ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่
ฉบับที่ ๒/2564
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
.............................
จากสถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศ
ที่มีแนวโน้มพบการติดเชื้อเพิ่มขึ้น เพื่อ ควบคุมโรคไม่ให้ระบาดออกไปเป็นวงกว้าง จึงจาเป็นต้องมีมาตรการ
ควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในการเดิ น ทางของประชาชน
การประกอบกิ จ การของสถานประกอบการ และสถานที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย งจากกิ จ กรรมที่ มี ก ารรวมกลุ่ ม ของ
ประชาชน และการปฏิบัติตนของประชาชน เพื่อยกระดับความเข้มข้นในการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อและ
การแพร่ ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ ๑/256๔ ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.256๔ ไปแล้ว ซึ่งจะต้องดาเนินการควบคุม
ป้องกันโรคอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ เพื่อให้ การควบคุมโรคและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดกระบี่
ดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
อาศัยอานาจออกตามความในมาตรา ๓๔ (๑) มาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบ ข้อ ๗ (๑) ของข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 25๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 ข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ของ
ข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๑๕) ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ของข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๗) ลงวันที่ ๖ มกราคม
พ.ศ.๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ มีมติเมื่อ
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีประกาศและเอกสารแนบท้าย ดังนี้
๑.การคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้าจังหวัดกระบี่
๑.๑ กรณีเดิ น ทางมาจากพื้นที่ค วบคุม สู งสุ ด และเข้มงวด ตามประกาศของศูนย์ บริห าร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ต้องรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ตามแบบที่
จังหวัดกระบี่กาหนด หรือรายงานตัวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เมื่อเดินทางมาถึงจัง หวัดกระบี่
ต้อ งด าเนิ น การเก็บ ตั ว อย่ า งเพื่ อตรวจหาเชื้อ โรคโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) โดยวิธี RT-PCR และเข้า รั บ
การกักกันไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน
๑.๒ กรณี เดิน ทางมาจากพื้ นที่ ควบคุม สู ง สุ ด ตามประกาศของศูน ย์บ ริห ารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ต้องรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ตามแบบที่จังหวัดกระบี่
ก าหนด หรื อ รายงานตั ว กั บ เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ในพื้ น ที่ และ ต้ อ งกั ก กั น ตั ว ณ ที่ พั ก อาศั ย
จานวน ๑๔ วัน หรือตามระยะเวลาพานักที่น้อยกว่า
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีบุคคลมาจาก State Quarantine,Local Quarantine หรือมีหลักฐาน
รับรองว่าได้ผ่านการกักตัวมาแล้ว หรือมีเหตุจาเป็นอื่นๆ เช่น เพื่อการพบแพทย์ การรักษาพยาบาล การปฏิบัติหน้าที่
ทางการแพทย์และการสาธารณสุข หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกู้ชีพ กู้ภัย การปฏิบัติงานหรือการทาธุรกรรม
3
/เกี่ยวกับ...

-2เกี่ ย วกั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ละสถาบั น การเงิ น ตู้ เ อที เ อ็ ม การจดทะเบี ย นสิ ท ธิ การท านิ ติ กรรมสั ญญา
การสื่อสารมวลชน โทรคมนาคมและไปรษณีย์ การให้บริการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้าเพื่อการบริโภค
อุป โภค การจั ดหาและซื้อขายอาหาร ยา เวชภั ณฑ์ที่มิใ ช่ยา ครุภัณฑ์ ทางการแพทย์ การติ ดต่อด้า นคดีกั บ
เจ้าหน้าที่ตารวจ พนักงานอัยการหรือศาลตามความจาเป็น หรือการเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกาหนด
ประกาศ หรือคาสั่งต่างๆ ของทางราชการ ซึ่งต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ตามแบบที่จังหวัดกระบี่กาหนด
และมีหลักฐานเอกสารรับรอง หรือหนังสืออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ที่สามารถแสดงให้กับพนักงานควบคุมโรค
ประจาด่านหรือพื้นที่ และต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามมาตรการกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
๑.3 กรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามประกาศของศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ต้องรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ตามแบบที่
จังหวัดกระบี่ กาหนด หรื อรายงานตัว กับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ และติดตั้ง /ใช้แอปพลิ เคชัน
“หมอชนะ” และเฝ้าสังเกตุอาการของตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย 100% การทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หลีกเลี่ยง
เข้าในพื้นที่ที่มีประชาชนหนาแน่น รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หากพบมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ
เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้รีบไป
พบแพทย์ ณ สถานพยาบาลในพื้นที่
๒. นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และเข้าพานักในโรงแรม ต้องรายงานตัว
ผ่านระบบออนไลน์ตามแบบที่จังหวัดกระบี่กาหนด และรายงานตัวต่อโรงแรมที่พานัก และกาหนดให้โรงแรม
ที่พานักต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้
๒.๑ ต้องดาเนินการตรวจคั ด กรองอุณหภูมิและอาการทางเดินหายใจตามแบบฟอร์มที่
กาหนดและรายงานต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เป็นประจาทุกวัน
๒.๒ ต้องสามารถติดตามตัวนักท่องเที่ยวได้ตลอดเวลา
๒.๓ ปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
๒.๔ งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวจานวนมาก
๒.๕ ให้มีการสุ่มตรวจหาเชื้อในพนักงานผู้เกี่ยวข้องเป็นประจา ตามที่สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกระบี่เป็นผู้กาหนด
กรณีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ที่ไม่ได้พานักในโรงแรม ให้ดาเนินการ
ตามข้อ 1
๓. จัดตัง้ ด่านตรวจทางบกในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางหลักในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัด
ด่านท่าอากาศยานกระบี่ ด่านท่าเรือ และสถานีขนส่ง โดยจัดเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกให้กับประชาชน/
ผู้เดินทาง ในการตรวจคัดกรองและลงทะเบียน
4.ให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าชุมชน ตรวจสอบประชาชนที่เดินทางเข้ ามาในพื้นที่เป็นประจา
ทุกวัน หากพบผู้ เดิน ทางมาจากพื้น ที่ควบคุมสู งสุ ดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสู งสุ ด ตามประกาศของ
ศู น ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ และยั ง ไม่ ไ ด้ ร ายงานตั ว ต่ อ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ให้ดาเนินการตามข้อ ๑
/5.ให้สถานที่...

