
ด่วนที่สุด
ท นศ ๐๐๑๗.๒/ว 1313 (ๆ)!?ไ)

เรื่อง การปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น

เรียน หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ 

ทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๒๓๐/ว ๒๓ฟ๘ ลงวันที ่๒d เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาหนังสือคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาต ิตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ด่วนที่สุด ที ่สธ ๐๔๑๐.๗/๑๕๘๐ ลงวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเดือนเมษายน 

พบผู้ดิดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มชื้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ป่วยท่ีมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ ยังพบว่า 

มีการระบาดท่ีแพร่กระจายต่อเนื่องในองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน และสถานประกอบการ ประกอบกับ 

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเป็นวันหยุดยาว มีประชาชนจำนวนมากเดินทางท่องเท่ียวหรือกลับภูมิลำเนา 

มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นปัจจัยเลี่ยงสำคัญที่จะทำให้การระบาดของเช้ือโควิด -19 แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว 

ฝ่ายเลขาธิการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจึงแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ในฐานะประธาน 
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ทราบ กรณ ีการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น 

เพื่อลดความเลี่ยงที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเดือนเมษายน ๒๕๖๔ในช่วงหลังเทศกาล 

สงกรานต์ ซึ่งประชาชนจำนวนมากที่ได้กลับไปเยี่ยมภูมิสำเนาหรือไปท่องเที่ยวจะเดินทางกลับไปทำงานหรือ 

กลับบ้านพักอาศัยในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ

เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอให้ล่ือสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและหน่วยงานในพ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้การกำกับ 

ดูแลดำเนินการตามมาตรการดังต่อไปนี้

๑. มาตรการป้องกันของสถานท่ีต่างๆ ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้น และกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

๒. ลื่อสารให้ประชาชนรับทราบและดำเนินการ ดังน้ี

๑) หลีกเลี่ยงการเดินทาง หากไม่จำเป็น ประเมินความเลี่ยงตนเอง

๒) เมือตรวจหาเชื้อแล้ว ควรเน้นการป้องกันตนเองตลอดเวลา โดยสวมหน้ากากอนามัย 

ล้างมือบ่อยๆ แยกของใช ้ห้องนอน ห้องนํ้า เพื่อป้องกันตนเองไม่ให้แพร่เชื้อให้คนที่บ้าน และหลีกเล่ียงการเดินทาง 

เพื่อป้องกันการติดเช้ือไปสู่ชุมชน เมื่อทราบผลและติดเชื้อ ผู้ป่วยพักรออยู่ท่ีบ้าน ป้องกันตนเองและสังเกตอาการตนเอง

๓) ปฏิบัติตามคำแนะนำ เรื่อง การปฏิบัติคัวเพื่อการป้องกันควบคุมโรคโควิด - 19 สำหรับ 

ผู้ท่ีเดินทางกลับจากเทศกาลสงกรานต ์ดังนี้

(๑) ตรวจสอบ...
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(๑) ตรวจสอบข้อมูลจังหวัดท่ีมีคำสั่งหรือประกาศให้มีการกักกันตัวผู้ท่ีเดินทางมาจาก  

นอกพื้นท่ี โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 

กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) หากเดินทางจากพื้นท่ีควบคุมสูงสุดไปยังพื้นท่ีควบคุม หรือทราบว่าเข้าไปในพื้นที ่

ที่มีการระบาดขอให้รายงานให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รับทราบ

(๒) หลีกเลี่ยงการพบปะหรือเข้าร่วมกิจกรรมท่ีไม่จำเป็น เป็นอย่างน้อย ๑๔ วัน

(๓) ระมัดระวังการอยู่ร่วมกันในครอบครัว โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง 

เด็ก และสตรีมีครรภ ์หากมีการพูดคุยกันควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง รักษาระยะห่าง ๑- ๒ เมตร และใช้เวลาส้ันที่สุด

(๔) สังเกตอาการตนเอง ๑๔ วัน หากมีอาการผิดปกต ิเช่น ไข้สูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ไอ 

มีนํ้ามูก เจ็บคอ หายใจลำบาก ครั่นเนื้อครั่นตัว จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง หรือมีผื่นขึ้น ควรรีบไปพบแพทย ์

ทันท ีพร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางโดยละเอียด

(๕) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา รักษาระยะห่าง ๑- ๒ เมตร 

เมื่อออกจากบ้าน ไปทำงาน หรือใช้บริการขนส่งสาธารณะ

(๖)ให้ความสำคัญกับการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ล้างมือบ่อยๆ ด้วยนํ้าและสบู ่

อย่างน้อย ๒๐ วินาท ีกรณีไม่มีน้ําและสบู ่ให้ลูบมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ท่ีมีความเข้มข้นอย่างน้อย ๗๐% ขึ้นไป

(๗) หากต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในชุมชน ให้ลงทะเบียนการเข้า - ออกสถานที่ 

ผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะตามจุดที่กำหนด เพื่อประโยชน์ในการติดตามผู้สัมผัส กรณีมีผู้ดิดเช้ือในพ้ืนที่ดังกล่าว 

รวมถึงปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด 

รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ล่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายไกรศร วิต็ษฎ์วงศ์) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานจังหวัด

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 นศ. 

โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๓๕ ๖๙๕๒

เรียน  ผช.อธิการบดีฯ ผ่าน ผอ.สนง.วข.นศ.
 
          - เพื่อโปรดทราบ 
          - เห็นสมควรมอบทุกคณะ/งานบริหาร
แจ้งให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

                   กมลลักษณ์
                  27 เม.ย. 2564

เรียน  คณบดี
         - เพื่อโปรดทราบ
         - เห็นสมควรทุกฝ่าย/ทุกสาขา
แจ้งให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด
                   อภิชญา
               28 เม.ย.2564 



ด่วนที่สุด
ที ่มท ๐๒๓๐/ว \?£า

ศนย์โควิดฯ มท.

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

กระทรวงมหาดไทย (คบค.มท.)

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคใหัมีความเข้มข้นเพิ่มชื้น

เรียน ผู้ว่าราขการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสีอคถ4ะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาต ิตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด่วนที่สุด 
ที ่สธ ๐๔๑๐.๘/ว ๓๖๙ ลงวันที ่๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

ตามท่ีฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาต ิแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ทราบ กรณ ีการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้มีความ 
เข้มข้นเพ่ิมชื้น เพื่อลดความเลี่ยงที่การระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 
ในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต ์ซึ่งประชาชนจำนวนมากท่ีได้กลับไปเยี่ยมภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยวจะเดินทาง 
กลับไปทำงานหรือกลับบ้านพักอาศัยในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ความละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย 
(ศบค.มท.) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
ถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งล่ือสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาขนและหน่วยงานในพ้ืนที่ 
ที่เกี่ยวข้องทราบการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหนัาผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ธุกเฉิน 
ในส่วนที่เก่ียวกับการส่ังการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด 

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ลำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.)
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘



ด่านทสุต
ที ่สธ ๐๔๑๐.๗/ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 

ตามพระราชบัญญ้ติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๔๔๘
กรมควบคุมโรค
ถนนดิวานนท์ จังหวัดนนทบุร ี๑๑๐๐๐

'(? เมษายน ๒๔๖๔

เรื่อง ขอให้ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้มีความเข้มข้นเพิ่มข้ึน

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเดือนเมษายน 

พบผู้ติดเชื้อมีแนวโนัมเพิ่มชื้นต่อเนื่อง โดยมีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและเลียชีวิดเพ่ิมช้ืน นอกจากนี้ยัง 

พบว่ามีการระบาดที่แพร่กระจายต่อเนื่องไปในองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน และสถานประกอบการ ประกอบ 
กับช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเป็นวันหยุดยาว มีประชาชนจำนวนมากเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนา 
มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การระบาดของเช้ือโควิด 19 แพร่กระจายต่อไป 

อย่างรวดเร็ว ทำใพ้มีผู้ติดเช้ือบางส่วน ยังไม’ได้เข้ารับการรักษามีผู้ท่ีรออยู่ที่บ้าน ผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ 

ไม่ได้ประเมินตนเอง หรือไม่ได้ตระหนักว่าตนเองติดเชื้ออาจยังไม่เข้าสู่ระบบการตรวจหาเชื้อ และไมได้ป้องกัน 

ตนเองอย่างเคร่งครัด ความเสี่ยงที่พบยังเป็นจากการไม่ป้องกันตนเอง เช่น ไม่สวมหนัากากอนามัย 
ไม่เว้นระยะห่าง มีกิจกรรมคลุกคลีกัน เดินทางกลับภูมิลำเนา และกลับมาทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยไม่ปฏีบ้ดิตน 
ในการป้องกันโรคที่เหมาะสม เป็นปัจจัยเสี่ยงลำคัญท่ีจะทำให้การระบาดแพร่ไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง

ฝ่ายเลขาบุการ ขอเรียนว่า เพื่อลดความเลี่ยงที่การระบาดของโรคโควิด 19 จะขยายตัวในช่วง 

หลังเทศกาลสงกรานต ์ซึ่งประชาชนจำนวนมากที่ได้กลับไปเย่ียมภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยวจะเดินทางกลับไป 

ทำงานหรือกลับบ้านในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ จำเป็นต้องปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรค 
ให้มีความเข้มขันเพ่ิมช้ืน ดังนี้

