
คำส่ังจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ ๑"300 /๒๕๖๓ 

เร่ือง กำหนดมาตรการป้องกันและยับย้ังการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
*************************** 

ตามท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้มีคำส่ังจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๕๔๙/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เร่ืองการควบคุมและ 
ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการกำหนดมาตรการผ่อนคลาย นั้น 

เพ่ือให้การป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงช้ืน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
นครศรีธรรมราชในการประชุมคร้ังท่ี ๑๗/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงมีคำสั่ง กำหนดมาตรการ ดังนี้ 

๑. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน 

๑.๑ การคัดกรองผู้ท่ีมาจากพ้ืนท่ีเส่ียง ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บูรณาการความร่วมมือของ 
บุคลากรในหมู่บ้าน/ชุมชนทุกภาคส่วนได้แก่ ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีอยู่อาศัย 
ในหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ฯลฯ ร่วมกันค้นหาและ 
ดัดกรองว่ามีคนในหมู่บ้านที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เข้ามาพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมขน หรือไม่ดังน้ี 

(๑) ผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร จากต่างประเทศ จากประเทศเพ่ือนบ้าน 
หรือจากจังหวัดท่ีเส่ียงต่อการแพร่ระบาดท่ีมีคนแออัดเบียดเสียด หรือการไปร่วมกิจกรรมท่ีมืคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ฯลฯ 

(๒) ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 หรือไป 
ร่วมอยู่ในสถานที่ที่ผู้ปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด 19ไปปรากฏคัว 

๑.๒ การปฏิบัติในกรณีท่ีหมู่บ้าน/ชุมชนใดมีผู้ท่ีเข้าข่ายตามข้อ ๑ . ๑ ให้กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน จัดทำบัญชีรายชื่อ เพ่ือเฝืาติดตามสังเกตอาการเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นเดินทาง 
ไปยังสถานท่ีเส่ียงต่อการแพร่ระบาด และให้ขอความร่วมมือผู้น้ันให้งดหรือหลีกเล่ียงการเดินทางไปยังสถานท่ี 
ต่างๆ นอกหมู่บ้าน/ชุมชนไว้ก่อนหรือพักอาศัยอยู่แต่ในบ้านเรือนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน และให้รายงาน 
ข้อมูลดังกล่าวให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือติดตาม และเฝ็าระวัง และให้ส่งข้อมูลให้อำเภอ 
ทราบเพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าระบบรายงาน Thai QM 

๒. มาตรการเฝืาระวังโรคติดต่อภายในหมู่บ้าน/ชุมชน 
๒.® การแจ้งเตือนราษฎรในหมู่บ้าน ให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในฐานะเจ้าพนักงาน 

ควบคุมโรคติดต่อ แจ้งเจ้าบ้าน หรือผู้ดูแลบ้าน ให้ปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่า กรณีม่ืผู้ท่ีเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยเป็นโรคติดเช้ืออยู่ในบ้านให้รีบแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยทันที และ 
ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินทราบทันที 

/๒.๒ กรณีบุคคล... 



- ๒ -

๒.๒ กรณีบุคคลท่ีเดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร จากต่างประเทศ หรือจากจังหวัด 
ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดที่มีคนแออัดเบียดเสียดตาม ข้อ ๑.๑ (๑) มีอาการปวย ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รีบแจ้ง 
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทราบทันที 
เพ่ือเข้ารับการรักษาและประเมินอาการว่าเข้าข่ายสงสัยว่าจะติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
หรือไม่ หากเข้าข่ายสงสัยว่าจะติดเช้ือให้ดำเนินการตามมาตรการท่ีคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกำหนด 

๒.๓ กรณีบุคคลท่ีเป็นผู้ท่ีอยู่อาศัยใกล้ชิดลับผู้ปวยติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
หรือไปร่วมอยู่ในสถานท่ีท่ีผู้ปวยติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ไปปรากฏตัว ตามข้อ ๑.๑ (๒) 
ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ทราบทันที เพื่อดำเนินการตามมาตรการคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต 
ตามท่ีคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกำหนด 

๓ การบีองกันและเฝืาระวังกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้าน/ชุมขน ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ 
หมู่บ้าน (อสม.) ให้คำแนะนำแก่ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ปวยเร้ือรัง ในหมู่บ้าน/ชุมชนซ่ึงเป็นกลุ่มเส่ียงต่อการติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา 2 0 1 9 (โควิด-19) ได้ง่าย ให้หลีกเลี ่ยงการพบปะ และสัมผัสกับบุคคลที่เดินทาง 
กลับจากกรุงเทพมหานคร จากต่างประเทศ จากประเทศเพ่ือนบ้าน หรือมีการเดินทางไปยังสถานท่ีท่ีเส่ียงต่อ 
การแพร่ระบาดท่ีมีคนแออัดเบียดเสียดตามข้อ ๑.๑ (๑) และบุคคลท่ีเป็นผู้ท่ีอยู่ในระยะใกล้ชิดกับผู้ปวยติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือไปร่วมอยู่ในสถานท่ีท่ีผู้ปวยติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ไปปรากฏตัว ตามข้อ ๑.๑(๒)ท่ีอยู่ในช่วงระยะเวลาเผ่าสังเกตอาการ ๑๔วันรวมท้ังงดกิจกรรมนอกบ้าน และ 
งดการไปในท่ีชุมชน 

๔ ในกรณีของชุมขนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้นายอำเภอแจ้งและ 
ประสานงานกับเทศบาลให้แจ้งประธานกรรมการชุมชน และคณะกรรมการชุมชน ดำเนินการตามข้อ ๑-๓ 
เช่นเดียวกัน 

๕. มาตรการคัดกรอง ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
๕.๑ ขาออก ให้ดำเนินการดังน้ี 

(๑) ผู้เดินทางต้องแสดงหนังสือรับรอง กรณีจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 
ตามแบบของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และแนบหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

(๒) ตรวจคัดกรองตามมาตรฐานท่ีกรมควบคุมโรคกำหนด เช่น การสวมหน้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้า ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล และเว้นระยะห่างทางสังคม 

๔.๒ ขาเข้า ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
(๑) ผู้เดินทางต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค 
(๒) บันทึกข้อมูลบุคคลในระบบ QR Code หรือบันทึกข้อมูลบุคคลตามแบบท่ีกำหนด 
(๓) กรณีผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือมาพำนักเป็นการถาวรจะต้องกักตัวเพ่ือสังเกต 

อาการ ๑๔ วัน (Home Quarantine) 
(๔) กรณีผู้เดินทางตามข้อ ๔.๑ ซึ่งไปทำภารกิจชั่วคราว หากผ่านการคัดกรองแล้ว 

ไม่มีอาการไข้ ไม่ต้องกักตัวเพ่ือสังเกตอาการ ๑๔วัน 

/ ๖ . มาตรการ. 



-wi 

fe). มาตรการคัดกรอง ณ ด่านตรวจระดับพื้นที่ ให้ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 
๖.๑ ให้ตรวจคัดกรองรถทุกคัน และบุคคลทุกคน โดยต้องจัดทำทะเบียนไว้ หากพบบุคคล 

ต้องสงสัยว่ามีอาการไข้ ให้ดำเนินการตามมาตรฐานที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกำหนด 
๖.๒ ในการพิจารณาคัดกรองให้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงและความเหมาะสม ตามเจตนารมณ์ 

ตามข้อกำหนด และประสานการปฏิบัติกับด่านตรวจของจังหวัดใกล้เคียง 
๖.๓ ห้ามใช้วัสดุหรือเครื่องกีดขวางขนาดใหญ่ อาทิ ท่อระบายนํ้าขนาดใหญ่ กองดิน 

เพ่ือปิดก้ันเส้นทางคมนาคมเช่ือมต่อระหว่างจังหวัด 
๖.๔ ให้นายอำเภอในพ้ืนท่ีท่ีต้ังด่านตรวจคัดกรอง มอบหมายให้ข ้าราชการของอำเภอ 

ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นหัวหน้าชุดตามความเหมาะสม 
๗. กรณีบุคคลท่ีมีภูมีลำเนาต่างพ้ืนท่ี ที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เป็นการชั ่วคราว และมีหนังสือร ับรองจากจังหวัดต้นทางโดยระบุว ันเด ินทางกลับไว้โดยขัดเจน 
หากตรวจคัดกรองแล้วไม'ต้องกักตัวไว้สังเกตอาการ ๑๔ วัน 

๘. กรณีบุคคลท่ีมีภูมิลำเนาในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชจำเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ 
ต่างพื้นที่เป็นการชั่วคราว และมีหนังสือรับรองจากจังหวัดหรืออำเภอ เมื่อกลับมาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
หากตรวจคัดกรองแล้วไม'ต้องกักตัวไว้สังเกตอาการ ๑๔ วัน 

๙. กรณีคนไทยเดินทางกสัใIจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านทางด่านชายแดนให้ดำเนินการ ดังนี้ 
๙ . ๑ กรณีจังหวัดต้นทางมีหนังสือส่งตัวผู้ครบระยะเวลากักกันไว้เพื่อสังเกตอาการ 

ผ่านทางไปจังหวัดอื่นให้พิจารณาอำนวยความสะดวกตามสมควรแก่กรณี 
๙.๒ กรณีจังหวัดต้นทางมีหนังสือส่งตัวผู้ครบระยะเวลากักกันไว้เพื่อสังเกตอาการ 

ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แจ้งบุคคลดังกล่าวให้ทราบว่าเม่ือเดินทางไปถึงให้ไปรายงานตัว 
ต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานกรรมการชุมชนแล้วแด่กรณี โดยไม'ต้องกักตัวเพ่ือสังเกตอาการ ๑๔ วัน 

๙.๓ กรณียังไม่ได้ผ่านการกักตัวไว้สังเกตอาการ ๑๔ วัน ให้แจ้งบุคคลดังกล่าว ให้ไปรายงานตัว 
ณ ศูนย์กักกัน (Local Quarantine) ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ (จ่ี พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ (จ่ี พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ Y 
(นายศิริพัฒ พัฒกุล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครศรีธรรมราช 




