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จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณใจกลางของประเทศ เส้นรุ้งที่ ๑๕ องศา
เหนือ เส้นแวงที่ ๑๐๒ องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเล ๖๓๑ ฟุต ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์
๓๓๒ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๑๒,๗๗๘.๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๗,๙๘๖,๔๒๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗.๖
ของพื้นที่ทั้งหมดของภาค และร้อยละ ๒.๕ ของพื้นที่ทั้งประเทศ มีเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับ ๓ ของภาค และใหญ่เป็น
อันดับ ๗ ของประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ
ื
ติดจังหวัดขอนแก่น และเพชรบูรณ์
ต
ติดจังหวัดขอนแก่น และนครราชสีมา
ใต้
ติดจังหวัดนครราชสีมา
ต ต
ติดจังหวัดลพบุรี และเพชรบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมี ๓ ฤดู โดยระยะเวลาในแต่ละฤดูอาจคลาดเคลื ่อน
ไปตามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปี มีอ ากาศหนาวจัดในฤดู หนาว ร้อนจัดในฤดูร ้อน และช่วงฝนสลับกับ
ช่วงแห้งแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามห้วงเวลาฤดูกาล ดังนี้
.ฤ
ประมาณเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
๒. ฤ ้
ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม
.ฤ ฝ
ประมาณเดือน มิถุนายน - ตุลาคม
และจากการที่ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีเทือกเขาเพชรบูรณ์ทอดตัวเป็นแนวยาวทางทิศ
ตะวันออก เทือ กเขาดงพญาเย็นทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้เ ทือกเขาดัง กล่าวเป็นสิ่งกีดขวางลมฝน
จากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จึงส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนไม่มากเท่าที่ควรในฤดูฝน เนื่องจากสภาพภูมิ
ประเทศตั้งอยู่ในเขตเงาฝน โดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ และด้านตะวันตกของจังหวัด
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2. ขต

ค
2.1
ค ้ ี่ แบ่งตามเขตลักษณะการปกครองท้องที่ จำนวน ๑๖ อำเภอ ๑๒4 ตำบล
๑,๖20 หมู่บ้าน 340,649 ครัวเรือน มีประชากรรวมทัง้ สิ้น จำนวน ๑,136,279 คน ดังนี้
๑) อำเภอเมืองชัยภูมิ 19 ตำบล ๒๒7 หมู่บ้าน ประชากร ๑๘3,043 คน
๒) อำเภอคอนสวรรค์ ๙ ตำบล ๑๐๓ หมู่บ้าน ประชากร 53,304 คน
๓) อำเภอแก้งคร้อ
๑๐ ตำบล ๑๒๖ หมู่บ้าน ประชากร ๙๓,558 คน
๔) อำเภอหนองบัวแดง ๘ ตำบล ๑๓๐ หมู่บ้าน ประชากร 102,022 คน
๕) อำเภอภักดีชุมพล
๔ ตำบล ๔๗ หมู่บ้าน ประชากร ๓1,174 คน
๖) อำเภอภูเขียว
๑๑ ตำบล ๑๕๕ หมู่บ้าน ประชากร ๑24,079 คน
๗) อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ๑๑ ตำบล ๑๔๔ หมู่บ้าน ประชากร ๑12,279 คน
๘) อำเภอบ้านแท่น
๕ ตำบล ๖๖ หมู่บ้าน ประชากร ๔๕,353 คน
๙) อำเภอคอนสาร
๘ ตำบล ๘๕ หมู่บ้าน ประชากร ๖1,798 คน
๑๐) อำเภอจัตุรัส
๙ ตำบล ๑๑๙ หมู่บ้าน ประชากร ๗4,730 คน
๑๑) อำเภอบ้านเขว้า
๖ ตำบล ๘๘ หมู่บ้าน ประชากร 50,553 คน
๑๒) อำเภอบำเหน็จณรงค์ ๗ ตำบล ๙๕ หมู่บ้าน ประชากร ๕3,580 คน
๑๓) อำเภอเทพสถิต
๕ ตำบล ๙๒ หมู่บ้าน ประชากร 70,604 คน
๑๔) อำเภอหนองบัวระเหว ๕ ตำบล ๕๘ หมู่บ้าน ประชากร 38,674 คน
๑๕) อำเภอเนินสง่า
๔ ตำบล ๔๘ หมู่บ้าน ประชากร ๒6,060 คน
๑๖) อำเภอซับใหญ่
๓ ตำบล ๓๗ หมู่บ้าน ประชากร ๑5,464 คน
2.2
ค ้ ถ่ ี ่
ค
ี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๔๓ แห่ง ประกอบด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง
เทศบาล
๓6 แห่ง
- เทศบาลเมือง
๑ แห่ง
- เทศบาลตำบล
๓5 แห่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล ๑๐6 แห่ง
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3. ถ

