
 

 กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสตูล 

 

 
 ฉบับที่ 9 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.  

 
1. สถานการณ์ในต่างประเทศ  

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประเทศจีน รายงานจํานวนผู้ปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ครั้ง
แรก จํานวน 27 ราย  

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก จํานวน 37,519 ราย พบผู้ป่วยยืนยันในประเทศจีน
กระจาย 31 เมือง เสียชีวิต 813 ราย พบผู้ป่วยยืนยันในประเทศจีนกระจาย 31 มณฑล อาการรุนแรง 4,821 ราย 
เสียชีวิต 811 ราย 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ป่วยยืนยันสะสมนอกประเทศจีน จํานวน 345 ราย ใน 25 ประเทศ และ 2 
เขต บริหารพิเศษ (ไมร่วมประเทศไทย)  มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่เพ่ิมข้ึน  มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ เพ่ิมขึ้น 59 ราย 
ได้แก่ ญี่ปุ่น (41) ฮ่องกง (3) มาเลเซีย (3) ไต้หวัน (3) สิงคโปร์(2) เวียดนาม (2) เกาหลีใต้(1) เยอรมัน (1) อิตาลี(1) 
สหราชอาณาจักร (1) ออสเตรเลีย (1) 

มีรายงานผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จํานวน 10 ราย ในประเทศญี่ปุ่น จากการ 
ตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวบนเรือสําราญ Diamond Princess เจ้าหน้าที่ควบคุมโรค กักเรือ ผู้โดยสารและลูกเรือ 
จํานวน 3,700 คน เป็นเวลา 14 วัน ที่ท่าเรือโยโกฮาม่า ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 หลังพบนักท่องเที่ยวชาว 
ฮ่องกงติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 มีประวัติเดินทางด้วยเรือดังกล่าว ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผล 
ตรวจยืนยันผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพ่ิมข้ึน 41 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อบนเรือสําราญเป็น 61 ราย 

2. มาตรการในต่างประเทศ  
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  

 

รายงานสถานการณ์ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่  2019 

  โดยศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
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2. ยกเลิกเที่ยวบินไป-กลับจีนชั่วคราวจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 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 ได้ยกเลิกเท่ียวบินชั่วคราว  

3. ประกาศปิดพรมแดน ประเทศที่มีพรมแดนติดกับจีน ได้แก่ รัสเซียประกาศปิดด่านพรมแดนจีน-รัสเซีย 
ฮ่องกงประกาศงดการเดินทางทางเรือและรถไฟความเร็วสูงระหว่างฮ่องกงและจีนประมาณร้อยละ 80 ชั่วคราว 

4. งดการอนุมัติวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีน เช่น สาธารณรัฐเชค ฟิลิปปินส์ 
5. อพยพพลเมืองของประเทศตนเองที่อาศัยอยู่ในเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีนกลับมา และให้กักกันเพ่ือเฝ้า  

สังเกตอาการ เป็นระยะเวลา 14 วัน ได้แก่ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ โมร๊อกโค 
เยอรมนี คาซัคสถาน สหราชอาณาจักร แคนาดา รัสเซีย เนเธอร์แลนด์ เมียนมา อินโดนีเซีย โดยมี 19 ประเทศ 
ดําเนินการอพยพพลเมืองออกจากประเทศจีน ได้แก่ ญี่ปุ่น 206 ราย สหราชอาณาจักร 83 ราย เกาหลีใต้ 367 ราย 
อินเดีย 324 ราย สหรัฐอเมริกา 165 ราย เยอรมัน 130 ราย มองโกเลีย 31 ราย ฝรั่งเศส 200 ราย อินโดนีเซีย 245 
ราย สิงคโปร์ 92 ราย มาเลเซีย 107 ราย ตุรกี 42 ราย แคนาดา 300 ราย ออสเตรเลีย 92 ราย นิวซีแลนด์ 70 ราย 
อิตาลี 56 ราย โมร็อคโก 107 ราย คาซัคสถาน 83 ราย และไทย 138 ราย มีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 จากการอพยพของประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเบลเยี่ยม  

