
















 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อการป้องกนัและควบคุม 
การแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

ฉบับลงวันที่ 1๙ มีนาคม 2563  

มาตรการและแนวทางการด าเนินการในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน 
เพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  
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ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม 
๒๕๖๓ แจ้งว่า ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติ
เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งเร่งด าเนินการตามมาตรการ
ดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยด่วน รวมทั้งขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป ประกอบกับมติที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้อาศัยอ านาจ 
ตามความในมาตรา ๑๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคจากผู้เดินทางซึ่งมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณีโรคโควิด 19  
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยข้อ ๔ ก าหนดว่าให้กรมควบคุมโรคในฐานะส านักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ สามารถก าหนดแนวทางปฏิบัติ มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ 
หรือแนวทางการด าเนินการเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับข้อ ๕ ก าหนดว่าในกรณีที่มีมาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทาง 
ที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือที่กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการหรือก าหนดในเรื่องใด ไว้เป็นการเฉพาะ  
ให้ปฏิบัติตามหรือด าเนินการตามมาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางนั้น  

ดังนั้น เพ่ือให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการได้อย่างทันท่วงที 
กรมควบคุมโรค ในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงเห็นควรก าหนดมาตรการ 
และแนวทางการด าเนินการในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือป้องกันการแพร่ของโรคโควิด 19 เพ่ือให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร พิจารณาใช้อ านาจตามความในมาตรา ๓๕ 
ประกอบกับมาตราอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแจ้งให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อพิจารณาใช้อ านาจตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ตามสมควรแก่กรณี โดยมีมาตรการและแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

๑. กรณีสถานที่ซ่ึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ของโรคโควิด 19 เนื่องจากอาจมีผู้ที่เป็นหรือผู้ทีม่ีเหตุ
อันควรสงสัยว่าเป็นโรคโควิด 19 ไดพ้ านักหรือพักอาศัย หรือเข้าไปท ากิจกรรม หรือมีภารกิจร่วมกัน ณ สถานที่
ดังกล่าว ให้พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
 

๑.๑ สถานที่ ... 



 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อการป้องกนัและควบคุม 
การแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

ฉบับลงวันที่ 1๙ มีนาคม 2563  

- ๒ - 
 

๑.๑ สถานที่ซึ่งให้ปิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เช่น สนามมวย สนามม้า 
สนามกีฬา สถานที่จัดหรือแข่งกีฬา สถานที่ชนไก่ หรือสถานที่ซึ่งใช้ส าหรับการเล่นต่าง ๆ ซึ่งใช้สัตว์ต่อสู้หรือ
แข่งกัน เช่น ชนโค ชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ฯลฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 
พิจารณาใช้อ านาจตามความในมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ สั่งปิดสถานที่
ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพ่ือป้องกันมิให้มีการแพร่ของโรคโควิด 19 ในพ้ืนที่ 
โดยให้ค าสั่งมีผลใช้บังคับจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือมีการยกเลิกค าสั่ง ทั้งนี้ ให้แจ้งต่อเจ้าของ  
ผู้ครอบครอง หรือผู้รับผิดชอบสถานที่ดังกล่าว ให้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติหรือแนวทางการป้องกันหรือ
ควบคุมโรคที่กรมควบคุมโรคก าหนดอย่างเคร่งครัด และให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ 
เพ่ือพิจารณาใช้อ านาจด าเนินการเองหรือออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดด าเนินการตามความในมาตรา ๓๔  
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามสมควรแก่กรณี 

๑.๒ สถานที่ซึ่ งให้ปิดเป็นการชั่วคราวเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น  
สถานบันเทิง ผับ บาร์ สถานบริการอ่ืนใดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ โรงมหรสพ สถานประกอบกิจการ
สปา สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด สถานประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมความงาม  
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพอ่ืนใดตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
สถานที่ส าหรับออกก าลังกาย หรือสถานที่อ่ืนใดที่มีลักษณะแออัด เบียดเสียด หรือใกล้ชิดกัน ซึ่งง่ายต่อ 
การแพร่ของเชื้อโรคหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ของโรคโควิด 19 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด (กรณีปริมณฑล) พิจารณาใช้อ านาจตามความในมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ สั่งปิดสถานที่ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ทั้งนี้  
หากพ้นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ามีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือป้องกันการแพร่ของ 
โรคโควิด 19 ต่อไป ให้พิจารณาสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวต่อไปตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 
โดยให้แจ้งต่อเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้รับผิดชอบสถานที่ดังกล่าว ให้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติหรือ 
แนวทางการป้องกันหรือควบคุมโรคที่กรมควบคุมโรคก าหนดอย่างเคร่งครัด และให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อในพ้ืนที่เพ่ือพิจารณาใช้อ านาจด าเนินการเองหรือออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดด าเนินการตามความ  
ในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามสมควรแก่กรณ ี

๑.๓ สถานที่ซึ่งควรมีมาตรการลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 ในกรณีสถานที่ 
ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชน เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหาร
หรือเครื่องดื่ม โรงแรม ศาสนสถาน หรือสถานที่ซึ่งใช้จัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของบุคคลจ านวนมาก เช่น 
สถานที่ซึ่งใช้จัดการประชุม อบรม สัมมนา สถานที่สอบ สถานที่ซึ่งจัดกิจกรรมตามประเพณีหรือกิจกรรม 
ทางศาสนา ให้พิจารณาด าเนินการ ดังนี้  

 

๑.๓.๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ... 



 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อการป้องกนัและควบคุม 
การแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

ฉบับลงวันที่ 1๙ มีนาคม 2563  

- ๓ - 
 

๑.๓.๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร พิจารณาใช้อ านาจ
ตามความในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับกฎหมายหรือ
มาตรการของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมในสถานที่ดังกล่าวออกไปหรือก าหนด
เงื่อนไขหรือมาตรการในการใช้สถานที่ดังกล่าวตามความจ าเป็นและความเหมาะสม  

๑.๓.๒ ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถจัดกิจกรรมในสถานที่ดังกล่าวได้  หรือให้
สถานที่ดังกล่าวเปิดบริการหรือใช้ท าภารกิจตามปกติ ได้ ให้แจ้งต่อเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้รับผิดชอบ
สถานที่ หรือผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติหรือแนวทางการป้องกัน 
หรือควบคุมโรคที่กรมควบคุมโรคก าหนดอย่างเคร่งครัด และให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ 
เพ่ือพิจารณาใช้อ านาจด าเนินการเองหรือออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดด าเนินการตามความในมาตรา ๓๔  
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามสมควรแก่กรณี 

๑.๓.๓ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือป้องกันการแพร่ของโรคโควิด 19 ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร พิจารณาใช้อ านาจตามมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ สั่งปิดสถานที่ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวตามความจ าเป็นและความเหมาะสม ทั้งนี้  
หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ามีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือป้องกันการแพร่ของโควิด 19 ต่อไป ให้พิจารณา
สั่งปิดสถานที่ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวต่อไปตามสมควรแก่กรณี หรือพิจารณาใช้อ านาจตามมาตรา ๓๕ (๓) 
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ สั่งห้ามผู้ที่เป็นหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคโควิด 19 เข้าไป
ในสถานทีด่ังกล่าว เพ่ือป้องกันและควบคุมมิให้โรคโควิด 19 แพร่ต่อไป 

๒. กรณีเป็นสถานที่ซึ่งพบผู้ที่เป็นโรคโควิด 19 หรือสถานที่ซึ่งผู้ที่เป็นโรคโควิด 19 ได้พ านักหรือ 
พักอาศัย ท ากิจกรรม มีภารกิจ หรือเข้าไปในสถานที่นั้นภายในระยะเวลา ๑๔ วันก่อนพบว่าบุคคลดังกล่าว 
เป็นโรคโควิด 19 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร พิจารณาใช้อ านาจตาม 
มาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ สั่งปิดสถานที่ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน โดยให้แจ้งต่อเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้รับผิดชอบสถานที่ดังกล่าว 
ให้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติหรือแนวทางการป้องกันหรือควบคุมโรคที่กรมควบคุมโรคก าหนดอย่างเคร่งครัด 
และให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่เพ่ือพิจารณาใช้อ านาจด าเนินการเองหรือออกค าสั่ง 
เป็นหนังสือให้ผู้ใดด าเนินการตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามสมควร
แก่กรณี เช่น 

