
แนวทางการกักกันในสถานท่ีควบคุมเปนท่ีพักอาศัย (Home Quarantine) 

กรณีท่ีเดินทางกลับจากพื้นท่ีระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  

กระทรวงสาธารณสุข  

11 มีนาคม 2563 
 

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดมีการประกาศใหโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เปนโรคติดตออันตราย และ

ประกาศประเทศเกาหลีใต จีน (รวมเขตปกครองพิเศษฮองกงและมาเกา) อิตาลี และอิหราน เปนประเทศเขตติด

โรคติดตออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชนในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมการ

แพรระบาดโรค ใหผูท่ีเดินทางเขามาจากประเทศท่ีมีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตองถูกกักกัก ณ 

สถานท่ีท่ีทางราชการกําหนด หรือ ณ ท่ีพักอาศัย ระยะเวลาอยางนอย 14 วันหลังจากกลับถึงประเทศไทย หากไม

ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือจําคุกไมเกิน 1 ป หรือท้ังจําท้ังปรับ  

 การกักกันในท่ีพักอาศัยเปนการอํานวยความสะดวกใหแกบุคคลท่ีเดินทางมาจากประเทศท่ีมีการระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจัดวาเปนผูท่ีมีโอกาสติดเช้ือ ใหสามารถพักอาศัยในสถานท่ีท่ีมีความคุนเคย ท้ังยังเปน

การตัดโอกาสในการแพรเช้ือกรณีท่ีติดโรคมา ประเด็นสําคัญของการกักกันในท่ีพักอาศัยคือ สรางความเขาใจใหกับผูท่ี

ถูกกักกันถึงวัตถุประสงคของการกักกันคือ การเฝาระวังอาการปวยใหมีการตรวจจับเร็วท่ีสุด และปองกันการแพรโรค

ไปสูสมาชิกในครัวเรือนและบุคคลอื่น  ท้ังยังสามารถรับบริการตรวจรักษาไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเจ็บปวย ดังนั้น ผูถูก

กักกันและสมาชิกในครัวเรือนตองปฏิบัติตนตามแนวทาง ตอไปนี้ 

1. การเตรียมการของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ ดังนี้ 

1) เตรียมอุปกรณ ไดแก แบบรายงานอาการ ปรอท เจลลางมือ หนากากอนามัย เพื่อมอบใหผูถูกกักกัน 

2) ประเมินสภาพบาน และเตรียมส่ิงแวดลอมในบานของผูถูกกักกัน เพื่อใหมั่นใจไดวาจะสามารถกักกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และผูถูกกันสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข เนื่องจากตองกักกันอยางนอย 14 วัน  

3) อธิบายวัตถุประสงค ความจําเปนในการกักกัน ข้ันตอน การปฏิบัติตัวท้ังผูถูกกักกันและสมาชิกในบาน   

4) กํากับติดตามอาการ และบันทึกในรายงาน เปนประจําทุกวัน 

5) ประสานการสงตออยางเหมาะสม กรณีผูถูกกักกันมีอาการปวย 

ท้ังนี้ เจาพนักงานฯ ควรมีชองทางใหผูถูกกักกันและครอบครัวสามารถติดตอขอขอมูล ขอเสนอแนะ หรือความ

ชวยเหลือตางๆ ไดโดยสะดวก เชน การติดตอผานทางโทรศัพท (24 ช่ัวโมง) หรือชองทางอื่นๆ 
 

2. การปฏิบัติตัวระหวางการกักกัน คุมไวสังเกต ณ ท่ีพักอาศัย ท้ังนี้มีเปาหมาย คือ ปองกันการแพรเช้ือไปสูคน

ในครอบครัวควรปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ผูถูกกักกันตองไมออกจากท่ีพักอาศัยเปนเวลาอยางนอย 14 วัน นับจากวันเดินทางมาจากพื้นท่ีระบาด ซึ่ง

หมายความวา ผูถูกกักกันจะตองหยุดเรียน หยุดงาน และไมเดินทางออกนอกบานเพื่อวัตถุประสงคใดๆ ก็ตาม   

2) รับประทานอาหารแยกจากผูอื่น โดยใชภาชนะ ชอนสอม และแกวน้ําสวนตัว 

3) ไมใชของใชสวนตัว เชน ผาเช็ดหนา ผาเช็ดตัว รวมกับผูอื่น 



4) ลางมือบอยๆ ดวยน้ําและสบูอยางนอย 20 วินาที  กรณีไมมีน้ําและสบู ใหลูบมือดวยเจลแอลกอฮอลความ

เขมขนอยางนอย 70% 

5) สวมหนากากอนามัย และอยูหางจากคนอื่นๆ ในบานประมาณ 1-2 เมตร หรืออยางนอยหนึ่งชวงแขน 

6) หลีกเล่ียงการใกลชิด พูดคุยกับบุคคลอื่นในท่ีพักอาศัย โดยเฉพาะผูสูงอายุ ผูปวยโรคเรื้อรังตาง ๆ  

