
 

 กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสตูล 

 

 
 ฉบับที่ 11 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 21.00 น.  

 
1. สถานการณ์ในต่างประเทศ  

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประเทศจีน รายงานจํานวนผู้ปวยโรคไวรัสโคโรนา 19  "COVID-19" ครั้งแรก 
จํานวน 27 ราย  

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก จํานวน 60,349 ราย รักษาหาย 6,243  ราย 
เสียชีวิต 1,370 ราย พบผู้ป่วยยืนยันในประเทศจีนกระจาย 31 มณฑล จํานวน 59,822 ราย รักษาหาย 6,171  ราย 
เสียชีวิต 1,367 ราย 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ป่วยยืนยันสะสมนอกประเทศจีน จํานวน 527 ราย ใน 25 ประเทศ และ 2 
เขต บริหารพิเศษ (ไมร่วมประเทศไทย)   

รายงานผู้ป่วย อาการรุนแรงสะสมนอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ จํานวน 12 ราย ใน 5 ประเทศ ได้แก่ 
ประเทศสิงคโปร์ (7) ไทย (1) ฝรั่งเศส (1) อิตาลี (2) และอาหรับเอมิเรต (1) 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 องค์การอนามัยโลกได้ระบุชื่อของโรคว่า "COVID-19" (อ่านว่า ซีโอวี 
ไอดี-วันไนน์) ซึ่งมาจาก " Coronavirus disease that was discovered in 2019" หรือ โรคไวรัสโคโรนา-19 มี
รายงานผู้ป่วยยืนยันโรคไวรัสโคโรนา-19 จํานวน 10 ราย ในประเทศญี่ปุ่น จากการตรวจคัดกรอง นักท่องเที่ยวบน
เรือสําราญ Diamond Princess เจ้าหน้าที่ควบคุมโรค กักเรือ ผู้โดยสารและลูกเรือ จํานวน 3,700 คน เป็นเวลา 14 
วัน ที่ท่าเรือโยโกฮามา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 หลังพบนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงติดโรคไวรัส โคโรนา-19 มี
ประวัติเดินทางด้วยเรือดังกล่าว ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผลตรวจยืนยันผู้ติดโรคไวรัสโคโรนา19 เพ่ิมขึ้น 39 
ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อบนเรือสําราญทั้งสิ้น 175 ราย ส่วนเรือสําราญ Westerdam ซึ่งมีแผนจะเข้า เทียบท่าที่
ประเทศไทยในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เทียบท่า  

ประเด็นผู้ต้องขังชาวอังกฤษที่ถูกส่งตัวจากประเทศไทยไปยังประเทศอังกฤษนั้น ก่อนส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน  
ได้มีการตรวจสุขภาพ ตรวจวัณโรค ตรวจเสมหะแล้ว ไม่พบเชื้อระบบทางเดินหายใจ และผู้ต้องขังมีสุขภาพปกติดี 
ประเทศไทยได้ประสานข้อมูลแจ้งผลการตรวจสุขภาพให้กับประเทศอังกฤษทราบแล้ว ข่าวการติดเชื้อของผู้ต้องขัง  
รายนี้จากในเรือนจําประเทศไทยจึงไม่เป็นความจริง 

 

 

รายงานสถานการณ์โรค 
  ไวรัสโคโรน่า  19   (COVID - 19) 

  โดยศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตลู 
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 2. มาตรการในต่างประเทศ 

