
ล ำดับ จังหวัด สถำนท่ี วันท่ี ช่วงเวลำ ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ ประกำศโดย

1 สนามมวยลุมพินี 6-8 มีนาคม 2563 - กระทรวงสาธารณสุข

2 สนามมวยราชด าเนิน 6-8 มีนาคม 2563 -

3
สถานบันเทิง 

ร้านอาหารยามค  าคืน
9-10 มีนาคม 2563 -

4
รถเมล์ สาย 96 

(มีนบุรี - หมอชิต 2)
.13 มีนาคม 2563

หากมีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ ณ สถานพยาบาล

ใกล้บ้านทันที

ส านักงานสาธารณสุข

หนองบัวล าภู

22 มีนาคม 2563

5

งานบวช 

วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร 

เขตดุสิต

.14 มีนาคม 2563 -

ให้ไปที คลินิกโรคติดต่อทางเดินหายใจ และแจ้งข้อมูล

ต่อเจ้าหน้าที สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน 

และสังเกตอาการจนครบ 14 วัน

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดนนทบุรี 

23 มีนาคม 2563

สถำนท่ีชุมนุมชนท่ีมีกำรประกำศให้ผู้เก่ียวข้องเฝ้ำระวังอำกำรตนเอง 
สรุป ณ วันท่ี 8 เมษำยน 2563 เวลำ 17:00 น. 

                    คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือส านักอนามัย กทม. สามารถแจ้งสถานที ที ผู้เกี ยวข้องต้องมีการเฝ้าระวังอาการตนเอง

ต่อกรมควบคุมโรค เพื อเพิ มจ านวนสถานที ฯได้ ผ่านทางสถานบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) หรือส านักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ที รับผิดชอบในพ้ืนที 

ส านักสารนิเทศ 

กระทรวงสาธารณสุข 

18 มีนาคม 2563

ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)

กรุงเทพมหานคร

สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการให้ไปรับการ

ตรวจรักษาที สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

สถำบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

รวมท้ังหมด 199 สถำนท่ี ใน 31 จังหวัด



ล ำดับ จังหวัด สถำนท่ี วันท่ี ช่วงเวลำ ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ ประกำศโดย

กรุงเทพมหานคร

สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการให้ไปรับการ

ตรวจรักษาที สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

6 กรุงเทพมหานคร

คนไทย 152 คน ที เดินทางกลับ

จากต่างประเทศ ผ่านท่าอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ

.3 เมษายน 2563

ในพ้ืนท่ีกทม. ให้ติดต่อรายงานตัว ณ ศูนย์ปฏบัติ

การภาวะฉุกเฉิน (EOC) ที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

โทร. 0-2132-9950 และ 063-234-4734

ในต่ำงจังหวัด ให้ติดต่อรายงานตัว ณ ศูนย์ด ารง

ธรรมของจังหวัดน้ันๆ

ของวันที  4 เม.ย. 63 ภายในเวลา 18.00 น.

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

3 เมษายน 2563



ล ำดับ จังหวัด สถำนท่ี วันท่ี ช่วงเวลำ ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ ประกำศโดย

1

รถสมบัติทัวร์ กรุงเทพ - เชียงแสน

 ปรับอากาศ VIP 24 ที นั ง เลข 3 -

 1 ทะเบียน 16-3473 กทม.

21-22 มีนาคม 2563 19.15-08.00 น.
ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที สาธารณสุขในพ้ืนที  

ภายในวันที  24 มีนาคม 2563 โทร. 053-910385

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดเชียงราย

24 มีนาคม 2563

2

ผู้ที เดินทางสายการบิน 

VietjetAir เที ยวบิน VZ132 

เส้นทาง สุวรรณภูมิ - เชียงราย 

(แม่ฟ้าหลวง)

11 มีนาคม 2563 13.30-14.55 น.

3
ผู้โดยสารรถโดยสารประจ าทาง

สนามบินแม่ฟ้าหลวง – สถานี

ขนส่งเชียงราย 2

11 มีนาคม 2563 15.00-15.30 น.

4

ผู้โดยสารรถตู้หนานค า สถานี

ขนส่งเชียงราย 2 – สถานีขนส่ง

แพร่

11 มีนาคม 2563 15.30-17.00 น.

5 สนามชนไก่ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ 9-12 มีนาคม 2563 -

6 สนามชนไก่ปากกาง อ.ลอง 9-12 มีนาคม 2563 -

7 สนามชนไก่ ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น 9-12 มีนาคม 2563 -

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดเชียงราย

8 เมษายน 2563

สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด หากท่านมีอาการ ไข้

 ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก หายใจหอบเหนื อย 

หลังจากไปในสถานที ที มีการประกาศภายใน 14 วัน 

กรุณาไปพบแพทย์และแจ้งประวัติที สถานพยาบาล

ใกล้บ้าน เพื อรับการตรวจหาเช้ือโควิด-19 ต่อไป

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม่

ส านักประชาสัมพันธ์ 

จ.แพร่

24 มีนาคม 2563

แพร่
ขอให้รายงานตัวกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. 

โดยด่วน

เชียงราย



ล ำดับ จังหวัด สถำนท่ี วันท่ี ช่วงเวลำ ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ ประกำศโดย

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม่

เชียงราย

8 พริตต้ี คาราโอเกะ -

9 ผับ Take it -

10
Dance Zone ที ห้างเซนทรัลกาด

สวนแก้วคลาสเต้นครูอ้น
.13 มีนาคม 2563 18.00-20.00 น.

11 ผับ Sound up -

12 ผับ WB เชียงใหม่แลนด์ -

13

ผู้ที เดินทางสายการบิน ไทย 

เที ยวบิน TG434 เส้นทาง 

อินโดนีเซีย (จากาต้า) - กรุงเทพ 

(สุวรรณภูมิ)

.19 มีนาคม 2563 13.00-17.00 น.

ขอให้ผู้โดยสารเที ยวบินดังกล่าวที เป็นประชาชน

จังหวัดล าพูนติดต่อเจ้าหน้าที ศูนย์ปฏิบัติการภาวะ

ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติด

เช้ือโคโรนา 2019 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน

 โดยด่วน โทร.062-9206333

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดล าพูน

30 มีนาคม 2563

14

ผู้ที เดินทางสายการบิน ไทย 

เที ยวบิน TG120 เส้นทาง 

กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) - เชียงใหม่

.19 มีนาคม 2563 18.50-20.00 น.

ขอให้ผู้โดยสารเที ยวบินดังกล่าวที เป็นประชาชน

จังหวัดล าพูนติดต่อเจ้าหน้าที ศูนย์ปฏิบัติการภาวะ

ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติด

เช้ือโคโรนา 2019 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน

 โดยด่วน โทร.062-9206333

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดล าพูน

30 มีนาคม 2563

ล าพูน

13-18 มีนาคม 2563

8-18 มีนาคม 2563 สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด หากท่านมีอาการ ไข้

 ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก หายใจหอบเหนื อย 

หลังจากไปในสถานที ที มีการประกาศภายใน 14 วัน 

กรุณาไปพบแพทย์และแจ้งประวัติที สถานพยาบาล

ใกล้บ้าน เพื อรับการตรวจหาเช้ือโควิด-19 ต่อไป

คณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัด

เชียงใหม่ 

29 มีนาคม 2563

เชียงใหม่



ล ำดับ จังหวัด สถำนท่ี วันท่ี ช่วงเวลำ ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ ประกำศโดย

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม่

เชียงราย

15

ร้าน Mister donut และ Dairy 

Queen ใน บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็น

เตอร์ล าพูน

12.00-13.00 น.

16
ตลาดสันปูเลย หมู่ 13 บ้านสันปู

เลย ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองล าพูน
17.00 น.