 
 

- ให้ผู้ที่เป็น ... 
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- ให้ผู้ที่เป็นหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคโควิด 19 หรือเป็นผู้สัมผัสหรือเป็นพาหะของ 

โรคโควิด 19 มารับการตรวจ รักษา รับการชันสูตรทางการแพทย์ และเพ่ือความปลอดภัยอาจแยกกัก กักกัน  
หรือคุมไว้สังเกต ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด จนกว่าจะพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุด
เหตุอันควรสงสัย 

- ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้พักอาศัยในสถานที่ดังกล่าวก าจัดความติดโรคหรือท าลาย 
สิ่งใด ๆ ที่มีเชื้อโรคหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรค หรือแก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ  
เพ่ือควบคุมและป้องกันการแพร่ของโรคโควิด 19 ทั้งนี้ ผู้ได้รับค าสั่งต้องด าเนินการตามค าสั่งดังกล่าวจนกว่า
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะมีค าสั่งยกเลิก 

- ห้ามผู้ใดกระท าการหรือด าเนินการใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็น
เหตุให้โรคโควิด 19 แพร่ออกไป 

๓. แนวทางปฏิบัติหรือแนวทางการป้องกันหรือควบคุมโรคซึ่ งต้องแจ้งให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง 
ผู้รับผิดชอบสถานที่ หรือผู้จัดกิจกรรมในสถานที่ ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑ และ ๒ ให้เป็นไปตาม
ภาคผนวกที่แนบมาพร้อมนี้  ทั้ งนี้  ในกรณีที่กรมควบคุมโรคก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน 
หรือควบคุมโรคเพ่ิมเติม ให้แจ้งต่อเจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้รับผิดชอบสถานที่ หรือผู้จัดกิจกรรมดังกล่าว  
เพ่ือด าเนินการตามทีก่รมควบคุมโรคก าหนดเพ่ิมเติมอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกัน 

๔. กรณีมี เหตุจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือป้องกันการแพร่ของโรคโควิด 19 ให้ผู้ ว่าราชการจังหวัด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร พิจารณาใช้อ านาจตามความในมาตรา ๓๕ (๒) หรือ (๓)  
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 

๔.๑ สั่งให้ผู้ที่เป็นหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคโควิด 19 หยุดประกอบอาชีพเป็นการ
ชั่วคราว โดยให้ค าสั่งมีผลใช้บังคับจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือมีการยกเลิกค าสั่ง 

๔.๒ สั่งห้ามผู้ที่เป็นหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคโควิด 19 เข้าไปในสถานที่ชุมนุมชน  
โรงมหรสพ สถานศึกษา หรือสถานที่อ่ืนใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

๕. เพ่ือให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรคโควิด 19 รวมถึงการด าเนินการตามมาตรการและ 
แนวทางการด าเนินการข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร พิจารณาใช้อ านาจตามมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามสมควรแก่กรณี เช่น เรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือให้จัดส่ง 
ข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ที่จ าเป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา และในกรณีที่พบผู้ไม่ปฏิบัติตาม 
 
 

หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ... 
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หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครสนับสนุน 
ส่งเสริม และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ตลอดจนให้พิจารณาน ามาตรการหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาใช้ด าเนินการอย่างเต็มที่ เพ่ือป้องกันและควบคุม 
มิให้มีการแพร่ของโรคโควิด 19 เกิดข้ึนในพื้นท่ี 
 

___________________ 
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ภาคผนวก 

แนวทางปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการด าเนินการในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน 

เพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))  

ส าหรับเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้รับผิดชอบสถานที่ หรือผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมในสถานที่ดังกล่าว 

ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ของโรคโควิด 19 หรือสถานที่ซ่ึงพบผู้ที่เป็นโรคโควิด 19 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการด าเนินการในกรณีมี 

เหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือการป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))  ส าหรับเจ้ าของ ผู้ ครอบครอง หรือผู้ รั บผิดชอบสถานที่   

หรือผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมในสถานที่ดังกล่าว ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ของโรคโควิด 19  

หรือสถานที่ซึ่งพบผู้ที่เป็นโรคโควิด 19 ให้มีความชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข จึงเห็นควรก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้รับผิดชอบสถานที่ 

หรือผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมในสถานที่ดังกล่าว เพ่ือใช้ในการด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 

ดังนี้ 

1. ข้อปฏิบัติส าหรับเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้รับผิดชอบสถานที่ หรือผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม 

ในกรณีที่มีค าสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว หรือให้งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมในสถานที่ดังกล่าว 
    1.๑ ท าความสะอาดพ้ืนบริเวณสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น บริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย  ๆ  
ด้วยน้ าผสมผงซักฟอก หรือน้ ายาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5% ปริมาณ 1 ส่วนผสมน้ า 49 ส่วน)  
ท าความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วม ด้วยน้ ายาล้างห้องน้ าอย่างสม่ าเสมอ และอาจท าลายเชื้อด้ วยน้ ายาฟอกขาว 
(โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5% ปริมาณ 1 ส่วนผสมน้ า 49 ส่วน) ทั้งนี้ในขณะท าความสะอาดควรเปิด  
ประตู/หน้าต่าง เพ่ือให้มีการระบายอากาศ หลังท าความสะอาดควรซักผ้าส าหรับเช็ดท าความสะอาดและ  
ไม้ถูพ้ืน ด้วยน้ าผสมผงซักฟอกหรือน้ ายาฆ่าเชื้อ แล้วซักด้วยน้ าสะอาดอีกครั้ง และน าไปผึ่งตากแดดให้แห้ง   
    1.๒ เพ่ิมความตระหนักให้แก่พนักงานและพนักงานท าความสะอาดให้เห็นถึงความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อ
ในสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญในการป้องกันตนเองและผู้อ่ืน เช่น การใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
เมื่อไปในสถานที่ชุมนุมชน การล้างมือบ่อย ๆ การเว้นระยะห่างจากบุคคลอ่ืน 1 - 2 เมตร หรือเท่าที่จะเป็น 
ไปได้ และการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ถุงมือ และอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่เหมาะสมขณะท าความ
สะอาด  
    1.๓ นอกเหนือจากการด าเนินการตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ แล้ว ในกรณีที่พบผู้ป่วยหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัย
ว่าป่วยด้วยโรคโควิด 19 ในสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 
 

1.๓.1 เฝ้าระวัง ... 
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    1.๓.1 เฝ้าระวังและสังเกตอาการตนเอง พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสถานที่ หากพบว่าตนเอง 
หรือบุคคลดังกล่าวมีอาการป่วยหรือมีเหตุสงสัยว่าป่วย เช่น มีไข้ ร่วมกับมีอาการไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ  
หอบเหนื่อย ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันที 

    1.๓.2 ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการแจ้งข้อมูลของผู้ที่พ านักหรือพักอาศัย  
ท ากิจกรรม หรือมีภารกิจหรือเข้ามายังสถานที่ดังกล่าวภายในระยะเวลา 14 วัน ก่อนพบผู้ที่ป่วยหรือมีเหตุ 
อันควรสงสัยว่าป่วยในสถานที่นั้น 
 
2. ข้อปฏิบัติส าหรับเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้รับผิดชอบสถานที่ หรือผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม  

