
แนวทางปฏิบัติส าหรับข้าราชการและบุคลากรเทศบาลต าบลท่าพระ 
ที่จ าเป็นต้องแยกกักตัวหรือกักกันตัว เพ่ือสังเกตอาการจนเป็นเหตุใหไ้ม่สามารถปฏิบัติราชการ 

ณ สถานที่ตั้งตามปกติได้ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและปอ้งกันการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

.......................................... 
  ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เป็นโรคติดต่อ
อันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และก าหนดมาตรการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยส านักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลางและส านักงาน ก.พ. ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ  กรณีที่เดินทางกลับจากพื้นที่
สถานการณ์ที่ก าหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือสัมผัสโรคหรือใกล้ชิดผู้ป่วยโรคดังกล่าว ไม่ว่าจะได้รับการตรวจคัดกรอง
และฝ้าระวังเชื้อโรคดังกล่าวที่โรงพยาบาลหรือไม่ก็ตาม หากปรากฏผลการตรวจคัดกรองยืนยันว่ามีภาวะเสี่ยงหรือติดเชื้อ
โรค หรือถูกแยกกักตัวหรือกักกันตัวหรือปฏิบัติตามมาตรการที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขก าหนด จนเป็นเหตุ
ให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกติได้ ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรแยกกักตัวหรือกักกัน
ตัวภายในที่พักโดยไม่ถือเป็นวันลา นั้น 
  เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เทศบาลต าบลท่าพระจึงได้ก าหนดนิยามและแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคส าหรับผู้สัมผัส
ใกล้ชิดเสี่ยง ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ้างอิงกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปรับปรุงวันที่ ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๕ (ตามเอกสารแนบท้าย) และแนวทางปฏิบัติส าหรับข้าราชการและบุคลากรเทศบาลต าบลท่าพระที่จ าเป็นต้องแยก
กักตัวหรือกักกันตัว เพื่อสังเกตอาการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกติได้ กรณีปฏิบัติตาม
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ 
  ๑. ให้ข้าราชการหรือบุคลากรที่เดินทางกลับมาจาก หรือเดินทางผ่าน หรือมีเส้นทางแวะผ่านจังหวัด
พื้นที่สถานการณ์ที่ก าหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง หรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
จ าเป็นต้องแยกกักตัวหรือกักกันตัวภายในที่พัก เพื่อสังเกตอาการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้ง
ตามปกติได้ รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที 
  ๒. ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี            
ในเรื่องเกี่ยวกับการลาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ สั่งให้ข้าราชการหรือ
บุคลากรตามข้อ ๑ สามารถแยกกักตัวหรือกักกันตัว ภายในที่พักได้ แบ่งเป็นกรณี ดังนี้ 

    ๒.๑ การให้ข้าราชการหรือบุคลากรสามารถแยกกักตัวหรือกักกันตัวภายในที่พัก เป็นเวลา ๗ วัน โดย
ไม่ถือเป็นวันลา ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

  (๑) กรณีเดินทางไปราชการต่างจังหวัด ซึ่งมีเหตุผลความจ าเป็นอย่างยิ่ง หรือเป็นการเข้าร่วม
ประชุม/อบรม หรือมีเหตุผลความจ าเป็นอ่ืนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

  (๒) กรณีมีเหตุสงสัยว่าข้าราชการหรือบุคลากรเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ าเป็นต้อง
ถูกแยกกักตัวหรือกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ 

  (๓) กรณีอ่ืนๆ ที่เป็นผลกระทบมาจากมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 
 

/๒.๒ ข้าราชการ….. 
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    ๒.๒ ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างจังหวัด/ต่างประเทศ ระหว่างลาพักผ่อนและ/หรือ       
ในระหว่างวันหยุดราชการหรือมีพฤติการณ์ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกติได้ เกิดขึ้นจาก
ความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของข้าราชการหรือบุคลากรเอง ให้แยกกักตัวหรือกักกันตัวภายในที่พัก เป็นเวลา ๗ วัน 
ถือว่าเป็นวันลากิจส่วนตัว ให้เสนอเรื่องลาต่อผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี                
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

