
การติดตามประชาชนที่เดินทางมาจากเขตติดโรคติดต่ออันตราย 
และเขตโรคระบาดต่อเนื่อง ในต่างประเทศ

ผู้เดินทางกลับภูมิล าเนาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ศูนย์ปฏิบัติการฉกุเฉนิด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสขุ COVID-19
วันที่ 24 มีนาคม 2563





แผนทีผู่ป่้วยรายใหมใ่นชว่ง 7 วนัลา่สดุ เปรยีบเทยีบกบัสปัดาหก์อ่นหนา้

ผูป่้วยรายใหม่
ในชว่ง 9 – 15 ม.ีค.

ผูป่้วยรายใหม่
ในชว่ง 16 - 22 ม.ีค.

อตัราการแพรเ่ชือ้

ใน 7 วนัลา่สดุ

• กรงุเทพฯ-ปรมิณฑล 1 : 3.4

• สงขลา ปัตตาน ี

ยะลา ภเูก็ต 1 : 2.2

• อืน่ๆ 1 : 1.8

ที่มา: กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ, 23/03/2563
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แนวทางการการติดตาม ผู้เข้ามาในพื้นที่ 3 กลุ่ม

(1) ผู้เดินทางจากเขตตดิโรคติดตอ่อันตราย
 สาธารณรฐัเกาหล ี
 สาธารณรฐัอติาลี
 สาธารณรฐัอสิลามอหิรา่น 
 สาธารณรฐัประชาชนจนี 

รวมถงึเขตบรหิารพเิศษมาเกา๊
และเขตบรหิารพเิศษฮอ่งกง

(2) ผู้เดินทางจากพื้นทีร่ะบาดต่อเนือ่ง 
ตามที่กรมควบคมุโรคประกาศ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มี.ค. 2563)

ออสเตรยี เบลเยยีม มาเลเซยี แคนาดา โปรตเุกส บราซลิ 
เชก็เกยี อสิราเอล ออสเตรเลยี องักฤษ ปากสีถาน สเปน 
ฟนิแลนด ์เกาะไอรแ์ลนด ์ตุรก ีกรซี ชลิ ีลกัเซมเบริก์
โปแลนด ์เอกวาดอร ์ฝรัง่เศส อเมรกิา สวสิเซอรแ์ลนด ์
นอรเ์วย์ เดนมารก์ เนเธอรแ์ลนด ์สวเีดน เยอรมน ีญีปุ่น่ 

(3) ผู้เดินทางกลบัภูมิล าเนาจาก พืน้ที่กรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล
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มาตรการการคัดกรอง แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต จ าแนกตามพื้นที่แต่ละประเภท
ประเภทผู้เดินทาง มาตรการ สถานท่ี

ผู้เดินทาง / ประชาชน
ท่ีมีอาการเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI) 

Lab positive แยกกัก จนกว่าจะตรวจไม่พบเชื้อ ห้องแยกเด่ียว ในสถานพยาบาล

Lab negative แยกกัก 14 วัน นับจากกลับมาจากพื้นท่ีระบาด ห้องแยกเด่ียว นอกสถานพยาบาล

ผู้เดินทางจากเขตติดโรคติดต่ออันตราย 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

กักกันไม่น้อยกว่า 14 วันอย่างเคร่งครัด ท่ีพักอาศัย

ผู้เดินทางจากพ้ืนท่ีระบาดต่อเน่ืองในตปท.
(ตามท่ีกรมควบคุมโรคประกาศบนเว็บไซด์)

คุมไว้สังเกตไม่น้อยกว่า 14 วัน ท่ีพักอาศัย

ผู้เดินทางกลับภูมิล าเนา จากพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในท่ีพ านักหรือท่ีพักอาศัย          
ไม่น้อยกว่า 14 วัน นับจากท่ีท่ีเดินทางมาถึงภูมิล าเนา

ท่ีพักอาศัย



มาตรการการคัดกรอง แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต ผู้เดินทางเข้าประเทศไทย จ าแนกตามพืน้ที่แต่ละประเภท
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ผู้เดินทางกลับภูมิล าเนาจากพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ผูเ้ดนิทางไมเ่ขา้เกณฑส์อบสวนโรคฯ หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่น
ในท่ีพ านักหรือท่ีพักอาศัย          

ไมน่้อยกว่า 14 วัน

ผูป้ว่ย
เขา้เกณฑส์อบสวนโรค

แยกกกั
ดูแลรักษาตามแนวทางฯ

กักกนั
ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั   

คุมไวส้งัเกต
ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั

ผูเ้ดนิทางจาก
เขตตดิโรคตดิตอ่อนัตราย                 
ตามประกาศกระทรวง สธ.

