
 

 

ท่ี นน ๐๐๑๗.๓/ว ๘๖๗๔   คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน 

  ศาลากลางจังหวัดนาน 

 ถนนนาน-พะเยา นน ๕๕๐๐๐ 
 

         ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเดินทางเขาและออกพ้ืนท่ีจังหวัดนาน  
 

เรียน  รองผูวาราชการจงัหวัดนาน ผูบญัชาการมณฑลทหารบกท่ี ๓๘  ผูบังคับการตำรวจภธูรจงัหวัดนาน               

 ปลัดจังหวัดนาน อัยการจังหวัด รองผูอำนวยการกองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดนาน   

  หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนาน  

  นายกเทศมนตรีเมืองนาน หัวหนาชุดปฏิบัติการดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทาง เขา - ออก  

 พ้ืนท่ีจังหวัดนานทุกดาน และหัวหนาชุดปฏิบัติการดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทาง เขา - ออก  

 พ้ืนท่ีจังหวัดนาน โดยชุมชนทุกดาน 
 

อางถึง หนังสือจังหวัดนาน ท่ี นน ๐๐๑๗.๓/ว ๒๒๑๐ ลงวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
 

 ตามท่ีจังหวัดนานไดมีคำสั่งใหระงับการเดินทางเขาจังหวัดนานเปนการชั่วคราว ยกเวนบุคคล

ใน ๕ ประเภท  ซ่ึงตองผานการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานการปองกันโรคท่ีทางราชการกำหนดและกักตัว                

อยูภายในบานหรือท่ีพักของตน เปนเวลา ๑๔ วัน ตามมาตรฐานการปองกันโรคท่ีราชการกำหนด และตอมาไดมี

การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเขาพ้ืนท่ีจังหวัดนานใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาด                

ของโรค แบงตามท่ีมาของกลุมบุคคลท่ีเดินทางเขาเปน ๒ กลุม คือ (๑) กลุมจังหวัดท่ีไมพบผูติดเชื้อโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ รายใหม เกินวา ๒๘ วัน และมีความเสี่ยงต่ำ และ (๒) กลุมจังหวัดท่ีไมพบ                   

ผูติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ รายใหม ไมถึง ๒๘ วัน และมีความเสี่ยงสูง รวมท้ัง

กำหนดแนวทางใหบุคคลซ่ึงเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอสั่งให กักกันตนเอง เปนเวลา ๑๔ วัน ซ่ึงมี                       

ความจำเปนตองเดินทางออกนอกพ้ืนท่ีจังหวัดนานกอนครบกำหนด ๑๔ วัน นั้น 
 

 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไดมีความคลี่คลายไป 

ระดับหนึ่ ง จำนวนผูติดเชื้ อสะสม ผูติดเชื้อรายใหม ในแตละวันและสถิติผู เสียชีวิตในประเทศนับตั้ งแต                          

ตนเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ลดลงหรืออยูในระดับท่ีควบคุมไดอยางตอเนื่อง ประกอบกับนายกรัฐมนตรีไดออก

ขอกำหนดเปนการท่ัวไปและขอปฏิบัติแกสวนราชการท้ังหลายมีการผอนคลายใหดำเนินการหรือจัดกิจกรรม

บางอยางได ดังนั้น เพ่ือเปนการลดผลกระทบตอประชาชนดานเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง ตลอดจน                  

เพ่ือผอนคลายตามโอกาสเสี่ยงของบุคคล สถานท่ี และประเภทของกิจกรรม ภายใตเง่ือนไขวายังคงใหปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันโรคและคำแนะนำของทางราชการโดยเครงครัด และหากปรากฏวากลับมีจำนวนผูติดเชื้อเพ่ิม

หรือโอกาสเสี่ยงมีมากข้ึนก็อาจระงับหรือเปลี่ยนแปลงการผอนคลายบางสวนหรือท้ังหมดได คณะกรรมการ

โรคติดตอจังหวัดนาน จึงไดมีมติเม่ือวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบใหยกเลิกแนวทางปฏิบัติในการ                  

เดินทางเขาพ้ืนท่ีจังหวัดนานตามท่ีอางถึง และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเขาและออกพ้ืนท่ีจังหวัดนานใหม 

ดังนี ้

/๑. การเดินทาง... 

