แผนเผชิญเหตุในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2563

โดย กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร และ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

คานา
“ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019” ที่กาลังระบาดหนักอยู่ขณะนี้ กลุ่มไวรัสโคโรน่านั้น ถูกค้นพบครั้ง
แรกเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1960 ทาให้เกิดไข้หวัดทั่วไป แต่ไม่ได้มีอาการรุนแรงมาก ล่าสุดพบที่เมืองอู่ฮั่น
มณฑลหูเปุย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2019 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่
ต่างจากที่เคยเจอมาก่อน มีอาการตั้งแต่เล็กน้อย ถึงรุนแรง และมีการแพร่กระจายเชื้อได้ โคโรน่าคือเชื้อไวรัส
ที่มีรูปร่างคล้ายมงกุฎ พบครั้งแรกกลางทศวรรษที่ 1960 โดยมีเชื้อไวรัสโคโรน่าอยู่ 4 สายพันธุ์ใหญ่ ๆ ด้วยกัน
แต่ตัวที่ระบาดมากที่สุดคือ SARS-CoV พบครั้งแรกที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ปี ค.ศ. 2002-2003
ซึ่งได้ระบาดไปทั่วโลกและมีอัตราการเสียชีวิตสูง ต่อมาพบเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ MERS-CoV เกิดขึ้น
ครั้งแรกในประเทศซาอุดีอาระเบีย ในแถบตะวันออกกลาง จนกระทั่งล่าสุดพบ “เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
2019” ที่เมืองอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหู เปุย ตอนกลางของประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ซึ่งได้
แพร่กระจายไปในหลายเมืองในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและหลายประเทศ เช่น ไทย เกาหลีใต้ ญี่ปุน
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การอนามัยโลกได้ระบุชื่อของโรคว่า “COVID 19” (อ่านว่า โควิด ไนทีน) ซึ่งมาจาก “Coronavirus disease that was discovered in 2019” หรือ โรคไวรัสโคโรนา – 2019
ประเทศไทย มี ผู้ ปุ ว ยรายแรกที่ พบนั้นเป็นนักท่ องเที่ยวหญิงชาวจีนอายุ 61 ปี จากเมืองอู่ฮั่ น
ได้เดินทางมาพร้อมครอบครัวเพื่อท่องเที่ยว เมื่อเดินผ่านเครื่องตรวจจับความร้อนที่สนามบิน (thermo scan)
จึงพบว่ามีไข้และถูกส่งตัวไปนอนรักษาที่โรงพยาบาลทันที ต่อมาทางโรงพยาบาลสามารถแยกเชื้ อโดยวิธีการ
ทางโมเลกุลได้ว่าเป็นเชื้อ “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019”
ดังนั้น เพื่อให้การปูองกันและแก้ไขปัญหาการระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
กองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดทบทวนปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์การ
ระบาดของโรค ดาเนินการตามมาตรการและแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข กาหนด เร่งสร้างการรับรู้ของ
ประชาชนถึ ง สถานการณ์ ก ารระบาดของเชื้ อ ไวรั ส ให้ ร วดเร็ ว และถู ก ต้ อ ง เพื่ อ ลดความตื่ น ตระหนก
ของประชาชน ในการนี้กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทาแผนเผชิญเหตุ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2563 เพื่อบูรณาการ
หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
พร้ อ มทั้ ง ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และบู ร ณาการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ ตลอดจนฟื้นฟูสภาพความเสียหายให้กลับ สู่ภาวะปกติโดยเร็ว

(นายชยันต์ ศิริมาศ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการจังหวัด
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ชุดที่ 1 จาก ชุด
หน้าที่ 1 จาก 23 หน้า
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
วัน เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
แผนการเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดมุกดาหาร
อ้างถึง ๑. พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
4. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
5. คาสั่งกองอานวยการ ฯ ที่
/2562 ลงวันที่ มีนาคม 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด - 19 จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2563
6. แผนที่จังหวัด (มาตราส่วน)
๑. สถานการณ์
๑.๑ สถานการณ์ “ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019”
- “ไวรัสโคโรนา 2019”ที่กาลังระบาดหนักอยู่ขณะนี้ กลุ่มไวรัสโคโรนานั้น ถูกค้นพบครั้งแรก
เมื่อประมาณปี ค.ศ. 1960 ทาให้เกิดไข้ห วัดทั่ว ไป แต่ไม่ได้มีอาการรุนแรงมาก ล่าสุดพบที่เมืองอู่ฮั่น
มณฑลหูเปุย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2019 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่
ต่างจากที่เคยเจอมาก่อน มีอาการตั้งแต่เล็กน้อย ปานกลาง ถึงรุนแรง และมีการแพร่กระจายเชื้อได้ โคโรนา 2019
คือเชื้อไวรัสที่มีรูปร่างคล้ายมงกุฎ พบครั้งแรกกลางทศวรรษที่ 1960 โดยมีเชื้อไวรัสโคโรนาอยู่ 4 สายพันธุ์
ใหญ่ ๆ ด้วยกัน แต่ตัวที่ระบาดมากที่สุดคือ SARS-CoV พบครั้งแรกที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี ค.ศ. 2002-2003 ซึ่งได้ระบาดไปทั่วโลกและมีอัตราการเสียชีวิตสูง ต่อมาพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
MERS-CoV เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศซาอุดิอาระเบีย ในแถบตะวันออกกลาง จนกระทั่งล่าสุดพบ “เชื้อไวรัส
โคโรนา 2019” ที่เมืองอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเปุย ตอนกลางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยบริเวณที่พบผู้ปุวยมากที่สุดและคาดว่าน่าจะเป็นรังของโรค คือ ตลาดอาหารทะเลและสัตว์หายากในเมือง
ซึ่งได้แพร่กระจายไปในหลายเมืองในประเทศจีนและหลายประเทศ เช่น ไทย เกาหลีใต้ ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา
เป็นต้น
- ประเทศไทย วันที่ 12 เมษายน 2563 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 33 ราย ยอดสะสมผู้ปุวยล่าสุด 2551
ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย ยอดผู้เสียชีวิตทั่วประเทศรวม 38 ราย ผู้รักษาตัวหายและกลับบ้านแล้ว 1,218 ราย
รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 1,295 ราย
- จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 10 เมษายน 2563 ยังไม่พบผู้ติดเชื่อ“ไวรัสโคโรนา 2019” มีผู้เข้าเกณฑ์
เฝูาระวัง ............ ราย มีผู้ปุวยเข้าเกณฑ์ตรวจเสมหะ ........ คน (รอผลการตรวจ) ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม
2563 เวลา 14.30 น.

ชุดที่ 1 จาก ชุด
หน้าที่ 2 จาก 23 หน้า
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
1.2 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
พื้นที่และขอบเขตการปกครองของจังหวัดมุกดาหาร
 พื้นที่ทงั้ หมด 4,407 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,712,400 ไร่ โดยมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
จรด อาเภอนาแก อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันออก จรด แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว โดยมีแม่น้าโขงเป็นเส้นแบ่งกั้นพรมแดน
ทิศใต้
จรด อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก จรด เขตอาเภอเขาวง อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อาเภอ 52 ตาบล ๕26 หมู่บ้าน
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จานวน ๑ แห่ง
- เทศบาลเมือง (ทม.)
จานวน ๑ แห่ง
- เทศบาลตาบล (ทต.)
จานวน 24 แห่ง
- องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) จานวน 29 แห่ง
 ประชากรทั้งหมด จานวน 349,474 คน 110,804 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 :
ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)


ลักษณะทางการปกครอง
จังหวัดมุกดาหาร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อาเภอ 52 ตาบล ๕26 หมู่บ้าน
องค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด (อบจ.) ๑ แห่ง เทศบาลเมือง (ทม.) ๑ แห่ ง เทศบาลต าบล (ทต.) 24 แห่ ง
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบล (อบต.) 29 แห่ ง ประชากรทั้งหมด จานวน 349,474 คน แยกเป็ น
ชาย 175,172 คน หญิง 174,302 คน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปูองกัน ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นวงกว้าง และบรรเทาผลกระทบต่อชีวิต
ของประชาชนที่เกิดจากโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้อย่างเร่งด่วนและทันต่อ
สถานการณ์
2.2 เพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิ ดชอบในการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.3 เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ ติดเชื้อเป็นไปอย่างรวดเร็วและทัน ต่อสถานการณ์ภัย ตลอดจนการรักษา
ผู้ติดเชื้อ และพื้นที่เขตกักกันโรคให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
2.4 ติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะจังหวัดที่มีท่าอากาศยาน และมีความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศ พร้อมทั้งใช้กลไกของ
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ตามพระราชบัญญัติปูองกันและและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

ชุดที่ 1 จาก ชุด
หน้าที่ 3 จาก 23 หน้า
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
2.5 ดาเนินการตามมาตรการและแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด ในการปูองกันกรณีการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อาทิ ด้านการเฝูาระวังกลุ่มเสี่ยง การคัดกรองผู้โดยสาร
และการกักกันโรค ด้านการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการเตรียมความ
พร้อมยา เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ปูองกันโรค ด้านการประสานงาน การสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชน
2.6 สร้างการรับรู้ของประชาชนถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
โดยสื่ อสารข้อ เท็จ จริ ง และแก้ไ ขกรณี ข่ าวลื อ ต่า ง ๆ ให้ รวดเร็ ว และถูก ต้อ ง เพื่ อลดความตื่น ตระหนก
ของประชาชน โดยใช้ กลไกของฝุ ายปกครอง ก านั น ผู้ ใหญ่ บ้า น ร่ ว มกับ บุค ลากรทางการแพทย์แ ละ
สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ตลอดจนประชาชนจิตอาสา สื่อสารให้ประชาชนรับรู้
และเข้าใจถึงสถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย
3. องค์กรปฏิบัติ
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มุกดาหาร เป็นองค์กรปฏิบัติหลักที่รับผิดชอบ
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัด รับผิดชอบการอานวยการ ควบคุม กากับ ดูแล
สั่งการ และดาเนินการต่าง ๆ ในการปูองกันและและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน ตามศักยภาพของหน่วยงาน
ในเขตจังหวัด และขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานข้างเคียง เมื่อประเมินว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
องค์กรระดับรอง ประกอบด้วย
3.1 กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ มีนายอาเภอ เป็นผู้อานวยการอาเภอ
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอาเภอของตนและมีหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้อานวยการจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2 กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล มีนายกเทศมนตรีเป็นผู้อานวยการท้องถิ่น
มีหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการจังหวัดและ
ผู้อานวยการอาเภอตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบล มีนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเป็นผู้อานวยการท้องถิ่น มีหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการจังหวัดและผู้อานวยการอาเภอตามที่ได้รับมอบหมาย
4. นิยามศัพท์
องค์การอนามัยโลก (Word Heath Organization : WHO) ได้ให้คานิยามโรคติดต่ออุบัติใหม่ไว้เป็น
5 กลุ่ม คือ
4.1 โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อใหม่ (New Infectious Diseases) เช่น โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
หรือโรคเมอร์ส
4.2 โรคติดต่อที่พบในพื้นที่ใหม่ (New Geographical Areas) เป็นโรคที่เกิดจากประเทศหนึ่งและ
ต่อมาเกิดการแพร่ระบาดไปอีกประเทศหนึ่งซึ่งไม่เคยมีโรคนี้เกิดขึ้นมาก่อน หรือข้ามทวีป เช่น ซาร์ส หรือ
โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์สที่เคยมีการแพร่ระบาดในประเทศแถบตะวันออกกลาง
ในปี พ.ศ. 2555 และต่อมาในปี พ.ศ. 2558 พบมีการระบาดในประเทศเกาหลีใต้ ดังนั้น สาหรับโรคเมอร์ส
ในประเทศเกาหลีใต้ถือว่าเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่
4.3 โรคติดต่ออุบัติซ้า (Re-Emerging Infectious Diseases) โรคติดต่อที่เคยระบาดในอดีต และ
สงบไปนานแล้วแต่กลับมาระบาดอีก เช่น กาฬโรค

ชุดที่ 1 จาก ชุด
หน้าที่ 4 จาก 23 หน้า
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
4.4 โรคจากเชื้อดื้อยา (Drug Resistant Pathogens) เช่น โรควัณโรคที่เคยเกิดจากเชื้อดื้อยา
4.5 โรคจากเหตุการณ์จงใจกระทาของมนุษย์ด้วยสารชีวะ (Bioterrorism) โดยใช้เชื้อโรคหลายชนิด
ผลิตเป็นอาวุธ เช่น เชื้อแอนแทรกซ์ และไข้ทรพิษ เป็นต้น
5. ความรุนแรงของสาธารณภัย
ระดับความรุ นแรงของสาธารณภั ยตามแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ พ.ศ.2558
แบ่งเป็น 4 ระดับ โดยมีผู้รับผิดชอบตามระดับความรุนแรง ดังนี้
ระดับ
1
2
3
4

การจัดการ
สาธารณภัยขนาดเล็ก
สาธารณภัยขนาดกลาง
สาธารณภัยขนาดใหญ่
สาธารณภัยร้ายแรงขนาดใหญ่

ผู้มีอานาจตามกฎหมาย
ผู้อานวยอาเภอ ผู้อานวยการท้องถิ่น ควบคุมและสั่งการ
ผู้อานวยการจังหวัด ควบคุมและสั่งการ
ผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ควบคุมและสั่งการ
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ควบคุม
สั่งการ และบัญชาการ

6. แนวทางการเตรียมความพร้อมในการป้อ งกันและแก้ไขปัญหาการระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2563 (Checklist)
7. ขั้นตอนการปฏิบัติ
กองอ านวยการปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เตรี ย มพร้ อ มปฏิ บั ติ ก ารรั บ
สถานการณ์การระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2563 ดังนี้
7.1 ขั้นเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
จัดตั้งกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
1) จัดทาคาสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งกาหนด
ผู้รับผิดขอบในแต่ละฝุาย
2) ระดมสรรพกาลัง เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร และทรัพยากรจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ยานพาหนะ เพื่อเตรียมพร้อม
ปฏิบัติการรับสถานการณ์โรคระบาด
3) จัดระบบการแจ้งเตือนภัย การติดตามสภาวะอากาศ ติดตามสถานการณ์โรคระบาด
ช่องทางการแจ้งเตือน และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เท่าทันโรคระบาด การตรวจสอบ การคัดกรอง
การเฝูาระวัง และวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากการระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ชุดที่ 1 จาก ชุด
หน้าที่ 5 จาก 23 หน้า
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
7.2 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน เมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาด
7.2.1จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดมุกดาหาร โดยมีภารกิจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
ผู้บัญชาการเหตุการณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม
ประชาสัมพันธ์จังหวัด/สวท.จ.มห.

