู่และทางานใน
ประเทศไทยต่อไปได้เป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 นั้น เป็นมาตรการเพื่อแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งควรรอดูว่าภายหลังจากพ้นเวลาผ่อนผันแล้ว กระทรวงแรงงานจะมีมาตรการช่วยเหลืออื่นใด
เพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสถานการณ์ระบาดยังไม่คลี่คลายและผู้ประกอบการยังไม่สามารถ
กลับมาประกอบธุรกิจได้ แรงงานต่างด้าวอาจหางานทาได้ยากแม้ว่ากระทรวงแรงงานจะผ่อนผันให้ทางานต่อไปได้
ก็ตาม
5. มาตรการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลกลุ่มต่าง ๆ และผลกระทบ
5.1 คนไร้บ้าน
ข้อมูลการสารวจจานวนคนไร้บ้านระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในเขตเทศบาลขนาด
เล็กและขนาดกลางในแต่ละจังหวัด รวม ๑๒๔ อาเภอ ๗๗ จังหวัด โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีเส้นทางรถไฟผ่าน พบว่า
มี ค นไร้ บ้ า นทั้ ง ในพื้ น ที่ ส าธารณะและศู น ย์ พั ก คนไร้ บ้ า นแบบเปิ ด ของทั้ ง ภาคประชาสั ง คมและภาครั ฐ
(บ้ านอิ่มใจ กรุ ง เทพมหานคร) จ านวนทั้ง สิ้ น ๒,๗๑๙ คน เป็นเพศชายร้อยละ ๘๖ และเพศหญิง ร้อยละ ๑๔
ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๕๗ อยู่ในช่วงวัยแรงงานตอนปลาย (อายุ ๔๐ - ๕๙ ปี) และเป็นผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ ปี
ขึ้นไป) ร้อยละ ๑๘ ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๕๒ อาศัยอยู่ตัวคนเดียว ๙ ข้อมูลจากมูลนิธิอิสรชน พบว่าระหว่าง
ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากจานวน ๓,๖๓๐ คน เป็น ๓,๙๙๓ คน และ
๔,๓๙๒ คน ตามลาดับ โดยใน ปี ๒๕๖๐ มีเพศชายมากกว่าเพศหญิง แต่ในปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ เพศหญิงกลับมี
จานวนมากกว่าเพศชาย๑๐
๙

จาก เผยผลสารวจคนไร้บา้ นทั่วประเทศพบ 2,719 ราย เสนอรัฐสนับสนุนสร้างบ้านกลางให้คนตกงาน-ผู้ป่วยมีที่อยู่
อาศัย. ๒๕๖๓. โดย ไทยโพสต์. สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/main/detail/55403
๑๐
จาก ปัญหาสังคม ปัญหาของใคร? คนไร้บา้ นเพิ่มขึ้นใน กทม. สวนทางโครงการบ้านใหม่ผุดขึ้นไม่จากัด. ๒๕๖๓. โดย
PROPHOLIC. สืบค้นจาก https://propholic.com/prop-talk/ปัญหาสังคม-ปัญหาของใคร/