ในกรณีที่มีการยกเลิกค าสั่งให้ปิดสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราว หรือในกรณีให้จัดกิจกรรมได้โดยไม่ต้องงดหรือ
เลื่อนการจัดกิจกรรมในสถานที่ดังกล่าว 
    2.1 ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของคนจ านวนมาก ให้พิจารณาเลื่อนการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ของโรคจะคลี่คลาย 
    2.2 เมื่อจัดกิจกรรมให้จัดระบบคัดกรองผู้มีอาการไข้ หรือมีอาการไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย เพ่ือให้
ค าแนะน าแยกตัวจากผู้อื่นและไปตรวจรักษาตามความเหมาะสม 
    2.3 จัดหาแอลกอฮอล์เจลส าหรับล้างมือ หรือจุดล้างมือพร้อมสบู่ ไว้บริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยติดตั้ง 
จุดบริการไว้ให้ทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก และจัดให้มีหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าไว้ให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามความจ าเป็น 
    2.4 จัดให้มีระบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไว้ส าหรับกรณีที่มีความจ าเป็นต้องติดตามตัวบุคคลดังกล่าวเพ่ือให้มารับการตรวจใน
ภายหลัง 
    2.5 จัดให้มีการท าความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันจ านวนมาก เช่น ราวบันได ลูกบิด
ประตู ห้องน้ า ด้วยน้ าผสมผงซักฟอก น้ าผสมน้ ายาฟอกขาว น้ ายาท าความสะอาดที่มีส่วนผสมของโซเดียม 
ไฮโปคลอไรท์ 0.5% หรือแอลกอฮอล์ 70% อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง ในระหว่างที่จัดกิจกรรมและเมื่อสิ้นสุด
กิจกรรม 
    2.6 ควรลดความแออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น กระจายจุดจ าหน่ายบัตร จุดจ าหน่ายอาหาร 
    2.7 จัดหาหรือจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบข้อมูล  
    2.8 หากมีการจ าหน่ายหรือบริการอาหาร ควรให้ผู้ประกอบอาหารและผู้เสิร์ฟอาหารทุกคนใส่หน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า มีฝาปิดภาชนะใส่อาหารเพ่ือป้องกันละอองเสมหะหรือน้ าลาย หากเป็นไปได้ ควร
แจกจ่ายอาหารกล่องหรือเป็นภาชนะส่วนบุคคล งดอาหารแบบบุฟเฟต์ เพ่ือลดการสัมผัสด้ามจับอาหารร่วมกัน 
    2.9 ก าหนดให้มีการประสานงานกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่
ล่วงหน้าเพ่ือขอรับค าแนะน าในการป้องกันการแพร่โรค และหากพบผู้สงสัยว่าป่วยให้แจ้งแก่เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที 
 

2.10 ให้เจ้าของ ... 
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    2.10 ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้รับผิดชอบสถานที่ หรือผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม แจ้งต่อผู้ร่วม
กิจกรรมหรือผู้เข้ามาใช้สถานที่ ให้ปฏิบัติตนดังนี้ 

2.10.1 จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพ่ือน าไปใช้ในการร่วมกิจกรรมด้วย  
2.10.2 ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล  
2.10.3 หากสงสัยว่าตนเองป่วย ให้งดเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก 
2.10.4 หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอาการไอ จาม มีน้ ามูก หากสังเกตเห็นผู้ร่วมกิจกรรมมีอาการ

ดังกล่าวควรแจ้งให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้รับผิดชอบสถานที่ หรือผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมทราบ 
 เพ่ือขอรับหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ และแยกออกจากผู้อื่น 

 
___________________________ 
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มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต  
เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจากผู้เดินทางซึ่งมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร 
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))  

(ฉบับลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓) 
 

ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม 
๒๕๖๓ แจ้งว่า ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติ
เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งเร่งด าเนินการตามมาตรการ
ดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยด่วน รวมทั้งขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป ประกอบกับมติที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา ๑๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคจากผู้ เดินทางซึ่ งมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณีโรคโควิด 19  
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยข้อ ๔ ก าหนดว่าให้กรมควบคุมโรคในฐานะส านักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ สามารถก าหนดแนวทางปฏิบัติ มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ 
หรือแนวทางการด าเนินการเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับข้อ ๕ ก าหนดว่าในกรณีที่มีมาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทาง 
ที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือที่กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการหรือก าหนดในเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะ  
ให้ปฏิบัติตามหรือด าเนินการตามมาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางนั้น  

เพ่ือให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการได้อย่างทันท่วงที กรมควบคุมโรค ในฐานะส านักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงเห็นควรก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินการในกรณี
การตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจากผู้เดินทาง  
ซึ่งมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) โดยมีมาตรการและแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้  

๑. ให้ยกเลิกมาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน  
และควบคุมโรคจากผู้เดินทางซึ่งมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ตามหนังสือคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 
 

ด่วนที่สุด ... 
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ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๐๒.๒/ว ๑๘๕ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ และหนังสือคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 
ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๐๒.๒/ว ๙๐๕ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ และให้ใช้มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก 
กักกัน หรือคุมไว้สังเกต เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจากผู้เดินทางซึ่งมาจากท้องที่หรือเมืองท่าน
อกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19)) ฉบับนี้แทน 

๒. มาตรการในการด าเนินการ ณ ท้องที่นอกราชอาณาจักร (ประเทศต้นทาง)  
๒.๑ มาตรการก่อนการเดินทาง ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

๒.๑.๑ ให้มีการตรวจสอบจ านวนผู้เดินทางและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตัวก่อนเดินทาง 
ให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

๒.๑.๒ ตรวจสอบประวัติผู้เดินทางว่าในระยะเวลา ๑๔ วันที่ผ่านมามีการเดินทางไปยังท้องที่
หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายหรือไม่ หรือเดินทางไปยังท้องที่หรือเมืองท่า 
นอกราชอาณาจักรที่เป็นพ้ืนที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องหรือพ้ืนที่ที่พบผู้เป็นโรคโควิด 19 ตามรายงานขององค์การ
อนามัยโลกหรือไม ่ 

๒.๑.๓ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นที่ต้องใช้ประกอบการเดินทาง โดยจ าแนกเป็น  
๒ กรณี ดังนี ้

กรณีที่ ๑ ผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทย ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทาง
ดังกล่าวมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly) และมีหนังสือหรือเอกสารหลักฐานที่รับรอง
การเดินทางกลับประเทศไทยจากสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลใหญ่ หรือที่กระทรวงการ
ต่างประเทศออกให้  

กรณีที่ ๒ ผู้เดินทางที่เป็นคนต่างด้าว ต้องมีใบรับรองแพทย์ (Health Certificate)  
ที่ออกให้โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทางที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าวไม่พบเชื้อโรค 
โควิด 19 และมีเอกสารหลักฐานหรือกรมธรรม์ประกันภัยที่แสดงการคุ้มครองการดูแลสุขภาพหรือ
รักษาพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมถึงโรคโควิด 19 เป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนเหรียญสหรัฐ 

๒.๒ มาตรการตรวจคัดกรอง (Exit screening) และการด าเนินการบนพาหนะระหว่างเดินทาง  
ให้แจ้งต่อเจ้าของพาหนะ (สายการบิน) เพ่ือให้ด าเนินการ ดังนี้ 

๒.๒.๑ แจ้งมาตรการของประเทศไทยต่อผู้เดินทาง ทั้งขณะซื้อตั๋วโดยสาร และขณะ  
check in 

 
๒.๒.๒ ตรวจคัดกรอง ... 
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๒.๒.๒ ตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาออก (Exit screening) โดยพิจารณาจากการมีไข้ 
(อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป) ร่วมกับมีอาการไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย อย่างหนึ่ง
อย่างใด  

๒.๒.๓ หากผู้เดินทางมีประวัติการเดินทางไปยังท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรที่เป็น
เขตติดโรคติดต่ออันตราย หรือเดินทางไปยังท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรที่เป็นพ้ืนที่ที่มีการระบาด
ต่อเนื่องหรือพ้ืนที่ที่พบผู้เป็นโรคโควิด 19 ตามรายงานขององค์การอนามัยโลก โดยยังไม่พ้นระยะเวลา ๑๔ วัน
ตามที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๒.๑.๒ หรือไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อ ๒.๑.๓ 
หรือมีอาการตามข้อ ๒.๒.๒ ต้องปฏิเสธหรือไม่ยินยอมให้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย 

