ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เรื่อง ปรับเปลี่ยนรายชื่อพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด แนบท้ายประกาศ
ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 3
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564
**************************************
ตามที่ ข้ อ ก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ ง พระราชก าหนดการบริ ห ารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 28) ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2564 และคาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 10/2564 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ได้มีการ
กาหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ออก
คาสั่ ง คณะกรรมการโรคติด ต่อจั งหวัดเชีย งใหม่ ฉบับที่ 81/2564 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2564 กาหนด
มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ จึงขอปรับเปลี่ยนรายชื่อ
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ในเอกสารคัดกรองความเสี่ยงและบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบ
ท้ายประกาศของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ ดังต่อไปนี้
1. ยกเลิกประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง ปรับเปลี่ยนรายชื่อพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
และพื้นที่ควบคุมสูงสุด แนบท้ายประกาศของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 2 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564
2. ยกเลิกรายชื่อพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ในเอกสารคัดกรองความเสี่ยงและ
บัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายประกาศต่อไปนี้
2.1. ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้มารับบริการแบบผู้ป่วย
นอก ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 3 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2564
2.2. ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับญาติ/ ผู้เฝ้าไข้/ ผู้เข้า
เยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 11 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2564
2.3. ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้แทนยา / ผู้แทน
บริษัทเครื่องมือแพทย์ / ผู้ขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มาปฏิบัติงานหรือส่งอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉบับที่ 10 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2564
3. ให้ใช้บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ถูกกาหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุดต่อไปนี้
แนบท้ายประกาศดังกล่าวแทน
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น 13 จังหวัด และ 1 อาเภอ
1. กรุงเทพมหานคร
2. จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. จังหวัดชลบุรี
4. จังหวัดนครปฐม
5. จังหวัดนนทบุรี
6. จังหวัดนราธิวาส
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7. จังหวัดปทุมธานี
8. จังหวัดปัตตานี
9. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10. จังหวัดยะลา
11. จังหวัดสงขลา
12. จังหวัดสมุทรปราการ
13. จังหวัดสมุทรสาคร
14. อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
พื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมทั้งสิ้น 52 จังหวัด
1. จังหวัดกระบี่
14. จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. จังหวัดกาญจนบุรี
15. จังหวัดนครสวรรค์
3. จังหวัดกาฬสินธุ์
16. จังหวัดบุรีรัมย์
4. จังหวัดกาแพงเพชร
17. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5. จังหวัดขอนแก่น
18. จังหวัดปราจีนบุรี
6. จังหวัดจันทบุรี
19. จังหวัดพัทลุง
7. จังหวัดชัยนาท
20. จังหวัดพิจิตร
8. จังหวัดชัยภูมิ
21. จังหวัดพิษณุโลก
9. จังหวัดเชียงราย
22. จังหวัดเพชรบุรี
10. จังหวัดตรัง
23. จังหวัดเพชรบูรณ์
11. จังหวัดตราด
24. จังหวัดมหาสารคาม
12. จังหวัดนครนายก
25. จังหวัดยโสธร
13. จังหวัดนครราชสีมา
26. จังหวัดร้อยเอ็ด

27. จังหวัดระนอง
28. จังหวัดระยอง
29. จังหวัดราชบุรี
30. จังหวัดลพบุรี
31. จังหวัดลาปาง
32. จังหวัดลาพูน
33. จังหวัดเลย
34. จังหวัดศรีสะเกษ
35. จังหวัดสกลนคร
36. จังหวัดสตูล
37. จังหวัดสมุทรสงคราม
38. จังหวัดสระแก้ว
39. จังหวัดสระบุรี

40. จังหวัดสิงห์บุรี
41. จังหวัดสุโขทัย
42. จังหวัดสุพรรณบุรี
43. จังหวัดสุรินทร์
44. จังหวัดหนองคาย
45. จังหวัดหนองบัวลาภู
46. จังหวัดอ่างทอง
47. จังหวัดอุดรธานี
48. จังหวัดอุทัยธานี
49. จังหวัดอุตรดิตถ์
50. จังหวัดอุบลราชธานี
51. จังหวัดอานาจเจริญ
52. จังหวัดตาก
(ยกเว้น อาเภอแม่สอด)

ประกาศฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม
กับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