๙

มาตรการของรัฐที่เกี่ยวข้องและผลกระทบ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับอุปกรณ์ปูองกันโรค (หน้ากาก
อนามัย และเจลล้างมือ) เช่น การจัดหา แจกจ่าย และควบคุมราคา ซึ่งมีรายงานว่ามีการนาหน้ากากอนามัยไป
แจกจ่ายในชุมชนกว่า ๒,๐๐๐ แห่งในกรุงเทพมหานคร การจัดกิจกรรมสอนการทาหน้ากากอนามัย DIY ให้กับ
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุสานักงานเขตดินแดง การส่งเสริมการใช้หน้ากากที่ทาจากผ้า นอกจากนี้เป็นมาตรการเกี่ยวกับ
การรณรงค์ในการดูแลตนเอง (ล้างมือ รักษาระยะห่างทางสังคม) การห้าม/จากัดการเดินทางข้ามจังหวัด
สาหรับผลกระทบ ข้อมูลจากเครือข่ายคนไร้บ้านระบุว่า ความช่วยเหลือด้านอาหาร (การแจกอาหาร)
ทีค่ นไร้บ้านย่านหัวลาโพงมากกว่า ๒๐๐ คนเคยได้รับก่อนการระบาดของไวรัส ขณะนี้ได้รับลดลงอย่างชัดเจน
5.2 ผู้สูงอายุ
ข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า ประชากรของประเทศไทย
ที่มีอายุ ตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป มี 4,764,684 คน เป็นเพศชาย 1,804,914 คน คิดเป็น ร้อยละ 38 เพศหญิง
2,959,770 คน คิดเป็น ร้อยละ 62 กระจายอยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศ ๑๑ สาหรับข้อมูลผู้ปุวยที่ติดเชื้อ
ไวรัสฯ ในประเทศไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 พบว่าผู้ปุวยเสียชีวิตด้วยเชื้อไวรัสดังกล่าว จานวน 10 ราย
เป็นผู้สูงอายุ 3 ราย ในจานวนนี้ 2 รายเป็นผู้มีโรคประจาตัว
มาตรการของรัฐที่เกี่ยวข้องและผลกระทบ
5.2.1 เมื่ อ วั น ที่ 25 มี น าคม ๒๕๖๓ รั ฐ บาลได้ อ อกข้ อ ก าหนดออกตามความในมาตรา 9
แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ซึ่งได้มีข้อกาหนดประการ
หนึ่งให้บุคคลกลุ่มเสี่ยง รวมถึง ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป อยู่ในเคหสถานหรือบริเวณสถานพานักของตนเว้นแต่
มีความจาเป็นต้องพบแพทย์ รักษาพยาบาล การทาธุรกรรมทางการเงิ น บริการส่งสินค้าเพื่อการบริโภคอุปโภค
ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร การซื้อขายอาหาร การติดต่อด้านคดีกับตารวจ อัยการ หรือศาล นอกจากนี้กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีข้อสั่งการให้สถานสงเคราะห์ ในสังกัด มีมาตรการคุมเข้มการดูแลรักษา
ความสะอาด เช่น การล้างมือ การใช้เจลแอลกอฮอล์ การทาความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ การใส่
หน้ากากอนามัย การตรวจวัดไข้ เป็นต้น๑๒
5.2.2 เมื่ อ วั น ที่ 22 มี น าคม ๒๕๖๓ กระทรวงมหาดไทยได้ สั่ ง การให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
ทั่วประเทศดาเนินมาตรการปูองกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้าสู่
หมู่บ้าน/ชุมชน โดยในส่วนของผู้สูงอายุ ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ให้คาแนะนาแก่ผู้สูงอายุ
รวมทั้งกลุ่มผู้ปุวยเรื้อรังในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่ มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ง่าย ให้หลีกเลี่ยงการ
พบปะและสัมผัสกับบุคคลที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร จากต่างประเทศ จากประเทศเพื่อนบ้าน หรือ บุคคล
ทีม่ ีการเดินทางไปยังสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดที่มีคนแออัดเบียดเสียด บุคคลที่เป็นผู้ที่อยู่ในระยะใกล้ชิดกับ
ผู้ปุวยติดเชื้อ โควิด-19 รวมทั้งงดกิจกรรมนอกบ้าน และงดการไปในที่ชุมชน๑๓
๑๑

จาก ผลการศึกษา พบ ผู้สูงอายุเสี่ยงที่สุดจากโรคโควิด-19 , โดย TNN ช่อง 16, ๒๕๖3. สืบค้นจาก
https://www.tnnthailand.com/content/33617
๑๒
จาก 'รมว.พม.' สั่งเข้มงวดรักษาความสะอาด ปูองกันไวรัสโควิด-19 , โดย กรุงเทพธุรกิจ, ๒๕๖3. สืบค้นจาก
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/870787
๑๓
จาก มท.สั่ง ผวจ.วาง 5 มาตรการ กันโควิดระบาดสู่หมู่บา้ น-ชุมชน, โดย เดลินิวส์, ๒๕๖3. สืบค้นจาก
https://www.dailynews.co.th/politics/764394

๑๐

5.2.3 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติ
เพื่อปู องกัน การแพร่ ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยมีสาระสาคัญเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ คือ ให้ ผู้สู งอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปและกลุ่มคนที่มีโ รคประจาตัว ได้แก่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ เช่น
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลื อดหั วใจและสมอง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ ซึ่งมี
ภูมิคุ้มกันต่าตามธรรมชาติของโรคและด้วยยาที่ใช้รักษา อยู่แต่ในเคหสถานหรือที่พานักของตน ยกเว้นกรณีมีเหตุ
จาเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ และให้ อสม. ที่มีอายุไม่เกิน 70 ปีต้องปฏิบัติตามมาตรการปูองกันโรคตามที่
กาหนดในข้อ 11 ของข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุก เฉิ น พ.ศ. 2558 (ฉบั บ ที่ 1) นอกจากนี้ ประกาศฯ ยั งขอให้ บุ คคลใกล้ ชิด หรื อผู้ ดูแ ลผู้ สู ง อายุ ป ฏิบั ติ ต าม
ข้ อ แนะน าของทางราชการอย่ า งเคร่ ง ครั ด และหลี ก เลี่ ย งการสั ม ผั ส ผู้ สู ง อายุ ห รื อ กลุ่ ม คนที่ มี โ รคประจ าตั ว ฯ
โดยตรง๑๔
5.2.4 ปัจจุบันยั งไม่พบรายงานผลกระทบของมาตรการรัฐข้างต้น ต่อผู้สูงอายุที่ชัดเจน อย่างไร
ก็ตาม มาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ไปสู่ชุมชนที่ให้ อสม. เข้าไปสอดส่องดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ
ในชุมชนเป็น การเฉพาะจะมีส่ วนช่ว ยให้ทางการได้รับทราบสถานการณ์ผู้ สูงอายุ รวมถึงปัญหาหรือผลกระทบ
ที่ผู้สูงอายุได้รับ เพื่อนาไปพิจารณากาหนดมาตรการดูแลหรือช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป
5.3 คนพิการ
ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2563 มี คนพิก ารที่มี บัต รประจ าตั ว คนพิ การจ านวน 2,027,500 คน
เป็นชาย 1,058,405 คน เป็นหญิง 969,095 คน ในจานวนนี้ เกือบครึ่งหนึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
(1,002,083 คน) รองลงมาเป็นผู้พิการทางการได้ยิน (382,615) และทางการเห็น (191,965 คน)
มาตรการของรัฐที่เกี่ยวข้องและผลกระทบ
5.3.1 มีรายงานว่า กรมส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ ลงพื้นที่ นาถุงยังชีพ รวมทั้ง
หน้ากากอนามัยไปให้ ครอบครัวคนพิการเพื่อปูองกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา 2019๑๕ อย่างไรก็ตาม
คนพิการที่เป็นโรค Spinal Muscular Atrophy และ DSMA- Distal Spinal Muscular Atrophy ซึ่งทาให้
กล้ามเนื้ออ่อนแรง และมีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจและปอด ไม่อาจใช้หน้ากากผ้าแทนหน้ากากอนามัย ได้เนื่องจาก
จะรู้สึกเหนื่อย ส่วนคนพิการที่เป็นผู้ปุวยติดเตียงประสบปัญหาการขาดแคลนแอลกอฮอล์ที่ต้องใช้สาหรับล้างแผล
ในทุกๆ วัน ๑๖ คนพิการคนตาบอดซึ่งต้องใช้มือสัมผั สสิ่งต่าง ๆ จาเป็นต้องได้รับการจัดหาหน้ากากอนามัยและ
เจลล้างมืออย่างเพียงพอ

๑๔

จาก กลัวโควิด-19 ผวจ.นนทบุรปี ระกาศให้คนแก่เกิน 60 ปี มีโรคประจาตัวอยู่บ้าน, โดย ไทยรัฐออนไลน์,
๒๕๖3. สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/news/local/central/1808483
๑๕
จาก พม.ดูแลคนพิการเข้าถึงบริการสุขภาพ หลัง COVID-19 ระบาด, ข่าวไทยพีบีเอส, 2563. สืบค้นจาก
https://news.thaipbs.or.th/content/289821
๑๖
จาก คนตาบอดและปอดน้อยๆ ใช้ชีวิตอย่างไรในโควิค 19, 2563. สืบค้นจาก https://thisable.me/
content/2020/03/605