ส่วนปฏิบัติการ/ฝุายเผชิญเหตุ
รองผวจ. นายสุวิทย์ จันทร์หวร
รพ.สนามและศูนย์
แยกกัก/กักกัน
- พมจ. มห.
- แรงงานจังหวัด
- ประกันสังคม
- จัดหางาน
- สวัสดิการและ
คุ้มครองฯ
- พัฒนาชุมชน
- สสจ.มห.
- ภ.จว.มุกดาหาร
- เหล่ากาชาด
- ศึกษาธิการ
จังหวัด

งานรักษาความ
สงบเรียบร้อย
- ภ.จว.มุกดาหาร

ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย
- ที่ทาการ
ปกครอง
- สสจ.มห.
- ศูนย์ปภ.เขต 7
- นพค. 24
- อบจ.
- กู้ชีพกู้ภยั
มุกดาหาร
- จิตอาสาฯ

งานอพยพ
- ขนส่งจังหวัด
- แขวงทางหลวง
- ทช.มห.
- นพค. 24
- ตชด. 234
- จิตอาสาฯ

เจ้าหน้าที่ประสานงาน
สนง. ปภ.จังหวัดมุกดาหาร
ส่วนอานวยการ
รองผวจ. นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
ฝุายเฝูาระวังและ
แจ้งเตือนภัย
- ที่ทาการปกครอง
- อุตุนิยมวิทยา
- ทีมตระหนักรู้ สสจ.
- ขนส่ง
- ศึกษาธิการจังหวัด
- แงงานจังหวัด
- ตม.
- ประชาสัมพันธ์
จังหวัด

ฝุายวิเคราะห์
สถานการณ์และ
ติดตามสถานการณ์
- ท้องถิ่นจังหวัด
- สานักงานจังหวัด
- สสจ.
- อบจ.
- ปภ.

ส่วนสนับสนุน
รองผวจ. นายสันธาน สร้อยสาโรง

ฝุายวางแผน
- กอ.รมน.
- ภ.จว.มุกดาหาร
- ทีท่ าการปกครอง
- สานักงานจังหวัด
- อบจ.
- สสจ.มห.
- ศูนย์ ปภ.เขต 7
- ตชด 234
- ขนส่งจังหวัด
- โยธาธิการฯ
- ทช.มุกดาหาร
- แขวงทางหลวง
- อุตสาหกรรมฯ
- ท้องถิ่นจังหวัด
- สวัสดิการฯ
- แรงงานจังหวัด
- ประกันสังคม
- จัดหางาน
- พมจ. มห.
- วัฒนธรรมฯ
พระพุทธศาสนาฯ
- พัฒนาชุมชน
- ประชาสัมพันธ์

- เกษตรจังหวัด
- เกษตรและสหกรณ์
- ปศุสัตว์จังหวัด
- ประมงจังหวัด
- ประมงจังหวัด
- พาณิชย์จังหวัด
- เรือนจาจังหวัด
- พลังงานจังหวัด
- นพค. 24
- อุตนุ ิยมวิทยา
- ชลประทานฯ
- ทสจ.มห.
- กฟภ.
- ประปาส่วนภูมิภาค
- ทีโอที
- สมาคมนักวิทยุ
สมัครเล่น
- ปภ.จังหวัด
- ศึกษาธิการจังหวัด
- คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด

ฝุายรับบริจาค
- สานักงาน
จังหวัด
- คลังจังหวัด
- เหล่ากาชาด
- พาณิชย์จังหวัด
- เสมียนตรา

ฝุายสื่อสาร
- ปูองกันจังหวัด
- ทีโอที
- สมาคมนักวิทยุ
สมัครเล่น

ฝุาย
สาธารณูปโภค
และพลังงาน
- พลังงานจังหวัด
- ประปาส่วน
ภูมภิ าค
- ไฟฟูาส่วน
ภูมภิ าค
- ไฟฟูาฝุายผลิต

ฝุายฟื้นฟู
- ศูนย์ปภ.เขต 7
- โยธาธิการฯ
- แรงงานจังหวัด
- ประกันสังคม
- จัดหางาน
- พัฒนาชุมชน
- ปภ.จังหวัด
- สสจ
- เกษตรจังหวัดฯ

ฝุายลงทะเบียน
- สานักงานจังหวัด
- ที่ทาการปกครอง

แผนภูมิที่ ๑ : โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดมุกดาหาร (ศบก.จ.มห.)

ชุดที่ 1 จาก ชุด
หน้าที่ 6 จาก 23 หน้า
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
1) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม
มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับสาธารณภัย เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง
เป็ น ศู น ย์ ก ลางแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสาร ระหว่ า งส่ ว นราชการ หน่ ว ยงาน ภาคเอกชนและสื่ อ มวลชน
และดาเนินการตอบโต้ข่าวอันเป็นเท็จ และข้อมูลที่สร้างความตระหนก แตกตื่นให้แก่ประชาชน ตลอดจนการ
ให้ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานหลั ก ได้แก่ ที่ ทาการปกครองจังหวัด มุ กดาหาร ส านั กงานสาธารณสุ ข
จังหวัดมุกดาหาร และสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 และสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
2) เจ้าหน้าที่ประสานงาน
มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภาคเอกชน มูลนิธิ ในการเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ตลอดจน
ประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกจังหวัดและการรายงานสถานการณ์ให้ส่วนกลางได้รับทราบ
หน่วยงานหลัก ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และสานักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
3) ส่วนปฏิบัติการ/ฝ่ายเผชิญเหตุ
มีหน้าที่ปฏิบัติการระงับเหตุ ควบคุมสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ และรักษาผู้พบ
ผู้ติดเชื้อ“ไวรัสโคโรนา 2019” ผู้เข้าเกณฑ์เฝูาระวัง ประกอบด้วย
- ฝ่ายปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย หน้าที่เข้าเผชิญเหตุ ระงับเหตุ ควบคุมสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคระบาด การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
หน่วยงานหลัก ได้แก่ ที่ทาการปกครองจังหวัด มุกดาหาร สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร และสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร มูลนิธิ/หน่วยกู้ชีพ
กู้ภัยจังหวัดมุกดาหาร และชุดเฉพาะกิจจิตอาสาภัยพิบัติ จังหวัดมุกดาหาร ฯลฯ
- ฝ่ า ยโรงพยาบาลสนามและศู น ย์แ ยกกั ก /กั กกั น หน้า ที่ ให้ การรัก ษาผู้ พ บผู้ ติ ดเชื้ อ
“ไวรัสโคโรนา 2019” ผู้เข้าเกณฑ์เฝูาระวัง การคัดกรองผู้เข้าเกณฑ์เฝูาระวังและการฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ติดเชื้อ
“ไวรัสโคโรนา 2019”
หน่ ว ยงานหลั ก ได้ แ ก่ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร โรงพยาบาล
มุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล สถานีตารวจภูธรเมืองมุกดาหาร ที่ทาการปกครองจังหวัด
มุกดาหาร และสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ได้ แ ก่ ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ส านั ก งาน
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร กองบั ง คั บ การต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
- ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
หน่วยงานหลัก ได้แก่ กองบังคับการตารวจภูธรจังหวั ดมุกดาหาร กองบังคับ การ
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 234

ชุดที่ 1 จาก ชุด
หน้าที่ 7 จาก 23 หน้า
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
- ฝ่ายอพยพ มีหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ขนย้ายผู้ติดเชื้อ“ไวรัสโคโรนา
2019” ผู้เข้าเกณฑ์เฝูาระวัง สู่พื้นที่ปลอดภัยและโรงพยาบาลสนามและศูนย์แยกกัก/กักกัน
หน่วยงานหลัก ได้แก่ สานักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
และแขวงทางหลวงมุกดาหาร
หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ได้ แ ก่ กองบั ง คั บ การต ารวจตระเวนชายแดนที่ 234
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 และชุดเฉพาะกิจจิตอาสาภัยพิบัติจงั หวัดมุกดาหาร ฯลฯ
4) ส่วนอานวยการ
มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ รวบรวมประสานข้อมูลต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐานดาเนินการ ประกอบด้วย
- ฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย เฝูาระวังโรคระบาด การติดตามสภาวะอากาศ จัดระบบ
การแจ้งเตือนภัย ช่องทางการแจ้งเตือน และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เท่าทันโรคระบาด
หน่วยงานหลัก ได้แก่ ที่ทาการปกครองจังหวัด มุกดาหาร สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร (ทีมตระหนักรู้) และสถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สานักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร สานักงานศึกษาธิการ
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ส านั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ส านั ก งาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด มุกดาหาร สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
มุกดาหาร
- ฝ่า ยวิเ คราะห์สถานการณ์ และติดตามสถานการณ์ ติดตามสถานการณ์โรคระบาด
วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ พื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่ปลอดภัย ข้อมูลผู้ติดเชื้อ“ไวรัสโคโรนา
2019” ผู้เข้าเกณฑ์เฝูาระวัง ติดตามการดาเนินการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบในการวางแผนเผชิญเหตุ
หน่วยงานหลัก ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด มุกดาหาร ที่ทาการปกครอง
จังหวัดมุกดาหาร สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารและองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร สานักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
- ฝ่ายลงทะเบียน จัดทาบัญชีบุคลากร บัญชีเครื่องมือ อุปกรณ์ ของหน่วยงานที่เข้าร่วม
ปฏิบัติการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
หน่ วยงานหลั ก ได้ แก่ ที่ ท าการปกครองจั งหวั ด มุ กดาหาร และส านั กงานจั งหวั ด
มุกดาหาร
- ฝ่ายวางแผน จัดทาแผนเผชิญเหตุหรือแผนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
เพื่ อ ระงั บ เหตุ แ ละควบคุ มสถานการณ์ โ รคระบาด เพื่ อ การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อผู้ ป ระสบภั ย เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว
หน่วยงานหลัก ได้แก่ หน่วยงานทุกหน่วยในแผนเผชิญเหตุ
5) ส่วนสนับสนุน
ให้การสนับสนุนการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆด้านที่จาเป็นเพื่อให้การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย
- ฝ่ายรับบริจาคตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จัดทาบัญชีสิ่งของรับบริจาค บัญชีจ่ายของบริจาค ตลอดจนรวบรวมข้อมูลสิ่งของที่
จาเป็นและขาดแคลน ซึ่งผู้ประสบภัยยังมีความต้องใช้

ชุดที่ 1 จาก ชุด
หน้าที่ 8 จาก 23 หน้า
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
หน่ ว ยงานหลั ก ได้ แ ก่ ส านั ก งานจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร คลั ง จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร และ
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ เสมียนตราจังหวัดมุกดาหาร พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
และชุดเฉพาะกิจจิตอาสาภัยพิบัติ จังหวัดมุกดาหาร
- ฝ่ า ยสื่ อ สาร ตั้ ง ระบบการสื่ อ สารหลั ก การสื่ อ สารรอง เพื่ อ ให้ ส ามารถติ ด ต่ อ และ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ดารงการสื่อสารได้ตลอด 24 ชม.
หน่วยงานหลัก ได้แก่ ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัดมุกดาหาร
- ฝ่ายสาธารณูปโภคและพลังงาน จัดหาและสนับสนุนพลังงาน ทั้งไฟฟูา ประปา น้ามัน
และอื่นๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการในภาระฉุกเฉิน
หน่วยงานหลัก ได้แก่ พลังงานจังหวัดมุกดาหาร สานักงานจังหวัดมุกดาหาร และ
สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ การประปาจังหวัดมุกดาหาร การไฟฟูาส่วนภูมิภาค
จังหวัดมุกดาหาร การไฟฟูาฝุายผลิตจังหวัดมุกดาหาร

ชุดที่ 1 จาก ชุด
หน้าที่ 9 จาก 23 หน้า
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร

7.2.2 การควบคุมสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
การดาเนินการระยะเร่งด่วน (0-3 ชม.)
ส่วนงาน
ผู้ปฏิบัติ
ส่วนบัญชาการ ผู้บัญชาการเหตุการณ์
(Command (Incident
Staff)
Commander : IC)
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
(Liaison Officer : LO)

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
(Public Information
Officer : PIO)

การปฏิบัติ
- รับการแจ้งเหตุมีผู้ปุวยยืนยันจากหน่วยงานภายนอก, หรือภายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
- แจ้งผู้ประสานงานประกาศใช้แผนบัญชาการเหตุการณ์ ICS
- จัดโครงสร้างระบบ ICS, กาหนดหัวหน้าส่วนงาน, ทีมงาน, แพทย์,พยาบาล, นักระบาดวิทยา
- กาหนดระยะเวลาปฏิบัติการ, วัตถุประสงค์, นัดเวลาและสถานที่ประชุม, พิจารณาช่องทางการสื่อสารกาหนดใช้เอกสารตาม
ระบบ ICS
- แจ้งผู้บริหารตามโครงสร้างระบบ ICS, แจ้งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ผ่านระบบบ line ,ที่ตั้งศูนย์ EOC,
แจ้งหอผู้ปุวยที่เกี่ยวข้อง, แผนสารองผู้ปฏิบัติงานและเวชภัณธ์ วัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรค,
แจ้ง EMS ใช้แผนการรับส่งต่อผู้ปุวย
- ประสาน EMS, หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่, งานควบคุมโรคของ สสจ.มห., รพ.ใกล้ภูมิลาเนาผู้ปุวยเพื่อพิจารณารายละเอียด
สถานการณ์, ข้อมูลชุมชน, ข้อมูลการเดินทางของผู้ปุวยในช่วง 14 วันก่อนปุวยและ 7 วันหลังปุวย, ผู้สัมผัสโรค,
ประสานขอการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ PPE,บุคลากร สธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อสื่อสารกับผู้บัญชาการและหัวหน้าทีมของ ICS เพื่อทราบความต้องการของส่วนปฏิบัติการ และประสานหน่วยงาน
ของ รพ./สสอ. ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมตามโครงสร้าง ICS
- เปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์เป็นการเฉพาะ, สื่อสารความเสี่ยงสาหรับผู้ปุวย ผู้ปฏิบัติงาน และ ชุมชน
- แจ้งการดาเนินการของ รพ. (การเตรียมความพร้อม, การให้บริการรักษาและการควบคุมโรค)
- จัดทา, ผลิตสื่อ ประสานการสื่อสารตามช่องทางต่าง ๆ
- ควบคุมการเผยแพร่ข่าวสาร ติดตามสถานการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
- ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์และหัวหน้าส่วนงานในทีม ICS อย่างสม่าเสมอ

ส่วนงาน

ผู้ปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่ด้านความ
ปลอดภัย(The Safety

ชุดที่ 1 จาก ชุด
หน้าที่ 10 จาก 23 หน้า
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
การดาเนินการระยะเร่งด่วน (0-3 ชม./day 0)
การปฏิบัติ
- วิเคราะห์สถานการณ์และการปฏิบัติการว่ามีผลต่อสุขภาพ และความปลอดภัยด้านต่างๆ ต่อผู้ปุวย,บุคลากร สถานพยาบาล
ชุมชน และดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง

Officer : SO)

- ดูแลด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาผู้ปุวย การติดตามอาการผู้สมั ผัส
- กาหนดพื้นที่ใน รพ. สาหรับการรับผู้ปุวย
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ - รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์
(Situation Awareness - จัดทาแผนเผชิญเหตุร่วมกับผู้บัญชาการเหตุการณ์
- ตรวจสอบร่วมกับแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ข้อมูลแก่ Incident Commander ดังนี้:
Team: SAT)
1. จานวนผู้ปวุ ยและอาการ รวมทั้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/เสี่ยงต่า ที่ยังไม่ปรากฏอาการ
2. เชื้อที่เป็นสาเหตุก่อโรคได้, Case definition
3. ข้อมูลด้านการรักษาตามแนวทางเวชปฏิบัติ
4. สิ่งที่ได้การดาเนินการ เช่น การส่งตรวจทางห้องปฏิบัตกิ าร, การดูแลรักษาผู้ปุวย
5. ความสามารถในการแพร่กระจายเชื้อ, ความรุนแรงของโรค
- ให้คาแนะนาในการแยกผู้ติดเชื้อ
- เสนอแนะผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมในการปฏิบัติงานของ ICS
ส่วนปฏิบัติการ หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ
- แจ้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับผู้ปุวย,
- ให้คาแนะนาการปูองกันตนเองที่เหมาะสม
(Operations) (Operation Section
- ระมัดระวังข่าวลือ
Chief : OSC)
- แจ้งมาตรการการคัดกรองผู้ปุวย ทั้งในแผนกผู้ปุวยนอกและห้องฉุกเฉิน.ในการคัดกรองผู้ปุวยPUI ที่มารับการรักษา,
- ปรึกษา Liaison Officer ในการประสานงานกับสถานพยาบาลอื่น โรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชนในพื้นที่ เพื่อเฝูาระวัง
และส่งต่อผู้ปุวย PUI

ชุดที่ 1 จาก ชุด
หน้าที่ 11 จาก 23 หน้า
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
การดาเนินการระยะเร่งด่วน (0-3 ชม.)
ส่วนงาน

ส่วนแผนงาน
Planning

ผู้ปฏิบัติ

หัวหน้าส่วนแผนงาน
(Planning Section
Chief : PSC)

การปฏิบัติ
- ประสานสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง
กาหนดพื้นที่คัดแยกที่เหมาะสม
ประเมินผู้ปุวยและผู้สัมผัส ทาการคัดกรอง,กรณีที่จาเป็นให้ประสานทีมงานความปลอดภัย
ควบคุมกากับการจัดการห้องแยกผู้ปุวยให้ถูกหลักวิชาการ (เฉพาะโรงพยาบาล)
จากัดการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยในรพ.เท่าที่จาเป็น
กาหนดผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ปุวยติดเชื้อเท่าที่จาเป็น
- แจ้งทุก OPD ซักประวัติอาการปุวย ประเสี่ยง ประวัติการเดินทาง หรือสัมผัสผู้ปวุ ยยืนยันตามนิยาม
- ทบทวนและเตรียมความพร้อมกระบวนการการเก็บ, การนาส่งสิ่งส่งตรวจ, การชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ
- กาหนดข้อบ่งชี้และลาดับความสาคัญ ในการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยทั้งระหว่างWard ภายในรพ. และส่งไปรพ.อื่นตามความ
จาเป็น
- จัดหาและสารองเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ
- เตรียมความพร้อมทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว /จานวนทีมที่ต้องใช้กรณีการระบาดขยายวงกว้าง
- ทบทวนมาตรการและแนวทางในการสอบสวนควบคุมโรค
- กาหนดวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ในการลงดาเนินการในพื้นที่
- กาหนดระยะเวลาปฏิบัติการ, เปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติการ
- จัดทาแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) ร่วมกับผู้บัญชาการเหตุการณ์
- ทบทวนเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของแผนเผชิญเหตุ จากการประสานข้อมูลกับผู้บัญชาการ
และหัวหน้าทีมต่าง ๆ

ชุดที่ 1 จาก ชุด
หน้าที่ 12 จาก 23 หน้า
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
การดาเนินการระยะเร่งด่วน (0-3 ชม.)
ส่วนงาน

ส่วนสนับสนุน
(Logistics)

ผู้ปฏิบัติ
หัวหน้าหน่วยทรัพยากร
(Resource Unit)
หัวหน้าส่วนสนับสนุน
(Logistics Section
Chief : LSC
หัวหน้าหน่วยพัสดุ

หัวหน้าหน่วยบริการทาง
การแพทย์ (Medical
Unit)
ส่วนบัญชาการ ผู้บัญชาการเหตุการณ์
(Command (Incident
Staff)
Commander : IC)

การปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่โดยใช้แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklpsh)ของหน่วย
วางแผนและสนับสนุนทางเทคนิค
- ติดตามสนับสนุนกาลังคน และความพร้อมวัสดุอุปกรณ์
- จัดตั้งระบบสื่อสารและการประสานงานทางโทรศัพท์, วิทยุสื่อสาร, อินเตอร์เน็ต,คอมพิวเตอร์,
เครื่องพิมพ์และเครื่องทาสาเนา รวมทั้งจัดบุคลากรด้านเทคนิค และงานพิมพ์เอกสาร ณ
จุดที่ตั้งการประชุมของศูนย์อานวยการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์
- จัดหาอุปกรณ์ปูองกันส่วนบุคคลให้กับบุคลากรที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ปุวย (เช่นผู้ปฏิบัติงานนอก รพ.,
ผู้ทาหน้าที่การคัดกรองและแยกผู้สัมผัส, ผู้ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ปุวยที่ติดเชื้อ)
- วางแผนการปูองกันบุคลากรจากการติดเชื้อจากผู้ปวุ ย,ครอบครัวของบุคลากร และบุคคลอื่นๆ
- ร่วมกับทีมวางแผนพิจารณาจัดกาลังสารองผู้ปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีโ่ ดยใช้แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist) ของ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข
- ประชุมทีม ICS ร่วมกัน ระหว่าง สสจ.มห./รพ.สสอ.ในพื้นที่เกิดโรค /อปท. เพื่อทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมด วิเคราะห์
ความพร้อม แผนการทางาน อุปกรณ์ในการปูองกันควบคุมโรค ปัญหาอุปสรค และการวางแผนของทีม ICS
- ตรวจสอบว่าการสื่อสารและการตัดสินใจที่ผ่านมา ได้มีการประสานงานกับการดาเนินงานหน่วยแพทย์ฉุกเฉินในท้องที่และ
โรงพยาบาลใกล้เคียงตามความเหมาะสม
- ควบคุมกากับการดาเนินงานหน่วยงานเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย/วัตถุประสงค์

ชุดที่ 1 จาก ชุด
หน้าที่ 13 จาก 23 หน้า
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
ส่วนงาน

การดาเนินการระยะกลาง (ภายใน 12 ชม. )
ผู้ปฏิบัติ
การปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่ประชาสัม
- ปฏิบัติงานโดยใช้ แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist) ของ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
พันธ์(Public Information - แจ้งสรุปสถานการณ์ให้เป็นปัจจุบันแก่ผู้ปุวยและญาติ, ผู้ปฏิบัติงาน และสื่อมวลชน
Officer : PIO)
- สื่อสารความเสีย่ งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อครอบครัว/ญาติผู้ปุวย ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น, และความจาเป็นต้อง Admit ผู้ปุวยเมื่อจาเป็น
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
- ปฏิบัติงานโดยใช้ แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist) ของ เจ้าหน้าที่ประสานงาน
(Liaison Officer : LO
- ติดต่อประสานงานแจ้งข้อมูลสถานการณ์และความต้องการที่จาเป็นกับศูนย์ประสาน EMS, ทีม MERTของท้องที่,
สาธารณสุขอาเภอ ,ภูมิลาเนาผู้ปุวย, สานักงานสาธารณสุขจังหวัด, สานักงานควบคุมโรคเขต 10 อุบลราชธานี,
สานักระบาดวิทยา
เจ้าหน้าที่ด้านความ
ปลอดภัย (The Safety
Officer : SO)

ส่วนปฏิบัติการ หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ
(Operations) (Operation Section
Chief : OSC)

- ปฏิบัติงานโดยใช้ แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist) ของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

- ดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการดูแลรักษาความปลอดภัยและมาตรการปูองกันส่วนบุคคลสาหรับผู้ปฏิบัติงาน, ผู้ปุวย, ผู้มารับ
บริการอื่นๆ ทั้งหมด
- ตรวจสอบการใช้งานที่เหมาะสมของอุปกรณ์ปูองกันส่วนบุคคล และกระบวนการแยกผู้ปุวยเพื่อปูองกันการแพร่เชื้อ
- สนับสนุนทีมบัญชาการเหตุการณ์ตามที่ต้องการ; ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม ทัง้ ภายใน และภายนอกโรงพยาบาล
- สนับสนุนทีมรักษา โดยให้ข้อมูลที่บ่งถึงโรคที่เกิด, วิธีการรักษา ตลอดจนการปูองกันการติดเชื้อสาหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติตามหน้าทีโ่ ดยใช้แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist) ของ หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ
- ควบคุมกากับภารกิจด้านการรักษา, ดาเนินการเฝูาระวังโรคทางระบาดวิทยา พิจารณาจากจานวนผู้ปุวย, ผู้สัมผัส
- ควบคุมกากับการปูองกันการติดเชื้อในกลุ่มผู้ปุวย, บุคลากรของรพ. นัดติดตามดูอาการตามความเหมาะสม
- ควบคุมกากับให้การรักษาต่อเนื่อง, ผู้ปุวยทั้งหมด, ผู้ปุวยห้องแยก ให้ได้ตามมาตรฐานกาหนด
- ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ปุวย ผู้ปุวยหนัก

ชุดที่ 1 จาก ชุด
หน้าที่ 14 จาก 23 หน้า
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
การดาเนินการระยะกลาง (ภายใน 12 ชม. )
ส่วนงาน
ผู้ปฏิบัติ
การปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ - ป ฏิ บั ติตาม บ ท บ าท ห น้ าที่ โดยใช้แ บ บ ฟ อ ร์ม ตรวจสอบกิจกรรม (Checklist) ข อ ง เจ้าห น้ าทีป่ ระชาสัมพันธ์
(Public Information - ตั้งศูนย์ให้ข้อมูลญาติผู้ปุวย
Officer : PIO)
ส่ วน แ ผ น งาน หัวหน้าส่วนแผนงาน
- ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีโ่ ดยใช้ แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist) ของ
หัวหน้าส่วนวางแผน
Planning
(Planning Section
- ทบทวนเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของแผนเผชิญ จากการประสานข้อมูลกับผู้บัญชาการเหตุการณ์และหัวหน้าทีมต่างๆ
Chief : PSC)
- ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่โดยใช้แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist) ของ หน่วยสถานการณ์และข่าวกรอง
- รับผิดชอบการทาแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: IAP) ตลอดจนเก็บรักษาเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมด
- ติดตามการสนับสนุนกาลังคน , ความพร้อมวัสดุอุปกรณ์
ส่วนสนับสนุน หัวหน้าส่วนสนับสนุน
(Logistics)
(Logistics Section
Chief : LSC)

- ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่โดยใช้แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist) ของหน่วยงานสนับสนุนทางเทคนิค
- ประสานงานกับทีมปฏิบัติการ เพื่อวางแผนปูองกันโรคทั้งใน รพ.และชุมชน ติดตามสถานสุขภาพบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานทุกกลุ่ม , รายงานข้อมูลแก่ทีมปฏิบัติการ พิจารณาบุคลากรที่มีปัญหาสุขภาพ (ตั้งครรภ์, ภูมิต้านทานต่า)
ให้ไปปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่าเป็นการชั่วคราว ประเมินความต้องการ และจัดสารอง วัสดุอุปกรณ์ , เวชภัณ ฑ์,
โดยการประสานงานกับทีมปฏิบัติการ
- เตรียมเรียกกาลังสารองในการปฏิบัติงาน เผื่อมีความจาเป็น
- อานวยความสะดวกในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์สาหรับการดูแลรักษาผู้ปุวย

ชุดที่ 1 จาก ชุด
หน้าที่ 15 จาก 23 หน้า
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
ส่วนงาน

การดาเนินการระยะกลาง (ภายใน 12 ชม. )
การปฏิบัติ
- จัดหาอาหาร, น้าดืม่ สาหรับบุคลากรที่มาร่วมปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่โดยใช้ แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist) ของหัวหน้าการเงินและบริหาร

ผู้ปฏิบัติ
หัวหน้าหน่วยเสบียง
ส่วนการบริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร
(Finance/Ad- (Finance/
ministration) Administration)
หน่วยบันทึกเวลา
- บันทึกเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อไว้คานวณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยง
หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง
- อานวยความสะดวกในการจัดส่งสิ่งของตามความจาเป็น รวมทั้งหาผู้รับจ้างจากภายนอก
หน่วยชดเชย/ค่าสินไหม - การชดเชย รับผิดชอบในการตรวจความถูกต้องของเอกสารเกี่ยวกับค่าชดเชยของพนักงาน และเก็บบันทึกการได้รับบาดเจ็บและ
หรือเจ็บปุวยที่เกี่ยวกับเหตุฉุกเฉิน
ทดแทน
- การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สืบสวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีทรัพย์สินเสียหาย
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
หน่วยค่าใช้จ่าย
- ติดตามค่าใช้จา่ ยในการปฏิบตั ิงานทั้งหมด

ชุดที่ 1 จาก ชุด
หน้าที่ 16 จาก 23 หน้า
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร

ส่วนงาน
ผู้ปฏิบัติ
ส่วนบัญชาการ ผู้บัญชาการเหตุการณ์
(Command (Incident
Staff)
Commander : IC)

การดาเนินงานระยะหลัง (เกินกว่า 12 ชั่วโมง)
การปฏิบัติ
- ประเมินเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ เทียบกับผลการปฏิบัติงาน, ทบทวนแผน
และจัดลาดับความสาคัญ ของภารกิจโดยรวม
- วางแผนกลับสู่การให้บริการปกติโดยประสานกับทีมบัญชาการเหตุการณ์ และหัวหน้าส่วนงานต่างๆ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ - สรุปสถานการณ์เป็นระยะอย่างต่อเนื่องให้ แก่ สื่อมวลชน, ผู้ปุวย, ทีมงาน, ครอบครัวผู้ปุวย
(Public Information - สื่อสารกับศูนย์ข้อมูลเป็นระยะเพื่อให้ข้อมูลของผูปุวยที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งการให้ข้อมูลแก่สาธารณะ
Officer : PIO)
- ให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนตามที่ได้รับมอบอานาจ
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
(Liaison Officer : LO)
เจ้าหน้าที่ด้านความ
ปลอดภัย (The
Safety Officer : SO)

- คงการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขอการสนับสนุนในสถานการณ์ ทยี่ ังไม่แน่นอนที่จะตามมา
- ใช้มาตรการด้านความปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์ PPE อย่างต่อเนื่องสาหรับผู้ปุวย, ทีมงาน, และผู้มาเยี่ยม
- ประเมินแผนการควบคุมโรค และประเด็นความปลอดภัยด้านอื่นๆ กับทีมงานที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนทีมปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องโดยให้ข้อมูลเชื้อที่เป็นสาเหตุและการรักษาเฉพาะ
- สนับสนุนผูเ้ ชีย่ วชาญมาให้คาปรึกษาในการวางแผนปฏิบัตงิ านอย่างต่อเนื่อง

ส่วนงาน
ผู้ปฏิบัติ
ส่วนปฏิบัติการ หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ
(Operations) (Operation Section
Chief : OSC)
ส่วนแผนงาน
Planning

หัวหน้าส่วนแผนงาน
(Planning Section
Chief : PSC)
หัวหน้าหน่วยทรัพยากร
(Resource Unit)
หัวหน้าหน่วยข้อมูล/

วิเคราะห์สถานการณ์/
วางแผน
ส่วนสนับสนุน หัวหน้าส่วนสนับสนุน
(Logistics)
(Logistics Section
Chief : LSC)
หน่วยบริการทาง
การแพทย์ (Medical
Unit)

ชุดที่ 1 จาก ชุด
หน้าที่ 17 จาก 23 หน้า
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
การดาเนินงานระยะหลัง (เกินกว่า 12 ชั่วโมง)
การปฏิบัติ
- ปฏิบัติตามหน้าทีโ่ ดยใช้แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม(Checklist) ของ หัวหน้าส่วนปฏิบตั ิการ
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่อง, รวมถึงการดูแลผู้ปุวยและงานห้องแยกผู้ติดเชื้อ
- ตรวจสอบผู้ปวุ ยอย่างต่อเนื่องเพื่อปูองกันการแพร่เชื้อ และให้การดูแลที่เหมาะสมตามความจาเป็น
- ตรวจสอบให้แน่ใจการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ที่เหมาะสม ,การจัดการขยะ รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้ง
- ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีโ่ ดยใช้ แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist) ของ หัวหน้าส่วนวางแผน
- ทบทวนเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของแผนเผชิญ จากการประสานข้อมูลกับผู้บัญชาการเหตุการณ์และหัวหน้าทีมต่างๆ
- ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่โดยใช้แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist) ของ หน่วยวางแผนและสนับสนุนทางเทคนิค
- ติดตามการสนับสนุนกาลังคน, ความพร้อมวัสดุอุปกรณ์
- ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่โดยใช้แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist) ของ หน่วยสถานการณ์และข่าวกรอง
- รับผิดชอบการทาแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: IAP) ตลอดจนเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมด
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่โดยใช้แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist) ของ หน่วยงานสนับสนุนทางเทคนิค
- ตรวจสอบสถานะสุขภาพของพนักงานที่มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน สนับสนุนหรือช่วยเหลือในกิจกรรมการปลอดเชื้อและ
ให้การดูแลและติดตามทางการแพทย์ที่เหมาะสม

ชุดที่ 1 จาก ชุด
หน้าที่ 18 จาก 23 หน้า
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร

การดาเนินงานระยะหลัง (เกินกว่า 12 ชั่วโมง)
ส่วนงาน
ผู้ปฏิบัติ
การปฏิบัติ
หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง
- ดาเนินการต่อเนื่องเพื่ออานวยความสะดวกในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์สาหรับการ
ปฏิบัติงาน และการรักษาผู้ปุวย
หน่วยชดเชย/ค่าสิน
- การชดเชย รับผิดชอบในการตรวจความถูกต้องของเอกสารเกี่ยวกับค่าชดเชยของพนักงาน และเก็บบันทึกการได้รับบาดเจ็บ
ไหมทดแทน
และหรือเจ็บปุวยที่เกี่ยวกับเหตุฉุกเฉิน
- การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สืบสวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณี
ทรัพย์สินเสียหายทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินการควบคุมโรค
หน่วยค่าใช้จ่าย
- ติดตามค่าใช้จา่ ยในการปฏิบตั ิงานทั้งหมด
ส่วนการบริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร - ดาเนินการต่อเนื่องโดยใช้ แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist) ของหัวหน้าการเงินและบริหาร
(Finance/ad (Finance/
ministration Administration)
หน่วยค่าใช้จ่าย
- ดาเนินการต่อเนื่องเพื่อติดตามค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการ และจัดทารายงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์เป็นระยะ

ชุดที่ 1 จาก ชุด
หน้าที่ 19 จาก 23 หน้า
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
7.2.3 การรายงานข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน
1) รายงานผลการปฏิบัติงานของฝุายปฏิบัติไปยังศูนย์บัญชาการฯ
2) สรุ ป สถานการณ์ โ รคระบาด รายงานผู้ อ านวยการศู น ย์ บัญ ชาการฯ ทราบ
ทุกขั้นตอนเป็นระยะ ๆ จนกว่าภัยจะยุติ
3) รายงานและสรุ ป สถานการณ์ โ รคระบาด ไปยั ง ผู้ อ านวยการกลาง (อธิ บ ดี
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย) เป็นระยะ ๆ เพื่อประสานการปฏิบัติร่วมกันจนกว่าเหตุการณ์จะยุติ
7.2.4 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
จัดแถลงข่าวและสรุปสถานการณ์โรคระบาด ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้หน่วยงานทุกภาคส่วน
สื่อมวลชน และประชาชนได้รั บ ทราบสถานการณ์ภัยทุกวัน เป็นระยะ ๆ เพื่อมิให้ เกิดความสั บสนและ
ตื่นตระหนกจนกว่าสถานการณ์ภัยจะคลี่คลาย
7.2.5 การรับบริจาค
1) จั ดตั้ ง ศูน ย์ รับ บริ จ าค และประสานกั บหน่ ว ยงานที่เ กี่ ยวข้ อง และก าหนด
สถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธีการแจกจ่ายสิ่งของและเงินบริจาค
2) จัดทาบัญชีการรับ -แจกจ่าย สิ่งของรับบริจาคไว้เป็นหลักฐาน และมีระบบ
ควบคุมการรับและใช้จ่ายเงินบริจาคเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและตามความประสงค์ของผู้บริจาค
3) รายงานผลการปฏิบัติให้ผู้อานวยการจังหวัดทราบ
7.2.6 กรณีสาธารณภัยขนาดใหญ่ หรือสาธารณภัยที่จาเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรืออุปกรณ์
พิเศษ (ความรุนแรงระดับ 3) เกินขีดความสามารถของผู้อานวยการจังหวัดที่จะควบคุมสถานการณ์
1) เมื่อเกิดโรคระบาดอย่างรุนแรงที่มีผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง หรือ สาธารณะ
ที่จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย ผู้ เ ชี่ ย วชาญหรื อ อุ ป กรณ์ พิ เ ศษ (ความรุ นแรงระดั บ 3) ซึ่ ง อาจขยายเป็ นบริ เ วณกว้ า ง
ครอบคลุมพื้นที่หลายอาเภอหรือหลายจังหวัด จังหวัดวิเคราะห์และประเมินศักยภาพในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มจากทรัพยากรในแต่ละด้านที่มีอยู่แล้วพบว่าเกินขีดความสามารถของ
ผู้อานวยการจังหวัดที่จะควบคุมสถานการณ์ได้โดยลาพัง หรือโดยเร็ว ให้ผู้อานวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
ร้องขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติการจากผู้อานวยการกลาง (อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย) เพื่อ
พิจารณาเข้าควบคุมสถานการณ์โดยเร็ว
2) แปรสภาพศู น ย์ บั ญชาการเหตุ การณ์ จั งหวั ด มุ กดาหาร เป็ น ศู น ย์ บั ญชาการ
เหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดมุกดาหาร เมื่อมีการยกระดับการจัดการภัยจากระดับ ๒ เป็นระดับ ๓ หรือระดับ ๔
เพื่อรอรับคาสั่งจากส่วนกลาง
3) กรณีผู้อานวยการกลาง รองผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เข้าควบคุมสถานการณ์ ให้โอนการบังคับบัญชาจาก
ผู้อานวยการจังหวัด ไปขึ้นกับผู้อานวยการกลาง รองผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
หรือผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แล้วแต่กรณี
7.2.7 การประกาศยุติภัย
1) เมื่ อ ภั ย พิ บั ติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในท้ อ งที่ ยุ ติ แล้ วให้ ประกาศยุ ติ สถานการณ์ สาธารณภั ย
แล้วรายงานให้กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ
2) ยกเลิกศูน ย์บัญชาการฯ ระดับจังหวัด แล้ว ส่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้
หน่วยงานปกติต่อไป

ชุดที่ 1 จาก ชุด
หน้าที่ 20 จาก 23 หน้า
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
7.3 ขั้นปฏิบัติการหลังเกิดภัย มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
7.3.1 ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ดังนี้
1) แจ้งให้อาเภอ และท้องถิ่น สารวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและความเสียหาย
เพื่อให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ตรงกับข้อเท็จจริง ตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิลาเนา
2) ให้อาเภอ และท้องถิ่นให้จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหาย
ไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู
3) รักษาพยาบาลผู้ประสบภัยให้กลับมาดารงชีวิตได้ตามปกติ ตลอดจน ปูองกัน
เฝูาระวัง และควบคุมโรคระบาดทั้งคนและสัตว์
4) จ่ายค่าชดเชยและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง
5) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ให้ข่าวสารต่อสาธารณะ
หน่วยงานหลัก ได้แก่ สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มุกดาหาร
ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
7.3.2 การฟื้นฟูบูรณะ
การฟื้นฟูผู้ประสบภัย
1.1) จัดตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์เพื่อปฏิบัติการในขั้นต้นร่วมกับหน่วยระงับภัย
อย่างต่อเนื่อง และให้ปฏิบัติ ดังนี้
1.1.1) ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ และผู้ปุวย ที่ประสบภัย
1.1.2) เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก
เช่น ดูแลเด็กกาพร้า นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบภัย
1.2) มีโครงการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบภัย
1.3) จัดหาอาชีพและการฝึกสอนอาชีพ
หน่วยงานหลัก ได้แก่ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มุกดาหาร
และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ส านักงานพัฒนาชุมชนจัง หวัด มุกดาหาร ส านักงานแรงงาน
จังหวัดมุกดาหาร สานักงานจัดหางานจังหวัด มุกดาหาร สานักงานประกันสังคมจังหวัด มุกดาหาร และชุด
เฉพาะกิจจิตอาสาภัยพิบัติ จังหวัดมุกดาหาร
7.3.3 การส่งมอบภารกิจภายหลังเกิดภัย
1) ประกาศยุติภัยหรือยกเลิกศูนย์บัญชาการฯ ภารกิจต่างๆ ต้องพิจารณาส่งมอบให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อการดาเนินการช่วยเหลือ
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มุกดาหาร จะประสานการ
ส่งมอบต่อไป
2) จัดทาบัญชีการส่งมอบไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยระยะยาว
ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ ก่ อ นส่ ง มอบภารกิ จ ให้ ป ระเมิ น และสรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง านแต่ ล ะด้ า นก่ อ น
จึงพิจารณาส่งมอบภารกิจต่อไป
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8. การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ให้จัดตั้งศูนย์สื่อสาร เพื่อให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
8.1. จัด ตั้งศูน ย์สื่อสาร และจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารอื่นๆ
ที่จาเป็นให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอื่นได้ปกติ
โดยเร็ว ทั่วถึงทุกพื้นที่
8.1.๑ การสื่อสารหลัก
ระบบสื่อสารหลัก หมายถึง ระบบสื่อสารที่มีใช้งานโดยทั่วไปของหน่วยงาน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานกับ
ประชาชนซึ่งทุกหน่วยงานต้องจัดเตรียมไว้ให้พร้อมใช้ติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลาและเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็น
ในการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างทั่วถึง ดังนี้
- โทรศัพท์/โทรสาร
(๑) ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
โทรศั พ ท์ : 042-611-403
โทรสาร : 042 -611-403
(๒) บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร โทรศัพท์ : 042-612-502
โทรสาร : 042-612-505
(๓) สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์ : 09-42892145
8.๑.๒ การสื่อสารรอง
ระบบสื่อสารรอง หมายถึง ระบบสื่อสารที่มีใช้โดยทั่วไปและใช้งานควบคู่กับระบบสื่อสาร
หลักเป็นช่องทางเสริมในการติดต่อสื่อสารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
จัดให้มีระบบการสื่อสารรองให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างทั่วถึง ดังนี้
ข่ายวิทยุสื่อสาร ระบบ HF (High frequency)
(1) ความถี่หลัก 161.475 MHZ นามเรียกขาน “ปภ. มุกดาหาร”
(2) ความถี่รอง 162.800 MHZ นามเรียกขาน “ปภ. มุกดาหาร”
8.๑.๓ การสื่ อสารส ารอง หมายถึ ง การจั ด เตรี ย มระบบสื่ อ สารส ารองไว้ ท ดแทนในกรณี
ระบบสื่อสารหลักไม่สามารถใช้ได้ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่
- โทรศัพท์เคลื่อนที่แจ้งเหตุ
(๑) หัวหน้าสานักงาน ปภ. จังหวัดมุกดาหาร
โทรสาร 042-633-101
โทรศัพท์ 08-9969-6758
(๒) ปูองกันจังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์ 08 – 1171 - 7701
- ระบบ CALL CENTER แจ้งเหตุด่วน
(3) แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
โทรศัพท์ ๑๙๑
(4) แจ้งเหตุไฟไหม้
โทรศัพท์ ๑๙๙
(5) แจ้งเหตุไฟฟูาขัดข้อง
โทรศัพท์ ๑๑๒๙
(6) แจ้งขอความช่วยเหลือหรือประสบปัญหาสังคมด้านต่างๆ โทรศัพท์ 1300
(7) แจ้งเหตุร้องทุกข์ และปัญหาต่างของประชาชน
โทรศัพท์ ๑๕๖๗
(8) แจ้งเหตุศูนย์คุ้มครองรถสาธารณะ
โทรศัพท์ ๑๕๘๔
(9) แจ้งเหตุน้าประปาไม่ไหล
โทรศัพท์ ๑๖๖๒
(10) แจ้งอุบัติเหตุ หรือเจ็บปุวยฉุกเฉิน
โทรศัพท์ ๑๖๖๙
(11) แจ้งเหตุสาธารณภัย
โทรศัพท์ ๑๗๘๔
(12) แจ้งโรคระบาด
โทรศัพท์ 1422
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9. ผู้รับผิดชอบแผนเผชิญเหตุในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2563
สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 สามารถปูองกัน ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นวงกว้าง และบรรเทาผลกระทบ
ต่อชีวิตของประชาชนที่เกิดจากการระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้จนกว่าสถานการณ์
จะกลับสู่ภาวะปกติ
10.2 สามารถให้การช่วยเหลือผู้ ติดเชื้อเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ภัย ตลอดจนการ
รักษาผู้ติดเชื้อ และพื้นที่เขตกักกันโรคให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

ลงชื่อ

ผู้เสนอแผน
( นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง )
หัวหน้าสานักงาน ปภ. จังหวัดมุกดาหาร
เลขานุการ กอ.ปภ.จังหวัดมุกดาหาร

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้เสนอแผน
(นายประวิตร ศรีบุญรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

ผู้เห็นชอบแผน
(นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติแผน

(นายชยันต์ ศิริมาศ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร

ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 : คาสั่งกองอานวยการ ฯ ที่
/256๓ ลงวันที่ มีนาคม 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2563
ภาคผนวก 2 : ขั้นตอน (Checklist)
ภาคผนวก 3 : โครงสร้างข่ายการติดต่อสื่อสารในจังหวัดมุกดาหาร
ภาคผนวก 4 : แผนที่โรงพยาบาลสนาม
ภาคผนวก 5 : บัญชียานพาหนะ เครื่องจักรกลฯ ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภาคผนวก 6 : ข้อมูลหน่วยงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิ สมาคม กู้ภัย ฯลฯ
ภาคผนวก 7 : รายชื่อศูนย์พักพิง
ภาคผนวก 8 : แผนการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยใช้ชุดเฉพาะกิจจิตอาสาภัยพิบัติ

--------------------------------------------------

ภาคผนวก 2 : ขั้นตอน (Checklist)
แบบรายงานการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2563
(Check List)
ที่

รายการ

การตรวจสอบ
ดาเนินการแล้ว
ยังไม่ดาเนินการ

ก่อนเกิดภัย
1

แผนเผชิญเหตุในการปูองกันและแก้ไขปัญหา เชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จ.มุกดาหาร 2563

2

จัดตั้งกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดมุกดาหาร (กอปภ.จ.)

3

แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

4

แผนเผชิญเหตุ

5

บัญชีทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย

6

แผนที่

7

บัญชีรายชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน/
การประสานงาน

√

√

√

8

ระบบแจ้งเตือนภัย/กระบวนการแจ้งเตือนภัย

√

9

บัญชีศูนย์คัดแยกและกักกันโรค

√

ขณะเกิดภัย
1

จัดตั้งศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จังหวัดมุกดาหาร

2
3

โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดมุกดาหาร
อุปกรณ์พื้นฐานในการจัดตั้งศูนย์บญ
ั ชาการฯ และ
ศูนย์ปฏิบัติการฯ

4

ระเบียบวิธีปฏิบัติ (SOP)

5 การรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย

หมายเหตุ

แบบรายงานการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2563
(Check List)
ที่

รายการ
ขณะเกิดภัย

6

การประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย และการประกาศ
เขตพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ

7

ระบบสื่อสาร (หลัก/รอง)

9

ชุดเผชิญเหตุ

10 การรายงานตัว (กรณีมหี น่วยงานเข้าพื้นที่)
11 การจัดทาบัญชีทรัพยากร
12 การติดตามทรัพยากร
หลังเกิดภัย
1

การสารวจความเสียหาย/การรายงาน

2

การอพยพกลับ

3

กระบวนการฟื้นฟู เยียวยา
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การช่วยเหลือตาม
อานาจหน้าที่
2) เงินทดรองราชการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
3) เหล่ากาชาดจังหวัด
4) มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
5) เงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
สานักนายกรัฐมนตรี
6) เงินบริจาค และอื่น ๆ

การตรวจสอบ
ดาเนินการแล้ว
ยังไม่ดาเนินการ

หมายเหตุ

ภาคผนวก ๓ : โครงสร้างข่ายการติดต่อสื่อสารในจังหวัดมุกดาหาร

โครงสร้างข่ายการติดต่อสื่อสารในจังหวัดมุกดาหาร

โทร 042-614-777

ปกครองจังหวัดมุกดาหาร
นาม “ขุนทอง”
ความถี่วทิ ยุ 157.075 MHz
โทร 042-611-403

กอรมน.มห.
นาม “000”
ความถี่วทิ ยุ 000.000 MHz
โทร 042-614-750

กองร้อย ตชด.234
นาม “หอแก้ว”
ความถี่วทิ ยุ 152.450 MHz
โทร 042-611-270

อ.เมืองมุกดาหาร
นาม “พิราบ”
ความถี่วทิ ยุ 157.075 MHz
โทร 042-611-550

อ.คาชะอี
นาม “นางแอ่น”
ความถี่วทิ ยุ 157.075 MHz
โทร 042-691-091

อ.ดอนตาล
นาม “โพระดก”
ความถี่วทิ ยุ 157.075 MHz
โทร 042-689-060

กองกากับการ10 มห.
นาม “ตารวจน้า”
ความถี่วทิ ยุ 153.550 MHz
โทร 042-611-172

สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
นาม “lkTkiIl6-”
ความถี่วทิ ยุ 155.475 MHz
โทร 042-611-430

นาม “000”
ความถี่วทิ ยุ 000.000 MHz

ตารวจทางหลวงจังหวัด มห.
นาม “ทางหลวง”
ความถี่วทิ ยุ 151.000 MHz
โทร 042-000-000

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค มห.
นาม “ไฟฟ้า”
ความถี่วทิ ยุ 000.000 MHz
โทร 042-611-873

สถานีเรือมุกดาหาร (นรข.)
นาม “นรข”
ความถี่วทิ ยุ 150.889 MHz
โทร 042-611-122

ศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์
นาม “ปภ. มุกดาหาร”
ความถี่วิทยุหลัก 161.475 MHz
ความถี่วิทยุรอง 162.800 MHz
โทร 042-633-101

มูลนิธกิ ารกุศลมุกดาหาร
นาม “ธงแดง”
ความถี่วทิ ยุ 168.475 MHz
โทร 09-4298-2145
ศูนย์ ปภ. เขต 7
นาม “นิรมัย เขต 7”
ความถี่วทิ ยุ 166.475 MHz
โทร 042-728208
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
นาม “ไข่มุก”
ความถี่วทิ ยุ 162.525 MHz
โทร 042-611-227

อ.นิคมคาสร้อย
นาม “สาลิกา”
ความถี่วทิ ยุ 157.075 MHz
โทร 042-618-118

อ.ดงหลวง
นาม “กางเขน”
ความถี่วทิ ยุ 157.075 MHz
โทร 042-697-060

นพค.24
นาม “นพค.24”
ความถี่วทิ ยุ 168.200 MHz
โทร 042-635-450

ตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
นาม “คิว 69”
ความถี่วทิ ยุ 152.650 MHz
โทร 042-611-455

อ.หนองสูง
นาม “ขมิ้น”
ความถี่วทิ ยุ 157.075 MHz
โทร 042-635-405

ประชาสัมพันธ์ จ.มห.
นาม “ประชาสัมพันธ์”
ความถี่วทิ ยุ 153.850 MHz
โทร 042-612-297
ป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร
นาม “ป่าไม้”
ความถี่วทิ ยุ 173.825 MHz
โทร 042-611-757
อ.หว้านใหญ่
นาม “กาเหว่า”
ความถี่วทิ ยุ 157.075 MHz
โทร 042-699-060
คุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
นาม “พิทกั ษ์”
ความถี่วทิ ยุ 149.925 MHz
โทร 042-631-398

สื่อสารจังหวัดมุกดาหาร
นาม “สิงห์ทอง”
ความถี่วทิ ยุ 157.075 MHz
โทร 042-611-330
ศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร

นาม “อุทก”
ความถี่วทิ ยุ 139.125 MHz
โทร 042-611-027

ภาคผนวก ๔ : แผนที่โรงพยาบาลสนาม

โรงพยาบาลสนามจังหวัดมุกดาหาร

โรงพยาบาลสนามเตรียมพร้อมรับผู้ป่วยกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสกลนคร

โรงพยาบาลสนามตรียมพร้อมรับผู้ป่วยกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมุกดาหาร
ลาดับ

สถานที่ตั้งโรงพยาบาลสนาม

1.

อาเภอเมืองมุกดาหาร

2.

อาเภอคาชะอี

3.

อาเภอดอนตาล

4.

อาเภอนิคมคาสร้อย

5.

อาเภอดงหลวง

6.

อาเภอหว้านใหญ่

7.

อาเภอหนองสูง

จานวนเตียงที่รองรับได้ (เตียง)
Severe
URI
Pneumonia
Pneumonia

ผู้ประสานงานอาเภอ
(จากโรงพยาบาล 1 ท่าน
พร้อมเบอร์โทร)

ผู้ประสานงานอาเภอ
(จากสาธารณสุขอาเภอ 1 ท่าน
พร้อมเบอร์โทร)

หมายเหตุ

ภาคผนวก ๕ : บัญชียานพาหนะ เครื่องจักรกลฯ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
ลาดับที่
๑

ยานพาหนะ/
จานวน
เครื่องจักรกล
ประเภทรถกู้ภัย
๑.๑ รถยนต์เอนก
๑
ประสงค์พร้อมอุปกรณ์
ขนาดกลาง
๑.๒ รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว
๑
พร้อมอุปกรณ์
2
1
1
๑
๑
1
1
1
1
1
1
๑
๑.๓ รถส่องสว่าง
๑
๑.๔ รถดับเพลิง
5
3
2
2
2
1
ประเภทรถบรรทุก
2.1 รถบรรทุกน้า
1
ขนาด ๕,๐0๐ ลิตร
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

หน่วยงาน

โทรศัพท์มือถือ

หมายเลข
โทรศัพท์

ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร

08 9968 7186

0 4272 8205

สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
เทศบาลตาบลคาชะอี
เทศบาลตาบลคาปุาหลาย
เทศบาลตาบลนิคมคาสร้อย
เทศบาลตาบลดอนตาลผาสุก
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลนาสะเม็ง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาอุดม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโคก
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง
องค์การบริหารส่วนตาบลชะโนดน้อย
ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
เทศบาลตาบลคาชะอี
อาเภอเมืองมุกดาหาร
เทศบาลตาบลนิคมคาสร้อย
เทศบาลตาบลดอนตาล
องค์การบริหารส่วนตาบลนาอุดม

08 9969 6758

๐ 4263 3101

08 9968 7186
08 6234 5454
08 4428 2399
08 1261 9712
08 1661 7733
08 1263 8541
08 1054 1774
08 7834 1746
08 7231 8080
08 1089 9721
06 4363 5965
08 1262 1519
08 9968 7186
08 6234 5454
08 9571 7797
08 1974 1915
09 05902702
08 1261 9712
08 7231 8080

0 4272 8205
0 4261 1227
0 4269 1077
0 4268 9055
0 4268 1065
0 4269 7101
0 4269 9277
0 4267 6350
0 4266 4867
0 4267 6309
0 4263 8191
0 4264 4605
0 4272 8205
0 4261 1227
0 4269 1102
0 4261 4763
0 4268 1066
0 4268 9055
0 4266 4867

เทศบาลตาบลดงเย็น
เทศบาลตาบลผึ่งแดด
เทศบาลตาบลคาชะอี
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแข้
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโคก
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมอน
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าเทีย่ ง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านซ่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเหล่า
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค้อ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเอีย่ น
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าสร้างถ่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลคาบก
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24

08 4868 1085
09 3564 3912
08 4428 2399
08 7217 1531
08 0189 9721
06 1119 2684
08 4474 8242
08 7853 0522
08 7857 9152
08 1262 4235
08 0750 2555
08 7216 8683
09 0823 7445
08 3340 9455
08 1827 6499

0 4216 1464
0 4263 6400
0 4269 1077
0 4267 6475
0 4267 6309
0 4266 1506
0 4269 1266
0 4263 7060
0 4268 4026
0 4268 4224
0 4263 6211
0 4263 6080
0 4266 3532
0 4266 3001
0 4263 5450

2

2.2 รถบรรทุกน้า
ขนาด 6,๐0๐ ลิตร

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
1
1
1
6
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1

เทศบาลตาบลดอนตาลผาสุก
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบาก
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแก้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตาบลนาสะเม็ง
องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าหมี
ที่ว่าการอาเภอนิคมคาสร้อย
เทศบาลตาบลนิคมคาสร้อย
เทศบาลตาบลร่มเกล้า
องค์การบริหารส่วนตาบลนิคมคาสร้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลนากอก
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
องค์การบริหารส่วนตาบลนาอุดม
องค์การบริหารส่วนตาบลกกแดง
ที่ทาการอาเภอดงหลวง
เทศบาลตาบลกกตูม
เทศบาลตาบลหนองแคน
เทศบาลตาบลหนองบัว
องค์การบริหารส่วนตาบลพังแดง
องค์การบริหารส่วนตาบลชะโนดน้อย
ที่ทาการอาเภอหว้านใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลปุงขามดงหมู
องค์การบริหารส่วนตาบลชะโนด
องค์การบริหารส่วนตาบลบางทรายน้อย
ที่ทาการอาเภอหนองสูง
เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
เทศบาลตาบลบ้านเปูา
เทศบาลตาบลภูวง
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนยาง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้
ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
ที่ทาการอาเภอเมืองมุกดาหาร
สานักงาน ปภ.จังหวัดมุกดาหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แขวงทางหลวงชนบท
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 10
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
เทศบาลตาบลคาอาฮวน
เทศบาลตาบลโพนทราย
เทศบาลตาบลบางทรายใหญ่
เทศบาลตาบลมุกดาหาร
เทศบาลตาบลคาปุาหลาย
เทศบาลตาบลนาโสก
เทศบาลตาบลนาสีนวน
ที่ทาการอาเภอคาชะอี

08 1263 8541
08 5011 5425
09 7334 6806
08 6220 2178
08 7834 1746
08 4518 9073
08 1867 3841
09 05902702
08 6260 5385
08 9710 2846
08 0410 5288
08 9573 5230
08 1931 5107
08 7231 8080
08 6859 7109
08 1867 3843
08 9577 3879
08 4510 7096
08 1100 3549
08 0763 9532
08 9023 9679
08 1867 3846
09 3557 8282
09 4517 1739
08 3560 9079
08 1867 3847
08 1915 4807
08 9575 5778
09 8245 1598
08 2103 6308
09 9036 8416
08 9968 7186
08 6234 5454
08 1867 3801
08 9969 6758
08 1261 6365
08 1660 7493
08 1876 4878
08 6234 5454
08 7392 7659
08 7229 1038
08 6236 1741
08 4403 3323
08 5001 2017
08 3334 9917
08 5736 9100
08 1867 3824

0 4269 7101
0 4264 1220
0 4262 0974
0 4264 0524
0 4267 6350
0 4262 0973
0 4268 1118
0 4268 1066
0 4262 0962
0 4268 1080
0 4263 8364
0 4263 8191
0 4263 8450
0 4266 4867
0 4263 8374
0 4269 7060
0 4267 6517
0 4264 4069
0 4264 4528
0 4264 4756
0 4264 4605
0 4269 9058
0 4269 9236
0 4204 9752
0 4269 9236
0 4263 5405
0 4263 5453
0 4264 2589
0 4264 4959
0 4263 5292
0 4264 2805
0 4272 8205
0 4261 1227
0 4261 1550
๐ 4263 3101
0 4261 1423
0 4267 2041
0 4261 4231
0 4261 1227
0 4264 0042
0 4266 0965
0 4267 4283
0 4267 3011
0 4264 3058
0 4266 0109
0 4267 6352
0 4259 1091

2.3 รถบรรทุกน้า
ขนาด 10,๐0๐ ลิตร

2.4 รถบรรทุก
ขนาด ๖ ล้อ

2.5 รถบรรทุก
ติดตั้งเครน
2.6 รถบรรทุกลากจูง
(ขนย้ายเครื่องจักรกล)

3

2.7 รถบรรทุกน้ามัน
เชื้อเพลิง
รถบริการฉุกเฉินทาง
การแพทย์ (EMS)

1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

เทศบาลตาบลคาชะอี
องค์การบริหารส่วนตาบลคาชะอี
สานักงาน ปภ. จังหวัดมุกดาหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
โครงการชลประประทานมุกดาหาร
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
เทศบาลตาบลคาอาฮวน
เทศบาลตาบลดงหลวง
เทศบาลตาบลดอนตาล
เทศบาลตาบลนิคมคาสร้อย
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
สานักงาน ปภ. จังหวัดมุกดาหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานทรัพยากรน้าภาค 11
องค์การบริหารส่วนตาบลคาอาฮวน
เทศบาลตาบลดอนตาล
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
สานักงาน ปภ. จังหวัดมุกดาหาร
การไฟฟูาส่วนภูมภิ าคจังหวัดมุกดาหาร
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ศูนย์ ปภ. เขต 7 สกลนคร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24
โครงการชลประประทานมุกดาหาร
แขวงทางหลวงมุกาหาร
ศูนย์ ปภ. เขต 7 สกลนคร

08 4428 2399
08 1768 4069
08 9969 6758
08 8557 0933
08 1856 6425
08 4403 3323
08 7392 7659
08 1263 8541
08 3458 6855
09 05902702
08 5743 6199
08 9969 6758
08 8557 0933
08 1876 4878
081061 0282
08 3458 6855
08 4686 3553
08 9969 6758
08 9714 4925
08 4686 3553
08 9968 7186
08 8557 0933
08 4686 3553
08 1827 6499
08 1856 6425
08 9711 0406
08 9968 7186

0 4269 1077
0 4263 5377
๐ 4263 3101
0 4261 3764
0 4261 1596
0 4267 3011
0 4264 0042
0 4269 7101
0 4268 9055
0 4268 1066
0 4267 4238
๐ 4263 3101
0 4261 3764
0 4261 4231
0 4264 0042
0 4268 9055
0 4261 4472
๐ 4263 3101
0 4261 1873
0 4261 4472
0 4272 8205
0 4261 3764
0 4261 4472
0 4263 5450
0 4261 159
0 4261 2006
0 4272 8205

1

เทศบาลตาบลหนองบัว

08 8323 0448

0 4264 4528

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

องค์การบริหารส่วนตาบลนาสะเม็ง
องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าสร้างถ่อ
เทศบาลตาบลผึ่งแดด
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค้อ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบาก
เทศบาลตาบลดอนตาลผาสุก
เทศบาลตาบลบางทรายใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลปุาไร่
องค์การบริหารส่วนตาบลนาอุดม
เทศบาลตาบลดอนตาล
เทศบาลตาบลนิคมคาสร้อย
เทศบาลตาบลคาชะอี

08 7834 1746
08 8747 5624
08 1063 3712
08 1051 1504
08 5011 5425
08 3563 3763
08 5743 6199
08 1264 4739
08 7231 8080
08 3458 6855
09 05902702
08 9571 7797

0 4267 6350
0 4266 3532
0 4263 6400
0 4268 4224
0 4264 1220
0 4268 9328
0 4267 4238
0 4261 3147
0 4266 4867
0 4268 9055
0 4268 1066
0 4269 1102

ลาดับ
ยานพาหนะ/เครื่องจักรกล
ที่
๔ เรือ
๔.๑ เรือท้องแบน

๔.๒ เรือยาง

๕

เครื่องสูบน้า

๖
๗
8

เครื่องสูบน้าดับเพลิงแบบ
หาบหาม
รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ
รถเกลี่ย (เกรดเดอร์)

9

รถบดอัด

10

รถขุดไฮดรอลิค

จานวน

หน่วยงาน

โทรศัพท์มือถือ

หมายเลข
โทรศัพท์

49
10
2
6
3
1
2
3
2
1
2
2
1
1
6
1
1
4
5
1
2
1
2

ศูนย์ ปภ.เขต ๗ สกลนคร
สานักงาน ปภ. จังหวัดมุกดาหาร
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24
สถานีเรือมุกดาหาร (นรข.)
กองกากับการ 10 ตารวจน้ามุกดาหาร
กองร้อย ตชด.234
สถานีอุตุนิยมวิทยาที่ 3 มุกดาหาร
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
ที่ว่าการอาเภอเมืองมุกดาหาร
ที่ว่าการอาเภอนิคมคาสร้อย
ทีท่ าการอาเภอหว้านใหญ่
ที่ทาการอาเภอดงหลวง
ที่ทาการอาเภอหนองสูง
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
ศูนย์ ปภ.เขต ๗ สกลนคร
สานักงาน ปภ. จังหวัดมุกดาหาร
กองกากับการ 10 ตารวจน้ามุกดาหาร
สถานีเรือมุกดาหาร (นรข.)
ศูนย์ ปภ.เขต ๗ สกลนคร
สถานีเรือมุกดาหาร (นรข.)
ที่ว่าการอาเภอเมืองมุกดาหาร
เทศบาลตาบลหนองบัว
ที่ว่าการอาเภอเมืองมุกดาหาร

08 9968 7186
08 9969 6758
08 1827 6499
08 1049 0042
08 4861 1639
08 1726 3952
08 9203 8498
08 6234 5454
08 1867 3801
08 1867 3841
08 1867 3846
08 1867 3843
08 1867 3847
08 5743 6199
08 9968 7186
08 9969 6758
08 4861 1639
08 1049 0042
08 9968 7186
08 1049 0042
08 1867 3801
08 8323 0448
08 1867 3801

0 4272 8205
๐ 4263 3101
0 4263 5450
0 4261 1122
0 4261 1172
0 4261 1270
0 4261 1027
0 4261 1227
0 4261 1550
0 4268 1118
0 4269 9058
0 4269 7060
0 4263 5405
0 4267 4238
0 4272 8205
๐ 4263 3101
0 4261 1172
0 4261 1122
0 4272 8205
0 4261 1122
0 4261 1550
0 4264 4528
0 4261 1550

5
1
2
3
2
2
1
1
3
2
1
1
1
1
2
1

ศูนย์ ปภ.เขต ๗ สกลนคร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
แขวงทางหลวงมุกาหาร
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์ ปภ.เขต ๗ สกลนคร
แขวงทางหลวงมุกาหาร
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แขวงทางหลวงมุกาหาร
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
โครงการชลประประทานมุกดาหาร
ศูนย์ ปภ.เขต ๗ สกลนคร

08 9968 7186
08 8557 0933
08 4686 3553
08 9711 0406
08 1827 6499
08 4686 3553
08 8557 0933
08 9968 7186
08 9711 0406
08 1827 6499
08 8557 0933
08 9711 0406
08 1827 6499
08 4686 3553
08 1856 6425
08 9968 7186

0 4272 8205
0 4261 3764
0 4261 4472
0 4261 2006
0 4263 5450
0 4261 4472
0 4261 3764
0 4272 8205
0 4261 2006
0 4263 5450
0 4261 3764
0 4261 2006
0 4263 5450
0 4261 4472
0 4261 1596
0 4272 8205

11

เครื่องตัด-ถ่าง

12

รถไฟฟูาส่องสว่าง

1
1
1
1
1

ศูนย์ ปภ.เขต ๗ สกลนคร
สานักงาน ปภ. จังหวัดมุกดาหาร
มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร
ศูนย์ ปภ.เขต ๗ สกลนคร
การฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร

08 9968 7186
08 9969 6758
09 4298 2145
08 9968 7186
08 9714 4925

0 4272 8205
๐ 4263 3101
0 4272 8205
0 4261 1873

ภาคผนวก ๖ : ข้อมูลหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิ สมาคม กู้ภัย ฯลฯ
ลาดับ
หน่วยงาน
๑ มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร (ธงแดง)

โทรศัพท์
09 4298 2145

วิทยุสื่อสาร MHz
168.478

ศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดมุกดาหาร
ลาดับ

จังหวัด

อาเภอ

ตาบล

หมูบ่ ้าน/ชุมชน

ชื่อสถานที่

ที่
1 มุกดาหาร

เมืองฯ

นาโสก

นาโสก

รพ.ส่งเสริมสุขภาพตาบลนาโสก

รองรับผู้อพยพ
ได้

ชื่อ - สกุล

จานวน (คน)

ผู้ประสาน

200 รต.ธีระศักดิ์นาโสก

สิ่งสาธารณูปโภคที่มีอยู่ในปัจจุบัน

หมายเลขโทรศัพท์

ไฟฟ้า
042-660-109

√

ประปา ห้องสุขา (ห้อง)

√

4

ค่าพิกัด GPS
อื่นๆ
E:1088275
N:1833428

บ้านโคก

หนองบัว

วัดบ้านหนองบัว

1500 นายศักดิ์น้อย ชัยบุตร

042-676-309

√

√

10

E:1089287
N:1845798

ปุากล้วย

โรงเรียนบ้านปุากล้วย

1000 นายศักดิ์น้อย ชัยบุตร

042-676-309

√

√

10

E:1090151
N:1847664

พังคอง

วัดบ้านพังคลอง

1000 นายศักดิ์น้อย ชัยบุตร

042-676-309

√

√

5

E:1093008
N:1845829

พังคองใต้

วัดบ้านพังคลอง

1000 นายศักดิ์น้อย ชัยบุตร

042-676-309

√

√

5

E:1093008
N:1845829

ผึ่งแดด

ผึ่งแดด

วัดเวฬุวัน

2000 นายผล สุพร

042-636-400

√

√

10

E:1084944
N:1846900

นาคา

วัดเวฬุวัน

2000 นายผล สุพร

042-636-400

√

√

10

E:1087152
N:1845890

นาคา

วัดเวฬุวัน

2000 นายผล สุพร

042-636-400

√

√

10

E:1085598
N:1847115

ลาดับ
ที่

จังหวัด

1 มุกดาหาร

อาเภอ
เมืองฯ

ตาบล

หมูบ้าน/ชุมชน

คาปุาหลาย บ้านแก้ง

ชื่อสถานที่
เทศบาลตาบลคาปุาหลาย

รองรับผู้ป่วยได้

ชื่อ – สกุล

จานวน (คน)

ผู้ประสาน

1500 ร.ต.ต.ชัยยุทธ ไมล์วิสัย

หมายเลขโทรศัพท์
042-643-058

สิ่งสาธารณูปโภคที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ไฟฟ้า

√

ประปา ห้องสุขา(ห้อง) อื่นๆ

√

5

ค่าพิกัด GPS
E:1093364
N:1858471

คาอาฮวน

คาแม็ก

โรงเรียนบ้านคาเม็ก

1000 นายอรรถสิทธิ์ สุวรรณศรี

042-640-042

√

√

15

E:1105592
N:1832307

ดงเย็น

โพนสว่าง

เทศบาลตาบลดงเย็น

1000 นายประภาส เที่ยงโยธา

042-612-801

√

√

5

E:1109242
N:1815841

โคกขามเลียน

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน

1000 นายประภาส เที่ยงโยธา

042-612-801

√

√

10

E:1107135
N:1816265

โพนทราย

หนองหญ้าไซย์

วัดบ้านหนองหญ้าไซย์

1000 นายทองออน สิงห์สุ

042-636-966

√

√

10

E:1098565
N:1843121

แก่นเต่า

โรงเรียนบ้านแก่นเต่า

1500 นายทองออน สิงห์สุ

042-636-966

√

√

15

E:1100469
N:1842941

นาสีนวน

นาสีนวน

รพ.ส่งเสริมสุขภาพตาบลนาสีนวน

1000 นายทองมี โคตรสขึง

042-601-044

√

√

4

E:1120363
N:1830143

ส้มปุอย

โรงเรียนบ้านส้มปุอย

1500 นายทองมี โคตรสขึง

042-601-044

√

√

10

E:1119556
N:1830577

โนนศรี

โรงเรียนบ้านโนนศรี

1500 นายทองมี โคตรสขึง

042-601-044

√

√

10

E:1118857
N:1831054

เหล่าล้อม

วัดบ้านเหล่าล้อม

1200 นายทองมี โคตรสขึง

042-601-044

√

√

10

E:1118126
N:1831592

ลาดับ

จังหวัด

อาเภอ

ตาบล

หมูบ้าน/ชุมชน

ชื่อสถานที่

รองรับผู้ป่วยได้
จานวน (คน)

1 มุกดาหาร

เมืองฯ

นาสีนวน คอนสาย

วัดบ้านเหล่าล้อม

ชื่อ – สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้ประสาน

1200 นายทองมี โคตรสขึง

042-601-044

สิ่งสาธารณูปโภคที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ไฟฟ้า

√

ประปา ห้องสุขา(ห้อง) อื่นๆ

√

10

ค่าพิกัด GPS
E:1120167
N:1829910

ท่าไค้

โรงเรียนบ้านท่าไค้

1000 นายทองมี โคตรสขึง

042-601-044

√

√

10

E:1124330
N:1827982

นาแล

วัดบ้านนาแล

1000 นายทองมี โคตรสขึง

042-601-044

√

√

10

E:1124472
N:1828068

ส้มปุอยเหนือ

โรงเรียนบ้านส้มปุอย

1500 นายทองมี โคตรสขึง

042-601-044

√

√

15

E:1118276
N:1830725

คาภูเงิน

โรงเรียนบ้านส้มปุอย

1500 นายทองมี โคตรสขึง

042-601-044

√

√

15

E:1117556
N:1831947

บางทราย
ใหญ่

บางทรายใหญ่

วัดหนองหลวงบ้านบางทรายใหญ่

1000 นายชูเกียร แสงจันทร์คุ้ม

042-639-226

√

√

5

E:1113027
N:1845738

บางทรายใหญ่

โรงเรียนบ้านบางทรายใหญ่

1500 นายชูเกียร แสงจันทร์คุ้ม

042-639-226

√

√

10

E:1113010
N:1844631

ดอนม่วย

วัดบ้านดอนม่วย

1000 นายชูเกียร แสงจันทร์คุ้ม

042-639-226

√

√

10

E:1111313
N:1847500

คาผักหนอก

รร.บ้านสงเปือยคาผักหนอก

1500 นายชูเกียร แสงจันทร์คุ้ม

042-639-226

√

√

5

E:1112027
N:1842990

สงเปือย

รร.บ้านสงเปือยคาผักหนอก

1500 นายชูเกียร แสงจันทร์คุ้ม

042-639-226

√

√

5

E:1112846
N:1843392

ลาดับ

จังหวัด

อาเภอ

ตาบล

หมูบ้าน/ชุมชน

ชื่อสถานที่

รองรับผู้ป่วยได้
จานวน (คน)

1

มุกดาหาร

ดอนตาล

ดอนตาล

นาห้วยกอก

หอประชุมอาเภอดอนตาล

ชื่อ – สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้ประสาน

2000 นายเอกอมร ศรีลาศักดิ์

042-689-054

สิ่งสาธารณูปโภคที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ไฟฟ้า

√

ประปา ห้องสุขา(ห้อง) อื่นๆ

√

4

ค่าพิกัด GPS
E:1134472
N:1813159

นาตาล

เทศบาลตาบลผาสก

2000 นายเอกอมร ศรีลาศักดิ์

042-689-054

√

√

5

E:1133308
N:1813221

นามหาราช

เทศบาลตาบลผาสก

2000 นายเอกอมร ศรีลาศักดิ์

042-689-054

√

√

5

E:1133292
N:1813157

ตาลใหม่

เทศบาลตาบลผาสก

2000 นายเอกอมร ศรีลาศักดิ์

042-689-054

√

√

5

E:1133271
N:1813238

ตาลรุ่ง

เทศบาลตาบลผาสก

2000 นายเอกอมร ศรีลาศักดิ์

042-689-054

√

√

5

E:1134332
N:1814586

เหล่าหมี

เหล่าหมี

องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าหมี

1500 นายปราโมทย์ ศรีมุกดา

042-613-165

√

√

5

E:1121901
N:1816180

เหล่าหมี

องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าหมี

1500 นายปราโมทย์ ศรีมุกดา

042-613-165

√

√

5

E:1122364
N:1816141

โคกสว่าง

วัดบ้านโคกสว่าง

1500 นายปราโมทย์ ศรีมุกดา

042-613-165

√

√

5

E:1121769
N:1818073

นาสะเม็ง

นาสะโน

องค์การบริหารส่วนตาบลนาสะเม็ง

1000 นายพงษ์กวี คนไว

042-613-151

√

√

5

E:1128977
N:1815977

โพธิ์ไทร

โพธิ์ไทร

โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา

2500 นายอัครเดช ปานะวงค์

042-640-524

√

√

15

E:1126814
N:1821875

ลาดับ

จังหวัด

อาเภอ

ตาบล

หมูบ้าน/ชุมชน

ชื่อสถานที่

รองรับผู้ป่วยได้
จานวน (คน)

1

มุกดาหาร

ดอนตาล

โพธิ์ไทร

หนองหล่ม

โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา

ชื่อ – สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้ประสาน

2500 นายอัครเดช ปานะวงค์

042-640-524

สิ่งสาธารณูปโภคที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ไฟฟ้า

√

ประปา ห้องสุขา(ห้อง) อื่นๆ

√

15

ค่าพิกัด GPS
E:1126653
N:1823778

บ้านโคก

โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา

2500 นายอัครเดช ปานะวงค์

042-640-524

√

√

15

E:1126101
N:1824564

นาโพธิ์

โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา

2500 นายอัครเดช ปานะวงค์

042-640-524

√

√

15

E:1129143
N:1818368

โพธิ์ไทร

โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา

2500 นายอัครเดช ปานะวงค์

042-640-524

√

√

15

E:1126814
N:1821875

โพธิ์ไทร

โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา

2500 นายอัครเดช ปานะวงค์

042-640-524

√

√

15

E:1127005
N:1821374

หว้านใหญ่

หว้านใหญ่ หว้านใหญ่

หอประชุมอาเภอหว้านใหญ่

1200 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์

042-699-457

√

√

10

E:1114365
N:1857645

หว้านน้อย

หอประชุมอาเภอหว้านใหญ่

1200 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์

042-699-457

√

√

10

E:1114797
N:1855350

หนองผือ

โรงเรียนบ้านหนองผือ

1000 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์

042-699-457

√

√

10

E:1112251
N:1857479

ดอนม่วง

โรงเรียนบ้านดอนม่วง

1000 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์

042-699-457

√

√

10

E:1112401
N:1855984

หนองแสง

โรงเรียนบ้านหนองแสง

1000 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์

042-699-457

√

√

10

E:1113325
N:1857083

ลาดับ

จังหวัด

อาเภอ

ตาบล

หมูบ้าน/ชุมชน

ชื่อสถานที่

รองรับผู้ป่วยได้
จานวน (คน)

1

มุกดาหาร

หว้านใหญ่

บางทราย
น้อย

บางทรายน้อย

วัดบ้านบางทรายน้อย

ชื่อ – สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้ประสาน

1200 นายสมเกียรติ บางทราย

042-694-266

สิ่งสาธารณูปโภคที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ไฟฟ้า

√

ประปา ห้องสุขา(ห้อง) อื่นๆ

√

15

ค่าพิกัด GPS
E:1113022
N:1848536

บางทรายน้อย

วัดบ้านบางทรายน้อย

1200 นายสมเกียรติ บางทราย

042-694-266

√

√

15

E:1113065
N:1848062

ดาวเรือง

วัดบ้านบางทรายน้อย

1200 นายสมเกียรติ บางทราย

042-694-266

√

√

15

E:1113222
N:1849066

บางทรายใต้

วัดบ้านบางทรายน้อย

1200 นายสมเกียรติ บางทราย

042-694-266

√

√

15

E:1113385
N:1848434

ปุงขาม

ปุงขามใต้

โรงเรียนบ้านปุงขาม

1500 นางกัลยา สุพร

042-699-236

√

√

10

E:1113475
N:1861311

สองคอนใต้

โรงเรียนบ้านสองคอน

1200 นางกัลยา สุพร

042-699-236

√

√

10

E:1112643
N:1863294

สองคอนเหนือ

โรงเรียนบ้านสองคอน

1200 นางกัลยา สุพร

042-699-236

√

√

10

E:1112456
N:1863691

นาดี

โรงเรียนบ้านนาดี

1500 นางกัลยา สุพร

042-699-236

√

√

10

E:1111123
N:1859769

นาขามปูอม

โรงเรียนบ้านนาดี

1500 นางกัลยา สุพร

042-699-236

√

√

10

E:1112672
N:1858843

ปุงข้ามเหนือ

โรงเรียนบ้านนาดี

1500 นางกัลยา สุพร

042-699-236

√

√

10

E:1113299
N:1861932

ลาดับ

จังหวัด

อาเภอ

ตาบล

หมูบ้าน/ชุมชน

ชื่อสถานที่

รองรับผู้ป่วยได้
จานวน (คน)

1

มุกดาหาร

หว้านใหญ่

ชะโนด

ชะโนดใต้

ศาลากลางหมู่บ้านชะโนดใต้

ชื่อ – สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้ประสาน

1000 นายสาเนียง ใจสุข

042-672-562

สิ่งสาธารณูปโภคที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ไฟฟ้า

√

ประปา ห้องสุขา(ห้อง) อื่นๆ

√

10

ค่าพิกัด GPS
E:1114648
N:1853170

ชะโนดเหนือ

ศาลากลางหมู่บ้านชะโนดเหนือ

1000 นายสาเนียง ใจสุข

042-672-562

√

√

2

E:1114443
N:1853681

พาลุกาใต้

ศาลากลางหมู่บ้านชะโนดใต้

1000 นายสาเนียง ใจสุข

042-672-562

√

√

2

E:1113721
N:1851007

หนองสูง

โนนยาง

โนนยาง

วัดบ้านโนนยาง

1200 นายศรีสมรักษ์ ผ่องแผ่ว

042-674-534

√

√

10

E:1068131
N:1829934

โนนยาง

วัดบ้านโนนยาง

1200 นายศรีสมรักษ์ ผ่องแผ่ว

042-674-534

√

√

10

E:1068845
N:1829602

หนองโอ

โรงเรียนบ้านหนองโอ

1500 นายศรีสมรักษ์ ผ่องแผ่ว

042-674-534

√

√

15

E:1070337
N:1830387

บ้านงิ้ว

โรงเรียนบ้านงิ้ว

1500 นายศรีสมรักษ์ ผ่องแผ่ว

042-674-534

√

√

10

E:1063879
N:1834281

คาพอก

โรงเรียนบ้านคาพอก

1200 นายศรีสมรักษ์ ผ่องแผ่ว

042-674-534

√

√

15

E:1060351
N:1830899

วังนอง

โรงเรียนบ้านวังนอง

1000 นายศรีสมรักษ์ ผ่องแผ่ว

042-674-534

√

√

10

E:1062161
N:1825704

เหล่ากว้าง

โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง

1000 นายศรีสมรักษ์ ผ่องแผ่ว

042-674-534

√

√

10

E:1062992
N:1828528

ลาดับ

จังหวัด

อาเภอ

ตาบล

หมูบ้าน/ชุมชน

ชื่อสถานที่

รองรับผู้ป่วยได้
จานวน (คน)

