




       
สรุปมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

(Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) จังหวัดน่าน ที่ส าคัญ 
                       .............................................................. 

 

ตามท่ี นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ท่ัวราชอาณาจักร  
ตั่งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เพ่ือก าหนดมาตรการในการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือ โรคโควิด 19  จังหวัดน่านได้มีการประกาศ ค าสั่ง เพ่ือก าหนดมาตรการเร่งด่วนในการเฝูาระวัง 
ปูองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) ในพ้ืนที่จังหวัดน่านแล้ว สรุปดังนี้  

1. มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
1.1 ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

2019  รายงานตัวต่อ    เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ และกักตัวเองเพ่ือเฝูาระวังอาการปุวยที่บ้าน/ที่พัก 
เป็นเวลา 14 วัน นับแต่วันแรกที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดน่าน หากปรากฏว่ามีอาการไข้มากกว่า 37.5     
องศาเซลเซลเซียส ร่วมกับมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ มีน้ ามูก เจ็บคอ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ ให้เข้ารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลทันท ี

1.2 ขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ งดเดินทาง 
ไปต่างประเทศ  

1.3 ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ และ 
หน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่ประจ าอยู่ในเขตจังหวัดน่าน งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัดน่าน กรณี      
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัด ให้ขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ใน
จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค นายอ าเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านทราบโดยด่วน และเมื่อกลับเข้ามาในพ้ืนที่        
ต้องแจ้งให้ส านักงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ตรวจสุขภาพ และเฝูาระวังเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการ ส าหรับกรณี
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั่งอยู่ในจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค นายอ าเภอ หัวหน้า
ส่วนราชการประจ าอ าเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งเหตุผลความจ าเป็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
น่านเพือ่พิจารณาอนุญาตหรือเพ่ือทราบตามที่กฎหมายก าหนด 

1.4 ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และชุมชน งดการจัด 
กิจกรรมที่มีการชุมนุมของประชาชนเป็นจ านวนมาก หากมีความจ าเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้หน่วยงานที่จัด
กิจกรรมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านเพ่ือพิจารณาเป็นรายกรณีไป และให้หน่วยงานที่จัด
กิจกรรมจัดให้มีมาตรการปูองกันโรคตามท่ีราชการก าหนด (ปฏิบัติตามข้อก าหนดฯ ข้อ 11) 

1.5 ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ชุมชน  
ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านค้า ศาสนสถาน สถานศึกษา สถานประกอบการ โรงงาน โรงมหรสพ หรือสถานที่
อ่ืนใด ที่มีการให้บริการบริการประชาชนจัดให้มีมาตรการปูองกันโรคตามที่ราชการก าหนด (ตามข้อก าหนดฯข้อ 11) 
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1.6 ขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพในพ้ืนที่จังหวัดน่านถือ 
ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง
ตลอดระยะเวลาที่เดินทางหรือปฏิบัติภารกิจนอกเคหะสถานของตน และให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิส าหกิจ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างเพียงพอ 

1.7 ขอความร่วมมือร้านสะดวกซ้ือหรือร้านที่มีลักษณะเดียวกันที่เปิดให้บริการ 24  
ชั่วโมง ทุกแห่งในพ้ืนที่จังหวัดน่าน งดการให้บริการช่วงเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. นาฬีกา ของวันรุ่งขึ้น 

 
2. มาตรการการปิดพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค 

2.1 สถานบริการ หรือสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผับ ร้านคาราโอเกะ  
นวดแผนโบราณ 

2.2 สถานออกก าลังกายภายในอาคาร (ฟิตเนต)  
2.3 สนามมวย 
2.4 สนามชนไก่ หรือสนามประลองไก่ 
2.5 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าขนาดใหญ่ หรือห้างร้านที่มีร้านค้าย่อยใน 

อาคารหรือบริเวณเดียวกัน เว้นแต่ ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านขายยา แผนกเครื่องใช้ไฟฟูา หรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิต ส านักงานของห้างฯ และธนาคาร 

2.6 ตลาด เว้นแต่พ้ืนที่จ าหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงส าเร็จ เพ่ือน า 
กลับไปบรโิภคท่ีอ่ืน อาหารสัตว์ ร้ายขายยา และสินค้าเบ็ตเตล็ดที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 