๑๑

5.3.2 มาตรการเกี่ยวกับการรักษาระยะห่างทางสังคม มีผลกระทบต่อคนพิการทางสายตาซึ่ง ยัง
ต้องการความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง๑๗ ผู้สูงอายุและคนพิการประสบปัญหาการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าและ
ต้องการช่องทางอานวยความสะดวกเป็นพิเศษ และบางคนอาจมีอุปสรรคในการสั่งซื้อทางออนไลน์
5.3.3 มาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เช่น การสั่งให้ปิดห้างสรรพสินค้า สถาน
บันเทิง ปิดตลาดหรือวัด อาจเป็นอุปสรรคสาหรับคนพิการในการเข้าถึงเครื่องอุปโภคและบริโภค และกระทบต่อ
การประกอบอาชีพของคนพิการบางคนอีกด้วย เช่น ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล๑๘ นอกจากนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารคาดการณ์ ว่ า ผลจากการปิ ด สถานประกอบการบางประเภทจะท าให้ มี ค นพิ ก าร
ตกงานไม่น้อยกว่า 300 คนทั่วประเทศ๑๙
5.3.4 มาตรการช่วยเหลือคนพิการที่เป็นผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลและได้รับผลกระทบ รัฐ บาลได้
เปิด ให้ล งทะเบีย นเพื่อ รับ เงิน ช่ว ยเหลือ ค่า ครองชีพ เดือ นละ 5,000 บาทได้๒๐ ส่วนการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การตกงาน กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้จัดการอบรมด้านไอทีและค้าขายออนไลน์ให้แรงงานที่เป็น
ผู้พิการผ่านศูนย์ฟื้นฟูอาชีพสาหรับ คนพิการ 8 แห่งทั่วประเทศและทางออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย๒๑ และมี
มาตรการในการให้คาแนะนาการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพและช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกด้วย๒๒
5.3.5 เมื่อวัน ที่ 30 มีนาคม ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือ คนพิการ 4 ประการ คือ 1) การจ่ายเงินเยียวยาผู้พิการที่มีบัตรประจาตัว
คนพิการ สองล้านกว่าคนทั่วประเทศ รายละ 1,000บาท เพิ่มเติมจากเบี้ยผู้พิการที่ให้ทุกเดือนอยู่แล้ว โดยใช้เงิน
จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และจะประสานกรมบัญชีกลางเพื่อให้เงินโอนตรงเข้าบัญชีใน
เมษายนนี้ 2) พักชาระหนี้คนพิการที่กู้เงินจากกองทุนฯ เป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากเมษายน กองทุนฯ มีลูกหนี้
1.34 แสนราย มู ล หนี้ 3.8 พั น ล้ า นบาท 3) เสนอคณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ ท บทวนมติ ใ นการเพิ่ ม เบี้ ย ผู้ พิ ก าร
เป็น 1,000บาท โดยให้แก่ผู้ที่มีบัตรผู้พิการทุกคนทั่วถึง 2 ล้านคนแม้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ 4) ให้มีการ
ปรั บ ปรุ ง ระเบีย บการกู้เงินกองทุน ฯ ให้ผู้ พิการกู้ได้รายละไม่เกิน 10,000บาท โดยไม่ต้องมีผู้ ค้าประกัน ไม่มี
ดอกเบี้ย ระยะเวลาปลอดการชาระหนี้ 1 ปี วงเงิน 2,000 ล้านบาท
5.4 กลุ่มนักโทษและผู้ต้องขังในเรือนจา
๑๗

จาก คนตาบอดและปอดน้อยๆ ใช้ชีวิตอย่างไรในโควิด 19, 2563. สืบค้นจาก https://thisable.me/
content/2020/03/605
๑๘
จาก จ่อ 'เลื่อนออกสลาก' หลังผู้คา้ ร้องคลัง 'โควิด' ทายอดขายลด, กรุงเทพธุรกิจ, 2563. สืบค้นจาก
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/872149
๑๙
จาก คาด ‘พิษเศรษฐกิจ-โควิด’ ทาคนพิการ ตกงาน, มติชน, 2563. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/
news-monitor/news_2086916
๒๐
จาก กองสลากฯแจงแล้ว คนซื้อลอตเตอรี่งวด 1 เม.ย.63 ต้องทาไง หลังเลื่อนออกหวย, ข่าวสดออนไลน์, 2563.
สืบค้นจาก https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_3819100
๒๑
จาก คาด ‘พิษเศรษฐกิจ-โควิด’ ทาคนพิการ ตกงาน, มติชน, 2563. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/
news-monitor/news_2086916
๒๒
จาก พม.ดูแลคนพิการเข้าถึงบริการสุขภาพ หลัง COVID-19 ระบาด, ข่าวไทยพีบีเอส, 2563. สืบค้นจาก
https://news.thaipbs.or.th/content/289821