7) การท้ิงหนากากอนามัย ใชวิธีใสถุงพลาสติกและปดปากถุงใหสนิทกอนท้ิงลงในถังขยะท่ีมีฝาปดมิดชิด และทํา

ความสะอาดมือดวยแอลกอฮอลเจล หรือน้ําและสบูทันที 

8) ปดปากจมูกดวยกระดาษทิชชูทุกครั้งท่ีไอจาม โดยปดถึงคาง แลวท้ิงทิชชูลงในถุงพลาสติกและปดปากถุงให

สนิทกอนท้ิง หรือ ใชแขนเส้ือปดปากจมูกเมื่อไอหรือจาม และทําความสะอาดมือดวยแอลกอฮอลเจล หรือน้ํา

และสบูทันที 

9) ทําความสะอาดบริเวณท่ีผูเดินทางพัก เชน เตียง โตะ บริเวณของใชรอบๆ ตัว รวมถึงหองน้ํา ดวยน้าํยาฟอก

ขาว 5% โซเดียมไฮโปคลอไรท (นายาฟอกขาว 1 สวนตอน้ําสะอาด 99 สวน) 

10) ทําความสะอาดเส้ือผา ผาปูเตียง ผาขนหนู ฯลฯ ดวยสบูหรือผงซักฟอกธรรมดาและน้ํา หรือซักผาดวยน้ํารอน

ท่ีอุณหภูมิน้ํา 70-90 °C 
 

3. วิธีการเฝาระวังอาการปวยระหวางการกักกัน คุมไวสังเกต ณ ท่ีพักอาศัย และแนวทางปฏบิัติ 

1) ใหผูถูกกักกันสังเกตอาการของตนเอง ดังนี ้

- สังเกตอาการไข ไอ มีน้ํามูก หรือหายใจลําบาก ใจ  

- วัดอุณหภูมิรางกายทุกวัน  

2) หากพบอาการขอใดขอหนึ่ง หรือ อุณหภูมิรางกายต้ังแต 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป ใหแจงเจาพนักงาน

ควบคุมโรคติดตอ หรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีทันที เพื่อใหการดูแลรักษาตามความเหมาะสมตอไป 

3) เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ หรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี ติดตามอาการผูถูกกักกันในตอนเชาของทุก

วัน และบันทึกรายงาน รวมท้ังติดตอประสานงานการสงตอกรณีพบวามีอาการปวย 

 

4. การปฏิบัติตัวของผูอยูอาศัยรวมบาน และการทําลายเช้ือในสิ่งแวดลอมในบาน 

1) ทุกคนในบานควรลางมือบอยครั้งท่ีสุด เพื่อลดการรับและแพรเช้ือ โดยใชน้ําและสบูอยางนอย 20 วินาที  กรณี

ไมมีน้ําและสบู ใหลูบมือดวยเจลแอลกอฮอลความเขมขนอยางนอย 70% 

2) เฝาระวังอาการเจ็บปวยของผูสัมผัสใกลชิดหรือสมาชิกในบาน ภายในระยะเวลา 14 วัน หลังสัมผัสผูถูกกักกัน 

3) ควรนอนแยกหองกับผูถูกกักกัน 

4) กรณีหลีกเล่ียงการรับประทานอาหารรวมกันไมได ใหแยกสํารับ และนั่งหางกันไมนอยกวา 1 เมตร 

5) ไมใชของใชสวนตัว เชน ผาเช็ดหนา ผาเช็ดตัว แกวน้ํา หลอดดูดน้ํา รวมกับผูถูกกักกัน 

6) หลีกเล่ียงการใกลชิดในระยะ 1 เมตร  

7) ทําความสะอาดบริเวณรอบท่ีพักของผูถูกกันกัน เชน เตียง โตะ บริเวณของใชรอบๆ ตัว รวมถึงหองนา ดวย

น้ํายาฟอกขาว 5% โซเดียมไฮโปคลอไรท (นายาฟอกขาว 1 สวนตอน้ําสะอาด 99 สวน) 



8) ทําความสะอาดเส้ือผา ผาปูเตียง ผาขนหนู ฯลฯ ดวยสบูหรือผงซักฟอกธรรมดาและน้ํา หรือซักผาดวยน้ํารอน

ท่ีอุณหภูมิน้ํา 70-90 °C 

9) หากมีเจาหนาท่ีทําความสะอาดหองพักของผูถูกกักกัน เชน แมบาน ควรใสชุดปองกันรางกาย ไดแก หนากาก

อนามัย หมวกคลุมผม แวนตากันลม ถุงมือยาว รองเทาบูท และผากันเปอนพลาสติก  
 

หากมีขอสงสัย สามารถสอบถามไดท่ีสายดวนกรมควบคุมโรค โทร 1422 หรือ ติดตอสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ท่ีทานพักอาศัยอยู และดูคําแนะนําเพิ่มเติมไดท่ีเวบไซตกรมควบคุมโรค 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/introduction.php 

 
 


