ดวนที่สุด

ที่ นน ๐๐๑๗.๓/ว ๒๕๑๒

คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน
ศาลากลางจังหวัดนาน
ถนนนาน-พะเยา นน ๕๕๐๐๐
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเดินทางเขาพื้นที่จังหวัดนาน
เรียน รองผูวาราชการจังหวัดนาน ผูบ ญ
ั ชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘ ผูบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนาน
ปลัดจังหวัดนาน อัยการจังหวัด รองผูอำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนาน
หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนาน
นายกเทศมนตรีเมืองนาน หัวหนาชุดปฏิบัติการดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทาง เขา - ออก
พื้นที่จังหวัดนานทุกดาน หัวหนาชุดปฏิบัติการดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทาง เขา - ออก
พื้นที่จังหวัดนาน โดยชุมชนทุกดาน และโฆษกศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดนาน
อางถึง หนังสือจังหวัดนาน ที่ นน ๐๐๑๗.๓/ว ๘๖๗๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
สิ่งที่สงมาดวย ๑. ประกาศจังหวัดนาน ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๒. แผนผังแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเขาพื้นที่จังหวัดนาน
๓. แบบคัดกรองผูเดินทางเขาพื้นที่จังหวัดนาน
ตามที่จังหวัดนานไดมีคำสั่งใหระงับการเดินทางเขาจังหวัดนานเปนการชั่วคราว ยกเวนบุคคล
ใน ๕ ประเภท ซึ่งตองผานการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานการปองกันโรคที่ทางราชการกำหนดและกักตั ว
อยูภายในบานหรือที่พักของตน เปนเวลา ๑๔ วัน ตามมาตรฐานการปองกันโรคที่ราชการกำหนด และตอมาไดมี
การปรับ ปรุงแนวทางปฏิ บัติในการเดิน ทางเขาพื้ นที่ จังหวัด นานให สอดคลองกับสถานการณ การแพรระบาด
ของโรค นั้น
เนื่ องจากสถานการณ การแพรระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไดมีความคลี่คลายไป
ระดับหนึ่ง จำนวนผูติดเชื้อสะสม ผูติดเชื้อรายใหมในแตละวันและสถิติผูเสียชีวิตในประเทศลดลงหรืออยูในระดับ
ที่ควบคุมไดอยางตอเนื่อง ประกอบกับนายกรัฐมนตรีไดออกขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราช
กำหนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ ฉุ กเฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบั บที่ ๙) ลงวั นที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ผอนคลายการเดินทางขามเขตพื้นที่จังหวัด ดังนั้น เพื่อเปนการลดผลกระทบตอประชาชนดานเศรษฐกิจ สังคม
และความมั่นคง ตลอดจนเพื่อผอนคลายตามโอกาสเสี่ยงของบุคคล ภายใตเงื่อนไขวายังคงใหปฏิบัติตามมาตรการ
/ปองกันโรค...
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ปองกันโรคและคำแนะนำของทางราชการโดยเครงครัด และหากปรากฏวากลับมีจำนวนผูติดเชื้อเพิ่มหรือโอกาส
เสี่ ยงมี มากขึ้ น ก็ อาจระงับ หรือเปลี่ ย นแปลงการผอนคลายบางสว นหรือทั้งหมดได คณะกรรมการโรคติ ดต อ