ล าพูน
16-21 และ 23-28 มีนาคม

 2563

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน

ด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข กรณีโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019

1 เมษายน 2563

ให้แยกกักตนเองที บ้านและเฝ้าระวังสังเกตอาการ

อย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 14 วัน หากมีไข้ ร่วมกับอาการ

ทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจ

เหนื อยหอบ ให้ไปพบแพทย์ที โรงพยาบาลใกล้บ้าน



ล ำดับ จังหวัด สถำนท่ี วันท่ี ช่วงเวลำ ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ ประกำศโดย

1 ร้านครัวน่านน้ า .16 มีนาคม 2563 18.00 น.

2
ผู้โดยสารเครื องบิน LION AIR 

พิษณุโลก - กรุงเทพ
.6 มีนาคม 2563 16.05 น.

3
ผู้โดยสารเครื องบิน NOK AIR 

กรุงเทพ - พิษณุโลก
.8 มีนาคม 2563 13.40 น.

4 ร้านอาหาร ตามสั งนั งชิว .15 มีนาคม 2563 19.20-20.00 น.

5 ร้านข้าวสิงโต ม.นเรศวร ประตู 5 .16 และ 20 มีนาคม 2563 12.00-13.00 น.

6 ร้านส้มต าแสบปาก .17 มีนาคม 2563 17.00-18.00 น.

7

ผู้ที เดินทางสายการ Bangkok 

Airway เที ยวบินที  PG211 

เส้นทาง สุวรรณภูมิ-สุโขทัย ที นั ง 

14 15 16C (ผู้ป่วย) 17 18

.18 มีนาคม 2563 07.00-08.00 น.

8 ร้านไอดินกลิ นนา อ.พิชัย .19 มีนาคม 2563 18.00-20.30 น.

9
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา 

อุตรดิตถ์
11.05-11.35 น.

10 ร้านอาหารแลบัวอุตรดิตถ์ 12.00-14.00 น.

อุตรดิตถ์

ขอให้ผู้ที ไปตามสถานที ดังกล่าว สังเกตอาการตัวเอง 

14 วัน แยกของใช้ส่วนตัว ไม่ไปสถานที สาธารณะ 

และแจ้งชื อ สกุล ที อยู่ เบอร์โทร กับเจ้าหน้าที 

สาธารณสุขใกล้บ้าน กลุ่มงานโรคติดต่อ โทร. 

095-3092692

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดอุตรดิตถ์

30 มีนาคม 2563

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 2 จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก

ติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

เบอร์โทรศัพท์ 088-2752237 ด่วน

Inbox : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดพิษณุโลก

25 มีนาคม 2563

27 มีนาคม 2563



ล ำดับ จังหวัด สถำนท่ี วันท่ี ช่วงเวลำ ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ ประกำศโดย

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 2 จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก

ติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

เบอร์โทรศัพท์ 088-2752237 ด่วน

Inbox : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดพิษณุโลก

25 มีนาคม 2563

27 มีนาคม 2563

11
บริเวณร้านชายสี  (ข้างธนาคาร

ไทยพาณิชย์) บ้านกลาง
.18 มีนาคม 2563 22.00-22.30 น.

12 ร้านน้าทอง ม. บ้านวังขาม 07.00-07.20 น.

13 ร้านเสริมสวย ม.7 วังก าแพง 09.00-09.30 น.

14 บริเวณตลาดนัด บขส.บ้านกลาง 16.30-17.30 น.

15
ร้านเครื องใช้ไฟฟ้า หน้าทางเข้า 

บขส.บ้านกลาง
17.30-17.50 น.

16 ตลาดนัดวัดสว่างสามัคคี 09.00-10.30 น.

17 โรงเรียนบ้านวังขาม 11.00-11.15 น.

18 โรงพยาบาลศรีเทพ 18.20-18.50 น.

19
ส านักทะเบียน ที ว่าการอ าเภอศรี

เทพ
10.30-11.00 น.

20
ส านักงานสรรพากรพ้ืนที สาขาศรี

เทพ

11.00-12.00 น.

13.00-14.30 น.

21 ช.เจริญกลการ 2 (ตลาดบ้านกลาง)
12.00-12.15 น.

16.30-17.00 น.

22 ร้านแอมไพร์ (ตลาดบ้านกลาง) 12.15-13.00 น.

23 รถเพชรประเสริฐ กรุงเทพ-หล่มสัก .13 มีนาคม 2563 14.00 น.

24
งานบวชหมู่ที  3 ต.บ้านต้ิว อ.หล่ม

สัก
.14 มีนาคม 2563 08.00-13.30 น.

.16 มีนาคม 2563

.19 มีนาคม 2563

.20 มีนาคม 2563

เพชรบูรณ์

ขอให้ผู้ที เดินทางไปสถานที  ตามวันและเวลาดังกล่าว 

เฝ้าระวังและสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน 

หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก หรือหายใจ

เหนื อยหอบ ขอให้แจ้งรพ.ศรีเทพ ทางโทรศัพท์ 

หมายเลข 063-2546010 โดยด่วน

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดเพชรบูรณ์

25 มีนาคม 2563

26 มีนาคม 2563



ล ำดับ จังหวัด สถำนท่ี วันท่ี ช่วงเวลำ ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ ประกำศโดย

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 2 จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก

ติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

เบอร์โทรศัพท์ 088-2752237 ด่วน

Inbox : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดพิษณุโลก

25 มีนาคม 2563

27 มีนาคม 2563

25
วัดศรีภูมิ หมู่ที  3 ต.บ้านต้ิว อ.

หล่มสัก
.14 มีนาคม 2563 14.00-17.00 น.

26 รถเพชรประเสริฐ หล่มสัก-กรุงเทพ .15 มีนาคม 2563 19.30 น.

27

ผู้เดินทางสายการบิน Qatar 

Airway เที ยวบิน QA 704 

เส้นทาง New York - Doha
.23 มีนาคม 2563 -

28

ผู้เดินทางสายการบิน Qatar 

Airway เที ยวบิน QA 840 

เส้นทาง Doha - Phuket
-

29

ผู้เดินทางสายการบิน Air Asia 

เที ยวบิน FD3167 เส้นทาง 

Phuket - Chaing mai
18.00 - 21.15 น.

.24 มีนาคม 2563

ตาก

ผู้ที เดินทางมากับเที ยวบินดังกล่าว ขอให้ติดต่อ

เจ้าหน้าที สาธารณสุข ณ สถานบริการสาธารณสุข

ใกล้บ้านด่วน

ส านักงานสาธารณสุข 

จังหวัดตาก 

28 มีนาคม 2563

เพชรบูรณ์

ขอให้ผู้ที เดินทางไปงานหรือสถานที ดังต่อไปน้ีเฝ้า

ระวังสังเกตอาการตนเองจนถึงวันที  4 เมษายน 2563

 หากมีอาการป่วยให้ไปพบแพทย์ หรือโทรแจ้งศูนย์

ข้อมูลโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อ.หล่มสัก โทร.

064-596-2279

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดเพชรบูรณ์

30 มีนาคม 2563



ล ำดับ จังหวัด สถำนท่ี วันท่ี ช่วงเวลำ ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ ประกำศโดย

1 นครสวรรค์

ผู้เดินทางสายการบิน การบินไทย 

เที ยวบิน TG 462 เส้นทาง 

Melbourne - Bangkok

.116 มีนาคม 2563 -

ผู้ที เดินทางมากับเที ยวบินดังกล่าว ขอให้ติดต่อ

เจ้าหน้าที สาธารณสุข ณ สถานบริการสาธารณสุข

ใกล้บ้านด่วน

ส านักงานสาธารณสุข 

จังหวัดนครสวรรค์ 

28 มีนาคม 2563

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 3 จังหวัดนครสวรรค์



ล ำดับ จังหวัด สถำนท่ี วันท่ี ช่วงเวลำ ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ ประกำศโดย

1 สนามมวย อตก. 3 .8 มีนาคม 2563 18.00 – 20.00 น.
ให้ไปพบแพทย์และแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที  ณ 

สถานพยาบาลใกล้บ้าน

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครราชสีมา

2
การสอบนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เขตใต้ ปี 4
.13 มีนาคม 2563 09.00 – 12.00 น.