่ไ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) มีการระบาดในวงกว้างในสาธารณรัฐประชาชนจีน เอเชีย
และทั่วโลก ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นมา โดยเริ่มจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ การติดต่อผ่านทางการไอ
จาม สัม ผัส โดยตรงกับสารคัดหลั่งของของคนและสัตว์ท ี่อาจเป็นแหล่ง รังโรค ปัจ จุบันยังไม่ม ีวัคซีนป้องกัน
ส่วนยารักษาจำเฉพาะยังคงอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัย องค์การอนามัยโลกประเมินสถานการณ์การระบาด
และพบว่าการระบาดนี้เป็นเหตุการณ์การระบาดที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว และประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health of International Concern ; PHEIC) ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยง
ด้านสาธารณสุขต่อทุกประเทศทั่วโลก และมีผลกระทบในการแพร่ร ะบาดสูง
ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ตั้ง แต่เดือนธันวาคม 2562 – 10 เมษายน 2563 พบผู้ป่วยทั่วโลก
สะสม 1,605,277 ราย เสียชีวิต 95,751 ราย เฉพาะประเทศจีนที่มีการระบาดในวงกว้างพบผู้ป่วย 80,797 ราย
และเสียชีวิต 3,170 ราย นอกจากนี้ ยังมีการแพร่ระบาดไปยังประเทศอื่นๆ หลายภูมิภาคทั่วโลก โดยมีรายงาน
การแพร่โรคภายในประเทศจำนวน 125 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษและเรือ Diamond Princess
สถานการณ์ในประเทศไทย จากการคัดกรอง วันที่ 3 มกราคม - 10 เมษายน 2563 พบผู้ป่วยเข้าข่ายเฝ้าระวังโรค
สะสมทั้งหมด 30,542 ราย พบเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จำนวน 2,473 ราย ยืนยันเสียชีวิต
33 ราย รักษาหายและแพทย์ให้กลับบ้าน 1,013 ราย
สถานการณ์จังหวัดชัยภูมิ จากการคัดกรอง วันที่ 29 มกราคม – 10 เมษายน 2563 จำนวน 7,538 คน
พบผู้ป่วยเข้าข่ายเฝ้าระวังโรคสะสม จำนวน 127 ราย มีผู้ป่วยยืนยัน 3 ราย บวกรายเก่า 1 ราย และมีผู้ที่เดินทางกลับ
จากต่างประเทศ จำนวน 974 คน ติดตามคัดกรองและเฝ้าระวัง โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ
อสม.ครบ 14 วัน จำนวน 824 คน
กองบัญ ชาการป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ง ชาติได้ติดตามสถานการณ์ท ี่ป รากฏมีข่ าวตาม
สื่อมวลชนถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด 19 ) มีการระบาดในวงกว้าง
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นมา โดยเริ่มจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหู เป่ย์ จนถึง
ปัจจุบันทำให้พบผู้ป่วยยืนยันมากกว่า 134,679 ราย และเสียชีวิตมากกว่า 4,973 ราย และจากข้อมูลของ
กระทรวงสาธารณสุขพบว่ามีการตรวจพบผู้เดินทางจากเมืองอู่ฮั่นมายังประเทศไทยติดเชื้อไวรัสดังกล่าว
ทั้งนี้ จากการประเมินความเสี่ยงของประเทศไทย พบว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะขยายตัวจากระยะที่ 2 มีการ
แพร่เชื้อในประเทศในวงจำกั ด โดยการติดต่อระหว่างบุคคล หากควบคุมไม่ทันต่อการระบาด โรคก็จะขยายตัว
เข้าสู่ระยะที่ 3 ซึ่งจะมีการระบาดอย่างกว้างขวางในประเทศ และส่งผลกระทบในวงกว้างทัง้ ทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ
สังคม และความมั่นคงของประเทศ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่อาจบอกได้ว่าการแพร่ระบาดจะขยายตัวไป
เพียงใด แต่จำเป็นต้องดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเต็มที่ และเตรียมตัว
อย่างดีที่สุด เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลง เพื่อลดความเสียหายและผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด
4. ตถุ
ค
4.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบแนวทางการปฏิบัติ ในการเตรียมความพร้อมด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ได้ทันต่อสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ
4.2 เพื่อ ควบคุมการระบาดให้ร วดเร็วที่สุด และเตรียมความพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดปัญ หาในพื้นที่อื่น
ลดความสูญเสียเสียชีวิตและทรัพยากรด้านสาธารณสุข ในกรณีที่เกิดมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4.3 เพื่อการเชื่อมโยงกับหน่วยงานระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับกรม
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5. ข

ขต
5.1 เป็นแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของจังหวัด
ชัยภูมิ และเครือข่าย ภายใต้ศูนย์ บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ดำเนินการบนพื้นฐานของมาตรการ 6 ด้าน (6 C)
ดังนี้
1) การคัดกรองและเฝ้าระวังผูป้ ่วยที่ด่าน สถานพยาบาล และชุมชน (Capture)
2) การดูแลรักษาผู้ป่วยและป้องกันการติดเชื้อ (Case management and infection control)
3) การติดตามผูส้ ัมผัสโรค (Contact tracing)
4) การประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง (PR)
5) การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย (Community intervention and Law enforcement)
6) การประสานงานและจัดการข้อมูล (Coordinating and Joint Information Center)
5.2 มาตรการในการจัดการสาธารณภัย
1) ป้องกันและลดผลกระทบ Prevention and Mitigation
2) เตรียมความพร้อม Preparedness
3) การเผชิญเหตุ Response
4) บรรเทาทุกข์ Relief
6. ข้ ำ
ผ
การดำเนินงานของจังหวัดชัยภูมิ สอดคล้องกับมาตรการและข้อสั่งการของกระทรวงสาธารณสุข กฎอนามัย
ระหว่างประเทศ (International Health Regulation 2005: IHR) ที่ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 เป็นภัยคุกคามระหว่างประเทศ รวมทั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
(กอปภ.ก.) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) มีการบูรณาการทุกภาคส่วนภายใต้
กลไกการขับเคลื่อนของภาครัฐ ได้แก่
6.1 ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Operation Center : PMOC) นายกรัฐมนตรี
เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์
6.2 คณะกรรมการโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
6.3 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
6.4 คณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
6.5 ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์
6.6 ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์
6.7 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
6.8 กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.)
การดำเนินงานด้านสาธารณสุข จำเป็นต้องมีการจัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้สอดรับกับกลไก
ทั้งในระดับจังหวัดระดับเขต และระดับประเทศ เพื่อให้มีการติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และดูแลรัก ษาผู้ป ่วยอย่างเหมาะสม โดยมีก ารระดมและกระจายทรัพยากรอย่างมีป ระสิท ธิภาพ รวมทั้ ง
ประสานงาน จัดการข้อมูลและสื่อสารความเสี่ยงแก่สาธารณะให้ทันต่อการระบาด เพื่อลดความเสียหายและ
ผลกระทบให้เ หลือน้อยที่สุด โดยกำหนดให้มีระยะของการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินตามฉากทัศน์ของการระบาดใน
ระยะต่าง ๆ ดังนี้
ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จงั หวัดชัยภูมิ
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ระยะที่ 1: Imported cases พบผู้ป่วยเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค
ระยะที่ 2: Limited local
transmission

พบผู้ป่วยภายในประเทศ และมีการระบาดในวงจำกัด (ปัจจุบันอยู่ในระยะนี้)

ระยะที่ 3: wide spread

พบการระบาดของโรคในวงกว้าง ในประเทศไทย

7.

ต ผ
่ ต . . 2558
ในระดับความรุนแรงของภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 มีการจัดการ
สาธารณภัยในประเทศไทย แบ่งเป็น 4 ระดับ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ประชากร ความซับซ้อน หรือความสามารถ
ในการจัดการสาธารณภัย ตลอดจนศักยภาพด้านทรัพยากร ที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก ดังนี้
ผ้ ี ำ ต ฎ
1

สาธารณภัยขนาดเล็ก

ผู้อำนวยการอำเภอ ผู้อำนวยการท้องถิ่น และ/หรือผู้ช่วยผูอ้ ำนวยการ
กรุงเทพมหานคร ควบคุม และสั่งการ

2

สาธารณภัยขนาดกลาง

ผู้อำนวยการจังหวัด หรือผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ

3

สาธารณภัยขนาดใหญ่

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ควบคุม สั่งการ
และบัญชาการ

4

สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ควบคุม
สั่งการ และบัญชาการ

9. ต
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ใ

ื
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ำ
ค
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ค
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เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมในการดูแลรักษา สามารถตรวจจับการระบาด
ตั้งแต่เริ่มแรก และป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดเพิม่ เติม
ต
1. เปิดศูนย์ป ฏิบ ั ติก ารตอบโต้ ภาวะฉุก เฉิ น (EOC) เพื่ อ เตรียมความพร้อมด้ านการเฝ้ าระวั ง
การตรวจคัดกรอง การตรวจจับการระบาด การวินิจฉัย การสอบสวนโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ยาและ
เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล และการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย
2. การดูผู้ที่เข้าพื้นที่จากต่างจังหวัดและต่างประเทศ
3. สื่อสารข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเรื่องการระบาด และมาตรการป้องกันโรค
4. เตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการพื้นฐานที่จำเป็นในสถานพยาบาล โรงเรียน สถานที่สาธารณะ
เช่น สถานีรถไฟ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศาสนสถาน เป็นต้น
ศูนย์บญ
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ต

ำ

่

ต่ ๆ
ต

ต

ฝ
ค
1. ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
2. เตรียมความพร้อมด้านการเฝ้าระวัง การตรวจ คัดกรอง
การตรวจจับการระบาด การสอบสวนโรค การวินิจฉัย การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล
และการดูแลรักษาพยาบาลผูป้ ่วย
3. จัดเตรียมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และแผนประคองกิจการ
(BCP)
4. ร่วมฝึกซ้อมแผนรองรับกรณีการเกิดโรคระบาดเชิงบูรณาการ
ตลอดจนสนับสนุนการฝึกซ้อมแผนเตรียมการระบาดของโรค
ษ
1. เตรียมความพร้อมในการวินิจฉัย ดูแล รักษาผู้ป่วย ให้กับ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งองค์ความรู้เรื่องโรค
และแนวทางการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
2. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลสำรอง
กรณีเกิดการระบาดของโรค
ค คุ
1. เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และ
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์พบผู้ป่วย
2. เตรียมการบริหารจัดการ กรณีแยกตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ
3. เตรียมจัดหา และกำหนดพื้นที่แยกกักเพือ่ เฝ้าสังเกตอาการ

