








มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 

ของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดล าปาง 
***************** 

 
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ก าหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน

วิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)      
ในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการตามนโยบาย และแนวทาง
ปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก าหนด สนับสนุน 
ส่งเสริมประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดล าปาง เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง
ตามข้อเสนอของ คณะท างานศูนย์อ านวยการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดล าปาง 
และเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางใช้อ านาจตามมาตรา ๓๕ แห่ง พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดมาตรการ
เร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19)) เพ่ือให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ นายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง และต ารวจ และผู้ ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถือปฏิบัติ และเพ่ือให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
ประชาชนได้รับทราบและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ ดังนี้ 

 

๑. มาตรการเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
๑.๑ เห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ใช้อ านาจตามมาตรา ๓๕ แห่ง พระราชบัญญัติ

โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ปิดสนามชนไก่ ชนโค ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ เป็นการชั่วคราว
จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง โดยให้ที่ท าการปกครองจังหวัดล าปาง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ก ากับ ดูแล 
ติดตามการปฏิบัติ 

๑.๒ เห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ใช้อ านาจตามมาตรา ๓๕ แห่ง พระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นการชั่วคราว 
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน โดยให้ที่ท าการปกครองจังหวัดล าปาง และต ารวจภูธร-
จังหวัดล าปาง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ก ากับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติ 

๑.๓ เห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ใช้อ านาจตามมาตรา ๓๕ แห่ง พระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ สั่งงดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชา และ          
ทุกสถาบันในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง หรือปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นทางออนไลน์ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่  

 

/๑๘ มีนาคม... 
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๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นระยะเวลา ๒ สัปดาห์ และให้สถานศึกษาด าเนินการป้องกันโรคตามมาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ก ากับ 
ดูแล ติดตามการปฏิบัติ 

๑.๔ ให้นายทะเบียน เจ้าพนักงาน ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ขอความร่วมมือผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์         
ที่ให้บริการเกมการเล่น ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ที่ให้บริการคาราโอเกะ ที่มีคนแออัด 
เบียดเสียดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว 
หากมีความจ าเป็นต้องประกอบกิจการเห็นควรก าหนดวิธีการเพ่ือความปลอดภัย ดังนี้ 

๑) ลงทะเบียนรายชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ผู้รับบริการ 
๒) คัดกรองผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจ มีเครื่องวัดอุณหภูมิ หากมีอาการไข้ 

หรือระบบทางเดินหายใจ ให้งดใช้บริการ 
๓) ให้ผู้ที่เข้าใช้บริการทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 

ทีใ่ช้บริการ 
๔) จัดหาจุดล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลล้างมือ ให้เพียงพอ 
๕) ก าหนดความถี่ในการท าความความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก 

เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ า ปุ่มกดลิฟท์ ทุก ๑ ชั่วโมง 
๖) ลดความแออัดของผู้เข้าใช้บริการโดยระยะห่างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
๗) สื่อสารประชาสัมพันธ์ค าแนะน าการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อให้ผู้ใช้บริการ

รับทราบ 
๘) หากสังเกตเห็นผู้ใช้บริการ มีอาการไอ ผิดปกต ิให้ด าเนินการแยกออกทันที 
๙) ตามวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติก าหนด 

โดยให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง เป็นหน่วยงาน ติดตามควบคุม ก ากับดูแล 
๑.๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ขอความร่วมมือผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ประเภทกิจการสปา ประเภทกิจการนวด
เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือส่งเสริมความงาม ที่มีคนแออัด เบียดเสียด เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 (COVID-19) ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว หากมีความจ าเป็นต้องประกอบกิจการ เห็นควรก าหนด
วิธีการเพ่ือความปลอดภัย ดังนี้ 

๑) ลงทะเบียนรายชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ผู้รับบริการ 
๒) คัดกรองผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจ มีเครื่องวัดอุณหภูมิ หากมีอาการไข้ 

หรือระบบทางเดินหายใจ ให้งดใช้บริการ 
๓) ให้ผู้ที่เข้าใช้บริการทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 

ตลอดเวลาทีใ่ช้บริการ 
 

/๔) จัดหา... 
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๔) จัดหาจุดล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลล้างมือ ให้เพียงพอ 
๕) ก าหนดความถี่ในการท าความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณท่ีมีผู้สัมผัส 

ปริมาณมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ า ปุ่มกดลิฟท์ ทุก ๑ ชั่วโมง 
๖) ลดความแออัดของผู้เข้าใช้บริการ โดยระยะห่างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
๗) สื่อสารประชาสัมพันธ์ค าแนะน าการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อให้ผู้ใช้บริการ 

  รับทราบ 
๘) หากสังเกตเห็นผู้ใช้บริการมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ให้ด าเนินการแยกออกทันที 
๙) ตามวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติก าหนด 
โดยให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง เป็นหน่วยงาน ติดตามควบคุม ก ากับดูแล 

๑.๖ กรณีการประกอบกิจการตามข้อ ๑.๔ และ ข้อ ๑.๕ มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือเป็นการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ นายทะเบียน เจ้าพนักงาน      
ผู้ออกใบอนุญาต และผู้อนุญาตตามกฎหมายต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นใช้อ านาจตามกฎหมายเฉพาะเรื่องแล้วแต่
กรณี สั่งให้ปิดสถานที่ดังกล่าวทันที 

ยกเว้น ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ นายทะเบียน       
เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต หรือผู้อนุญาตแล้วแต่กรณีสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวได้หรือมีขั้นตอนเตรียมการและ
ด าเนินการที่จะต้องใช้เวลาด าเนินการไม่ทันต่อความจ าเป็นเร่งด่วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ นายทะเบียน       
เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตและผู้อนุญาตตามกฎหมายนั้นๆ เสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาใช้อ านาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สั่งปิดสถานที่ดังกล่าวโดยด่วน 

 

๒. มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับการขนส่งสาธารณะ 
ให้ผู้ตรวจการ นายทะเบียนประจ าจังหวัด คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก

ประจ าจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้วแต่กรณี ก าหนดมาตรการส าหรับ
ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ ดังนี้ 

๒.๑ ด้านอาคารสถานที่ และยานพาหนะ 
๑)  ดูแลความสะอาดของสถานที่ให้บริการ โดยเฉพาะห้องสุขา สถานที่จ าหน่ายอาหาร  

สถานที่จ าหน่ายตั๋วโดยสาร โดยการเช็ดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ 
๗๐% อย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยทุก ๒ ชั่วโมง และให้ถี่มากขึ้นในช่วงเวลาที่มี
ผู้โดยสารแออัด 

๒) ท าความสะอาดยานพาหนะทุกเที่ยวที่มีการให้บริการ เน้นการเช็ดท าความสะอาด 
พ้ืนผิวที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อยๆ เช่น ราวจับในรถโดยสาร ที่จับบริเวณประตู เบาะนั่ง 
ที่เท้าแขนด้วยน้ าผงชักฟอกหรือน้ ายาท าความสะอาด และ ๗๐% แอลกอฮอล์ 
สามารถท าลายเชื้อไวรัสได้ 

 
/๓) ท าความ... 
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๓) ท าความสะอาดอุปกรณ์ที่มีผู้โดยสารใช้ร่วมกันทุก ๑ ชั่วโมง เช่น ปุ่มกดตู้
จ าหน่ายตั๋ว ปุ่มกดตู้จ าหน่ายเครื่องดื่ม เป็นต้น หรือ ใช้แผ่นพลาสติกใสปิดทับ
ปุ่มเหล่านั้น และเปลี่ยนทุกชั่วโมง 

๔) จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล เพ่ือให้บริการแก่ผู้โดยสารรวมถึงพนักงาน ในพ้ืนที่ส่วนกลาง  
และใกล้กับอุปกรณ์ที่ใช้มือสัมผัสบ่อยๆ เช่น บริเวณทางเข้ายานพาหนะ 
อุปกรณ์จ าหน่ายตั๋ว ราวจับ ราวบันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟต์ เป็นตัน 

๕) จัดเตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า กรณีพบผู้โดยสารที่มีอาการ      
ทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ มีน้ ามูก เป็นต้น 

๖) ท าความสะอาดบัตรโดยสารที่น ามาใช้ซ้ าได้ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ 
๒.๒ ด้านบุคลากร 

๑) มอบหมายให้มีฝ่ายบุคคลหรือผู้รับผิดชอบงานด้านบุคลากร เพ่ือท าหน้าที่ 
ติดตามข่าวสาร เผยแพร่ความรู้และค าแนะน าในการปฏิบัติตนแก่บุคลากรในองค์กร  
ในเรื่องพ้ืนที่ระบาด และ สุขอนามัยส่วนบุคคลที่ควรปฏิบัติ 

๒) ตรวจสุขภาพพนักงานผู้ให้บริการบนยานพาหนะประจ าปี 
๓) ผู้ขับขี่และพนักงานประจ ายานพาหนะ สวมหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ 

ขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา และควรล้างท าความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  
หรือน้ าสบู่บ่อยๆ  

๔) จัดหาสื่อความรู้ และการปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยแก่เจ้าหน้าที่ และส าหรับ 
    ประชาสัมพันธ์บนรถโดยสารสาธารณะ 
๕) สังเกตอาการป่วยของผู้ใช้บริการ และบุคลากรในสังกัด หากพบพนักงาน       

มีอาการป่วย หรือสงสัยว่าตนเองจะติดเชื้อให้รายงานกับฝ่ายบุคคล         
เพ่ือให้หยุดงานจนกว่าจะหายเป็นปกติ 

๒.๓ ด้านการบริการ 
๑) เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายตั๋วโดยสาร เพ่ือลดความแออัดบริเวณท่ีจ าหน่ายตั๋ว  

เช่น การจ าหน่ายตั๋วโดยสารออนไลน์ 
๒) มาตรการส่งเสริมการใช้บัตรโดยสารที่เป็นบัตรส่วนตัว เช่น บัตรเติมเงิน  

เพ่ือลดการสัมผัสตู้ซื้อตั๋วโดยสาร 
๓) เมื่อพบผู้โดยสารมีอาการป่วย ไอ จาม หรือมีน้ ามูก ให้ขอความร่วมมือผู้โดยสาร 

สวมหน้ากากอนามัย 
๔) ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเกี่ยวกับการติดต่อ  

และการป้องกันโรคอย่างถูกต้อง 
๕) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการล้างมือ ให้เพียงพอกับผู้โดยสาร (ถ้าเป็นไปได้) 

 
/๒.๔ มาตรการ... 
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๒.๔ มาตรการส าหรับผู้โดยสาร 
๑) พกหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล เพ่ือใช้เมื่อต้อง

โดยสารรถสาธารณะ 
๒) เมื่อมีอาการป่วยระหว่างเดินทางและไม่มีหน้ากากอนามัย ให้แจ้งและขอหน้ากาก-

อนามัยจากพนักงานและให้แยกจากผู้โดยสารอื่นๆ 
๓) หากสังเกตเห็นผู้โดยสารในยานพาหนะเดียวกันมีอาการไอ จาม ผิดปกติ       

ให้แจ้งพนักงานเพ่ือจัดหาหน้ากากอนามัยให้ผู้โดยสาร 
ให้ส านักงานขนส่งจังหวัดล าปาง เป็นหน่วยงานติดตาม ควบคุม ก ากับดูแล 

 

๓. มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับสถานที่ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา  

๓.๑ ข้อปฏิบัติส าหรับผู้ดูแลสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
๑) ให้ความรู้ ค าแนะน า หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจาย

เชื้อโรคแก่ผู้มาเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา เช่น โปสเตอร์ เสียงประชาสัมพันธ์ 
การล้างมือที่ถูกวิธี และการสวมหน้ากากอนามัย 

๒) ประชาสัมพันธ์หากพบว่าตัวเองป่วย ให้งดการมาประกอบพิธีกรรมและ
พักผ่อนอยู่ที่บ้าน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกันระหว่างผู้มาร่วมงาน 

๓) จัดหาเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย บริเวณภายในศาสนสถาน 
เช่น ประตูทางเข้าอาคาร ห้องสุขา จุดประชาสัมพันธ์ จุดปฐมพยาบาล เป็นต้น 

๔) จัดให้มีการท าความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก เช่น 
ราวบันได ลูกบิดประตู ไม้ตีระฆัง กระบอกเซียมซี ห้องน้ า ด้วยน้ าผงซักฟอก 
น้ ายาท าความสะอาด (ตามความเข้มข้นที่แนะน าข้างผลิตภัณฑ์) หรือ ๗๐% 
แอลกอฮอล์ วันละอย่างน้อย ๒ ครั้ง 

๕) งดให้บริการยืมหนังสือบทสวด ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ร่วมประกอบพิธีกรรมจัดหามาเอง 
๖) จัดจุดปฐมพยาบาลให้การดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย 
๗) หากพบผู้มีอาการป่วย ให้แยกผู้ป่วยออกจากกิจกรรมหรือพิธีกรรมนั้นๆ 

รวมทั้งอ านวยความสะดวกในการส่งกลับไปรักษาตัวที่บ้านหรือโรงพยาบาล 
๘) ลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยอาจพิจารณา 

๘.๑) กระจายมุมท่ีประกอบพิธีได้หลายๆ แห่งในศาสนาสถานนั้นๆ หรือมีเสื่อ 
ของตนเองในการท าละหมาด 

๘.๒) จัดที่นั่งให้ผู้เข้ามาร่วมประกอบพิธีให้อยู่ห่างจากกันอย่างน้อย ๑ เมตร 
๙) หากพบนักบวชหรือผู้ดูแลในศาสนาสถานแห่งนั้นป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัส    

โคโรนา 2019 ให้ด าเนินการแยกผู้ป่วยหรือผู้สัมผัสตามแนวทางสอบสวนโรค  
 

/ของกรม... 
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ของกรมควบคุมโรค และให้หยุดประกอบพิธีกรรมทุกประเภทจนกว่าจะไม่พบ
ผู้ป่วยรายใหม่อย่างน้อย ๒๘ วัน 

๓.๒ ข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  
๑) ก่อนเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมในศาสนสถาน ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัย    

ล้างมือด้วยน้ าสบู่หรือแอลกอฮอล์ เจล และควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
๒) ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งที่มีบุคคลอ่ืนๆ สัมผัสกันปริมาณมาก เช่น ลูกบิด

ประตู ราวบันได หนังสือ ฯลฯ 
๓) ผู้ที่มีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก แม้จะมีอาการไม่มาก ให้งดการ

ร่วมประกอบพิธีกรรม 
๔) ผู้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมไม่ใช้สิ่งของ เช่น แก้วน้ า หลอดดูดน้ า ช้อนอาหาร     

ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น ร่วมกับผู้อ่ืน 
๕) หากสังเกตเห็นผู้ร่วมประกอบพิธีกรรมมีอาการไอ จาม ผิดปกติ แนะน าให้ผู้มี

อาการติดต่อเจ้าหน้าที่ เพ่ือขอรับหน้ากากอนามัยมาสวม และแยกให้นั่งห่าง
จากผู้อื่น 

๖) หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดและอากาศถ่ายเทไม่ดีเป็นเวลานาน หรือ    
อยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอาการ 

ให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดล าปาง เป็นหน่วยงาน 
ติดตาม ควบคุม ก ากับดูแล 

 

๔. มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับกิจกรรมรวมกันของ
คนหมู่มาก 

แนะน าให้งดการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 ที่มีลักษณะตามข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ 

๔.๑ กิจกรรมที่ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐที่ประจ าอยู่ในเขตจังหวัด จัดให้มีขึ้น
โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่า ๑๐๐ คนข้ึนไป ยกเว้น งานรัฐพิธี 

๔.๒ กิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาชาติ 
๔.๓ กิจกรรมที่มีคนจากหลากหลายจังหวัดเข้าร่วม 
๔.๔ กิจกรรมที่กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง เช่น คนสูงอายุ 
๔.๕ สถานที่มีความแออัดหรือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องนั่ง และยืนเบียดเสียดกัน 
กรณีมีความจ าเป็นจะต้องจัดงานสมรส งานศพ งานขึ้นบ้านใหม่ งานประเพณีและพิธีอ่ืนๆ 

จะต้องมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ 
๑) คัดกรองผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจ มีเครื่องวัดอุณหภูมิ หากมีอาการไข้ หรือ 

ระบบทางเดินหายใจ ให้งดเข้าร่วมกิจกรรม 
๒) จัดหาหน้ากากผ้า ให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ต้องสวมตลอดเวลาที่จัดกิจกรรม 

/๓) จัดหา... 



