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แถลงการณ์คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 13/2564
เรื่อง การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 25 มิถุนายน 2564
***************************************************
ด้วยสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทยใน
หลายพื้นที่สามารถควบคุมสถานการณ์และป้องกันมิให้พื้นที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคฯ ลุกลามออกไปในพื้นที่
กว้างด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึงปรับปรุงและผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ให้เหมาะสมเพื่อให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมดำเนินไปอย่างต่อเนื่องควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุข อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙
แห่ ง พระราชกำหนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรา ๑๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติขึ้น
ไว้ ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 24)
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
จังหวัดบุรีรัมย์ถึงแม้จะพบผู้ป่วยในบางพื้นที่ แต่พบว่าหลายอำเภอมีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคฯ แบบบูรณาการได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยพบผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน 259
ราย อยู่ระหว่างการรักษา จำนวน 41 ราย หายป่วยและกลับบ้านแล้ว จำนวน 215 ราย เสียชีวิตสะสม 3 ราย
(ร้อยละ 1.16) โดยเป็นผู้ที่ติดมาจากนอกจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 178 ราย (ร้อยละ 68.76) และติดเชื้อในพื้นที่
จำนวน 81 ราย (ร้อยละ 31.27) ยังคงมีการเฝ้าระวังและกักกันตัวอยู่ที่บ้านในผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์
จำนวน 17,430 ราย (เฝ้าระวังยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 869 ราย) และในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 พบรายงาน
ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 2 ราย โดยมีกลุ่มก้อนการระบาดที่สำคัญได้แก่ พื้นที่ อำเภอประโคนชัย พื้นที่อำเภอห้วยราช และ
พื้นที่อำเภอลำปลายมาศ ทำให้ต้องมีการกำหนดมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคภายในจังหวัด และ
พื้นที่อื่นๆ นอกจังหวัด โดยจากมติที่ประชุมหน่วยงานบูรณาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ได้
กำหนดแนวทางการเฝ้าระวังฯ โดยมุ่งเน้น การคัดกรองโรค การประเมินความเสี่ยง และการกักกันตัวเพื่อ
สังเกตอาการในรูป แบบพื้น ที่กักกัน โรคระดับจังหวัด /อำเภอ (Local Quarantine) ในแต่ล ะพื้น ที่ ร่ว มกับ
มาตรการอื่นๆ ให้สอดคล้องกับ ข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 24) ดังนี้
1. ผู้เดินทางเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านต้องลงทะเบียนในระบบ ต.8 บร. (Buriram Healthy Passport)
และปฏิบัติตนดังนี้
- กรณีที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ให้
รายงานตัว ณ พื้นที่กักกันโรคระดับจังหวัด/อำเภอ (Local Quarantine) / ในท้องที่ที่อำเภอกำหนด โดยต้องกัก
ตัว 14 วัน หากมีอาการผิดปกติ ให้ แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในท้องที่ทันทีเพื่ อเข้ารับการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ตามดุลยพินิจของแพทย์

-2- กรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ให้รายงานตัวและรับการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพโดยเจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ พื้นที่กักกันโรคระดับจังหวัด /อำเภอ (Local Quarantine) / ในท้องที่ที่อำเภอ
กำหนด
* กรณีมีความเสี่ยง ต้องได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อ COVID-19 แบบ Rapid test
หรือ R-T PCR หากผลเป็นบวก (ติดเชื้อ COVID-19) ให้เข้าสู่ระบบการรักษา หากผลการตรวจเป็นลบ (ไม่ติดเชื้อ
COVID-19) ให้กักตัวและสังเกตอาการตนเองที่บ้าน (Home Quarantine) จนครบ 14 วัน และใช้ชีวิตตามแนวทาง
DMHTT อย่างเคร่งครัด
* กรณีไม่มีความเสี่ยง ให้กักตัวและสังเกตอาการตนเองที่บ้าน (Home Quarantine) จนครบ 14 วัน
และใช้ชีวิตตามแนวทาง DMHTT อย่างเคร่งครัด
- กรณีเดินทางมาจากพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) ให้รายงานตัวและรับการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ
โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ พื้นที่กักกันโรคระดับจังหวั ด/อำเภอ (Local Quarantine) / ในท้องที่ที่
อำเภอกำหนด
* กรณี มีความเสี่ยง ต้องได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อ COVID-19 แบบ Rapid test
หรือ R-T PCR หากผลเป็นบวก (ติดเชื้อ COVID-19) ให้เข้าสู่ระบบการรักษา หากผลการตรวจเป็นลบ (ไม่ติดเชื้อ
COVID-19) ให้สังเกตอาการตนเอง และใช้ชีวิตตามแนวทาง DMHTT อย่างเคร่งครัด
* กรณีไม่มีความเสี่ยง ให้สังเกตอาการตนเอง และใช้ชีวิตตามแนวทาง DMHTT อย่างเคร่งครัด
2. กำหนดกิจกรรมสำหรับผู้เดินทางสู่จังหวัดบุรีรัมย์ที่ไม่ต้องกักตัว 6 ข้อ โดยต้องปฏิบัติตนตามแนวทาง
DMHTTA อย่างเคร่งครัด ดังนี้
2.1 ผู้ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 ชนิด AstraZeneca 1 เข็ม มากกว่า 14 วัน หรือ วัคซีนชนิด
อื่นใดครบจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด
2.2 ผู้ที่ผ่านการกักกันตัวโดยสถานที่กักกันแห่งรัฐ (State Quarantine) และได้รับการนำส่งโดย
กระบวนการของรัฐ
2.3 ผู้ที่ต้องดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม หรือติดต่อราชการที่จำเป็น (มีผลตรวจ Rapid
Test / RT-PCR จากจังหวัดต้นทางภายใน 72 ชั่วโมง และอยู่ในพื้นที่เฉพาะที่จัดหาไว้ให้)
2.4 ข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่
2.5 ผู้คุมรถรับขนสินค้า/รับขนส่งผู้โดยสาร
2.6 ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เฝ้าระวังตามที่ ศบค. ประกาศกำหนด
ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ประชาชน
ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ เน้นปฏิบัติตามหลัก D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ได้แก่ D : Distancing เว้นระยะระหว่าง
บุคคล หลีกเลี่ย งการสัมผัส กับ ผู้ อื่น M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
H : Hand washing ล้ า งมื อ บ่ อ ยๆ จั ด ให้ มี จุ ด บริ ก ารเจลล้ า งมื อ อย่ า งทั่ ว ถึ งเพี ย งพอ T : Temperature
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย T : Testing ตรวจหาเชื้อ
โควิด 19 และ A : Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง พร้อมทั้ง
ขอเชิญชวนประชาชนชาวบุรีรัมย์ทุกท่านลงทะเบียนในระบบ BURIRAM IC หรือ อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ใกล้ บ้ านเพื่อ รับ วัคซีน ป้ องกัน โรคโควิด -19 ให้ ครบตามนัด เพื่อให้ ประชาชนจังหวัด บุรีรัมย์ส ามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกัน หมู่ ลดป่วย ลดตาย ที่สามารถป้องกัน ได้ด้วยวัค ซีน และสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว
ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจให้เกิดความต่อเนื่องต่อไป
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