่

ี่ ผ

- สาธารณสุขจังหวัด
- สาธารณสุขจังหวัด

- ทุกหน่วยงาน
- ทุกหน่วยงาน

- สาธารณสุขจังหวัด

- สาธารณสุขจังหวัด

- ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
(EOC)
- สาธารณสุขจังหวัด
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ และ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

่ื ค
ี่
1. รวบรวมข้อมูล/ข้อเท็จจริง
- ประชาสัมพันธ์จงั หวัด
2. สื่อสารข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่ประชาชน เรื่องการระบาดและ
- ฝ่ายสื่อสารความเสี่ยง สาธารณสุข
มาตรการป้องกันโรค ผ่านทุกช่องทาง อาทิ สือ่ มวลชน สื่อโซเชียล หอ จังหวัด
กระจายข่าว เป็นต้น

ศูนย์บญ
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1. เฝ้าระวังเชิงรุก ป้องกันการแพร่ระบาด และรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ
2. เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชัยภูมิ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุก ารณ์
ตามโครงสร้างการบังคับบัญชา (Incident Command System : ICS)
ต
1. เฝ้ าระวัง เชิ งรุ ก คั ดกรองผู ้ม ีความเสี ่ยงและผู ้ ส ัม ผัส การตรวจจั บการระบาด การวิ น ิจฉัย
การสอบสวนโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุ คคล และการดูแล
รักษาพยาบาลผู้ป่วย
2. ตั้งด่านควบคุมโรค ควบคุมการเดินทาง และดูแลผู้เดินทางผ่านช่องทางเข้าออกจังหวัด
3. ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว งด ลด เลื่อน กิจกรรมทางสังคม
4. ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการตระหนักรู้ และขอความร่วมมือจากประชาชน
5. จัดบริการสาธารณูปโภคที่จำเป็นพื้นฐานให้กับประชาชน และสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่ไม่ส่งผลต่อการแพร่ระบาด ให้สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
ต
ำ
่
ต่ ๆ
ต

ต

ฝ
ค
1. ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
2. การเฝ้าระวัง การตรวจ คัดกรอง การตรวจจับการระบาด
การสอบสวนโรค การวินิจฉัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ยา
และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล และการดูแล
รักษาพยาบาลผูป้ ่วย
3. ปรับแผนแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน แผนประคองกิจการ
และร่วมซ้อมแผนรองรับกรณีการเกิดโรคระบาดเชิงบูรณาการ
ตลอดจนสนับสนุนการฝึกซ้อมแผนเตรียมการระบาดของโรค
ษ
1. เตรียมความพร้อมในการวินจิ ฉัย ดูแล รักษาผูป้ ่วย ให้กับ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งองค์ความรู้เรื่อง
โรค และแนวทางการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
2. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล
สำรองกรณีเกิดการระบาดของโรค

่

ี่ ผ

- สาธารณสุขจังหวัด
- สาธารณสุขจังหวัด

- ทุกหน่วยงาน

- สาธารณสุขจังหวัด

- สาธารณสุขจังหวัด ปกครองจังหวัด

ศูนย์บญ
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ค คุ
1. เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และ
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์พบผู้ป่วย
2. เตรียมการบริหารจัดการ กรณีแยกตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ
3. เตรียมจัดหาและกำหนดพื้นที่แยกกักเพือ่ เฝ้าสังเกตอาการ
4. ออกมาตรการของจังหวัดในการห้าม งด ลด เลื่อนกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
5. ตั้งด่านควบคุมโรค ควบคุมการเดินทาง และดูแลผูเ้ ดิน
ทางผ่านช่องทางเข้าออกจังหวัด
6. ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว งด ลด เลื่อน กิจกรรมทางสังคม
ค้ ุ ค
ค
1. สำรวจข้อมูลสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็น
2. จัดทำแผนกระจายสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็น
3. จัดกิจกรรมคาราวานธงฟ้าฝ่าภัยโควิด 19 ในส่วนภูมิภาค
4. ออกตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าควบคุมและสินค้าขาด
แคลนให้เพียงพอต่อความต้องการเพื่อป้องปรามไม่ให้ฉวย
ประโยชน์ขึ้นราคา
5. ออกตรวจสอบการใช้เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องวัดความชื้น
6. รับข้อร้องเรียนสายด่วน 1569

- ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
(EOC)
- ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จงั หวัด
- สาธารณสุขจังหวัด
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
- ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพื้นที่ ขนส่งจังหวัด ปกครองจังหวัด
- ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพื้นที่ ขนส่งจังหวัด ปกครองจังหวัด

ำ

่ื ค
ี่
1. รวบรวมข้อมูล/ข้อเท็จจริง
2. เพิ่มความถี่ในการสื่อสารข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่ประชาชน
เรื่องการระบาดและมาตรการป้องกันโรค ผ่านทุกช่องทาง อาทิ
สื่อมวลชน สือ่ โซเชียล หอกระจายข่าว เป็นต้น
3. ประสานงานสื่อมวลชนในพื้นที่และส่วนกลาง
4. ให้ข้อเสนอแนะด้านการประชาสัมพันธ์แก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์
5. จัดการแถลงข่าวสื่อมวลชน โดยโฆษกศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัด
6. ดำเนินการตามข้อสัง่ การ