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดนนทบุรี 

23 มีนาคม 2563

3

รถ ปอ. สาย 70 

จากประชานิเวศน์ - สนามมวย 

จากสนามมวย - อู่ประชานิเวศน์

8-14 มีนาคม 2563
17:00 - 18:00 น.

22:00 - 23:00 น.

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดนนทบุรี 

23 และ 25 มีนาคม 

2563

รถตู้ (คันที  53) 8-20 มีนาคม 2563 -

ให้ไปที คลินิกโรคติดต่อทางเดินหายใจ และแจ้งข้อมูล

ต่อเจ้าหน้าที สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน 

และสังเกตอาการจนครบ 14 วัน 

ติดต่อกลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นนทบุรี 

โทร. 02-950-3071 ต่อ 113, 124

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี

นนทบุรี

4

ให้ไปที คลินิกโรคติดต่อทางเดินหายใจ และแจ้งข้อมูล

ต่อเจ้าหน้าที สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน 

และสังเกตอาการจนครบ 14 วัน 

ติดต่อกลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นนทบุรี 

โทร. 02-950-3071 ต่อ 113, 124

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดนนทบุรี

วินฝ่ังเดอะมอล์ งำมวงศ์วำน 

วันที  13 มีนาคม 2563 เวลา 11:00 น. และ 18.00 น.

วันที  16 มีนาคม 2563 เวลา 11:00 น.

วันที  17 มีนาคม 2563 เวลา 11:00 น. และ 15:00 น.

วินฝ่ัง ฟิวเจอร์พำร์ค รังสิต

วันที  11 มีนาคม 2563 เวลา 14:30 น. และ 21:20 น.

วันที  13 มีนาคม 2563 เวลา 19:40 น.

วันที  14 มีนาคม 2563 เวลา 19:50 น.

วันที  16 มีนาคม 2563 เวลา 19:40 น.

วันที  17 มีนาคม 2563 เวลา 16:45 น.

วันที  18 มีนาคม 2563 เวลา 11:45 น. และ 21:45 น.



ล ำดับ จังหวัด สถำนท่ี วันท่ี ช่วงเวลำ ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ ประกำศโดย

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี

นนทบุรี

5
ตลาดพระราม 5 ตลาดเจ้าพระยา

15-19 มีนาคม 2563 ช่วงเย็น

6 ตลาดวัดไผ่โรงวัว 12.00-15.00 น.

7 ร่วมงานศพ วัดสิงห์ 19.00 น.

8
วัดตะเคียน (แท็กซี สีเขียวเหลือง)

รพ.ศิริราช (แท็กซี สีชมพู)
.22 มีนาคม 2563

08.30 น.

15.00 น.

9

ผู้โดยสารสายการบินไทย เที ยวบิน

 TG917 เส้นทาง สหราช

อาณาจักร (ลอนดอนฮีทโธรว์) - 

สุวรรณภูมิ ที นั ง 4D

27 มีนาคม 2563

28 มีนาคม 2563

09.25 น.

15.52 น.

10

ผู้โดยสารสายการบินไทย เที ยวบิน

 TG917 เส้นทาง สหราช

อาณาจักร (ลอนดอนฮีทโธรว์) - 

สุวรรณภูมิ ระบุที นั งไม่ได้ 2 ที นั ง

28 มีนาคม 2563

29 มีนาคม 2563

09.25 น.

15.51 น.

11 งานบวชบ้านห้วยนา อ.ชัยบาดาล .7 มีนาคม 2563 -

12
ร้านก๋วยเต๋ียวและท างานที ศูนย์

ฝึกยุทธวิธีฯ อ.ชัยบาดาล
.8-10 มีนาคม 2563 -

13
ห้องตัดผมศูนย์ฝึกยุทธวิธีฯ อ.ชัย

บาดาล
.11 มีนาคม 2563 -

14
บ้านพักตลาดล านารายณ์ และ

หมอดู ต.ศิลาทิพย์
.14-15 มีนาคม 2563 -

ลพบุรี

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดเชียงราย

19 มีนาคม 2563

หากมีอาการไข้ ร่วมกับ เจ็บคอ มีน้ ามูก หายใจ

เหนื อย หายใจล าบาก อย่างใดอย่างหนึ ง ให้ไปพบ

แพทย์ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้านของท่าน พร้อมกับ

แจ้งข้อมูลเกี ยวกับสถานที เสี ยงดังกล่าว

.20 มีนาคม 2563

ขอให้ท่านที ไม่มีอาการป่วย หยุดงาน/ลดกิจกรรม

ทางสังคม ใส่หน้ากาอนามัย และสังเกตอาการจนครบ

 14 วัน ท่านที มีอาการป่วยให้ไปโรงพยาบาลใกล้

บ้านและติดต่อคลินิกโรคติดต่อทางเดินหายใจพร้อม

แจ้งประวัติเสี ยง โทร.061-3945402,061-3945403

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดนนทบุรี

30 มีนาคม 2563

ขอให้ผู้ที เดินทางสายการบิน เที ยวบิน วันและเวลา

ดังกล่าว ปฏิบัติดังน้ี

1. ท่านที ไม่มีอาการป่วย ให้หยุดงาน ใส่หน้ากา

อนามัย และสังเกตอาการจนครบ 14 วัน 

2. ท่านที มีอาการป่วยให้ไป โรงพยาบาลใกล้บ้านและ

ติดต่อคลิกนิกโรคติดต่อทางเดินหายใจ พร้อมท้ังแจ้ง

ประวัติเสี ยง โทร.061-3945402,061-3945403

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดนนทบุรี

2 เมษายน 2563

นนทบุรี



ล ำดับ จังหวัด สถำนท่ี วันท่ี ช่วงเวลำ ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ ประกำศโดย

1

ผู้ที มีประวัติสัมผัสเครื องเล่นออก

ก าลังกายฝ่ังตรงข้ามโรงเรียน

เทศบาล 3 บริเวณถนนเฉลิมพระ

เกียรติ ร.9

17-18 มีนาคม 2563

ต้ังแต่ 

18.00 น. 

เป็นต้นไป

ให้ท่านมารายงานตัวกับศูนย์บริการสาธารณสุข

เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ทางหมายเลขโทรศัพท์ 

032-222519, 086-6026768, 082-2653649 หรือ

สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

สถานีวิทยุกระจาย

เสียงแห่งประเทศไทย 

จังหวัดราชบุรี

22 มีนาคม 2563

2
บ้านเลขที  88/2 ม.6 ต.เขาขลุง อ.

บ้านโป่ง
เช้า

3
ร้านเสริมสวยคุณกนกอร ม.6 ต.

เขาขลุง อ.บ้านโป่ง
09.00 - 12.00 น.

4
บ้านเลขที  88/2 ม.6 ต.เขาขลุง อ.

บ้านโป่ง

9.00 น.

12.00 - 16.00 น.

5 รพ.สต.เขาขลุง 09.00 - 12.00 น.

6 ช่วงค  า

7 .13 มีนาคม 2563 ช่วงค  า

8
บ้านเลขที  88/2 ม.6 ต.เขาขลุง อ.

บ้านโป่ง
เช้า

9
สนามสอบกศน. ห้องสอบที  5 รร.

เทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร)
13.30 - 14.00 น.

10
บ้านเลขที  293 ม.2 ต.เจดีย์หัก อ.

เมืองราชบุรี
บ่าย

11
บ้านเลขที  72/4 ม.8 ต.เขาชะงุ้ม อ.

โพธาราม
ช่วงค  า

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดรำชบุรี

.10 มีนาคม 2563

.12 มีนาคม 2563

บ้านเลขที  72/4 ม.8 ต.เขาชะงุ้ม อ.

โพธาราม

.14 มีนาคม 2563

ให้ผู้ที เคยเดินทางไปยังสถานที ในช่วงวันและเวลาที 

ระบุ ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที สาธารณสุข ณ 

สถานพยาบาลใกล้บ้านภายในวันที  1 เมษายน 2563 

เพื อรับค าแนะน าในการสังเกตอาการตนเอง

ศูนย์บัญชาการ

เหตุการณ์ป้องกันและ

แก้ไขปัญหา โรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) จังหวัด

ราชบุรี

25 มีนาคม 2563

26 มีนาคม 2563

ราชบุรี



ล ำดับ จังหวัด สถำนท่ี วันท่ี ช่วงเวลำ ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ ประกำศโดย

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดรำชบุรี

ราชบุรี

12
บ้านเลขที  293 ม.2 ต.เจดีย์หัก อ.

เมืองราชบุรี
เช้า

13
สนามสอบกศน. ห้องสอบที  4 รร.

เทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร)
15.10 - 15.50 น.

14
งานศพ บ้านเลขที  72/4 ม.8 บ้าน

หนองมะค่า ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม
.15 มีนาคม 2563 20.00 น.

15

เคลื อนศพจากบ้านเลขที  72/4 ม.8

 บ้านหนองมะค่า ต.เขาชะงุ้ม อ.โพ

ธาราม ไปวัดหนองมะค่า (ไม่

รอฌาปณกิจ)

09.00 - 12.00 น.

16
บ้านเลขที  88/2 ม.6 ต.เขาขลุง อ.

บ้านโป่ง
10.00 - 16.00 น.

17
ร้านป๋าแอ็ดคาร์แคร์ ใกล้สี แยกเขางู 

(นิสสัน) อ.เมืองราชบุรี
08.00 - 17.00 น.

18 ตลาดนัดเขาช่องพราน 17.30 - 18.00 น.

19

ผู้โดยสารในเที ยวบิน TG 971 ซูริค

 - กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) ใกล้ที นั ง 

21 G

05.30 น.

20 ร้านก๋วยเต๋ียวสี แยกไฟแดงหัวโป่ง 10.00 - 11.00 น.

.15 มีนาคม 2563

.17 มีนาคม 2563ราชบุรี

ศูนย์บัญชาการ

เหตุการณ์ป้องกันและ

แก้ไขปัญหา โรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) จังหวัด

ราชบุรี

25 มีนาคม 2563

26 มีนาคม 2563

.19 มีนาคม 2563

ให้ผู้ที เคยเดินทางไปยังสถานที ในช่วงวันและเวลาที 

ระบุ ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที สาธารณสุข ณ 

สถานพยาบาลใกล้บ้านภายในวันที  1 เมษายน 2563 

เพื อรับค าแนะน าในการสังเกตอาการตนเอง

.20 มีนาคม 2563



ล ำดับ จังหวัด สถำนท่ี วันท่ี ช่วงเวลำ ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ ประกำศโดย

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดรำชบุรี

ราชบุรี

21
ห้างสรรพสินค้าบริเวณสามแยก

กระจับ
11.00 - 12.00 น.

22 ร้านก๋วยเต๋ียวตาพงษ์ 10.00 - 11.00 น.

23 11.00 - 12.00 น.

24 .20 มีนาคม 2563 12.00 - 14.00 น.

25 ธนาคาร ธกส. สาขาบ้านโป่ง 12.00 น.

26
สถานที เรียนพิเศษ บ้านเลขที  

179/1 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง
13.00-16.00 น.

27 ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านโป่ง 11.00 น.

28 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบ้านโป่ง 14.50 น.

29
สถานที สอบพิเศษ (ห้อง 106/2)

บ้านเลขที  179/1 ต.สนามจันทร์
08.30-09.00 น.

10.30-11.00 น.

30 ส านักงานพาณิชย์จ.นครปฐม 10.00-10.30 น.

31 ธกส. สาขาบ้านโป่ง .19 มีนาคม 2563 10.00-10.30 น.

32 ห้าง TMK สาขาบ้านโป่ง .21 มีนาคม 2563 20.00-20.20 น.

33

ห้างโลตัส สาขาบ้านโป่ง (แผนกยา 

ขนม น้ ายาปรับผ้านุ่ม แชมพู ยาสี

ฟันบะหมี กึ งส าเร็จรูปและเครื อง

สังฆทาน และช่องช าระเงิน

.22 มีนาคม 2563 14.00-14.30 น.

34 ธกส. สาขาบ้านโป่ง 09.30-10.00 น.

35 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบ้านโป่ง 11.30-12.00 น.

.17 มีนาคม 2563

.16 มีนาคม 2563

ห้างโลตัส บ้านโป่ง

.19 มีนาคม 2563

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์

ป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) จังหวัดราชบุรี

25 มีนาคม 2563

26 มีนาคม 2563

ราชบุรี

ศูนย์บัญชาการ

เหตุการณ์ป้องกันและ

แก้ไขปัญหา โรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) จังหวัด

ราชบุรี ร่วมกับ

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครปฐม

30 มีนาคม 2563

.18 มีนาคม 2563

.23 มีนาคม 2563

นครปฐม

ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที สาธารณสุข ณ 

สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที เพื อรับค าแนะน าในการ

สังเกตอาการตนเอง ภายในวันที  1 เมษายน 2563

ให้ผู้ที เคยเดินทางไปยังสถานที ในช่วงวันและเวลาที 

ระบุ ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที สาธารณสุข ณ 

สถานพยาบาลใกล้บ้านภายในวันที  1 เมษายน 2563 

เพื อรับค าแนะน าในการสังเกตอาการตนเอง



ล ำดับ จังหวัด สถำนท่ี วันท่ี ช่วงเวลำ ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ ประกำศโดย

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดรำชบุรี

ราชบุรี

36 วัดหว้าเอน ต.โพรงมะเดื อ .115 มีนาคม 2563 09.30 น.

37

รถตู้โดยสาร ท่าทิพวัล เบอร์ 10 

กทม. - นครปฐม

นครปฐม - กทม.

.17 มีนาคม 2563 09.30 น.

13.00 น.

38
รถ ปอ. สาย 515 ทะเบียน 

13-1698 กทม. ลงที สถานีรถไฟ

ศาลายา

.18 มีนาคม 2563
10.30 น.

14.30 น.

39
รถไฟสายธนบุรี - น้ าตกไทรโยก 

จากสถานีศาลายา - ง้ิวราย
.18 มีนาคม 2563 13.00 น.

40

เทสโก้ โลตัส สาขานครชัยศรี 

(รถส่วนบุคคล) รอภรรยาบริเวณ

หน้าศูนย์อาหาร
.20 มีนาคม 2563 12.00 น.

41

รถตู้ทะเบียน 15-6842 กท. เลข

ข้างรถ 978-22 ท่ารถ JKP ชาน

ชาลาที  1 สายใต้ใหม่ - 

ประจวบคีรีขันธ์

.16 มีนาคม 2563 14.45 น.

42

รถมินิบัส ทะเบียน 16-2418

กรุงเทพฯ เลขข้างรถ 985-20

กรุงเทพ - ปราณบุรี ท่ารถจักรพันธ์

ทัวร์ ชานชาลาที  7 ออกจากหมอชิต

.12 มีนาคม 2563 14.00 น.

ประจวบคีรีขันธ์

นครปฐม

คณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

24 มีนาคม 2563

ผู้ที เดินทางมากับรถโดยสารประจ าทางดังกล่าว ให้

มาตรวจร่างกายที โรงพยาบาลในพ้ืนที ที ท่านอาศัยอยู่

โดยด่วน

ผู้ที เดินทางมากับรถโดยสาร สถานที  ตามวัน เวลา

ดังกล่าว ให้ติดต่อคลินิกโรคติดต่อทางเดินหายใจ 

และแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที สาธารณสุข ณ สถาน 

พยาบาลใกล้บ้าน และสังเกตอาการจนครบ 14 วัน 

กรอกข่อมูลออนไลน์ที  http://gg.gg/covidnpt

ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 

19 (COVID-19) 

จังหวัดนครปฐม

27 มีนาคม 2563

31 มีนาคม 2563



ล ำดับ จังหวัด สถำนท่ี วันท่ี ช่วงเวลำ ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ ประกำศโดย

1
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบ่อวิน ต.

บ่อวิน
20-22 มีนาคม 2563

2
ร้านจ าหน่ายอาหาร A la 

Champagne

3 ร้านจ าหน่ายอาหาร ครัวปรีชา

4
ห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส 

ชลบุรี ช้างเซนทรัลชลบุรี

5
ห้างสรรพสินค้า แหลมทองบาง

แสน

6
ส านักงานสาขาไทยประกันชีวิต 

สาขาบ้านสวน ต.บ้านสวน

7 สะพานราชเทวี แหลมแท่น

8
ร้านจ าหน่ายอาหาร Hermes 

Bangsaen

9
โต๊ะสนุกเกอร์ บริเวณหน้า

โรงพยาบาลเอกชล 2
.18 มีนาคม 2563

10
ร้านจ าหน่ายอาหาร หน้ามนหนม

หวาน บางแสน

11
สถานประกอบการ Seafood 

Club บางแสน

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 6 จังหวัดชลบุรี

ชลบุรี

ขอให้ผู้ที เดินทางไปยังสถานที ดังกล่าว ท าการกักตัว 

เพื อสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน หากมี

อาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีอาการทางระบบทางเดิน

หายใจ ให้รีบเข้ารับการตรวจรักาที โรงพยาบาลของ

รัฐในพ้ืนที ทันที สอบถามที หมายเลข 0-3811-9777

คณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี

27 มีนาคม 2563

-

.20 มีนาคม 2563

-

.17 มีนาคม 2563

.22 มีนาคม 2563



ล ำดับ จังหวัด สถำนท่ี วันท่ี ช่วงเวลำ ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ ประกำศโดย

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 6 จังหวัดชลบุรี

ชลบุรี

ขอให้ผู้ที เดินทางไปยังสถานที ดังกล่าว ท าการกักตัว 

เพื อสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน หากมี

อาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีอาการทางระบบทางเดิน

หายใจ ให้รีบเข้ารับการตรวจรักาที โรงพยาบาลของ

รัฐในพ้ืนที ทันที สอบถามที หมายเลข 0-3811-9777

คณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี

27 มีนาคม 2563

-

12
อู่ซ่อมรถยนต์ อู่รถป๊อบช่างจ๊ะ หัว

ล าโพง

13 ร้านจ าหน่ายอาหาร เจ้ยุ้ย

14
ร้านจ าหน่ายอาหาร ครัวป้าไหม 

สาขานอก
.22 มีนาคม 2563

15
สถานประกอบการ Warehouse 

Pub & Restaurant บางแสน
.23 มีนาคม 2563

16
สถานประกอบการ คาเฟ่ เดอ บีช

 พัทยา

17
ร้านจ าหน่ายอาหาร คนล่าฝัน 

พัทยาเหนือ

18
สถานประกอบการ บาร์เบียร์ ซอย

 6 พัทยา

23 กุมภาพันธ์ - 

26 มีนาคม 2563

19
สถานประกอบการอินฟีนิต้ี 20 

ซอย 6 ต.ศรีราชา
1-15 มีนาคม 2563

20
รถตู้ BH หมายเลข 9 

ระยอง - หมอชิต (ผู้โดยสาร)

17 มีนาคม 2563

18 มีนาคม 2563

19 มีนาคม 2563

12.00 น.

14.00 น.

10.30 น.

21
รถตู้ ทะเบียน 10-107-99 ระยอง

 - โรงเกลือ
11-13 มีนาคม 2563 09.00 น.

ชลบุรี

ขอให้ผู้ที เดินทางไปยังสถานที ดังกล่าว ท าการกักตัว 

เพื อสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน หากมี

อาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีอาการทางระบบทางเดิน

หายใจ ให้รีบเข้ารับการตรวจรักาที โรงพยาบาลของ

รัฐในพ้ืนที ทันที สอบถามที หมายเลข 0-3811-9777

คณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี

27 มีนาคม 2563

-

ระยอง

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดระยอง 

24 มีนาคม 2563

ติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 

เบอร์โทรศัพท์ 081- 8657090 ด่วน

.15 มีนาคม 2563

.20 มีนาคม 2563



ล ำดับ จังหวัด สถำนท่ี วันท่ี ช่วงเวลำ ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ ประกำศโดย

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 6 จังหวัดชลบุรี

ชลบุรี

ขอให้ผู้ที เดินทางไปยังสถานที ดังกล่าว ท าการกักตัว 

เพื อสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน หากมี

อาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีอาการทางระบบทางเดิน

หายใจ ให้รีบเข้ารับการตรวจรักาที โรงพยาบาลของ

รัฐในพ้ืนที ทันที สอบถามที หมายเลข 0-3811-9777

คณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี

27 มีนาคม 2563

-

23 สถานีรถไฟสระแก้ว .25 มีนาคม 2563

24
ท่ารถตู้บริเวณแยกไฟแดงเข้า

ตลาดสดสระแก้ว

25
โดยสารรถตู้ สถานีสระแก้ว - อ.

วังน้ าเย็น

26
ร้านโทรศัพท์ ปากทางเข้าตลาดสด

เทียนทอง อ.วังน้ าเย็น
.27 มีนาคม 2563

27 ปราจีนบุรี

ผู้โดยสารสายการบินไทย เที ยวบิน

 TG911 เส้นทาง ประเทศอังกฤษ

 - สุวรรณภูมิ เลขที นั ง 45K 44H 

44K 45H

29 มีนาคม 2563

30 มีนาคม 2563

12.34 น.

06.00 น.

ท่านที ไม่มีอาการป่วย ให้หยุดงาน ใส่หน้ากากอนามัย

 และสังเกตอาการจนครบ 14 วัน

ท่านที มีอาการป่วยให้ไป โรงพยาบาลใกล้บ้าน พร้อม

ท้ังแจ้งประวัติเสี ยง 

โทร. 037-211-626 ต่อ 120,108

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดปราจีนนบุรี

4 เมษายน 2563

สระแก้ว -

ขอให้ผู้ที เดินทางหรืออยู่ในช่วงวัน เวลา สถานที 

ดังกล่าวได้เฝ้าระวังตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ ามูก

 หายใจล าบาก ขอให้แจ้งโรงพยาบาลใกล้บ้าน

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดสระแก้ว 

1 เมษายน 2563

.26 มีนาคม 2563



ล ำดับ จังหวัด สถำนท่ี วันท่ี ช่วงเวลำ ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ ประกำศโดย

1 โรงเหล้ามิตรภาพ .7 มีนาคม 2563 00.00 - 03.30 น.

2 ตะวันแดงขอนแก่น .8 มีนาคม 2563 00.00 - 02.30 น.

3 ร้านซอดแจ้ง หมูกระทะ ชิวชิว .12 มีนาคม 2563 21.00 น.

4 ตะวันแดงขอนแก่น .15 มีนาคม 2563 00.59 น.

5 ตลาดหนองไผ่ล้อม .16 มีนาคม 2563 17.00 น.

6 ตะวันแดงขอนแก่น .16 มีนาคม 2563 02.00 น.

7

ผู้โดยสารสายการบินไทยสมายล์ 

เที ยวบินที  WE042 เดินทางจาก

สุวรรณภูมิ - ขอนแก่น

.20 มีนาคม 2563
11.00 น.

12.00 น.

ติดต่อสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านด่วน 

เนื องจากท่านเป็นผู้ที มีความเสี ยงต่อการติดเช้ือ 

COVID-19 เพื อรับการตรวจรักษาและรับค าแนะน า

การสังเกตอาการตนเอง

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดขอนแก่น 

27 มีนาคม 2563

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแก่น

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดขอนแก่น

ขอนแก่น

รายงานตัวแสดงตนกับเจ้าหน้าที สาธารณสุข ณ 

สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที ภายในวันที  30 มีนาคม

 2563



ล ำดับ จังหวัด สถำนท่ี วันท่ี ช่วงเวลำ ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ ประกำศโดย

1 ตลาดสดแม่ส าเนียง อ.เมือง 10.00 น.

2
ร้านสุกรีเภสัช สาขาตลาดแม่

ส าเนียง อ.เมือง
11.00 น.

3
ตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย สาขา

หนองบัวล าภู
10.00 น.

4
ร้านเสรีการไฟฟ้า ติดธนาคาร

กรุงเทพ สาขาหนองบัวล าภู
11.00 น.

5

ตลาดสดแม่ส าเนียง อ.เมือง

เขียงเน้ือและเขียงหมู

ร้านชาไข่มุกใต้สะพานลอย
11.30 น.

12.00 น.

6 ร้านลัดดาพานิชย์ ต.กุดจิก
27 มีนาคม 2563

29 มีนาคม 2563

18.00 น.

-

7 ร้านเสริมสวยเหมียว ต.กุดจิก
24 มีนาคม 2563

28 มีนาคม 2563

19.00 น.

16.00 น.

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธำนี

.27 มีนาคม 2563

.24 มีนาคม 2563

ขอให้ผู้ที เคยเดินทางไปยังสถานที ในช่วงวันและเวลา

ที ระบุไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที สาธารณสุข ณ 

สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที เพื อรับค าแนะน าในการ

ปฏิบัติตัวต่อไป

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง

 ป้องกัน และควบคุม

โรค COVID-19 

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดหนองบัวล าภู

31 มีนาคม 2563

หนองบัวล าภู



ล ำดับ จังหวัด สถำนท่ี วันท่ี ช่วงเวลำ ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ ประกำศโดย

1 สนามไก่ชน อ.โนนไทย .7 มีนาคม 2563 11.00 – 20.00 น.

2 มวยตู้ ต.กุดจิก อ.สูงเนิน .8 มีนาคม 2563 12.00 – 20.00 น.

3 ธ.กรุงไทย สาขาสามแยกปักฯ 10-12 มีนาคม 2563 07.00 - 17.00 น.

4
บขส.ใหม่ รถประจ าทาง บ.เฉลิม

พล ขนส่งปลายทาง อ.ประทาย
.13 มีนาคม 2563 07.00 - 17.00 น.

5
บ.หนองหัวช้าง ต.โคกส าราญ

อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
.14 มีนาคม 2563 11.00 - 20.00 น.

6

บขส.ใหม่ รถประจ าทาง

บ.เฉลิมพล ขนส่งปลายทาง 

อ.ประทาย

.15 มีนาคม 2563 18.30 - 20.00 น.

7 ธ.กรุงไทย สาขาสามแยกปักฯ 16-19 มีนาคม 2563 07.00 - 17.00 น.

8
ผู้โดยสารเที ยวบิน TG 917 

ลอนดอน - กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

16 มีนาคม 2563

17 มีนาคม 2563
21.30 - 16.00 น.

รายงานตัว เพื อแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที ที กลุ่มงาน

ควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

โทร.044-617241

ส านักงานสาธารณสุข

บุรีรัมย์ 

25 มีนาคม 2563

9

ผู้โดยสารรถทัวร์หมายเลข 

832-222 จากท่ารถบริษัท ชิน

เกียรติโคราช สายภูเก็ต - 

อุบลราชธานี

22 มีนาคม 2563

23 มีนาคม 2563

15.00 น.

20.00 น.

ให้ท่านโทรแจ้งข้อมูลเพื อรายงานตัวที กลุ่มงาน

ควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.

 044-617241

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดบุรีรัมย์

1 เมษายน 2563

บุรีรัมย์

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครรำชสีมำ

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครราชสีมา

24 มีนาคม 2563

ขอให้ไปพบแพทย์แจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที  ณ 

สถานพยาบาลใกล้บ้าน (เป็นผู้มีความเสี ยงติดเช้ือ)
นครราชสีมา

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครราชสีมา



ล ำดับ จังหวัด สถำนท่ี วันท่ี ช่วงเวลำ ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ ประกำศโดย

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครรำชสีมำ

ขอให้ไปพบแพทย์แจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที  ณ 

สถานพยาบาลใกล้บ้าน (เป็นผู้มีความเสี ยงติดเช้ือ)
นครราชสีมา

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครราชสีมา10 ตลาดช่องจอม อ.กาบเชิง .15 มีนาคม 2563 13.00 – 14.00 น.

11
งานศพ ม.3 ต.ล าดวน 

อ.ล าดวน
.16 มีนาคม 2563 19.00 – 23.00 น.

12

ผู้โดยสารรถทัวร์นครชัยแอร์ First

 Class 30 ที นั ง ระยอง - สุรินทร์

 รหัสเที ยว 8224 (ออกจากพัทยา)

22 มีนาคม 2563

23 มีนาคม 2563

21.10 น.

04.30 น.

ตำมผู้โดยสำรได้ครบทุกคนแล้ว

26 มีนำคม 2563

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดสุรินทร์

26 มีนาคม 2563

13
ผู้โดยสารสายการบิน Thai 

Vietjet Air เที ยวบิน VZ-303 

เส้นทางภูเก็ต - ดอนเมือง

12.00 น.

13.00 น.

14
ผู้โดยสารสายการบิน NOK Air 

เที ยวบิน DD9608 เส้นทางดอน

เมือง - บุรีรัมย์

17.25น.

18.30 น.

15

ผู้โดยสารรถทัวร์นครชัยแอร์ First

 Class 30 ที นั ง ระยอง - สุรินทร์

 รหัสเที ยว 8224 เลขรถ 588-276

28 มีนาคม 2563

29 มีนาคม 2563

20.10 น.

04.30 น.

ขอให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที สาธารณสุข ณ 

สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที เพื อรับการตรวจและ

ค าแนะน าในการสังเกตอาการตนเอง โทร.

09-2599-5108

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดสุรินทร์

31 มีนาคม 2563

สุรินทร์

.24 มีนาคม 2563

ขอให้เข้ารายงานตัวกับเจ้าหน้าที สาธารณสุข ณ 

สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที เพื อรับการตรวจและ

ค าแนะน าในการสังเกตอาการตนเอง 

โทร. 09-2599-5108 , 0-4451-3999 (ในเวลา

ราชการ)

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดสุรินทร์

27 มีนาคม 2563

ไปรายงานตัวและแจ้งอสม. ผู้ใหญ่บ้าน หรือ

เจ้าหน้าที สาธารณสุขในพ้ืนที ทันที เพื อรับค าแนะน า

ข้อมูลด้านสุขภาพ การสังเกตอาการ และการตรวจ

รักษา ภายในวันที  30 มีนาคม 2563

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดสุรินทร์

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดบุรีรัมย์ 

22 มีนาคม 2563



ล ำดับ จังหวัด สถำนท่ี วันท่ี ช่วงเวลำ ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ ประกำศโดย

1 ตะวันแดง .9 มีนาคม 2563 -

2 มิกซ์ผับ .9 มีนาคม 2563 -

3 ริคโก้ .12 มีนาคม 2563 .

4 ยูบาร์ 13-14 มีนาคม 2563 -

5 ร้านอาหารชมจันทร์ .14 มีนาคม 2563 -

6

ผู้โดยสารสายการบินนกแอร์ 

เที ยวบิน DD9325 อุบล - ดอน

เมือง

.15 มีนาคม 2563

(เริ มป่วย 16-29 มี.ค. 63)

7
ผู้โดยสารรถทัวร์นครชัยแอร์ 

กรุงเทพฯ - อุบล

.16 มีนาคม 2563

(เริ มป่วย 17-30 มี.ค. 63)
22.00 น.

8
ผู้โดยสารแท็กซี  บ.บริการดี อุบล

จ ากัด ทข.486

.19 มีนาคม 2563 

(เริ มป่วย 20 มี.ค. 63)
-

9

ผู้โดยสารสายการบินนกแอร์ 

เที ยวบิน FD 7103 หาดใหญ่-ดอน

เมือง ที นั ง 34 H

07.25 น.

10

ผู้โดยสารสายการบินนกแอร์ 

เที ยวบิน DD 9324 ดอนเมือง-

อุบลราชธานี ที นั ง 56 A

-

11
ผู้โดยสารรถตู้ VIP สาย 4388 

อุบล-พิบูล-บุณฑริก
15.50 - 19.20 น.

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 10 จังหวัดอุบลรำชธำนี

1. หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ และมีอาการทางระบบ

ทางเดินหายใจให้เข้ารับการตรวจรักษาและแจ้งให้

เจ้าหน้าที สาธารณสุขในพ้ืนที ทราบ ทันที 

2. หากไม่มีอาการดังกล่าว ควรแยกตัวสังเกตอาการ

และหลีกเลี ยงการใกล้ชิดผู้อื นในที พ านัก หรือพัก

อาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันเดินทางมาถึง

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้

ภาวะฉุกเฉิน โรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 

จังหวัดอุบลราชธานี

22 มีนาคม 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัด

อุบลราชธานี 

19 มีนาคม 2563

อุบลราชธานี

กักกันตัวเอง 14 วัน นับต้ังแต่ไปสถานที ดังกล่าว 

หากมีอาการให้แจ้งกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.

อุบลราชธานี

.29 มีนาคม 2563

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้

ภาวะฉุกเฉิน โรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 

จังหวัดอุบลราชธานี

31 มีนาคม 2563

1. หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ และมีอาการทางระบบ

ทางเดินหายใจให้เข้ารับการตรวจรักษาและแจ้งให้

เจ้าหน้าที สาธารณสุขในพ้ืนที ทราบ ทันที 

2. หากไม่มีอาการดังกล่าว ควรแยกตัวสังเกตอาการ

และหลีกเลี ยงการใกล้ชิดผู้อื นในที พ านัก หรือพัก

อาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันเดินทางมาถึง



ล ำดับ จังหวัด สถำนท่ี วันท่ี ช่วงเวลำ ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ ประกำศโดย

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 10 จังหวัดอุบลรำชธำนี

ผู้ว่าราชการจังหวัด

อุบลราชธานี 

19 มีนาคม 2563

อุบลราชธานี

กักกันตัวเอง 14 วัน นับต้ังแต่ไปสถานที ดังกล่าว 

หากมีอาการให้แจ้งกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.

อุบลราชธานี

12

ผู้ที เดินทางสายการบิน KLM 

เที ยวบินที  0875 เส้นทาง อัม

สเตอร์อัม - สุวรรณภูมิ ทุกแถว 

(ยกเว้นแถวที  20-24)

.28 มีนาคม 2563 17.00 น.

13

ผู้ที เดินทางสายการบิน ไทยสไมล์ 

เที ยวบิน WE024 เส้นทาง 

สุวรรณภูมิ - อุบลราชธานี ทุกแถว

 (ยกเว้นแถวที  46-50)

.30 มีนาคม 2563 12.20 น.

14
ร้านนวดแผนโบราณ สมาคมคน

ตาบอด หลังโรงเรียนมุกดาหาร
.16 มีนาคม 2563 -

15 ร้านข้าวมันไก่ ตาตแคน ซอย 12

16 โชว์รูมรถ MG มุกดาหาร

17 ร้านอาหารแพเจ้าส าราญ 18.00-21.00 น.

18
ร้านข้าวต้มบาทเดียว สาขา 1 

ตรงข้าม บขส. มุกดาหาร
21.00-22.00 น.

19
ร้านพงษ์ลาบแซ่บ ใกล้วัดค าสาย

ทอง อ.เมืองมุกดาหาร
11.00-13.00 น.

20
ตลาดไนท์บ๊อคซ์ ทางไปหอแก้ว

มุกดาหาร
20.00-22.00 น.

21 ผับ NOX หน้าโรงแรมริเวอร์ซิต้ี 22.00-24.00 น.

-

.19 มีนาคม 2563

.18 มีนาคม 2563

.20 มีนาคม 2563

ขอให้ผู้โดยสารที เดินทางพร้อมพาหนะน้ี สังเกต

ตนเอง หากมีอาการไข้ร่วมกับ อาการ 1 อย่างต่อไปน้ี

 เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก หายใจเหนื อย ภายใน 14 

วัน ให้แจ้งเจ้าหน้าที สาธารณสุขในพ้ืนที  พร้อมให้

ประวัติการเดินทางว่าโดยสารมาพร้อมกับผู้ป่วย

ยืนยันติดเช้ือไวรัสโคโรนา (กลุ่มเสี ยงต  า)

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้

ภาวะฉุกเฉิน โรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 

จังหวัดอุบลราชธานี

1 เมษายน 2563

อุบลราชธานี

มุกดาหาร

ศูนย์บัญชาการ

เหตุการณ์ COVID-19 

จ.มุกดาหาร 

โทร.042-612942 

28 มีนาคม 2563

ขอให้ผู้ที เดินทางไปยังสถานที ดังกล่าว ในวันและ

เวลาที ระบุ ได้อยู่สังเกตอาการที บ้านเป็นเวลา 14 วัน

 หากพบอาการผิดปกติ เช่น ไข้ ไอ จาม เจ็บคอ หรือ

 ปวดเมื อยตามกล้ามเน้ือให้รีบพบแพทย์เพื อท าการ

ตรวจวินิจฉัย



ล ำดับ จังหวัด สถำนท่ี วันท่ี ช่วงเวลำ ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ ประกำศโดย

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 10 จังหวัดอุบลรำชธำนี

ผู้ว่าราชการจังหวัด

อุบลราชธานี 

19 มีนาคม 2563

อุบลราชธานี

กักกันตัวเอง 14 วัน นับต้ังแต่ไปสถานที ดังกล่าว 

หากมีอาการให้แจ้งกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.

อุบลราชธานี22 มุกดาหาร
ร้านขนส่งพัสดุ J&T Express ทาง

ไปหอแก้วมุกดาหาร
.22 มีนาคม 2563

10.00-11.00 น.

16.00-17.00 น.

ขอให้ผู้ที เดินทางไปยังสถานที ดังกล่าว ในวันและ

เวลาที ระบุ ได้อยู่สังเกตอาการที บ้านเป็นเวลา 14 วัน

 หากพบอาการผิดปกติ เช่น ไข้ ไอ จาม เจ็บคอ หรือ

 ปวดเมื อยตามกล้ามเน้ือให้รีบพบแพทย์เพื อท าการ

ตรวจวินิจฉัย

ศูนย์บัญชาการ

เหตุการณ์ COVID-19 

จ.มุกดาหาร 

โทร.042-612942 

28 มีนาคม 2563

23

ผู้ที เดินทางสายการบิน KLM 

เที ยวบินที  0875 เส้นทาง อัม

สเตอร์อัม - สุวรรณภูมิ แถวที  

20-24

.28 มีนาคม 2563 17.00 น.

24

ผู้ที เดินทางสายการบิน ไทยสไมล์ 

เที ยวบิน WE024 เส้นทาง 

สุวรรณภูมิ - อุบลราชธานี แถวที  

46-50

12.20 น.