๒.๒.๔ การด าเนินการบนพาหนะระหว่างเดินทาง 
(๑) ลดการสัมผัสระหว่างพนักงานต้อนรับกับผู้โดยสารและระหว่างผู้โดยสาร 

กับผู้โดยสารให้มากที่สุด เช่น จัดให้เดินห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
(๒) จัดให้ผู้โดยสารนั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร (หากสามารถจัดได้) 
(๓) แนะน าให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัย  
(๔) กรณีผู้เดินทางมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่อ

อันตราย ให้แนะน าผู้เดินทางกรอกเอกสารตามแบบ ต. 8 ให้ครบถ้วนและตามความเป็นจริง 
(๕) หากระหว่างการเดินทางพบผู้มีอาการป่วยหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าป่วย เช่น  

มีไข้ ไอ มีน  ามูก เจ็บคอ หรือหอบเหนื่อย ให้บุคคลดังกล่าวใส่หน้ากากอนามัยและให้นั่งแยกจากผู้อื่นให้มากที่สุด
อย่างน้อย 2 เมตรขึ นไป 

(๖) ด าเนินการอ่ืนใดตามมาตรฐานหรือตามท่ีองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
(International Civil Aviation Organization: ICAO) ก าหนด 

๒.๓ การด าเนินการตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ ข้างต้น ให้ด าเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวงการ
ต่างประเทศ ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงสาธารณสุข  
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๓.  มาตรการในการด าเนินการภายในราชอาณาจักร  
๓.๑ มาตรการตรวจคัดกรอง (Entry screening) ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ให้ด าเนินการดังนี  

๓.๑.๑ จัดให้พาหนะที่มาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่อ
อันตราย หรือพาหนะที่มาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรที่เป็นพ้ืนที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องหรือพ้ืนที่ 
ที่พบผู้เป็นโรคโควิด 19 ตามรายงานขององค์การอนามัยโลก จอดอยู่ ณ สถานที่ที่ก าหนด จนกว่าเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องจะอนุญาตให้ไปได้ 
 

๓.๑.๒ ตรวจคัดกรอง ... 
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 ๓.๑.๒ ตรวจคัดกรองอาการ (Entry Screening) ที่ประตูทางออก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
หรือแนวทางท่ีกรมควบคุมโรคก าหนดโดยเคร่งครัด ๒.๒.๔  

๓.๑.๓ ให้ผู้เดินทางทุกคนสแกน QR Code หรือใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ือให้สามารถใช้ระบบ
รายงานตัวและติดตามอาการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด จนครบระยะเวลาตามที่เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศหรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในพ้ืนที่ด าเนินการ
หรือออกค าสั่งให้แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต แล้วแต่กรณี หรือในระหว่างที่อยู่ในประเทศไทย แล้วแต่
ระยะเวลาใดจะเร็วกว่ากัน 

 ๓.๑.๔ ให้จ าแนกผู้เดินทางเป็น ๒ กลุ่ม โดยให้ด าเนินการดังนี้ (รายละเอียดการด าเนินการ
ตามภาคผนวก ๑) 

กลุ่มท่ี ๑ ผู้เดินทางที่มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under Investigation: 
PUI) ตามที่กรมควบคุมโรคก าหนด ซึ่งเข้าข่ายเป็นผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคโควิด 19 ให้ส่งตัว
บุคคลดังกล่าวไปยังสถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด เพ่ือเข้ารับการตรวจ รักษา รับการชันสูตร
ทางการแพทย์ แยกกัก หรือกักกัน ตามสมควรแก่กรณ ี

กลุ่มที่  ๒ ผู้ เดินทางที่ยั งไม่มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under 
Investigation: PUI) ตามที่กรมควบคุมโรคก าหนด ให้แยกกลุ่มผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทยและกลุ่มผู้เดินทางที่เป็น
คนต่างด้าวเพ่ือด าเนินการตาม ๓.๑.๕ ต่อไป  

๓.๑.๕ กรณีเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
พบผู้เดินทางที่ยังไม่มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under Investigation: PUI) ตามที่กรมควบคุมโรค
ก าหนด (กลุ่มท่ี ๒) ให้พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ให้ผู้เดินทางแสดงเอกสารหลักฐานตาม ๒.๑.๓ ต่อเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ โดยให้เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๐.๐๐ น. ของประเทศไทย เป็นต้นไป 

(๒) กรณีผู้เดินทางที่มีที่พ านักหรือที่พักอาศัยเป็นการประจ าในประเทศไทย 
ให้บุคคลดังกล่าวแสดงเอกสารหลักฐานว่าตนเองมีที่พ านักหรือที่พักอาศัยดังกล่าวจริง และที่พ านักหรือที่พัก
อาศัยดังกล่าวมีหลักแหล่งที่ชัดเจนซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสามารถติดตามตัวบุคคลดังกล่าวได้ เช่น  
ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง 

 
 

(๒) กรณ ี... 
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(๓) กรณีผู้เดินทางที่ไม่มีที่พ านักหรือที่พักอาศัยเป็นการประจ าในประเทศไทย  
ให้บุคคลดังกล่าวแสดงเอกสารหลักฐานต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ ดังนี้ 

 (๓.๑) เอกสารหลักฐานที่พ านักหรือที่พักอาศัยที่ตนจะพ านักหรืออาศัย 
อยู่ในประเทศไทยในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน 

(๓.๒) เอกสารหลักฐานว่าเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดูแลที่พ านักหรือที่พัก
อาศัยตาม (๓.๑) ยินยอมให้ตนพ านักหรืออาศัย เว้นแต่บุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดูแล 
ที่พ านักหรือที่พักอาศัยนั้นเอง ให้แสดงหลักฐานความเป็นเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดูแลที่พ านักหรือ  
ที่พักอาศัยนั้นแทน 

(๓.๓) เอกสารหลักฐานว่าที่พ านักหรือที่พักอาศัยตาม (๓.๑) มีหลักแหล่ง 
ที่ชัดเจน ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสามารถติดตามตัวบุคคลดังกล่าวได้ 

๓.๑.๖ กรณีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถแสดงหลักฐานตาม ๓.๑.๕ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
หรือสามารถแสดงหลักฐานได้แต่เป็นข้อมูลที่เป็นเท็จหรือขาดความน่าเชื่อถือ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือ
พิจารณาด าเนินการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒ ประกอบกับมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  
พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามสมควรแก่กรณี หรือประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตนต่อไป 

๓.๑.๗ กรณีเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
พิจารณาเอกสารหลักฐานตาม ๓.๑.๕ แล้วเห็นว่า สมควรให้บุคคลดังกล่าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้   
ให้พิจารณาด าเนินการตาม ๓.๓ ต่อไป 

๓.๒ การด าเนินการตาม ๓.๑ ข้างต้น ให้ด าเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓.๓ มาตรการส าหรับผู้ เดินทางที่ยังไม่มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under 
Investigation: PUI) ตามที่กรมควบคุมโรคก าหนด ในกรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่าน 
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพิจารณาตาม ๓.๑ แล้วเห็นว่า สมควรให้บุคคลดังกล่าวเดินทางเข้ามา 
ในราชอาณาจักรได ้ให้พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ (รายละเอียดการด าเนินการตามภาคผนวก ๒) 
 
 

 ๓.๓.๑ กรณ ี... 
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๓.๓.๑ กรณีผู้เดินทางท่ีมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นเขตติดโรคติดต่อ
อันตราย ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พิจารณาด าเนินการ
หรือออกค าสั่งตามความในมาตรา ๔๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้กักกันบุคคลดังกล่าวไว้ 
ณ สถานที่ซ่ึงเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศก าหนดเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑๔ วันจนกว่าจะพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย โดยห้ามบุคคลดังกล่าวออก
จากสถานที่ที่ก าหนดเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่  และตลอด
ระยะเวลาที่บุคคลดังกล่าวถูกกักกัน ต้องปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าแนะน าของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
ในพ้ืนที่โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเฝ้าระวังมิให้บุคคล
ดังกล่าวออกจากสถานที่ที่ก าหนดและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด  

