
 

มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โดยศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
……………………………………………………… 

                     ตามท่ีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-๑๙)  ในสหภาพเมียนมา 
รวมถึงสถานการณ์การระบาดในจังหวัด สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ เพชรบุรี 
สมุทรสงคราม จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระบุรี และ อ.แม่สอด จ.ตาก  ท าให้สถานการณ์การระบาดมีแนวโน้มสูงยิ่งขึ้นได้
มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สมควรก าหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดใน
อ าเภอสามเงา 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้า
ระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อ าเภอสามเงา จึงก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้ 
            1. ประชาชนผู้เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี 
สมุทรปราการ เพชรบุรี สมุทรสงคราม จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระบุรี และ อ.แม่สอด จ.ตาก  หรือจังหวัดที่
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดตาก 
ประกาศเพ่ิมเติม (โดยใช้เกณฑ์จังหวัดที่มีผู้ป่วยมากกว่า 10 คนขึ้นไป) ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน 
ให้มารายงานตัวกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันทีที่เดินทาง
มาถึงพ้ืนที ่เพ่ือด าเนินการคัดกรองอาการ ขึ้นทะเบียน รายงานเฝ้าระวังและติดตามผู้เดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยง ระลอก ๒ 
และลงลายมือชื่อในบันทึกข้อตกลงร่วมผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือกักกันและเฝ้าระวังสังเกตอาการ (Home 
Quarantine) ดังนี้ 
          ๑.๑ ให้ ฝ่ายปกครอง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต ารวจ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ตรวจตรา ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้สังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) เป็นเวลา ๑๔ 
วัน โดยใช้บันทึกข้อตกลงร่วมผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือกักกันและเฝ้าระวังสังเกตอาการ (Home Quarantine) 
และประเมินสถานที ่ 
       ๑.๒ กรณีอาการปกติ แต่มีประวัติเกี่ยวข้องกับพื้นที่เสี่ยงตลาดกลางกุ้ง ตลาดทะเลไทย ตลาด
ค้ากุ้ง  จังหวัดสมุทรสาครและพ้ืนที่เสี่ยงอื่นๆ ที่มีรายงานเพ่ิมเติม ให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
และให้สังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) เป็นเวลา ๑๔ วัน  
       ๑.๓ กรณีอาการปกติ ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับพื้นที่เสี่ยงตลาดกลางกุ้ง ตลาดทะเลไทย ตลาด
ค้ากุ้ง  จังหวัดสมุทรสาครและพ้ืนที่เสี่ยงอื่นๆ ให้สังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) เป็นเวลา ๑๔ วัน 
   หากมีอาการป่วยระหว่างสังเกตอาการ ให้โทรประสานโรงพยาบาลสามเงา เบอร์โทรศัพท์
สายด่วนโควิด-๑๙  โทร 0๘๐ – ๕๐๔๒๔๒๖  เพ่ือส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล 
  2. ประชาชนผู้เดินทางมาจากจังหวัดอ่ืนนอกเหนือจากข้อ 1 ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึง
ปัจจุบัน ให้มารายงานตัวกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ทันทีที่
เดินทางมาถึงพ้ืนที่ เพ่ือด าเนินการคัดกรองอาการ  และบันทึกข้อตกลงร่วมผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือเฝ้าระวัง
สังเกตอาการ ตามมาตรการดูตนเอง (Self Quarantine)  

 - หากมีอาการป่วย ให้โทรประสานโรงพยาบาลสามเงา  เบอร์โทรศัพท์สายด่วนโควิด-๑๙  
โทร 0๘๐ – ๕๐๔๒๔๒๖  เพ่ือส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล 
 
 
           ๒/.....3. พนักงานขับรถ 
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 3. พนักงานขับรถ ที่รับส่งสินค้าประเภทอาหารทะเลมาจากตลาดกลางกุ้ง ตลาดทะเลไทย ตลาดค้า