ประเทศจีนยังคงประกาศปิดเมืองเพ่ือกักกัน หยุดการแพร่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พร้อมหยุด 
ให้บริการ รถบัส รถไฟใต้ดิน เรือ รถไฟ เครื่องบิน ใน 17 เมือง (อู่ฮ่ัน หวงกัง ชื่อปี้ เอ้อโจว จือเจียง เอินซือ เสี้ยว 
ก่าน เสียนหนิง หวงสือ เซียนเถา เฉียนเจียง จิ่นโจว ลีฉวน กว่างโจว และเทียนจิน) รวมถึงเมืองไท่โจว และเมือง  
หางโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง ตั้งด่านคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกจากมณฑลหูเป่ย์ และสร้างโรงพยาบาล  
ชั่วคราวเพ่ือรองรับผู้ป่วยโรคนี้อีกประมาณ 4,400 เตียง สําหรับการควบคุมการเข้าออกพ้ืนที่สายการบินระหว่าง 
ประเทศหลายสายการบินยังคงงดการให้บริการบินไปยังเมืองใหญ่ของประเทศจีน จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 
นอกจากนี้ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ขอความร่วมมือให้ประชาชน  อยู่กับ
บ้านให้มากที่สุดในช่วงเวลาที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 กําลังแพร่ระบาดในขณะนี้ รวมทั้งหลีกเลี่ยง การมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมต่าง ๆ ส่วนประเทศสิงคโปร์ได้มีมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานก่อนเข้า  ทํางาน 
และเพ่ิมการทําความสะอาดจุดที่ประชาชนต้องสัมผัส จับต้องบ่อยขึ้น และเลี่ยงการจับมือทักทายกัน  เนื่องจากจะ
เป็นช่องทางทําให้มีการแพร่ระบาด ขนส่งทางบกสิงคโปร์มีการแจกหน้ากากอนามัย 300,000 ชิ้น (สําหรับให้
ผู้โดยสารที่ไม่สบาย แต่ไม่มีหน้ากากไว้ใช้และต้องนั่งรถเพ่ือไปพบแพทย์) ให้กับคนขับแท็กซี่และรถเช่า  และติดตั้ง
จุดวัดอุณหภูมิร่างกายที่ป้ายรอรถแท็กซี่ โดยคนขับแท็กซี่สามารถขับไปยังจุดตรวจ และรับสติกเกอร์ ประจําวันเพ่ือ
ยืนยันว่าได้ตรวจวัดอุณหภูมิเรียบร้อยแล้ว ประเทศไต้หวันยังมีมาตรการเพ่ิมเติมให้ประชาชน รายงานโรค โดยหาก
ประชาชนฝ่าฝืนจะมีค่าปรับ 150,000 เหรียญไต้หวัน (ประมาณ 150,000 บาท) 

1. องค์การอนามัยโลกจัดประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะฉุกเฉิน (Emergency Committee) ในวันที่ 30 
ม.ค. 63 และประกาศว่าการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่าง 
ประเทศ” (Public Health Emergency of International Concern; PHEIC) หลังจากเชื้อไวรัสดังกล่าว แพร่
ระบาดไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างรวดเร็ว เพ่ือป้องกันหรือลดการแพร่ระบาดข้ามพรมแดน อันจะส่งผล กระทบ
ต่อระบบสาธารณสุข แต่ไม่ได้หมายถึงให้ประเทศทั่วโลกใช้มาตรการจํากัดด้านการค้าต่อจีน หรือจํากัดการ  เดินทาง
ไปยังประเทศจีน  

2. ยกเลิกเที่ยวบินไป-กลับจีนชั่วคราวจนถึงเดือนต้นกุมภาพันธ์ หรืองดเที่ยวบินไปยังเมืองใหญ่ เช่น ปักกิ่ง 
และเซี่ยงไฮ้ ยกตัวอย่างเช่น สายการบินในทวีปยุโรป ได้แก่ British Airways, KLM, Lufthansa, Finnair, EL AI, 
Scandinavian Airlines, Swiss และ Austrian Airlines รวมถึง American Airlines, Air Canada, Eva Air, Air 
Seoul, Indonesia’s Lion Air และ Air India เป็นต้น ได้ยกเลิกเที่ยวบินชั่วคราว ณ วันที่  5 กุมภาพันธ์ 2563 
ยกเลิกสายการบินสหรัฐอเมริกาไปฮ่องกงเป็นเวลา 14 วัน ไต้หวันออกประกาศห้ามชาวจีนทั้งหมดเข้าประเทศ วันที่ 
9 กุมภาพันธ์ 2563 มาเลเซียประกาศห้ามผู้ที่เดินทางจากเจ้อเจียงและเจียงซู เข้าประเทศ เพ่ิมเติมจากเมือง  หูเป่ย์ 
และอู่ฮ่ัน 

