
 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ 

เรื่อง  แนวทางปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ฉบับท่ี 5 
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

****************************** 
 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ ที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดในประเทศไทยนั้น  
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ดังกล่าว คณะแพทยศาสตร์ จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติให้แก่
บุคลากรที่จะเดินทาง โดยอ้างอิงจากคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) ที่ 10/2564 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับ
ที่ 81/2564 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

 
1. ยกเลิกประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาในการเดินทาง

ออกนอกพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  ฉบับที่ 4 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

2. งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (ตามรายชื่อในเอกสารแนบท้ายประกาศ)  

2.1. หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สามารถยกเลิกได้ (เช่น การไปราชการ) 

ต้องมีเอกสารรับรองความจำเป็นในการไปปฏิบัติหน้าที่จากคณะแพทยศาสตร์  

2.2. หากเดินทางไปด้วยเหตุอื่น ให้ทำหนังสือชี้แจงความจำเป็นของการเดินทาง  

3. หลีกเลี่ยงการเดินทางออกจากจังหวัดเชียงใหม่ เข้าไปในพื้นที่อื่นนอกเหนือจากข้อ 2 ยกเว้น ผู้ที่พัก

อาศัยนอกจังหวัดเชียงใหม่ และมีความจำเป็นต้องเดินทางไป-กลับที่พักดังกล่าวเป็นประจำ  

4. ขอให ้ท ุกหน ่วยงานในส ั งก ัดคณะแพทยศาสตร ์  งดส ่ งน ักศ ึกษา แพทย์  และบ ุคลากร 

ไปฝึกงานหรือปฏิบัติงานวิชาเลือก (elective) ณ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุม

สูงสุด (ตามรายชื่อในเอกสารแนบท้ายประกาศ) และงดรับนักศึกษา แพทย์ และบุคลากรจากพื้นที่

ดังกล่าว มาฝึกงานหรือปฏิบัติงานวิชาเลือก (elective) ยกเว้นเป็นการฝึกงานหรือปฏิบัติงานวิชา

เลือกในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง  
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5. หากการฝึกงานหรือปฏิบัติงานวิชาเลือกตามข้อ 4 มีผลต่อการสำเร็จการฝึกอบรม ให้ยื่นเรื่องขอ

อนุมัติกับสำนักงานผู้อำนวยการเป็นกรณีไป และให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรและ

นักศึกษาที่จะเข้ามายังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือคณะแพทยศาสตร์  ในสถานการณ์ที่มี

การระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 4 ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

6. หากบุคลากรและนักศึกษามีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อกลับมาให้

ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรและนักศึกษาที่จะเข้ามายังโรงพยาบาลมหาราชนคร

เชียงใหม่หรือคณะแพทยศาสตร์ ในสถานการณ์ท่ีมีการระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 4 ประกาศ 

ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

7. หากประกาศคณะแพทยศาสตร์ฉบับใดมีเนื้อหาขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงแนวทาง
ปฏิบัติให้เหมาะสมกับพ้ืนทีเ่สี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 

 

 
(ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์) 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
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เอกสารแนบ 1 
รายช่ือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด  
 
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น 13 จังหวัด และ 1 อำเภอ 

1. กรุงเทพมหานคร 

2. จังหวัดฉะเชิงเทรา  

3. จังหวัดชลบุรี  

4. จังหวัดนครปฐม 

5. จังหวัดนนทบุร ี

6. จังหวัดนราธิวาส 

7. จังหวัดปทุมธาน ี

8. จังหวัดปัตตาน ี

9. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

10. จังหวัดยะลา 

11. จังหวัดสงขลา 

12. จังหวัดสมุทรปราการ 

13. จังหวัดสมุทรสาคร 

14. อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 

พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด รวมทั้งสิ้น 52 จังหวัด 

 

1. จังหวัดกระบี ่ 14. จังหวัดนครศรีธรรมราช 27. จังหวัดระนอง 40. จังหวัดสิงห์บุร ี
2. จังหวัดกาญจนบุรี 15. จังหวัดนครสวรรค์ 28. จังหวัดระยอง 41. จังหวัดสุโขทัย 
3. จังหวัดกาฬสนิธุ ์ 16. จังหวัดบุรีรัมย์ 29. จังหวัดราชบุร ี 42. จังหวัดสุพรรณบุร ี
4. จังหวัดกำแพงเพชร 17. จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 30. จังหวัดลพบุร ี 43. จังหวัดสุรินทร ์
5. จังหวัดขอนแก่น 18. จังหวัดปราจนีบุร ี 31. จังหวัดลำปาง 44. จังหวัดหนองคาย 
6. จังหวัดจันทบุรี 19. จังหวัดพัทลุง 32. จังหวัดลำพนู 45. จังหวัดหนองบัวลำภ ู
7. จังหวัดชัยนาท 20. จังหวัดพิจิตร 33. จังหวัดเลย 46. จังหวัดอ่างทอง 
8. จังหวัดชัยภูม ิ 21. จังหวัดพิษณุโลก 34. จังหวัดศรีสะเกษ 47. จังหวัดอุดรธาน ี
9. จังหวัดเชียงราย 22. จังหวัดเพชรบุรี 35. จังหวัดสกลนคร 48. จังหวัดอุทัยธาน ี
10. จังหวัดตรัง 23. จังหวัดเพชรบูรณ ์ 36. จังหวัดสตูล  49. จังหวัดอุตรดิตถ ์
11. จังหวัดตราด 24. จังหวัดมหาสารคาม 37. จังหวัดสมุทรสงคราม 50. จังหวัดอุบลราชธาน ี
12. จังหวัดนครนายก 25. จังหวัดยโสธร 38. จังหวัดสระแก้ว 51. จังหวัดอำนาจเจริญ 
13. จังหวัดนครราชสีมา 26. จังหวัดร้อยเอ็ด 39. จังหวัดสระบุร ี 52. จังหวัดตาก  

(ยกเว้นอำเภอแม่สอด) 