1

มุกดาหาร

หนองสูง

โนนยาง

หนองโอ

โรงเรียนบ้านหนองโอ

ชื่อ – สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้ประสาน

1000 นายศรีสมรักษ์ ผ่องแผ่ว

042-674-534

สิ่งสาธารณูปโภคที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ไฟฟ้า

√

ประปา ห้องสุขา(ห้อง) อื่นๆ

√

15

ค่าพิกัด GPS
E:1070337
N:1830387

บ้านงิ้ว

โรงเรียนบ้านงิ้ว

1200 นายศรีสมรักษ์ ผ่องแผ่ว

042-674-534

√

√

15

E:1064178
N:1833692

คาพอก

โรงเรียนบ้านคาพอก

1000 นายศรีสมรักษ์ ผ่องแผ่ว

042-674-534

√

√

10

E:1060351
N:1830899

ภูวง

ผาขาม

โรงเรียนบ้านนาตะแบง

1200 นายประยูร จันปุุม

042-616-451

√

√

10

E:1077361
N:1827793

บ้านบุ่ง

โรงเรียนบ้านนาตะแบง

1200 นายประยูร จันปุุม

042-616-451

√

√

10

E:1078262
N:1827095

บ้านบุ่ง

โรงเรียนบ้านนาตะแบง

1200 นายประยูร จันปุุม

042-616-451

√

√

10

E:1078925
N:1827021

นาตะแบง

โรงเรียนบ้านนาตะแบง

1200 นายประยูร จันปุุม

โรงเรียนบ้านหนองแต้

นายสุภิญโญ กลาง
1000 ประพันธ์

042-616-451

√

√

10

E:1081996
N:1826389

หนองสูง

หนองแต้

042-635-453

√

√

10

E:1070884
N:1829940

นาหนองแคน

วัดบ้านนาหนองแคน

นายสุภิญโญ กลาง
1500 ประพันธ์

042-635-453

√

√

10

E:1071189
N:1829732

ดงมะแหน่ง

วัดบ้านดงมะแหน่ง

นายสุภิญโญ กลาง
1200 ประพันธ์

042-635-453

√

√

10

E:1073406
N:1828524

ลาดับ

จังหวัด

อาเภอ

ตาบล

หมูบ้าน/ชุมชน

ชื่อสถานที่

รองรับผู้ป่วยได้

ชื่อ – สกุล

จานวน (คน)
1

มุกดาหาร

หนองสูง

หนองสูง

นาคันแท

วัดบ้านนาคันแท

ผู้ประสาน
นายสุภิญโญ กลาง
1200 ประพันธ์

หมายเลขโทรศัพท์
042-635-453

สิ่งสาธารณูปโภคที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ไฟฟ้า

√

ประปา ห้องสุขา(ห้อง) อื่นๆ

√

10

ค่าพิกัด GPS
E:1071140
N:1830173

ปุาเม็ก

วัดบ้านปุาเม็ก

นายสุภิญโญ กลาง
1000 ประพันธ์

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

นายสุภิญโญ กลาง
3500 ประพันธ์

042-635-453

√

√

10

E:1071379
N:1831389

หนองสูง

042-635-453

√

√

20

E:1073603
N:1827209

หนองสูง

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

นายสุภิญโญ กลาง
3500 ประพันธ์

042-635-453

√

√

20

E:1073569
N:1829410

หนองสูง

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

นายสุภิญโญ กลาง
3500 ประพันธ์

042-635-453

√

√

20

E:1072285
N:1828933

หนองสูง

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

นายสุภิญโญ กลาง
3500 ประพันธ์

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

นายสุภิญโญ กลาง
3500 ประพันธ์

042-635-453

√

√

20

E:1070637
N:1832066

โนนน้าคา

042-635-453

√

√

20

E:1071538
N:1827871

หนองสูงใหม่

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

นายสุภิญโญ กลาง
3500 ประพันธ์

042-635-453

√

√

20

E:1071884
N:1829717

หนองสูง

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

นายสุภิญโญ กลาง
3500 ประพันธ์

042-635-453

√

√

20

E:1071437
N:1829847

ลาดับ

จังหวัด

อาเภอ

ตาบล

หมูบ้าน/ชุมชน

ชื่อสถานที่

รองรับผู้ป่วยได้

ชื่อ – สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

จานวน (คน)
1

มุกดาหาร

หนองสูง

ดงหลวง

สิ่งสาธารณูปโภคที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ไฟฟ้า

ประปา ห้องสุขา(ห้อง) อื่นๆ

หนองสูง

หนองสูง

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

ผู้ประสาน
นายสุภิญโญ กลาง
3500 ประพันธ์

หนองสูงใต้

หลุบปึ้ง

โรงเรียนบ้านโคกหินกองหมู่ที่ 5

1000 นายถาวร อาจวิชัย

042-642-805

√

√

5

โคกกลาง

วัดบรรพตคีรีภูจ้อก้อ

2000 นายถาวร อาจวิชัย

042-642-805

√

√

20

บ้านแวง

วัดบรรพตคีรีภูจ้อก้อ

2000 นายถาวร อาจวิชัย

042-642-805

√

√

20

เหล่าน้อย

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย

1200 นายถาวร อาจวิชัย

042-642-805

√

√

5

โคกหินกอง

โรงเรียนบ้านโคกหินกองหมู่ที่ 5

1200 นายถาวร อาจวิชัย

042-642-805

√

√

10

หนองแคนน้อย

โรงเรียนบ้านโคกหินกองหมู่ที่ 5

1200 นายถาวร อาจวิชัย

042-642-805

√

√

10

แวงใหม่

โรงเรียนบ้านโคกหินกองหมู่ที่ 5

1200 นายถาวร อาจวิชัย

042-642-805

√

√

10

โพนแดง

โรงเรียนดงหลวงวิทยาคม

2500 ด.ต.โชควิทย์ ดีดวงพันธ์

042-697-101

√

√

20

บ้านเปียด

โรงเรียนดงหลวงวิทยาคม

2500 ด.ต.โชควิทย์ ดีดวงพันธ์

042-697-101

√

√

20

บ้านใหม่

โรงเรียนดงหลวงวิทยาคม

2500 ด.ต.โชควิทย์ ดีดวงพันธ์

042-697-101

√

√

20

โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง

2500 นายบรรจง ไชยเพชร

042-644-029

√

√

10

ดงหลวง

หนองแคน ก้านเหลืองดง

042-635-453

√

√

20

ค่าพิกัด GPS
E:1070637
N:1832066
E:1075551
N:1820942
E:1075891
N:1817963
E:1074281
N:1817067
E:1074649
N:1819532
E:1075084
N:1814655
E:1077594
N:1821003
E:1074091
N:1818193
E:1089034
N:1870195
E:1089080
N:1864626
E:1087969
N:1868056
E:1090046
N:1861355

ลาดับ

จังหวัด

อาเภอ

1

มุกดาหาร ดงหลวง

ตาบล
พังแดง

หมูบ้าน/ชุมชน

นิคมคาสร้อย

นาอุดม

รองรับผู้ป่วยได้

ชื่อ – สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

สิ่งสาธารณูปโภคที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ค่าพิกัด GPS
ไฟฟ้า ประปา ห้องสุขา(ห้อง) อื่นๆ

บ้านติ้ว

โรงเรียนบ้านติ้ว

จานวน (คน)
ผู้ประสาน
1200 นายบรรจง ไชยเพชร

นาหลัก

วัดบ้านนาหลัก

1200 นายบรรจง ไชยเพชร

042-644-029

√

√

10

วัดบ้านชะโนดน้อย

1000 นายบรรจง ไชยเพชร

042-644-029

√

√

5

หนองยาง

วัดบ้านชะโนดน้อย

1000 นายบรรจง ไชยเพชร

042-644-029

√

√

5

ด่านมน

โรงเรียนบ้านด่านมน

1200 นายเจษฎา ธนะแพทย์

042-681-065

√

√

10

ภูแผงม้า

โรงเรียนบ้านภูแผงม้า

1200 นายเจษฎา ธนะแพทย์

042-681-065

√

√

10

เหล่าสามัคคี

โรงเรียนบ้านภูแผงม้า

1200 นายเจษฎา ธนะแพทย์

042-681-065

√

√

10

นาอุดม

โรงเรียนบ้านนาอุดม

2500 นายอุทัย ชูรัตน์

042-676-469

√

√

20

ขอนแก่น

วัดภูน้อยหมู่ที่ 1

1000 นายอุทัย ชูรัตน์

042-676-469

√

√

10

ทรายไหลแล้ง

โรงเรียนบ้านปุาเตย

1500 นายอุทัย ชูรัตน์

042-676-469

√

√

10

คาไหล

โรงเรียนบ้านปุาเตย

1500 นายอุทัย ชูรัตน์

042-676-469

√

√

10

สมสะอาด

โรงเรียนบ้านปุาเตย

1500 นายอุทัย ชูรัตน์

042-676-469

√

√

10

ชะโนดน้อย ชะโนด

นิคมคาสร้อย

ชื่อสถานที่

042-644-029

√

√

10

E:1075719
N:1866261
E:1079230
N:186534
E:1097979
N:1867548
E:1100396
N:1865864
E:1095351
N:1816032
E:1098789
N:1010729
E:1098589
N:1811160
E:1102147
N:1802970
E:1102925
N:1807707
E:1102732
N:1811407
E:1097836
N:1807034
E:1099074
N:1806367

ลาดับ

จังหวัด

อาเภอ

1

มุกดาหาร นิคมคาสร้อย

ตาบล
นาอุดม

โชคชัย

กกแดง

นากอก

หมูบ้าน/ชุมชน

ชื่อสถานที่

รองรับผู้ป่วยได้

ชื่อ – สกุล

จานวน (คน)
ผู้ประสาน
1500 นายอุทัย ชูรัตน์

หมายเลขโทรศัพท์

สิ่งสาธารณูปโภคที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ค่าพิกัด GPS
ไฟฟ้า ประปา ห้องสุขา(ห้อง) อื่นๆ

042-676-469

√

√

10

1500 นายอุทัย ชูรัตน์

042-676-469

√

√

10

วัดบ้านทรายไหลแล้ง

1000 นายอุทัย ชูรัตน์

042-676-469

√

√

10

วงค์พระจันทร์

วัดบ้านวงพระจันทร์

1000 นายอุทัย ชูรัตน์

042-676-469

√

√

10

เหล่านางาม

วัดบ้านวงพระจันทร์

1000 นายอุทัย ชูรัตน์

042-676-469

√

√

10

ชัยมงคล

โรงเรียนบ้านชัยมงคล

1200 นายไหม ศรีสวัสดิ์

042-638-450

√

√

10

คาพอก

โรงเรียนบ้านคาพอก

1200 นายไหม ศรีสวัสดิ์

042-638-450

√

√

10

เหล่ากลาง

โรงเรียนบ้านเหล่ากลาง

1200 นายปัญหา นารีนุช

042-638-374

√

√

10

อุ่มไผ่

โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่

1500 นายปัญหา นารีนุช

042-638-374

√

√

10

บ้านบะ

โรงเรียนบ้านบะ

1500 นายปัญหา นารีนุช

042-638-374

√

√

10

นาหลวง

โรงเรียนบ้านนาหลวง

1200 นายปัญหา นารีนุช

042-638-374

√

√

10

นากอก

อบต.นากอก

1200 นายสุพด คานนท์

042-638-364

√

√

10

คาเชียงสา

โรงเรียนบ้านปุาเตย

นาขาม

โรงเรียนบ้านปุาเตย

ทรายทอง

E:1100601
N:1807142
E:1103262
N:1814871
E:1102445
N:1812431
E:1101478
N:1808741
E:1101360
N:1807676
E:1090392
N:1810507
E:1091552
N:1812421
E:1090304
N:1822914
E:1088742
N:1823961
E:1091775
N:1820874
E:1085952
N:1822160
E:1094316
N:1820377

ลาดับ

จังหวัด

อาเภอ

1

มุกดาหาร นิคมคาสร้อย

ตาบล
นากอก

หนองแวง

หมูบ้าน/ชุมชน

ชื่อสถานที่

รองรับผู้ป่วยได้

ชื่อ – สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

สิ่งสาธารณูปโภคที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ค่าพิกัด GPS
ไฟฟ้า ประปา ห้องสุขา(ห้อง) อื่นๆ

จานวน (คน)
ผู้ประสาน
1500 นายสุพด คานนท์

042-638-364

√

√

15

กุดโง้ง

โรงเรียนบ้านนากอก

นาสองเหมือง

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง

1200 นายสุพด คานนท์

042-638-364

√

√

10

ห้วยกอก

วัดนิคมธรรมมาราม

2500 นายสุพด คานนท์

042-638-364

√

√

20

เกษตรสมบูรณ์

วัดนิคมธรรมมาราม

2500 นายสุพด คานนท์

042-638-364

√

√

20

หนองบัวบาน

วัดบ้านหนองบัวบาน

1200 นายสุพด คานนท์

042-638-364

√

√

10

คาเชียงสา

วัดบ้านคาเชียงสา

1200 นายสุพด คานนท์

042-638-364

√

√

10

หนองแวงใหญ่

โรงเรียนหนองแวงวิทยา

1500 นายก้อน ยืนยง

042-638-191

√

√

15

หนองข่า

โรงเรียนบ้านหนองข่า

1200 นายก้อน ยืนยง

042-638-191

√

√

10

หนองกระโซ่

โรงเรียนหนองแวงวิทยา

1200 นายก้อน ยืนยง

042-638-191

√

√

15

บ.โปุงแดง

โรงเรียนบ้านโปุงแดง

1200 นายก้อน ยืนยง

042-638-191

√

√

10

หนองกกเปลือย โรงเรียนบ้านหนองกกเปือย

1200 นายก้อน ยืนยง

042-638-191

√

√

10

โนนสะอาด

1200 นายก้อน ยืนยง

042-638-191

√

√

10

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

E:1093015
N:1823358
E:1098673
N:1818781
E:1095657
N:1820788
E:1095654
N:1819541
E:1093443
N:1821382
E:1097239
N:1819641
E:1098946
N:1820232
E:1099791
N:1822288
E:1097134
N:1821272
E:1095904
N:1823736
E:1101516
N:1823121
E:1102445
N:1820274

ลาดับ

จังหวัด

อาเภอ

1

มุกดาหาร นิคมคาสร้อย

คาชะอี

ตาบล

คาชะอี

หมูบ้าน/ชุมชน

ชื่อสถานที่

รองรับผู้ป่วยได้

ชื่อ – สกุล

จานวน (คน)
ผู้ประสาน
1200 นายก้อน ยืนยง

หมายเลขโทรศัพท์

สิ่งสาธารณูปโภคที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ค่าพิกัด GPS
ไฟฟ้า ประปา ห้องสุขา(ห้อง) อื่นๆ

042-638-191

√

√

10

1500 นายก้อน ยืนยง

042-638-191

√

√

15

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

1200 นายอาทิตย์ คูสกุลวัฒน์

042-691-077

√

√

10

หนองกะปาด

โรงเรียนบ้านหนองกะปาด

1200 นายอาทิตย์ คูสกุลวัฒน์

042-691-077

√

√

10

นาปุุง

โรงเรียนบ้านนาปุุง

1200 นายอาทิตย์ คูสกุลวัฒน์

042-691-077

√

√

10

แก้งช้างเนียม

โรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียม

1200 นายอาทิตย์ คูสกุลวัฒน์

042-691-077

√

√

10

โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน

1500 นายเทวี คล่องดี

042-636-211

√

√

15

หนองอินหม่อน โรงเรียนบ้านหนองอินหม่อน

1500 นายเทวี คล่องดี

042-636-211

√

√

10

ทุ่งนางหนาย

โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน

1500 นายเทวี คล่องดี

042-636-211

√

√

15

หนองบง

โรงเรียนบ้านหนองบง

1200 นายเทวี คล่องดี

042-636-211

√

√

10

นาหลวง

วัดบ้านนาหลวง

1200 นายเทวี คล่องดี

042-636-211

√

√

10

หัวขัว

วัดศรีประดิษฐาราม

1500 นายเทวี คล่องดี

042-636-211

√

√

10

เหล่าต้นยม

โรงเรียนบ้านโปุงแดง

บังอี่

วัดปุาสัก

โนนสว่าง

หนองเอี่ยน หนองเอี่ยน

E:1096163
N:1824493
E:1096413
N:1821344
E:1068750
N:1839696
E:1073171
N:1833905
E:1071710
N:1840742
E:1063127
N:1839647
E:1082290
N:1845571
E:1080348
N:1845289
E:1082305
N:1845779
E:1081159
N:1845061
E:1083948
N:1843181
E:1081626
N:1846110

ลาดับ

จังหวัด

อาเภอ

1

มุกดาหาร คาชะอี

ตาบล

หมูบ้าน/ชุมชน

หนองเอี่ยน หนองบง

น้าเที่ยง

บ้านซ่ง

บ้านเหล่า

ชื่อสถานที่
โรงเรียนบ้านหนองบง

รองรับผู้ป่วยได้

ชื่อ – สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

สิ่งสาธารณูปโภคที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ค่าพิกัด GPS
ไฟฟ้า ประปา ห้องสุขา(ห้อง) อื่นๆ

จานวน (คน)
ผู้ประสาน
1200 นายเทวี คล่องดี

042-636-211

√

√

10

หนองเอี่ยน

วัดบ้านหนองเอี่ยน

1200 นายเทวี คล่องดี

042-636-211

√

√

15

ดอนสวรรค์

โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์

1000 นายพิทักษ์ บุญลอง

042-637-132

√

√

10

น้าเที่ยง

โรงเรียนบ้านน้าเที่ยง

1200 นายพิทักษ์ บุญลอง

042-637-132

√

√

15

น้าเที่ยง

โรงเรียนบ้านน้าเที่ยง

1200 นายพิทักษ์ บุญลอง

042-637-132

√

√

15

บ้านซ่ง

โรงเรียนบ้านซ่ง

1200 นายปัญญายก โคตรพันธ์

042-637-060

√

√

15

โนนสังข์ศรี

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี

1000 นายปัญญายก โคตรพันธ์

042-637-060

√

√

10

โพธิ์ศรี

โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี

1000 นายปัญญายก โคตรพันธ์

042-637-060

√

√

10

โนนก่อ

โรงเรียนบ้านโนนก่อ

1000 นายปัญญายก โคตรพันธ์

042-637-060

√

√

10

บ้านแมด

โรงเรียนบ้านแมด

1000 นายสารวย ผิงผ่อง

042-684-026

√

√

10

บ้านแพง

วัดวรวิหาร

1000 นายสารวย ผิงผ่อง

042-684-026

√

√

10

E:1081159
N:1845061
E:1082305
N:1845779
E:1077956
N:1840868
E:1078647
N:1838349
E:1078713
N:1838843
E:1078772
N:1842372
E:1082367
N:1842894
E:1081728
N:1842515
E:1082879
N:1842112
E:1074532
N:1846812
E:1075436
N:1846693