จังหวัดนาน จึงไดมีมติเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบใหยกเลิกแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเขาพื้นที่
จังหวัดนานตามที่อางถึง และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเขาจังหวัดนานใหม ดังนี้
๑. ผูเดินทางเขามาในพื้นที่จังหวัดนานจะตองยอมรับการสุมตรวจวัดอุณหภูมริ างกาย ณ บริเวณ
ดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทาง เขา – ออก พื้นที่จังหวัดนาน หรือดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทาง
เขา - ออก พื้น ที่จังหวัดนาน โดยชุมชน หรือจุดคัดกรองของสถานีขนสง หรือจุดคัดกรองของทาอากาศยาน
นานนคร
๒. กรณีเปนผูเดินทางมาจาก
๒.๑ จังหวัดที่ไมปรากฏรายชื่ออยูในประกาศจังหวัดนาน ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เรื่ อ งรายชื่ อ จั ง หวั ด และพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ในการแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙
ใหปฏิบัติตัวตามมาตรการปองกันโรคโควิด - ๑๙ ของจังหวัดนาน (Nan New Normal)
๒.๒ จังหวัดที่ปรากฏรายชื่ออยูในประกาศจังหวัดนาน ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เรื่ อ งรายชื่ อ จั ง หวั ด และพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ในการแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙
ผูเดินทางจะไดรับแบบคัดกรองผูเดินทางเขาพื้นที่จังหวัดนานจากดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทาง เขา – ออก
พื้น ที่ จังหวัดนาน หรือดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดิน ทาง เข า - ออก พื้ นที่จังหวัดน าน โดยชุมชน หรือ
จุดคัดกรองของสถานีขนสง หรือจุดคัดกรองของทาอากาศยานนานนคร และใหกรอกขอมูลและประเมินตนเอง
ตามแบบคัดกรองผูเดินทางเขาพื้นที่จังหวัดนาน ลงนามรับรองความถูกตองและเปนจริงแลวนำไปยื่นภายใน
๒๔ ชั่วโมง ณ สถานที่ดังตอไปนี้
(๑) กรณี บ านหรือที่ พั กอยูในเขตเทศบาลเมืองน าน ใหยื่ น แบบที่ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองนาน
(๒) กรณีบานหรือที่พักอยูในเขตหมูบานและตำบลนอกเขตเทศบาลเมืองนาน ใหยื่นแบบ
ที่ผูใหญบาน
(๓) กรณีพักในโรงแรมและที่พักเอกชน ใหยื่นแบบที่เจาหนาที่โรงแรมหรือที่พักเอกชน
โดยให เจ า พนั ก งานควบคุ ม โรคหรือ ผู ที่ ได รับ มอบหมายข างต น รวบรวมแบบคั ด กรอง
ผูเดินทางเขาพื้นที่จังหวัดนานสงใหกับที่ทำการปกครองอำเภอทุกวัน
๓. ใหเจาพนักงานควบคุมโรคหรือผูที่ไดรับมอบหมายตามขอ ๒ (เจาหนาที่กองสาธารณสุข
และสิ่ งแวดล อ ม เทศบาลเมื อ งน าน : ข อ ๒ (๑) / ผูใหญ บ านและอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจำหมู บ าน :
ขอ ๒ (๒)/ เจาหนาที่ของโรงแรมหรือสถานที่พักเอกชน : ขอ ๒ (๓) ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของขอมูล
และประเมินตนเองตามแบบคัดกรองผูเดินทางเขาพื้นที่จังหวัดนาน ดังนี้

