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การเตรียมการก่อนเกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉิน 
          ๑. แต่งตั้งคณะท ำงำนเฉพำะกิจเพ่ือก ำกับดูแลแผนเผชิญเหตุและแผนอพยพส ำหรับคนไทยพ้ืนที่ในเขตอำณำของ
สถำนเอกอัครรำชทูตและสถำนกงสุลใหญ่ทั้ง ๓ แห่ง ตำมเขตอำณำ โดยคณะท ำงำนประกอบด้วยเอกอัครรำชทูต หรือ 
กงสุลใหญ่ หัวหน้ำส ำนักงำนและ ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ในคณะกรรมกำรบริหำรทีมประเทศไทย กงสุลกิตติมศักดิ์ในแต่
ละพ้ืนที่ และบุคคลอ่ืนๆ ที่เห็นเหมำะสม โดยฝ่ำยกงสุลในแต่ละคณะท ำงำนเป็นผู้ประสำนงำนกลำง  
          ๒. ปัจจุบันมีชำวไทยอยู่ในสหรัฐฯ ประมำณ ๔๘๘,๐๐๐ คน แบ่งเป็น พ้ืนที่ สอท. ณ กรุงวอชิงตัน ๘๖,๐๐๐ คน 
พ้ืนที่ สกญ. ณ นครชิคำโก ๕๐,๐๐๐ คน สกญ. ณ นครนิวยอร์ก ๕๒,๐๐๐ คน และ สกญ. ณ นครลอสแอนเจลิส 
๓๐๐,๐๐๐ คน  
 ๓. สอท. และสกญ. ทั้ง ๓ แห่ง และ สกม. ทั้ง ๑๐ แห่ง มีเครือข่ำยชุมชนไทย  (วัดไทย /สมำคมไทย /สมำคม
นักเรียนไทย/ร้ำนอำหำรไทย) นอกจำกนี้ ยังมีข้อมูลคนไทยที่มำรับบริกำรด้ำนกงสุล ซึ่งหำกเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน ก็จะ
สำมำรถติดต่อและแจ้งข้อมูลข่ำวสำรให้แก่คนไทยได้ทรำบโดยทันที 

๔.  ประชำสัมพันธ์ข้อมูลส ำคัญ เช่น กำรจัดตั้งคณะท ำงำนเฉพำะกิจ หมำยเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน/ช่องทำงกำร
ติดต่อของหน่วยงำนของรัฐบำลสหรัฐฯ และหน่วยงำนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคู่มือแนวทำงกำรรับมือภัยพิบัติ
ในเบื้องต้น ผ่ำนเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ ของสอท. และ สกญ. และซักซ้อมกับอำสำสมัครในพ้ืนที่ เป็นระยะ ๆ 

๕. สอท. และสกญ. ทั้ง ๓ แห่ง เตรียมเอกสำรแสดงตน อุปกรณ์ฉุกเฉิน เสบียงอำหำร และเวชภัณฑ์ท่ีจ ำเป็น 
๖. สอท. และสกญ. ทั้ง ๓ แห่ง ประเมินสถำนกำรณ์และเตรียมแผนปรับรูปแบบกำรให้บริกำรงำนกงสุลให้

เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในแต่ละท้องที่  
๗. สอท. และสกญ. ทั้ง ๓ แห่ง จัดให้มีกำรลงทะเบียนคนไทยออนไลน์เพ่ือประโยชน์ในกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล

และให้ควำมช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน (อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร) 

 
แผนเชิญเหตุกรณีการระบาดโรค COVID-19 

แผนดูแลและอพยพคนไทยกรณโีรคระบำด COVID-๑๙ จะด ำเนินกำรใน ๓ ลักษณะ คือ  

๑) กรณีการดูแลชุมชนไทยทั้งหมด ผู้มีถ่ินพ ำนักถำวรในสหรัฐฯ และ ผู้มีสัญชำติไทย/สหรัฐ (ซึ่งคำดว่ำส่วนใหญ่จะไม่
ประสงค์เดินทำงกลับประเทศไทย เนื่องจำกมีครอบครัวและที่พักอำศัยถำวรอยู่ในสหรัฐฯ) ตลอดจนผู้อำศัยอยู่ในสหรัฐฯ 
อย่ำงไม่ถูกต้องตำมผิดกฎหมำย 

วิธีกำรด ำเนินกำร : ประชำสัมพันธ์ให้ชุมชนไทยได้รับทรำบข้อมูล ข่ำวสำร และหลักปฏิบัติรวมถึงมำตรกำรกำรด ำเนินกำร
ของทำงกำรสหรัฐฯ ทั้งระดับรัฐบำลกลำงและระดับรัฐบำลท้องถิ่น ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้ 

• ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อของสอท. และสกญ. ทั้ง ๓ แห่ง สื่อมวลชน และสื่อสังคมออนไลน์  
- สื่อของสอท. และสกญ. ทั้ง ๓ แห่งประกอบด้วย เว็บไซต์และ Facebook ของสอท. และสกญ. ทั้ง ๓ แห่ง 

แผนเผชิญเหตุกรณีโรคระบาดในสหรัฐอเมรกิา 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
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- ผู้แทนสื่อมวลชนไทยในท้องที่ 
- Webpage ที่ชุมชนไทยในท้องที่ให้ควำมสนใจ  

• สอท. และสกญ. ทั้ง ๓ แห่งประชำสัมพันธ์ผ่ำนเครือข่ำยชุมชนไทย (วัดไทย/สมำคมไทย/สกม. ทั้ง ๑๐ แห่ง) 
 

๒) กรณีการดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐฯ  

วิธีกำรด ำเนินกำร : 

๒.๑) สอท. สกญ. ทั้ง ๓ แห่ง และสนร. ประชำสัมพันธ์ให้นักเรียนไทย ทั้งนักเรียนทุนรัฐบำลและนักเรียนทุนส่วนตัวได้
รับทรำบข้อมูล ข่ำวสำร และหลักปฏิบัติรวมถึงมำตรกำรกำรด ำเนินกำรของทำงกำรสหรัฐฯ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้ 

• ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อของสอท. และสกญ. ทั้ง ๓ แห่ง สนร. สื่อมวลชน และสื่อสังคมออนไลน์  
- สื่อของสอท. และสกญ. ทั้ง ๓ แห่งประกอบด้วย เว็บไซต์และ Facebook ของสอท. และสกญ. ทั้ง ๓ แห่ง 
- ผู้แทนนักเรียนไทย และผู้แทนสื่อมวลชนไทยในท้องที่ 
- เว็บไซต์ที่นักเรียนไทยในท้องที่ให้ควำมสนใจ  

๒.๒) กรณีท่ีสถำนกำรณ์ทวีควำมรุนแรง มหำวิทยำลัยปิดกำรเรียนกำรสอนและจัดกำรศึกษำแบบออนไลน์ และปิดหอพัก
นักศึกษำในมหำวิทยำลัย (โดยเฉพำะนักเรียนระดับป. ตรี) สอท. สกญ.ทั้ง ๓ แห่ง และ สนร. จะโน้มน้ำวให้นักเรียน
เดินทำงกลับประเทศไทย  

๒.๓) กรณีที่นักเรียนไม่ประสงค์เดินทำงกลับประเทศไทย  

๒.๓.๒) กรณีท่ีมีที่พักส่วนตัว ให้อยู่ภำยในที่พักและรอฟังข่ำวหรือแนวปฏิบัติจำกทำงกำรฯ  

๒.๓.๓) กรณีท่ีไม่มีที่พัก จะโน้มน้ำวให้พิจำรณำเดินทำงกลับประเทศไทยในโอกำสแรก และหำกต้องอพยพกลับ
ประเทศไทย สอท. สกญ.ทั้ง ๓ แห่ง และ สนร. จะประสำนกับแพทย์ในพ้ืนที่เพ่ือตรวจสุขภำพ และจัดหำ
สถำนที่พักชั่วครำว (shelter) ที่เหมำะสมให้แก่นักเรียนไทย พร้อมรอกำรอพยพกลับประเทศไทย (หำกจ ำเป็น) 

 

๓) กรณีการดูแลคนไทยที่เดินทางมาพ านักในสหรัฐฯ เป็นการชั่วคราว เช่น นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และผู้ที่เดินทางมาประชุม  

วิธีกำรด ำเนินกำร :  

๓.๑) สอท. สกญ. ทั้ง ๓ แห่ง ประชำสัมพันธ์ให้คนไทยที่เดินทำงมำพ ำนักในสหรัฐฯเป็นกำรชั่วครำว เช่น นักท่องเที่ยว นัก
ธุรกิจ และผู้ที่เดินทำงมำประชุม ได้รับรู้ข้อมูล ข่ำวสำร และหลักปฏิบัติรวมถึงมำตรกำรกำรด ำเนินกำรของทำงกำร
สหรัฐฯ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ และพิจำรณำเดินทำงกลับหำกไม่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน ดังนี้ 

• ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อของสอท. และสกญ. ทั้ง ๓ แห่ง สื่อมวลชน และสื่อสังคมออนไลน์  
- สื่อของสอท. และสกญ. ทั้ง ๓ แห่งประกอบด้วย เว็บไซต์และ Facebook ของสอท. และสกญ. ทั้ง ๓ แห่ง 
- ผู้แทนสื่อมวลชนไทยในท้องที่ 
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๓.๒) หำกสถำนกำรณ์เข้ำข้ันรุนแรง และกรณีท่ีไม่มีที่พัก สอท. สกญ.ทั้ง ๓ แห่ง และ สนร. สอท. และสกญ. ทั้ง ๓ แห่งจะ
ประสำนกับแพทย์ในพ้ืนที่เพ่ือตรวจสุขภำพ และจัดหำสถำนที่พักชั่วครำว (shelter) ที่เหมำะสมให้แก่คนไทย พร้อม
รอกำรอพยพกลับประเทศไทย (หำกจ ำเป็น) 

 

๔) กรณีอพยพคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย 

วิธีกำรด ำเนินกำร : กำรอพยพนักเรียนและคนไทยอ่ืนๆ ที่ประสงค์เดินทำงกลับประเทศไทยในกรณีเร่งด่วนในเบื้องต้น จะ
พยำยำมใช้เครื่องบินพำณิชย์ หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ จะพิจำรณำควำมเป็นไปได้ในกำรใช้เครื่องบินพิเศษ  

๔.๑) สอท. แจ้งเรื่องเข้ำ RRC เพ่ืออนุมัติกำรอพยพคนไทยที่ประสงค์จะเดินทำงกลับ โดยเครื่องบินพิเศษ  
๔.๒) หำกเครื่องบินพิเศษเป็นเครื่องบินกองทัพอำกำศ สอท./สนง.ผชท.ทอ. ประสำนเพ่ือด ำเนินกำรทำงเทคนิค 
       โดยมีแผนอพยพผ่ำนสนำมบินของกองทัพอำกำศสหรัฐฯ  

- จุดจอดพักฐำนทัพอำกำศฮิกแฮม (Hickam Air Force Base, Hawaii) 

- เส้นทำงตะวันตก ฐำนทัพอำกำศทรำวิส (Travis Air Force Base, California) 

