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 ฉบับที่ 19 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.  

1. สถานการณ์ในต่างประเทศ  
มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก รวม 54 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ และเรือ Diamond Princess ในวันที่ 

29 กุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 85,209 ราย มีอาการรุนแรง 8,091 ราย เสียชีวิต 2,934 ราย โดยมียอดผู้ป่วยยืนยัน
ใน สาธารณรัฐประชาชนจีน 79,252 ราย  ญี่ปุ่นและเรือ Diamond Princess 939  ราย เกาหลีใต้ 2,931 ราย และ
สิงคโปร์ 98 ราย อิตาลี 889 ราย และอิหร่าน 388 ราย 

ที่มา: https://www.worldometers.info/coronavirus/    ณ เวลา 11.00 น. 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 องค์การอนามัยโลกได้ระบุชื่อของโรคที่เกิดจากไวรัสว่า "COVID-19" 
(อ่านว่า โควิด นายทีน) ซึ่งย่อมาจาก "coronavirus disease 2019" หรือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา สองพันสิบเก้า)  

2. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 28 กมุภาพันธ์ 2563 
 - องค์การอนามัยโลก ประกาศเตือน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีศักยภาพในการแพร่ระบาดภายใน 

48 ชั่วโมงมีประเทศท่ีมีผู้ติดเชื้อรายแรกในหลายแห่ง 
- ประเทศซาอุดิอาระเบียห้ามผู้แสวงบุญในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  
- เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ค้นหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสัตว์เลี้ยงสุนัขของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ พบว่าสุนัข 

ดังกล่าวไม่มีอาการและได้กักกันไว้ 2 สัปดาห์ แต่จากเว็บไซต์องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มี 
หลักฐานว่าสัตว์เลี้ยงสามารถติดเชื้อ coronavirus ได ้

 - ประเทศเนเธอร์แลนด์ พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายแรก อยู่เมือง Tilburg ทางใต้ของประเทศซึ่ง
ได้ เดินทางไปทางเหนือของประเทศอิตาลีซึ่งมีผู้ติดเชื้อ เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของโรคจะมีการติดตามผู้ที่มี
การ ติดต่อใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ นายกรัฐมนตรีได้ขอให้ผู้ติดเชื้อท าตามค าแนะน าอย่างเคร่งคัด 

 - ประเทศญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรีประกาศสั่งปิดโรงเรียนรัฐบาลทุกแห่งอย่างน้อย 1 เดือน เพ่ือต่อสู้กับการ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือสุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อที่เมืองฮอก 
ไกโด โอซาก้าและอิชิกะวะในชิบะ ท าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโดประกาศภาวะฉุกเฉิน 

 - สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประกาศยกเลิกกิจกรรมทางศาสนาในวันศุกร์ในเมืองใหญ่ ๆ และพบเจ้าหน้าที่ 
อาวุโสติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวม 4 ราย ได้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข สมาชิกรัฐสภา ประธาน 
คณะกรรมาธิการความมั่นคงและการต่างประเทศแห่งรัฐสภาและล่าสุดเป็นรองประธานาธิบดี ซึ่งได้แยกตัวเพ่ือเฝ้า  
ระวังอาการแล้ว 

 

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  19   

  โดยศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

https://www.worldometers.info/coronavirus/%20%20%20%20ณ
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3. สถานการณ์ในประเทศไทย  

2.1 การคัดกรองตามนิยามการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การคัดกรองผู้เดินทางทางอากาศ 
คัดกรองเที่ยวบินสะสมตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งสิ้น 16,214 เที่ยวบิน ผู้
เดินทางได้รับการคัดกรองสะสมรวม 2,860,096 ราย พบผู้ป่วยที่มี อาการเข้าได้ตามนิยามการคัดกรองจ านวน 84 
ราย การคัดกรองผู้เดินทางทางเรือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มียอดการคัดกรอง
เรือสะสม 482 ล า มีผู้ที่เดินทางได้รับการคัดกรองสะสมรวม 98,127 ราย พบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยามการ
คัดกรองจ านวน 2 ราย การคัดกรองผู้เดินทางผ่านด่านพรมแดนทางบก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 27 
กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้ได้รับการคัดกรองสะสมรวม 633,612 ราย และการคัด กรองผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ท าการคัดกรอง
รวมทั้งสิ้น 67,922 ราย  

2.2 ผลด าเนินการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เวลา 
18.00 น. พบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรครายใหม่ จ านวน 361 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสมทั้งหมด จ านวน 
2,798 ราย 

โดยพบผู้ป่วยยืนยันโรคไวรัสโคโรนา 19  "COVID-19"  จ านวน 41 ราย โดย 1 รายเป็นบุคลากรทาง
การแพทย์ รักษาหายและแพทย์ให้กลับบ้านแล้ว 28 ราย และมีผู้ป่วยยืนยันที่มีอาการรุนแรง จ านวน 2 ราย   

4. มาตรการในประเทศไทย  
- กระทรวงสาธารณสุข ประกาศมาตรการส าหรับบุลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใน 