/๓.๑ กรณีมีคะแนน...

-๓-

๓.๑ กรณี มี คะแนนผลการประเมิ น ตามแบบคั ด กรองผู เดิ น ทางเข า พื้ น ที่ จั งหวั ด น า น
อยูในเกณฑมาตรฐานใหผูเดินทางเฝาสังเกตอาการตนเอง (self monitoring) และตองรายงานอาการที่ผิดปกติ
ตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ เปนเวลา ๑๔ วัน
๓.๒ กรณีมีคะแนนผลการประเมินตามแบบคัดกรองผูเดินทางเขาพื้นที่จังหวัดนานสูงกวา
เกณฑมาตรฐานใหแจงเจาพนักงานควบคุมโรคหรือผูที่ไดรับมอบหมายตามขอ ๒ แจงสาธารณสุขอำเภอ หรือ
ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลภูมิลำเนาประเมินตามแบบคัดกรองผูเดินทางอีกครั้งหากเห็นวามี
ความเสี่ยงสูงใหสั่งผูเดินทางกักตัวอยูภายในบานหรือที่พักของตนเองหรือโรงแรม/สถานที่พักเอกชน เปนเวลา ๑๔ วัน
๔. สำหรับผูเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต ใหปฏิบัติดังนี้
๔.๑ ยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย
๔.๒ รั บ แบบคั ด กรองผู เดิ น ทางเข า พื้ น ที่ จั ง หวั ด น า นจากด า นตรวจหรื อ จุ ด สกั ด ดู แ ล
การเดิ น ทาง เข า – ออก พื้ น ที่ จั งหวั ด น าน หรื อ ด านตรวจหรื อ จุ ด สกั ด ดู แ ลการเดิ น ทาง เข า - ออก พื้ น ที่
จังหวัดนาน โดยชุมชน หรือจุดคัดกรองของสถานีขนสง หรือจุดคัดกรองของทาอากาศยานนานนคร และใหกรอก
ขอมูลและประเมินตนเองตามแบบคัดกรองผูเดินทางเขาพื้นที่จังหวัดนาน ลงนามรับรองความถูกตองและเปน
จริงแลวนำไปรายงานตัวตอพนักงานควบคุมโรค ณ กองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนานที่ ๑ ตำบลผาสิงห อำเภอ
เมืองนาน จังหวัดนาน โดยทันที
๔.๓ ให บุ คคลดั งกล า วกั กตั ว เองอยู ภ ายในสถานที่ ซึ่ งคณะกรรมการควบคุ ม โรคติ ด ตอ
จังหวัดนานกำหนด เปนเวลา ๑๔ วัน นับแตวันแรกที่เขามาในพื้น ที่ ทั้งนี้ เมื่อผานการกักตัวเอง เปน เวลา
๕-๗ วัน แลว หากมีความประสงคที่จะกลับไปกักตัวเองที่บานสามารถยื่นความประสงคตอเจาพนักงานควบคุมโรค
ณ กองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนานที่ ๑ ขอเขารับการตรวจวิเคราะหเพื่อคนหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
จากโรงพยาบาลนาน หากผลการตรวจปรากฏวา
๔.๓.๑ ไม พ บเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ เจ าพนัก งานควบคุม โรคจะออกหนัง สือ
รับ รองการตรวจวิเคราะหใหและสงตัว กลับ ไปกักตัวเองตอที่บานจนครบกำหนด ๑๔ วัน และเมื่อเดินทางถึง
พื้ น ที่อำเภอที่เปน ภู มิล ำเนาหรือเป น ที่ พักระหวางอยู ในจั งหวัดนานให ไปรายงานตั วต อกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองนาน (กรณีอยูในเขตเทศบาลเมืองนาน) หรือผูใหญบาน
๔.๓.๒ หากพบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตองเขารับการรักษาตัวตอที่โรงพยาบาลนาน
หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนานเห็นสมควร
ในการนี้ ขอให ส ว นราชการ หน ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ อำเภอ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ชุดปฏิบัติการดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางเขา - ออก พื้นที่จังหวัดนาน และชุดปฏิบัติการดานตรวจหรือ
หรือจุดสกัดดูแลการเดินทางเขา - ออก พื้นที่จังหวัดนานโดยชุมชน ถือปฏิบัติใหเปนไปตามมติคณะกรรมการ
โรคติ ด ตอจั งหวั ด นา นดั งกล าว รวมทั้ งให โฆษกศู น ยบ ริห ารสถานการณ โควิด – ๑๙ จังหวัด นานชี้ แจงและ
สรางความเขาใจแกประชาชนดวย
/อนึ่ง...