-35.ให้ ส ถานที่ ตู้ เ กมส์ ร้ า นเกมส์ และร้ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ทุ ก อ าเภอในจั ง หวั ด กระบี่ ให้ เ ปิ ด
ดาเนินการได้ แต่ต้องปิดภายในเวลา ๒๔.๐๐ น. และต้องได้รับการประเมินมาตรการป้องกันควบคุมโรคจาก
หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
6.งดกิ จ กรรมที่ มี ก ารรวมตั ว กั น เป็ น จ านวนมาก เว้ น แต่ มี เ หตุ จ าเป็ น ให้ ข ออนุ ญ าตต่ อ
นายอาเภอในอาเภอที่จัดกิจกรรมนั้น ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ และต้องปฏิบัติตามมาตรการกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 5๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา
18 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่
ผู้กากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกระบี่

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 2/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564
1.ประชาชนเมื่อเดินทางเข้ามาจังหวัดกระบี่
มาตรการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดอุณหภูมิ ณ ช่องทางเข้าออก ของด่านท่าเรือ/สนามบิน/สถานีขนส่ง (บขส.)/ด่านทางบกก่อนเดินทางเข้า -ท่าอากาศยานนานาชาติ
มาในจังหวัดกระบี่
กระบี่
๒) ให้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ตามแบบที่จังหวัดกระบี่กาหนด (QT14) หรือรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
-สานักงานขนส่งจังหวัดกระบี่
๓) ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด (สมุทรสาคร ระยอง จันทบุรี ชลบุรี และตราด) เมื่อมาถึงจังหวัดกระบี่ให้ดาเนินการ -สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR โดยรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการตรวจ และเข้ารับการกักกันไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน
กระบี่
๔) ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัด (ตาก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก
-ส่วนราชการทีส่ ังกัด
กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ ชุมพร
กระทรวงมหาดไทย
ระนอง และ กทม.) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
-สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาหนด ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน หรือตามระยะเวลาพานักที่น้อยกว่า ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตาม -สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
หลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกาหนด
-รพท./รพช./รพ.สต.ในพื้นที่
5) ในขณะที่มีการกักกัน หากมีไข้และมีอาการทางเดินหายใจเช่นมีน้ามูก ไอ มีเสมหะ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้ไปรับการรักษาที่สถานพยาบาล -เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ใกล้บ้านเพื่อตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR โดยรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการตรวจ
6) ให้มีการติดตั้งแอปพลิเคชั่น หมอชนะ เพื่อเฝ้าระวังติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน
7) ผู้ที่ได้รับการยกเว้น ตามประกาศข้อ 1.2 ให้แสดงเอกสารรับรอง และเฝ้าระวังติดตามอาการเป็นเวลา 14 วัน
2. นักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางเข้ามาจังหวัดกระบี่ และเข้าพานักในโรงแรม
มาตรการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดอุณหภูมิ ณ ช่องทางเข้าออก ของด่านท่าเรือ/สนามบิน/สถานีขนส่ง (บขส.)/ด่านทางบกก่อนเดิน
-ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
ทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่
-สานักงานขนส่งจังหวัดกระบี่
๒) ให้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ตามแบบที่จังหวัดกระบี่กาหนด (QT14 )และรายงานตัวต่อโรงแรมที่พานัก
-สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
๓) โรงแรมสามารถติดตามตัวนักท่องเที่ยวได้ตลอดเวลาที่พานัก
กระบี่
๔) โรงแรมดาเนินการคัดกรอง และรายงานต่อพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่เป็นประจาทุกวัน หากมีไข้และมีอาการทางเดินหายใจเช่นมีน้ามูก ไอ มี -ส่วนราชการทีส่ ังกัด
เสมหะ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้ไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR โดยรัฐเป็นผู้ออก กระทรวงมหาดไทย
ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
-สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
5) ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด (สมุทรสาคร ระยอง จันทบุรี ชลบุรี และตราด) เมื่อมาถึงจังหวัดกระบี่ให้ดาเนินการ -สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR โดยรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการตรวจ และเข้ารับการกักกันไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน -รพท./รพช./รพ.สต.ในพื้นที่
6) ให้มีการติดตั้งแอปพลิเคชั่น หมอชนะ เพื่อเฝ้าระวังติดตามอาการระหว่างที่พานัก
-เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
-ผู้ประกอบการโรงแรม

แบบรายงานข้อมูลผู้เดินทางเข้าจังหวัดกระบี่
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