
 
 

มาตรการการ เฝ้าระวัง ป้องกัน การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในพื้นที่
ชายแดนไทย-เมียนมา 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ความเป็นมา  
                   สถานการณ์ปัจจุบัน วันที่ 16 กันยายน 2563 มีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ในประเทศเมียนมา 3,636ราย เสียชีวิต 39 ราย และมีแนวโน้มสูงขึ้น   รายงาน ผู้ป่วยรัฐตะนาว
ศรี  จ านวน 10 ราย  เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย อยู่ในจังหวัดมะริด ซ่ึงห่างจากประจวบคีรีขันธ์ 180 
กิโลเมตร มีรายงานต่างด้าว หลบหนีเข้าเมืองตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – 1กันยายน 2563  จ านวน 49 
ราย ทุกรายไม่พบสารพันธุกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  (พม่า 44 ราย บังคลาเทศ 5 ราย) 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านทุกอ าเภอตลอดแนวชายแดน  มี
ช่องทางธรรมชาติที่สามารถเดินทางเข้าออกได้ถึง 34 ช่องทาง  จึงมีความเสี่ยงที่มีการระบาดของโรค
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ตลอดเวลา   
วัตถุประสงค์ 1.  เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคหลบหนีเข้าเมืองอย่าง
ผิดกฎหมาย 
 2.  เพ่ือค้นหาผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายที่มีอาการสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
                    3.  เพ่ือให้ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  รายใหม่ได้รับการรักษาท่ีถูกต้อง  
 
ตัวชี้วัดและเกณฑ์เป้าหมาย   
                    1.  ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
                    2.  ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์   
ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
                    1. กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
                    2. สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่ชายแดนได้  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มาตรการการ เฝ้าระวัง ป้องกัน การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในพื้นที่
ชายแดนไทย-เมียนมา 

เพ่ือให้สามารถตรวจจับการการเกิดโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และด าเนินการรักษาได้ทันท่วงที  จึง
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานดังนี้   

1. พื้นที่เป้าหมาย     
           ก าหนดเขตพ้ืนที่ ตลอดแนวชายแดนทุกอ าเภอ   
           ด้านความม่ันคง  โดยกองก าลังสุรสีห์  ไดก้ าหนดความเข้มข้นในการเฝ้าระวัง  ผู้หลบหนีเข้าเมือง
อย่างผิดกฎหมาย 3 แนว  ดังนี้   
                              1.  ช่องทางธรรมชาติ ให้วางเครื่องกีดขวาง เช่น ลวดหนามหีบเพลงให้ครบทุก
ช่องทาง และต้องมีการบูรณาการก าลังทั้ง 3 ฝ่าย ทหาร ตชด. และ ปกครอง เฝ้าตรวจช่องทางต่างๆ 
                               2.  พ้ืนที่ต าบลชายแดน  จ านวน  18  ต าบล   8  อ าเภอ     ซ่ึงจะเป็นพื้นที่รวมพล
ของผู้หลบหนีเข้าเมือง  เช่น เส้นทางหลักในพ้ืนที่ และชุมชนและสถานที่ที่มีแรงงานเมียมาอาศัย บ้านนายจ้าง
หรือสถานประกอบการ หรือท างานอยู่   

3. พ้ืนที่ตอนใน หน่วยที่เก่ียวข้องจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ ในพ้ืนที่ตอนใน รวมทั้ง
จัดการลาดตระเวนในพ้ืนที่ล่อแหลม 

         2. การเฝ้าระวังโรคในพื้นที่  
                                1.   ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในพ้ืนที่  และ
การป้องกันตนเองให้ปลอดโรค   
                                2.   ให้อสม. ผู้น าชุมชน  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางเข้าออกระหว่าง
ประเทศ   หากพบเห็นเหตุการณ์ผิดปกติหรือสงสัยว่ามีผู้เดินทาง มาจากประเทศเมียมา ให้แจ้งเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพ้ืนที่ทราบทันที    
                                3.   ให้สถานบริการทุกแห่ง เตรียมพร้อม ดังนี้  
                                     3.1  ทีมแพทย์ พยาบาล  ทีมสอบสวนควบคุมโรค และผู้เกี่ยวข้อง  รับผู้ป่วย
ตลอด 24 ชั่วโมง   
                                    3.2  ซักซ้อมแผนการดูแลรักษาผู้ป่วย  และทบทวนมาตรการการเฝ้าระวังโรค 
ได้แก่  จุดคัดกรอง ARI Clinic    ห้องแยกโรค    การเตรียมเวชภัณฑ์คงคลังและทีมแพทย์ พยาบาล ตลอด 24 
ชั่วโมง และให้การดูแลรักษาผู้ป่วยตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 
                              4. การด าเนินงานเฝ้าระวังและค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ในประชากรกลุ่มเสี่ยง หรือสถานที่เสี่ยง (Sentinel surveillance) ตามแนวชายแดน 
 