- เส้นทำงตะวันออก กรณีสำยกำรบินภำยในประเทศของ สหรัฐอเมริกำปิดไม่ให้บริกำร ฐำนทัพอำกำศแอนดรูว์  

  (Andrews Air Force Base , Maryland ) 

๔.๓) นัดหมำยวันแจ้งเวลำและสถำนที่ส ำหรับจอดเครื่องบินส ำหรับอพยพให้แก่ผู้ที่ประสงค์เดินทำงกลับประเทศไทยใน
กรณีเร่งด่วน 

๔.๔) ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของสหรัฐฯ ตรวจสุขภำพผู้อพยพอีกครั้งก่อนขึ้นเครื่อง 

****************************** 

 

 ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน  

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 



1 
 

สถิติผู้ติดเชือ้และพัฒนาการส าคัญของสหรัฐอเมริกา 

ล าดับ
ที ่

เขตอาณา รัฐ วันที่
ประกาศ

สถานการณ์
ฉุกเฉนิ 

พัฒนาการส าคัญ จ านวน 
ผู้ติดเชือ้ 
(ทัง้หมด) 

จ านวน
ผู้เสียชีวิต 
(ทัง้หมด) 

กลุ่ม 
เฝ้าระวัง 
(ทัง้หมด) 

รวม 
(ทัง้หมด) 

จ านวน
ผู้ติด
เชือ้ 
(คน
ไทย) 

จ านวน
ผู้เสียชีวิต 
(คนไทย) 

รวม 
(คนไทย) 

กลุ่ม 
เฝ้าระวัง 
(คนไทย) 

1 วอชิงตนั กรุงวอชิงตนั 11 มี.ค. 2563 - ทางการกรุงวอชิงตนัไดแ้นะน าใหย้กเลิกการ 
จดังานที่จะรวมคนเกิน 1,000 คนขึ ้่นไปท่ีไม่
จ าเป็นและใหท้บทวนความจ าเป็นของการจดั
งานทางวฒันธรรม สงัคมและงานบนัเทิงต่าง ๆ  
ที่มีคนเขา้รว่มงานจ านวนมาก ทัง้นี ้ใหม้ีผล
จนถึงวนัที่ 31 มี.ค. 2563 
- ตัง้แต่วนัที่ 16 - 31 มี.ค. 2563 โรงเรียนรฐับาล 
(DC public schools) จะเปล่ียนไปสอนออนไลน ์
และ หอ้งสมดุสาธารณะ (public libraries) จะ
ปิดใหบ้รกิาร 
- พิพิธภณัฑแ์ละสวนสตัวส์าธารณะในเครือ 
Smithsonians ปิดใหบ้รกิารอย่างไม่มีก าหนด 

17 
 

7 24 
  

0 
 

2 วอชิงตนั แอละแบมา 
  

1 
 

0 1 
  

0 
 

3 วอชิงตนั เดลาแวร ์ 13 มี.ค. 2563 - อนมุตัิใหเ้จา้หนา้ที่รฐั ประชมุออนไลน ์
- ประกาศปิดโรงเรียนรฐับาล 16 - 27 มี.ค. 2563 

8 
 

N/A 8 
  

0 
 

4 วอชิงตนั ฟลอรดิา 9 มี.ค. 2563 
 

155 4 42 197 
  

0 
 

5 วอชิงตนั จอรเ์จยี 14 มี.ค. 2563 - เมื่อวนัที่ 12 มี.ค. 2563 ไดร้อ้งขอเงินสนบัสนุน 
100 ลา้นเหรียญ จาก Revenue Shortfall 
Reserve (RSR) ของรฐัจอรเ์จีย 

121 1 N/A 121 
  

0 
 

6 วอชิงตนั ลยุเซียนา 11 มี.ค. 2563 
 

114 2 N/A 114 
  

0 
 



2 
 

7 วอชิงตนั แมรแิลนด ์ 5 มี.ค. 2563 - ประกาศหา้มรวมตวัเกินกว่า 250 คนในทกุ
สถานที่ไม่ว่าจะเป็นงานสงัคม ภายในชมุชน 
กิจกรรมทางศาสนา รวมถึงการแข่งกีฬา จนกว่า
ประกาศภาวะรฐัฉุกเฉินจะถกูยกเลิก 
- ประกาศปิดท่าเรือบลัติมอร ์
- ประกาศปิดโรงเรียน ตัง้แต่วนัที่ 16 - 27 มี.ค. 2563 
- บงัคบัใหเ้จา้หนา้ที่รฐัฯ ท างานระยะไกล 
(telework) ยกเวน้เจา้หนา้ที่ระดบัสงู 
- ประกาศปิดคาสิโนทกุแห่งในรฐัแมรแิลนด ์ 
มีผลบงัคบัใชเ้ที่ยงคืนของวนัจนัทรท์ี่ 16 มี.ค. 
2563 

37 
 

N/A 37 
  

0 
 

8 วอชิงตนั มิสซิสซิปป้ี 
  

12 
 

N/A 12 
  

0 
 

9 วอชิงตนั นอรท์แคโรไล
นา 

10 มี.ค. 2563 - ประกาศหา้มมีการรวมตวักนัเกิน 100 คน
ภายในงานกิจกรรม ที่จดัในหอ้งเดียวกนัหรือ ณ 
สถานที่ใดสถานที่หนึ่งในเวลาเดียวกนั ยกเวน้ 
ภายในสนามบิน สถานีรถสาธารณะ สถานีรถไฟ 
สถานพยาบาล หอ้งสมดุ หา้งสรรพสินคา้  
- ประกาศปิดโรงเรียนรฐับาลตัง้แต่วนัที่ 16 - 27 
มี.ค. 2563 

33 
 

N/A 33 
  

0 
 

10 วอชิงตนั เซาทแ์คโรไลนา 13 มี.ค. 2563 
 

28 1 7 35 
  

0 
 

11 วอชิงตนั เทนเนสซ ี 12 มี.ค. 2563 
 

52 
 

N/A 52 
  

0 
 

12 วอชิงตนั เทกซสั 13 มี.ค. 2563 -ประกาศจ ากดัหน่วยงานของรฐัในการเดินทาง
ไปยงั โรงพยาบาล, สถานพยาบาล, ศูนยอ์ยู่
อาศยัที่รฐัสนบัสนนุ, โรงพยาบาล, ศนูยร์บั 
เลีย้งเด็ก, เรือนจ า คกุ และสถานกักกนัเยาวชน 
ยกเวน้มีเหตจุ าเป็นอนัถึงแก่ชีวิต ทัง้นี ้จะตอ้ง
ผ่านการตรวจก่อนเดินทางเขา้สถานที่ดงักล่าว 

57 
 

N/A 57 
  

0 
 



3 
 

13 วอชิงตนั เวอรจ์เินีย 12 มี.ค. 2563 - ประกาศหา้มเจา้หนา้ที่ของรฐั เดินทางออก
นอกรฐั และใหท้ างานระยะไกล (telework) 
- ยกเลิกการประชมุหรืองานอีเวน้ทท์ี่จดัโดย
ภาครฐัทัง้หมด  

51 2 N/A 51 
  

0 
 

14 วอชิงตนั เวสตเ์วอรจ์เินีย 
  

0 
 

3 3 
  

0 
 

15 วอชิงตนั เปอรโ์ตรโิก 12 มี.ค. 2563 - ประกาศหา้มออกจากบา้น (curfew) ใน
ระหว่างเวลา 21.00 - 05.00 น. ยกเวน้ผูท้ี่ไป
ท างานหรือในกรณีฉกุเฉิน จนถึงวนัที่ 30 มี.ค. 
2563 
- ประกาศปิดโรงเรียนจนถึงวนัที่ 31 มี.ค. 2563 

5 
 

17 22 
  

0 
 

16 นิวยอรก์ นิวยอรก์ 7 มี.ค. 2563  
(ของรฐั)  

12 มี.ค. 2563 
(ของนคร 
นิวยอรก์) 

- เมื่อ 9 มี.ค. 2563 นครนิวยอรก์เรียกรอ้งให้
ประชาชนท างานจากบา้นเพื่อที่จะไดล้ดจ านวน
ผูเ้ดินทางมาท างาน ดว้ยรถสาธารณะหรือ 
รถไฟใตด้ิน  
- เมื่อ 10 มี.ค. 2563 รฐันิวยอรก์ไดร้ะดม 
กองก าลงัแห่งชาติไปยงัเมือง New Rochelle  
ในเขต Westchester County เพื่อปิดลอ้มเมือง 
รวมทัง้ตัง้ containment center อย่างไรก็ดี ไม่มี
การหา้มประชาชนเดินทางเขา้ออกพืน้ที่ ทัง้นี ้
โรงเรียนในเมือง New Rochelle ถูกสั่งปิด 
ท าการเรียนการสอน 2 สปัดาห ์เริ่มจาก 12 มี.ค. 
2563 รวมทัง้จะจดัทีมเคล่ือนที่เพื่อตรวจทดสอบ
การติดเชือ้ ของประชาชนในพืน้ที่ 
- เมื่อ 12 มี.ค. 2563 นครนิวยอรก์ประกาศ
สถานการณภ์ยัพิบตัิฉกุเฉิน และหา้มการชมุนมุ
เกิน 500 คนขึน้ไปในพืน้ที่สาธารณะ 
- เมื่อ 13 มี.ค. 2563 รฐันิวยอรก์เปิดศนูย ์

950 7 2,000 2,957 0 0 0 0 



4 
 

การทดสอบการติดเชือ้แบบ drive-through แห่ง
แรกของรฐัที่เมือง New Rochelle เขต 
Westchester County 
- เมื่อ 16 มี.ค. 2563 โดยที่ยงัไม่มี นยบ. จาก รบ. 
กลาง ทัง้สามรฐัที่มีพืน้ที่ใกลก้ัน ไดแ้ก่ นิวยอรก์ 
คอนเนตติคทั และนิวเจอรซ์ีย ์จะมี นยบ. รว่มกนั
เพื่อป้องกนัภาวะ ‘state shopping’ ที่ประชาชน
หลีกเล่ียง นยบ. ที่เขม้งวดจากรฐัหนึ่งโดยยา้ยไป
อีกรฐัหนึ่ง โดย (1) หา้มการชมุนมุ/ รวมตวักนั
เกิน 50 คน และ (2) ปิดคาสิโน ยิม บาร ์
รา้นอาหาร และโรงภาพยนตร ์หลงัเวลา 20.00 
น. เป็นตน้ไป โดยจะมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่คืนวนัที่ 
16 มี.ค. 2563 โดยส าหรบับารแ์ละรา้นอาหาร 
ใหเ้ปิดเฉพาะสั่งกลบับา้น หา้มนั่งรบัประทานใน
รา้น 

17 นิวยอรก์ คอนเนตทิคตั 10 มี.ค. 2563 
 

26 0 N/A 26 0 0 0 0 

18 นิวยอรก์ เมน 
  

3 0 17 20 0 0 0 0 

19 นิวยอรก์ แมสซาชเูซตส ์10 มี.ค. 2563 - เมื่อ 13 มี.ค. 2563 เมืองบอสตนัเล่ือนการจดั
กิจกรรม Boston Marathon ซึ่งเดิมก าหนด 20 
เม.ย. 2563 ไปจน ก.ย. 2563 

164 0 445 609 0 0 0 0 

20 นิวยอรก์ โอไฮโอ 9 มี.ค. 2563 - เมื่อ 15 มี.ค. 2563 รฐัโอไฮโอหา้มการจดั
กิจกรรมที่มีผูเ้ขา้รว่มเกิน 250 คน 

37 0 159 196 0 0 0 0 

21 นิวยอรก์ นิวแฮมป์เชยีร ์
  

13 0 425 438 0 0 0 0 



5 
 

22 นิวยอรก์ นิวเจอรซ์ีย ์ 10 มี.ค. 2563 - เมื่อ 15 มี.ค. 2563 เมือง Hoboken รฐั
นิวเจอรซ์ีย ์ประกาศ curfew ตัง้แต่เวลา 22.00 - 
05.00 น. รวมทัง้หา้มรา้นอาหารขายอาหารใน
รา้นใหข้ายเฉพาะ delivery หรือ take out โดยจะ
เริ่มตัง้แต่ 15 มี.ค. 2563 เวลา 11.00 น.  
- เมื่อ 15 มี.ค. 2563 เมือง Teaneck เขต 
Bergen County ขอใหป้ระชาชนกกับรเิวณโดย
สมคัรใจ หลงัจากที่ยอดผูต้ิดเชือ้ในสหรฐัฯ 
เพิม่ขึน้เท่าตวัในช่วงขา้มคืน 
เมื่อ 16 มี.ค. 2563 รฐันิวเจอรซ์ียป์ระกาศหา้ม 
ปชช. เดินทางออกจากเคหะสถานตัง้แต่เวลา 
20.00 - 05.00 น. ของอีกวนั ยกเวน้กรณี 
ที่จ าเป็น 

178 2 N/A 180 0 0 0 0 

23 นิวยอรก์ เพนซิลเวเนีย 9 มี.ค. 2563 
 

63 0 130 193 0 0 0 0 

24 นิวยอรก์ โรดไอแลนด ์
  

20 0 275 295 0 0 0 0 

25 นิวยอรก์ เวอรม์อนต ์
  

12 0 208 220 0 0 0 0 

26 ชิคาโก อารค์นัซอ 11 มี.ค. 2563 - มลรฐัฯ ไดร้บัเงินสนบัสนนุจ านวน 6.2 ลา้น
ดอลลารส์หรฐัจาก CDC เพื่อใชใ้นการ
เตรียมพรอ้มและรบัมือ  
หมายเลขติดต่อ 1-800-803-7847  
นอกเวลาปกติ/ฉกุเฉิน 501-661-2136 

20 0 14 46 
  

0 
 

27 ชิคาโก อิลลินอยส ์ 9 มี.ค. 2563 - ผูว้่าการรฐัฯ ก าหนดใหร้า้นอาหารและบาร์
ทั่วมลรฐัปิดใหบ้รกิารเมื่อสิน้สดุวนัท่ี 16 มี.ค. 
2563 และปิดต่อไปจนถึงวนัท่ี 30 มีนาคม 
2563 
- ผูว้่าการรฐัฯ ประกาศใหโ้รงเรียนหยดุ
ระหว่างวนัท่ี 17 - 30 มี.ค. 2563 

105 0 1,143 1,118 
  

0 
 



6 
 

- พิพิธภณัฑแ์ละสถานท่ีท่องเที่ยวส าคญัลว้น
ประกาศปิดใหบ้รกิารเป็นเวลา 15 วนั -  
1 เดือน 
- ทางการฯ ประกาศหา้มรวมกลุม่/จดักจิกรรม
ที่มีผูเ้ขา้รว่ม 1,000 คนขึน้ไป และขอใหเ้ล่ือน
กิจกรรมที่มีผูเ้ขา้รว่ม 250 คนขึน้ไปโดยเริ่ม
บงัคบัใชถ้งึวนัท่ี 1 พ.ค. 2563 รวมทัง้มีค  าสั่ง
งดกจิกรรมตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้งูอายแุละ
ขอความรว่มมือใหผู้ส้งูอายหุลีกเล่ียงแหล่ง
ชมุชนทัง้ในมลรฐัอิลลินอยสแ์ละมลรฐัอื่น 
และขอใหอ้ยู่หา่งจากผูอ้ื่นประมาณ 6 ฟตุ 
หรือ 2 เมตร พรอ้มทัง้เตรียมจดัสง่หนา้กาก
จ านวน 600,095 ชิน้ และถงุมือจ านวน 1.2 
ลา้นชิน้ ใหแ้ก่สถานพยาบาลทั่วมลรฐัฯ 
นอกจากนี ้โรงพยาบาลในชานเมอืงบางแห่ง
ไดเ้ริ่มเปิดใหบ้รกิารตรวจเชือ้ COVID-19 ผ่าน
ระบบ drive-through แลว้ หมายเลขติดต่อ 
Hotline 1-800-889-3931  
e-mail DPH.SICK@ILLINOIS.GOV 

28 ชิคาโก อินดิแอนา 6 มี.ค. 2563 - ทางการเริม่ใหบ้รกิารตรวจเชือ้ COVID-19 
ผ่าน drive through ในบางพืน้ท่ี พรอ้มทัง้ 
ขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุ BioGen  
ที่นครบอสตนั กกัตนเองหรือสงัเกตอาการเป็น
เวลา 14 วนั และในบาง county ไดแ้นะน าให้
ยกเลิกการจดักิจกรรมหากมีผูเ้ขา้รว่มมากกวา่ 
20 คน หมายเลขติดต่อ 317-233-7125  

24 1 N/A 19 
  

0 
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นอกเวลาปกติ 317-233-1325  
e-mail: epiresource@isdh.in.gov 

29 ชิคาโก ไอโอวา 9 มี.ค. 2563 - ทางการฯ ขอใหผู้ท้ี่เดินทางกลบัจาก ตปท. 
กกัตนเองที่บา้นพกัเพื่อสงัเกตอาการ แต่ยงั 
ไม่มีขอ้หา้ม/ขอ้แนะน าใหย้กเลิกการจดั
กิจกรรมต่างๆ มีเพยีงขอ้แนะน าในการ
ป้องกนั/ดแูลตนเอง หมายเลขติดต่อ 515-
281-7689 

18 0 156 174 
  

0 
 

30 ชิคาโก แคนซสั 12 มี.ค. 2563 - ทางการฯ ไดใ้หค้วามรูท้ั่วไปเก่ียวกบัโรค
พรอ้มใหข้อ้แนะน า/ป้องกนัดแูลตนเอง 
หมายเลขติดต่อ 866-534-3463 e-mail 
COVID-19@ks.gov 

11 1 13 22 
  

0 
 

31 ชิคาโก เคนทกักี 6 มี.ค. 2563 - ทางการฯ ประกาศสั่งหยดุการเรียนการสอน
ในระดบัชัน้ประถมศกึษา-มธัยมศกึษา 
อย่างนอ้ย 3 สปัดาห ์รวมทัง้ไดย้กเลิก
ค่าใชจ้า่ยในดา้น copays, deductibles และ
ค่าธรรมเนียมการตรวจใหแ้ก่ผูท้  าประกนั
สขุภาพและจนท. ของรฐั พรอ้มทัง้ใหค้วามรู ้
ทั่วไปแก่ประชาชนเก่ียวกบัโรคพรอ้มให้
ขอ้แนะน า/ป้องกนัดแูลตนเอง และเปิด
หมายเลขโทรศพัท ์Hotline หมายเลขติดต่อ 
1-800-722-5725 

22 1 N/A 20 
  

0 
 

32 ชิคาโก มิชิแกน 10 มี.ค. 2563 - ผูว้่าการรฐัฯ ก าหนดใหร้า้นอาหารและบาร์
ทั่วมลรฐัปิดใหบ้รกิารวนัท่ี 16 มี.ค. 2563 และ
ปิดต่อไปจนถึงวนัท่ี 30 มีนาคม 2563 พรอ้ม

54 0 26 59 
  

0 
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ทัง้ขอใหป้ระชาชนหลีกเล่ียงกิจกรรม/รวมกลุ่ม
ที่มีผูเ้ขา้รว่ม 100 คนขึน้ไป สถานศกึษาและ
สถานพยาบาลควรจ ากดัผูเ้ขา้พบ และ
ประกาศสั่งหยดุการเรียนการสอนนะดบัชัน้
ประถมศกึษาและมธัยมศกึษาตัง้แต่วนัท่ี 16 
มี.ค. - 6 เม.ย. 2563 หมายเลขตดิต่อ 517-
241-3740 

33 ชิคาโก มินนิโซตา 13 มี.ค. 2563 - ทางการฯ ยงัไม่มีค  าแนะน าใหส้ถานศกึษา
งดการเรียนการสอน แต่มีขอ้แนะน าวา่ควรอยู่
ห่างจากผูอ้ื่นอยา่งนอ้ย 6 ฟตุ รวมทัง้ขอให้
จ ากดัจ านวนผูเ้ขา้เยี่ยม/พบในสถานพยาบาล
ดว้ย หมายเลขติดตอ่ 651-201-3920 

54 0 N/A 35 
  

0 
 

34 ชิคาโก มิสซูร ี 13 มี.ค. 2563 - ทางการฯ ประกาศหา้มไม่ใหจ้ดักิจกรรม 
ที่รวมคนมากกวา่ 1,000 คนขึน้ไป พรอ้มทัง้
แนะน าใหห้ลีกเล่ียงการเขา้ชม State Capitol 
และสถานท่ีส าคญัต่างๆ ในมลรฐัฯ และขอให้
ประชาชนอยู่ห่างจากผูอ้ื่น 6 ฟตุขึน้ไป รวมทัง้
จดัตัง้หมายเลขโทรศพัท ์Hotline ใหบ้รกิาร
ตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขติดตอ่  
573-751-6113 Hotline 877-435-8411 

6 0 N/A 5 
  

0 
 

35 ชิคาโก เนแบรสกา 13 มี.ค. 2563 - ทางการฯ ไดอ้อกมาใหค้วามรูท้ั่วไปเก่ียวกบั
โรคพรอ้มใหข้อ้แนะน า/ป้องกนัดแูลตนเอง 
หมายเลขติดต่อ 402-552-6645 

18 0 33 50 
  

0 
 

36 ชิคาโก นอรท์ดาโตตา 13 มี.ค. 2563 - ทางการฯ ไดอ้อกมาใหค้วามรูท้ั่วไปเก่ียวกบั
โรคพรอ้มใหข้อ้แนะน า/ป้องกนัดแูลตนเอง 
หมายเลขติดต่อ 701-328-2372 

1 0 22 13 
  

0 
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37 ชิคาโก โอคลาโฮมา 15 มี.ค. 2563 - ทางการฯ ไดอ้อกมาใหค้วามรูท้ั่วไปเก่ียวกบั
โรคพรอ้มใหข้อ้แนะน า/ป้องกนัดแูลตนเอง 
สถานศกึษาในเขต Oklahoma City เริ่มปิด
การเรียนการสอนจนถึงวนัท่ี 22 มี.ค. 2563 
แลว้ถึงแมว้า่ทางการฯ จะประกาศว่า
สถานศกึษาควรเปิดท าการตามปกติก็ตาม 
หมายเลขติดต่อ 877-215-8336 

10 0 29 19 
  

0 
 

38 ชิคาโก เซาทด์าโคตา 12 มี.ค. 2563 - ทางการฯ ไดข้อใหส้ถานศกึษาในระดบั
ประถมศกึษา-มธัยมศกึษาปิดการเรียนการ
สอน พรอ้มทัง้ออกมาใหค้วามรูท้ั่วไปเก่ียวกบั
โรคพรอ้มใหข้อ้แนะน า/ป้องกนัดแูลตนเอง 
หมายเลขติดต่อ 1-800-997-2880  

10 1 0 16 
  

0 
 

39 ชิคาโก วิสคอนซิน 12 มี.ค. 2563 - ทางการฯ แนะน าใหย้กเลิกการรวมกลุ่ม/จดั
กิจกรรมตัง้แต่ 250 คนขึน้ไป รวมทัง้ให้
หลีกเล่ียงการเดินทางไปสถานท่ี/มลรฐัที่อยู่ใน
กลุ่มเส่ียง หมายเลขติดต่อ 608-267-9003, 
608-266-1865 หรือ 800-947-3529 

47 0 N/A 33 
  

0 
 

40 ลอสแอนเจลิส อะแลสกา 11 มี.ค. 2563 - 12 มี.ค. 2563 ประกาศพบผูป่้วยรายแรกใน
รฐัฯ เป็นชาวตา่งชาติ  

1 0 N/A 1 0 0 0 0 

41 ลอสแอนเจลิส แอรโิซนา 11 มี.ค. 2563 - 11 มี.ค. 2563 ผวก. รฐัฯ ออกมาตรการ 
เพื่อควบคมุการแพรร่ะบาด อาทิ  
ใหบ้า้นพกัคนชรา/สถานพกัฟ้ืนระยะยาว 
เพิ่มความเขม้งวดในการเขา้เยี่ยม  
และมีประกนัภยัที่ครอบคลมุการตรวจหาเชือ้
ใหแ้ก่บคุคลภายนอกดว้ย  

18 0 N/A 18 0 0 0 0 

42 ลอสแอนเจลิส แคลิฟอรเ์นีย 4 มี.ค. 2563 - 5 มี.ค. 2563 ผวก. รฐัฯ ประกาศว่า  
ชาวแคลิฟอรเ์นียประมาณ 24 ลา้นคน มีสิทธิ

486 6 N/A 492 0 0 0 0 
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ไดร้บัการตรวจหาเชือ้โดยไมม่ี คชจ. หาก
แพทยเ์ห็นวา่จ าเป็น และจะจดัหากลไก
สนบัสนนุทางการเงินแก่นายจา้งและลกูจา้ง 
ที่ไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาด 
- 12 มี.ค. 2563 นายกเทศมนตรนีคร
ลอสแอนเจลิสประกาศมาตรการใหม่เพื่อลด
การแพรก่ระจายของเชือ้ไวรสั อาทิ ยกเลิก 
การชมุนมุเกิน 50 คน จ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ใช้
บรกิารสถานท่ีสาธารณะ ตดิตัง้จดุลา้งมือใน
อาคารของรฐั และหา้ม จนท. ของรฐัเดินทาง
โดยไม่จ าเป็น 
- 13 มี.ค. 2563 เขตการศกึษาตา่ง ๆ ประกาศ
ปิด รร. ในสงักดัเพื่อประเมินสถานการณ ์เป็น
เวลา 2 - 3 สปัดาห ์

43 ลอสแอนเจลิส โคโลราโด 12 มี.ค. 2563 - 12 มี.ค. 2563 รฐัโคโลราโดออกกฎให ้จนท. 
ในอตุสาหกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัชมุชน เช่น รพ. 
ศนูยเ์ลีย้งเดก็ รร. และรา้นอาหาร ตอ้ง
ตรวจหาเชือ้และลาป่วยอยู่บา้นหากมีอาการ
คลา้ยไขห้วดั นอกจากนี ้ยงัอยู่ระหว่างจดัตัง้
ศนูยต์รวจหาเชือ้แบบไมต่อ้งลงจากรถ (drive-
up testing facility) และอนญุาตใหผู้ม้ีอายุ
มากกวา่ 65 ปีขึน้ไป ต่ออายใุบอนญุาตขบัขี่
รถยนตไ์ดท้างออนไลน ์

135 1 N/A 136 0 0 0 0 

44 ลอสแอนเจลิส ฮาวาย 5 มี.ค. 2563 - 10 มี.ค. 2563 กรมสาธารณสขุรฐัฮาวายจดั
โครงการตรวจหาเชือ้เพื่อเฝา้ระวงั (Statewide 
Surveillance Testing Program) โดยสุ่ม

7 0 N/A 7 0 0 0 0 
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ตรวจเฉพาะผูม้ีอาการในระบบทางเดินหายใจ 
หลงัพบนกัท่องเที่ยวที่มากบัเรือส าราญตดิเชือ้ 

45 ลอสแอนเจลิส ไอดาโฮ 13 มี.ค. 2563 - 13 มี.ค. 2563 รฐัไอดาโฮออกกฎระเบียบ
ภายในเพื่อใหพ้ยาบาลท่ีเกษียณอายหุรือ
ลาออกจากงาน สามารถยื่นขอใบประกอบ
วิชาชีพพยาบาลใหม่ไดเ้รว็ขึน้ เพื่อป้องกนั
ปัญหาขาดแคลนบคุลากรทางการแพทย ์

5 0 N/A 5 0 0 0 0 

46 ลอสแอนเจลิส มอนแทนา 12 มี.ค. 2563 - 3 มี.ค. 2563 ผวก. รฐัฯ จดัตัง้ชดุเฉพาะกิจ 
(Governor's Task Force) และ 
ศนูยป์ระสานงานฉกุเฉินเพื่อเตรยีมรบัมือกบั
การแพรร่ะบาด 

7 0 N/A 7 0 0 0 0 

47 ลอสแอนเจลิส เนวาดา 12 มี.ค. 2563 - 13 มี.ค. 2563 ผวก. รฐัฯ สั่งใหเ้ปิดศนูย์
ปฏิบตัิการฉกุเฉินระดบัรฐั (State 
Emergency Operations Center) เพื่อเป็น
หน่วยงานหลกัในการรบัมือกบัโรคระบาดและ
ลดผลกระทบที่จะเกิดกบั ปชช. และจดัท า
เว็บไซต ์“Nevada Health Response” เพื่อให้
ขอ้มลูข่าวสารแก่ ปชช. 

45 1 N/A 46 0 0 0 0 

48 ลอสแอนเจลิส นิวเมก็ซิโก 11 มี.ค. 2563 - 11 มี.ค. 2563 ผวก. รฐัฯ สั่งหา้ม จนท. ของ
รฐัเดินทางไปราชการนอกรฐัฯ ยกเลิก
กิจกรรม/การชมุนมุขนาดใหญ่ และแนะน าให ้
ปชช. หลีกเล่ียงการเดินทางออกนอกรฐัฯ โดย
ไม่จ าเป็น ตลอดจนงดเขา้รว่มกิจกรรมชมุนมุ
ขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถงึที่โบสถ ์และการประชมุ
หมู่บา้น 

17 0 N/A 17 0 0 0 0 

49 ลอสแอนเจลิส ออรกิอน 8 มี.ค. 2563 - 11 มี.ค. 2563 ผวก. รฐัฯ สั่งหา้มการชมุนมุ
และการจดักิจกรรมที่มีผูเ้ขา้รว่มมากกวา่ 250 

39 1 N/A 40 0 0 0 0 
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คนขึน้ไป  
- 12 มี.ค. 2563 ผวก. รฐัฯ แถลงต่อสื่อและ 
ปชช. ถึงวิธีเฉพาะหนา้ (เช่น การเวน้ระยะหา่ง
ระหว่างกนัในที่ท  างานและในชมุชน) และ 
แผนฟ้ืนฟ ูศก. ในระยะยาว เพื่อรบัมือกบัการ
ระบาดขนาดใหญ่ที่อาจท าใหร้ฐัฯ มีผูป่้วย
หลกัพนัคน 

50 ลอสแอนเจลิส ยทูาห ์ 6 มี.ค. 2563 - 12 มี.ค. 2563 ผวก. รฐัฯ ใหค้  าแนะน าแก่ 
ปชช. เพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาด ไดแ้ก่  
1) จ ากดัการชมุนมุใหญ่ที่มีผูเ้ขา้รว่มมากกว่า 
100 คน 2) ผูม้ีอายมุากกวา่ 60 ปี และผูม้ี
ภาวะภมูิคุม้กนับกพรอ่งไม่ควรเขา้รว่มการ
ชมุนมุที่มีผูเ้ขา้รว่มมากกวา่ 20 คน 3) เพิ่ม
ความเขม้งวดในการเขา้เยี่ยมผูป่้วย/ผูส้งูอายุ 
ที่สถานพกัฟ้ืนระยะยาว และสงัเกตอาการ
อาการของ จนท./ผูม้าเยี่ยม 4) ให้
สถาบนัการศกึษาเตรียมปิดและเปล่ียนไป
สอนแบบออนไลนแ์ทน โดยใหม้ีผลบงัคบัใช้
ตัง้แตว่นัท่ี 16 – 29 มี.ค. 2563 

28 0 N/A 28 0 0 0 0 

51 ลอสแอนเจลิส วอชิงตนั 29 ก.พ. 2563 - 11 มี.ค. 2563 ผวก. รฐัฯ สั่งหา้มการชมุนมุ
และการจดักิจกรรมที่มีผูเ้ขา้รว่มมากกวา่ 250 
คนขึน้ไปใน 3 เคานต์ี ้ไดแ้ก่ King, 
Snohomish และ Pierce counties (รวมถึง
นครซีแอตเทิล)  
- 12 มี.ค. 2563 สั่งปิด รร. ประถม-
มธัยมศกึษาของรฐัและเอกชนทกุแห่งใน 3 

769 42 N/A 811 0 0 0 0 
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เคานต์ีด้งักล่าว ตัง้แต่วนัท่ี 17 มี.ค. – 24 
เม.ย. 2563 

52 ลอสแอนเจลิส ไวโอมิง 13 มี.ค. 2563 - 13 มี.ค. 2563 ผวก. รฐัฯ เรยีกรอ้งให ้ปชช. 
งดเขา้รว่มกิจกรรมชมุนมุท่ีีมีผูเ้ขา้รว่มเกิน 250 
คน ส่วน รร. มธัยมในรฐัฯ ประกาศงดกิจกรรม
หลงัเลิกเรียนจนถงึ 28 มี.ค. 2563 และ ม. 
ไวโอมิง ยกเลิกการแข่งกีฬาภาคฤดใูบไมผ้ลิ
และเตรียมจดัการเรยีนการสอนออนไลน ์

3 0 N/A 3 0 0 0 0 

จ านวนรัฐที่ประกาศ 
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

45 รวม 4,117 74 5,171 9,141 0 0 0 0 

*หมายเหตุ  
เมื่อ 13 มี.ค. 2563 ปธน. สหรฐัฯ ไดป้ระกาศสถานการณฉ์กุเฉินระดบัประเทศ (National Emergency)  

 

 

สถานะล่าสดุ ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2563 เวลา 21.33 น. 

      (เวลาวอชงิตนั) 

 