- ๗ - 
 

๓) จัดหาจุดล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลล้างมือ ให้เพียงพอก่อนเข้างาน 
๔) ก าหนดความถี่ในการท าความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันบ่อย 

เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ า ปุ่มกดลิฟท์ ทุก ๑ ชั่วโมง 
๕) ลดความแออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า  
    ๒ เมตร 
๖) สื่อสารประชาสัมพันธ์ ค าแนะน าการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อให้ผู้เข้าร่วมงาน 

รับทราบ และประสานงานกรณีมีผู้ป่วยให้ส่งโรงพยาบาลทันที 
๗) หากสังเกตเห็นผู้ร่วมกิจกรรมมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ให้ด าเนินการแยกออกทันท ี
๘) ผู้ประกอบอาหารและเสริฟอาหารทุกคนใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย       

ควรแจกอาหารกล่อง หรือจานส่วนบุคคล งดอาหารบุปเฟ่ต์ 
ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ประจ าอยู่ในเขตจังหวัดที่ เกี่ยวข้อง ติดตาม 

ควบคุม ก ากับดูแล 
๕. มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับสถานประกอบการ 

สถานที่ท างาน 
๕.๑ ค าแนะน าส าหรับผู้ประกอบการ 

๑) ผู้ประกอบการควรให้ความรู้ ค าแนะน า หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคกับพนักงานในหน่วยงาน เช่น โปสเตอร์       
กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ การล้างมือที่ถูกวิธี และการสวมหน้ากากอนามัย 
เป็นต้น 

๒) จัดหาสบู่ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ หรือจัดสถานที่ส าหรับล้างมือ และหน้ากาก
อนามัย ภายในสถานที่ท างาน เช่น ประตูทางเข้าห้องท างาน ประตูทางเข้า
ไลน์การผลิต ห้องสุขา เป็นต้น เพ่ือให้บริการกับพนักงาน 

๓) ควรมีห้องพยาบาลให้การดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย เพ่ือแยกผู้ป่วยออกจาก
สถานที่ท างานหรือไลน์การผลิตที่มีคนรวมกันเป็นจ านวนมาก รวมทั้ง     
อ านวยความสะดวกในการส่งกลับไปรักษาที่บ้านหรือที่โรงพยาบาล 

๔) เพ่ิมความตระหนักให้กับพนักงาน และพนักงานท าความสะอาด ถึงความเสี่ยง
ในการปนเปื้อนเชื้อ โดยให้ความส าคัญในการป้องกันตนเอง เช่น การสวม
หน้ากากอนามัยและถุงมือขณะปฏิบัติงาน และการดูแลท าความสะอาด
สิ่งของที่ใช้งานบ่อยๆ เช่น โต๊ะท างาน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการ
ท างาน รวมถึงอุปกรณ์ท าความสะอาดอ่ืนๆ 

๕) รณรงค์ให้พนักงานป้องกันตนเองโดยการล้างมือก่อนเข้าท างาน และทุกครั้ง    
ที่สัมผัสอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจ านวนมาก 

 
/๖) จัดให้... 
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๖) จัดให้มีการท าความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมากอย่าง

สม่ าเสมอ เช่น โต๊ะท างาน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการท างาน       
ที่จับประตู ห้องน้ า ด้วยน้ าผงซักฟอกหรือน้ ายาท าความสะอาด และ ๗๐% 
แอลกอฮอล์ 

๗) ระมัดระวังการเก็บขยะติดเชื้อ เช่น ทิชชูที่ผ่านการใช้งานแล้ว อาจปนเปื้อน
สารคัดหลั่งของผู้บริโภค เป็นต้น ก่อนทิ้งขยะติดเชื้อควรใส่ถุงปิดให้มิดชิด 
หรือทิ้งในถังขยะติดเชื้อ และล้างมือท าความสะอาดเพ่ือป้องกันการตกค้าง
ของเชื้อโรค 

๘) ส าหรับสถานประกอบการที่มีพนักงานท างานหนาแน่น (โรงงานที่มีไลน์การผลิต) 
ควรจัดให้มีการตรวจคัดกรอง พนักงานทุกคนก่อนเข้าท างาน หากพบพนักงาน
ป่วย ควรพิจารณาให้หยุดรักษาตัวที่บ้าน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค     
ในสถานประกอบการ และหากมีอาการป่วยรุนแรงควรรีบไปพบแพทย์ 

๙) กรณีสถานประกอบการที่มีรถรับ-ส่งพนักงาน ให้ด าเนินการท าความสะอาด
ยานพาหนะบริเวณที่สัมผัสกับผู้โดยสาร เช่น ราวจับ กลอนประตู เบาะนั่ง      
ที่ เท้าแขน ด้วยน้ าผสมผงซักฟอกหรือน้ ายาท าความสะอาด และ๗๐% 
แอลกอฮอล์ สามารถท าลายเชื้อไวรัสได้ 