๓. ให้หน่วยงานที่พิจารณาสั่งให้ข้าราชการหรือบุคลากรตามข้อ ๑ แยกกักตัวหรือกักกันตัว และ
รายงานรายชื่อข้าราชการหรือบุคลากรดังกล่าว ที่ต้องแยกกักตัวหรือกักกันตัวภายในที่พัก โดยรายงานตามแบบรายงาน             
ที่แนบมาพร้อมนี้ ให้กองการเจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อจะได้ด าเนินการประสานส่งข้อมูลของข้าราชการหรือบุคลากรดังกล่าวให้
กองสาธารณสุขฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 ๔. ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการหรือบุคลากรที่ต้องแยกกักตัวหรือกักกันตัว
ภายในที่พัก เป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ โดยก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดการท างาน ระบบวิธีการสื่อสาร ติดตามและ
ประเมินความก้าวหน้า ตลอดจนรายงานผลการท างานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 ๕. ให้ข้าราชการหรือบุคลากรที่ต้องแยกกักตัวหรือกักกันตัวภายในที่พัก ถือปฏิบัติตนตามมาตรการ           
เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือ ใส่หน้ากากอนามัย ท าความสะอาดมือด้วย
แอลกอฮอล์เจล หรือล้างมืออย่างสม่ าเสมอ และรายงานผลการตรวจสุขภาพตามข้อเสนอแนะของกระทรวงสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด ต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้แยกกักตัวหรือกักกันตัวภายในที่พัก ต่อผู้บังคับบัญชา 

 ๖. กรณีข้าราชการหรือบุคลากรมีเหตุผลความจ าเป็นต้องออกนอกบริเวณสถานที่พักระหว่างแยกกักตัว
หรือกักกันตัวภายในที่พัก ให้แจ้งเหตุผลความจ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาอนุญาตก่อนในทุกกรณี 

 ๗. กรณีข้าราชการหรือบุคลากรมีอาการหรือข้อสงสัยเก่ียวกับอาการของตนตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสุข ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดยทันที 

 ๘. กรณีข้าราชการหรือบุคลากรต้องเข้าพักเพื่อรับการรักษา ณ สถานพยาบาล ให้ถือเป็นการสิ้นสุด
ระยะเวลาการแยกกักตัวหรือกักกันตัวภายในที่พักตามแนวทางปฏิบัตินี้ และให้เป็นการด าเนินการเรื่องลาตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 ๙. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการแยกกักตัวหรือกักกันตัวภายในที่พักตามที่ก าหนดแล้ว และข้าราชการหรือ
บุคลากรได้มีการตรวจสุขภาพว่าไม่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ข้าราชการหรือบุคลากร
สามารถกลับไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งได้ตามปกติ และก าชับให้ผู้นั้นปฏิบัติตามมาตรการและข้อเสนอแนะของกระทรวง
สาธารณสุขต่อไปอย่างเคร่งครัด 

 กรณีเมื่อมีการตรวจสุขภาพและแพทย์สั่งให้แยกกักหรือกักกันตัวต่อไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกินกว่าระยะเวลาที่สั่งให้แยกกัก หรือกักกันตัวตามที่ก าหนด 
ให้ข้าราชการหรือบุคลากรแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที และให้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติในข้อ ๒ - ๘ โดยไม่ถือเป็น
วันลาตามข้อ ๑๕ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบอ่ืนๆ              
ที่เก่ียวข้อง 

  
 
 

/๑๐. การด าเนิน…. 



- 3 - 
 
๑๐. การด าเนินการตามข้อ ๓ – ๙ ผู้บังคับบัญชาต้องรายงานข้อมูลให้ปลัดเทศบาลทราบโดยทันที            

เพื่อเสนอนายกเทศมนตรีทราบ และประสานส่งข้อมูลให้กองสาธารณสุขฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป 

 ๑๑. ขอให้ข้าราชการและบุคลากรเทศบาลต าบลท่าพระ ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่จ าเป็นต้องแยก
กักตัวหรือกักกันตัว เพื่อสังเกตอาการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกติได้ กรณีปฏิบัติตาม
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นี้ อย่างเคร่งครัด  จนกว่าสถานการณ์จะยุติ 
หากไม่ด าเนินการจะถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย 

ทั้งนี้ หากมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เทศบาลต าบลท่าพระจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 



กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค    ๑ 
 

นิยามและแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค 
สำหรับ ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยง ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ณ วันที่ 13 มกราคม 2565 
ปรับปรุง วันที่ 21 มกราคม 2565 

นิยามผู้สัมผัสใกล้ชิด 
   ผู้สัมผัสใกล้ชิด หมายถึง ผู้ที่มีพฤติกรรมการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันในวันเริ่มป่วยในช่วงมีอาการป่วย
หรือก่อนมีอาการประมาณ 2 - 3 วัน  (ทั้งนี้หากเป็นผู้ติดเชื้อไม่มีอาการให้ถือวันที่เก็บสิ่งส่งตรวจเสมือนเป็นวันเริ่ม
ป่วย) โดยมีพฤติกรรมสัมผัสอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  

  1. ผู ้ที ่อยู่ใกล้หรือมีการพูดคุยกับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระยะ 2 เมตร           
เป็นเวลานานกว่า 5 นาที หรือถูกไอจามรดจากผู้ป่วย 
  2. ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศมากนัก ร่วมกับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย /ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 เป็นระยะเวลานานกว่า 30 นาที เช่น ในรถปรับอากาศหรือห้องปรับอากาศ  

 ผู้สัมผัสใกล้ชิด แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
ผู ้ส ัมผัสเสี ่ยงสูง หมายถึง ผ ู ้ที่ ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย หรือไม่ได้ใส่ personal protective 

equipment (PPE) ตามมาตรฐานตลอดช่วงเวลาที่มีการสัมผัสใกล้ชิด ข้างต้น   
ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ หมายถึง ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ไม่เข้าเกณฑ์ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 

แนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง แนวทางการจัดกลุ่ม  แนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
ผู้สัมผัสใกล้ชิด 
ในครัวเรือน 

1) สมาชิกในครอบครัว ญาติ และผู้ท่ีดูแล 
ผู ้ต ิดเชื ้อเข้าข่าย/ผู ้ป ่วยยืนยันโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะที่มีอาการป่วย  
ซึ่งรวมระยะเวลาที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย/
หน้ากากผ้า นานกว่า 5 นาที 
2) ผู้ที่อยู่ในบ้านเดียวกับ ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ 
ผู ้ป่วยยืนยันโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
ในขณะที่มีอาการป่วยซึ่งรวมระยะเวลาที่ไม่ได้
ใส ่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า นานกว่า  
5 นาที 
 

- ให้กักตัวที่บ้าน (Home quarantine) เป็นเวลา 
7 วัน โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ติด
เชื ้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019 ครั ้งสุดท้ายเป็นวันที ่หนึ ่ง และสังเกต
อาการตนเอง (self-monitoring) ต่ออีก 3 วัน 
โดยมีเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคหรือทีม CCRT 
หรือผู ้ร ับผ ิดชอบที ่ได ้ร ับมอบหมาย กำกับ
ติดตามการกักตวัและให้ผู้สัมผัสปฏิบัติตัว ดังนี้ 
    1. ให้ผู้สัมผัสวัดไข้และสังเกตอาการตนเอง
ทุกวันเป็นระยะเวลา 10 วัน โดยเริ่มนับจากวัน
ถัดจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่
หนึ่งหากพบว่ามีไข้ หรือมีอาการระบบทางเดิน
หายใจให้แจ้งทีม CCRT ทันที 
2 .  แ ย ก ก ั ก ก ั น ต น เ อ ง ท ี ่ บ ้ า น  ( home 
quarantine) สวมหน้ากากอนามัย ไม่คลุกคลี
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ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง แนวทางการจัดกลุ่ม  แนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
ใกล้ชิดกับผู้อื่น แยกห้องนอน ห้ามเดินทางออก
จากบ ้าน/ท ี ่พ ัก โดยไม ่จำเป ็น โดยเฉพาะ 
การเดินทางไปในที่สาธารณะ หรือแหล่งชุมชน  
เป็นเวลา 7 วัน  
3. หลังจากกักตัวครบ 7 วัน หลีกเลี่ยงการออก
นอกบ้าน โดยไม่จำเป็น งดไปสถานที่สาธารณะ 
งดใช้ขนส่งสาธาณะที่หนาแน่น แต่สามารถไป
ทำงาน โดยแยกพื้นที่กับผู้อื่น และปฏิบัติตาม
มาตรกา ร  universal prevention อย ่ า ง
เคร่งครัด ต่ออีกเป็นเวลา 3 วัน  
- การ เก ็ บต ั ว อย ่ า ง  ก า รตรวจ  ATK ให้
ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ หรือ ตรวจด้วยตนเอง
ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 
2 ครั้ง ดังนี้ 
- ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 หรือ 6 โดยเริ่มนับจากวัน
ถัดจากวันที ่ส ัมผัสผู ้ต ิดเชื ้อเข้าข่าย/ยืนยัน 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งสุดท้ายเป็น
วันที่หนึ่ง 
- ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 โดยเริ่มนับจากวันถัดจาก
วันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่หนึ่ง   

   กรณีผู้สัมผัสมีอาการให้ตรวจ ATK ทันที หาก
ผลเป็นลบให้ตรวจซ้ำอีกครั้งในอีก 2 – 3 วัน   
   หากพบติดเช ื ้อให้ดำเนินการตามแนวทาง        
เวชปฏิบัติของกรมการแพทย์ 
 

ผู้สัมผัสใกล้ชิดใน
โรงเรียน / ที่
ทำงาน และ 
ในชุมชน 

1) นักเรียนหรือผู้ร่วมงาน ได้แก่ กลุ่มเพ่ือน 
ที่พบปะกับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ผู้ป่วยยืนยันโรค
ติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะมีอาการ 
และม ีประว ัต ิอาจส ัมผ ัสสารค ัดหลั ่งจาก
ทางเดินหายใจ หรือโดนไอ จาม 
2) ผู ้ท ี ่อยู ่ในชุมชนเดียวกันกับผ ู ้ต ิดเชื้อ 
เข ้ าข ่ าย/ผ ู ้ป ่ วยย ืนย ันโรคต ิด เช ื ้ อไวรัส 
โคโรนา 2019 หรือในชุมชนอื่น ๆ และสัมผัส 
สารคัดหลั ่งจากทางเด ินหายใจ หร ือโดน  
ไอ จาม  

(เหมือนการจัดการในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกลุ่มผู้
สัมผัสใกล้ชิดในครัวเรือน) 
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ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง แนวทางการจัดกลุ่ม  แนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
2) 3) บุคคลอื่น นอกเหนือจาก 1) และ 2) ที่อยู่

ในระยะห่างไม่เกิน 2 เมตรจากผู้ติดเชื้อเข้า
ข่าย/ผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งรวมระยะเวลาที่ไม่ได้ใส่
หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า นานกว่า 5 นาที 

ผู้สัมผัสใกล้ชิด 
ในยานพาหนะ
ภายในประเทศ 
(Domestic 

transportation 

1) 1) ผู้โดยสาร ที่สัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดิน
หายใจ หรือโดนไอ จาม จากผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/
ผู้ป่วยยืนยัน 

2) 2) ผู้โดยสาร ที่ร่วมกลุ่มเดินทางเดียวกัน เช่น 
กลุ่มทัวร์เดียวกัน 

3) 3) ผู้โดยสารในเครื่องบิน ที่นั่งใกล้ผู้ติดเชื้อ 
เข้าข่าย/ผู ้ป่วยยืนยันที ่นั ่งติดกับผู ้ต ิดเชื้อ 
(เฉพาะด้านซ้ายและขวา) หรือสัมผัสใกล้ชิด 
ผู้ติดเชื้อในระยะ 1 เมตร เช่น ระหว่างรอเข้า
ห้องน้ำหรือขณะอยู ่บนทางเดินในเครื ่อง 
ร ่วมกับฝ่ายใดฝ ่ายหนึ ่ง ไม่สวมหน้ากาก
อนาม ัย/หน ้ากากผ ้าขณะใกล ้ช ิด  เป็น
ระยะเวลานานกว่า 5 นาที  
4) ผู้โดยสารในรถทัวร์ คันเดียวกับผู้ติด
เชื ้อเข้าข่ าย/ผู ้ป ่วยยืนยัน ในกรณีของ
ยานพาหนะขนาดใหญ่ เช่น รถไฟ รถทัวร์ 
2 ชั้น เรือเฟอร์รี่ ให้จำกัดเฉพาะผู้ที่อยู่ใน
ตู้ เดียวกันหรือในห้องโดยสารชั้นเดียวกัน 
ซ ึ ่ ง ร วมระยะ เวลาท ี ่ ไ ม ่ ได ้ ใ ส ่ หน ้ า กาก
อนามัย/หน้ากากผ้า นานกว่า 5 นาที 
5) คนขับรถโดยสารและพนักงานบริการ  
บนยานพาหนะทุกคน (ยกเว้น กรณีเครื่องบิน
ให้นับเฉพาะพนักงานบริการที ่ให้บริการใน
โซนที่ผู ้ติดเชื้อเข้าข่าย/ผู้ป่วยยืนยันนั่ง) ซึ่ง
รวมระยะเวลาที ่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย/
หน้ากากผ้า นานกว่า 5 นาที 

 