 ๓.๓.๒ กรณีผู้เดินทางที่มาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรที่เป็นพ้ืนที่ที่มีการ
ระบาดต่อเนื่องหรือพ้ืนที่ที่พบผู้เป็นโรคโควิด 19 ตามรายงานขององค์การอนามัยโลก ให้เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแจ้งไปยัง เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่มีอ านาจ 
ทั่วราชอาณาจักรหรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ เพ่ือพิจารณาด าเนินการหรือออกค าสั่ง 
ตามความในมาตรา ๓๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้บุคคลดังกล่าวถูกคุมไว้สังเกต  
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันจนกว่าจะพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย โดยให้อยู่ 
ในสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด เช่น ที่พ านักหรือที่พักอาศัยของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้  
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจอนุญาตให้ไปในบางสถานที่ที่จ าเป็นได้ โดยบุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติตาม
ค าสั่งหรือค าแนะน าของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยเคร่งครัด เช่น ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
ที่ออกไปนอกที่พ านักหรือที่พักอาศัย ไม่ใกล้ชิดหรือคลุกคลีกับผู้ อ่ืน  หรือมีเงื่อนไขว่าเมื่อไปถึงท้องที่ใด 
ที่ก าหนดไว้ต้องสามารถแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ และตลอดระยะเวลาที่บุคคลดังกล่าว 
ถูกคุมไว้สังเกต ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเฝ้าระวังมิให้บุคคลดังกล่าวไปใน
สถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด 

๓.๓.๓ การด าเนินการตาม ๓.๓.๑ และ ๓.๓.๒ ให้พิจารณาด าเนินการเป็น ๒ กรณ ีดังนี้ 
กรณทีี่ ๑ ผู้เดินทางท่ีมีสัญชาติไทย ให้กักกันหรือถูกคุมไว้สังเกต ณ ที่พ านักหรือที่พัก

อาศัยตามภูมิล าเนาของบุคคลนั้น หรือ ณ ที่พ านักหรือที่พักอาศัยตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออนุญาต 
โดยต้องมีเอกสารหลักฐานว่าเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดูแลที่พ านักหรือที่พักอาศัยนั้น  ยินยอมให้ตนเอง
พ านักหรือพักอาศัย ณ สถานที่ดังกล่าว ตามที่ได้แสดงเอกสารหลักฐานต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ า
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตาม ๓.๑ 

 
กรณีท่ี ๒ ... 
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กรณีที่ ๒ ผู้เดินทางที่เป็นคนต่างด้าว ให้กักกันหรือถูกคุมไว้สังเกต ณ ที่พ านักหรือ 
ทีพั่กอาศัย เช่น โรงแรม หอพัก คอนโดมิเนียม ตามท่ีได้แสดงเอกสารหลักฐานต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตาม ๓.๑  

๓.๓.๔ กรณีผู้เดินทางจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ ให้ปฏิบัติตนตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ หลีกเลี่ยงสถานที่ชุมนุมชน และดูแลสุขภาพตนเอง 

๓.๔ มาตรการส าหรับการด าเนินการในเขตพ้ืนที่จังหวัดและเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(รายละเอียดการด าเนินการตามภาคผนวก ๓) 

๓.๔.๑ การก าหนดสถานที่และการน าตัวผู้เดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไป
ยังสถานที่ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนด ให้ด าเนินการร่วมกันโดยกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
คมนาคม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓.๔.๒ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้ตรวจสอบและติดตามอาการ 
โดยให้มีการบันทึกข้อมูลในระบบรายงานการติดตามอาการบุคคลดังกล่าวทุกวัน และให้บุคคลดังกล่าว  
ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและปฏิบัติตัวขณะที่ถูกกักกันหรือถูกคุมไว้สังเกตตามที่
ก าหนดไว้ในภาคผนวกท่ีแนบมาพร้อมนี้โดยเคร่งครัด 

๓.๔.๓ กรณีพบผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร สนับสนุน ส่งเสริม และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพิจารณาด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามสมควรแก่กรณี 
ตลอดจนให้พิจารณาน ามาตรการหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องมาใช้ด าเนินการอย่างเต็มที่ เพ่ือมิให้มีการแพร่ของโรค
เกิดข้ึนในพื้นท่ี 

____________________ 
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การจ าแนกการคัดกรอง เพื่อแยกกัก กันกัน คุมไว้สังเกต ผู้เดินทางเข้าประเทศไทย  
จ าแนกผู้เดินทางเข้าประเทศ แบ่งเป็น 2 กลุ่มตามอาการป่วย ดังนี  
กลุ่มที่ 1 ผู้เดินทางที่มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under Investigation: PUI) ตามที่กรมควบคุมโรค

ก าหนด ซึ่งเข้าข่ายเป็นผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (พิจารณา

จากการมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น  

มีอาการไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย) ให้ส่งตัวบุคคลดังกล่าวไปยังสถานพยาบาลที่กระทรวง

สาธารณสุขก าหนด เพ่ือเข้ารับการตรวจ รักษา รับการชันสูตรทางการแพทย์ แยกกักหรือกักกัน  

ตามสมควรแก่กรณี 

กลุ่มที่ 2 ผู้เดินทางที่ไม่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under Investigation: PUI) ตามที่กรมควบคุมโรค
ก าหนด ให้ด าเนินการ ดังนี  

1. ผู้เดินทางที่มาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ให้มีการกักกัน  
ณ สถานที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วันจนกว่าจะพ้นระยะ
ติดต่อของโรคหรือสิ นสุดเหตุอันควรสงสัย โดยห้ามออกจากสถานที่ดังกล่าวเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  

2. ผู้เดินทางที่มาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรที่เป็นพ้ืนที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องหรือพ้ืนที่ที่พบ  

ผู้เป็นโรคโควิด 19 ตามรายงานขององค์การอนามัยโลก ให้มีการคุมไว้สังเกต ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อก าหนด เช่น ที่พ านักหรือที่ พักอาศัยของบุคคลนั้นเอง และอาจอนุญาตให้ไปใน 

บางสถานที่ที่จ าเป็นได ้ 

3. สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนดตาม ๑ และ ๒ ให้พิจารณาด าเนินการ ดังนี   

กรณีที่ ๑ ผู้ เดินทางที่มีสัญชาติไทย ให้กักกันหรือถูกคุมไว้สังเกต ณ ที่พ านักหรือที่พักอาศัย 

ตามภูมิล าเนาของบุคคลนั้น หรือ ณ ที่พ านักหรือที่พักอาศัยตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออนุญาต 

โดยต้องมีเอกสารหลักฐานว่าเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดูแลที่พ านักหรือที่พักอาศัยนั้น ยินยอมให้ตนเอง

พ านักหรือพักอาศัย ณ สถานที่ดังกล่าว ตามที่ได้แสดงเอกสารหลักฐานต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  

กรณีที่ ๒ ผู้เดินทางที่เป็นคนต่างด้าว ให้กักกันหรือถูกคุมไว้สังเกต ณ ที่พ านักหรือที่พักอาศัย เช่น 

โรงแรม หอพัก คอนโดมิเนียม ตามท่ีได้แสดงเอกสารหลักฐานต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่าน

ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  

4. ผู้เดินทางจากพื นที่อ่ืน ๆ ให้ปฏิบัติตนตามค าแนะน าในการหลีกเลี่ยงที่ชุมชน และดูแลสุขภาพตนเอง 
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ตาราง  การก าหนดมาตรการด าเนินการในแต่ละประเภทผู้เดินทาง 