-๔-

อนึ่ง เพื่อใหเปนไปตามขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบั บที่ ๙) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ ผอนคลายการเดินทาง
ขามเขตพื้นที่จังหวัด ใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกประเภทสามารถเดินทางขามเขตพื้นที่จังหวัดนานได
โดยใหดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ และใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอำเภอ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนาน นายกเทศมนตรีเมืองนาน และผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกำกับดูแลการเดินทางขามเขตพื้นที่จังหวัดนานดวย
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นายวรกิตติ ศรีทิพากร)
ผูวาราชการจังหวัดนาน
ประธานกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน

สำนักงานฝายเลขานุการคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน
สำนักงานจังหวัดนาน
กลุมงานอำนวยการ
โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๖๓๙๙

ประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน
เรื่อง รายชื่อจังหวัดและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
---------------------------------------เนื่องจากสถานการณ การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไดมีความคลี่คลายไป
ระดับหนึ่ง จำนวนผูติดเชื้อสะสม ผูติดเชื้อรายใหมในแตละวันและสถิติผูเสียชีวิตในประเทศลดลงหรืออยูในระดับ
ที่ควบคุมไดอยางตอเนื่อง ประกอบกับนายกรัฐมนตรีไดออกขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราช
กำหนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ ฉุ กเฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบั บที่ ๙) ลงวั นที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ผอนคลายการเดินทางขามเขตพื้นที่จังหวัด ดังนั้น เพื่อเปนการลดผลกระทบตอประชาชนดานเศรษฐกิจ สังคม
และความมั่ น คง ตลอดจนเพื่ อ ผ อนคลายตามโอกาสเสี่ ย งของบุ ค คล ภายใตเงื่อนไขว ายังคงให ป ฏิ บั ติ ต าม
มาตรการปองกันโรคและคำแนะนำของทางราชการโดยเครงครัด และหากปรากฏวากลับมีจำนวนผูติดเชื้อเพิ่ม
หรือโอกาสเสี่ยงมีมากขึ้นก็อาจระงับหรือเปลี่ยนแปลงการผอนคลายบางสวนหรือทั้งหมดได
ดังนั้น เพื่อเปนการป องกันและเฝาระวังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
หรื อ โรคโควิ ด ๑๙ ของจั งหวั ด น าน อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห งพระราชบั ญ ญั ติ โรคติ ด ต อ
พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบมติคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 2563 จึงใหประกาศ
รายชื่อจังหวัดที่และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประกอบดวย
กรุ ง เทพมหานคร เชี ย งใหม (เฉพาะอำเภอสั น กำแพง) นนทบุ รี นราธิ ว าส ปราจี น บุ รี ภู เก็ ต ยะลา และ
สมุทรปราการ
โดยผู เดิ น ทางมาจากจั งหวัด หรือพื้ น ที่ ขางต น จะตองเขารับ การคั ดกรองตามแบบคั ดกรอง
ผู เ ดิ น ทางเข า พื้ น ที่ จั ง หวั ด น า น กรณี มี ผ ลการประเมิ น อยู ในเกณฑ ม าตรฐานให เ ฝ า สั ง เกตอาการตนเอง
(self monitoring) หากมีผลการประเมินสูงกวาเกณฑมาตรฐานใหกักตัวอยูภายในบานหรือที่พักของตนเองหรือ
โรงแรม/สถานที่พักเอกชน เปนเวลา ๑๔ วัน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวรกิตติ ศรีทิพากร)
ผูวาราชการจังหวัดนาน
ประธานกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน

แผนผังแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเขาพื้นที่จังหวัดนาน
คัดกรอง วัดอุณหภูมิ
อุณหภูมิ ≥ 37.5

อุณหภูมิ < 37.5
เขาพื้นที่จังหวัดนาน
พักภูมิลําเนา
มาจากจังหวัด
ไมเสี่ยง
ปฏิบัติตัวตาม
มาตรการ
ปองกันโรคของ
จังหวัดนาน

พบผูนํา/ อสม ในพื้นที่

จังหวัดเสี่ยงประเมินความเสี่ยง
เสี่ยงต่ํา

เฝาสังเกตอาการดวยตนเอง
(Self Monitoring)

เสี่ยงสูง
กักตัวที่บาน 14 วัน/ รายงาน
จนท.สธ ในพื้นที่ทันที

พักสถานประกอบการ
ลงทะเบียนไทยชนะหรือบันทึกขอมูลที่ ณ.ที่พกั
มาจากจังหวัด
ไมเสี่ยง
ปฏิบัติตัวตาม
มาตรการ
ปองกันโรคของ
จังหวัดนาน

อุณหภูมิ < 37.5

อุณหภูมิ ≥ 37.5

จังหวัดเสี่ยงประเมินความเสี่ยง
เสี่ยงต่ํา

เฝาสังเกตอาการดวยตนเอง
(Self Monitoring)

Tel 1669 /
ปรึกษา จนท.สธ.

เสี่ยงสูง
กักตัวที่บาน 14 วัน/ รายงาน
จนท.สธ ในพื้นที่ทันที

คำแนะนำ

สำหรับผูเดินทางเขามาในจังหวัดนาน เพื่อเฝาระวัง ปองกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๑. กรอกเอกสารตามแบบคัดกรองผูเดินทางเขาจังหวัดนานและลงชื่อกำกับ
๒. นำเอกสารฉบับนี้ใหแก
๒.๑ ในชุมชน :
ยื่นที่กำนัน/ผูใหญบาน
๒.๒ ในเขตเทศบาล : ยื่นที่กองสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองนาน
๒.๓ ในโรงแรมที่พัก : ยื่นที่พนักงานโรงแรมที่พัก

แบบคัดกรองผูเดินทางเขาจังหวัดนาน
ลำดับที่..........................
วันที่...........เดือน....................พ.ศ. ๒๕๖๓
สวนที่ ๑ขอมูลสวนบุคคล
ชื่อ-สกุล..........................................................อายุ..............ป หมายเลขบัตรประชาชน.......................................
เดินทางมาจากจังหวัด (โปรดระบุ)………..................................................................................................................
ทีอ่ ยู/ที่พักที่ทานกำลังจะไปพักภายใน ๑๔วัน (ระบุ ตำบล อำเภอ).....................................................................
๑.๑. ..............................................................................................................................................
๑.๒. ..............................................................................................................................................
๑.๓. ..............................................................................................................................................
เบอรโทรติดตอได……………………………..................................................................
มีขอสงสัย สอบถาม โทรศัพท เบอร ..................................................

ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

สวนที่ ๒ขอมูลทั่วไป

ปจจัยเสี่ยงภายใน ๑๔ วันที่ผานมา
สัมผัสใกลชิด ผูสงสัยหรือผูติดเชื้อโรคโควิด 19
สัมผัสใกลชิดกับผูที่อยูใน ศูนยกักกัน ผูตองกัก
เดินทางกลับจากตางประเทศ/มาจากพื้นที่เสี่ยง
อาชีพเสี่ยงเชน ทำงานในสถานที่แออัด หรือทำงานใกลชิดสัมผัสชาวตางชาติ
เปนตน
ไปสถานที่เสี่ยง เชน สนามมวย สถานบันเทิง งานแฟร คอนเสิรต บอนไก
เปนตน
ไปรวมพิธีกรรมทางศาสนาที่มีการรวมกลุมคนแออัด
ไปสถานที่ชุมชนแออัด เชน ตลาดนัด สถานที่ทองเที่ยว
บุคลากรที่ทำงานใหบริการทางดานสาธารณสุข การรักษาพยาบาลดูแลผูปวย

ประเมินตนเอง จนท.ประเมิน
ใช ไมใช ใช ไมใช

ลายมือชื่อ..............................................................
ลายมือชื่อ .........................................................
(.............................................................)
(...............................................................)
ผูเดินทาง
ผูนำหมูบ าน/เจาหนาที่เทศบาล/พนักงานสถานประกอบการ/จพต.สาธารณสุข
*การแจงขอความอันเปนเท็จ เปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
**การปกปดขอมูลอาจถือเปนการฝาฝนขอกำหนดประกาศหรือคำสั่งฯตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

