
ผลการด าเนินงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ 

(Coronavirus Disease (COVID-19 ))  
จังหวัดล าพูน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
 



ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ภาพการกระจายตัว
ของผู้ติดเชื้อโคโรน่า 
๒๐๑๙ หรือโรคโควิด 
๑๙ ประเทศไทย 



ข้อมูลจ านวนผู้ป่วย
โคโรน่า ๒๐๑๙ 
ประเทศไทย  

ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 



สถานการณ์จังหวัด
ล าพูน ณ วันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๓ 



ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดล าพูน 
-อาศัยอ านาจตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพ่ือก าหนดมาตรการ  และแนวทางปฏิบัติในการควบคุม
ป้องกันโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 

ฉบับท่ี  สาระส าคัญ สถานะ 
1 -มาตรการด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคติดต่ออันตราย     โดยก าหนดแนวปฏิบัติการ

เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวในประเทศกลุ่มเส่ียง/ประเทศท่ีมิใชก่ลุ่มเส่ียงฯ/    
การด าเนินการเตรียมความพร้อมของส่วนราชการ หน่วยงาน     ในสังกัดฯ 

17 มี.ค. 2563 
เป็นต้นไป 

2 -การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 
19 จังหวัดล าพูน 

ยกเลิก 

(โดยประกาศฯ ฉบับท่ี 4 
พ.ศ. 2563 ลว.  

27 มี.ค. 2563) 
3 -แนวทางและมาตรการในการจัดกิจกรรมประเพณวีันสงกรานตป์ระจ าปี พ.ศ. 2563 โดยให้

งดจัดกิจกรรมขบวนแห่ มหรสพ การแสดง และการประกวดต่างๆ หรือกิจกรรมอื่นๆ ท่ีมี
ลักษณะเป็นการชุมนุมหรือรวมคนมาอยู่ในสถานที่เดียวกันจ านวนมาก ยกเว้นเป็นกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมทางศาสจนาสามารถด าเนินการได้ แต่ต้องมี
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ 

15 มี.ค. 2563 
เป็นต้นไป 

การออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดล าพูนจ านวน ๖ ฉบับ 



ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดล าพูน 
-อาศัยอ านาจตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญตัิโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อก าหนดมาตรการ  และแนวทางปฏบิัติใน
การควบคุมป้องกันโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 

ฉบับที่  สาระส าคัญ สถานะ 
4 -การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโค

วิด 19 จังหวัดล าพูน โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติกรณีผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศที่
ประกาศเป็นเขตติดโรคติดตอ่/ประเทศที่เป็นพื้นที่ระบาดต่อเนือ่ง/ประเทศหรือพื้นที่อื่นๆ/
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน กรณีมีผู้เดินทาง
กลับมาจากกรุงเทพมหานครและประมณฑล และต่างจังหวัดทุกจังหวัด 

27 มี.ค. 2563 
เป็นต้นไป 

5 -มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโค
วิด 19 จังหวัดล าพูน ส าหรับกิจกรรมหรือพิธีการทางสังคมตามประเพณมีงคล และ
อวมงคลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดล าพูน 

27 มี.ค. 2563 
เป็นต้นไป 

6 -มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 
19 จังหวัดล าพูน โดยให้กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชือ้โควิด-19 ได้ง่าย อยู่ใน
เคหะสถาน หรือบริเวณที่พ านักของตน เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชือ้จาก
สภาพแวดล้อมภายนอก เว้นแต่บุคคลดังกล่าว    มีความจ าเป็น เช่น พบแพทย์ การ
รักษาพยาบาล การปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ ต้องได้รับอนุญาตจากข้าราชการพลเรือน ซึ่งเป็น
ผู้ปฏิบัติงานใน รพ.สต./สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ/สาธารณสุขอ าเภอ ในเขตพื้นที่ฯ 

28 มี.ค. 2563 
ถึง  

30 เม.ย. 2563 



ค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดล าพูน   

-อาศัยอ านาจตามมาตรา 22 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ให้ปิดสถานท่ี 

ที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคเป็นการชั่วคราว โดยสั่งปิดเฉพาะส่วนหรือท้ังหมด 
  

ฉบับที ่ สาระส าคัญ สถานะ   

1/๒๕๖๓  
ลว. 

20 มี.ค. 2563 

-มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 
19 

ยกเลิก 

(โดยค าสั่งฯ  
ที่ 2/2563 

ลว.  
23 มี.ค. 2563) 

  

2/2563 
ลว.  

23 มี.ค. 2563 

-มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 
19 จังหวัดล าพูน โดยให้ปิดสถานท่ีในพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูนเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันท่ี 24 
มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. ถึงวันท่ี 14 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น. และห้ามร้านธง
ฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น จังหวัดล าพูน/สถานประกอบกิจการ   ที่จัดให้มี
โรงอาหาร หรือสถานท่ีรับประมานอาหารร่วมกันของพนักงาน เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใด/
สถานท่ีจ าหน่ายสินค้าที่มีผู้มาจ าหน่ายสินค้ารวมกันหลายราย นอกเหนือจากตลาดตาม
ข้อ 2(4) กระท าการใดที่เป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบดของโรค ตามหลักเกณฑ์แนบท้าย
ค าสั่งฯ 

ตั้งแต่ 
24 มี.ค. 2563 

ถึง 
14 เม.ย. 2563 

การออกค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดล าพูนจ านวน ๔ ฉบับ 



ค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดล าพูน   

-อาศัยอ านาจตามมาตรา 22 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญตัิโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ให้ปิดสถานที่ 
ที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคเป็นการชั่วคราว โดยสั่งปิดเฉพาะส่วนหรือทัง้หมด 

  

ฉบับที่ สาระส าคัญ สถานะ   

3/2563 
ลว.  

23 มี.ค. 
2563 

-การด าเนินการตามมาตการป้องกันและลดความเสีย่งการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ของจังหวัดล าพูน      โดยก าหนดการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ/หน่วยงาน การออกค าสั่งให้ข้าราชการ
และบุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านหรือ  ที่พักฯ , การจัดอาคารสถานที่
ปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่ประชาชน , การสนับสนุนวัสดุเวชภัณฑ์และการ
ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อฯ ขององค์การบริการส่วนจังหวัดล าพูน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 

ตั้งแต่ 
24 มี.ค. 2563 

เป็นต้นไป 

4/2563 
ลว. 

26 ม.ีค. 
2563 

-มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโควิด 19 จังหวัดล าพูน โดยให้ปิดสถานที่ในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนเป็นการ
ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 14 
เมษายน 2563 เวลา 24.00 น. 

ตั้งแต่ 
27 มี.ค. 2563 

ถึง 
14 เม.ย. 2563 



ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนขอเรียนชี้แจงเรื่องแจ้งข้อมูลข่าวสารcovid-19 
ผ่านช่องทางดังนี้ 
1.ผ่านทางอีเมล์ : covid19lamphun@hotmail.com 
2.สอบถามข้อมูลผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 0620197187 / 053 093725-6 ต่อ 111 
3.ปรึกษาสุขภาพจิต 063 5231777 
4.ทางไลน์  Covid19lamphun 
4.ทางหมายเลข1669 
5. ทางหมายเลข 191 
6.ทางช่องทางผ่านอสม. ในระดับหมู่บ้านซึ่งตอนนี้จังหวัดล าพูนของเรามีจ านวน อสม.ทั้งหมด 10,880 
คนกระจายทุกชุมชนซึ่งอสม.จะแจ้งประสานผ่านเจ้าหน้าที่สาธารณสุข.รพสต. 
7.โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
8.ทางช่องทางศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเช้ือไวรัสโคโรนา สสจ.ล าพูน อยู่
บน Facebook https://www.facebook.com/100320121536797/ 
หากพบเห็นหรือทราบว่ามีประชาชนที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือไปเที่ยวกลับมาจากประเทศกลุ่ม
เสี่ยงให้แจ้งแจ้งผ่านช่องทางดังกล่าวเพื่อเป็นการเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ 



ประกาศของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 



ประกาศ คณะกรรมการควบคุม
โรคติดต่อจังหวัด 

ค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ล าพูน 