6. การยกระดับการเตือนภัย สหรัฐอเมริกายกระดับเป็น Immediate Health Risk พร้อมจัดตั้ ง 
Emergency Response System พัฒนาแนวทางการจัดการโรค และการตรวจวินิจฉัยเพ่ือค้นหาเชื้อไวรัส และ 
ไต้หวันออกประกาศให้โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ให้เป็นโรคติดเชื้อทางกฎหมาย 
ประเภทที่ 5 อยู่รวมกับโรคไข้เหลือง ไข้ลาสซา ไข้หวัดใหญ่ MERS และโรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก และออกคําเตือน 
ประชาชนเรื่องมาตรการการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ โดยวันที่ 22 มกราคม 2563 ยกระดับการเตือนภัยเป็น 
ระดับ 3 เพ่ิมมาตรการคัดกรองผู้เดินทาง ณ สนามบิน และท่าเรือ และเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงได้ประกาศ  ให้
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 จากเมืองอู่ฮ่ัน เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
ระดับสูงสุด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 

มาตรการของประเทศจีน  
1) ประกาศปิดเมืองเพ่ือกักกัน หยุดการแพร่ไวรัสโคโรนาชนิดใหม่ พร้อมหยุด ให้บริการ รถบัส รถไฟใต้ดิน 

เรือ รถไฟ เครื่องบิน ใน 15 เมือง (อู่ฮ่ัน หวงกัง ชื่อปี้เอ้อโจว จือเจียง เอินซือ เสี้ยวก่าน เสียนหนิง หวงสือ เซียนเถา 
เฉียนเจียง จิ่นโจว ลีฉวน กว่างโจว และเทียนจิน)  

2) เมืองปักก่ิงได้ยกเลิกงานเฉลิม ฉลองเทศกาลตรุษจีน  
3) บริษัทให้พนักงานทํางานที่บ้าน เพ่ือลดการเดินทางไปในที่สาธารณะ  
4) สร้างโรงพยาบาล ขนาด 1,000 เตียง สําหรับรักษาผู้ป่วย 2019-nCoV โดยมีกําหนดการสร้างให้เสร็จ

ภายใน 10 วัน  
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5) Tibet วันที่  27 ม.ค.63 ยกระดับการเผชิญเหตุฉุกเฉินเป็น ระดับ 2 และปิดสถานที่ท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวเพื่อควบคุมการ ระบาดในประเทศจีน 

 6) The Bill & Melinda Gates Foundation บริจาคเงินจํานวน 5 ล้านเหรียญ ให้กับ ประเทศจีน เพ่ือใช้
เกี่ยวกับการวินิจฉัย ดูแล รักษาผู้ป่วย และการพัฒนาวัคซีน 2019-nCoV  

7) ระดมทีม เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จากทั้งประเทศประมาณ 6,000 คน ลงไปช่วยเหลือควบคุมการ
ระบาดและรักษาผู้ป่วย ในมณฑลหูเป่ย 

8) ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 รัฐบาลจีนออกคําสั่งปิดเมือง เพ่ิม 2 เมือง ได้แก่ เมืองไท่โจว และเมืองหาง
โจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง หลังจากมีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในมณฑลเจ้อเจียงถึง 829 
ราย ซึ่งถือว่ามากที่สุดนอกมณฑลอู่ฮ่ันภายใต้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
อย่างเข้มงวด  

9) ตั้งด่านชั่วคราวคัดกรองโรคเพ่ิมเติมในหลายมณฑลโดยเน้นด่านรถที่เข้าออก ที่เดินทางมาจากมณฑลหู
เป่ย      

10) เมืองอู่ฮ่ันสร้างโรงพยาบาลชั่วคราวแบบเร่งด่วน โดยปรับอาคารโรงยิมหงซาน ศูนย์ประชุมและจัด
แสดงนานาชาติอู่ฮ่ันและอาคารศูนย์วัฒนธรรมอู่ฮ่ัน ให้เป็น โรงพยาบาลจํานวน 3,400 เตียง ภายในเวลา 1 คืน เพ่ือ
รองรับผู้ป่วยที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  

11) นักวิจัย จีนเริ่มทดลองยาต้านไวรัส remdesivir ด้วยวิธี randomized double-blind และ placebo-
controlled trial ในผู้ป่วย 761 ราย โรงพยาบาลเมืองอู่ฮ่ัน เพ่ือใช้ในการรักษาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

3. สถานการณ์ในประเทศไทย  
ตั้งแต่วันที่ 3 – 23 มกราคม 2563 กรมควบคุมโรคได้ดําเนินการเฝ้าระวังคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบิน ใน

เส้นทางที่บินตรงมาจากเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยาน  
เชียงใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานกระบี่ จํานวน 137 เที่ยวบิน ผู้เดินทางและลูกเรือได้รับการคัด
กรอง ทั้งสิ้น 21,522 ราย วันที่ 24 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2563 ท่าอากาศยานเชียงราย ท่าอากาศยาน 
เชียงใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คัดกรอง 
ผู้โดยสารสายการบินจากประเทศจีน 1,275 เที่ยวบิน  

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เวลา 18.00 น. พบผู้ป่วยอาการเข้าได้ตามนิยามเพ่ิมขึ้น จํานวน 20 ราย ทําให้
รวมพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยามทั้งหมด 679 ราย โดยพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ Novel Coronavirus 
2019 จ านวน 32 ราย รักษาหายและแพทย์ให้กลับบ้าน 10 ราย  

4. มาตรการในประเทศไทย  
เมื่อวันที ่22 มกราคม 2563 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

เป็นระดับ 3 เพ่ือติดตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด  และบริหารจัดการทรัพยากร 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสที่มาจากต่างประเทศ ทั้งการคัดกรองไข้ 
ณ ช่องทางเข้าออกประเทศที่ท่าอากาศยานนานาชาติ 5 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ดอนเมือง 
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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 

5. สถานการณ์ในจังหวัดสตูล 
ข้อมูล ณ  8 กุมภาพันธ์ 2563 ยังไม่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  ในพ้ืนทีจ่ังหวัด

สตูล  

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

Center: EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ใน 5 กล่องภารกิจ คือ SAT+STAG, Operation 
Risk Communication, Liaison และ Case management เพ่ือเสริมระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินให้
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยเน้นในเรื่องการติดตามสถานการณ์ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ อย่างใกล้ชิด เพ่ิมความพร้อม
ของการเฝ้าระวังโรคที่โรงพยาบาล พร้อมทั้งสํารวจความพร้อมของห้องแยกโรคของโรงพยาบาลทั้งจังหวัด  จัดจุด
คัดกรองโรค 4 จุดคัดกรอง คือ จุดคัดกรองด่านท่าเรือตํามะลัง  จุดคัดกรองด่านพรมแดนวังประจัน จุดคัดกรอง
ท่าเรือปากบารา  จุดคัดกรองเกาะหลีเป๊ะ และมีการคัดกรองในทุกโรงพยาบาล ในผู้ที่มีอาการ +อาการระบบ
ทางเดินหายใจเฉียบพลัน + เดินทางจากประเทศจีนภายใน 14 วัน และรณรงค์ สร้างวินัยสร้างอนามัยส่วนบุคคล
รวมทั้งในโรงเรียน  โรงงาน โรงแรม  ร้านค้า และมีการสื่อสารให้ปฏิบัติตามคําแนะนําในโซเชียลมีเดีย  ผลการ
ดําเนินงาน  คัดกรองนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศจีน ใน 4 จุดคัดกรอง จ านวน 2,547 คน ไม่พบผู้ป่วย
ที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค  (PUI: Patient Under Investigation) คือ อาการไข้ > 37.5 ร่วมด้วยอาการ
ระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน ไอ น้ํามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบหรือหายใจลําบาก + เดินทางจากประเทศจีน



 

 กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสตูล 

 

ภายใน 14 วัน ทีม SAT ได้ให้คําแนะนําเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล และผู้ประกอบการโรงแรม/รีสอร์ท 
เกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  2019 ที่กําลังระบาดอยู่ ในประเทศจีน  หากพบ
นักท่องเที่ยวชาวจีน มีไข้ ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ อย่างน้อย 1 อาการ คือ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก 
หายใจ เหนื่อยหอบ ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับจากประเทศจีน ขอให้สวมหน้ากากอนามัยและรีบปรึกษา
เจ้าหน้าที ่ทางการแพทย์และสาธารณสุขทันที โดยโทรสายด่วน 1669 หรือ โทร 081-5437634  

7. การสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชน  
1. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  2019 ป้องกันได้โดยใช้หลักการป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ 

ได้แก่ ล้างมือ 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) 

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   

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้ที่ 

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

 

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน  

กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัส (Viral Pneumonia)  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตลู 

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