ผู้สัมผัสใกล้ชิด 
ในยานพาหนะ
ระหว่างประเทศ 

1) ผู้โดยสารในเครื่องบิน ที่นั่งใกล้ผู้ติดเชื้อ
เข้าข่าย/ผู ้ป่วยยืนยันที ่นั ่งติดกับผู ้ต ิดเชื้อ 
(เฉพาะด้านซ้ายและขวา) หรือสัมผัสใกล้ชิด 
ผู ้ต ิดเช ื ้อในระยะ 1 เมตร เช ่น ระหว ่าง 
รอเข ้ าห ้องน ้ ำหร ือขณะอย ู ่บนทางเดิน 
ในเครื ่อง ร่วมกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ ่ง ไม่สวม

-  ผู ้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องเข้ารับ 
การการกักกันในสถานที่ที่ทางราชการกำหนด 
อย่างน้อย 7 วัน และให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ 
โดยวิธี RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง คือ วันแรกที่เดิน
ทางเข้าราชอาณาจักร และระหว่างวันที ่ 5 – 6  
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ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง แนวทางการจัดกลุ่ม  แนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าขณะใกล้ชิด  
เป็นระยะเวลานานกว่า 5 นาที 
2)  พนักงานบริการ ที ่ให ้บริการในโซน 
ที่ผู ้ติดเชื้อเข้าข่าย/ผู ้ป่วยยืนยันนั ่ง ซึ ่งรวม
ระยะเวลาท ี ่ ไม ่ ได ้ ใส ่หน ้ากากอนาม ัย / 
หน้ากากผ้า นานกว่า 5 นาที 

ของระยะเวลาที ่พำนัก หรือเมื ่อมีอาการของ 
โรคระบบทางเดินหายใจ 

ผู้สัมผัสใกล้ชิด
ของผู้ลักลอบเข้า
ราชอาณาจักร 

1) ผู้ต้องกัก ที่ถูกกักตัวในห้องเดียวกัน  
2) เจ้าหน้าที่ ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ 
เข้าข่าย/ผู้ป่วยยืนยันอยู่ในระยะห่างไม่เกิน  
2 เมตรจากผู ้ต ิดเชื ้อเข้าข่าย/ผู ้ป่วยยืนยัน  
ซึ่งรวมระยะเวลาที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย/
หน้ากากผ้า นานกว่า 5 นาที 

กักกันผู้สัมผัสในห้องกักเดิมต่อเป็นเวลา 14 วัน 
และตรวจหาเชื ้อด ้วยวิธ ี  ATK จำนวน 2 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 0 - 1 หลังสัมผัส 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 14 หลังสัมผัส 

ผู้สัมผัสใกล้ชิด
ใน HI / CI / 
โรงพยาบาลสนาม / 
โรงพยาบาล 

ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสผู้ป่วย
เข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมการแพทย์ 

ผู้สัมผัสใกล้ชิด 
ในเรือนจำ 

คัดแยกและดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ของกรมราชทัณฑ์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  
http://www.correct.go.th/infosaraban64/letter/filepdf/1636529743.pdf 

แนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำของผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำให้ดำเนินชีวิตตามปกติ แต่หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ที่มีคนจำนวนมาก สังเกตอาการ
ตนเอง (self-monitoring) เป็นเวลา 10 วัน โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งสุดท้ายเป็นวันที ่หนึ่ง ปฏิบัติตามมาตรการ universal prevention  อย่างเคร่งครัด       
อาจพิจารณาตรวจคัดกรองด้วย ATK หากมีไข้หรืออาการระบบทางเดินหายใจให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที 
เพ่ือเก็บสิ่งส่งตรวจ ติดตามอาการและวัดไข้ ตามแนวทางผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
 



แบบขอลาแยกกักตัว(กรณีติดเชื้อ)หรือกักกันตัว(กรณีเสี่ยง)ของข้าราชการและบุคลากรเทศบาลต าบลท่าพระ  
เนื่องจากเป็นผู้ติดเชื้อหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 

 
                                                                          เขียนที่ เทศบาลต าบลท่าพระ 

 

วันที่.......... เดือน .......................... พ.ศ. ............. 

เรื่อง  ............................................................................................................................. ..... 

เรียน  ..................................................................................................................................  

  ด้วย ข้าพเจ้า.............................................................. ต าแหน่ง ............................................................ 

สังกัด..............................................................เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) เนื่องจาก 

     ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ปิดร่วมกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 
     พูดคุย สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 
     พักอาศัยร่วมกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 
     อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................................................................... ............................... 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าหรือบุคคลที่ติดเชื้อได้รับการตรวจและยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(Covid 19) จาก โรงพยาบาล.............................................................. เมื่อวันที่ ......................................(แนบหลักฐาน) 
  ดังนั้น ข้าพเจ้า จึงขอลา...............................................  เป็นเวลา 7 วัน โดยไม่ถือเป็นการลา  
ตั้งแต่วันที่ ........................................................... ถึงวันที่ ............................................................................. 

ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ ................................................... 

      (.......................................................) 
ต าแหน่ง...................................................................... 

ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
....................................................................... 
....................................................................... 
(ลงชื่อ)........................................................... 
       (............................................................) 
ต าแหน่ง ............................................................ 
วันที่ ........../................................./.................... 

ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
....................................................................... 
....................................................................... 
(ลงชื่อ)........................................................... 
       (............................................................) 
ต าแหน่ง ............................................................ 
วันที่ ........../................................./.................... 

ค าสั่ง 
                      อนุญาต 
                      ไม่อนุญาต 
 
                                                              ลงชื่อ)........................................................... 
                                                                    (.......................................................... ..) 
                                                             ต าแหนง่ ............................................................ 
                                                              วันที่ ........../................................./........ ............ 

 



แบบรายงานข้าราชการและบคุลากรเทศบาลต าบลท่าพระ ที่ขอแยกกักตัวหรือกักกันตัว  
เพื่อสังเกตอาการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบตัิราชการ  

ณ สถานที่ตั้งตามปกติได้ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 

.................................................................................................................. 
1. ข้อมูลทั่วไปของข้าราชการและบุคลากรเทศบาลต าบลท่าพระ ที่ขอแยกกักตัวหรือกักกันตัว 
 ชื่อ- นามสกลุ .............................................................................. เพศ  ชาย   หญิง อาย ุ........... ปี .............เดือน 
ต าแหน่ง ........................................................ สังกัด ......................................................... สัญชาติ .................. เชื้อชาติ................. 
บ้านเลขที่............... หมู่ที่............. หมู่บ้าน................................................. ซอย.................................. ถนน..................................... 
ต าบล............................... อ าเภอ................................... จังหวัด................................. โทรศัพท์ ......................................... 
2. ประวัติเสี่ยง 
 2.1 เดินทางกลับมาจาก/เดนิทางผา่น/มีเสน้ทางผา่น/มีเสน้ทางแวะผ่านจังหวัด............................................................... 
พื้นที่สถานการณ์ที่ก าหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 โควิด-19) โดยสายการบิน/รถยนตส์่วนบุคคล/รถโดยสารประจ าทาง................................................................................
เมื่อวันที่................................................. และเดินทางกลับมาจังหวัดขอนแก่น เม่ือวันที่ ................................................................... 
 2.2 กรณีที่คาดว่ามีความเสี่ยง 
(1) ได้อาศัยหรือเดินทางมาจาก พื้นที่มีการระบาด 
ระบุ ........................................................................................................................................................... 
เดินทางเข้าจังหวัดขอนแก่น เม่ือวันที่ ............................................ 
ด้วยสายการบิน/รถยนต์ส่วนบุคคล/รถโดยสารประจ าทาง
......................................................................... 
 

 ใช่    ไม่ใช ่

(2) ได้ดูแลและสัมผัสใกล้ชดิกับผู้ป่วยอาการคลา้ยไข้หวัดใหญ่หรือปอดอักเสบ 
เมื่อวันที่ ...................................... 
 

 ใช่    ไม่ใช ่

(3) ได้เข้ารับการรักษา หรือเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาล ประเทศที่มีการระบาด  
เมื่อวันที่...................................... 
 

 ใช่    ไม่ใช ่

(4) ได้สัมผัสใกล้ชดิกับบุคคลทีอ่าศัย/ใกล้ชิด/เสี่ยงจะได้รับเชื้อ กับข้าราชการ/บุคลากร 
ระบุ .............................................................................................................................................................................................. 
 

(5) ได้เดินทางไปยงัพื้นทีท่ี่มีความเสี่ยงเป็นประจ า  
ระบุ................................................................................................................................................................................................ 
 

(6) อ่ืนๆ  
ระบุ............................................................................................................................................................................................... 
 

(7) อาการที่พบ 
 ไข้     ไอ     เจ็บคอ     ปวดกล้ามเนื้อ     มีน้ ามูก     มีเสมหะ     หอบเหนื่อย     ปวดศรีษะ  
 อ่ืนๆ............................................................................................. 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................. 
    (.........................................................) 
ต าแหน่ง................................................... 
                     ผู้รายงาน 