การเดินทางไปหรือกลับจากพ้ืนที่ ประเทศหรือเมือง ที่มีรายงานการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยไม่
อนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเดินทางไปในพ้ืนที่ ประเทศหรือเมือง ที่มีการรายงานการระบาด เว้นแต่  มีเหตุจ าเป็น
ทางราชการ ในกรณีที่จ าเป็นต้องเดินทางหลังจากกลับมาต้องให้ความร่วมมือให้สังเกตอาการป่วย  อยู่ที่บ้านหรือที่
พักจนครบ 14 วัน โดยหลีกเลี่ยงการไปในที่สาธารณะที่มีคนอยู่หนาแน่นโดยไม่จ าเป็น  

5. สถานการณ์ในจังหวัดสตูล 
ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ยังไม่พบผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา 19  "COVID-19" ในพ้ืนที่

จังหวัดสตูล 

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

Center: EOC) กรณีโรคไวรัสโคโรนา 19  "COVID-19" ใน 5 กล่องภารกิจ คือ SAT+STAG, Operation 4Risk 
Communication, Liaison และ Case management เพ่ือเสริมระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินให้เข้มแข็ง
มากยิ่งขึ้น โดยเน้นในเรื่องการติดตามสถานการณ์ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ อย่างใกล้ชิด  
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นิยามผู้ป่วย (ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)  

1. ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patients under investigation: PUI) พิจารณาจากอาการ/ อาการแสดง 
ร่วมกับปัจจัยเสี่ยง ดังนี้  

กรณีที่ 1 การเฝ้าระวังที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ผู้ป่วยมีอาการ และอาการแสดง ดังนี้ 
อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจ  อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ ไอ น้ ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจล าบาก  

กรณีที่ 2 การเฝ้าระวังที่สถานพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการ และอาการแสดง ดังนี้  
2.1 อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือให้ประวัติว่ามีไข้ในการป่วยครั้งนี้ 

ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ ามูก เจ็บคอ  หายใจเหนื่อยหอบ หรือ
หายใจล าบาก  

2.2 ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้  
ทั้ง 2 กรณี ข้างบน ให้ร่วมกับ มีประวัติในช่วงเวลา 14 วันก่อนวันเริ่มป่วย อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  

1) มีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจาก หรืออยู่อาศัยในพ้ืนที่ที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่องของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือประเทศท่ีมีรายงานการแพร่เชื้อในประเทศ (local transmission) 

2) เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาจากพ้ืนที่ที่มีรายงานการระบาด 
ต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือประเทศท่ีมีรายงานการแพร่เชื้อในประเทศ (local transmission) 

3) มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้อสังเกต: 
พ้ืนที่ที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือประเทศที่มีรายงานการแพร่เชื้อใน
ประเทศ (local transmission) 

กรณีที่ 3 การเฝ้าระวังที่สถานพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการ และอาการแสดง ดังนี้  
ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบหรือสงสัยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้  

กรณีที่ 3 ให้ร่วมกับ มีประวัติในช่วงเวลา 14 วันก่อนวันเริ่มป่วย อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  
1) มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้  
2) เป็นบุคลากรทางการแพทย์ (health workers)  

กรณีที่ 4 ผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบเฉียบพลันรุนแรงที่หาสาเหตุไม่ได้ 

2. ผู้ป่วยเข้าข่าย (Probable) ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบสาร พันธุกรรมของ
เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยวธิี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบัติการ 1 แห่ง หรือ Sequencing หรือเพาะเชื้อ  

3. ผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed) ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบสาร พันธุกรรมของ
เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยวธิี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบัติการ 2 แห่ง หรือ Sequencing หรือเพาะเชื้อ  
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4. ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ (Asymptomatic infection) ผู้ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบสาร พันธุกรรมของเชื้อ
ไวรัส SARS-CoV-2 โดยวิธี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบัติการ 2 แห่ง หรือ Sequencing หรือเพาะเชื้อ แต่ไม่มีอาการ
และอาการแสดง 

กลยุทธ์ในการจัดการภาวะฉุกเฉิน 

กลยุทธ์ที่ 1. เฝ้าระวังผู้ป่วยที่เข้าได้ตามนิยาม ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค  (PUI: Patient Under 
Investigation) คือ อาการไข้ > 37.5 ร่วมด้วยอาการระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน ไอ น้ ามูก เจ็บคอ หายใจ
เหนื่อยหอบหรือหายใจล าบาก + มีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจาก หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ที่ มีรายงานการ
ระบาดต่อเนื่องของโรคไวรัสโคโรนา 19  "COVID-19" (ประเทศจีน มาเก๊า ฮ่องกง และไต้หวัน) หรือประเทศที่
มีรายงานการแพร่เชื้อในประเทศ (local transmission) และผู้ที่ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว
ที่มาจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่องของโรคไวรัสโคโรนา 19  "COVID-19"  ผู้ป่วย หรือผู้เสียชีวิตด้วย
โรคปอดอักเสบ หรือ สงสัยปอดอักเสบท่ีหาสาเหตุไม่ได้ 
      1.1 บริเวณชายแดนและแหล่งท่องเทียว จัดจุดคัดกรองโรค 4 จุดคัดกรอง คือ จุดคัดกรองด่านท่าเรือต ามะ
ลัง  จุดคัดกรองด่านพรมแดนวังประจัน จุดคัดกรองท่าเรือปากบารา  จุดคัดกรองเกาะหลีเป๊ะ 
กรณีพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค  ณ บริเวณจุดคัดกรอง 

- จัดหารถ ambulance พร้อมทีมบุคลากรรับผู้ป่วย PUI ใช้รถของรพ. ควนโดน  / รพ.ละงู /รพ.สตูล 
- ให้โรงพยาบาลข้างต้นจัดเตรียมทีมส่งต่อไว้ให้พร้อมเพ่ือเตรียมรับผู้ป่วยจากจุดคัดกรองไปส่งยังห้องแยก

ในรพ.ที่ก าหนด 
- รพ.ที่เหลือให้เตรียมจัดตั้งทีมส ารองในกรณีท่ีทรัพยากรรถไม่เพียงพอ 

      1.2 หน่วยบริการสาธารณสุข 
       1.3 ชุมชน ( กลุ่มที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่อง  หรือประเทศรายงานการ
แพร่เชื้อในประเทศ (local transmission) 

กลยุทธ์ที่ 2. จัดระบบการดูแลรักษาและตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
2.1 เตรียมความพร้อมของบุคลากรเรื่องการป้องกันตนเอง  
2.2 เตรียมความพร้อมของห้องแยก negative pressure room  และ Cohort ward  โดยผู้ป่วยรายแรก

ของจังหวัดให้ใช้ห้องแยกโรค รพ.สตูล 

กลยุทธ์ที่ ๓. ติดตามอาการของผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 
3.1 เตรียมทีมสอบสวนโรค 
3.2 ค้นหาผู้สัมผัส                   

กลยุทธ์ที่ 4. การสื่อสารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ  
4.1 สร้างวัคซีนชุมชน รณรงค์ สร้างวินัยสร้างอนามัยส่วนบุคคลรวมทั้งในโรงเรียน  โรงงาน โรงแรม  

ร้านค้า และมีการสื่อสารให้ปฏิบัติตามค าแนะน าในโซเชียลมีเดีย 
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4.2 ให้ค าแนะน าเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล  และผู้ประกอบการโรงแรม/รีสอร์ท เกี่ยวกับ
สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 19  "COVID-19" หากพบนักท่องเที่ยวจาก มีไข้ ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ 
อย่างน้อย 1 อาการ คือ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก หายใจ เหนื่อยหอบ ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับจากประเทศ
พ้ืนที่ที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  19 ขอให้สวมหน้ากากอนามัยและรีบปรึกษา
เจ้าหน้าที ่ทางการแพทย์และสาธารณสุขทันที โดยโทรสายด่วน 1669 หรือ โทร 081-5437634 

ผลการด าเนินงานการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่เข้าได้ตามนิยาม 
- จุดคัดกรองโรค 4 จุดคัดกรอง คือ จุดคัดกรองด่านท่าเรือต ามะลัง  จุดคัดกรองด่านพรมแดนวังประจัน 

จุดคัดกรองท่าเรือปากบารา  จุดคัดกรองเกาะหลีเป๊ะ คัดกรองนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ที่มีรายงานการ
ระบาดต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19  "COVID-19" (ประเทศจีน มาเก๊า ฮ่องกง และไต้หวัน) หรือประเทศ
ที่มีรายงานการแพร่เชื้อในประเทศ (local transmission) จ านวน 3,123 คน ยังไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าเกณฑ์
การสอบสวนโรค  

- ชุมชน ประชาชนที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่อง หรือประเทศรายงานการ
แพร่เชื้อในประเทศ (local transmission) จ านวน 14 คน เฝ้าระวังครบ 14 วัน แล้ว จ านวน 7 คน อยู่ในช่วงเฝ้า
ระวัง 14 วัน จ านวน 7 คน ยังไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค  

- หน่วยบริการสาธารณสุข  พบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค 1 ราย 

7. การสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชน  

●โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ป้องกันได้โดยใช้หลักการป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ ได้แก่ ล้างมือ 
สวม หน้ากากอนามัยและไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ  

● หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศจีน และระหว่างเดินทางในต่างประเทศขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่
แออัด หรือมีมลภาวะและไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย  

● ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเมืองอ่ืน หากมีไข้ร่วมกับอาการทางเดิน หายใจ
ได้แก่ ไอเจ็บคอ มีน้ ามูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันทีพร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง 

● หลีกเลี่ยงการไปตลาดที่ขายซากสัตว์ป่าหรือที่มีชีวิตและการสัมผัสโดยไม่ใช้ถุงมือ  

● หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ า และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่น ามือมาสัมผัสตา จมูก 
ปากโดยไม ่จ าเป็น  

● ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน (เช่น ผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ าผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดิน
หายใจ สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ  

● รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน  
สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรคโรคไวรัสโคโรนา 19  "COVID-19" ได้ที่ 

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

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