๑. มาตรการป้องกันของสถานที่ต่างๆ ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้น และกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
๒. สื่อสารให้ประชาชนรับทราบและดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ หลีกเลี่ยงการเดินทาง หากไม่จำเป็น ประเมินความเส่ียงตนเอง
๒.๖ เมื่อตรวจหาเชื้อแล้ว ควรเน้นการป้องกันตนเองตลอดเวลา โดยสวมหน้ากากอนามัย 

ล้างมือบ่อยๆ แยกของใช ้ห้องนอน ห้องนํ้า เพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ติดเช้ือให้คนที่บ้าน และหลักเสี่ยงการ 

เดินทางเพื่อป้องกันการติดเชื้อไปสู่ชุมชน เมื่อทราบผลและติดเชื้อ ผู้ป่วยพักรออยู่ที่บ้าน ป้องกันตนเอง 

และสังเกตอาการตนเอง
๒.๓ ปฏิบัติตามคำแนะนำ เรื่อง การปฏิบัติตัวเพื่อการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 

ลำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากเทศกาลสงกรานต์

ทั้งนี้ได้.



-๒- 

ทั้งนี ้ไต้มึหนังสือคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะประธาน 

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและแจ้งหน่วยงาบในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง 

ให้ดำเน้นการตามมาตรการ■ป้องกันดังกล่าว

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโอภาส การย์กวินพงศ) 
อธิบดีกรมควบคุมโรค 

กรรมการและเลขาบุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๓๑๗๐ 
โทรสาร ๐ ๒๕๙๑ ๘๔๒๙



คำแขระนำการปฏิบัติตัวเพ่ือการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 

สำหรับผู้ทื่เดินทางกลับจากเทศกาลสงทรานต

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

๑๘ เมษายน ๒๕๖๔

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วงระลอกเดือนเมษายน 

ซึ่งมีการกระจายของเช้ือไปยังกลุ่มต่างๆในหลายจังหวัดทั่วประเทค เช่น มหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐและ 

เอกชน จนถึง ครอบครัว ประกอบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ท่ีผ่านมาเป็นวันหยุดยาว ประชาชนจำนวนมาก 

มีการสังสรรค ์พบปะรวมตัว และเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนา ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 

ไควิด 19ได ้ดังน้ัน เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่เช้ือในวงกว้าง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ขอแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากเทศกาลลงกรานต์ ดังนี้

๑) ตรวจสอบข้อมูลจังหวัดที่มีคำสั่งหรือประกาศให่มการกักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจาก 

นอกพื้นที ่โดยลามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของคูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

กระทรวงมหาดไทย (คบค.มท.) หากเดินทางจากพื้นท่ีควบคุมสูงสุดไปยังพ้ืนที่ควบคุม หรือทราบว่าเข้าไป 

ในพื้นที่ที่มีการระบาดขอไท้รายงานให้เจ้าหบัาที่สาธารณสุขได้รับทราบ

๒) หลีกเลี่ยงการพบปะหรือเช้าร่วมกิจกรรมทั่ใม่จำเป็น เป็นเวลาอย่างน้อย ๑๔ วัน

tn) ระมัดระวังการอยู่ร่วมกันในครอบครัว โดยเฉพาะกับผู้สูงอาย ุผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เด็ก 

และสตรีมีครรภ ์หากมีการพูดคุยกันควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง รักษาระยะห่าง ๑-๒ เมตร และใช้เวลา 

สั้นที่สุด

๔) สังเกตอาการตนเอง ๑๔ วัน หากมีอาการผิดปกต ิเช่น ไข้สูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส 
ไอ มีนํ้ามูก เจ็บคอ หายใจสำบาก ครั่นเนื้อครั่นตัว จมูกไมไต้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง หรือมีผ่ืนข้ึน ควรรีบไป 

พบแพทย์ทันที พร้อมทั่งแจ้งประวัติการเดินทางโดยละเอียด

๕) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา รักษาระยะห่าง ๑-๒ เมตร เมื่อออก 

จากบ้าน ไปทำงาน หรือใช้บริการขนส่งสาธารณะ

๖) ให้ความสำคัญกับการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ล้างมีอบ่อยๆ ด้วยนำและสบู่ 
อย่างน้อย ๒๐ วินาที กรณีไม่มีนํ้าและสบู ่ให้ลูบมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นอย่างน้อย ๗๐% ขึ้นไป

๗) หากต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในชุมชน ให้ลงทะเบียนการเข้า-ออกสถานที่ผ่านแอป 

พลิเคชันไทยชนะตามจุดที่กำหนด เพี่อประโยชน์ในการติดตามผู้สัมผัส กรณีมีผู้ติดเชอในพีนทีดังกล่าว 

รวมถึงปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด




