
 
 
 

 

แถลงการณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับท่ี 8 
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์  

วันที่ 26 เมษายน 2564 
 

เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 
จ านวน 92 ราย รักษาหายขาดแล้ว จ านวน 12 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล จ านวน 79 ราย และเสียชีวิต          
1 ราย อายุต่ าสุด 8 เดือน สูงสุด 75 ปี เป็นผู้ป่วยติดเชื้อในพ้ืนที่ (การระบาดวงที่ 2) จ านวน 21 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 22.83 และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ จึงมีมติเห็นชอบให้
แก้ไขประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

ผู้ที่มาจากจังหวัดที่ก าหนดเป็นพื้นที่สีแดง 18 จังหวัด ต้องกักตัว 14 วัน โดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. รายงานตัวกับด่านคัดกรอง COVID-19 ประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือคัดกรองความเสี่ยง ตามแบบ

Novelcorona 1 ที่อยู่ในแบบฟอร์ม ต.8 บร. หรือ แอปพลิเคชั่น Buriram Healthy Passport ว่ามีความเสี่ยง
สูง/ความเสี่ยงต่ า ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

หากเดินทางโดยเครื่องบิน/รถไฟ/รถโดยสาร คัดกรอง ณ สนามบิน/สถานีรถไฟ/สถานีรถโดยสาร 
ผลประเมินว่าความเสี่ยงสูง ให้ไปที่ รพ.อ าเภอ เพ่ือประเมินซ้ า และเพ่ือพิจารณาตรวจ Rapid Test 

หรือ RT-PCR  
• หากพบเชื้อ ด าเนินการรักษาต่อตามแนวทางเวชปฏิบัติฯ กรมการแพทย์ 
• หากไม่พบเชื้อ กักตัว 14 วันที่บ้านตนเอง (หากไม่แยกกัก ให้กักร่วมกันทั้งครอบครัว) 
• ติดสัญลักษณ์ที่หน้าบ้าน แสดงให้ทราบว่าบ้านหลังนี้อยู่ในระหว่างกักตัวผู้มีความเสี่ยงสูง (ครอบครัวสีแดง) 

และตรวจหาเชื้อซ้ าอย่างน้อย 1 ครั้ง ในระยะเวลากักตัว หรือเม่ือมีอาการ มีไข้ ไอ เจ็บคอ หรืออาการบ่งบอกอ่ืนๆ 
ให้แจ้งจ้าหน้าที่ทันที 

ผลประเมินว่าความเสี่ยงต่ า  
• กักตัวอย่างน้อย 10 วัน และเฝ้าสังเกตอาการตนเองจนครบ 14 วัน  โดยขอให้แยกสัดส่วนที่พักอาศัย 

และเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น อย่างน้อย 1 เมตร (หากไม่แยกกัก ให้สังเกตอาการร่วมกันทั้งครอบครัว) 
• ติดสัญลักษณ์ที่หน้าบ้าน ให้ทราบว่า บ้านหลังนี้อยู่ในระหว่างกักตัวผู้มีความเสี่ยงต่ า (ครอบครัวสีเหลือง) 

ในระยะเวลากักตัว หรือเมื่อมีอาการ มีไข้ ไอ เจ็บคอ หรืออาการบ่งบอกอ่ืนๆ ให้แจ้งจ้าหน้าที่ทันที 
2. หากได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม (เช็คจาก “หมอพร้อม” ) หรือเอกสารรับรองภูมิคุ้มกันโรค ไม่ต้องกักตัว 
* ส่วนกรณี ผู้ เดินทางมีผลตรวจ Rapid Test หรือ RT-PCR แล้วผลเป็นลบ จากจังหวัดต้นทาง          

ต้องด าเนินการกักกันตัว จนครบ 7 วัน หากไม่มีอาการ ให้ด าเนินการกิจกรรมใน Bubble Area ในสถานที่ก าหนด 
(ซึ่งหากไม่มีผลตรวจ Rapid Test หรือ RT-PCR ก็ต้องถูกกักกันตัว 14 วัน ที่จังหวัดบุรีรัมย์) จังหวัดบุรีรัมย์โดย
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์จะด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศต่อไป 

