อักเสบทีจ่ ะต้องใช้เครือ่ งช่วยหายใจ
นพ.โสภณ กล่าวถึงการติดตามกลุม่ เสีย่ งใน
สนามมวยลุมพินวี า่ ค้นหาได้ราว 100 ราย แต่พบ
ผูป้ ว่ ยเพิม่ 32 รายคือเป็นผูป้ ว่ ยรายใหม่ และใน
สนามมวยนัน้ มีผเู้ ข้าชมกว่า 1,000 คน อย่างไร
ก็มติ
ตามชความเสี
น ย่ งจะลดลงแล้วเนือ่ งจากวันทีส่ มั ผัส
โรคคือวันที่ 6 มีนาคมขณะนีผ้ า่ นผลช่วงระยะของ
การฟักตัว 14 วันแล้ว ส่วนผูป้ ว่ ยทีร่ ายงานใหม่ใน
22 มี.ค. 2563
วันนีเ้ ป็นผูท้ ปี่ ว่ ยเมือ่ 2-3 วันทีแ่ ล้ว ดังนัน้ 8ผูท้ เี่ ป็น
กลุ่มเสี่ยงจะต้องสังเกตอาการตนเองต่อเพื่อให้

ข้าราชการหลายคนในทีป่ ระชุม ปรบมือให้กา� ลังใจ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการ สธ. จะได้ให้กรมก
ดูแลย้ายผู้ป่วยไปพักวันจันทร์นี้ เพื่อให
รร.ดังมอบ350ห้องดูแลคนป่วย ผูป้ ว่ ยอาการปานกลาง และอาการหนัก ซึง่
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีตรัฐมนตรี ราชวิทยาลัย นายกสมาคมอุรเวชช์แห่ง
ว่าการ สธ. กล่าวว่า ทีมทีม่ าประชุมวันนี้ เป็นทีม ไทยฯ นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประ
ที่ดีที่สุดของประเทศซึ่งต่างประเทศได้ให้ความ นายกสมาคมเวชบ�าบัดวิกฤตแห่งประ
เชือ่ มัน่ การป้องกันควบคุมโรคและการรักษาต้อง ประมาณการจ�านวนผูป้ ว่ ย และยืนยันว่า เ
เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีรอยต่อ ถ้าผู้ให้การรักษา มีห้องผู้ป่วย มีเครื่องช่วยหายใจเพียง
มั่นใจ ประชาชนก็จะมั่นใจว่63062752
าเราท�าสิ่งที่ดีที่สุด ผูป้ ว่ ยแน่นอน แต่ประชาชนต้องช่วยด้วย
ให้ประชาชนและมาถูกทางแล้ว ค่อยๆ กระชับ ระยะห่างทางสังคม” นพ.ปิยะสกลกล่าว

กฟผ.เริม่ ‘อยูบ่ า้ น หยุดเชือ้ เพือ่ ชาติ’
เมื่ อ วั น ที่ 21 มี น าคม นายสุ ท ธิ ชั ย
จูประเสริฐพร รองผูว้ า่ การบริหาร การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะประธาน
ศูนย์จดั การภาวะวิกฤตโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ของ กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ.
ได้ออกประกาศให้พนักงานปฏิบตั งิ านจากทีพ่ กั
อาศัย (Work from Home) โดยหน่วยงานใด
ทีม่ คี วามพร้อมสามารถด�าเนินการได้ตงั้ แต่วนั
ที่ 20 มีนาคม-30 เมษายน 2563 หรือจนกว่า
จะมีประกาศเพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงการ
ติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ใน
ที่ท�างานและที่สาธารณะ โดย กฟผ.ได้จัด
เตรียมความพร้อมของระบบสารสนเทศ โดย
เตรียมอุปกรณ์ที่จ�าเป็นต่อการท�างาน พร้อม
น�าเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาช่วยในการท�างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ อาทิ การลงเวลาท�างาน การ
ใช้งานระบบปฏิบัติการต่างๆ ผ่านเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เป็นเครือข่ายภายใน ระบบการ
ประชุมทางไกล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างราบรืน่ ต่อเนือ่ ง ส�าหรับบุคคลภายนอกทีจ่ ะ
เข้ามาติดต่อภายในส�านักงานจะต้องปฏิบตั ติ าม
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ของ กฟผ. อย่าง
เคร่งครัด โดยต้องผ่านจุดคัดกรอง เพือ่ ตรวจวัด
อุณหภูมทิ กุ คนทีเ่ ข้า-ออกอาคาร
“กฟผ.ได้เตรียมมาตรการรองรับและด�าเนิน
การตามแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity Planning : BCP) เพื่อรองรับ
สถานการณ์ไวรัส COVID-19 โดยทดลองปฏิบตั ิ
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่าน
มา ท�าให้การผลิตและส่งจ่ายก�าลังไฟฟ้าให้แก่
ประชาชนสามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนือ่ ง
โดยไม่กระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าของ
ประเทศ” นายสุทธิชยั กล่าว

แจงสถานทูตยุโรป-สหรัฐ

ผูส้ อื่ ข่าวรายงานว่า วันเดียวกัน ทีส่
อัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจ�าประเทศ
อนุทนิ พร้อมด้วย นพ.ศุภกิจ ศิรลิ กั ษณ์
สธ. และ นพ.แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผูแ้ ทน
อนามั ย โลกประจ� า ประเทศไทย บรรย
สถานการณ์และมาตรการของไทยในกา
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน
ตามค�าเชิญของเอกอัครราชทูตสวิตเซอ
ประจ�าประเทศไทย โดยมีเอกอัครราชทูต
สมาชิกสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจัก
ประเทศไทย นักการทูตจากประเทศต่างๆ
สหรัฐอเมริกา เข้าร่วมฟัง
นายอนุทนิ กล่าวว่า ไทยมีความพร้อ
จ�านวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น สามารถบริหา
ทรัพยากรทัง้ สถานพยาบาล บุคลากร ห
การ และเวชภัณฑ์ รวมทัง้ ได้ประสาน ร
ให้ความร่วมมือในการรับดูแลรักษาผูป้ ว่
ไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้ ไทยได
งานกับรัฐบาลจีนและญีป่ นุ่ จัดซือ้ ยาแบบ

