ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 38)
---------------------------------------------------------ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26
มีนาคม พ.ศ.2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 11
จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นั้น
จังหวัดขอนแก่น ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) จั งหวัด ขอนแก่ น ฉบั บ ที่ 1 ถึ ง ฉบั บ ที่ 13 ประกาศจั งหวัด ขอนแก่ น เรื่อ ง ผ่ อนปรน
มาตรการ การเฝ้ าระวั ง ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่ น ฉบั บที่ 14
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 15 ถึง ฉบับที่ 19 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 20 ถึง ฉบับที่ 30 ประกาศจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 31 และประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 32 ถึง ฉบับที่ 37 รวม 37 ฉบับ แล้วนั้น ณ สถานการณ์
ปัจจุบันแม้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จะพบจานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เริ่มลดลง และจังหวัดขอนแก่น อยู่ในกลุ่มพื้นที่ควบคุม
ตามข้อกาหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
(ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 แต่หากพิจารณาภาพรวมในระดับประเทศ จานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และ
ผู้ติดเชื้อสะสมยังอยู่ในอัตราที่สูง หากไม่มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด อย่างเพียงพอและเหมาะสม
การระบาดระลอกใหม่ก็อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นการวางมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไปพร้อมกับ
การรณรงค์การฉีดวัคซีนให้กับประชาชน จึงมีความจาเป็นเพื่อให้สถานการณ์การดารงชีพของประชาชนกลับมาเป็นปกติ
โดยเร็ว เพื่อลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมต่อไป
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 22 (1) (7) มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
โรคติ ด ต่อ พ.ศ.2558 ประกอบข้ อ ก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ งพระราชก าหนดการบริห ารราชการ
ในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ.2548 (ฉบั บ ที่ 23) ลงวั น ที่ 15 พฤษภาคม 2564 ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด ขอนแก่ น
โดยความเห็ นชอบ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันที่ 13
พฤษภาคม 2564 จึงออกคาสั่งไว้ดังนี้
ข้อ 1.ให้ยกเลิก ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 37)
...2/ ข้อ 2 การสวมหน้ากากอนามัย

-2ข้อ 2.การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการแพร่โรคเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือ
อยู่ในที่สาธารณะ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะเพื่อ จากัดวงในการ
ระบาดของโรค เมื่ออยู่นอกเคหะสถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และ
ต้องสวมให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนา
เมื่อพบผู้ไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง
ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม ให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
ข้อ 3.การห้ามการดาเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค
(1) การใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อการจัดการเรียน
การสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทากิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจานวนมาก ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทางราชการกาหนด
(2) ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจานวนรวมกันมากกว่าห้าสิบคน เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดาเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กาหนดให้
เป็นสถานที่กักกันโรค โดยให้ดาเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกาหนด
ข้อ 4.การปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค
ให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์
คาราโอเกะ สถานประกอบกิจ การอาบน้ า สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่ นที่ มี ลั กษณะคล้ ายกั น
โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ยกเว้นสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
ข้อ 5. มาตรการควบคุมแบบบูรณาการพื้นที่ควบคุมสูงสุด
ให้ สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม ในทุกพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น สามารถเปิดดาเนินการได้ภ ายใต้
เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบี ยบ รวมทั้งมาตรการการป้องกันโรคที่ทางราชการกาหนด เป็นระยะเวลา
ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ดังนี้
ก.การจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ งดการจาหน่ายและดื่มสุราในร้าน
ข.การจาหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สาหรับร้านอาหารหรือสถานที่จาหน่ายสุรา ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน
ค.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
ให้เปิดดาเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา โดยให้ จากัดจานวน
ผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก รวมทั้ง
ตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม สวนสนุกและสวนน้านอกห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้งดการให้บริการ
ง.ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน
ให้เปิดดาเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทาง
ราชการกาหนด
จ.สนามกีฬา หรือสถานที่เพื่อการออกกาลังกาย ยิม ฟิตเนส
สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจากัดจานวนผู้ชม ผู้เล่น ตามที่
ทางราชการกาหนด
...3/ข้อ 6.การงดหรือหลีกเลี่ยง

-3ข้อ 6.การงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง
ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจาเป็น
ข้อ 7.การจัดกิจกรรมทางสังคม ดังนี้
(1) ให้ประชาชนงดการจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริง
ในช่วงเวลานี้ เว้นแต่เป็นการจัดพิธีการตามประเพณีนิยมและมีมาตรการป้องกันโรคที่เพียงพอเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อ
(2) ให้งดการจัดคอนเสิร์ต รถแห่ โรงมหรสพ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม หรือการแสดงอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน ไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่
31 พฤษภาคม 2564
ข้อ 8.การดาเนินรูปแบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ขอความร่วมมือให้เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการภาคเอกชนพิจารณาและดาเนินรูปแบบการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในความรับผิดชอบในช่วงเวลานี้ โดยอาจเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง การสลับวันทางาน หรือวิธีการ
อื่นใด ที่เหมาะสมเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ข้อ 9.มาตรการเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ
(1) ให้ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทุกรายเข้ารับการตรวจรักษาและเข้ารับการแยกกักหรือการกักกันในสถานที่
และตามระยะเวลาซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขกาหนดจนกว่าจะได้ตรวจ
ทางการแพทย์แล้วว่าพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค
(2) ให้ผู้ติดเชื้อโควิด -19 หรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อรีบแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่ทันทีเมื่อทราบว่าตนติดเชื้อหรือมีเหตุ อันควรสงสัยว่า
ติดเชื้อดังกล่าวเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติตนและเข้ารับการแยกกักหรือกักกันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้ารับการ
ตรวจหรือรักษาตามขั้นตอนทางสาธารณสุขต่อไป
ข้อ 10 การบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ให้เจ้าของ ผู้ประกอบการ หรือผู้ดูแลรับผิดชอบสถานที่
กิจกรรมและกิจการต่าง ๆ จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกาหนด และให้ผู้ใช้บริการหรือเข้าไปยังสถานที่
หรือร่วมทากิจกรรมเช่นว่านั้น ถือปฏิบัติดังนี้
(1) ให้จัดบริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ
(2) ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
(3) ให้จัดการอานวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยหนึ่งเมตร และจากัด
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หากมีการจัดกิจกรรมให้พิจารณาตามสัดส่วนของพื้นที่ กับผู้ร่วมกิจกรรมในพื้นที่ปิด
ขนาด 5 ตารางเมตรต่อคน ในพื้นที่เปิดขนาด 4 ตารางเมตรต่อคน
(4) จัดให้มีทลี่ ้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค
(5) จัดให้มีการเช็ดทาความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการทากิจกรรม รวมทั้ง
ระหว่าง และภายหลังการทากิจกรรมด้วย
(6) จัดให้มีการลงทะเบียนแพลตฟอร์มไทยชนะ หรือแพลตฟอร์มหมอชนะ ในการเข้าออกสถานที่
สาธารณะ
...4/หากผู้ใดฝ่าฝืน

-4หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามคาสั่งในประกาศนี้ มีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกาหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท ตามมาตรา 52 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.2564

(นายสมศักดิ์ จังตระกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น