๑๐) การพิจารณาปิดสถานประกอบการชั่วคราว หากพบผู้ป่วยเป็นจ านวนมาก 
เช่น การเลื่อนหรือยกเลิกไลน์การผลิตที่พบผู้ป่วยออกไปชั่ วคราว        
เพ่ือให้พนักงานหยุดพักรักษาตัวและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค 

๕.๒ แนะน าส าหรับบุคลากรในหน่วยงาน 
๑) ก่อนไปท างาน ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล เพ่ือใช้ส าหรับ

ตนเองและเพ่ือนร่วมงาน 
๒) หากพบว่าตนเองมีอาการป่วย ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ท่าบ้าน หรือถ้ามีเหตุ

จ าเป็นให้ต้องไปท างานควรสวมหน้ากากอนามัย และหากไม่มีหน้ากากอนามัย 
ให้ขอหน้ากากอนามัยจากห้องพยาบาลในหน่วยงาน 

๓) หากสังเกตเห็นเพ่ือนร่วมงานมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ให้แจ้งห้องพยาบาล    
เพ่ือจัดหาหน้ากากอนามัยให้พนักงาน หรือแนะน าให้บุคคลดังกล่าว         
สวมหน้ากากอนามัย 

 

๖. มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับสถานที่ที่มี
ประชาชนใช้บริการจ านวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า 

๖.๑ คัดกรองผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจ มีเครื่องวัดอุณหภูมิ หากมีอาการไข้ หรือ
ระบบทางเดินหายใจ ให้งดการใช้บริการ 

/๖.๒ ให้ผู้ใช้... 
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๖.๒ ให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ใช้บริการ 
๖.๓ จัดหาจุดล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลล้างมือให้เพียงพอ 
๖.๔ ก าหนดความถี่ในการท าความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันบ่อย 

เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ า ปุ่มกดลิฟท์ ทุก ๑ ชั่วโมง 
๖.๕ สื่อสารประชาสัมพันธ์ ค าแนะน าการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ให้ผู้ใช้บริการ

รับทราบ และประสานงานกรณีท่ีมีผู้ป่วย ให้ส่งโรงพยาบาลทันที 
๖.๖ หากสังเกตเห็นผู้ใช้บริการมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ให้ด าเนินการแยกออกทันที 
๖.๗ ผู้ประกอบการอาหารและเสริฟอาหารทุกคนในห้างสรรพสินค้า  

ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท างาน 
 

๗. มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับสถานที่ราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 

๗.๑ คัดกรองผู้มีระบบทางเดินหายใน มีเครื่องวัดอุณหภูมิ หากมีอาการไข้ หรือ    
ระบบทางเดินหายใจให้หยุดรักษาตัวที่บ้าน และรีบไปพบแพทย์ 

๗.๒ ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ เ พ่ือประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่          
เพ่ือรับทราบแนวทางการเฝ้าระวังและมาตรการเพ่ือป้องกันการควบคุมการระบาด 

๗.๓ จัดเตรียมห้องพยาบาลส าหรับแยกเจ้าหน้าที่ที่มีอาการทางเดินหายใจ เป็นการ
เฉพาะ 
๗.๔ จัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับการล้างมือ หรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลอย่าง เพียงพอ    

ในบริเวณส่วนกลาง 
๗.๕ ให้ข้อมูลความรู้หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ 

โดยเน้นแนะน าการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ถูกต้อง เช่น ล้างมือบ่อยๆ       
สวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น 

๗.๖ ให้จัดเวรท าความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจ านวนมาก เช่น 
ลูกบิดประตู ราวบันได โต๊ะ อุปกรณ์การท างาน ด้วย สบู่ ผงซักฟอก น้ ายาล้าง
จาน ตามความเข้มข้นที่แนะน าข้างผลิตภัณฑ์ หรือเช็ดด้วย ๗๐% แอลกอฮอล์ 
อย่างน้อยวันละ ๑-๒ ครั้ง 

๗.๗ น ามาตรการควบคุม ส าหรับสถานประกอบการ สถานที่ท างาน ตามข้อ ๕ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

 
 

*********************** 
 

 