๑๒

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม มีรายงานว่ามีผู้ต้องขังชาย 1 คนในเรือนจากลางราชบุรีได้รับการตรวจพบว่า
ติดเชื้อโควิด -19 จึงมีความกังวลว่าอาจมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มผู้ ต้องขัง เนื่องจากเรือนจา
ในประเทศไทยส่วนใหญ่มีสภาพค่อนข้างแออัดและผู้ต้องขังอาจมีอุปสรรคในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล
มาตรการของรัฐที่เกี่ยวข้องและผลกระทบ
5.4.1 กรมราชทัณฑ์ได้กาหนดมาตรการสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยได้กาชับให้ สวมหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจา และผ่านการคัดกรองวัดไข้ ให้ผู้มีประวัติการเดินทางไปในประเทศกลุ่ม
เสี่ยงหรือสัมผัสหรือใกล้ชิดกับบุคคลกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวอยู่บ้าน ๑๔ วัน และรณรงค์ให้ เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง
ล้างมือด้วยน้า สบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล
5.4.2 มาตรการในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์ได้งดการเยี่ยมญาติเป็นเวลา ๑๔ วัน (วันที่
๑๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) นาผู้ต้องขังทีม่ ีอาการปุวย มีไข้ เจ็บคอไปพบแพทย์ ยกเลิกการทางานของผู้ต้องขังนอก
เรือนจา และคัดกรองผู้ต้องขังใหม่ทุกรายตามมาตรการคัดกรองอย่างเคร่งครัด
5.4.3 มาตรการงดเยี่ยมญาติมีผลกระทบต่อผู้ต้องขัง ดังเห็นได้จากกรณี ผู้ต้องขังในเรือนจาจังหวัด
บุรีรัมย์ก่อการจลาจลเพื่อพยายามหลบหนีออกจากเรือนจาเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม เนื่องจากมีข่าวลือว่ามีนักโทษติด
เชื้อโควิด ๑๙ และผู้ต้องขังมีภาวะเครี ยดจากมาตรการห้ ามเยี่ยมในช่ว งมีการระบาดของเชื้อโควิด 19 ทั้งนี้
มีรายงานว่าเหตุจลาจลที่เรือนจาจังหวัดบุรีรัมย์ทาให้ญาติของผู้ต้องขังในเรือนจาแห่งอื่น ๆ กังวลว่าความเครียด
และสภาพความเป็นอยู่ที่แออัดในเรือนจาในช่วงโรคระบาดเช่นนี้จะทาให้ ผู้ต้องขังมีความเสี่ยงสูง อย่างไรก็ตาม
มีรายงานว่ามีการย้ายผู้ต้องขังไปยังเรื อนจาอื่นเพื่อลดความแออัดและเรือนจาบางแห่ง เช่น เรือนจาจังหวัดระนอง
เจ้าหน้าที่ได้ตั้งกลุ่มไลน์และรายงานสถานการณ์และให้ข้อมูลญาติผู้ต้องขังอย่าสม่าเสมอ รวมทั้งอนุญาตให้ผู้ต้องขัง
ที่มีความประพฤติดีคุยกับญาติผ่านวีดิโอคอลล์ได้๒๓
6. ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น
ในการจั ดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐ บาลได้ประกาศ
มาตรการเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของโรคเป็นระยะ ๆ ตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปและพยายาม
กาหนดมาตรการที่กระทบต่อการดารงชีวิตของประชาชนเท่าที่จาเป็นโดยคานึงถึงความรุนแรงของการระบาดของ
เชื้อไวรัสฯ ประกอบด้วย ในขณะเดียวกัน รัฐบาลได้พยายามดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุม
การระบาดของเชื้อไวรัสฯ และออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและรายได้ที่เกิดจาก
การสั่งปิดกิจการบางประเภทชั่วคราวต่อผู้ประกอบการและแรงงาน และผลกระทบด้านอื่นต่อประชาชนกลุ่มต่าง ๆ
ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 มากกว่าประชาชนกลุ่มอื่น เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ต้องขัง อย่างไรก็ตาม
มาตรการส่ ว นใหญ่ มี ก ารประกาศใช้ ใ นช่ ว งครึ่ ง หลั ง ของเดื อ นมี น าคมหลั ง จากสถานการณ์ ร ะบาด
แพร่ไปในวงกว้างมากขึน้ จึงยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับผลของมาตรการดังกล่าวอย่างชัดเจน อาจต้องรอให้เวลาผ่านไป
อีกระยะหนึ่งซึ่งสานักเฝูาระวังฯ จะได้ติดตามสถานการณ์ต่อไป
-------------------------๒๓

จาก ไวรัสโคโรนา : อธิบดีกรมราชทัณฑ์มั่นใจเรือนจาทั่วประเทศจะปลอดภัยจากโควิด-19, โดย บีบซี ี ไทย, 2563.
สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-52094371