25

ผู้โดยสารรถตู้ คันที  17 ทะเบียน 

10-0251 จากสถานีขนส่ง

อุบลราชธานี - อ านาจเจริญ (ทุก

คน)

14.30 น.

.30 มีนาคม 2563

ขอให้ผู้โดยสารที เดินทางพร้อมพาหนะน้ี กักแยกตัว

เอง 14 วัน หากมีอาการไข้ร่วมกับ อาการ 1 อย่าง

ต่อไปน้ี เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก หายใจเหนื อย ให้

โทรศัพท์แจ้งโรงพยาบาลในพ้ืนที  เพื อรับตัวเข้าตรวจ

รักษาในโรงพยาบาล พร้อมให้ประวัติการเดินทางว่า

โดยสารมาพร้อมกับผู้ป่วยยืนยันติดเช้ือไวรัสโคโรนา

ติดต่อ นายธีระยุทธ มุจรินทร์ หัวหน้ากลุ่มงาน

ควบคุมโรคติดต่อ 086-651-5424 ด่วน

คณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัด

อ านาจเจริญ

1 เมษายน 2563

อ านาจเจริญ



ล ำดับ จังหวัด สถำนท่ี วันท่ี ช่วงเวลำ ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ ประกำศโดย

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 10 จังหวัดอุบลรำชธำนี

ผู้ว่าราชการจังหวัด

อุบลราชธานี 

19 มีนาคม 2563

อุบลราชธานี

กักกันตัวเอง 14 วัน นับต้ังแต่ไปสถานที ดังกล่าว 

หากมีอาการให้แจ้งกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.

อุบลราชธานี26 ศรีสะเกษ

ขอความร่วมมือผู้ที โดยสารรถ

ประจ าทาง นครชัยแอร์ เส้นทาง 

ระยอง - อุบลราชธานี เลขรถ 

588-276-BF ถึงศรีสะเกษ

26 มีนาคม 2563

27 มีนาคม 2563

19.20 น.

05.00 น.

หากมีอาการไข้ ร่วมกับมีอาการ 1 อย่าง ต่อไปน้ี เช่น

 ไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก หายใจเหนื อยหอบ ขอให้

รายงานตัวกับเจ้าหน้าที สาธารณสุขใกล้บ้าน พร้อม

ให้ประวัติเดินทางว่าโดยสารมาพร้อมกับผู้ป่วยยืนยัน

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพื อรับค าแนะน าในการ

ปฏิบัติตัว โทร. 0897173501

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดศรีสะเกษ

4 เมษายน 2563



ล ำดับ จังหวัด สถำนท่ี วันท่ี ช่วงเวลำ ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ ประกำศโดย

1 ภูเก็ต ซอยบางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้
27 มีนาคม - 10 เมษายน 

2563

ห้ามบุคคล ยานพาหนะ เข้าถนนสายดังกล่าว

ตลอดเวลา ยกเว้นผู้ที พ านักในเขตพ้ืนที ดังกล่าว เป็น

ระยะเวลา 14 วัน

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดภูเก็ต

27 มีนาคม 2563

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 11 จังหวัดนครศรีธรรมรำช



ล ำดับ จังหวัด สถำนท่ี วันท่ี ช่วงเวลำ ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ ประกำศโดย

1
มินิบัสหมายเลข 4 

สนามบิน - ตัวเมืองหาดใหญ่
.13 มีนาคม 2563 10.00 น.

รายงานตัวที แผนกตรวจโรคติดต่อทางเดินหายใจ ณ 

โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านทันที เพื อรับการตรวจ

รักษาและสังเกตอาการตนเองจนถึงวันที  27 มีนาคม 

2563

ส านักประชาสัมพันธ์

จังหวัดสงขลา 

20 มีนาคม 2563

2 สนามกีฬาจิระนคร อ.หาดใหญ่ 14-15 มีนาคม 2563 16.00 – 19.00 น.

ให้แยกตัวเพื อสังเกตอาการตนเองจนถึงวันที  29 

มีนาคม 2563 หากมีอาการไข้ร่วมกับอาการหวัด ให้

รีบพบแพทย์เพื อตรวจรักษาทันที

ส านักประชาสัมพันธ์

จังหวัดสงขลา 

20 มีนาคม 2563

3

ผู้เดินทางสายการบิน ไทยสไมล์ 

เที ยวบิน WE267 เส้นทาง

สนามบินสุวรรณภูมิ - หาดใหญ่ 

เลขที นั ง 55K 56J และ 56K

.23 มีนาคม 2563 19.40 น.

ติดต่อได้ครบท้ัง 3 คนแล้ว 

ขณะน้ีอยู่ในกำรดูแลของเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข

31 มีนำคม 2563

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดสงขลา

27 มีนาคม 2563

4

ตลาดหน้าโวคท หัวร้ัว อ.หาดใหญ่

 ระหว่างร้านขายปลาเผาและขาย

ลอตเตอรี 

.17-25 มีนาคม 2563 16.00-20.00 น.

5
รถมินิบัส บริษัทสหยะลา 

หาดใหญ่ - ยะลา
.16 มีนาคม 2563 17.00 น.

6
เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ ช้ัน 1 

โซนเส้ือผ้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต
.15 มีนาคม 2563 14.00-16.00 น.

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดสงขลา 

4 เมษายน 2563

สงขลา

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 12 จังหวัดสงขลำ

1. หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ และมีอาการทางระบบ

ทางเดินหายใจให้เข้ารับการตรวจรักษาและแจ้งให้

เจ้าหน้าที สาธารณสุขในพ้ืนที ทราบ ทันที 

2. หากไม่มีอาการดังกล่าว ควรแยกตัวสังเกตอาการ

และหลีกเลี ยงการใกล้ชิดผู้อื นในที พ านัก หรือพัก

อาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันเดินทางถึงภูมิล าเนา 

โทรติดต่อศูนย์ปฏิบิตการฉุกเฉินด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข (EOC) จ.สงขลา 

โทร 074-311170, 074-536504-7, 093-5766411 

(จันทร์-อาทิตย์ 08.30-16.30 น.)



ล ำดับ จังหวัด สถำนท่ี วันท่ี ช่วงเวลำ ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ ประกำศโดย

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 12 จังหวัดสงขลำ

7 สงขลา

ผู้โดยสารสายการบินนกแอร์ 

เที ยวบินที  DD7103 เส้นทาง

หาดใหญ่ - ดอนเมือง เลขที นั ง 

34A (ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด 2 

แถวหน้า-หลังครบแล้ว เว้นที นั ง 

34A)

.29 มีนาคม 2563 07.55 น.

1. หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ และมีอาการทางระบบ

ทางเดินหายใจให้เข้ารับการตรวจรักษาและแจ้งให้

เจ้าหน้าที สาธารณสุขในพ้ืนที ทราบ ทันที 

2. หากไม่มีอาการดังกล่าว ควรแยกตัวสังเกตอาการ

และหลีกเลี ยงการใกล้ชิดผู้อื นในที พ านัก หรือพัก

อาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันเดินทางถึงภูมิล าเนา 

โทรติดต่อศูนย์ปฏิบิตการฉุกเฉินด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข (EOC) จ.สงขลา โทร 074-311170, 

074-536504-7, 093-5766411 (จันทร์-อาทิตย์ 

08.30-16.30 น.)

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดสงขลา 

4 เมษายน 2563

8 ตรัง

ผู้โยสารรถตู้หมายเลข 8 ทะเบียน

 10-1790 ตรัง เดพินทางจาก 

บขส.ตรัง - กระบี 

.23 มีนาคม 2563 08.30-10.30 น.
ขอให้ผู้โดยสารรถตู้ดังกล่าว จ านวน 8 คน ติดต่อ

เจ้าหน้าที สาธารณสุขใกล้บ้านโดยด่วน

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดตรัง

31 มีนาคม 2563