- พาณิชย์จังหวัด ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัด คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด
ชั่งตวงวัดเขต 2 - 6 นครราชสีมา
อำเภอทุกอำเภอ

- ประชาสัมพันธ์จังหวัด ฝ่ายสื่อสาร
ความเสี่ยง สาธารณสุขจังหวัด
โฆษกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด

ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จงั หวัดชัยภูมิ
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ป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่อย่างเข้มงวด ให้การบำบัดรักษาไม่ให้มีผู้เสียชีวิต และป้องกันการติด
เชื้อในสถานพยาบาล
ต
1. ประกาศเขตติดโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และ/หรือประกาศเขตพื้ นที่
ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และตามแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
2. พิจ ารณาใช้เ งินทดรองราชการในเชิง ป้องกันหรือยับ ยั้ง ภัยพิบ ัติก รณีฉุก เฉิ นตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
3. ปิดพื้นที่โรคระบาด ควบคุมการเคลื่อนย้ายประชาชน
4. ตั้งด่านควบคุมโรค ด่านความมั่นคง/สายตรวจความมั่นคง ควบคุมการเดินทาง และดูแลผู้เดิน
ทางผ่านเข้าออกข้ามจังหวัด
5. จัดระบบเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วย ผู้สัมผัสที่มีไข้ หรือเสียชีวิต ซึ่งไม่สามารถระบุสาเหตุได้ จัดระบบ
การตรวจทางห้องปฏิบัติก าร ระบบการสอบสวนโรค การควบคุมโรค หากพบผู้ป่วยเพิ่ม ต้องสอบสวน ดูแล
รักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัย ติดตามผู้สัมผัสอย่างรวดเร็ว ภายใน 24 ชั่วโมง และเตรียมโรงพยาบาลสนาม
6. จัดระบบการกัก กันผู้สัมผัส ห้ามผู้ป่วย และผู้ส ัมผัสโรคเดินทาง (ยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์
ทางการแพทย์ : ส่งต่อผู้ป่วย)
7. จัดระบบสนับสนุนอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ระบาด
8. จัดบริการสาธารณูปโภคที่จำเป็นพื้นฐานให้ กับประชาชน และสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่ไม่ส่งผลต่อการแพร่ระบาด ให้สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
9. กำกับดูแลสินค้าอุปโภค บริโภคให้เพียงพอ และตรวจสอบให้การซื้อขายเกิดความเป็นธรรม
ต
ำ
่
ต่ ๆ
ต

ต

ฝ
ค
1. ดำเนินการสอบสวนโรค และควบคุมโรคทันที
ภายใน 24 ชั่วโมง ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย

่

ี่ ผ

- สาธารณสุขจังหวัด

ต ต ผ้ ผ
1. เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ สถานพยาบาล - สาธารณสุขจังหวัด
แนวทางการรักษา ยาและเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์
ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล ห้องปฏิบัติการ

ศูนย์บญ
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ษ
1.ปรับระบบบริการดูแลรักษาพยาบาลให้เหมาะสม
ในดูแลรักษา ตรวจวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็ว
แยกผู้ป่วยในห้องแยกโรคอย่างเพียงพอ
2. เปิดโรงพยาบาลสนามระดับจังหวัด(โรงแรม
ชัยภูมิปาร์ค) และเตรียมความพร้อมโรงพยาบาล
สนามระดับพื้นที่

- สาธารณสุขจังหวัด

- ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จงั หวัด ทหาร ปกครอง
จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ และป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
3. เตรียมความพร้อมจิตอาสาสาธารณสุข
- สาธารณสุขจังหวัด
4. พิจารณาใช้เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันและ - คณะกรรมการดำเนินการเชิงป้องกัน, คณะกรรมการ
ยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ควบคุมโรคติดต่อจังหวัด
ค คุ ค
1. เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
2. พิจารณาจัดทำพื้นที่ แยก ศูนย์พักสังเกตอาการผู้
ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศที่มีความเสี่ยงการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อสังเกตอาการ
3. จัดเตรียมพื้นทีป่ ลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพ
4. ประกาศภาวะโรคระบาด/การบังคับใช้กฎหมาย
้ ต
1. ดำเนินการทางนิติเวชตามขั้นตอนของกฎหมาย

- สาธารณสุขจังหวัด
- สาธารณสุขจังหวัด, ปกครองจังหวัด, องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง
- พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ตำรวจภูธรจังหวัด กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัด
- สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในพื้นที่ ตำรวจใน
พื้นที่ มูลนิธิ/องค์กรสาธารณกุศลในเขตที่รบั ผิดชอบ

่ื ค
ี่
1. สือ่ สารข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเรื่องการ
- ประชาสัมพันธ์จงั หวัด ฝ่ายสื่อสารความเสี่ยง
ระบาดและมาตรการป้องกันโรค ผ่านช่องทางต่าง ๆ โฆษกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จงั หวัด
ำ
ค้ ุ ค
ค
1. จัดหาสินค้าอุปโภค บริโภคทีจ่ ำเป็นให้เพียงพอ
2. กำกับ ดูแลให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม
3. รับข้อร้องเรียนสายด่วน 1569 และตรวจสอบ
ยุติปัญหาข้อร้องเรียน ภายใน 10 วัน

- พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด ตำรวจภูธร
จังหวัด ชั่งตวงวัดเขต 2 - 6 นครราชสีมา
อำเภอทุกอำเภอ
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่ื ค
ี่
1. รวบรวบข้อมูล/ข้อเท็จจริง
2. ตรวจสอบและวิเคราะห์สื่อ ให้เป็นไปในทิศทาง
ตามเป้าหมายของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จงั หวัด
3. ตอบโต้ข่าวลือ ข่าวไม่จริง
4. ประสานงานสื่อมวลชนในพื้นที่และส่วนกลาง
5. ให้ข้อเสนอแนะด้านการประชาสัมพันธ์แก่
ผู้บัญชาการเหตุการณ์
6. จัดการแถลงข่าวสื่อมวลชน โดยโฆษกศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์จงั หวัด
7. เพิ่มความถี่ในการสื่อสารข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่
ประชาชน เรื่องการระบาดและมาตรการป้องกันโรค
ผ่านทุกช่องทาง อาทิ สือ่ มวลชน สื่อโซเชียล หอ
กระจายข่าว เป็นต้น
8. เปิดช่องทางการสอบถามข้อมูล เช่นศูนย์ Hot Line
9. ดำเนินการตามข้อสั่งการ
ถ
ี่ ็

ี่ 4
ต ต่

ี ผ้ ่
ื้ ี่ใ

ื

ต ื้ ค

- ประชาสัมพันธ์จังหวัด ฝ่ายสื่อสารความเสี่ยง
สาธารณสุขจังหวัด โฆษกศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จงั หวัด

ื้ ไ

ค
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ลดการแพร่ระบาดทุกพื้นที่อย่างเข้ม งวด ให้ก ารบำบัดรัก ษาไม่ให้มีผู้เสียชีวิต และป้องกัน
การติดเชื้อในสถานพยาบาล ลดผลกระทบทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
ต
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
โดยมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ตามเกณฑ์ที่กำหนด
๒. พิจ ารณาเปิดโรงพยาบาลสนามในระดับ พื้นที่ อำเภอ ตามที่ ที่ ท ำการปกครองจังหวัด
สาธารณสุขจังหวัด พิจารณาเสนอ โดยให้ผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรคมาอยู่ที่เดียวกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวง
กว้าง และให้ทีมแพทย์หมุนเวียนให้การดูแล
๓. ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน และห้ามบุคคลภายนอกจังหวัดเข้าในพื้นที่จังหวัดตาม
ประกาศศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชัยภูมิ
๔. จัดให้มีบุคลากรทางการแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
๕. ระดมความช่วยเหลือการดูแลสุขภาพจิตให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
๖. จัดระบบสนับสนุนอุปโภค บริโภคทีจ่ ำเป็นต่อการดำรงชีพ ให้กับประชาชนในพื้นทีร่ ะบาด
ศูนย์บญ
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๗. จัดบริการสาธารณูปโภคทีจ่ ำเป็นพื้นฐานให้กับประชาชน และสนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ไม่ส่งผลต่อการแพร่ระบาด ให้สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
๘. การประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง
๙. แผนนี้มีผลบังคับใช้และเริ่มปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
๑๐. เมื่อเกิดภัยให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชัยภูมิ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ ำเภอ และ
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นใช้งบประมาณปกติหรือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
ต
ำ
่
ต่ ๆ
ต
ต
่
ี่ ผ
ฝ
ค
๑.ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบัตฯิ
2. กระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็นโรคติดต่ออันตราย
3. ดำเนินการสอบสวนโรค และควบคุมโรคทันทีภายใน 24
ชั่วโมง ตามแนวทางการดูแลผูป้ ่วยและการติดตามผูส้ ัมผัส
4. เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ สถานพยาบาล
แนวทางการรักษา ยาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย
ส่วนบุคคล ห้องปฏิบัตกิ าร
ษ
๑. ดูแลรักษา ตรวจวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็ว แยกผูป้ ่วย
ในห้องแยกโรค
๒. เปิดโรงพยาบาลสนามในระดับพื้นที่

ค คุ ค
1. เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข
2. พิจารณาจัดทำพื้นที่แยกกักเพื่อสังเกตอาการ
3. พื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพ
4. ประกาศภาวะโรคระบาด/การบังคับใช้กฎหมาย

- ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
- สาธารณสุขจังหวัด
- สาธารณสุขจังหวัด
- สาธารณสุขจังหวัด

- สาธารณสุขจังหวัด
- โดยความรับผิดชอบของศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ ทหาร ปกครองจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพื้นที่ และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด
- สาธารณสุขจังหวัด
- สาธารณสุขจังหวัด
- พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด
- ตำรวจภูธรจังหวัด
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้ ต
1. ดำเนินการทางนิติเวชตามขั้นตอนของกฎหมาย

ำ
ค้ ุ ค
ค
1. จัดหาสินค้าอุปโภค บริโภคทีจ่ ำเป็นให้เพียงพอ
2. กำกับ ดูแลให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม
3. รับข้อร้องเรียนสายด่วน 1569 และตรวจสอบยุตปิ ัญหา
ข้อร้องเรียน ภายใน 10 วัน
่ื ค
ี่
1. รวบรวบข้อมูล/ข้อเท็จจริง
2. ตรวจสอบและวิเคราะห์สื่อ ให้เป็นไปในทิศทางตาม
เป้าหมายของศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จงั หวัด
3. ควบคุมการสือ่ สารข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่ประชาชนเรื่อง
การระบาดและมาตรการป้องกันโรค การจัดระบบการ
เยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบ การฟื้นฟูสภาพจิตใจของผูป้ ่วยและ
ครอบครัวผ่านทุกช่องทาง อาทิ สือ่ มวลชน สื่อโซเชียล
หอกระจายข่าว เป็นต้น
4. ประสานงานสื่อมวลชนในพื้นที่และส่วนกลาง
5. ให้ข้อเสนอแนะด้านการประชาสัมพันธ์แก่ผู้บญ
ั ชาการ
เหตุการณ์
6. จัดการแถลงข่าวสื่อมวลชน โดยโฆษกศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัด
7. ควบคุมและตอบโต้ข่าวลือ ข่าวลวง
8. เปิดช่องทางการสอบถามข้อมูล เช่นศูนย์ Hot Line
9. ดำเนินการตามข้อสั่งการ
ุ ใ ้
ำ ี ตไ ้ต
ต
๑.จัดระบบสนับสนุนสิ่งอุปโภค บริโภคทีจ่ ำเป็นต่อการ
ดำรงชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ระบาด

- สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในพื้นที่
ตำรวจในพื้นที่ มูลนิธิ/องค์กรสาธารณกุศล
ในเขตที่รับผิดชอบ
- พาณิชย์จังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
ตำรวจภูธรจังหวัด ชั่งตวงวัดเขต 2 - 6
นครราชสีมา อำเภอทุกอำเภอ

- ประชาสัมพันธ์จังหวัด ฝ่ายสือ่ สาร
ความเสี่ยง สาธารณสุขจังหวัด
โฆษกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด

- เหล่ากาชาดจังหวัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งพื้นที่

ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จงั หวัดชัยภูมิ

15
๒.จัดบริการสาธารณูปโภคที่จำเป็นพื้นฐานให้กับประชาชน
และสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่สง่ ผลต่อการแพร่
ระบาด ให้สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
ต

ค

ค

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปา โทรศัพท์
จังหวัด
- ทหาร ตำรวจภูธรจังหวัด ปกครองจังหวัด

. คำ

ำ
1) แผนนี้มีผลบังคับใช้และเริ่มปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2) เมื่อเกิดภัยให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุก เฉินท้องถิ่นใช้ง บประมาณปกติหรือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
๙.
ค ญ
ต ต่ ื่
ค ญ
1) อำนาจการบังคับบัญชาส่วนราชการ หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดชัยภูมิ เป็นไปตามโครงสร้างการบังคับบัญชา (Incident
Command System : ICS) ตามคำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง จัดตั้งศูนย์
บัญ ชาการเหตุก ารณ์ป ้อ งกัน และควบคุม กรณีก ารระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
จังหวัดชัยภูมิ ปี 2563
2) ที่ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
3) ที่ ตั้งศูนย์ปฏิบ ัติการฉุกเฉิน (EOC) โรคติ ด เชื ้อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) จั ง หวั ดชัยภูมิ
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 1669
. ต ต่ ื่
การปฏิบัติด้านการติดต่อสื่อสารของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม ผนวก ให้ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ ป้อ งกันและควบคุมกรณีก ารระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัง หวัดชัยภูมิ
ศูนย์บัญชาการเหตุก ารณ์อ ำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น พิจารณาใช้ประโยชน์จ ากระบบสื่อสาร
ของเอกชนเข้าเสริมภาคราชการให้มากที่สุด
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ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต
9 นครราชสีมา

situation
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•
•
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ต
ื่ ข้ ่
ี่

ำ

1
2
3
4
5
6

เมืองชัยภูมิ
ภูเขียว
จัตุรสั
เกษตรสมบูรณ์
แก้งคร้อ
หนองบัวแดง

7

บำเหน็จณรงค์

8

คอนสวรรค์

9

บ้านเขว้า

10

เทพสถิต

ถ

ี่ ื่

ฝ
ไ ้ ื่

ุคค

ื่ ถ

ต

ุ่

ื้ ไ

ค

(Local Quarantine)

ี่ต้

ี่

ี่

ี่

ต

ำ

โรงแรมบ้านสวนพฤกษา ตำบลในเมือง
โรงแรมใบตองรีสอร์ท
ทุ่งใหญ่รสี อร์ท หมูท่ ี่ 6 ตำบลกุดน้ำใส
บ้านเขา เราสุข รีสอร์ท หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบัว
ชเรอเตอ ปาร์ม รีสอร์ท หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไผ่
ศูนย์ศิลปะชีพบ้านหนองหอย หมู่ที่ 4
ตำบลกุดชุมแสง
โรงแรมธารทองรีสอร์ท เลขที่ 5 หมูท่ ี่ 14
ตำบลบ้านเพชร
1. วาสนาดีรีสอร์ท เลขี่ 270 หมู่ 1
ตำบลโคกมั่งงอย
2. นอนนารีสอร์ท เลขที่ 247 หมู่ 11
ตำบลโคกมั่งงอย
หอประชุมโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน หมู่ 1
ตำบลบ้านเขว้า
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
1. บ้านพักวิทยากร 1
2. บ้านพักวิทยากร 2

้

2019 (COVID-19)

ำ

ค ี่
ไ ้

ค่ ใ ้ ่ (ถ้ ี)

8
10
13
25
8
10

8
10
13
25
8
10

20

20

200 บาท/วัน
350 บาท/วัน
300 บาท/วัน
500 บาท/วัน
400 บาท/วัน
เสียเฉพาะค่าน้ำ ค่าไฟ
ตามที่จ่ายจริง
400 บาท/วัน

10

10

350 บาท/วัน

7

7

300 บาท/วัน

1

30

3
3

6
6
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คิดเฉพาะค่าน้ำ ค่าไฟ
ค่าทำความสะอาด

ตุ

27
ี่

ำ

ื่ ถ

ี่

ำ

11

หนองบัวระเหว

12

คอนสาร

13

บ้านแท่น

14

ภักดีชุมพล

15

เนินสง่า

อารียารีสอร์ท บ้านหนองบัวระเหว ม.6
ต.หนองผักปัง ต.หนองผักปัง
แสงจันทร์รีสอร์ท เลขที่ 111 หมู่ที่ 8
ตำบลทุง่ นาเลา
1.บ้านพัก รพ.สต.สระพัง
2.บ้านพัก รพ.สต.หนองคู
3.บ้านพัก รพ.สต.บ้านเต่า
1.บ้านพัก รพ.สต.หนองตะเคียน
2. บ้านพัก รพ.สต.ลาดชุมพล
3.บ้านพัก สนง.สาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล
4.บ้านพัก รพ.สต.บ้านเจียง
เนินสง่ารีสอร์ท หมู่ที่ 3 ตำบลตาเนิน

16

ซับใหญ่

3 ป รีสอร์ท หมูท่ ี่ 10 ตำบลซับใหญ่

้

ำ

ค ี่
ไ ้

ค่ ใ ้ ่ (ถ้ ี)

13

13

400 บาท/วัน

3
3
3
3
2
2
2
3

3
3
3
6
4
4
4
3

6

6

คิดเฉพาะค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าทำ
ความสะอาด วันละ 200
บาท
ค่าห้อง 400 บาท/วัน
ค่าอาหารมื้อละ 50 บาท
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ำ ี ผ้

้ ่

ผ้

ำ

ื่ - ุ

ตำ

่

ข

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
นายประทีป ศิลปเทศ
นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร
นายราชันย์ ซุ้นหั้ว
พันเอกยุทธนา มีทิพย์
นายวิชัย ตั้งคำเจริญ
พล.ต.อ.สมพจน์ ขอมปรางค์
นายแพทย์วชิระ บทถพิบลู ย์
นางวันดี วุ่นซิ้ว
นายแพทย์ประเสริฐ ชัยวิรัตนะ
นายแพทย์ดุสิต ขำชัยภูมิ
แพทย์หญิงศรัญญา พันธุ์ทอง
นายแพทย์สกล ด่านภักดี
นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา
นายธีรพร พลวัน
นายสุเทพ ทวะลี
นายวิศิษฐ์ ผลดก
นายประสิทธิ์ กล้าทำ
นายโชคชัย ศรีหิรัญรัตน์
นางชลทิชา ลัดดาวัลย์
พ.ต.ท.สุทธิรกั ษ์ นามวงษ์
นางสาวสุริยา สุระเสียง
นายสมเกียรติ แถวไธสง
นายชาญชัย ช่วยชู
นางบุญสวย ชัยสถิตย์กลุ
นายนิสัน ขินอ่อน
นายชัชวาลย์ แผนสมบูรณ์
โรงแรมชัยภูมิปาร์ค
นายมนตรี ตั้งสุข
นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วแสนชัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ
ปลัดจังหวัดชัยภูมิ
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

089-2030402
089-2031949
089-2031395
081-8454315
081-6603291
089-2809851
089-5999111
081-9542066
089-6154115
081-5473366
089-6308222
089-6257872
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ 089-9696729
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ
081-8788330
ประชาสัมพันธ์จงั หวัดชัยภูมิ
092-2468326
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
089-2053953
ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
081-9990147
ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
081-9664998
พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
084-4399475
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ
วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
089-2809700
ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
081-8439760
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิ
085-4842514
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
092-6365596
หัวหน้าสถานีวิทยุ อสมท.ชัยภูมิ
081-7396077
โทรศัพท์จังหวัดชัยภูมิ
090-5191561
โรงแรมชัยภูมิปาร์ค
044-816567
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ
081-6003490
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ
081-7300535

ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จงั หวัดชัยภูมิ