กุ้ง จังหวัดสมุทรสาครและพ้ืนที่เสี่ยงอ่ืนๆ ที่มีรายงานเพ่ิมเติม ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทุกคน ขอให้มารายงาน
ตัวกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพ่ือคัดกรองอาการและประเมิน
ความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
  4. พนักงานขับรถรับส่งแรงงานต่างชาติ มาจากพ้ืนที่สมุทรสาคร หรือจังหวัดอ่ืนๆ ที่อาจมีการเดิน
ทางเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดตาก ให้มารายงานตัวกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) หรือเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข เพ่ือคัดกรองอาการและประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อ  
  5. ผู้ประกอบการร้านค้าขายอาหารทะเล ที่รับอาหารมาจากตลาดกลางกุ้ง ตลาดทะเลไทย ตลาดค้า
กุ้ง  จังหวัดสมุทรสาครและพ้ืนที่เสี่ยงอ่ืนๆ ที่มีรายงานเพ่ิมเติม ให้มารายงานตัวกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร
สาธารณสุข(อสม.) หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพ่ือคัดกรองอาการและประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อ  
  6. ให้หน่วยงานทุกแห่ง สถานประกอบการทุกประเภท สถานบริการทุกประเภท ร้านค้า ร้านอาหาร 
ตลาด ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดถนนคนเดิน ร้านสะดวกซื้อ ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย สถานีบริการน้ ามัน ที่พักรีสอร์ท 
โรงเรียน สถานศึกษา วัด มัสยิด หรือสถานที่จัดพิธีกรรมทางศาสนา ต้องจัดให้มีการคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย ให้
เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา มีจุดบริการ
ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ให้ใช้แพลตฟอร์มไทยชนะหรือลงทะเบียนผู้มาใช้บริการ ท าความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการ
สัมผัสบ่อยๆ รวมทั้งห้องสุขา ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน จัดให้มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร  
  7. ให้เจ้าของผู้จัดการสถานที่หรือผู้จัดให้มีกิจกรรมใดๆ ทางธุรกิจการคมนาคม มหรสพ สนามกีฬา 
งานแต่งงาน งานศพ ที่สาธารณะ หรือแหล่งอ่ืนๆ ซึ่งมีการรวมกลุ่มหรือร่วมกิจกรรมลักษณะที่เสี่ยงต่อการใกล้ชิด 
สัมผัสและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ต้องแจ้งให้อ าเภอทราบ อย่างน้อย 7 วันท า
การ ก่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่ 

     7.๑ การจัดกิจกรรมในอาคาร ที่มีคนรวมตัวกันตั้งแต่ ๕๐ คนข้ึนไป  
     7.๒ การจัดกิจกรรมในสถานที่เปิดเช่น สนามกีฬา ลานกิจกรรม ที่มีคนรวมตัวตั้งแต่ ๑๐๐ คน 

ขึ้นไป  
      เอกสารที่ต้องส่งให้อ าเภอ ดังต่อไปนี้ 

1) หนังสือแจ้งการจัดกิจกรรมถึงนายอ าเภอ 
๒) เอกสารแนบที่มาพร้อมหนังสือดังนี้ 
 - รายละเอียดการจัดกิจกรรมซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส าคัญดังต่อไปนี้ วัน เวลา สถานที่จัด 

กิจกรรม ลักษณะ รายละเอียดของกิจกรรม 
- มาตรการในการจัดเตรียมส าหรับป้องกันควบคุมโรค ตามมาตรการของกระทรวง 

สาธารณสุขก าหนด กรณีด้านการกีฬา ให้อ้างอิงมาตรการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
   - แผนผังการจัดกิจกรรม ขนาดพ้ืนที่ของสถานที่จัดกิจกรรม พร้อมเส้นทางเข้าออก 

 8. ให้เจ้าของผู้จัดการสถานที่หรือผู้จัดให้มีกิจกรรมใดๆ ทางธุรกิจการคมนาคม มหรสพ สนามกีฬา 
งานแต่งงาน งานศพ ที่สาธารณะ หรือแหล่งอ่ืนๆ ซึ่งมีการรวมกลุ่มหรือร่วมกิจกรรมลักษณะที่เสี่ยงต่อการใกล้ชิด 
สัมผัสและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในข้อ 6 ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคแก่ผู้
ร่วมกิจกรรมนั้นๆ ดังต่อไปนี้ 
         8.๑ บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือการคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ 
         8.๒ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
   
 
 
          ๓/.....8.๓  อ านวยความ 
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      8.๓  อ านวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร และจ ากดั