3. ประกาศปิดพรมแดน ประเทศที่มีพรมแดนติดกับจีน ได้แก่ รัสเซียประกาศปิดด่านพรมแดนจีน -รัสเซีย 
ฮ่องกงประกาศงดการเดินทางทางเรือและรถไฟความเร็วสูงระหว่างฮ่องกงและจีนประมาณร้อยละ 80 ชั่วคราว  
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4. งดการอนุมัติวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีน เช่น สาธารณรัฐเช็ค ฟิลิปปินส์  
5. ประเทศไทยได้ดําเนินการอพยพพลเมืองไทยจํานวน 138 ราย กลับจากเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 

4 กุมภาพันธ์ 2563 ได้คัดกรองพลเมืองที่เดินทางกลับมาทั้งหมด พบผู้มีอาการป่วยตามนิยามเฝ้าระวัง 4 ราย ได้ส่ง
รักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ ซึ่งผลตรวจของทั้ง 4 รายไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019 
ต่อมาพบผู้มีอาการป่วยระหว่างกักกันเพ่ือเฝ้าสังเกตอาการจํานวน 1 ราย ซึ่งผลตรวจพบเป็นผู้ป่วย ยืนยันติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลชลบุรี ขณะนี้อาการปกติ วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 
2563 ผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์จํานวน 4 ราย ได้รับการส่งตัว กลับไปสังเกต
อาการท่ีเรือนรับรองสัตหีบรวม 3 ราย เนื่องจากมีอาการดีข้ึนไม่มีไข้ ไม่ไอ 

6. ไต้หวันระงับเที่ยวบินไปประเทศจีน ยกเว้นจีนปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เซียะเหมิน และเฉิงตู จนถึงวันที่ 29 
เมษายน 2563  

7. ฟิลิปปินส์ เลื่อนการแข่งขัน Asean Para Games (APG) จากวันที่  20-28 มีนาคม 2563 เป็นช่วง 
พฤษภาคม หรือ มิถุนายน 2563  

8. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ประเทศกาตาร์และคูเวต แนะนําพลเมืองหลีกเลี่ยงการเดินทางไปสิงคโปร์ โดย
ไม่จําเป็น 

3. สถานการณ์ในประเทศไทย  

การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 3 – 23 มกราคม 2563 กรมควบคุมโรคได้ ดําเนินการ
เฝ้าระวังคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินในเส้นทางที่บินตรงมาจากเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน ณ ท่าอากาศยาน  สุวรรณภูมิ 
ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานกระบี่ ต่อมา วันที่ 24 
มกราคม 2563 ได้ขยายคัดกรองเพ่ิมที่ท่าอากาศยานเชียงราย วันที่ 29 มกราคม 2563 ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิได้
ขยายการคัดกรองเป็นทุกเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออก รวมคัดกรองเที่ยวบินจากประเทศจีนสะสม  จนถึงวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งสิ้น 764 เที่ยวบิน ผู้เดินทางและลูกเรือที่ได้รับการคัดกรอง สะสมรวม 61,356 ราย และ
ดําเนินการคัดกรองผู้เดินทาง ณ ท่าเรือ 5 แห่ง (กรุงเทพมหานคร ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือพาณิชย์เชียง  แสน 
ท่าเรือภูเก็ต และท่าเรือสมุย) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 มียอดการคัดกรอง เรือ
สะสม 186 ลํา มีผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงได้รับการคัดกรองสะสมรวม 2,601 นอกจากนี้ได้ขยายการคัดกรองใน
กลุ่มผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทุกประเทศ ดังนี้ คัดกรองผู้เดินทางที่ ท่าเรือ 5 แห่ง โดยคัดกรองผู้เดินทางในเรือรวม 
206 ลํา มีผู้ได้รับการคัดกรองสะสม 44,148 ราย ไม่พบผู้ป่วยตาม นิยาม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ได้คัดกรองผู้
เดินทางผ่านด่านพรมแดนทางบกจํานวน 34 ด่าน มีผู้ได้รับการ คัดกรองสะสม 323,543 ราย และวันที่ 30 มกราคม 
ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ทําการคัดกรองผู้มาต่ออายุหนังสือ เดินทางที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ รวมทั้งสิ้น 19,046 
ราย ประเทศไทยได้ดําเนินการอพยพพลเมืองไทยจํานวน 138 ราย กลับจากเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2563 ได้คัดกรองพลเมืองที่เดินทางกลับมาทั้งหมด พบผู้มีอาการป่วยตามนิยามเฝ้าระวัง 4 ราย ได้ส่ง
รักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ ซึ่งผลตรวจของทั้ง 4 รายไม่พบการติดโรคไวรัสโคโรนา- 19 วันที่ 12 
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กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับการส่งตัวกลับไปสังเกตอาการที่เรือนรับรองสัตหีบทั้ง 4 ราย เนื่องจากมี อาการดีขึ้นไม่มีไข้ 
ไม่ไอ พบผู้มีอาการป่วยระหว่างกักกันเพ่ือเฝ้าสังเกตอาการจํานวน 1 ราย ซึ่งผลตรวจพบเป็น ผู้ป่วยยืนยันโรคไวรัส
โคโรนา-19 ได้ส่งตัวไปรักษาท่ีโรงพยาบาลชลบุรี ขณะนี้อาการปกติ 