ผูเ้ดนิทางจาก
พืน้ที่ระบาดตอ่เนือ่ง 

(ตามทีก่รม คร.ประกาศ)

ผูเ้ดนิทางจากพืน้ทีท่ีป่ระกาศเปน็เขตตดิโรคฯ และพืน้ที่ระบาดตอ่เนือ่ง ในตา่งประเทศ

แยกกกั 
ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั

Lab: Not Detected Lab: Detected
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การกักกนั คุมไว้สังเกตอาการ ณ ที่พักอาศยั (Home Quarantine) 
กรณีที่เดินทางมาจากประเทศเขตตดิโรคติดต่ออนัตรายและประเทศที่เปน็พืน้ที่ระบาด

 อสม. และ อาสาสมคัรในพืน้ที่เปน็ผู้ติดตามอาการ 

 เจ้าพนกังานควบคมุโรคตดิต่อ (จพต.) ตรวจสอบให้มีการบนัทึกข้อมลูในระบบรายงานการติดตามอาการผู้เดินทาง

ผูเ้ดินทางกลับภูมิล าเนาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

 จัดต้ังทีมอาสา COVID-19 ระดับอ าเภอและหมู่บ้าน เพ่ือด าเนินการค้นหาและเฝ้าระวัง

 จัดท าฐานข้อมูลผู้เดินทางกลับภูมิล าเนาจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 
เป็นต้นไป
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แนวทางการบริหารจัดการ (Home Quarantine)
กรณีผู้เดินทางกลบัภูมิล าเนาจากพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร และปริมณฑล

แนวทางปฏิบัติฯ
1. การเตรียมการของทีมงาน
2. การปฏิบัติตัวระหว่างอยู่ที่พักอาศัย
3. วิธีการเฝ้าระวังอาการป่วยในทีพ่ักอาศัย และแนวทางปฏิบัติ 
4. การปฏิบัติตัวของผู้อยู่อาศัยร่วมบ้าน และการท าลายเชื้อในสิ่งแวดล้อมในบ้าน

ประเด็นส าคัญ

 สร้างความเข้าใจ ให้กับผู้ที่กลับภูมิล าเนา ถึงวัตถุประสงค์ของการป้องกันการแพร่โรค และเฝ้าระวังอาการ
ป่วยเป็นไข้ และอาการทางเดินหายใจ เพ่ือให้มีการตรวจพบเร็วที่สุด 

 ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติตัว ตามแนวทาง รวมทั้งสมาชิกในครัวเรือนต้องให้ความร่วมมือ 
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1. การเตรยีมการของทมีติดตาม

(1) เตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ แบบรายงานอาการ ปรอท หน้ากากอนามัย 
สบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

(2) ประเมินสภาพบ้านและเตรียมสิ่งแวดล้อมในบ้าน                           
เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถด ารงชีวิตได้อย่างน้อย 14 วัน 

(3) อธิบายวัตถุประสงค ์ความจ าเป็นในการ home quarantine
ขั้นตอนการปฏิบัตติัวทั้งผู้กลับมาภูมิล าเนาและสมาชิกในบา้น  

(4) ก ากับติดตามอาการ และบันทึกในรายงาน เป็นประจ าทุกวัน

(5) ประสานการส่งต่ออย่างเหมาะสม กรณีมีอาการป่วย
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2. การปฏิบตัิตวัระหว่างสังเกตอาการเพือ่ปอ้งกันการแพรเ่ชื้อ

