คาสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ ๙๔๖ / ๒๕๖๕
เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกาหนดมาตรการในการป้องกัน
และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามที่ ได้ มี ประกาศสถานการณ์ ฉุ กเฉิ นในเขตท้ องที่ ทั่ วราชอาณาจั กรตั้ งแต่ วั นที่ ๒๖ มี นาคม
พ.ศ.๒๕๖๓ และนายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ อ อกข้ อ ก าหนด ซึ่ ง ออกตามความในมาตรา ๙ แห่ ง พระราชก าหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑ - ฉบับที่ ๔๔) เพื่อเป็นข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ
รวมทั้ งมาตรการหรื อแนวทางปฏิ บั ติ ที่ รั ฐได้ก าหนดขึ้นเพื่อเป็ นการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคาสั่ งศูนย์ บริ หารสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เรื่ อง แนวปฏิบั ติตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ งพระราชกาหนดการบริ หารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ในแต่ละฉบับ นั้น
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
และในจังหวัดเพชรบูรณ์มีซึ่งส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์โอมิครอน มีแนวโน้ม
ที่คลี่คลายลงจากการตรวจพบผู้ติดเชื้อและจาเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในจานวนที่ลดลง อีกทั้งประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) ได้เพิ่มจานวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์
ทั่วโลกที่ห ลายประเทศได้เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรคและเปิดประเทศควบคู่ไปกับ
การส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติและเพื่อให้
กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ สามารถด าเนิ น ไปได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งควบคู่ ไ ปกั บ การบริ ห ารจั ด การด้ า นสาธารณสุ ข
อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ จึงได้พิจารณาผ่ อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันโรคให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๓๕ แห่ งพระราชบัญญัติ โรคติ ดต่ อ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกอบกับข้อ ๗ (๑) และข้อ ๑๑ ของข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบั บ ที่ ๑) ลงวั น ที่ ๒๕ มี นาคม ๒๕๖๓ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพชรบูรณ์ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ (ผ่านสื่อ
อิเลกทรอนิกส์) เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ จึงออกคาสั่งไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้บรรดามาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ข้อห้ าม ข้อยกเว้น และข้อปฏิบัติตามคาสั่ ง
จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๑๖๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ ยังคงมีผลใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคาสั่ง
ฉบับนี้
ข้อ ๒ การบริ โภคสุราหรื อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ใ นร้ านจาหน่า ยอาหารหรื อเครื่ องดื่ม
ร้านที่เปิดให้บริการจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ จะต้องเป็นร้านที่
ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health
Administration) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในระดับ SHA PLUS ขึ้นไป
หรือผ่านการตรวจมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถใี หม่ (Thai Stop Covid 2 Plus)
/ของกระทรวง...

๒
ของกระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรมอนามั ย หรื อ ได้ มี ก ารด าเนิ น การตามมาตรการปลอดภั ย ส าหรั บ องค์ ก ร
(Covid Free Setting) ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด และ จากัดการให้บริการและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ในร้านได้ ไม่เกินเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา
ข้อ ๓ มาตรการควบคุมผู้ที่เดินทางมาจาก ทุกจังหวัด ที่ได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
จะต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาแล้วไม่น้อยกว่าสองเข็ม
เว้ น แต่ เป็ น บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น ที่ ไ ม่ ส ามารถรั บ วั ค ซี น ได้ เช่ น เคยมี ป ระวั ติ แ พ้ วั ค ซี น หรื อ แพ้ ย าหรื อ
ส่วนประกอบของวัคซีนอย่างรุนแรง เป็นต้น และให้มีการดาเนินการ ดังนี้
๑) ให้เจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองสถานที่พัก แจ้งข้อมูลผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านหรือผู้นาชุมชนในพื้นที่ ล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า ๓ วัน ก่อนที่ผู้เดินทางจะได้เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านหรือชุมชน
๒) ผู้ที่เดิ น ทางเข้า มาในจังหวัด เพชรบูรณ์ ต้องแจ้งรายงานตัวพร้ อมแสดงใบรั บรอง
การได้รับวัคซีน ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านหรือผู้นาชุมชนในพื้นที่
ทันทีที่เดินทางมาถึงภูมิลาเนาหรือที่สถานที่ที่มาถึงในชุมชน พร้อมกับแสดงใบรับรองการได้รับวัคซีนเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรค ก่อนเดินทางเข้าที่พักอาศัย
๓) การกักตัวและการเฝ้าสังเกตอาการตนเอง
ให้กักตัวและเฝ้าสังเกตอาการตนเอง ตามแบบฟอร์มแนบท้ายคาสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ ๑๖๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ เฉพาะผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยยังไม่เคยได้รับ
วัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคหรือผู้ที่สัมผัสของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความเสี่ยงสูง โดยให้
กักตัวอยู่ที่บ้าน (Home Quarantine) ๕ วัน และสังเกตอาการตนเอง (Self-monitoring) ต่ออีก ๕ วัน
โดยให้ทาการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธี ATK (Antigen Test Kit) ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๕
นับจากวันที่เข้ามาพักในจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือวันที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย หากผลการตรวจเป็นบวก
ให้ติดต่อสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หากผลเป็นลบ ให้สังเกตอาการตนเองอีก ๕ วัน และตรวจ ATK อีกครั้ง
ในวันที่ ๑๐ หลังจากกักตัวครบ ๕ วัน หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านโดยไม่จาเป็น งดไปสถานที่สาธารณะ งดใช้
ขนส่งสาธารณะที่หนาแน่น แต่สามารถไปทางานโดยแยกพื้นที่ กับผู้อื่นได้ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
ตนเองตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด อย่างเคร่งครัดเป็นว่าเวลาต่ออีกเป็นเวลา ๕ วัน
ข้ อ ๔ โทษ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ห้ า มหรื อ ข้ อ สั่ ง การให้ ป ฏิ บั ติ ต้ อ งรั บ โทษตาม
มาตรา ๑๘ แห่งพระราชกาหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ และตามมาตรา ๕๑ หรือ
มาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
(นายกฤษณ์ คงเมือง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้กากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเพชรบูรณ์