 
 
 



 
 

 
                           5. ก าหนดแนวทางการด าเนินการ  กรณี ผู้ลักลอบเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรอย่าง
ผิดกฎหมาย  โดยจัดท าแนวขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้   
                                1.  หน่วยงานผู้ที่พบผู้หลบหนีเข้าเมือง (จับกุมได้) คัดกรองไข้ ประเมินอาการระบบ
ทางเดินหายใจ  และให้รายงานงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่  (รพ.สต. หรือสสอ/รพ.) ทันที 
                               2.  กักกันในสถานีต ารวจ หรือ สถานที่กักกัก โดยแยกกักกันในแต่ละรอบ 
                                 3.  ทีม CDCU ลงพ้ืนที่ปฏิบัติการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ครั้งแรก ในวันที่ ได้รับ
รายงาน  ครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 -13  นับจากวันแรก กรณียังอยู่ในพื้นท่ี  
                               4.  รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการภายใน 4 ชม. 
                                    4.1  กรณีผลผลตรวจ     เปน็ลบ ด าเนินการตามกฎหมายภายใน 48 ชม.  
                                    4.2  กรณีผลบวก รับรักษาในโรงพยาบาล   
                               5. ติดตามอาการต่อเนื่องในสถานที่กักกันจน ครบ 14 วัน  หรือตามสถานการณ์ที่
สามารถผลักออกนอกประเทศได้       

  3.   ส าหรับเจ้าของสถานที่ (สถานีต ารวจภูธรหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับชาวต่างชาติที ่ลักลอบเดิน

ทางเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมาย)  

             การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค 

          1. จัดเตรียมสถานที่แยกกักกันเป็นสัดส่วน  มีอากาศถ่ายเทเพียงพอ ดูแลความสะอาดของ
สิ่งแวดล้อม  
          2. จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ชนิด Infrared Thermometer  จุดล้างมือด้วยสบู่หรือเจล

แอลกอฮอล์ 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อในบริเวณต่างๆ เช่น  ก่อนเข้าห้องกักกัน  ห้องสุขา  ห้องอาบน้ า  เป็นต้น 
         3. เตรียมอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล  เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ส าหรับเจ้าหน้าที่

ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ถูกกักกันให้เพียงพอ  
                 4.  มาตรการในการป้องกันโรค  

                            4.1 จัดท าทะเบียนและประวัติของผู้ลักลอบเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างผิด
กฎหมายทุกคน    

                         4.2  จัดให้ผู้ลักลอบเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมายสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า             ทุกคน และวัดอุณหภูมิร่างกาย และแยกกักในสถานที่กักกันของสถานที่นั้นๆ  
                         4.3  แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ในพ้ืนที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  /ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอโรงพยาบาลในพ้ืนที่ ตามแบบฟอร์มรายชื่อชาวต่างชาติกรณี ผู้ลักลอบเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมาย  ทันท ี โดยให้มีการติดตามอุณหภูมิ และประเมินอาการต่อเนื่องจนครบ 14 
วัน หรือจนกว่าจะเคลื่อนย้ายผู้ลักลอบเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรฯ   ไปสถานที่กักกันอ่ืน ทั้งนี้ ให้มีการรอ



 
 

ผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันแรกท่ีผู้ลักลอบเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรฯ เดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทย  ก่อนท าการเคลื่อนย้ายบุคคลดังกล่าวเพ่ือด าเนินการตามกฎหมาย   
                     4.3  หากมีการด าเนินการด้านอื่นๆ ให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้เคร่งครัดในการป้องกันตนเอง 
 
            แนวทางการด าเนินการ กรณี ผู้ลักลอบเดินทางเข้ามาในราชอาณาจกัรอย่างผิดกฎหมาย   
 

 
 
4.  การเตรียมสถานที่กักกันรองรับผู้หลบหนีเข้าเมือง   จ านวน 3 แห่ง  ดังนี้    
     4.1 อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  ณ ด่านกักตรวจคนเข้าเมือง (ด่านสิงขร) 
     4.2. อ าเภอปราณบุรี ณ ค่ายต ารวจตระเวนชายแดน 
     4.3. อ าเภอบางสะพาน  ณ ค่ายต ารวจตระเวนชายแดน 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


