แถลงข่าวคณะกรรมการโรคติ ดต่อจังหวัดบุรีรมั ย์
เรื่อง
"รับคนบุรีรมั ย์กลับบ้าน มีที่รกั ษา มีที่กกั ตัว ครบ 14 วัน ได้ฉีดวัคซีนทุกคน
กลับมาไม่แจ้งดาเนิ นคดี มีโทษสูงสุด "
--------------------------------------------------------นายธัชกร หัตถาธยากูล (ผู้วา่ ราชการจังหวัดบุรีรมั ย์)
จากเหตุ การณ์ ก ารระบาดในแคมป์ คนงานก่ อสร้างซึ่ งกระจายไปในหลายแห่ งในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึง่ ศบค. ได้ประกาศกาหนดปิ ดแคมป์ ดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 1 เดือน
คือ ตัง้ แต่วนั ที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็ นต้นไป ทาให้ประชาชนกลุ่มเสีย่ งมีโอกาสเดินทางกลับไปยัง
ภูมลิ าเนาเป็ นจานวนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของโรคฯ เป็ นบริเวณกว้างซึ่งจังหวัด
บุรรี มั ย์โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรรี มั ย์ได้มมี ติจดั เตรียมพื้นที่กกั กันโรคของรัฐในระดับ
จังหวัด/อาเภอ (Local Quarantine) ในท้องที่ท่อี าเภอกาหนด เพื่อรองรับสถานการณ์ โรคโควิด-19
ทีอ่ าจเกิดการแพร่ระบาดทีร่ ุนแรงเป็ นบริเวณกว้าง
จากข้อมูลการเฝ้ าระวัง พบว่าขณะนี้มปี ระชาชนทีเ่ ดินทางมาจากพืน้ ทีส่ แี ดงเข้ม และพืน้ ทีส่ แี ดง
ได้กกั กันตัวในพื้นที่กกั กันโรคของรัฐในระดับจังหวัด/อาเภอ (Local Quarantine) ในท้องที่ท่อี าเภอ
กาหนด จานวน 654 ราย กักกันตัวอยู่ทบ่ี า้ น จานวน 20,635 ราย (เฝ้ าระวังยังไม่ครบ 14 วัน จานวน
641 ราย) แต่ยงั คงพบเหตุการณ์มผี ู้ ติดเชือ้ ทีเ่ ดินทางมาจากพืน้ ทีเ่ สีย่ งทีพ่ บการระบาดของโรคโดยไม่
ผ่านการกันกันตัวตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรรี มั ย์ทก่ี าหนด ดังรายละเอียดข้อมูล
ทีท่ ่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรรี มั ย์จะแถลงต่อไปนี้
นายพิ เชษฐ พืดขุนทด (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรมั ย์) : #ไม่แจ้ง ไม่ตรวจ ไม่กกั
ตัว เกิดปั ญหา Super spreader ปิ ดถึง 5 โรงเรียน
จังหวัดบุรรี มั ย์ ในขณะนี้พบผูป้ ่ วยยืนยันสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จานวน 304 ราย
อยู่ระหว่างการรักษา จานวน 75 ราย หายป่ วยและกลับบ้านแล้ว จานวน 226 ราย เสียชีวิตสะสม
3 ราย ซึ่งยังคงพบเหตุ การณ์ ส าคัญที่ต้องเฝ้ าระวังฯ ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด คือ กรณี ประชาชน
กลุ่ ม เสี่ ย งไม่ ป ฏิ บัติ ตามประกาศคณะกรรมการโรคติ ดต่ อ จั งหวัด บุ รี ร ัม ย์ ในพื้ น ที่
บ้ านปลัดชุ มแสง ต าบลบ้ านบัว อ าเภอเมื องบุ รีร มั ย์ จังหวัดบุ รี รมั ย์ และต่ อมาภายหลัง
ได้ ตรวจพบเชื้ อโควิ ด-19 โดยผู้ป่ วยรายนี้ เป็ นเพศชาย อายุ 41 ปี ประกอบอาชีพช่ างก่ อสร้าง
พุทธมณฑลสาย 1 ปฏิบตั ิงานอยู่ในพื้นที่จงั หวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีประวัติการเดินทางมายัง
จังหวัดบุรรี มั ย์ ดังนี้
/วันที่ 25 มิถุนายน 2564…

