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เรื่อง จัดตั้งศูนย์พักพี้ณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แอรณ์นคํ)

ตามท ี่นายกรัฐมนตรีโด ้ม ีญ ่ระกาศสถานการณ ์ฉ ุกเฉ ินในทุกเขตห ้องท ี่ท ั่วราขอาณาจักร 
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ และตอมาได้ขยายระยะเวลาการพังคับใช้ประกาศลถานการณ์ฉุกเฉิน 
ดังกล่าวเป ็นคราว  ๆ ออกไปอย่างต่อเนอง ชงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีคำสั่งที่ ๓๑๐/ ๒๔๖๔ ลงวันที่ 
๔ กุมภาพันธ์ พ.ค. ๒๔๖๔ จัดตั้งศูนย์พักพี้นผู้พัวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แ๐5|ว1เ0เ.) ณ หอพักนักศึกษา 
อาคาร ๖ (หอพักอู่ทอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
จ ังห ว ัดพ ระน ครศร ีอย ุธยา ต ั้งแต ่ว ันท ๔ กุมภาพ ันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ 
เพื่อรองรับผู้พัวยที่รักษาครบกำหนดแล้ว แต่ยังไม่พร้อมที่จะกลับไปแยกกักกันตัวที่บ้าน บ้ัน

เน่ืองจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (๒0๖10-19) ในขณะนี้มีการแพรีระบาด 
ขยายออกเป ็น วงกว ้างกระจายไปใบห ลๆยพ ี้,นที่ จำนวนผู้ต ิดเช ื้อรายใหม ่ในจ ังหว ัดพระนครศรีอย ุ5ยา 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตังบั้น เพื่อให่โรงพยาบาลสามารถรองรับผู้พัวยที่มีอาการหนักได้อย่างเต็มที่ 
และม ีประส ิทธ ิภาพส ูงส ุด จ ึงจำเป ็นต ้องม ีสถานท ี่สำหร ับรองร ับผ ู้พ ัวยท ี่ม ีอๆการน ้อย หรือไม่รุนแรง 
ซ่ึงได้รับการรักษาหรือสังเกตอาการในโรงพยาบาลครบกำหนด ๗ วับ และต้องเฝ็าระวังอาการให้ครบกำหนด ๑๔ วัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตร'': ๒๒ (๑) มาตรา ๓๔ (๗) มาตรา ๓๔' (๓) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ. ๒๔๔๘ และข้อ ๗ (๑) (๓) ของข้อกํ•'เหนตออกตามศวามในมาตรา ๙ แห่งพระราฃกำหนดการบรีหารราชการ 
ใบสถานการณ ์ฉ ุกเฉ ิบ พ.ศ. ๒๔๔๘ (นพับที ๑) ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ และข้อ ๑ และข้อ ๓ 
ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิบ พ.ค. ๒๔๔๘ 
(ฉบับท่ี ๑๔) ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ และมติที่พัระขมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี ๑๑./ ๒๔๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔ จึงมีคำสั่งใหข้ยายระยะเวลาจ ัดตั้งศูนยพ์ ักพันผูพั้วย 
โรคต ิดเช ื้อไวร ัสโคโรนา 2019 (แ ๐5^๒61) ณ หอพ ักน ักศ ึกษา อ าค าร  ๖  (ห อพ ักอ ู่ท อง) มหาวิทยาล ัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูขัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกไปอีก 
จนถึงวันที่ ๓0 มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔

ประกอบกับความจำเป ็นในการบรีหารการใช้พ ื้นท ี่โรงพยาบาลให้สามารถรองรับผู้พ ัวย 
ที่มีอาการหนัก และเพื่อประโยซน่ในการพัองกันและควบคุมโรคติดต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ในธานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จึงมีคำสั่งให้ผ้พัวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีอาการเล็กน้อย 
หรือไม่รุนแรง และได้รับ ้การรักษาหรือสังเกตอาการในโรงพยาบาลครบ ๗ วัน แล่ยงต้องเฝืาร'ะวังอาการ 
ให้ครบ ๑๔ วับ ซึ่งอาจจะมีความเลี่ยงในการเป็นพาหะของโรค ต้องเข้ารับการแยกกัก ณ ศูนย์พักพับผู้พัวย 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แอ5[ว(■ ๒!) โดยจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้จัดการศูนย์พักพันๆ หรือผู้ช่วยผู้จัดการ 
ศูนย์พักพันๆ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ อย่างเคร่งครัด
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โดยที่ศูนย์พักพื้นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนๆ 2019 (แ๐5[โ)!161) เป็นสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค 
ตามข้อ ๑  และข ้อ ๓ ของข้อทำหนตออกตามความในมาตรา ๙  แห่งพระราฃทำหนดการบริหารราชการ 
ใบสถานการณ ์ฉ ุกเฉ ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๕) ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงห้ามมีการชุมนุม 
ทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน'ในพี๋นท๊ศูนย์-พักพื้นดังกล่าว พร้อมทั้งห้ามนุคคลใดที่ไม่ใต้รับอนุญาตเข้าไป 
ในพื้นที่ที่กำหนด หรือออกจากศูนย์พักพื้นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เ-เ05เว|10ง เว้นแต่ไต้รับอนุญาต 
จากผู้จัดการศูนย์พัก'พื้นๆ หรือผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์พักพื้นๆ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ผ ู้ใดฝ ่า,ฝ ืนหรือไม่ปฏิบ ัต ิตามอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัต ิโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และอาจมีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุภเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณ์ที่มีความจำเป็นริบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นข้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย 
อย่างร้ายแรงแก่ลาธารณซนหรือกระทบต่อประ•โยชน์สาธารผะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา ๓๐ 
วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ๖  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันท่ี ๓๐ มีถุบายบ พ.ส. ๒๕๖๔ 

ส่ัง ณ วันท่ี ๑ ๖  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายภาบุ แย้มศรี)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์อุกเฉินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