ผลด าเนินการคัดกรองผู้ป่วยท่ีมีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เวลา 19.00 น.พบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรคเพ่ิมขึ้น จํานวน 24 

ราย รวมพบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรคสะสม 823 ราย 
โดยพบผู้ป่วยยืนยันโรคไวรัสโคโรนา 19  "COVID-19"  จ านวน 33 ราย รักษาหายและแพทย์ให้กลับ

บ้าน 11 ราย และมีผู้ป่วยยืนยันที่มีอาการรุนแรง จ านวน 1 ราย 

4. มาตรการในประเทศไทย  
เมื่อวันที ่22 มกราคม 2563 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

เป็นระดับ 3 เพ่ือติดตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด  และบริหารจัดการทรัพยากร 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสที่มาจากต่างประเทศ ทั้งการคัดกรองไข้ 
ณ ช่องทางเข้าออกประเทศที่ท่าอากาศยานนานาชาติ 5 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ดอนเมือง 
เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ และเชียงราย เพ่ิมการเฝ้าระวังที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชน สนับสนุนการเตรียมความพร้อม
สําหรับรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ ครอบคลุมระบบบริการสาธารณสุข และชุมชนแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม โดยบูรณา
การการทํางานร่วมกันของทุกกระทรวง อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา สํ านักงานตํารวจแห่ งชาติ   และกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
กระทรวงมหาดไทย สํานักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานความมั่นคง โดยสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน รวมทั้ง
ประสานงานกับองค์การอนามัยโลก และประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูล มาตรการ และ
ประสบการณ์ของประเทศไทยในการเฝ้าระวังให้กับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยมาตรฐานระดับสูงสุดในการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่  

วันที่ 23 มกราคม 2563 ได้ยกระดับการแจ้งเตือนโรคในผู้เดินทางเป็นระดับ 3 ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไป
ยังพ้ืนที่ที่มีการระบาด และจัดทํารายงานสถานการณ์ฉบับภาษาอังกฤษและใบความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคในฉบับ
ภาษาต่างประเทศ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีการประชุมคณะกรรมการอํานวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไข     
ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แหงชาติ โดยนายกรัฐมนตรี ไดสั่งการให้ทุกหน่วยงาน และทุกจังหวัดดําเนินมาตรการ     
ต่างๆ เพ่ือป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่อย่างจริงจังในทุกพ้ืนที่  โดยให้มีการรายงานผลงานจากทุก 
จังหวัดเป็นประจํา 
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5. สถานการณ์ในจังหวัดสตูล 
ข้อมูล ณ  13 กุมภาพันธ์ 2563 ยังไม่พบผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา 19  "COVID-19" ในพ้ืนทีจ่ังหวัดสตูล 

6. มาตรการในจังหวัดสตูล 
วันที่ 22 มกราคม 2563 จังหวัดสตูล ได้มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation 

Center: EOC) กรณีโรคโรคไวรัสโคโรนา 19  "COVID-19" ใน 5 กล่องภารกิจ คือ SAT+STAG, Operation 4Risk 
Communication, Liaison และ Case management เพ่ือเสริมระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินให้เข้มแข็ง
มากยิ่งขึ้น โดยเน้นในเรื่องการติดตามสถานการณ์ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ อย่างใกล้ชิด เพ่ิมความพร้อมของการ
เฝ้าระวังโรคที่โรงพยาบาล พร้อมทั้งสํารวจความพร้อมของห้องแยกโรคของโรงพยาบาลทั้งจังหวัด  จัดจุดคัดกรอง
โรค 4 จุดคัดกรอง คือ จุดคัดกรองด่านท่าเรือตํามะลัง  จุดคัดกรองด่านพรมแดนวังประจัน จุดคัดกรองท่าเรือปาก
บารา  จุดคัดกรองเกาะหลีเป๊ะ และมีการคัดกรองในทุกโรงพยาบาล ในผู้ที่มีอาการ +อาการระบบทางเดินหายใจ
เฉียบพลัน + เดินทางจากประเทศจีนภายใน 14 วัน และรณรงค์ สร้างวินัยสร้างอนามัยส่วนบุคคลรวมทั้งในโรงเรียน  
โรงงาน โรงแรม  ร้านค้า และมีการสื่อสารให้ปฏิบัติตามคําแนะนําในโซเชียลมีเดีย  ผลการดําเนินงาน การเฝ้าระวัง

ที่สถานพยาบาล ทั้ง 6 โรงพยาบาล  และการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศจีน มาเก๊า ฮ่องกง 
และไต้หวัน ใน 4 จุดคัดกรอง จ านวน 2,711 คน ยังไม่พบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค (PUI: Patient 
Under Investigation) คือ อาการไข้ > 37.5 ร่วมด้วยอาการระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน ไอ น้ํามูก เจ็บคอ 
หายใจเหนื่อยหอบหรือหายใจลําบาก + เมีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจาก หรืออยู่อาศัยในพ้ืนที่ที่มีรายงานการ
ระบาดต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  2019 และผู้ที่ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับ
นักท่องเที่ยวที่มาจากพ้ืนที่ที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และเฝ้า
ระวังในผู้ป่วย หรือผู้เสียชีวิตด้วยโรคปอดอักเสบ หรือ สงสัยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้   ทีม SAT ได้ให้คําแนะนํา
เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล และผู้ประกอบการโรงแรม/รีสอร์ท เกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่กําลังระบาดอยู่ในประเทศจีน หากพบนักท่องเที่ยวชาวจีน มีไข้ ร่วมกับอาการระบบทางเดิน
หายใจ อย่างน้อย 1 อาการ คือ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก หายใจ เหนื่อยหอบ ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับจาก
ประเทศจีน ขอให้สวมหน้ากากอนามัยและรีบปรึกษาเจ้าหน้าที่ ทางการแพทย์และสาธารณสุขทันที โดยโทรสาย
ด่วน 1669 หรือ โทร 081-5437634  

7. การสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชน  
1. โรคไวรัสโคโรนา 19  "COVID-19"  ป้องกันได้โดยใช้หลักการป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ ได้แก่ ล้าง

มือ สวมหน้ากากอนามัย และไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ  
2. สามารถเดินทางไปประเทศจีนได้แต่ระหว่างเดินทางในต่างประเทศขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่

แออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย   
3. ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับจากประเทศจีน หากมีไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ เจ็บคอ 

มีน้ํามูก  หายใจ เหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันทีพร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางไปประเทศจีน โดยสามารถโทร
ปรึกษาท่ีหมายเลย  1422, 1669 หรือ โทร.081-5437634 (SAT สตูล) 
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4. หลีกเลี่ยงการไปตลาดที่ขายซากสัตว์ป่าหรือที่มีชีวิต และการสัมผัสโดยไม่ใช้ถุงมือ  
5. หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ํา และสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ  
6. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ํา ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดิน 

หายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ  
7. รณรงค์ สร้างวินัยสร้างอนามัยส่วนบุคคลรวมทั้งในโรงเรียน  โรงงาน โรงแรม  ร้านค้า และมีการสื่อสาร

ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําในโซเชียลมีเดีย โดยใช้หลักการ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ   

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรคโรคไวรัสโคโรนา 19  "COVID-19" ได้ที่ 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.html 

 

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน  

กรณโีรคไวรัสโคโรนา 19  "COVID-19" 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.html

