คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน
ที่ ๓๔ / ๒๕๖๔
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
------------------------------------------ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ได้มีคำสั่งที่ ๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง นั้น
เพื ่ อ เป็ น การบั ง คั บ ใช้ บ รรดามาตรการตามข้ อ กำหนดที ่ ไ ด้ ป ระกาศไว้ แ ล้ ว ต่ อ เนื ่ อ งไป
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ที่รัฐบาลและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้าควบคุมและบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายไปในทาง
ที่ดีขึ้น ฝ่ายสาธารณสุขและหน่วยงานที่รับผิดชอบจึงได้ประเมินผลและความเหมาะสมของมาตรการต่าง ๆ
เสนอต่อศูน ย์บ ริห ารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.)
เพื่อพิจารณา โดยพนักงานเจ้าหน้ าที่คงจำเป็นต้องติดตามกำกับดูแลทั้งบุคคล สถานที่ การดำเนินกิจการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่ าง
เคร่งครัด การดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนบริการวัคซีน รวมทั้งการสร้างความรับรู้และความเข้าใจ
ให้ ป ระชาชน ผู ้ ป ระกอบการ และหน่ ว ยงานที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบเตรี ยมความพร้ อ มเพื ่ อ การปฏิ บ ั ต ิต นสำหรับ
การดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคในระยะยาว เช่น มาตรการควบคุมโรคโควิด 19 แนวใหม่
เพื ่ อ ฟื ้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ อย่ า งปลอดภั ย (Smart Control and Living with COVID - 19) มาตรการป้ อ งกั น
การติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID - 19) หรือมาตรการปลอดภัยสำหรับ
องค์กร (COVID-Free Setting) ที่จะบังคับใช้ในอนาคต
อาศัยอำนาจตามความข้อ ๗(๑) ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๘) ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๐) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๒) ลงวันที่
๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๓) ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ เรื่อง
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๔) ลงวันที่
๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนด
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบมาตรา ๒๒
มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ในการประชุมครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ ๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก...

-๒ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ แห่งคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ ๓๐/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒ ผู้ที่มีประวัติเดินทางในช่วงเวลา ๑๔ วันก่อนเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ไปในพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดตาก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครนายก จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดยะลา จังหวัดระยอง
จั ง หวั ด ราชบุ ร ี จั ง หวั ด สงขลา จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
และจังหวัดสระบุรี รวม ๒๓ จังหวัด และหรือตามประกาศปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ในการเพิ่มหรือลด
ของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จะต้องกักกันตัวเองอยู่ภายในบ้าน ที่พักตนเอง โรงแรม สถานที่พักเอกชน หรือ
สถานที่พักอื่น โดยแยกจากผู้อื่นภายใต้การกํากับดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ตาม ๑.๑.๑ และ ๑.๑.๒ จนครบ ๑๔ วัน ตั้งแต่วันที่ออกจากพื้นที่
ควบคุ ม สู ง สุ ด และเข้ ม งวด ยกเว้ น ได้ ร ั บ วั ค ซี น ชนิ ด Sinovac/Coronavac COVID-19 vaccine หรื อ
COVID-19 vaccine MODERNA หรือ COVID-19 vaccine (Vero Cell), Inactivated COVILO (BIBP) หรือ
COMIRNATY VACCINE ครบ ๒ เข็ม หรือได้รับวัคซีนชนิด COVID-19 vaccine Janssen จำนวน ๑ เข็ม หรือ
ได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca/Oxford COVID-19 vaccine จำนวน ๑ เข็ม ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน หรือได้รับ
วัคซีนตามแนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาด ปี ๒๕๖๔ ของประเทศไทย หรือได้รับ
การรับรองจากองค์การอนามัยโลก และมีหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หรือได้รับการตรวจหาเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จากโรงพยาบาลและมีเอกสารรับรองผลการตรวจไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง
มาแสดง และต้องยินยอมรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จากเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย แต่ทั้งนี้ให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง (self-monitoring) เป็นเวลา ๑๔ วัน
และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
ของจังหวัดน่าน กรณีมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอแห้ง มีน้ำมูก ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น ตาแดง ผื่นขึ้น
เป็นต้น ให้ติดต่อสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ทันที”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ ๓๐/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖ ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า ๒๐๐ คน
เว้น แต่ได้รับ อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดําเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
จัดกิจกรรมในพื้นที่ที่กําหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค ในกรณีจัดกิจกรรมให้ผู้จัดกิจกรรมขออนุญาตล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า ๗ วันทําการ โดยให้ดําเนินการดังนี้
๖.๑ จั ด กิ จ กรรมซึ ่ ง มี ก ารรวมกลุ ่ ม ๒๐๑ - ๓๐๐ คน ให้ ข ออนุ ญ าตต่ อ นายอํ า เภอ
ในท้องที่
๖.๒ จัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่ม ๓๐๑ คนขึ้นไป ให้ขออนุญาตต่อนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดน่าน (โดยนายอําเภอในท้องที่ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาต)
โดยจะต้ อ งมี ก ารประเมิ น ความเสี ่ ย งในการจั ด กิ จ กรรม หากพบว่ า มี ค วามเสี ่ ย งสู ง
จะไม่พิจารณาอนุญาตให้จัดกิจกรรม

ผู้จัดกิจกรรม...

-๓ผู้จัดกิจกรรมจะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และมาตรการอื่นตามที่ทางราชการกําหนดโดยเคร่งครัด ดังนี้
ก. ให้ผู้เข้าร่วมงานหรือกิจกรรมทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
ที่จัดกิจกรรม ยกเว้น ศิลปิน หรือผู้แสดง
ข. จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งหรือยืนในพื้นที่โดยรอบห่างกันอย่างน้อยสองเมตร
ค. จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ
ง. ควบคุมจํานวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด โดยพิจารณาจัดเป็นรอบเข้าร่วมกิจกรรม
และให้งดเว้นกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือการดําเนินการอื่นใด ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุม กันหนาแน่น
และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้
จ. จัดให้มีมาตรการคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย อาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด
สําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนเข้าสถานที่จัดกิจกรรม และติดสัญลักษณ์ผ่านการคัดกรอง
ฉ. จัดให้มีการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้อ งกันโรคที่ทางราชการ
กําหนด
ช. จัดให้มี การควบคุ ม ทางเข้ าและออก จัดระบบคิว ตามรอบกิจ กรรม และให้ผ ู ้ เ ข้ า
ร่วมกิจกรรมลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ รวมถึงบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม และเพิ่มมาตรการ
ใช้แอพพลิเคชั่น ที่ทางราชการกําหนด
ซ. โดยห้ามมิให้ผู้ใดจําหน่าย จ่ายแจก พกพา หรือบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ภายในสถานที่จัดกิจกรรมโดยเด็ดขาด
ทั ้ ง นี ้ ให้ ม ี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการจั ด กิ จ กรรมโดย ศปก.อํ า เภอ หรื อ ศปก.จั ง หวั ด
แล้วแต่กรณี หากพบการไม่ดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรค ผู้ขออนุญาตต้องมีความผิดและต้องได้รับโทษ
ตามคำสั่งนี้
ให้ผู้อนุญาตรายงานผลการตรวจสอบการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่ม ต่อ ศปก.จังหวัดน่าน
ทราบ ภายใน ๗ วัน นับแต่วันสิ้นสุดการกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่ม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน
ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดน่าน

