
สรุปสถานการณ์โรคCOVID – 19 จังหวัดชัยภูม ิ  
วันที่ 9 พฤษภาคม  2564 

โดย ส านักงานสาธารณสขุจังหวดัชยัภมูิ  
 

พบผู้ป่วยรายใหม่  31 ราย  รวมผู้ป่วยสะสม 189 ราย เสียชีวิตเพ่ิม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 5 ราย            
ยังรักษาอยู่ 109 ราย  หายแล้ว/กลับบ้าน 75 ราย จ าแนกตามอ าเภอ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รายละเอียดผู้เสียชีวิต  
เป็นผู้ป่วยรายที่ 89 เพศหญิง อายุ 82 ปี อาศัยอยู่ ม.4 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 
ประวัติการสัมผัสโรค เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยยืนยัน จ.สมุทรปราการ อ.ภักดีชุมพล บ.ลาดไทรงาม ต.

เจาทอง 
วันเริ่มป่วย วันที่ 23 เมษายน 2564 เข้ารับการรักษาที่ รพ.ภักดีชุมพล ไม่มีอาการ ตรวจโควิด-19 วันที่ 23 

เมษายน 2564 ที่ รพ.ภักดีชุมพล วันที่ LAB ยืนยันพบเชื้อ วันที่ 25 เมษายน 2564 
วันที่ Admit  
- วันที่ 25 เมษายน 2564 รพ.ภักดีชุมพล refer ผู้ป่วยมายัง รพ.หนองบัวแดง  
- วันที่ 28 เมษายน 2564 รพ.หนองบัวแดง refer ผู้ป่วยไป รพ.ชัยภูมิ 28 เม.ย. Dx.ปอดอักเสบ ใส่ท่อช่วย
หายใจ  
วันที่เสียชีวิต :  วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.10 น.Dx.ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19 pneumonia) 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ รายใหม่ สะสม หาย เสียชีวิต 

อ.เมือง 28 80 29  
อ.บ้านเขว้า  7 3  
อ.คอนสวรรค์  5 2 1 
อ.เกษตรสมบูรณ์  10 5  
อ.หนองบัวแดง  29 7 1 
อ.จัตุรัส  3 1  
อ.หนองบัวระเหว  2   
อ.ภูเขียว  14 7  
อ.บ้านแท่น  6 3  
อ.แก้งคร้อ  9 8  
อ.คอนสาร  5 1  
อ.ภักดีชุมพล 3 19 9 3 

รวม 31 189 75 5 



รายละเอียดผู้ป่วยรายใหม่ 
 

รายท่ี 159 - 160 อ.ภักดีชุมพล  เพศชาย 22 , 27 ปี เป็นพ่ีน้องกัน ประวัติเสี่ยง วันที่ 23 - 24 เม.ย. 64 
ไปร่วมเตรียมจัดงานแต่งงานที่บ้านห้วยหินฝน  หมู่ที่ 8 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล เจ้าภาพเป็นผู้ป่วย รายที่ 95 , 104, 
105 (ติดเชื้อจากงานบวชบ้านโหล่น อ.หนองบัวแดง) และได้พูดคุย รับประทานอาหาร สังสรรค์ กับผู้ป่วยยืนยัน   

- วันที่ 25 เม.ย. 64 ทราบข่าวว่าเจ้าภาพ ติดเชื้อโควิด – 19 จึงกักตัวอยู่ที่บ้านเจาทอง ต.เจาทอง แต่ไม่ไป
ตรวจหาเชื้อโควิด 

- วันที่ 2 พ.ค. 64 น้องชายเริ่มป่วย มีอาการไข้ จมูกไม่ได้กลิ่น 
- วันที่ 5 พ.ค. 64 เข้ารับการตรวจที่ รพ.ภักดีชุมพล  
- วันที่ 7 พ.ค. 64 ผลตรวจพบเชื้อโควิด -19 ทั้งสองคน จึงส่งไปรับการรักษาที่ รพ.หนองบัวแดง 
รายท่ี 161 อ.ภักดีชุมพล  เพศชาย 47 ปี วันที่ 24 เม.ย. 64 ไปร่วมงานแต่งงานที่บ้านห้วยหินฝน  หมู่ที่ 8 

ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล เจ้าภาพเป็นผู้ป่วย รายที่ 95 , 104, 105 และได้พูดคุย ช่วยเหลอืกิจกรรมต่างๆ รับประทาน
อาหารร่วมกับผู้ป่วยยืนยัน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไปตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ครั้งที่1 และ 2 ที ่รพ.ภักดีชุมพล (ผลไม่
พบเชื้อ) วันที่ 7 พ.ค. 64 ไปตรวจครั้งที ่3 ผลพบเชื้อ และเข้ารับรักษาที่ รพ.หนองบัวแดง 

รายท่ี 162 - 189 อ.เมืองชัยภูมิ (อยู่ระหว่างด าเนินการสอบสวนโรค) 
 

สถานการณ์การระบาดโรคโควิด 19  ของจังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา ส่วนใหญ่
เป็นการแพร่เชื้อให้กับผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง ใน Cluster เดิม เนื่องจากว่ามีการแพร่กระจายเชื้ออยู่ในชุมชน และใน
ครัวเรือน โดยอาจเป็นการแพร่โรคจากผู้ติดเชื้อที่มีอาการเพียงเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการ และเริ่มมีผู้ป่วยจาก
ต่างจังหวัด โดยเฉพาะ กทม. ที่เริ่มป่วย หรือสงสัยว่าตัวเองป่วย กลับมารับการตรวจที่ จ.ชัยภูมิ แล้วพบเชื้อ  

ปัจจุบันเหตุการณ์ที่มีผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน และพบผู้ป่วยจ านวนมาก  คือ 
          เหตุการณ์ ชุมชนบ้านกุดแคน  อ.เมืองชัยภูมิ  พบผู้ป่วย จ านวน 31 ราย  
   - เพศชาย 11 ราย เพศหญิง 20 ราย ส่วนใหญ่อายุ 30 – 40 ปี อายุต่ าสุด 7 ปี อายุสูงสุด 57 ป ี
   - พบผู้ป่วย วันที่ 8 พ.ค. 64 จ านวน 3 ราย วันที่ 9 พ.ค. 64 จ านวน 28 ราย 
   - สันนิษฐานว่า เป็นการแพร่ระบาด ในชุมชน และในครัวเรือน โดยอาจเป็นการแพร่โรคจากผู้ติด
เชื้อที่มีอาการเพียงเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการ (อยู่ระหว่างด าเนินการสอบสวนโรค)   
 

  มาตรการด าเนินงานช่วงการระบาดเป็นวงกว้าง 
1. ปิดสถานที่เสี่ยง/จ ากัดการเดินทางเข้า – ออก พ้ืนที่ชุมชนบ้านกุดแคน  
2. สอบสวนโรค ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจฯ กักกันตัว และค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชนบ้านกุด

แคน วันที่ 9 พ.ค. 2564 (เวลา 12.00 น.) ตอนบ่ายนัดอีก ประมาณ 100 คน 
เพ่ือเป็นการป้องกันโรคไม่ให้ ตัวเองติดเชื้อ ครอบครัวติดเชื้อ ชุมชนติดเชื้อ จึงเน้นย้ าให้ประชาชนปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุก ครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือ
บ่อย ๆ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ชุมชนแออัด ไม่นั่งรับประทานอาหารในที่สาธารณะ และไม่จับกลุ่ม
รับประทานอาหารร่วมกัน งดจัดกิจกรรมรวมคนจ านวนมาก เพ่ือลดโอกาสการแพร่กระจายโรค 

 
 
 
 


