
ตารางที่ 1.1 เกณฑ์การพิจารณาตามระดับความรุนแรงของการระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ระดับประเทศ 

กรมควบคุมโรค  
24 ธันวาคม 2563 

เกณฑ์พิจารณา ระดับ 1 
เขียว 

ระดับ 2 
เหลือง 

ระดับ 3 
ส้ม 

ระดับ 4 
แดง 

1.จำนวนผู้ติด
เชื้อรายใหม่  
(สะสมต่อ
สัปดาห์) 

• ไม่พบผู้ติดเชื้อ 
ในประเทศ  
(มีเฉพาะผู้ติดเชื้อ
ทีม่าจากต่างประเทศ 

• <300 รายต่อสัปดาห์  
(< 5 รายต่อล้านระชากร
ต่อสัปดาห์) 

• 300-900 รายต่อ
สัปดาห์ (5-15 รายต่อ 
ล้านประชากรต่อ
สัปดาห์) 

• > 900 รายต่อสัปดาห์  
(> 15 รายต่อล้าน
ประชากรต่อสัปดาห์) 

2. ลักษณะการ
กระจายของโรค  
ตามจังหวัด และ
เขตสุขภาพ 

• ผู้ติดเชื้อเข้ารักษาใน
โรงพยาบาล 
ทีก่ำหนด  

• ผู้สัมผัสได้รับ 
การกักกันตามเกณฑ์ 

• เขตสุขภาพละไม่เกิน  
1 จังหวัด และไม่เกิน  
3 เขตสุขภาพ 

• เขตสุขภาพละไม่เกิน  
1 จังหวัด และ 
มีการกระจายใน  
4-6 เขตสุขภาพ  

หรือ 

• เขตสุขภาพม ีมากกว่า 
1 จังหวัด และ 
ไม่เกิน 3 เขตสุขภาพ 

• มีการกระจายมากกว่า 
6 เขตสุขภาพ 

หรือ 

• เขตสุขภาพมีมากกว่า 
1 จังหวัด และ 
เกิน 3 เขตสุขภาพ 

3. การกระจาย
ของ 
โรคตามลักษณะ
ทางระบาดวิทยา 

• ผู้เดินทางจาก
ต่างประเทศ 
เข้าสถานที่กักกัน  

• ผู้ติดเชื้อเข้ารักษาใน
โรงพยาบาลที่ 

     กำหนด 

• ระบาดในวงจำกัด และ 
ไม่เกิน 3 กลุ่มก้อน  

  (Cluster) อย่าง 
  มีนัยสำคัญทาง 
  ระบาดวิทยา 

• ระบาดในวงจำกัด
มากกว่า 3 กลุ่มก้อน 
(Cluster) อย่างมี
นัยสำคัญทาง 
ระบาดวิทยา และ 
มีความเชื่อมโยงกัน 

• มีการระบาดใน 
วงกว้าง หาสาเหตุ 
หรือความเชื่อมโยง   
ไม่ได้ 

4 ความพร้อมใน
การรองรับผู้ป่วย 

• มีจำนวนเตียง
เพียงพอต่อ 
ผู้ติดเชื้อทุกราย 

• ผู้ติดเชื้อครองเตียง 
ร้อยละ 40 -59  
ของศักยภาพ  

• ผู้ติดเชื้อครองเตียง  
   ร้อยละ 60 -79 ของ 
   ศักยภาพ  

• ผู้ติดเชื้อครองเตียง  
  ตั้งแต่ร้อยละ 80  
  ของศักยภาพ 

 
หมายเหตุ การจำแนกการระดับการระบาด ต้องมีเกณฑ์การพิจารณาครบ 4 เกณฑ์ 
 
 
 
 



ตารางที่ 1.2 กจิกรรมที่ควรดำเนินการตามระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ระดบัประเทศ 
 

กิจกรรมที่ควร
ดำเนินการเกณฑ์

พิจารณา 

ระดับ 1 
เขียว 

ระดับ 2 
เหลือง 

ระดับ 3 
ส้ม 

ระดับ 4 
แดง 

การปิดสถานที่
ห้ามเข้าออก 

• ไม่มีการปิดสถานที่ 
 

• ปิดสถานทีส่งสัยว่าเป็น
แหล่งระบาด 

• ห้ามให้บุคคลเข้าออก
สถานที่สงสัยว่าเป็น
แหล่งระบาด 

• ปิดสถานที่สงสัยว่า
เป็นแหล่งระบาด 

• ใหส้ถานทีชุ่มนุมชน
หรือสถานที่ซึ่งมี
ประชาชนหนาแน่น  
ในจังหวัดที่เกิดการ
ระบาดของโรค ให้
ดำเนินมาตรการคัด
กรอง และ DMHT 
อย่างเคร่งครัด 
 

 

• ห้ามให้บุคคลเข้า
ออกในจังหวัดที่
พบการระบาด
ของโรค 

• พิจารณาปิด
สถานที่ชุมนุมชน
หรือสถานที่ซึ่งมี
ประชาชน
หนาแน่น ใน
จังหวัดที่เกิดการ
ระบาดของโรค 

 

 
การปิดกิจการ
ธุรกิจ พิธีการ 

•  ธุรกิจหรือกิจกรรม
ต่างๆ สามารถ
ดำเนินการได้
ตามปกติ 

• ธุรกิจหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกับการ
ระบาดให้ดำเนิน
มาตรการคัดกรอง 
และ DMHT อย่าง
เคร่งครัด 

• ธุรกิจหรือกิจการ
อ่ืนๆ สามารถ
ดำเนินการได้
ตามปกติ 

• พิจารณาระงับธุรกิจ
หรือกิจการ
เกี่ยวข้องกับผู้คน
เป็นจำนวนมากใน
จังหวัดที่เกิดการ
ระบาดของโรค 

• พิจารณาการทำ
ธุรกิจ online หรือ 
work from home 
ในจังหวัดที่เกิดการ
ระบาดของโรค 

• ธุรกิจหรือกิจการใน
จังหวัดที่ไม่มีการ
ระบาดให้ดำเนิน
มาตรการคัดกรอง 

• พิจารณาระงับธุรกิจ
หรือกิจการ
เกี่ยวข้องกับผู้คน
เป็นจำนวนมาก 

• พิจารณาการทำ
ธุรกิจ online หรือ 
work from home 



และ DMHT อย่าง
เคร่งครัด 

การจำกัดการ
เดินทาง 

• ไม่จำกัดการเดินทาง • มีการกำหนดเวลา
ยานเข้าออกในพ้ืนที่
ที่มีการระบาด 

• ไม่จำกัดการเดินทาง
บริเวณนอกพื้นที่
การระบาด 

• อนุญาตให้เดินทาง
เฉพาะที่จำเป็น 

• มีการกำหนดเวลา
ยานเข้าออกใน
จังหวัดที่มีการ
ระบาด  

• จำกัดให้บริการ
ขนส่งสาธารณะใน
จังหวัดที่มีการ
ระบาด 

• อนุญาตให้เดินทาง
เฉพาะที่จำเป็น 

• จำกัดการให้บริการ
ขนส่งสาธารณะ
ระหว่างจังหวัด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 2. เกณฑ์การพิจารณาตามระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับ
จังหวัด (อ้างอิงจากแถลงการณ์ ศบค. วันที่ 24 ธันวาคม 2563) 

เกณฑ์การแบ่ง
พื้นที่สถานการณ์ 

(ศบค.) 

ระดับ 1 เขียว 
(เฝ้าระวัง) 

ระดับ 2 เหลือง 
(เฝ้าระวังสูง) 

ระดับ 3 ส้ม 
(ควบคุม) 

ระดับ 4 แดง 
(ควบคุมสูงสุด) 

คำนิยาม พ้ืนที่ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ 
และไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมี
ผู้ติดเชื้อ  

พ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อ      
น้อยกว่าหรือเท่ากับ    
10 ราย แต่มีแนวโน้ม
ควบคุมสถานการณ์ได้ 

พ้ืนที่ที่ติดกับพ้ืนที่ควบคุม
สูงสุด หรือ มีผู้ติดเชื้อ
มากกว่า 10 ราย และมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก 
และมีมากกว่า 1 พ้ินที่ 
(ย่อย) 

มาตรการ      
การตรวจ Lab ตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกใน

พ้ืนที่เสี่ยง กลุ่มบุคคลที่
เสี่ยง และกิจกรรมที่เสี่ยง 

เร่งรัดการตรวจหาผู้ติด
เชื้อเชิงรุกในพ้ืนที่เสี่ยง 
กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง และ
กิจกรรมที่เสี่ยง 

พิจารณาการตรวจหาผู้ติด
เชื้อเชิงรุกในพ้ืนที่เสี่ยง 
กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง และ
กิจกรรม/กิจการที่เสี่ยง 

เร่งรัดการตรวจหาผู้ติด
เชื้อเชิงรุกในพ้ืนที่เสี่ยง 
กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง และ
กิจกรรมที่เสี่ยง 

การป้องกัน สวมหน้ากากอนามัย 
100% 
เน้นการทำความสะอาด 
(มือ สถานที่ หรืออุปกรณ์
ที่สัมผัสบ่อยๆ)  

สวมหน้ากากอนามัย 
100% 
เน้นการทำความสะอาด 
(มือ สถานที่ หรือ
อุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อยๆ) 

สวมหน้ากากอนามัย 
100% 
เน้นการทำความสะอาด 
(มือ สถานที่ หรืออุปกรณ์
ที่สัมผัสบ่อยๆ) 

สวมหน้ากากอนามัย 
100% 
เน้นการทำความสะอาด 
(มือ สถานที่ หรือ
อุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อยๆ) 

หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือ
การเข้าไปในสถานที่ที่มีคน
จำนวนมาก 

หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือ
การเข้าไปในสถานที่ที่มี
คนจำนวนมาก 

หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือ
การเข้าไปในสถานที่ที่มีคน
จำนวนมาก 

หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือ
การเข้าไปในสถานที่ที่มี
คนจำนวนมาก 

มีการติดตั้งและสแกน
แอพพลิเคชั่นไทยชนะอยู่
เสมอ 

มีการติดตั้งและสแกน
แอพพลิเคชั่นไทยชนะอยู่
เสมอ 

มีการติดตั้งแอพพลิเคชัน 
หมอชนะ ตามความ
เหมาะสม เพ่ิมเติมจากการ
ใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ 

มีการติดตั้งแอพพลิเคชัน 
หมอชนะ ตามความ
เหมาะสม เพ่ิมเติมจาก
การใช้แอพพลิเคชั่นไทย
ชนะ 

สถานประกอบการ พิจารณาปิดหรือจำกัด
เวลาเปิด-ปิด สถาน
ประกอบการที่มีความ
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 
ตามความเหมาะสม 

พิจารณาปิดหรือจำกัด
เวลาเปิด-ปิด สถาน
ประกอบการที่มีความ
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 
ตามความเหมาะสม 

พิจารณาจำกัดเวลาเปิด-
ปิดสถานประกอบการที่มี
ความจำเป็น ตามความ
เหมาะสม  
พิจารณาปิดหรือจำกัด
เวลาเปิด-ปิดสถาน
ประกอบการที่มีความ
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด  

จำกัดเวลาเปิด-ปิด 
สถานประกอบการที่มี
ความจำเป็น 
 
ปิดสถานประกอบการที่
มีความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาด 
 



เกณฑ์การแบ่ง
พื้นที่สถานการณ์ 

(ศบค.) 

ระดับ 1 เขียว 
(เฝ้าระวัง) 

ระดับ 2 เหลือง 
(เฝ้าระวังสูง) 

ระดับ 3 ส้ม 
(ควบคุม) 

ระดับ 4 แดง 
(ควบคุมสูงสุด) 

สถานประกอบและโรงงาน
ที่ยังคงเปิดดำเนินการให้
เน้นมาตรการป้องกันโควิด
19 (D/M/H/T) ทั้งใน
บริเวณโรงงานและท่ีพัก
คนงาน หากไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตามที่ ศบค. 
กำหนด ให้พิจารณาหยุด
การดำเนินการ 

ทุกสถานประกอบการ
และโรงงานที่ยังเปิด
ดำเนินการ ให้เน้น
มาตรการป้องกันโควิด
19 อย่างเต็มขีด
ความสามารถ
(D/M/H/T) ทั้งใน
บริเวณโรงงานและท่ีพัก 
หากไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตามที่ 
ศบค. กำหนด ให้
พิจารณาหยุดการ
ดำเนินการ 

