
 

 

ท่ี นน ๐๐๑๗.๓/ว ๒๒๑๐ คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน 

 ศาลากลางจังหวัดนาน 

 ถนนนาน-พะเยา นน ๕๕๐๐๐ 
 

         ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเดินทางเขาพ้ืนท่ีจังหวัดนาน  
 

เรียน  รองผูวาราชการจงัหวัดนาน ผูบญัชาการมณฑลทหารบกท่ี ๓๘  ผูบังคับการตำรวจภธูรจงัหวัดนาน               

 ปลัดจังหวัดนาน อัยการจังหวัด รองผูอำนวยการกองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดนาน   

  หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองคการบริหาร 

  สวนจังหวัดนาน นายกเทศมนตรีเมืองนาน โฆษกศูนยบริหารสถานการณโควิด – ๑๙ จังหวัดนาน 

 หัวหนาชุดปฏิบัติการดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางเขา - ออก พ้ืนท่ีจังหวัดนาน และ 

  หัวหนาชุดปฏิบัติการดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางเขา - ออก พ้ืนท่ีจังหวัดนาน โดยชุมชน 
 

อางถึง ๑. คำสั่งจังหวัดนาน ท่ี ๖๓๘๔/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๓  

 ๒. คำสั่งจังหวัดนาน ท่ี ๖๙๖๖/๒๕๖๓  ลงวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓ 

 ๓. คำสั่งจังหวัดนาน ท่ี ๗๕๒๑/๒๕๖๓  ลงวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย ประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน ลงวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

   เรื่อง รายชื่อจังหวัดท่ีไมพบผูติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙  

    รายใหม เกินวา ๒๘ วัน และมีความเสี่ยงต่ำ 
 

 ตามท่ีจังหวัดนานไดมีคำสั่งใหระงับการเดินทางเขาจังหวัดนานเปนการชั่วคราว ยกเวนบุคคล

ใน ๕ ประเภท  ซ่ึงตองผานการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานการปองกันโรคท่ีทางราชการกำหนดและกักตัว                

อยูภายในบานหรือท่ีพักของตน เปนเวลา ๑๔ วัน ตามมาตรฐานการปองกันโรคท่ีราชการกำหนด โดยตอง

รายงานการกักตัวใหเจาหนาท่ีควบคุมโรคทราบตลอดระยะเวลาท่ีกักตัว ความแจงโดยละเอียดแลว นั้น 
 

  เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ 

ของประเทศไทยในปจจุบันเริ่มดีข้ึน มีจำนวนผูติดเชื้อรายใหมลดลงอยางตอเนื่อง และมีผูจำนวนผูติดเชื้อท่ี       

รักษาหายเพ่ิมข้ึน นายกรัฐมนตรีจึงไดออกขอกำหนดเปนการท่ัวไปและขอปฏิบัติแกสวนราชการท้ังหลาย                  

เพ่ือผอนคลายการบังคับใชมาตรการในการปองกันการแพรระบาดของ  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ 

โรคโควิด ๑๙ ประกอบกับจังหวัดนานยังไมพบผู ติดเชื้อแตอยางใด ดังนั้น เพ่ือใหการเดินทางเขาพ้ืนท่ี                    

จังหวัดนานเปนไปดวยความเรียบรอยและยังคงเฝาระวังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

หรือโรคโควิด ๑๙ ตอไป คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนานจึงมีมติเม่ือวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบ

ใหปรับปรงุแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเขาพ้ืนท่ีจังหวัดนาน ดังนี้ 

 

/๑. ยกเลิก... 

 

ดวนท่ีสุด 

https://th-th.facebook.com/nanisoc


- ๒ - 

 

 

 ๑. ยกเลิกขอกำหนด “ใหบุคคลท่ีไดรับยกเวนใหเขาพ้ืนท่ีจังหวัดนาน ใน ๕ ประเภท ตองผาน

การตรวจคัดกรอง ตามมาตรฐานการปองกันโรคท่ีทางราชการกำหนดและกักตัวอยูภายในบานหรือท่ีพักของ

ตนเปนเวลา ๑๔ วัน” และกำหนดใหบุคคลท่ีไดรับยกเวนใหเขาพ้ืนท่ีจังหวัดนานใน ๕ ประเภท ซ่ึงเดินทางจาก

จังหวัดตามประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน ลงวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง “รายชื่อจังหวัดท่ี

ไมพบผูติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ รายใหม เกินวา ๒๘ วัน และมีความเสี่ยงต่ำ”               

ตองดำเนินการ ดังนี ้

   ๑.๑  ผ านการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานการป องกันโรคท่ีทางราชการกำหนด                  

ณ ดานตรวจ/จุดสกัดดูแลการเดินทางเขา - ออก พ้ืนท่ีจังหวัดนาน หรือดานตรวจ/จุดสกัดดูแลการเดินทาง              

เขา - ออก พ้ืนท่ีจังหวัดนาน โดยชุมชน 
  ๑.๒ ไปรายงานตัวกับเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/                   
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลภูมิลำเนา หรือเปนท่ีตั้งของบานหรือท่ีพัก ภายใน ๑๒ ชั่วโมง เพ่ือจัดทำประวัติ

และสอบสวนโรค หากเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอตรวจและประเมินแลว มีความเห็นวา  
   ๑.๒.๑ บุคคลนั้นมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ 

หรือเปนผูสัมผัสโรคหรือเปนพาหะ ใหสั่งบุคคลนั้นกักกันตนเอง ณ สถานท่ีท่ีเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ

กำหนด เปนเวลา ๑๔ วัน                 

   ๑.๒.๒ บุคคลนัน้มีความเสี่ยงต่ำในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙

หรือไมเปนผูสัมผัสโรคหรือเปนพาหะ อาจสั่งใหบุคคลนั้นเฝาสังเกตอาการตนเอง (self monitoring) และ                   

ตองรายงานอาการตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอทุกวัน เปนเวลา ๑๔ วัน  

 ๒. สำหรับบุคคลท่ีไดรับยกเวนใหเขาพ้ืนท่ีจังหวัดนานใน ๕ ประเภท ซ่ึงเดินทางจากจังหวัด              

ท่ีไมอยูในประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนานลงวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง “รายชื่อจังหวัดท่ี                

ไมพบผูติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ รายใหม เกินวา ๒๘ วัน และมีความเสี่ยงต่ำ”                     

ตองผานการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานการปองกันโรคท่ีทางราชการกำหนด และกักตัวอยูภายในบานหรือ                

ท่ีพักของตน เปนเวลา ๑๔ วัน 
 

 ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป อนึ่ง กรณีบุคคลซ่ึงเจาพนักงานควบคุม

โรคติดตอสั่งใหกักกันตนเอง เปนเวลา ๑๔ วัน ตามขอ ๑.๒.๑ ขอ ๑.๒.๒ และขอ ๒ มีความจำเปนตองเดินทาง

ออกนอกพ้ืนท่ีจังหวัดนานกอนครบกำหนด ๑๔ วัน ใหยื่นคำขอออกนอกพ้ืนท่ีตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ 

(สาธารณสุขอำเภอ หรือผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลภูมิลำเนา) หากเจาพนักงานควบคุม

โรคติดตอประเมินเบื้องตนแลวเห็นวา ไมมีอาการปวย อาจสั่งใหบุคคลนั้นสามารถเดินทางออกนอกพ้ืนท่ี                   
จังหวัดนานได โดยใหไปกักกันตัวเองยังสถานท่ีท่ีจะเดินทางไป หรือใหไปดำเนินการตามมาตรการเฝาระวัง 
ปองกันและควบคุมการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ท่ีจังหวัดปลายทางกำหนด
ก็ได 
 

/ในการนี้... 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01ARKgB72i34A4ow-QebJSio1Ye8w:1589196462910&q=self+monitoring&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjypZmV2qvpAhWUc30KHba7CAUQkeECKAB6BAgRECo


- ๓ - 

 

 

  ในการนี้  ขอใหสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน                   

ชุดปฏิบัติการดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางเขา - ออก พ้ืนท่ีจังหวัดนาน และชุดปฏิบัติการดานตรวจ

หรือจุดสกัดดูแลการเดินทางเขา - ออก พ้ืนท่ีจังหวัดนานโดยชุมชน ปฏิบัติใหเปนไปตามมติคณะกรรมการ               

โรคติดตอจังหวัดนานดังกลาว รวมท้ังใหโฆษกศูนยบริหารสถานการณโควิด – ๑๙ จังหวัดนานชี้แจงและ                  

สรางความเขาใจแกประชาชนดวย 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการโดยเครงครัด   
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

  
(นายวรกิตติ  ศรีทิพากร) 

ผูวาราชการจังหวัดนาน 

ประธานคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน 

 

 

 

 

สำนักงานฝายเลขานุการคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน 

สำนักงานจังหวัดนาน 

กลุมงานอำนวยการ 

โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๖๓๙๙ 



 

 
 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน 

เรื่อง รายช่ือจังหวัดท่ีไมพบผูติดเช้ือโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ รายใหม  

เกินวา ๒๘ วัน และมีความเส่ียงต่ำ 

---------------------------------------- 
 

  ดวยศูนยบริหารสถานการณโควิด-๑๙ (ศบค.) ไดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ณ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วามีจังหวัดท่ีไมพบผูติดเชื้อโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ รายใหม เกินวา ๒๘ วัน จำนวน ๕๒ จังหวัด 
 

 เพ่ือเปนการปองกันและเฝาระวังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ                      

โรคโควิด ๑๙ ของจังหวัดนาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.๒๕๕๘ 
ประกอบมติคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน เม่ือวันท่ี ๘ พฤษภาคม 2563 จึงใหประกาศรายชื่อจังหวัด                   

ท่ีไมพบผูติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ รายใหม เกินวา ๒๘ วัน และมีความเสี่ยงต่ำ 

จำนวน ๕๒ จังหวัด ประกอบดวย 

 ๑. ภาคกลาง : กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี 

สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงหบุรี และอางทอง   

 ๒. ภาคตะวันออก : จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง และสระแกว 

 ๓. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กาฬสินธุ ชัยภูมิ บึงกาฬ บุรีรัมย มหาสารคาม มุกดาหาร 

ยโสธร รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี 

 ๔. ภาคใต : ตรัง พัทลุง และสรุาษฎรธานี 

 ๕. ภาคเหนือ : กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม ตาก นครสวรรค พะเยา พิจิตร พิษณุโลก 

เพชรบูรณ แพร แมฮองสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ และอุทัยธานี   

 
   ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓  
 

                                                                                       

 

  
(นายวรกิตติ  ศรีทิพากร) 
ผูวาราชการจังหวัดนาน 

ประธานกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน 

 

https://web.facebook.com/ThaiCovidCenter/

