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กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลาภู
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลาภู
แผนเผชิญเหตุ กรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) จังหวัดหนองบัวลาภู
อ้างถึง: ๑. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลาภู พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2562)
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเงินทดรองราชการ เพื่อ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 25๕๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
5. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
6. ค าสั่ ง จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู ที่ 203/2561 ลงวั น ที่ 30 มกราคม 2561 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลาภู
1. ความเป็นมาและความสาคัญ
จากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) ที่มีการแพร่ติดต่อกัน
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ไวรัสโคโรน่า ‘สายพันธุ์ใหม่’ คือ Severe
acute respiratory syndrome coronavirus (SARs-CoV-2) คือเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ โรคที่มีสาเหตุ
จากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ซึ่งพบเป็นครั้งแรกในเมืองอู่ ฮั่น ประเทศจีน มีชื่อว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) – ‘CO’ มาจากคาว่า Corona, ‘VI’ มาจาก Virus, และ ‘D’ มาจาก
Disease ที่แปลว่า ‘โรค’ โดยก่อนหน้านี้เราเอ่ยถึงโรคดังกล่าวว่า ‘โรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019’ หรือ
‘2019-nCoV’ไวรั ส โควิ ด -19 เป็ น ไวรั ส ชนิด ใหม่ซึ่ ง มี ความเชื่ อ มโยงกั บตระกูล ของไวรั ส ที่ เ ป็ นต้ น เหตุ
ของโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome – SARS) หรือโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง
รวมทั้งโรคหวัดธรรมดาบางประเภท เชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่กระจายของเชื้อไวรัสสามารถถ่ายทอดผ่านการ
สัมผัสโดยตรงกับฝอยละออง (Droplet) จากลมหายใจของผู้ติดเชื้อ (ที่เกิดจากการไอและจาม) การสัมผัสพื้นผิว
ที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อน ไวรัส COVID-19 อาจอยู่รอดบนพื้นผิวเป็นเวลาหลายชั่วโมง แต่ก็ถูกทาลายได้ด้วยสาร
ฆ่ า เชื้ อ ทั่ ว ไป อาการของโรคที่ มี ร ายงาน ได้ แ ก่ มี ไ ข้ ไอ และหายใจหอบ ในรายที่ มี อ าการรุ น แรงอาจมี
โรคปอดอักเสบ หรือหายใจลาบากร่วมด้วย และอาจถึงขั้นเสียชีวิตแต่พบไม่บ่อยนัก อาการดังกล่าวมีลักษณะ
คล้ายกับโรคไข้หวัดใหญ่ หรือโรคหวัดธรรมดาซึ่งพบได้บ่อยกว่าโควิด -19 และนี่คือเหตุผลที่จะต้องทาการ
ทดสอบเพื่อยืนยันว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 หรือไม่ ทั้งนี้ โรคเหล่านี้ใช้หลักเดียวกัน ในการป้องกัน นั่นก็คือ
การล้างมือบ่อย ๆ และดูแลสุขอนามัยทางเดินหายใจ (ไอ-จามใส่ข้อพับแขนด้านใน หรือบนกระดาษทิชชูและทิ้ง
ลงในถังขยะที่มีฝาปิด) ปัจจุบันนี้มีวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว
2. สถานการณ์
การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ การระบาดของโรคติด ต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
2019 (COVID -19) ในกรณีที่การระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว ในการยกระดับความรุนแรงเป็นโรคระบาด
ในมนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “สาธารณภัย”
หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้า การระบาด
ของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆอันมีผลกระทบต่อสาธารณชนไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทาให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ
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หรื อ เหตุ อื่ น ใด ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายแก่ ชี วิ ต ร่ า งกายของประชาชน หรื อ ความเสี ย หายแก่ ท รั พ ย์ สิ น
ของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศและการก่อวินาศกรรมด้วย
การสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชน
● โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19) ป้องกันได้โดยใช้หลักการ
ป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ ได้แก่ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ
● หลี ก เลี่ ย งการเดิ น ทางไปประเทศจี น และระหว่ า งเดิ น ทางในต่ า งประเทศ ขอให้
หลี กเลี่ ย งการอยู่ ในสถานที่แ ออั ด หรื อมี มลภาวะ และไม่อ ยู่ใ กล้ ชิด ผู้ ป่ ว ยไอจาม หากเลี่ ย งไม่ไ ด้ใ ห้ ส วมใส่
หน้ากากอนามัย
● ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับจากเมืองหรือ พื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ในประเทศจีน หากมีไข้
ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ เจ็บคอ มีน้ามูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้ง
ประวัติการเดินทางไปประเทศจีน
● หลีกเลี่ยงการไปตลาดที่ขายซากสัตว์ป่าหรือที่มีชีวิต และการสัมผัสโดยไม่ใช้ถุงมือ
● หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้า และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นามือมา
สัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จาเป็น
● ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้า ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรค
ทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ
● รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน

แผนภาพ แสดงมาตรการการป้องกันโรคปอดไวรัสอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกาหนดมาตรการการเตรียมความพร้อมการป้องกันควบคุมโรคและตอบโต้ภ าวะ
ฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19 )ในพื้นที่จังหวัด
หนองบัวลาภู
3.2 เพื่อกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ในการป้องกัน
ควบคุ ม โรคและตอบโต้ ภ าวะฉุ ก เฉิ น กรณี ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนาสายพั น ธุ์ ใ หม่ 2019
(COVID -19) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภู
3.3 เพื่อให้การประสานงานระหว่ างหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกันควบคุมโรคและตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19) ในพื้นที่จังหวัด
หนองบัวลาภูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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3.4 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการป้องกันควบคุมโรคและตอบโต้ภ าวะฉุกเฉิน กรณีการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19) ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด
หนองบัวลาภู
4. ขอบเขต
แผนเผชิญเหตุ กรณีการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(COVID -19) สามารถใช้เป็นแนวทางและนามาตรการการเตรียมความพร้อมการป้องกันควบคุมโรคและตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid - 19) ในพื้นที่จังหวัด
หนองบัวลาภู สามารถนามาเป็นแนวทางในการดาเนินการจัดการภาวะฉุกเฉินของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19) สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. กรอบการปฏิบัติงาน
5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู
5.2 หน่วยงานที่สนับสนุน
ให้ เ ป็ น ไปตามค าสั่ ง ของกองอ านวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด
หนองบัวลาภู ที่ 1486 /2563 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563
5.3 โครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
การจั ดองค์กรเพื่อตอบโต้เหตุฉุกเฉินในระบบบัญชาการเหตุการณ์ เป็นการจัดองค์กร
ตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ (Functional Responsibility) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่
1) ส่วนบัญชาการ (Command) และ
2) ส่วนอานวยการ (General Staff)
โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยโครงสร้างการรับผิดชอบตามหน้าที่ ดังนี้
1. ส่ ว นบั ญ ชาการ (Command) รั บ ผิ ด ชอบก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ / เป้ า หมาย/จั ด ล าดั บ
ความสาคัญ และรับผิดชอบกับการตอบโต้เหตุฉุกเฉินโดยรวม (Overall Responsibility) ประกอบด้วย
1.1 ผู้บั ญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander : IC) ผู้อานวยการจังหวัด
เป็น ผู้รับ ผิดชอบการจั ดการ กับเหตุการณ์ มีบทบาทส าคัญในการกาหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ
ต่อเหตุการณ์ ให้แนวทางการจัดทาแผนเผชิญเหตุ ทั้งนี้ผู้บัญชาการเหตุการณ์จะรับผิดชอบกิจกรรมและหน้าที่
ในทุกด้านจนกว่าจะมีการมอบหมาย หรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่มารับผิดชอบดังกล่าวต่อไป
1.2 เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ป ระสานงานหลั ก (Command Staff) นายแพทย์ สาธารณสุ ขจั งหวั ด
หนองบัวลาภู เป็นผู้สนับสนุนการบัญชาการของผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน
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แผนภาพ โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
2. ส่วนอานวยการ (General Staff) ประกอบด้วยโครงสร้างหลัก 3 ส่วนสาคัญ ดังนี้
2.1 ส่วนปฏิบัติการณ์ (Operations) มีหน้าที่ปฏิบัติการตามยุทธวิธี จัดสรรและกากับดูแล
ทรัพยากรในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (Direct Tactical Actions ) ประกอบด้วย
- ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู
- คณะทางานส่ ว นปฏิบัติการ (2) ตามคาสั่ ง กองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลาภู ที่ 1486/2563 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563
2.2 ส่วนแผนงาน (Planning) มีหน้าที่หลักในการจัดทาแผนเผชิญเหตุ (Incident Action
Plan: IAP) เพื่อเป็นการพัฒนายุทธวิธีการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจนรวบรวม ประเมินผลข้อมูล
และรักษาสถานะของทรัพยากร (Prepare action Plan – maintain recourse and situation status)
- ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู
- คณะทางานส่ ว นปฏิบัติการ (2) ตามคาสั่ ง กองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลาภู ที่ 1486/2563 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563
2.3 ส่ ว นสนั บ สนุ น (Logistics) รั บ ผิ ด ชอบจั ด หา สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรและการบริ ก าร
ที่จ าเป็ น ในการสนั บ สนุ น การตอบโต้เหตุก ารณ์ (Provide Support) และ มีห น้ าที่ ตรวจสอบการใช้ จ่า ย
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ที่เกี่ย วข้องกับ การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน จั ดทาบัญชี จัดซื้อจัดหาวัส ดุ บันทึกเวลาการปฏิบัติงานและประเมิ น
ค่าใช้จ่าย (Cost Accounting and Procurement)
5.4 การปฏิบัติก่อนเกิดภัย
ส านั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู ในฐานเลขานุ ก าร
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลาภู ดาเนินการดังนี้
2.1.1 ได้จั ดทาแผนเผชิญเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ ใหม่
2019 (COVID -19) จังหวัดหนองบัวลาภู
2.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19) จังหวัดหนองบัวลาภู
2.1.3 จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การระบาดของโรคติด ต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่
2019 (Covid-19) ณ ส านั กงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัว ลาภู ศาลากลางจังหวัด
หนองบัวลาภู ชั้น 3
5.5 การปฏิบัติขณะเกิดภัย
5.5.1 ความรุ น แรงของโรคระบาด ที่มีก ารแพร่ระบาดในพื้นที่ระดับตาบล และอาเภอ
(สาธารณภัย ขนาดเล็ ก) ผู้ อานวยการอาเภอ (นายอาเภอ) ควบคุมและสั่ งการ และให้ ผู้ อานวยการท้องถิ่น
(นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตาบล) เป็นผู้ช่วย โดยบูรณาการกับหน่วยงานระดับอาเภอในการ
ควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ ดาเนินการดังนี้
1) แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19) อาเภอ
2) จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่
2019 (Covid-19) ณ ที่ว่าการอาเภอ
3) จั ดชุดเคลื่ อนที่เร็ว ในการออกสอบสวนโรค และคัดกรองกลุ่ มเสี่ ยงในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ ร่วมกับหน่วยแพทย์ในพื้นที่
4) มอบหมายกานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ
จิตอาสาภัยพิบัติ เฝ้าระวังการระบาดของโรคในพื้นที่ รวมทั้งการจัดตั้งด่านชุมชนเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค
5) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด โดยบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) จัดทีมเจ้าหน้าที่เข้าดูแล และช่วยเหลือผู้ป่ วย พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ในพื้นที่
อย่างใกล้ชิด
7) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ ที่ทาการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยดาเนินการดังนี้
(1) จัดทาทะเบียนควบคุมกากับผู้เดินทางเข้าออกภายในพื้นที่ โดยให้ส มาชิก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับผู้นาชุมชน และฝ่ายปกครอง ติดตามสถานการณ์ภายในพื้นที่รับผิดชอบ
เช่น การทาทะเบียนแรงงานที่กลับมาจากจังหวัดอื่น
(2) จัดทีมเฝ้าระวัง คัดกรอง โดยบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ดาเนินการตรวจวัดไข้ตามสถานนีขนส่งในกรณีมีการ
ประกาศพระราชกาหนด (พรก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
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(3) จัดตั้งด่านชุมชน เฝ้าระวังผู้เดินทางกลับมาจากพื้นที่อื่น ให้ทาการตรวจวัดไข้
ในเบื้องต้น และให้กักตัวเอง 14 วัน พร้อมให้คาแนะนาการปฏิบัติตนแก่ผู้กักตัวและญาติผู้ดูแลผู้กักตัว
(4) จัดเตรียมน้ายาฆ่าเชื้อ และดาเนินการฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยง เช่น บ้านผู้ป่วย
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19) พื้นที่ตลาดชุมชน (ตลาดนัด) หรือพื้นที่ชุมชน
โรงเรียน วัด ร่วมทั้งสถานที่พบว่ามีการระบาดของเชื้อโรค ฯลฯ
(5) ปฏิบั ติ ตามข้อสั่ งการของกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย
จังหวัดหนองบัวลาภู
(6) ให้รายงานการปฏิบัติต่อของกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดหนองบัวลาภูทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ
5.5.2 ความรุนแรงของโรคระบาด ที่มีก ารแพร่ระบาดในพื้นที่ระดับจังหวัด (สาธารณภัย
ขนาดกลาง) ให้ผู้อานวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ควบคุมและสั่งการ โดยบูรณาการกับหน่วยงานระดับ
จังหวัดในการควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัด เช่น อาจมีการสั่งปิดและควบคุมสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงในการ
ระบาดของโรค
การปฏิบัติของศูนย์ฯ
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ และให้เป็นไปตามคาสั่ง ของกองอานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลาภู ที่
/2563 ลงวันที่
เมษายน 2563
1. วางแผน กาหนดนโยบาย และเป้าหมาย และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้า ระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
2. จัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว ที่สามารถออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ต้องสงสัยหรือผู้ติดเชื้อโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19) ได้ทันที
3. ติด ตามสถานการณ์ก ารระบาดของโรคในพื้น ที่จั งหวัด ควบคุ ม กากับ ดู แล และ
สนับสนุน การปฏิบัติงานของศูน ย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเฝ้าระวังการระบาด
ของโรคในเขตจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4. จัดหา สารวจสถานที่เพื่อรองรับและผู้ถูกคัดกรองหรือผู้ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19)
5. ประสานการปฏิบัติจิตอาสาพระราชทานด้านการแพทย์ และชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัย พิบั ติป ระจ าองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นเข้าสนับสนุน การปฏิบัติและจัดเตรียมตามประเภทความถนั ด
ของจิตอาสา เพื่อประสานการปฏิบัติไปยังส่วนต่างๆ ตามโครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19) จังหวัดหนองบัวลาภู
6. ประสานการปฏิบัติระหว่าง หน่วยงานภาครัฐทั้งพลเรือน ทหาร ตารวจ หน่วยงาน
ภาคเอกชน หน่ ว ยงานภาคประชาสั ง คม เพื่ อ ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย เป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว และ
ประสบผลสาเร็จ
7. กาหนดมาตรการควบคุมสถานที่ที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรค เพื่อลดการแพร่ระบาด
ของโรคในพื้นที่จังหวัด
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5.6 การปฏิบัติหลังเกิดภัย
1. วางแผน กาหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือแก่ผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรค รวมทั้งผู้ที่ได้รับการติดเชื้อขณะปฏิบัติหน้าที่
2. ติ ด ตามประเมิ น ผล หรื อ เฝ้ า ระวั ง ป้ องกั น และควบคุ ม โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19) เพื่อป้องกันการกลับมาแพร่ระบาดของโรค
3. ประชุ มเพื่อถอดบทเรียนในเหตุการระบาดของโรค เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ครอบคลุมทุกมิติ หากเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคที่มีการระบาดเป็นวงกว้างต่อไป
5.7 ภารกิจที่สาคัญสาหรับการจัดการภาวะฉุกเฉิน

แผนภาพ ระดับการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency
Operation Center: PHEOC กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19)
ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู มีการเตรียม
ความพร้อมทั้งด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ ในทุกสถานบริการสาธารณสุข โดยมีการจัดการภารกิจ
ที่สาคัญตามการจัดการสาธารณภัย ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย
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6. การติดต่อสื่อสาร
6.1 การติดต่อสื่อสาร กรณีภาวะปกติให้ใช้ระบบโทรศัพท์ปกติ/โทรศัพท์เคลื่อนที่
6.2 กรณีฉุกเฉินใช้วิทยุสื่อสารคลื่นความถี่หลัก VHF/FM คลื่นความถี่กลาง นามเรียกขาน ปภ.หนองบัวลาภู
คลื่นความถี่ 161.200
E-mail
ที่
หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์
ช่องทาง
อื่นๆ
1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู
0 4231 2049
2 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
0 4222 2193
๓.
6.
7.
8.
9.
10
11
12.
13.
14.
15.
16
16.

โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
โรงพยาบาลนากลาง
โรงพยาบาลศรีบุญเรือง
โรงพยาบาลสุวรรณคูหา
โรงพยาบาลโนนสัง
โรงพยาบาลนาวัง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองหนองบัวลาภู
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนากลาง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอศรีบุญเรือง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอโนนสัง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสุวรรณคูหา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาวัง
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
หนองบัวลาภู
17. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี

0 4231 1999
0 4235 9599
0 4235 3443
0 4237 2169
0 4237 5390
0 4200 4040
0 4231 2049
0 4235 9058
0 4235 3446
0 4235 7383
0 4237 2179

0 423 63173
0 4231 6710

161.200

0 4229 0392

161.200

7. การติดตามและรายงานผล
กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ รายงานผลการดาเนินการและแนวทางปฏิบัติหรือ
มาตรการการตรวจสอบ ให้สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลาภูทราบ เพื่อนาเสนอ
สรุปรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อที่จะนามาพัฒนาปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ กรณีการระบาดของโรคปอดอักเสบ
จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19) ให้มีแนวทางการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
นามาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้ทันท่วงทีกรณีเกิดสถานการณ์ภัยขึ้น ดังต่อไปนี้

หน้าที่ 9

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลาภู
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลาภู

