
 

 กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์                                  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

 

 
 ฉบับที่ 13 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น.  

 
1. สถานการณ์ในต่างประเทศ  

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

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก จํานวน 71,335 ราย รักษาหาย 11,135  ราย 
เสียชีวิต 1,775 ราย พบผู้ป่วยยืนยันในประเทศจีนกระจาย 31 มณฑล จํานวน 70,552 ราย รักษาหาย 11,016  
ราย เสียชีวิต 1,770 ราย   โดยพบผู้ป่วยยืนยันสะสมนอกประเทศจีน จํานวน 783 ราย ใน 26 ประเทศ และ 2 เขต 
บริหารพิเศษ เสียชีวิต 5 ราย ในประเทศญี่ปุ่น  ฮ่องกง ฝรั่งเศส  ฟิลิปปิน ใต้หวัน 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 องค์การอนามัยโลกได้ระบุชื่อของโรคที่เกิดจากไวรัสว่า "COVID-19" 
(อ่านว่า โควิด นายทีน) ซึ่งย่อมาจาก "coronavirus disease 2019" หรือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา สองพันสิบเก้า) ประเทศญี่ปุ่นได้ตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวบนเรือสําราญ Diamond Princess 
โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค ได้กักตัวผู้โดยสารและลูกเรือ จํานวน 3,700 คน เป็นเวลา 14 วัน บนเรือที่จอดเทียบท่า 
ณ ท่าเรือโยโกฮามา ซึ่งพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บนเรือทั้งสิ้น 355 ราย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2563 ได้มีการ ประกาศทางเลือกการกักกันบนฝั่งหรือบนเรือให้กับผู้โดยสารจนถึงวันสิ้นสุดการกักกันในวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2563 ในขณะที่ประเทศแคนาดา เตรียมเครื่องบินเช่าเหมาลําเพ่ือไปรับพลเมืองของตนเองที่ถูกกักกันบน
เรือ Diamond Princess กลับประเทศ โดยจะมีการคัดกรองอาการก่อนเดินทางกลับ หากพบผู้ที่มีอาการป่วยจะ
ไม่ได้ รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง สําหรับผู้ที่ไม่มีอาการ หากเดินทางถึงแคนาดาแล้วจะถูกกักกันเพ่ือดูอาการเป็นเวลา 
14 วัน ณ NAV Canada Training Institute เมืองคอร์นวอลล์รัฐออนแทรีโอ และประเทศเกาหลีใต้มีแผนที่จะ 
อพยพพลเมืองของตนเองที่ถูกกักกันบนเรือ Diamond Princess กลับประเทศ หากผลการตรวจให้ผลลบต่อเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 ประเทศกัมพูชา ได้ตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่มากับเรือสําราญ Westerdam ซึ่งจอดเทียบท่า ณ 
ท่าเรือ สีหนุวิลล์ พบว่ามีผู้โดยสารที่มีอาการป่วย 20 ราย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้โดยสาร 1,455 คนและลูกเรือ 802 คนเริ่มทยอยเดินทางกลับประเทศของตนเอง 
ประเทศมาเลเซีย พบผู้โดยสารที่มากับเรือสําราญ Westerdam ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 1 ราย เป็นหญิง
อายุ83 ปีสัญชาติอเมริกัน ซึ่งเดินทางมายังประเทศมาเลเซียพร้อมกับผู้โดยสารและลูกเรือจํานวน 144 คนเพ่ือ
เดินทางกลับประเทศ สําหรับประเทศไทย ได้เพ่ิมมาตรการคัดกรองผู้เดินทางที่มีประวัติโดยสารที่มากับเรือสําราญ  

 

  รายงานสถานการณ์โรค 

  ไวรัสโคโรน่า  19  (COVID - 19) 
  โดยศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
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Westerdam ซึ่งพบว่า มีคนไทยที่เดินทางโดยเครื่องบินกลับเข้าประเทศ 2 ราย ไม่มีอาการป่วย ได้ทําการตรวจหา 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลตรวจของทั้งสองรายไม่พบเชื้อ คนไทย 1 รายเป็นคนทํางานบนเรือสําราญ ได้ทํา home 
quarantine และอีก 1 รายเป็นนักท่องเที่ยวได้เดินทางต่อไปประเทศเยอรมนีพร้อมสามีแล้ว สําหรับคน  ไทยที่อยู่
บนเรือรายอ่ืนอีกประมาณ 20 ราย ส่วนใหญ่เป็นคนทํางานบนเรือคาดว่าจะเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อ  หมด
สัญญาจ้างประมาณ 28-31 มีนาคม 2563 ซึ่งตามแผนการเดินทางจะเดินทางกลับโดยเครื่องบิน  

2. มาตรการในต่างประเทศ 

มาตรการที่ใช้ในหลายประเทศ  

1. องค์การอนามัยโลกจัดประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะฉุกเฉิน (Emergency Committee) ในวันที่ 30 
ม.ค. 63 และประกาศว่าการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ระหว่าง
ประเทศ” (Public Health Emergency of International Concern; PHEIC) หลังจากเชื้อไวรัส ดังกล่าวแพร่
ระบาดไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันหรือลดการแพร่ระบาดข้ามพรมแดน อัน จะส่งผล
กระทบต่อระบบสาธารณสุข แต่ไม่ได้หมายถึงให้ประเทศท่ัวโลกใช้มาตรการจํากัดด้านการค้าต่อจีน หรือ จํากัดการ
เดินทางไปยังประเทศจีน  

2.ยกเลิกเท่ียวบินไป-กลับเมืองต่างๆในประเทศจีน จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า รวมถึง ประเทศ
ไต้หวัน สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เวียดนาม ไทย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย 
ปากีสถาน มัลดีฟส์ เติร์กเมนิสถาน สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ร่วมถึงประเทศส่วนใหญ่ใน ทวีปยุโรป 
แอฟริกา และ ตะวันออกกลาง  

3. มีการประกาศปิดพรมแดนที่ติดกับประเทศจีน ในประเทศรัสเซีย มองโกเลีย เกาหลีเหนือ เนปาล รวมถึง
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และ มาเก๊า  

4. มีการงดหรือจํากัดการเดินทางไปยังประเทศจีน ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศเกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ 
บังคลาเทศ ฝรั่งเศส ไต้หวัน มาเลเซีย และ ซาอุดิอาระเบีย5. ห้ามผู้ที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮ่ัน และ/หรือ มณฑลหู
เป่ย์ และ/หรือประเทศจีนเข้าประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ อิรัก ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย มัล
ดีฟส์ และปาปัวนิวกินี (ห้ามรวมถึงผู้ที่เดินทาง มาจากทวีปเอเชียเข้าประเทศ) 

6. งดการอนุมัติวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางมาจากประเทศจีน ในประเทศฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐ
เช็ค อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ อินเดีย และพม่า  

7. มีการบังคับให้ผู้เดินทางจากประเทศจีนต้องแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสก่อน 
เข้าเขตบริหารพิเศษฮ่องกง มาเก๊า และประเทศไทย นอกจากนี้กําหนดให้ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ในการขออนุมัติวี 
ซ่าในการเดินทางในประเทศบังคลาเทศ  
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8. การกักกันผู้ที่เดินทางมาจากประเทศจีน รวมถึง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และ มาเก๊า ในประเทศ ไต้หวัน 
สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์  

9. งดรับแรงงานจากประเทศจีน ในประเทศรัสเซีย และ เวียดนาม  

มาตรการจ าเพาะในแต่ละประเทศ  
ประเทศจีน ประกาศปิดเมืองเพ่ือกักกัน หยุดการแพร่โรคไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมหยุดให้บริการ รถบัส 

รถไฟ รถไฟใต้ดิน เรือ เครื่องบิน ใน 17 เมือง (อู่ฮ่ัน หวงกัง ชื่อปี้เอ้อโจว จือเจียง เอินซือ เสี้ยวก่าน เสียนหนิง 
หวงสือ เซียนเถา เฉียนเจียง จิ่นโจว ลีฉวน กว่างโจว และเทียนจิน) รวมถึงเมืองไท่โจว และเมืองหางโจว เมืองเอก 
ของมณฑลเจ้อเจียง รวมถึงสร้างโรงพยาบาลชั่วคราวเพ่ือรองรับผู้ป่วย 2 แห่ง ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ จีน
ได้ออกแนวทางปฏิบัติ การป้องกันการติดโรคไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับชาวต่างชาติที่อยู่ประเทศ รวม 6 ภาษา 
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ รัสเซีย ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น และเกาหลีและตั้งด่านคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกจาก  มณฑลหู
เป่ย์  

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ิมมาตรการทําความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคธนบัตรที่ถูกใช้แล้ว โดยธนาคาร 
จะใช้แสงอัลตราไวโอเลต และความร้อนในการฆ่าเชื้อโรคที่อาจจะอยู่บนธนบัตร จากนั้นจะเก็บรักษาไว้ 7-14 วัน 
ก่อนนําออกมาใช้อีกครั้ง รวมถึงมีการใช้กระดาษรองนิ้วในการกดปุ่มลิฟท์และรณรงค์ให้คนขับรถสาธารณะทํา ความ
สะอาดรถทุกวัน 

 เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ขอความร่วมมือ 
ให้ประชาชนอยู่กับบ้านให้มากที่สุดและหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมต่าง ๆ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เขต
บริหารพิเศษฮ่องกง ขยายการหยุดการเรียนการสอนไปจนถึงช่วงกลางเดือนมีนาคม 2563  

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 จะนําเครื่องบินเช่าเหมาลํา  ไปรับพลเมืองของฮ่องกงที่ถูกกักกันอยู่บนเรือ 
Diamond Princess  กลับประเทศ จากนั้นจะนําไปกักกันในศูนย์กักกันของฮ่องกง เป็นเวลา 14 วัน ประเทศ
ไต้หวัน มีมาตรการให้ประชาชนรายงานโรค  โดยหากฝ่าฝืนจะมีค่าปรับ 150,000 เหรียญไต้หวัน   (ประมาณ 
150,000 บาท)  

ประเทศสิงคโปร์  ได้มีมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานก่อนเข้าทํางาน และเพ่ิมการทําความ 
สะอาดจุดที่ประชาชนต้องสัมผัส และเลี่ยงการจับมือทักทายกัน ขนส่งทางบกประเทศสิงคโปร์มีการแจกหน้ากาก  
อนามัย 300,000 ชิ้น (สําหรับให้ผู้โดยสาร) ให้กับคนขับแท็กซี่และรถเช่า และติดตั้งจุดวัดอุณหภูมิร่างกายที่ป้าย รอ
รถแท็กซ่ี โดยมีการติดสติกเกอร์ประจําวันสําหรับรถที่คนขับได้ตรวจวัดอุณหภูมิเรียบร้อยแล้ว  

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 มีการแจกของขวัญให้แก่ พนักงานทําความสะอาด และบุคลากรทางการ แพทย์
โดยภายในบรรจุไปด้วย หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ยาน้ํามัน (medicated oil) และชาเขียว เพื่อเป็นการ ขอบคุณ 
รวมถึงเป็นขวัญและกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ทํางานอย่างเต็มที่  
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วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 มีการจัดงานชื่อ “SG Clean” ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนให้มีการจัดระบบ 
สุขาภิบาลและสุขอนามัยของประชาชนในประเทศให้ดียิ่งขึ้น  ประเทศฟิลิปปินส์เลื่อนการแข่งขัน Asean Para 
Games (APG) จากวันที่ 20-28 มีนาคม 2563 เป็น ช่วงเดือนพฤษภาคม หรือ เดือนมิถุนายน 2563  

ประเทศเกาหลีเหนือ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมาตรการกักกันผู้เดินทางมาจากประเทศจีนเป็น 
เวลา 30 วัน  

ประเทศปากีสถาน ประกาศห้ามพลเมืองที่อาศัยอยู่ในเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน กลับประเทศและไม่มี 
มาตรการอพยพพลเมืองออกจากอู่ฮ่ัน เนื่องจากประเทศไม่มีความพร้อมในการรับมือหากเกิดการระบาด ทั้งใน ด้าน
บุคลากรทางการแพทย์และทรัพยากร ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  

ประเทศเวียดนาม  สั่งปิดชุมชนในเขต Son Loi  ทางเหนือของกรุงฮานอย ซึ่งมีประชากรราว 10,600 คน 
เป็นเวลา 20 วัน เพ่ือกักกันโรคหลังได้รับการยืนยันว่าพบการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุนชน 6 ราย 
(เป็นเมืองนอกประเทศจีนแห่งแรกที่ถูกปิดเมืองจากการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)   

หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา (CDC) จะใช้ระบบเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ (ILI) ในการค้นหาผู้ ติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ประเทศญี่ปุ่น ได้ทําการคัดกรองประชาชนมากกว่า 100 คนที่สัมผัสใกล้ชิดกับคนขับแท็กซี่และคาดว่าจะ 
มีโอกาสติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการประกาศแผนอพยพพลเมืองของตนเองที่ถูกกักกันอยู่ที่ประเทศจีน กลับ
ประเทศ 

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 15 
กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งสิ้น 827 เที่ยวบิน ผู้เดินทางและลูกเรือที่ได้รับการคัดกรอง สะสมรวม 70,377 ราย และ
ดําเนินการคัดกรองผู้เดินทาง ณ ท่าเรือ 5 แห่ง (กรุงเทพมหานคร ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือพาณิชย์เชียง  แสน 
ท่าเรือภูเก็ต และท่าเรือสมุย) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 มียอดการคัดกรอง เรือ
สะสม 303 ลํา มีผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงได้รับการคัดกรองสะสมรวม 4,370 

 นอกจากนี้ได้ขยายการคัดกรองในกลุ่มผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทุกประเทศ ดังนี้ คัดกรองที่ท่าอากาศ  
ยานสุวรรณภูมิได้ขยายการคัดกรองเป็นทุกเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2563 – 15 
กุมภาพันธ์ 2563 ยอดผู้ได้รับการคัดกรองสะสมรวม 1,512,955 ราย และพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยามการ 
คัดกรองจํานวน 12 ราย คัดกรองผู้เดินทางที่ท่าเรือ 5 แห่ง มีผู้ได้รับการคัดกรองสะสม 70,394 ราย เมื่อวันที่ 1 
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กุมภาพันธ์ 2563 ได้คัดกรองผู้เดินทางผ่านด่านพรมแดนทางบกจํานวน 34 ด่าน มีผู้ได้รับการคัดกรอง สะสม 
466,698 ราย และวันที่ 30 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ทําการคัดกรองผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทาง ที่
สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง แจ้งวัฒนะ รวมทั้งสิ้น 33,456 ราย ประเทศไทยได้ดําเนินการอพยพพลเมืองไทยจํานวน 
138 ราย กลับจากเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ได้คัดกรองพลเมืองที่เดินทางกลับมาทั้งหมด 
พบผู้มีอาการป่วยตามนิยามเฝ้าระวัง 4 ราย ได้ส่งรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ ซึ่งผลตรวจของทั้ง 
4 รายไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 อาการปกติดีทั้ง 4 ราย ในระหว่างกักกันพบผู้
มีอาการป่วยจํานวน 1 ราย ซึ่งผล ตรวจพบเป็นผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งตัวไปรักษาที่
โรงพยาบาลชลบุรี ขณะนี้อาการปกติ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการล่าสุดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ยังตรวจพบ
เชื้ออยู่ และมีการวางแผนที่จะเก็บ ตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการซ้ําในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563  

ผลด าเนินการคัดกรองผู้ป่วยท่ีมีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เวลา 18.00 น.พบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรครายใหม่ จํานวน 16 

ราย พบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรคสะสม 837 ราย 
โดยพบผู้ป่วยยืนยันโรคไวรัสโคโรนา 19  "COVID-19"  จ านวน 34 ราย รักษาหายและแพทย์ให้กลับ

บ้าน 15 ราย และมีผู้ป่วยยืนยันที่มีอาการรุนแรง จ านวน 2 ราย  โดย 1 รายเป็นบุคลากรทางการแพทย์ 

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  
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วันที่ 3 กุมภาพันธ์2563 มีการประชุมคณะกรรมการอํานวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไข 
ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ โดยนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงาน และทุกจังหวัดดําเนินมาตรการ ต่าง 
ๆ เพ่ือป้องกันการติดโรคไวรัสโคโรนา 19  "COVID-19" อย่างจริงจังในทุกพ้ืนที่ โดยให้มีการรายงานผลงานจากทุก
จังหวัด เป็นประจํา 

5. สถานการณ์ในจังหวัดสตูล 
ข้อมูล ณ  16 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  การเฝ้าระวัง และการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศจีน มา
เก๊า ฮ่องกง และไต้หวัน ใน 4 จุดคัดกรอง จ านวน 2,793 คน ยังไม่พบผู้ป่วยท่ีเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค (PUI: 
Patient Under Investigation) คือ อาการไข้ > 37.5 ร่วมด้วยอาการระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน ไอ น้ํามูก 
เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบหรือหายใจลําบาก + มีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจาก หรืออยู่อาศัยในพ้ืนที่ที่มี
รายงานการระบาดต่อเนื่องของโรคไวรัสโคโรนา 19  "COVID-19"  และผู้ที่ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับ
นักท่องเที่ยวที่มาจากพ้ืนที่ที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่องของโรคไวรัสโคโรนา 19  "COVID-19" และเฝ้าระวังใน
ผู้ป่วย หรือผู้เสียชีวิตด้วยโรคปอดอักเสบ หรือ สงสัยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้   ทีม SAT ได้ให้คําแนะนํา
เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล และผู้ประกอบการโรงแรม/รีสอร์ท เกี่ยวกับสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 19  
"COVID-19" ที่กําลังระบาดอยู่ในประเทศจีน หากพบนักท่องเที่ยวชาวจีน มีไข้ ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ 
อย่างน้อย 1 อาการ คือ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก หายใจ เหนื่อยหอบ ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับจากประเทศ
จีน ขอให้สวมหน้ากากอนามัยและรีบปรึกษาเจ้าหน้าที่ ทางการแพทย์และสาธารณสุขทันที โดยโทรสายด่วน 1669 
หรือ โทร 081-5437634  

 
 



 

 กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์                                  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

 

7. การสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชน  

●โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ป้องกันได้โดยใช้หลักการป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ ได้แก่ ล้างมือ 

สวม หน้ากากอนามัยและไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ  

● หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศจีน และระหว่างเดินทางในต่างประเทศขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่

แออัด หรือมีมลภาวะและไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย  

● ภายใน 14วัน หลังเดินทางกลับจากเมืองอู่ฮ่ัน หรือเมืองอ่ืน ๆ ในประเทศจีน หากมีไข้ร่วมกับอาการ

ทางเดิน หายใจได้แก่ ไอเจ็บคอ มีน้ํามูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันทีพร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง

ไป ประเทศจีน  

● หลีกเลี่ยงการไปตลาดที่ขายซากสัตว์ป่าหรือที่มีชีวิตและการสัมผัสโดยไม่ใช้ถุงมือ  

● หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ํา และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นํามือมาสัมผัสตา จมูก 

ปากโดยไม่ จําเป็น  

● ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน (เช่น ผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ําผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดิน

หายใจ สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ  

● รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน  

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรคโรคไวรัสโคโรนา 19  "COVID-19" ได้ที่ 

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

 

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน  

กรณีโรคไวรัสโคโรนา 19  "COVID-19" 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

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