ประเภทผู้เดินทาง มาตรการ สถานที ่
๑. ผู้เดินทางมาจาก 

ท้องที่หรือเมืองท่า 
นอกราชอาณาจักร 
ที่เป็นเขตติดโรคติดต่อ
อันตราย  

กักกัน 
ไม่น้อยกว่า ๑๔ 

วัน    
อย่างเคร่งครัด 

- กรณีผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทย ให้กักกัน ณ ที่พ านัก
หรือที่ พักอาศัยตามภูมิล า เนาของบุคคลนั้ น หรื อ  
ณ ที่พ านักหรือที่พักอาศัยตามที่เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่ออนุญาต โดยต้องมีเอกสารหลักฐานว่าเจ้าของ 
ผู้ครอบครอง หรือผู้ดูแลที่พ านักหรือที่พักอาศัยนั้น 
ยินยอมให้ตนเองพ านักหรือพักอาศัย ณ สถานที่ดังกล่าว 
ตามที่ได้แสดงเอกสารหลักฐานต่อเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  
- กรณีผู้เดินทางที่เป็นคนต่างด้าว ให้กักกัน ณ ที่พ านัก
หรือที่พักอาศัย เช่น โรงแรม หอพัก คอนโดมิเนียม 
ตามที่ได้แสดงเอกสารหลักฐานต่อเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  

๒. ผู้เดินทางท่ีมาจากท้องที่หรือ
เมืองท่านอกราชอาณาจักรท่ี
เป็นพื้นที่ท่ีมีการระบาด
ต่อเนื่องหรือพ้ืนที่ที่พบผู้เป็น
โรคโควิด 19 ตามรายงานของ
องค์การอนามัยโลก 

คุมไว้สังเกต 
ไม่น้อยกว่า  

๑๔ วัน 

อยู่ในที่พ านักหรือที่พักอาศัยของตนเอง อาจอนุญาตให้
ไปในบางสถานที่ที่จ าเป็นได้ 

๓. ผู้เดินทางจากพ้ืนที่อ่ืน  ดูแลสุขภาพ
ตามปกติ  

หลีกเลี่ยงสถานที่
ชุมนุมชน 

ไม่ก าหนด 
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ภาคผนวก 2 
 

ค าแนะน าส าหรับผู้ถูกกักกันหรือผู้ถูกคุมไว้สังเกต ณ ทีพ่ านักหรือที่พักอาศัย 

ตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดค าแนะน าส าหรับผู้ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกค าสั่งให้กักกันหรือ 
ถูกคุมไว้สังเกต ณ ที่พ านักหรือที่พักอาศัย เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่เดินทางมาจากท้องที่หรือเมืองท่า 
นอกราชอาณาจักรที่ เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย หรือท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรที่ เป็นพ้ืนที่ 
ที่มีการระบาดต่อเนื่องหรือพ้ืนที่ที่พบผู้เป็นโรคโควิด 19 ตามรายงานขององค์การอนามัยโลก เพ่ือป้องกัน 
การแพร่ของโรค โดยแบ่งเป็นกรณีอยู่บ้านคนเดียว กรณีอยู่ในบ้านร่วมกับครอบครัว/พักร่วมกับผู้อ่ืน และกรณี 
อยู่ในอาคารชุด (โรงแรม หอพัก คอนโดมิเนียม อะพาร์ตเมนต์) ให้ปฏิบัติตามค าแนะน า ดังนี้ 
 
1. การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่พัก และอุปกรณ์เครื่องใช้ 

1) มีการแยกห้องนอนและห้องน  าของผู้ถูกกักกันหรือผู้ถูกคุมไว้สังเกตดังกล่าวออกจากสมาชิก
คนอ่ืน ทั งนี  ห้องพักควรมีลักษณะโปร่ง มีอากาศถ่ายเทดี มีแสงแดดเข้าถึงได้ 

2) มีการแยกของใช้ส่วนตัว (เสื อผ้า ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว จาน ชาม ช้อน แก้วน  า) รวมทั งให้แยก
ท าความสะอาด  

3) มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื อส าหรับผู้ถูกกักกันหรือผู้ถูกคุมไว้สังเกตดังกล่าว เช่น หน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล สบู่ 

4) มีอุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาด เช่น ถุงขยะ ไม้ถูพื น ผ้าส าหรับเช็ดท าความสะอาด ถุงมือ 
น  าผสมผงซักฟอก น  าผสมน  ายาฟอกขาว น  ายาท าความสะอาดที่มีส่วนผสมของโซเดียม  
ไฮโปคลอไรด์ไม่ต่ ากว่า 0.5% หรือแอลกอฮอล์ 70%  

 
2. การปฏิบัติตัวของผู้ถูกกักกันหรือผู้ถูกคุมไว้สังเกตระหว่างถูกกักกันหรือคุมไว้สังเกต ณ ที่พ านักหรือ 

ที่พักอาศัย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อ่ืน 
2.1 กรณีอยู่บ้านคนเดียว   

1) วัดอุณหภูมิกายทุกวัน หากพบว่ามีไข้ อุณหภูมิ > 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการ
ทางเดินหายใจ เช่น ไอ น  ามูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้ไปพบแพทย์ โดยแจ้งเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ หรือแจ้งไปที่หมายเลขโทรศัพท์ 1669 เพ่ือประสานการรับตัว กรณี
เดินทางมาที่สถานพยาบาลด้วยตนเอง ต้องปฏิบัติตัว ดังนี  

 
 
 

ก. เดินทาง ... 
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ก. เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว โดยขับรถมาเองคนเดียว หรือมีผู้ อ่ืนขับรถให้โดยตนเอง 
นั่งเบาะหลัง และไม่มีบุคคลอ่ืนนั่งใกล้เคียง ทั งนี  ต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ตลอดเวลา 
ข. เดินทางโดยรถรับจ้างที่ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ โดยใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ตลอดเวลา ทั งนี  ต้องไม่ใช้รถสาธารณะในการเดินทาง  

2) ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน  าและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที  
กรณีไม่มีน  าและสบู่ ให้ลูบมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่มีความเข้มข้นอย่างน้อย 70% ให้ใส่
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยปิดถึงคาง หากไอจามให้ไอจามภายใต้หน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า 

3) แยกรับประทานอาหาร หากมีผู้จัดอาหาร หรือสั่งอาหารจากแหล่งอ่ืน ให้ก าหนดจุดรับ
อาหารเพื่อป้องกันการสัมผัสใกล้ชิด  

4) กรณีจ าเป็นต้องพบปะผู้อ่ืน ให้ใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และรักษาระยะห่างไม่น้อย
กว่า 1 - 2 เมตรหรือ 1 - 2 ช่วงแขน และใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั นที่สุด   

5) ให้แยกขยะ เป็น 2 ประเภท แล้วใส่ลงถังเพ่ือให้มีการน าไปก าจัดต่อไป   
- ขยะทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหารแบบใช้ครั งเดียว ขวด เป็นต้น ให้เก็บรวบรวม

เป็นขยะทั่วไป 
- ขยะที่ปนเปื้อนน  ามูก น  าลาย สารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กระดาษ

ทิชชู เป็นต้น    ในแต่ละวันให้เก็บรวบรวมและท าลายเชื อ โดยใส่ถุงขยะ 2 ชั น และ
ท าลายเชื อโดยราดด้วยน  ายาฟอกขาว แล้วมัดปากถุงให้แน่น น าไปทิ งรวมกับขยะทั่วไป 

ภายหลังจัดการขยะ ให้ล้างมือด้วยน  าและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทันที 
6) ท าความสะอาด โถส้วม อ่างล้างมือ หลังใช้งาน 
7) งดกิจกรรมนอกที่พ านักหรือที่พักอาศัย หยุดงาน หยุดเรียน งดไปในสถานที่ชุมนุมชน งดใช้

ขนส่งสาธารณะ 
8)  ส าหรับผู้ที่ถูกคุมไว้สังเกต สามารถเดินทางออกนอกที่พ านักหรือที่ พักอาศัยได้ตามที่ 

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด หรือหากมีความจ าเป็นต้องออกนอกที่พ านักหรือที่พัก
อาศัยนอกเหนือจากที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด ให้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อก่อนเสมอ 

ก. กรณีต้องอยู่ท่ีพ านักหรือที่พักอาศัยร่วมกับครอบครัว/พักร่วมกับผู้อ่ืน  
 ข้อปฏิบัติตัวส าหรับผู้ถูกกักกันหรือผู้ถูกคุมไว้สังเกต   