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด 
        8.๔ จัดให้มีที่ล้างมือด้วยน้ าและสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
        8.๕ จัดให้มีการเช็ดท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการท ากิจกรรม 
รวมทั้งระหว่างและภายหลังการท ากิจกรรม 
        8.๖ ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือมาตรการใช้แพลตฟอร์มไทยชนะ 
  9. สถานประกอบการซึ่งใช้แรงงานต่างด้าว หรือแรงงานในประเทศให้ด าเนินมาตรการป้องกันและ
ควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
  10. ให้ ฝ่ายปกครอง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต ารวจ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
และอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ในพ้ืนที่ทุกต าบล ร่วมกันตรวจตรา ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการทุกประเภท สถานบริการทุก
ประเภท ร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดถนนคนเดิน ร้านสะดวกซื้อ ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย ที่
พักรีสอร์ท สถานีบริการน้ ามัน โรงเรียน สถานศึกษา วัด มัสยิด หรือสถานที่จัดพิธีกรรมทางศาสนา อย่างต่อเนื่อง 
  11. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ใช้เสียงตามสาย/หอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน แจ้งข้อมูลข่าวสาร มาตรการการป้องกันโรค และข้อเท็จจริงแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ขอความร่วมมือให้ทุก
คนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากที่พักอาศัย ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ าสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล เว้น
ระยะห่างระหว่างกัน  หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่แออัด 
 

---------------------------------------------- 
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มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
ส าหรับผู้เข้าข่าย Home Quarantine (HQ) 

ส าหรับผู้เดินทางมาจากสมุทรสาคร กรุงเทพฯ ระยอง นครปฐม สมุทรปราการ ชลบุรี เพชรบุรี นนทบุรี สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา อ.แม่สอด จ.ตาก 
หรือจังหวัดที่ ศบค.จังหวัดตาก ประกาศเพ่ิมเติม (โดยใช้เกณฑ์จังหวัดที่มีผู้ป่วยมากว่า 10 คนข้ึนไป) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีอาการป่วย ปกติ 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโทรประสาน  
รพ.สามเงา  

สายด่วน โทร.080-5042426 

เข้ารับการรักษาที ่รพ. 

รายงานตัวต่อก านัน ผู้ใหญ่บ้านหรือ อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ 

1. คัดกรองอาการ วัดอุณหภูมิ 
2. ตรวจตรา ติดตามให้สังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) ๑๔ วัน                            
3. ผู้เดินทางรับทราบและลงนามในหนังสือยินยอมรับค าแนะน าการเฝ้าระวัง สังเกตอาการผู้ที่เดินทาง      
กลับมาจากจังหวัดเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-๑๙)                                                    
 

มีประวัติเสี่ยง ไม่มีประวัติเสี่ยง 

รพ.สามเงา เก็บตัวอย่างส่งตรวจ 

ให้สังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) เป็นเวลา 
๑๔ วัน ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน/อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ติดตาม
อาการทุกวัน  
*หากสถานที่ไม่เหมาะสม ให้ใช้ศูนยพั์กรวมใจ สู้ภัยโควิด-๑๙* 
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มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

ส าหรับผู้เข้าข่าย Self Quarantine (SQ) 
ส าหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. คัดกรองอาการ วัดอุณหภูมิ 
2. ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและสังเกตอาการตนเอง (Self Quarantine)         
3. ผู้เดินทางรับทราบและลงนามในหนังสือยินยอมรับค าแนะน าการเฝ้าระวัง สังเกตอาการผู้ที่เดินทาง  
กลับมาจากจังหวัดเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-๑๙)                                                
 

ผู้เดินทางมาจากจังหวัดอ่ืนๆ  

รายงานตัวต่อก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ 

มีอาการป่วย ปกติ 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโทรประสาน  
รพ.สามเงา  

สายด่วน โทร.080-5042426 
 

เข้ารับการรักษาที ่รพ. 

ให้สังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย 
(Home Quarantine) เป็นเวลา 
๑๔ วัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
อสม.ติดตามอาการทุกวัน  
*หากสถานที่ไม่เหมาะสม ให้ใช้
ศูนยพั์กรวมใจ สู้ภัยโควิด-๑๙* 

มีประวัติเสี่ยง ไม่มีประวัติเสี่ยง 

รพ.สามเงา เก็บตัวอย่างส่งตรวจ 

ให้ป้องกันและสังเกตอาการ
ตนเอง (Self Quarantine)  