-2วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครโดยขับรถยนต์สว่ นตัว ไม่มผี โู้ ดยสาร
ร่วม ซึ่งถือเป็ นพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ตามทีศ่ ูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ประกาศกาหนด และสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดบุรรี มั ย์ ทัง้ นี้ ชายผูน้ ้ีได้ขบั รถยนต์ส่วนตัวถึงบ้านปลัดชุมแสง ตาบลบ้านบัว อาเภอ
เมืองบุรรี มั ย์ จังหวัดบุรรี มั ย์ในช่วงเวลาตี 1 ของวันที่ 26 มิถุนายน 2564 โดยไม่ได้รายงานตัว หรือ
แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพืน้ ที่ ซึง่ มีพฤติกรรมเสีย่ งในการดาเนินชีวติ ตลอดระยะเวลา
ที่พกั อาศัยในจังหวัดบุรรี มั ย์ เช่น ขับรถไปส่งและรับบุตรชายเพื่อเรียนพิเศษ รวมทัง้ พูดคุยพบปะ
กับเพือ่ นบ้าน เป็ นต้น
ต่ อมา ในวันที่ 28 มิถุ นายน 2564 ชายรายดังกล่ าวพบอาการผิดปกติ จึงเดิน ทางไป
โรงพยาบาลบุรรี มั ย์ เพื่อตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Rapid Test ผลการตรวจ
พบเชื้อโควิด-19 และตรวจยืนยันอีกครัง้ ด้วยเทคนิค Real time RT-PCR ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
ซึง่ ขณะนี้ผปู้ ่ วยยังคงอยู่ระหว่างพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลบุรรี มั ย์
จากการค้นหาผูส้ มั ผัสเพิม่ เติมในครอบครัวและชุมชน พบว่า มีผสู้ มั ผัสเพิม่ เติมรวมทัง้ สิ้น
จานวน 9 ราย โดยแบ่งเป็ นผู้สมั ผัสใกล้ชดิ ภายในครอบครัว จานวน 6 ราย (ได้รบั วัคซีนป้ องกัน
โควิด-19 ครบตามจานวนแล้ว 2 ราย) และเป็ นผู้สมั ผัสที่เป็ นเพื่อนบ้านใกล้เคียง จานวน 3 ราย
ขณะนี้ผสู้ มั ผัสทุกรายอยู่ระหว่างการกักตัวเพือ่ เฝ้ าระวังอาการอย่างใกล้ชดิ ตามแนวทางการเฝ้ าระวัง
ป้ องกันควบคุมโรคฯ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และเป็ นเหตุให้เกิดความกังวลให้
ผูอ้ านวยการโรงเรียนสังปิ
่ ดโรงเรียนถึง 5 โรงเรียน ส่วนรายละเอียดเกีย่ วกับการกระทาความผิดและ
บทลงโทษในทางกฎหมายขออนุ ญาตนาเรียนท่านผูก้ ากับการสถานีตารวจภูธรเมืองบุรรี มั ย์ได้ชแ้ี จง
เป็ นลาดับต่อไป
พลตารวจตรี รุทธพล เนาวรัตน์ ผู้บงั คับการตารวจภูธรจังหวัดบุรีรมั ย์ : จากข้อมูล
ข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยรายนี้ ฝ่าฝื นไม่ได้ปฏิบตั ิตนเพื่อเฝ้ าระวัง ป้ องกันควบคุมโรคโควิด-19
ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรรี มั ย์ เรื่อง การป้ องกันการระบาดใหม่ของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 9 ถือว่ามีความผิด ที่ต้องรับโทษ
ดังต่อไปนี้
ผู้ป่ วยรายนี้ ก ระท าความผิด โดยฝ่ าฝื น ไม่ ป ฏิบ ัติตามประกาศคณะกรรมการควบคุ ม
โรคติด ต่ อจังหวัด บุ รีร มั ย์ เรื่อง การป้ องกัน การระบาดใหม่ ข องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พ.ศ.2564 แก้ไขเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 9 ในข้อ 8 ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 คือ
/ผูท้ เ่ี ดินทางเข้ามา…

-3ผู้ท่ีเดินทางเข้ามาในจังหวัดบุรรี มั ย์ ที่มาจากจังหวัด 1) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
หรือ 2) พื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (ศบค.) ประกาศกาหนด และที่ ศบค. จะมีการแก้ไขในภายหน้า (ถ้ามี) ให้ผเู้ ดินทางทุกคนต้อง
รายงานตัวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ด่านคัดกรองโควิดในพื้นที่ และต้องกักกันตัว 14 วัน
ณ พืน้ ทีก่ กั กันโรคแห่งรัฐ ระดับจังหวัด/อาเภอ (Local Quarantine) ในท้องทีท่ เ่ี จ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่ อหรือพนั กงานเจ้าหน้ าที่ท่ีฝ่ ายสาธารณสุ ขก าหนด ซึ่งบทลงโทษ ผู้ใดฝ่ าฝื น ข้อ 8/1
วรรคหนึ่ ง ต้องระวางโทษจาคุ ก 10 วัน ปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 368 และต้ อ งระวางโทษปรับ ไม่ เกิ น สองหมื่ น บาท ตามมาตรา 51
แห่งพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. 2558
นายธัชกร หัตถาธยากูล (ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรมั ย์)
เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชนชาวจังหวัดบุรรี มั ย์ท่ตี ้องการกลับมา ทัง้ รักษา
ตัวและกักตัวสามารถประสานงานล่วงหน้าที่เบอร์ Hotline EOC COVID จังหวัดบุรรี มั ย์ท่เี บอร์ 191
หรือ 044-602-215 หรือเบอร์โทรศัพท์ Hotline EOC COVID ประจาหน่วยบริการสาธารณสุขในพืน้ ที่
สามารถติดตามที่เพจ สสจ.บุรรี มั ย์ สุดท้ายนี้ ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านที่จะเดินทาง
เข้าสู่จงั หวัดบุรรี มั ย์ ขอให้ท่านได้ปฏิบตั ิตนตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรรี มั ย์
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้คนบุรีรมั ย์ปลอดภัยปลอดโรคและมีสุขภาพที่ ดีร่วมกัน พร้อมเปิ ดเมือง
ต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจ สร้างรายได้ และสร้างความสุขให้คืนกลับมาสู่พี่น้อง
ชาวบุรีรมั ย์ดงั เดิ ม

“ ข้าวมีกิน หมอมีให้ กักตัวครบ จบด้วยวัคซีน
กลับมาไม่แจ้ง ดาเนิ นคดี มีโทษสูงสุด ”