2.7  ถนนคนเดิน ตลาดนัด 
2.8 ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม โรงมหรสพ และสถานที่จัดนิทรรศการ 
2.9 ร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มให้เปิดเฉพาะการจ าหน่ายเพ่ือน ากลับไปบริโภคท่ี 

อ่ืน กรณี ร้านอาหารหรือร้านเครื่องดื่มได้จัดให้มีที่นั่งเพ่ือรับประทานอาหารให้ร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มจัดพ้ืนที่
ให้บริหารแยกเป็นสัดส่วนมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 2 เมตร ต่อ 1 คน 

2.10 พ้ืนที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ในร้านสะดวกซ้ือ 
2.11 ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา 
2.12 สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
2.13 สนามยิงปืน 
2.14 สนามกีฬาประเภทที่มีการสัมผัสร่างกาย หรือใช้อุปกรณ์กีฬาร่วมกัน  

อาทิ สนามฟุตบอลฯลฯ 
2.15 โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด และสถานที่โบว์ลิ่ง 
2.16 สนามมวย โรงเรียนสอนมวย ค่ายมวย โรงเรียนสอน/ฝึกซ้อมศิลปะ 

ปูองกันตวั 
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2.17 สนามกีฬาในร่ม 
2.18 แพขนานยนต์ 
2.19 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการ 

เพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 อาทิ สปา ร้านนวดเพ่ือสุขภาพ ร้านนวดเพ่ือเสริมความงาม 
2.20 สถานประกอบกิจการอาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่ การ 

รักษาพยาบาลดังกล่าวในสถานพยาบาล  
2.21 ร้านเสริมสวย ร้านตัดผมหรือแต่งผม ร้าตัดแต่งเล็บ ที่มีจุดบริการ ตั่งแต่  

2 จุดขึ้นไป เว้นแต่ ร้านสามารถจัดพ้ืนที่ให้บริการแยกเป็นสัดส่วนแยกต่างหากจากกัน ไม่น้อยกว่า 2 เมตร ก็
สามารถเปิดได ้

2.22 สถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนในของร่างกาย 
2.23               สถานที่ให้บริการควบคุมน้ าหนัก คลินิกเสริมความงามและสถานเสริมความงาม 
2.24 สระว่ายน้ า 
2.25 สถนที่เล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 
2.26 บ่อตกปลา/ตกกุ้ง หรือกิจกรรมประเภทเดียวกัน 
2.27 ตลาดนัด โค/กระบือ 
2.28 การให้บริการรถรางน าเที่ยว 
2.29 โรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมพระราชบัญญัติ 

โรงแรม พ.ศ.2547 รวมถึงสถานประกอบการที่ให้บริการที่พักที่มีลักษณะเดียวกัน ยกเว้น ยกเว้น โรงแรมซึ่งทาง
ราชการใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่พักเพ่ือสังเกตอาการหรือใช้เพ่ือประโยชน์อ่ืนใดในทางราชการ ในการ
แก้ไขปัญหาตามมาตรการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ส าหรับ
โรงแรมที่มีผู้เข้าพักอยู่ก่อนที่ค าสั่งนี้มีผลใช้บังคับให้พักต่อไปจนกว่าผู้เข้าพักจะแจ้งออกจากห้องพักจนหมดแล้วให้
ปิดทันทีโดยไม่ให้มีการรับผู้เข้าพักเพ่ิมอีก ทั้งนี้ ให้โรงแรมที่ยังมีนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางเข้าพักอยู่ต้องแจ้งจ านวน
และรายชื่อผู้เจ้าพักให้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/อ าเภอทราบ เพ่ือท าการตรวจคัดกรองผู้เข้าพักทุกคน         
หากปรากฎว่าผู้เข้าพักคนใดมีอาการเข้าข่ายที่ต้องเฝูาระวังการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จะต้องถูกส่งตัวไปเข้าสู่
กระบวนกักกัน หรือคุมตัวไว้เพ่ือสังเกตอาการยังสถานที่ท่ีจังหวัดก าหนด 

2.30 สถานที่ ร้านอาหาร หรือร้านค้าทั้งปลีกและส่งที่จ าหน่ายสุราหรือ 
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้ปิดพ้ืนที่หรือบริเวณแสดงสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และให้งดจ าหน่ายสุราหรือ
เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ทุกชนิด 

3. มาตรการบังคับ 
หากผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 2 มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ 

โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 
**************************************** 

         ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 63 