 

ดวนท่ีสุด 

https://th-th.facebook.com/nanisoc
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 ๑. การเดินทางเขาและออกพ้ืนท่ีจังหวัดนานในหนึ่งวัน ใหปฏิบัติดังนี้ 

  ๑.๑ กรณีการปฏิบัติงานดานการแพทย การธนาคาร การขนสงสินคาอุปโภคบริโภค 

ผลผลิตการเกษตรรวมท้ังการขนสงอุปกรณและเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพ่ือเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร                 

สินคาอุตสาหกรรม วัสดุกอสราง ยา เวชภัณฑ เครื่องมือแพทย หนังสือพิมพ การขนสงน้ำมันเชื้อเพลิง การขนสง

พัสดุภัณฑ  การขนสงสินคาเพ่ือการนำเขาหรือสงออก การขนยายประชาชนไปสู ท่ี เอกเทศเพ่ือกักกัน                      

ตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ อุปกรณทางการแพทย  ไปรษณีย  ยานพาหนะทางราชการ และการมาติดตอ

ราชการซ่ึงมีเอกสารรับรองท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐตามท่ีจังหวัดนานกำหนด ใหผูเดินทางตองแสดง                 

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอยางอ่ืนท่ีทางราชการออกให และเอกสารรับรอง รวมถึงการยอมรับ

การตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย ท้ังเขาและออกพ้ืนท่ีจังหวัดนาน  

  ๑.๒ กรณีการปฏิบัติงานดานการแพทย การธนาคาร การขนสงสินคาอุปโภคบริโภค 

ผลผลิตการเกษตรรวมท้ังการขนสงอุปกรณและเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพ่ือเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร                 

สินคาอุตสาหกรรม วัสดุกอสราง ยา เวชภัณฑ เครื่องมือแพทย หนังสือพิมพ การขนสงน้ำมันเชื้อเพลิง การขนสง

พัสดุภัณฑ  การขนสงสินคาเพ่ือการนำเขาหรือสงออก การขนยายประชาชนไปสู ท่ี เอกเทศเพ่ือกักกัน                      

ตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ อุปกรณทางการแพทย  ไปรษณีย  ยานพาหนะทางราชการ และการมาติดตอ

ราชการ แตไมมีเอกสารรับรองท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐตามท่ีจังหวัดนานกำหนด ใหผูเดินทางตองแสดง

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอยางอ่ืนท่ีทางราชการออกให ยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย 

ท้ังเขาและออกพ้ืนท่ีจังหวัดนาน และรับเอกสาร “ใบผานดาน” กรอกขอมูลแลวนำไปยื่นท่ีหัวหนาบาน (กรณี  

อยูในเขตเทศบาลเมืองนาน) หรือผูใหญบาน ณ จุดหมายการเดินทาง เพ่ือเก็บเปนขอมูลในการเดินทางเขาพ้ืนท่ี 

รวมท้ังใหหัวหนาบานหรือผูใหญบานรายงานไปยังอำเภอพ้ืนท่ี เพ่ือบันทึกขอมูลในระบบ Thai QM 

  ๑.๓ กรณีประชาชนชาวไทยท่ีมีภูมิลำเนาอยูในจังหวัดอ่ืนหรือมีท่ีพักอาศัยอยูในจังหวัดอ่ืน

ท่ีมีความจำเปนตองเดินทางเขามาในพ้ืนท่ีจังหวัดนาน ใหผูเดินทางตองแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ               

บัตรแสดงตนอยางอ่ืนท่ีทางราชการออกให ยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย ท้ังเขาและออกพ้ืนท่ี                 

จังหวัดนาน และรับเอกสาร “ใบผานดาน” กรอกขอมูลแลวนำไปยื่นท่ีหัวหนาบาน (กรณี  อยูในเขตเทศบาล

เมืองนาน) หรือผูใหญบาน ณ จุดหมายการเดินทาง เพ่ือเก็บเปนขอมูลในการเดินทางเขาพ้ืนท่ี รวมท้ังใหหัวหนา

บานหรือผูใหญบานรายงานไปยังอำเภอพ้ืนท่ี เพ่ือบันทึกขอมูลในระบบ Thai QM 

 ๒. การเดินทางเขามาจากจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน                    

เรื่อง “รายชื่อจังหวัดท่ีไมพบผูติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ รายใหม เกินกวา                 

๒๘ วัน และมีความเสี่ยงต่ำ” ใหปฏิบัติดังนี้ 

  ๒.๑  แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอยางอ่ืนท่ีทางราชการออกให  

  ๒.๒ ยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย ท้ังเขาและออกพ้ืนท่ีจังหวัดนาน 

 

 

 

/๒.๓ รับเอกสาร... 
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  ๒.๓ รับเอกสาร “ใบผานดาน” กรอกขอมูลแลวนำไปยื่นท่ีหัวหนาบาน (กรณีอยูใน             

เขตเทศบาลเมืองนาน) หรือผูใหญบาน ณ ภูมิลำเนาหรือเปนท่ีต้ังของบานหรือท่ีพัก ภายใน ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือ

จัดทำประวัติและใหหัวหนาบานหรือผูใหญบานรายงานไปยังอำเภอพ้ืนท่ี เพ่ือบันทึกขอมูลในระบบ Thai QM 

  ๒.๔ หัวหนาบาน (กรณีอยูในเขตเทศบาลเมืองนาน) หรือผูใหญบานจะแจงใหอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมูบานไปทำการสอบสวนโรค หากประเมินแลวมีความเห็นวา  

   ๒.๔.๑ บุคคลนั้นมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือเปน                         

ผูสัมผัสโรคหรือเปนพาหะ ใหสั่งบุคคลนั้นกักกันตนเอง ณ สถานท่ีท่ีเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอกำหนด                  

เปนเวลา ๑๔ วัน                 

   ๒.๔.๒ บุคคลนั้ น มีความ เสี่ ย งต่ ำ ในการติด เชื้ อ ไวรัส โค โรนา ๒๐๑๙  หรือ                              

ไม เปนผูสัมผัสโรคหรือเปนพาหะ อาจสั่งใหบุคคลนั้นเฝาสังเกตอาการตนเอง (self monitoring) และ                   

ตองรายงานอาการตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอทุกวัน เปนเวลา ๑๔ วัน  

 ๓. การเดินทางเขามาจากจังหวัดท่ีไมไดอยูในประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน                    

เรื่อง “รายชื่อจังหวัดท่ีไมพบผูติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ รายใหม เกินกวา                 

๒๘ วัน และมีความเสี่ยงต่ำ” ใหปฏิบัติดังนี้ 

  ๓.๑  แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอยางอ่ืนท่ีทางราชการออกให  

  ๓.๒ ยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย ท้ังเขาและออกพ้ืนท่ีจังหวัดนาน 

  ๓.๓ ลงทะเบียบผูเดินทางเขาพ้ืนท่ีจังหวัดนาน และรับเอกสาร “ใบผานดาน” แลวนำไป

รายงานตัวท่ีสาธารณสุขอำเภอหรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลภูมิลำเนาเพ่ือทำการสอบสวนโรค 

  ๓.๔ กักตัวอยูภายในบานหรือท่ีพักของตนเอง เปนเวลา ๑๔ วัน 

 ๔. การเดินทางเขามาจากจังหวัดภูเก็ต ใหปฏิบัติดังนี้ 

  ๔.๑  แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอยางอ่ืน  

  ๔.๒ ยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย ท้ังเขาและออกพ้ืนท่ีจังหวัดนาน 

  ๔.๓ ลงทะเบียบผูเดินทางเขาพ้ืนท่ีจังหวัดนาน และรับเอกสาร “ใบผานดาน” แลวนำไป

รายงานตัวตอพนักงานควบคุมโรค ณ กองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนานท่ี ๑ ตำบลผาสิงห อำเภอเมืองนาน 

จังหวัดนาน โดยทันที  

  ๔.๔ ใหบุคคลดังกลาวกักตัวเองอยู ภายในสถานท่ีซ่ึงคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอ                  

จังหวัดนานกำหนด เปนเวลา ๑๔ วัน นับแตวันแรกท่ีเขามาในพ้ืนท่ี ทั้งนี้ เม่ือผานการกักตัวเอง เปนเวลา              

๕-๗ วัน แลว หากมีความประสงคท่ีจะกลับไปกักตัวเองท่ีบานสามารถยื่นความประสงคตอเจาพนักงานควบคุมโรค  

ณ กองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนานท่ี ๑ ขอเขารับการตรวจวิเคราะหเพ่ือคนหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

จากโรงพยาบาลนาน หากผลการตรวจปรากฏวา 

   ๔.๔.๑ ไมพบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เจาพนักงานควบคุมโรคจะออกหนังสือ

รับรองการตรวจวิเคราะหใหและสงตัวกลับไปกักตัวเองตอท่ีบานจนครบกำหนด ๑๔ วัน และเม่ือเดินทางถึง 

 

/พ้ืนท่ีอำเภอ... 
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พ้ืนท่ีอำเภอท่ีเปนภูมิลำเนาหรือเปนท่ีพักระหวางอยูในจังหวัดนานใหไปรายงานตัวตอกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองนาน (กรณีอยูในเขตเทศบาลเมืองนาน) หรือผูใหญบาน 

   ๔.๔.๒ หากพบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตองเขารับการรักษาตัวตอท่ีโรงพยาบาลนาน

หรือตามท่ีคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนานเห็นสมควร 
 

 ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป อนึ่ง กรณีบุคคลซ่ึงเจาพนักงานควบคุม

โรคติดตอสั่งใหเฝาสังเกตอาการตนเอง (self monitoring) เปนเวลา ๑๔ วัน ตามขอ ๒ หรือกักกันตนเอง                 

เปนเวลา ๑๔ วัน ตามขอ ๓ และขอ ๔ มีความจำเปนตองเดินทางออกนอกพ้ืนท่ีจังหวัดนานกอนครบกำหนด 

๑๔ วัน ใหยื่นคำขอออกนอกพ้ืนท่ีตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ (สาธารณสุขอำเภอ หรือผูอำนวยการ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลภูมิลำเนา) หากเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอประเมินเบื้องตนแลวเห็นวา                 

ไมมีอาการปวย อาจสั่งใหบุคคลนั้นสามารถเดินทางออกนอกพ้ืนท่ีจังหวัดนานได โดยใหไปกักกันตัวเอง                      

ยังสถานท่ีท่ีจะเดินทางไป หรือใหไปดำเนินการตามมาตรการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการแพรระบาด                     

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ท่ีจังหวัดปลายทางกำหนดก็ได 
 

  ในการนี้  ขอใหสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน                   

ชุดปฏิบัติการดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางเขา - ออก พ้ืนท่ีจังหวัดนาน และชุดปฏิบัติการดานตรวจ

หรือจุดสกัดดูแลการเดินทางเขา - ออก พ้ืนท่ีจังหวัดนานโดยชุมชน ปฏิบัติใหเปนไปตามมติคณะกรรมการ               

โรคติดตอจังหวัดนานดังกลาว รวมท้ังใหโฆษกศูนยบริหารสถานการณโควิด – ๑๙ จังหวัดนานชี้แจงและ                  

สรางความเขาใจแกประชาชนดวย 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการโดยเครงครัด   
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

  
(นายวรกิตติ  ศรีทิพากร) 

ผูวาราชการจังหวัดนาน 

ประธานกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน 

 

 

สำนักงานฝายเลขานุการคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน 

สำนักงานจงัหวัดนาน 

กลุมงานอำนวยการ 

โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๖๓๙๙ 
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ประเภทการเดินทาง 
มาตรการคัดกรองและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

แสดงบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

แสดงหนังสือ

รับรอง 

วัดอุณหภูม ิ รับใบ

ผาน

ดาน 

ลงทะเบียน

ผูเดินทาง 

เขาพื้นที ่

รายงานตัวตอ 

ผูใหญบาน/   

หัวหนาบาน 

สืบสวนโรค

โดย อสม./รพ

สต.ในพื้นที่ 

เฝาสังเกต

อาการ

ตนเอง 

กักกันตัว ออกนอกพ้ืนที่

กอนครบ

กำหนดหากเจา

พนักงาน

ควบคุมโรค

เห็นชอบ 

๑. เดินทางเขาและออกพื้นที่จังหวัดนานใน                

หนึ่งวัน  

 ๑.๑  เพ ื ่ อปฏ ิบ ั ต ิ ง านด  านการแพทย                  

การธนาคาร การขนสงสินคาอุปโภคบริโภค 

ผลผลิตการเกษตรรวมทั้งการขนสงอุปกรณ

และเครื ่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อเก็บ

เก ี ่ ย วผลผล ิตทางการ เกษตร  ส ิ นค า

อุตสาหกรรม วัสดุกอสราง ยา เวชภัณฑ 

เครื ่องมือแพทย หนังสือพิมพ การขนสง

น ้ำมันเช ื ้อ เพล ิงการขนส งพ ัสด ุภ ัณฑ                  

การขนสงสินคาเพ่ือการนำเขาหรือสงออก 

การขนย  ายประชาชนไปส ู  ท ี ่ เ อก เทศ                    

เพื ่อกักกัน ยานพาหนะทางราชการ และ               

การมาติดตอราชการ  

  ๑.๑.๑ กรณีมีหนังสือรับรองที่ออก

ใหโดยหนวยงานของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  ๑.๑.๒ กรณีไมมีหนังสือรับรองท่ี

ออก โดยหนวยงานของรัฐ 
          

 ๑.๒ กรณีประชาชนชาวไทยที่มีภูมิลำเนา                

อยูในจังหวัดอ่ืนหรือมีท่ีพักอาศัยอยูในจังหวัด

อื่นที ่มีความจำเปนตองเดินทางเขามาใน

พ้ืนท่ีจังหวัดนาน 

          

แนวทางปฏิบัติในการเดินทางเขาและออกพ้ืนท่ีจังหวัดนาน 



 

 

ประเภทการเดินทาง 
มาตรการคัดกรองและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

แสดงบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

แสดงหนังสือ

รับรอง 

วัดอุณหภูม ิ รับใบ

ผาน

ดาน 

ลงทะเบียน

ผูเดินทาง 

เขาพื้นที ่

รายงานตัวตอ 

ผูใหญบาน/   

หัวหนาบาน 

สืบสวนโรค

โดย อสม./รพ

สต.ในพื้นที่ 

เฝาสังเกตอาการ

ตนเอง 

กักกันตัว ออกนอกพื้นที่

กอนครบ

กำหนดหาก

เจาพนักงาน

ควบคุมโรค

เห็นชอบ 

๒. เดินทางเขามาจากจังหวัดตามประกาศ

คณะกรรมการโรคติดต อจ ังหว ัดน าน                    

เรื่อง “รายชื่อจังหวัดที่ไมพบผูติดเชื้อโรค                 

ต ิดเช ื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รายใหม            

เกินกวา ๒๘ วัน และมีความเสี่ยงต่ำ” 

       
(อสม.) 

   

๓. เดินทางเข ามาจากจังหวัดที ่ไม ได อยู                

ในประกาศตามประกาศคณะกรรมการ

โรคติดตอจ ังหวัดนาน เร ื ่อง “รายชื่อ

จังหวัดที่ไมพบผูติดเชื ้อโรคติดเชื ้อไวรัส                        

โคโรนา ๒๐๑๙   รายใหม   เก ินกวา              

๒๘ วัน และมีความเสี่ยงต่ำ”  

       
(สสอ./ 

รพสต.) 

   

๔. เดินทางเขามาจากจังหวัดภูเก็ต 

  
     • ไปรายงานตัวตอพนักงานควบคุมโรค ณ กองรอย 

อส.จังหวัดนานท่ี ๑ ตำบลผาสิงห อำเภอเมืองนาน 

• ใหกักตัวเองอยูภายในสถานท่ีซ่ึงคณะกรรมการ

ควบคุมโรคติดตอจังหวัดนานกำหนด ๑๔ วัน  

• เม่ือกักตัวเอง  ๕-๗ วัน แลว สามารถขอเขารับ 

การตรวจวิเคราะหเพ่ือคนหาเช้ือไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ จากโรงพยาบาลนานได หากวาไมพบเช้ือ

สามารถกลับไปกักตัวตอท่ีบานจบครบ ๑๔ วันได 

  

 

 

แนวทางปฏิบัติในการเดินทางเขาและออกพ้ืนท่ีจังหวัดนาน 


