


 

 

ข้อสรุปมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  
จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดน่าน ครั้งที่ 21/2563 

มาตรการ การด าเนินงาน คณะท างานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.ด่านถาวร/จุดผ่อน
ปรน/ ช่องทางธรรมชาติ
ชายแดน 

1. เพ่ิมความเข้มข้นในการเฝ้าตรวจ/เฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพ้ืนที่ตอนใน  
การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงตามชายแดน  ให้ นายอ าเภอ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายความ
มั่นคง และอาสาสมัครสาธารณสุข ในพ้ืนที่เฝ้าระวังผู้ลักลอบเข้าราชอาณาจักร และรายงานให้ฝ่าย
ปกครองอ าเภอ ด าเนินงาน ตามระบบอย่างเข้มงวด  

2. ให้จุดผ่านด่านถาวรด่านห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ, จุดผ่อนปรนการค้าบ้านใหม่ชายแดน         
อ.สองแคว และจุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยสะแตง อ.ทุ่งช้าง ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดอย่าง
เคร่งครัด เช่น มาตรการด้านการขนส่งสินค้าเพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อ  

- ทหาร/ต ารวจ/ฝ่ายความมั่นคง/ฝ่ายปกครอง/ก านัน   
  ผู้ใหญ่บ้าน/อสม. 
- ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศห้วยโก๋น 
 

2.มาตรการคัดกรอง  
เฝ้าระวังโรคในพ้ืนที่
ชายแดนและชุมชน 

1. มีระบบเฝ้าระวังตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในหมู่บ้านที่มีช่องทางติดต่อประเทศเพ่ือนบ้าน 1 คน/
หมู่บ้าน ทุกสัปดาห์ 

2. มีการสุ่มตรวจเชื้อโควิด 19 ในหมู่บ้านที่มีช่องทางติดต่อประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่ประจ าด่าน พนักงานสถานบันเทิง โรงแรม หรืออ่ืน ๆ ตามข้อมูลผู้ป่วยโควิด 19  
ของประกาศของกรมควบคุมโรค  

3. ให้มีระบบรายงานหากพบบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในพ้ืนที่ กับผู้น าชุมชน ก านันผู้ใหญ่บ้าน  
หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที ่

- ทหาร/ต ารวจ/ฝ่ายความมั่นคง/ฝ่ายปกครอง/ 
  ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อสม. 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 
- โรงพยาบาลทุกแห่ง 
- โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ 

3.การเฝ้าระวังระบบ
ขนส่งสาธารณะ 

1. เฝ้าระวังผู้เดินทางที่มีความเสี่ยง เช่น ผู้โดยสารต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาในประเทศ หรือผู้โดยสาร
ที่มีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศหรือพ้ืนที่เสี่ยงตามประกาศของกรมควบคุมโรค  

2. มีมาตรการเพ่ือความปลอดภัยส าหรับผู้โดยสาร เช่น การสวมหน้ากาก การวัดอุณหภูมิ การจัด 
ที่นั่งผู้ โดยสารให้มีการเว้นระยะห่าง  การท าความสะอาดรถเมื่อถึงที่หมายตามระเบียบทุกครั้ง  
รวมถึงสถานที่นั่งรอโดยสารสาธารณะ ตามประกาศค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.) 
 

- ส านักงานขนส่งจังหวัดน่าน 
- เทศบาลเมืองน่าน 
- ท่าอากาศยานน่าน 
- คณะท างานในการก าหนดแนวทางและติดตามการ 
  เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
  2019 ด้านการอุตสาหกรรม การขนส่งสินค้า การ 
  เดินทางเข้า-ออกจังหวัดน่าน และด้านการตรวจ 
  เพ่ือเฝ้าระวัง 

4.มาตรการหน่วยงาน
ราชการ สถาน
ประกอบการต่าง ๆ  

1. ให้มีความเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการ New normal (DMHT) ในหน่วยงานต่าง ๆ  
เช่น หน่วยงานราชการ สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน ร้านอาหาร สถานประกอบการ 
สถานบันเทิง สนามกีฬา สถานที่ท่องเที่ยว อ่ืน ๆ เป็นต้น 

- ศปก.จ./ศปก.อ./ศปก.ต. 
- หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด 
- คณะท างานในการก าหนดแนวทางและติดตามการ 
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มาตรการ การด าเนินงาน คณะท างานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ตรวจก ากับ ดูแล สถานที่หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ เช่น 

ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน ร้านอาหาร สถานประกอบการ สถานบันเทิง สนามกีฬา สถานที่ท่องเที่ยว  
ให้มีความเข้มงวด ในมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 มากขึ้น 

3. เจ้าของสถานประกอบการ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยว ลงทะเบียนไทยชนะ 
ตรวจสอบระบบระบายอากาศ ท าความสะอาดพ้ืนผิวอย่างสม่ าเสมอ  

4. ในการจัดกิจกรรมงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การรวมกลุ่มคน เช่น ถนนคนเดิน กิจกรรมจัด
ในพ้ืนที่สาธารณะ ตลาดสด วัด  ให้มีการด าเนินการตามมาตรการ ศปก.อย่างเคร่งครัด เน้นการคัดกรอง 
การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ มีระยะห่าง และใช้แพลตฟอร์มไทยชนะ 

  เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
  2019 ด้านการพาณิชยกรรม ค้าส่ง ค้าปลีก       
  ห้างโมเดิร์นเทรด ตลาดสด  และถนนคนเดิน 
- คณะท างานในการก าหนดแนวทางและติดตามการ 
  เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
  2019 ด้านการท่องเที่ยว โรงแรม/ที่พัก และ 
  ร้านอาหาร 
 

5.เฝ้าระวังในสถาน
บริการด้านสาธารณสุข 

1. โรงพยาบาลทุกแห่ง คลินิก ร้านขายยา ให้มีระบบเฝ้าระวังผู้สงสัยติดเชื้อโควิด-19 และซักประวัติ
การเดินทางมาจากประเทศเสี่ยงหรือพ้ืนที่เสี่ยง หากพบ ส่งต่อเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาลประจ าพ้ืนที่
นั้น 

2. ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง เปิดบริการ ARI Clinic 
3. จัดเตรียมหน่วยปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (CDCU) อย่างน้อย 3 ทีม/อ าเภอ และพร้อม

ปฏิบัติงาน สอบสวน และค้นหาผู้สัมผัสในกลุ่มเสี่ยง 

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 
- โรงพยาบาลทุกแห่ง 
- โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ 

6.มาตรการสื่อสารความ
เสี่ยง 

- สื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ความเข้าใจในการขอความร่วมมือภาคประชาชนและภาค
ประชาสังคมทั้งผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ ผู้จัดกิจกรรมและผู้ร่วมกิจกรรมในพ้ืนที่สาธารณะ ปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด คือ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ท าความสะอาดพ้ืนผิวและอุปกรณ์ที่มี
การสัมผัสบ่อย เว้นระยะห่างหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอ่ืน และใช้แพลตฟอร์มไทยชนะ 

- คณะกรรมการโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 
– 19 จังหวัดน่าน 
- คณะท างานในการก าหนดแนวทางและติดตามการ
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ด้านการท่องเที่ยว โรงแรม/ที่พัก และ
ร้านอาหาร 
- ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน 

7.มาตรการอื่น ๆ  - เตรียมสถานที่กักบริเวณ ให้มีความพร้อมสามารถรองรับกลุ่มเสี่ยงในทั้งระดับจังหวัดและอ าเภอ 
ส่วนอ าเภอชายแดนควรจัดสถานที่และมีระบบ กักบริเวณ กลุ่มเสี่ยงต่างด้าว ลักลอบเดินทางจาก
ต่างประเทศ 

- ฝ่ายปกครอง/ ตรวจคนเข้าเมือง 
- คณะท างานในการก าหนดแนวทางและติดตามการ
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ด้านการอุตสาหกรรม การขนส่งสินค้า การ
เดินทางเข้า-ออกจังหวัดน่าน และด้านการตรวจเพื่อ
เฝ้าระวัง 