1) วัดอุณหภูมิกายทุกวัน หากพบว่ามีไข้ อุณหภูมิ > 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการ
ทางเดินหายใจ เช่น ไอ น  ามูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้ไปพบแพทย์  โดยแจ้งเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ หรือแจ้งไปที่หมายเลขโทรศัพท์  1669 เพ่ือประสานการรับตัว  
กรณีเดินทางมาท่ีสถานพยาบาลด้วยตนเอง ต้องปฏิบัติตัว ดังนี  

 
ก. เดินทาง ... 
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ก. เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว โดยขับรถมาเองคนเดียว หรือมีผู้อ่ืนขับรถให้โดยตนเอง  
นั่งเบาะหลัง และไม่มีบุคคลอ่ืนนั่งใกล้เคียง ทั งนี  ต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ตลอดเวลา 
ข. เดินทางโดยรถรับจ้างที่ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ โดยใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก
ผ้าตลอดเวลา ทั งนี  ต้องไม่ใช้รถสาธารณะในการเดินทาง 

2) ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้วยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยน  าและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที กรณีไม่มี
น  าและสบู่ ให้ลูบมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่มีความเข้มข้นอย่างน้อย 70% ให้ใส่หน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยปิดถึงคาง หากไอจามให้ไอจามภายใต้หน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า 

3) หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดบุคคลอ่ืนในที่พ านักหรือที่พักอาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 
โรคเรื อรังต่าง ๆ และควรอยู่ห่างจากคนอ่ืนๆ ไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร หรือ 1-2 ช่วงแขน และ
ใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั นที่สุด 

4) ให้แยกห้องนอน ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน (เสื อผ้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว จาน 
ชาม ช้อน แก้วน  า หลอดดูดน  า โทรศัพท์) รวมทั งให้แยกท าความสะอาด 

5) จัดให้มีน  าดื่มแยกเฉพาะ แยกการรับประทานอาหาร ไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนใน
ครอบครัว ให้ตักแบ่งอาหารมารับประทานต่างหาก และเก็บล้างภาชนะด้วยน  ายาล้างจาน    
ผึ่งให้แห้งและตากแดด 

6) ให้แยกขยะ เป็น 2 ประเภท แล้วใส่ลงถังเพ่ือให้มีการน าไปก าจัดต่อไป 
- ขยะทั่วไป (เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหารแบบใช้ครั งเดียว ขวด เป็นต้น) ให้เก็บ

รวบรวมเป็นขยะทั่วไป 
- ขยะที่ปนเปื้อนน  ามูก น  าลาย สารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 

กระดาษทิชชู เป็นต้น ในแต่ละวันให้เก็บรวบรวมและท าลายเชื อ โดยใส่ถุงขยะ 2 ชั น 
และท าลายเชื อโดยราดด้วยน  ายาฟอกขาว แล้วมัดปากถุงให้แน่น น าไปทิ งรวมกับ 
ขยะทั่วไป 

ภายหลังจัดการขยะ ให้ล้างมือด้วยน  าและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทันที 
7) ให้แยกการใช้ห้องส้วมกับคนในครอบครัว หากแยกไม่ได้ ควรใช้ห้องส้วมเป็นคนสุดท้าย       

และให้ท าความสะอาดทันทีหลังใช้ส้วม ทั งนี  ให้ปิดฝาทุกครั งก่อนกดชักโครกเพ่ือป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื อโรค   

8) กรณีจ าเป็นต้องพบปะผู้ อ่ืน ให้ใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าที่ใช้แล้วให้ทิ งลงในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด และท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์
เจล หรือน  าและสบู่ทันที 

9) งดกิจกรรมนอกที่พ านักหรือที่พักอาศัย หยุดงาน หยุดเรียน งดไปในสถานที่ชุมนุมชน งดใช้
ขนส่งสาธารณะ   

 
การปฏิบัติตัว ... 



 

มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไวส้ังเกต เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค 
จากผู้เดินทางซึ่งมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณโีรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019  

หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))  
ฉบับลงวันท่ี 1๙ มีนาคม 2563 

- ๔ - 
 

 การปฏิบัติตัวของบุคคลอ่ืนที่อยู่ในที่พ านักหรือที่พักอาศัย 
1) ให้ทุกคนในที่พ านักหรือที่พักอาศัยดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน  า

และสบู่อย่างน้อย 20 วินาที กรณีไม่มีน  าและสบู่  ให้ลูบมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่มี 
ความเข้มข้นอย่างน้อย 70% หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ถูกกักกันหรือผู้ถูกคุมไว้สังเกต  
และดูแลสุขภาพตนเอง และใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าไว้ตลอดเวลาด้วย 

2) ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน (เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน  า หลอดดูดน  า) ไม่ดื่มน  าและ 
ไม่รับประทานอาหารส ารับเดียวกับผู้ถูกกักกันหรือผู้ถูกคุมไว้สังเกต และแยกท าความสะอาด  

3) เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยทั งหมดใส่ถุง ปิดปากถุงให้มิดชิด แล้วใส่ลงถังเพ่ือให้มีการน าไปก าจัด
ต่อไป  

4) กรณีใช้ส้วมร่วมกัน ให้ระมัดระวังจุดเสี่ยงส าคัญที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น บริเวณโถส้วม  
อ่างล้างมือ ก๊อกน  า ลูกบิดประตู และล้างมือด้วยน  าและสบู่ทุกครั ง   

5) บุคคลในครอบครัวหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่กลับมาจากพื นที่ระบาด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยโรคเรื อรังต่าง ๆ ควรอยู่ห่างกัน ไม่น้อยกว่า 1-2 เมตรหรือ 1-2 ช่วงแขน หรือใช้เวลา
พบปะผู้อ่ืนให้สั นที่สุด หากจ าเป็นให้ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 

6) บุคคลอื่นที่อยู่ในที่พ านักหรือท่ีพักอาศัยสามารถไปท างาน เรียนหนังสือ ได้ตามปกติ  
 

2.2 กรณีอาศัยในอาคารชุด (โรงแรม หอพัก คอนโดมิเนียม อะพาร์ตเมนต์)   
 มีค าแนะน าการปฏิบัติตัวของผู้ถูกกักกันหรือผู้ถูกคุมไว้สังเกต ดังนี้  

1) วัดอุณหภูมิกายทุกวัน หากพบว่ามีไข้ อุณหภูมิ > 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการ
ทางเดินหายใจ เช่น ไอ น  ามูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้ไปพบแพทย์  โดยแจ้งเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ หรือแจ้งไปที่หมายเลขโทรศัพท์  1669 เพ่ือประสานการรับตัว  
กรณีเดินทางมาท่ีสถานพยาบาลด้วยตนเอง ต้องปฏิบัติตัว ดังนี  

ก. เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว โดยขับรถมาเองคนเดียว หรือมีผู้อ่ืนขับรถให้โดยตนเอง  
นั่งเบาะหลัง และไม่มีบุคคลอื่นนั่งใกล้เคียง ทั งนี  ต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ตลอดเวลา 
ข. เดินทางโดยรถรับจ้างที่ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ โดยใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก
ผ้าตลอดเวลา ทั งนี  ต้องไม่ใช้รถสาธารณะในการเดินทาง 

2) ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้วยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยน  าและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที กรณีไม่มี
น  าและสบู่ ให้ลูบมือด้วยแอลกอฮอล์เจลความเข้มข้นอย่างน้อย 70% ให้ใส่หน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาโดยปิดถึงคาง หากไอจามให้ไอจามภายใต้หน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า 

3) หากมีผู้จัดอาหาร หรือสั่งอาหารจากแหล่งอ่ืน ให้ก าหนดจุดรับ - ส่งอาหารเพ่ือป้องกัน 
การสัมผัสใกล้ชิด  

 
๔) ให้แยกขยะ ... 