การเคลื่อนย้าย ห้ามแรงงานต่างด้าว
เคลื่อนย้ายเข้า-ออกจาก
พ้ืนที่ 

ห้ามแรงงานต่างด้าว
เคลื่อนย้ายเข้า-ออกจาก
พ้ืนที่ 

ห้ามแรงงานต่างด้าว
เคลื่อนย้ายเข้า-ออกจาก
พ้ืนที่ 

ห้ามแรงงานต่างด้าว
เคลื่อนย้ายเข้า-ออกจาก
พ้ืนที่โดยเด็ดขาด 

การจัดกิจกรรม หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่
มีการรวมคนจำนวนมาก 
หากมีความจำเป็นต้อง
ดำเนินการ ให้มีการ
ปรึกษาคกก.โรคติดต่อ
จังหวัด โดย 
1 ให้พิจารณาลดจำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลง 
2 ให้มีมาตรการลดความ
หนาแน่นของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
3 ให้มีการกำกับดูแลให้
เป็นไปตามมาตรการที่
วางแผนไว้  

หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรม
ที่มีการรวมคนจำนวน
มากทุกรูปแบบ 

หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่
มีการรวมคนจำนวนมาก 

งดจัดกิจกรรมที่มีการ
รวมคนจำนวนมากทุก
รูปแบบ 



เกณฑ์การแบ่ง
พื้นที่สถานการณ์ 

(ศบค.) 

ระดับ 1 เขียว 
(เฝ้าระวัง) 

ระดับ 2 เหลือง 
(เฝ้าระวังสูง) 

ระดับ 3 ส้ม 
(ควบคุม) 

ระดับ 4 แดง 
(ควบคุมสูงสุด) 

การเรียน การสอน - พิจารณาใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมของ
ระบบตามความ
เหมาะสม 

ให้สถานศึกษาพิจารณา
หยุดการเรียนการสอน 
หรือ ปรับรูปแบบการ
เรียนการสอนเป็นแบบ
ออนไลน์ตามสถานการณ์
ในพ้ืนที่ 

สถานศึกษาปรับรูปแบบ
การเรียนการสอนเป็น
แบบออนไลน์ 

มาตรการ Work 
from Home 

- พิจารณาใช้มาตรการ 
Work from Home 
ตามความเหมาะสม 

ให้มีการใช้มาตรการ 
Work from Home 
สำหรับบุคคลที่มาจาก
พ้ืนที่สีแดง 

ใช้มาตรการ Work 
from Home อย่างเต็ม
ขีดความสามารถ 

การตั้งด่านคัด
กรอง 

- - ให้ประสานการจัดตั้งด่าน
คัดกรองกับจังหวัดพ้ืนที่
ควบคุมสูงสุด(สีแดง) ตาม
ความเหมาะสม 

ให้มีการจัดตั้งด่านตรวจ
คัดกรอง จุดสกัด และ
สายตรวจ เพ่ือให้มีการ
ควบคุมและจำกัดการ
เข้า-ออกเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การลักลอบเข้า
พื้นที่  

- - เฝ้าระวังการลักลอบเข้ามา
ในพ้ืนที่ของแรงงานต่าง
ด้าวที่มาจากพ้ืนที่ควบคุม
สูงสุด(สีแดง)หากตรวจพบ
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ทราบ  

- 

การแยกกัก - - - แยกกักผู้ติดเชื้อด้วยการ
จัดตั้ง รพ.สนาม ตามขีด
ความสามารถ (กห.
สนับสนุน สธ.ในกาจัดตั้ง 
รพ.สนาม) 

การเยียวยา - - - พิจารณาเยียวยาและ
ดูแลความเป็นอยู่ของ
ครอบครัวของผู้ติดเชื้อ
ตามขีดความสามารถ 



เกณฑ์การแบ่ง
พื้นที่สถานการณ์ 

(ศบค.) 

ระดับ 1 เขียว 
(เฝ้าระวัง) 

ระดับ 2 เหลือง 
(เฝ้าระวังสูง) 

ระดับ 3 ส้ม 
(ควบคุม) 

ระดับ 4 แดง 
(ควบคุมสูงสุด) 

การขนส่ง - - - ควบคุมการเข้า-ออกของ
ยานพาหนะ และบุคคล
สัญชาติไทย โดยมิให้
กระทบต่อการค้าและ
การอุตสาหกรรม มาก
เกินความจำเป็น 

การประมง - - - สามารถดำเนินการได้ 
แต่ต้องผ่านการตรวจหา
เชื้อโควิด19 ก่อนการ
ออกเรือ ทั้งนี้ กห.
สนับสนุน สธ. ด้าน
บุคลากรทางการแพทย์ 
(ทร.) ในการตรวจหาเชื้อ
เชิงรุกทางทะเล 

 


