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รัฐบาลประกาศราชกจิจานุเบกษาเรื่องการทดสอบภาคบังคับ 

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

 รัฐบาลไดใ้ช้อำนาจภายใต้ข้อบังคับการป้องกันและควบคุมโรค (การทดสอบภาคบังคับ

สำหรับบุคคลบางคน) (ข้อ 599J) และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรื่องการทดสอบภาคบังคับซึ่ง

กำหนดให้บุคคลใดก็ตาม ที่เคยอยู่ในสถานที่ 22 แห่งตามที่กำหนดในช่วงเวลาที่ระบุ (บุคคลที่อยู่

ภายใต้การทดสอบภาคบังคับ) เพ่ือเข้ารับการทดสอบกรดนิวคลีอกิ COVID-19 

 

โฆษกของสำนักงานอาหารและสุขภาพ (FHB) กล่าวในวันน้ี (15 มกราคม) วา่ "เพ่ือตัด

ห่วงโซ่การแพร่ระบาดเช้ือในชุมชนให้เร็วที่สุด รัฐบาลไดข้ยายขอบเขตสำหรับ 'การทดสอบภาค

บังคับบนพ้ืนฐานที่จำเป็น' หากได้รับการยืนยันสำหรับกรณีที่ไม่มีความเช่ือมโยงทางระบาดวิทยา

ในสองหน่วยหรือมากกว่านั้นในอาคารเดียวกันภายในช่วง 14 วันที่ผ่านมา อาคารดังกล่าวจะถือ

รวมอยู่ในประกาศการทดสอบภาคบังคับภายใต้ ขอ้ย่อย 599J บุคคลใดก็ตามที่เคยอยู่ที่อาคารที่

เกี่ยวข้องเมื่อ 14 วันที่แลว้ จะต้องเข้ารับการทดสอบภาคบังคับ ซึ่งมอีาคารสามแห่งที่ตรงตามเกณฑ์

ข้างต้นอยู่ภายใต้ประกาศการทดสอบภาคบังคับในวันน้ี " 

 

"รัฐบาลยังสังเกตเห็นว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้พบผู้ป่วยทีไ่ด้รับการยืนยันจำนวนมากในเขต Yau 

Ma Tei และ Jordan ในช่วงเวลาส้ัน ๆ มีอาคารเกา่จำนวนมากที่มีสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่

แออัดในเขตทำให้ความเส่ียงในการติดเช้ือสูงขึ้นใน ชุมชนเพ่ือตัดห่วงโซ่การระบาดในเขตโดยเร็ว

ที่สุดรัฐบาลได้ตัดสินใจทีจ่ะดำเนินการขั้นตอนต่อไปใน 'การทดสอบภาคบังคับตามเกณฑ์บังคับ' ใน

พ้ืนที่ที่กำหนดล้อมรอบด้วยถนน Nathan ทางทิศตะวันออกถนน Kansu ทางทิศเหนือ ถนน Ferry 

ไปทางทิศตะวันตกและถนน Jordan ไปทางทิศใต้ภายในพ้ืนที่ที่ระบุ นอกเหนือจากอาคารที่พบ

กรณีที่ได้รับการยืนยันวา่ไม่มีการเช่ือมโยงทางระบาดวิทยาในสองหน่วยหรือมากกว่านั้นอาคารที่มี

ผู้ป่วยยืนยันอยา่งน้อยหน่ึงรายที่พบในหน่วยใน 14 วันที่ผ่านมาจะรวมอยูใ่นประกาศการทดสอบ

ภาคบังคับภายใต้ Cap. 599J ด้วยบุคคลที่เคยอยู่ทีอ่าคารที่เกี่ยวข้องในช่วง 14 วันที่ผ่านมาจะต้อง

ได้รับการทดสอบภาคบังคบั อาคารที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้นอยู่ภายใต้ประกาศการทดสอบภาค

บังคับในวันน้ี รายการที่เกี่ยวข้องจะได้รับการอปัเดตอย่างต่อเน่ืองจนกวา่ความเส่ียงในการติดเช้ือ

ในเขตจะลดลงสู่ระดับต่ำเพ่ือให้เราสามารถควบคุมการติดเช้ือได้อย่างมีประสิทธิภาพ " 

 

“เจ้าหน้าที่ของกรมกจิการภายในบ้านจะไปสำรวจอาคารในพ้ืนที่เพ่ือช่วยเหลือผู้อยูอ่าศัย

ในการรับการทดสอบที่สถานีเก็บตัวอยา่งเคลื่อนทีห่รือศูนย์ทดสอบชุมชนที่ Henry G Leong 

Yaumatei Community Center ศูนย์ทดสอบชุมชนที่ Henry G Leong Yaumatei Community 

Center และ สถานีเก็บตัวอย่างเคลื่อนที่ที่ Kwun Chung Sports Center คาดว่าจะให้บริการ
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ทดสอบฟรีแก่ผู้คนราว 5,000 คนต่อวันนอกจากนี้รฐับาลยังมีแผนที่จะจัดต้ังศูนย์เก็บตัวอย่าง

อุปกรณ์เคลือ่นที่เพ่ิมเติมเพ่ือให้บริการทดสอบสำหรับผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่เมื่อจำเป็น เราเช่ือว่าจะ

สามารถตอบสนองความต้องการในการทดสอบที่เพ่ิมขึ้นที่คาดไวไ้ด้ " 

 

"เน่ืองจากความเส่ียงในการติดเช้ือในชุมชนของพ้ืนที่ที่ระบุข้างต้นอาจสูงขึ้นรัฐบาลจึง

สนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ได้รับการทดสอบในเชิงรุก เพ่ือให้ทันท่วงทีแม้ว่าจะไม่ได้รับคำส่ัง

การทดสอบภาคบังคับก็ตาม สถานีเก็บตัวอยา่งเคลือ่นที่จะให้การทดสอบฟรี บริการสำหรับผู้อยู่

อาศัยทุกคนในพ้ืนที่โดยไม่คำนึงว่าจะต้องผ่านการทดสอบภาคบังคับหรือไมก่็ตาม” 

 

 รายละเอียดประกาศการทดสอบภาคบังคับมดีังนี้: 

 

  บุคคลใดก็ตามที่อยูใ่นสถานที่ที่ระบุไว้ในภาคผนวก 1 เป็นเวลานานกว่าสองช่ัวโมงใน

ช่วงเวลาใดกไ็ด้ในช่วงระหว่างวันที่ 2 มกราคมถึง 15 มกราคม 2021 (รวมถงึ แต่ไม่จำกัดเพียงผู้

มาเยี่ยมเยียนผู้อยู่อาศัยและคนงาน) ต้องผ่านการทดสอบ ภายในวันที ่18 มกราคม 2021 หาก

บุคคลที่เข้ารับการทดสอบภาคบังคับเคยผา่นการทดสอบระหว่างวันที่ 13 มกราคมถึง 15 มกราคม 

2021 พวกเขาจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในประกาศการทดสอบภาคบังคับ 

 

รัฐบาลจะจัดต้ังสถานีเก็บตัวอย่างเคลื่อนที่ที่บริเวณพ้ืนที่โล่งนอกอาคาร Hiu Fung และ

บ้าน Sau Fung ของ Fung Wah Estate และศูนย์กีฬา Kwun Chung โดยเริ่มต้ังแต่วันพรุ่งน้ี (16 

มกราคม) นอกเหนือจากสถานีเก็บตัวอยา่งเคลื่อนทีแ่ล้วบุคคลที่ต้องผ่านการทดสอบภาคบังคับยัง

สามารถเลือกทีจ่ะเข้าร่วมศูนย์ทดสอบชุมชนแห่งใดก็ไดใ้นทุกเขตเพ่ือรับการทดสอบโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย วันเปิดทำการและเวลาทำการของสถานีเก็บตัวอย่างเคลือ่นที่ในเขตต่างๆที่ให้บริการ

ทดสอบกรดนิวคลอีิก COVID-19 ฟรีสำหรับประชาชนทั่วไประบุไว้ในภาคผนวก 2 

 

 บุคคลที่ต้องผ่านการทดสอบภาคบังคบัสามารถเลอืกที่จะรับการทดสอบผ่านช่องทาง

ต่อไปนี้: 

 

1. เข้าไปที่สถานีเกบ็ตัวอย่างเคลื่อนที่ (ดูรายชื่อและกลุ่มเป้าหมาย (ถา้มี) ไดท้ี่ 

www.coronavirus.gov.hk/eng/early-testing.html) เพ่ือทำการทดสอบ 

  

2. เข้ารับการทดสอบได้จากศูนย์ทดสอบชุมชน (ดูรายช่ือได้ที่ www.communitytest.gov.hk/en/) 

  

http://www.coronavirus.gov.hk/eng/early-testing.html
http://www.communitytest.gov.hk/en/
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3. ขอรบัชุดเก็บตัวอย่างน้ำลายในคอลกึจากที่ทำการไปรษณีย์ทั้ง 121 แห่ง, รับจากตู้แจกจ่าย

ตัวอย่างที่สถานีรถไฟฟ้า MTR 20 สถานี หรือคลินกิผู้ป่วยนอกทั่วไป (GOPC) ที่กำหนดไว้ 47 

แห่ง ของกรมการโรงพยาบาลและส่งคืนตัวอย่างไปที่หนึ่งในจุดเก็บตัวอย่างทีก่ำหนด (ดู

รายละเอียดจดุแจกจ่ายและเวลาทำการ และจุดรวบรวมตัวอย่างและเวลาทำการ ได้ที่ 

www.coronavirus.gov.hk/eng/early-testing.html) 

  

4. เข้ารับการทดสอบได้ทีทุ่กคลินิก GOPCs ของกรมการโรงพยาบาลตามคำแนะนำของแพทย์

ผู้เช่ียวชาญของโรงพยาบาล 

 

5. ดำเนินการเข้ารับการทดสอบด้วยตนเอง ผ่านห้องปฏิบัติการเอกชนซึ่งได้รบัการยอมรับจาก

กระทรวงสาธารณสุข (DH) และสามารถออกการแจ้งเตือนทาง SMS เกี่ยวกบัผลการทดสอบได้ (ดู

รายชื่อได้ที่ www.coronavirus.gov.hk/pdf/List_of_recognised_laboratories_RTPCR.pdf); หรือ 

 

6. ใช้ขวดเก็บตัวอย่างทีไ่ด้รับการแจกจา่ยไปยังสถานที่ตามที่ระบุโดยศูนย์คุ้มครองสุขภาพ (ถ้ามี) 

และส่งคืนขวดตัวอย่างพร้อมตัวอย่างที่เก็บรวบรวมตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง 

 

     โฆษกเตือนว่าการทดสอบที่ได้รับจากแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉินของหน่วยงานโรงพยาบาล หรือ

ในระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการเอกชนที่ไม่สามารถออก

รายงานผลการทดสอบโดยการแจ้งเตือนทาง SMS ถือวา่ไม่เป็นไปตามขอ้กำหนดของประกาศการ

ทดสอบภาคบังคับดังกล่าวข้างต้น 

 

     "หากผู้ทีไ่ด้รับคำส่ังการทดสอบภาคบังคับมอีาการบ่งช้ี ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีและเข้ารับการ

ทดสอบตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เช่ียวชาญ ไม่ควรไปที่สถานีเก็บตัวอย่างเคลื่อนที่หรือศูนย์

ทดสอบในชุมชน" 

 

     บุคคลใดก็ตามที่ต้องผ่านการทดสอบภาคบังคับจะต้องเก็บการแจ้งเตือนทาง SMS ที่มีผลการ

ทดสอบไว้เพ่ือตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่มีอำนาจทางกฎหมาย เมื่อเจ้าหน้าทีก่ำหนดให้บุคคลนั้นต้อง

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบที่ระบุ 

 

     นอกจากนี้บุคคลที่ต้องเข้ารับการทดสอบภายใต้ประกาศการทดสอบภาคบงัคับควรปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลที่เหมาะสม รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัยและการรักษาสุขอนามัย

ของมือ และเว้นแต่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการทดสอบทีร่ะบุไว้, ให้อยู่ในสถานทีพั่กอาศัยของตน และ

http://www.coronavirus.gov.hk/eng/early-testing.html
http://www.coronavirus.gov.hk/pdf/List_of_recognised_laboratories_RTPCR.pdf
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หลีกเลี่ยงการออกไปขา้งนอกจนกวา่จะได้รับผลการทดสอบเท่าที่จะสามารถทำได ้

 

     สอบถามขอ้มูลเกี่ยวกบัการทดสอบภาคบังคับได้ที่ สายด่วน 6275 6901 ซึ่งให้บริการทุกวัน

ต้ังแต่ 9.00 น. ถึง 18.00 น. หากบุคคลทีอ่ยู่ภายใต้คำส่ังการทดสอบภาคบังคบัต้องการวางแผนเข้า

รับการทดสอบตามที่ศูนยท์ดสอบชุมชนใดๆ ก็สามารถตรวจสอบสถานะของศนูย์เพ่ือทำการนัด

หมายเวลาล่วงหน้าได้ สายด่วนของศูนย์ทดสอบชุมชน ดูรายละเอียดได้ที ่

www.communitytest.gov.hk/en/info/ 

 

     รัฐบาลจะยังคงติดตามผู้ที่อาจติดเช้ือซึ่งเคยไปยงัสถานที่ที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบอยา่ง

เคร่งครัดว่าพวกเขาปฏิบติัตามประกาศการทดสอบหรือไม่ บุคคลใดที่ไม่ปฏบิติัตามประกาศการ

ทดสอบจะถือวา่กระทำความผิดและอาจถูกปรับเป็นเงิน 5,000 เหรียญฮ่องกง บุคคลนั้นจะได้รับ

คำส่ังการทดสอบภาคบังคบัที่กำหนดให้เขาหรือเธอต้องเข้ารับการทดสอบภายในกรอบเวลาที่

กำหนด การไม่ปฏิบัติตามคำส่ังถือเป็นความผดิและผู้กระทำความผิดจะต้องระวางโทษปรับที่ระดับ 4 

(25,000 เหรียญฮ่องกง) และจำคุกเป็นเวลาหกเดือน 

 

 สมาชิกของบริการเสริมทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานเช่น DH, กรม

กิจการภายใน, กรมสวัสดกิารสังคม, กรมการเคหะ และ กรมตำรวจฮ่องกง จะได้รับอำนาจในการ

ปฏิบัติหน้าที่บางอย่างภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายการป้องกันและควบคุมโรค (ข้อ 

599) รวมทั้งการขอขอ้มูลของบุคคลใดก็ตามและใหค้วามช่วยเหลือเมื่อจำเป็น บุคคลใดก็ตามที่ไม่

ปฏิบัติตามคำขอที่เกี่ยวขอ้งได้กระทำความผิดและต้องระวางโทษปรับที่ระดับ 3 (10,000 ดอลลาร์) 

การรวบรวมและการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ เพ่ือทำการทดสอบ COVID-19 ต้องเป็นไปตาม

ข้อกำหนดภายใต้กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (ความเป็นส่วนตัว) (ข้อ 486) หน่วยงานรัฐบาลหรือผู้

ให้บริการทดสอบทีจ่ัดการข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งอาจให้ข้อมูลแก่ DH หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกีย่วข้องเพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการต่อต้านการแพร่ระบาดตามความจำเป็น ขั้นตอนการดำเนินงานไม่เกี่ยวข้องกับ

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แกอ่งค์กรหรือบคุคลภายนอกฮ่องกง 

 

     โฆษกกล่าววา่ "รัฐบาลขอความร่วมมือให้ทุกคนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพของตนเอง

หรือบุคคลที่มีความเส่ียงในการติดเช้ือ (เช่น บุคคลที่ไปได้เขา้ไปยังสถานที่ทีม่ีการแพร่ระบาดของ

โรค หรือติดต่อกับผู้ป่วยทีไ่ด้รับการยืนยันแล้ว) เข้ารับการทดสอบโดยทันทีเพ่ือระบุหาบุคคลผู้ติด

เช้ือในระยะแรก ทาง FHB จะเผยแพร่ประกาศการทดสอบภาคบังคับเกี่ยวกบักลุ่มเฉพาะเมื่อจำเป็น

โดยคำนึงถึงการพัฒนาของการแพร่ระบาดและอัตราการเข้าร่วมการทดสอบ " 

 

http://www.communitytest.gov.hk/en/info/
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