 
/3. โรงแรม/ที่พัก … 
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3. โรงแรม/ที่พัก ขอให้ตรวจสอบว่าผู้ที่มาจากจังหวัดพ้ืนที่สีแดง ด าเนินการผ่านตามข้อปฏิบัติข้างต้น
หรือไม่ หากละเลย ไม่ด าเนินการ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจะพิจารณาสั่งปิดชั่วคราว 

ผู้ที่มาจากจังหวัดพื้นที่ สีส้ม สีเหลือง ให้ด าเนินการดังนี้ 
• รายงานตัวกับด่านคัดกรอง COVID-19 หมู่บ้านหรือชุมชน และลงทะเบียนใช้งานแบบฟอร์ม ต.8 บร. 

หรือ แอปพลิเคชั่น Buriram Healthy Passport มีความเสี่ยง (แบบรายงานสุขภาพและการเดินทางเข้าจังหวัด
บุรีรัมย์) 

• เฝ้าระวังตนเองในบ้าน/ที่พัก งดเว้นการเดินทางไปในที่สาธารณะ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
ล้างมือ เว้นระยะจากผู้อื่น อย่างเคร่งครัด หากมีอาการ มีไข้ ไอ เจ็บคอ หรืออาการบ่งบอกอ่ืนๆ ให้แจ้งจ้าหน้าที่ทันที 

หากผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ไม่รายงานตัว และไม่กักกันตัว มีความผิดทางกฎหมาย 
ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ให้บริการประชาชน จัดให้ผู้เข้าใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก

ผ้า ทุกคน หากละหลวม ไม่ปฏิบัติตาม เจ้าของสถานที่ และผู้ละเมิดข้อปฏิบัติมีความผิด กรณีที่เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อแนะน า ตักเตือน ห้ามปราบ และสั่งปรับปรุงแก้ไขแล้ว แต่ยังมิได้ด าเนินการ คณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดจังหวัดต่อสามารถพิจารณาสั่งปิดชั่วคราวได้ 

กิจกรรมรณรงค์ บุรีรัมย์ล้างบ้าน ล้างโควิด อสม. เคาะประตูทุกบ้านหลังสงกรานต์ ที่ได้ด าเนินการไป
ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน ค้นหาผู้เดินทางจากจังหวัดเสี่ยง และส ารวจวัคซีนโควิด -19 เพ่ือ
ค้นหากลุ่มเสี่ยง และเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีนโควิด -19 ทั้งจังหวัดบุรีรัมย์  

ทั้งนี้ คลินิกแพทย์เอกชน ร้านขายยา ให้ระมัดระวังการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ          
ควรมีระบบการคัดกรองความเสี่ยง อาการทางเดินหายใจและควรแนะน ามาตรวจที่คลินิกรักษาโรคทางเดินหายใจ 
(ARI Clinic) ของโรงพยาบาลได้ทุกแห่ง เพ่ือเข้าสู่ระบบการคัดกรองเฝ้าระวังโควิด 19 ซึ่งจะสร้างความปลอดภัย
และการควบคุมโรคได้เร็วมากขึ้น 
 
ปฏิบัติตัวเน้นย้ าให้ประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข (D-M-H-T-T-A) ดังนี้ 

1. D : Distancing    เว้นระยะห่าง  
2. M : Mask wearing   สวมหน้ากาก  
3. H : Hand washing   ล้างมือบ่อยๆ  
4. T : Temperature    ตรวจวัดอุณหภูมิ  
5. T : Testing    ตรวจเชื้อโควิด-19 และ  
6. A : Application Thaichana  ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ  
 
และขอให้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ได้ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ผู้ว่าราชการจังหวัด และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น เพ่ือให้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 
 