(1) ไมอ่อกจากที่พ านักเปน็เวลาอย่างน้อย 14 วัน นับจากวันเดินทางมาจากพื้นที่ระบาด

(2) รับประทานอาหารแยกจากผู้อื่น โดยใช้ภาชนะ ช้อนส้อม และแก้วน้ าส่วนตัว

(3) ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว 

(4) ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ าและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ความเข้มข้นอย่างนอ้ย 70%

(5) สวมหน้ากากอนามัย และอยู่ห่างจากคนอื่นๆ ในบ้านประมาณ 1-2 เมตร หรือหนึ่งช่วงแขน

(6) หลีกเลี่ยงการพูดคยุ ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังตา่ง ๆ 

(7) การทิ้งหน้ากากอนามัย ใช้วิธีใส่ถุงพลาสติกและปดิปากถุงให้สนิท ก่อนทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปดิมิดชิด
และท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ าและสบู่ทันที
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2. การปฏิบตัิตวัระหว่างสังเกตอาการเพือ่ปอ้งกันการแพร่เชื้อ 

(8) ปิดปากจมูกดว้ยกระดาษทิชชูทุกครั้งที่ไอจาม โดยปิดถึงคาง แล้วทิ้งทชิชูลงในถุงพลาสติก
และปิดปากถุงให้สนทิกอ่นทิ้ง หรือใช้แขนเสื้อปิดปากจมูกเมื่อไอหรือจาม และท าความสะอาดมือด้วย
แอลกอฮอล์เจล หรือน้ าและสบู่ทันที

(9) ท าความสะอาดบริเวณที่ผูเ้ดินทางพัก เช่น เตียง โต๊ะ บริเวณของใช้รอบๆ ตัว รวมถึงห้องน้ า ด้วยน้ ายา
ฟอกขาว 5% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ายาฟอกขาว 1 ส่วนต่อน้ าสะอาด 99 ส่วน)

(10) ท าความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมดาและน้ า 
หรือซักผ้าดว้ยน้ าร้อนที่อุณหภมูิน้ า 70-90 °C
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3. การปฏิบัติตวัของผูอ้ยู่อาศัยรว่มบ้าน และการท าลายเชื้อในสิง่แวดล้อมในบา้น

(1) ให้ผู้เดินทางกลับมาสังเกตอาการของตนเอง ดังนี้

 สังเกตอาการไข้ ไอ มีน้ ามูก หรือหายใจล าบาก

 วัดอุณหภมูิร่างกายทุกวนั 

 บันทึกในรายงานในระบบเป็นประจ าทุกวัน

(2) หากพบอาการข้อใดข้อหนึ่ง หรือ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต ่37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป 
ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคมุโรคติดตอ่ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันที เพื่อให้การดูแลรักษา
ตามความเหมาะสมต่อไป

(3) เจ้าพนักงานควบคมุโรคติดตอ่ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที ่ติดตามอาการผู้ถูกกกักนัในตอนเช้า
ของทุกวัน และบันทึกรายงาน รวมทั้งติดต่อประสานงานการส่งต่อกรณพีบว่ามีอาการป่วย
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4. วิธีการเฝ้าระวังอาการปว่ยระหว่างการกักกัน คุมไว้สังเกต ณ ที่พักอาศยั และแนวทางปฏบิตัิ 

(1) ทุกคนในบา้นควรล้างมือบอ่ยครั้งที่สุด เพื่อลดการรับและแพร่เชื้อ 
(2) เฝ้าระวังอาการของผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือสมาชิกในบา้น ภายในระยะเวลา 14 วัน หลังสัมผัสผู้ถูกกกักนั
(3) ควรนอนแยกห้องกบัผู้ถูกกกักนั
(4) กรณีหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน ไม่ได้ให้แยกส ารับ และนั่งห่างกนัไม่น้อยกว่า 1 เมตร
(5) ไมใ่ช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้ถูกกกักนั เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ า หลอดดูดน้ า หลีกเลี่ยงการ

ใกล้ชิดในระยะ 1 เมตร 
(6) ท าความสะอาดบริเวณรอบที่พักของผู้ถกูกนักนั 
(7) ท าความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ
(8) หากมีเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดห้องพักของผูถู้กกกักนั ควรใส่ชุดป้องกันร่างกาย