 

มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไวส้ังเกต เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค 
จากผู้เดินทางซึ่งมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณโีรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019  
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4) ให้แยกขยะ เป็น 2 ประเภท แล้วใส่ลงถังเพ่ือให้มีการน าไปก าจัดต่อไป 
- ขยะทั่วไป (เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหารแบบใช้ครั งเดียว ขวด เป็นต้น) ให้เก็บ

รวบรวมเป็นขยะทั่วไป  
- ขยะที่ปนเปื้อนน  ามูก น  าลาย สารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กระดาษ

ทิชชู เป็นต้น ในแต่ละวันให้เก็บรวบรวมและท าลายเชื อ โดยใส่ถุงขยะ 2 ชั น และท าลาย
เชื อโดยราดด้วยน  ายาฟอกขาว แล้วมัดปากถุงให้แน่น น าไปทิ งรวมกับขยะทั่วไป 

ภายหลังจัดการขยะ ให้ล้างมือด้วยน  าและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทันที 
5) ท าความสะอาดโถส้วม อ่างล้างมือ หลังใช้งาน 
6) หลีกเลี่ยงการใช้พื นที่ส่วนกลางร่วมกับผู้ อ่ืน เช่น ล็อบบี  ลิฟต์ ห้องออกก าลังกาย กรณีที่

หลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้ใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และรักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 - 2 
เมตร หรือใช้เวลาให้สั นที่สุด หรือเลี่ยงเวลาที่มีผู้ใช้หนาแน่น รวมทั งงดใช้บริการสันทนาการ
ร่วมกับผู้อ่ืน เช่น สระว่ายน  า ห้องออกก าลังกาย 

7) งดกิจกรรมนอกที่พ านักหรือที่พักอาศัย หยุดงาน หยุดเรียน งดไปในสถานที่ชุมนุมชน งดใช้
ขนส่งสาธารณะ   

8) ต้องมีเอกสารหลักฐานว่า เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดูแลที่พ านักหรือที่พักอาศัยนั นยินยอม
ให้ตนเองพักอาศัย ณ สถานที่ดังกล่าวตลอดช่วงเวลาที่ถูกกักกันหรือถูกคุมไว้สังเกต 
 

 มีค าแนะน าส าหรับผู้ดูแลอาคารชุด (โรงแรม หอพัก คอนโดมิเนียม อะพาร์ตเมนต์) ดังนี้  
1) ท าความสะอาดพื นที่ส่วนกลางเป็นประจ าทุกวัน และเพ่ิมความถ่ีในการใช้น  ายาท าความสะอาด

บริเวณท่ีมีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ เช่น ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ ลูกบิดประตู ก๊อกน  า ตู้จดหมาย 
ป้ายประชาสัมพันธ์ โต๊ะ เก้าอี  อุปกรณ์ออกก าลังกาย รวมทั งอาจจัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์
เจล 70% บริเวณจุดเข้าออกต่าง ๆ เช่น หน้าลิฟต์ ประตูเข้า - ออกอาคาร พื นที่ส่วนกลาง 
เป็นต้น 

2) มีช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวทาง
การปฏิบัติให้ผู้อยู่อาศัยรับทราบ  

 
3. วิธีการท าความสะอาดและการท าลายเชื้อในสิ่งแวดล้อมของท่ีพ านักหรือที่พักอาศัย 

1) ผู้ที่ท าความสะอาด แนะน าให้สวมใส่ชุดป้องกันร่างกาย ได้แก่ หน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก
ผ้า หมวกคลุมผม แว่นตากันลม ถุงมือยาง รองเท้าบูท และผ้ากันเปื้อนพลาสติก  

2) ท าความสะอาดพื นบริเวณที่พักและอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น บริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันเป็น
ประจ า ด้วยน  าผสมผงซักฟอกหรือน  ายาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์  5% ปริมาณ 1 
ส่วนผสมน  า 49 ส่วน) ทั งนี ในขณะท าความสะอาดควรเปิดประตู/หน้าต่าง เพ่ือให้มีการ
ระบายอากาศ    

 
๓) ท าความสะอาด ... 



 

มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไวส้ังเกต เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค 
จากผู้เดินทางซึ่งมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณโีรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019  
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3) ท าความสะอาดห้องน  า ห้องส้วม ด้วยน  ายาล้างห้องน  าอย่างสม่ าเสมอ และอาจท าลายเชื อ
ด้วยน  ายาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5% ปริมาณ 1 ส่วนผสมน  า 49 ส่วน) ทั งนี ในขณะ
ท าความสะอาดควรเปิดประตู/หน้าต่าง เพ่ือให้มีการระบายอากาศ  

4) หลังท าความสะอาดควรซักผ้าส าหรับเช็ดท าความสะอาดและไม้ถูพื น ด้วยน  าผสมผงซักฟอก
หรือน  ายาฆ่าเชื อ แล้วซักด้วยน  าสะอาดอีกครั ง และน าไปผึ่งตากแดดให้แห้ง   

5) ท าความสะอาดเสื อผ้า ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมดา
และน  า หรือซักผ้าด้วยน  าร้อนที่อุณหภูมิน  า 60-90 องศาเซลเซียส 

 
___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไวส้ังเกต เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค 
จากผู้เดินทางซึ่งมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณโีรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019  

หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))  
ฉบับลงวันท่ี 1๙ มีนาคม 2563 

ภาคผนวก 3 
 

มาตรการส าหรับการคัดกรอง กันกัน หรือคุมไว้สังเกต ผู้เดินทางทีเ่ข้ามาในประเทศไทย ระดับพื้นที่ 
 

1. การบริหารจัดการโดยใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ดังนี้ 
1.1. จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อเตรียมการรองรับการแยกกัก กันกัน คุมไว้สังเกต  
1.2. จัดท าค าสั่งทีมด าเนินการคัดกรอง แยกกัก กันกัน คุมไว้สังเกต  

1.2.1. ระดับอ าเภอ โดยมีนายอ าเภอเป็นประธาน และสาธารณสุขอ าเภอเป็นเลขานุการ 
1.2.2. ระดับต าบล โดยนายกเทศมนตรี หรือ นายกอบต. หรือก านันเป็นประธาน เจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นเลขานุการ โดยมี อสม. ผู้ใหญ่บ้านเป็นกรรมการ 
1.2.3. จัดท าระบบรายงานคัดกรอง แยกกัก กันกัน คุมไว้สังเกตจากพื นที่ มาทีร่ะดับจังหวัด                         

เพ่ือรวบรวมให้หน่วยงานส่วนกลางตามแนวทางที่ก าหนด 
1.2.4. การด าเนินการตามข้อ ๑.๒ ให้ปรับเปลี่ยนได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมของแต่ละ

พื นที่ 
1.3. จัดท าแผนเผชิญเหตุ COVID-19 ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการค้นหา คัดกรอง แยกกัก กันกัน คุมไว้สังเกต ระดับอ าเภอ / ต าบล / หมู่บ้าน ดังนี้ 
2.1. จัดตั งทีมอาสา COVID-19 ระดับอ าเภอและหมู่บ้าน เพ่ือด าเนินการค้นหาหรือคัดกรอง 

    ๒.๒ จัดท าฐานข้อมูลผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคโควิด 19 หรือผู้สัมผัสโรค 

 ๒.๓ จัดระบบรายงานข้อมูลให้หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ และกรณีที่ต้องมีการส่งต่อที่เป็น 
 โรคโควิด19 ไปยังโรงพยาบาล ให้แจ้งผ่าน 1669 เมื่อมีอาการป่วย 

 ๒.๔ จัดเตรียมแนวทางการด าเนินงาน (สถานที่/การบริหารจัดการ) กรณีมีผู้เดินทางมาจากท้องที่หรือ 

 เมืองท่านอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย หรือท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร 

 ที่เป็นพ้ืนที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องหรือพ้ืนที่ที่พบผู้เป็นโรคโควิด 19 ตามรายงานขององค์การ 

 อนามัยโลก ได้มีอาการผู้ป่วยซึ่งต้องมีการด าเนินการแยกกัก  

___________________________ 
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