ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เรื่อง แนวทางปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 6
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564
******************************
สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ ที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดในประเทศไทยนั้น
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ดังกล่าว คณะแพทยศาสตร์ จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติให้ แก่
บุคลากรที่จะเดินทาง โดยอ้างอิงจากคาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด - 19) ที่ 11/2564 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับ
ที่ 21 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้
1. ยกเลิกประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาในการเดินทาง
ออกนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 5 วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
2. งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (ตามรายชื่อในเอกสารแนบท้ายประกาศ)
2.1. หากมีความจาเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สามารถยกเลิกได้ (เช่น การไปราชการ)
ต้องมีเอกสารรับรองความจาเป็นในการไปปฏิบัติหน้าที่จากคณะแพทยศาสตร์
2.2. หากเดินทางไปด้วยเหตุอื่น ให้ทาหนังสือชี้แจงความจาเป็นของการเดินทาง
3. หลีกเลี่ยงการเดินทางออกจากจังหวัดเชียงใหม่ เข้าไปในพื้นที่อื่นนอกเหนือจากข้อ 2 ยกเว้น ผู้ที่พัก
อาศัยนอกจังหวัดเชียงใหม่ และมีความจาเป็นต้องเดินทางไป-กลับที่พักดังกล่าวเป็นประจา
4. ขอให้ ทุ ก หน่ ว ยงานในสั ง กั ด คณะแพทยศาสตร์ งดส่ ง นั ก ศึ ก ษา แพทย์ และบุ ค ลากร
ไปฝึกงานหรือปฏิบัติงานวิชาเลือก (elective) นอกจังหวัดเชียงใหม่ และงดรับนักศึกษา แพทย์ และ
บุคลากรจากพื้นที่ดังกล่าว มาฝึกงานหรือปฏิบัติงานวิชาเลือก (elective) จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม
พ.ศ. 2564 หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง
5. หากการฝึกงานหรือปฏิบัติงานวิชาเลือกตามข้อ 4 มีผลต่อการสาเร็จการฝึกอบรม ให้ ยื่นเรื่องขอ
อนุมัติกับสานักงานผู้อานวยการเป็นกรณีไป และให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสาหรับบุคลากรและ
นักศึกษาที่จะเข้ามายังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือคณะแพทยศาสตร์ ในสถานการณ์ที่มี
การระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564
6. หากบุคลากรและนักศึกษามีความจาเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อกลับมาให้
ปฏิบั ติตามแนวทางปฏิบั ติส าหรับบุคลากรและนักศึกษาที่ จะเข้ามายังโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่หรือคณะแพทยศาสตร์ ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 5 ประกาศ
ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564
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7. หากประกาศคณะแพทยศาสตร์ฉบับใดมีเนื้อหาขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงแนวทาง
ปฏิบัติให้เหมาะสมกับพื้นทีเ่ สี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2564

(ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
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เอกสารแนบ 1
รายชื่อพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น 29 จังหวัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กรุงเทพมหานคร
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดตาก
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครราชสีมา

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดเพชรบุรี

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดยะลา
จังหวัดระยอง
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสมุทรปราการ

25.
26.
27.
28.
29.

จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดอ่างทอง

พื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมทัง้ สิน้ 36 จังหวัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาแพงเพชร
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชุมพร
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดตรัง
จังหวัดตราด

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดยโสธร
จังหวัดระนอง
จังหวัดร้อยเอ็ด

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

จังหวัดลาปาง
จังหวัดลาพูน
จังหวัดเลย
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสตูล
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดหนองคาย

31.
32.
33.
34.
35.
36.

จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอานาจเจริญ

