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ข้อเท็จจริง ขณะนี้สหราชอาณาจักรมีผู้ติดเช้ือ COVID-19 จ านวน 85 ราย (ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563) โดย

รัฐบาลอังกฤษได้มีการประชุมฉุกเฉิน (Cobra Meeting) วางแผนรับมือสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 เมื่อ   
วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยรัฐบาลเหน็ว่ามีโอกาสเปน็ไปได้สูงที่จะมีการแพร่ระบาด COVID-19 ใน สหราชอาณาจักร 
เพิ่มข้ึนเป็นวงกว้าง ในกรณีที่สถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดข้ึนได้นั้น อาจจะมีผู้ติดเช้ือดังกล่าว ถึงร้อยละ 80 
ของจ านวนประชากรสหราชอาณาจักรทั้งหมด ทั้งนี้ รัฐบาลได้วางแผนรับมือสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 
แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ 1. การจ ากัดการแพร่กระจาย (Contain the outbreak) 2. ชะลอการแพร่กระจาย (Delaying 
its spread), 3. การบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรค (Mitigating the impact) 4. ท าการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการวินิจฉัยโรคและการรักษา (Implementing a research programme) โดยขณะนี้ สหราชอาณาจักรอยู่
ในระยะจ ากัดการแพร่กระจายของโรค รวมทั้งท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการวินิจฉัยโรคและการรักษาควบคู่ด้วย โดย
รัฐบาลหวังว่าจะสามารถชะลอการระบาดของโรคในระยะสูงสุดไปจนกว่าช่วงฤดใูบไม้ผลิและฤดูร้อนเพื่อให้บริการ
สาธารณสุขแห่งชาติ (National Health Service: NHS) สามารถรับมือกับจ านวนผู้ป่วยได้ ในขณะนี้ รัฐบาลยังไม่มี
นโยบายในการยกเลิกการจัดงานต่างๆ ที่มีการรวมตัวของคนจ านวนมาก  (Social-distancing) เช่น London 
Marathon รวมถึง การปิดโรงเรียน แต่หากสถานการณ์แย่ลงก็อาจจจะต้องสั่งปิดโรงเรียน รวมทั้งให้ประชาชน
ท างานจากที่บ้าน เพื่อชะลอการแพร่ระบาดของไวรัส 

ในส่วนเศรษฐกิจนั้น ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนถึงผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 แต่มี
การคาดการณ์ว่า หนึ่งในห้าของพนักงานอาจจะต้องหยุดงานในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสสงูสดุ โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังจะได้ประกาศแผนงบประมาณที่จัดสรรให้แก่บริการสาธารณสุขแห่งชาติ การช่วยเหลือธุรกิจ และ
เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร ในแผนงบประมาณของรัฐบาลในวันที่ 11 มีนาคมนี้ 

ในส่วนของห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตในสหราชอาณาจักรนั้น ได้มีการเตรียมแผนรับมือกรณีที่ประชาชนมีความ
ตื่นตระหนกและซื้อสินค้าเพื่อกักตุน โดยห้างฯ ได้มีการตุนสินค้าอาหารที่จ าเป็น เช่น Cereals เนื้อสัตว์ และนม  
เป็นต้น ในส่วนของห้างขายสินค้าออนไลน์ Ocado ได้แจ้งลูกค้าของห้างให้สั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าเร็วข้ึนกว่าปกติในช่วงนี้ 
เนื่องจากมีลูกค้าซั่งสื้อสินค้าเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้สินค้าบางชนิดขาดตลาด 

            ที่มา: BBC News และ Sky News 
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ข้อมูลเพ่ิมเติม สคต. ได้สอบถามธุรกิจร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจักรถึงผลกระทบจากสถานการณ์
ระบาดของเช้ือโคโรนาไวรัสดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ร้านอาหารไทยเริ่มได้รับผลกระทบโดย จากกระแสข่าวการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ไดส้่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของผู้บริโภคในการออกมาจับจ่ายและรับประทานอาหารนอกบ้าน 
ท าให้มียอดขายลดลงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่ง สคต. จะไดต้ิดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป  

ค าแนะน าส าหรับประชาชน 

สหราชอาณาจักรได้แนะน าให้ประชาชนกรณีที่ต้องสงสัยว่าอาจติดเช้ือ หรือกรณีกลับจากพื้นทีเ่สีย่ง หรือผู้ที่
มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเช้ือ ต้องกักตัว (self-isolate) อยู่ภายในบ้าน ไม่เดินทางไปในสถานที่พลุกพล่าน ที่ท างาน 
หรือโรงเรียน บริการขนส่งสาธารณะ งดการเยี่ยม โดย Foreign and Commonwealth Office ได้แบ่งกลุ่ม
ประเทศความเสี่ยงเป็น 2 กลุ่มประเทศ โดยผู้เข้าข่ายทั้งหมดให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังโรงพยาบาล คลีนิก หรือ
ร้านขายยา แต่ให้ติดต่อกับ NHS สายด่วน (111) โดยตรง  
กลุ่มท่ี 1 : ผู้ทีเ่ดินทางจากประเทศกลุ่มนี้ถึงแมจ้ะไมม่ีอาการ จะต้องกักตัวในบ้านเป็นเวลา 14 วันหลังจากที่กลับ
มาถึงสหราชอาณาจักร และหลกีเลี่ยงการติดต่อกบัผู้อืน่หลังจากกลับจากพื้นทีก่ลุม่นี้ จะต้องติดตอ่ NHS หรือแจง้ต่อ
แพทย์ทันที ได้แก่  
- จีน ได้แก่ เมือง Wuhan และจงัหวัด Hubei และ ผูท้ี่เดินทางกลบัจากประเทศเหล่าน้ีหลังจากวันที่ 19 

กุมภาพันธ์ 2563 จะต้องแจ้งต่อ NHS ทันทีที่เดินทางกลับถึง สหราชอาณาจักร และหลีกเลี่ยงการติดต่อกับ
ผู้อื่น/กักตัวในบ้าน ได้แก ่

- เกาหลีใต้ ได้แก่ เมือง Daegu และ Cheongdo  

- อิตาลี ได้แก่ ทางตอนเหนือของอิตาลี Lombardy, Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, 

Castiglione D’Adda, Codogna (Lodi Province), Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, 

Terranova dei passerinie, และเมอืงในแคว้น Veneto – Vo  

- อิหร่าน  

กลุ่มท่ี 2 : ผู้ที่เดินทางจากประเทศกลุ่มนีส้ามารถใช้ชีวิตได้ปกติ แต่หากมีอาการต้องสงสัย เช่น ไอ มีไข้สูง และ

หายใจเร็ว เหนื่อยหอบ จะต้องติดตอ่ NHS หรือแจง้ต่อแพทย์ทันที ประเทศในกลุ่ม 2 ได้แก่ 

-  จีน บริเวณอื่นนอกเหนอืจากเมืองในกลุ่มที่ 1 

- เกาหลีใต้ บรเิวณอื่นนอกเหนือจากเมืองในกลุ่มที่ 1 

- อิตาลี บรเิวณอื่นนอกเหนือจากทางตอนเหนือในอิตาลี และเมืองในกลุม่ที่ 1  

- ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน  กัมพูชา ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ สงิคโปร์ 

ไทย และเวียดนาม 

           

สรปุโดย สคต. ลอนดอน 


