
สถานการณ์สมมติในการจัดท าแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: IAP) 
กรณีเกดิโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ าเภอบ้านโคก 

สถานการณ์ท่ี 1  

• วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.พบผู้ป่วยที่โรงพยาบาลของท่าน จ านวน  1 ราย เป็นชายไทย อายุ  
50 ปี มีประวัติพึ่งกลบัจากไปเที่ยวสิงคโปร์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ผูเ้ดินทางท่ีมีไข ้37.5oC ข้ึนไป หรือ มีประวติัว่ามีไข ้ ร่วมกบัอาการ ไอ เจ็บคอ น ้ามูลใส หายใจเหน่ือย หายใจล าบาก  และ 
     -เดินทางกลบัจาก/ไปยงัประเทศหรืออาศยัในพ้ืนท่ีระบาดของการติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019(จีน มาเกา๊ ฮ่องกง   ไตห้วนั 
เกาหลีใต ้ญ่ีปุ่น สิงคโปร์ อิตาลี อิหร่าน ฝร่ังเศส เยอรมนันี สเปน)  
     -มีประวติัสัมผสักบัผูป่้วยทีเขา้ข่ายการติดเช้ือไวรัสโคโรน่า สายพนัธุ์ใหม่ 2019 
     -ประกอบอาชีพท่ีสัมผสัใกลชิ้ดกบันกัท่องเท่ียวท่ีมาจากพ้ืนท่ีระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  
     -เป็นบุคลลากรทางการแพทยห์รือสาธารณสุขท่ีสัมผสักบัผูป่้วยเขา้เกณฑส์อบสวนโรคไวรัสโคโรน่า 2019 
      -เป็นผูป่้วยปอดอกัเสบท่ีหาสาเหตุไม่ไดแ้ละมีประวติัใกลชิ้ดกบัผูท่ี้สงสัยโรคโคโรนา2019 
      -เป็นผูป่้วยปอดอกัเสบท่ีหาสาเหตุไม่ไดแ้ละเป็นบุคคลากรทางการแพทย ์
      -ผูป่้วยปอดอกัเสบเฉียบพลนัชนิดรุนแรงท่ีหาสาเหตุไม่ได้ 
 
 
 

จดุ Screen OPD 

-ใหผู้เ้ดินทางท่ีมีอาการป่วย/สงสัย 
ใหส้วมหนา้กาก Surgical mask  
-บุคลากรสวมใส่ Mask ชนิด N95 
หรือถา้ผูท่ี้มีอาการสงสัยไม่ไอ ใช ้
Surgical maskแทนได ้
-น าผูเ้ดินทางท่ีสงสัยไปยงัจุดแยกคดั
กรองเพ่ือสัมภาษณ์เพ่ิมเติมตามแบบ
สัมภาษณ์ส าหรับคดักรองโรคติดเช้ือ
โคโรน่า2019 
 
 

มีอาการเขา้ข่ายตาม PUI 

ไม่มีอาการเขา้ข่ายตาม PUI 

แจ้ง รพ.สต. ให้อสม.เฝ้าระวังผู้สัมผัสร่วม
บ้าน  สืบหาประวัติการเดินทางจากต่างเทศ         

เฝ้าระวัง วดัอุณหภูมิ 14 วัน 

 และส่งรายงานเฝ้าระวังประจ าทุกวัน 

ADMID 

หอ้งแยก (พเิศษ 5) 

แพทย์เวรเข้าตรวจรักษา
และ เก็บตัวอย่างส่ง

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

2 แห่ง 

ผล + 

พบผูป่้วย 

จดุคดัแยก 

รกัษาตามอาการปกติ 

จนท.ประสานทีม SRRT รพ. และเตรยีม
หอ้งแยก (พิเศษ 5) 

ผล - 

ใหก้ลุม่เส่ียงปฏิบตัิตวัดงันี ้

- งดเดินทาง ไปแหลง่ชุมชนแออดั 

- ลา้งมือบอ่ยๆ กินรอ้น ชอ้นกลาง 

ใสห่นา้กากอนามยั 

 

รักษาต่อตามอาการ 
เก็บตัวอย่างตรวจซ  า 

Pt. ย้ายออกจากห้องพิเศษ 5 ไปอยู่ห้องรวมได้ 
และหากอาการดีขึ นให้ผู้ป่วยกลับไปรักษาตาม

อาการที่บ้านได้ 

4 มี.ค. 63 

อาการไม่ดีขึน้ ให ้Refer รพ.อต. 



สถานการณ์ท่ี 2. 

• วันที่ 7 มีนาคม 2563 พบผู้ป่วยที่โรงพยาบาลของท่าน จ านวน 3 ราย มีข่าวลือเกี่ยวกับผู้ติดเชื อ 
Covid19 ไม่ได้รบัการรักษา ยังอาศัยอยู่ในเขตชุมชน และพบความลือถึงความรุนแรงของโรคว่าเป็นโรคที่
รักษาไม่หาย ท าใหป้ระชาชนต่ืนตระหนก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อาการไม่ดีขึน้ ให ้Refer รพ.อต. 

   ผูเ้ดินทางที่มีไข ้37.5oC ขึ้นไป หรือ มีประวตัวิ่ามีไข ้ ร่วมกบัอาการ ไอ เจบ็คอ น ้ ามูลใส หายใจเหน่ือย หายใจล าบาก  
และ 
     -เดินทางกลบัจาก/ไปยงัประเทศหรืออาศยัในพื้นที่ระบาดของการติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019(จีน มาเกา๊ ฮ่องกง   
ไตห้วนั เกาหลีใต ้ญีปุ่่ น สิงคโปร์ อิตาลี อิหร่าน ฝร่ังเศส เยอรมนันี สเปน)  
     -มีประวตัิสมัผสักบัผูป่้วยทีเขา้ข่ายการติดเช้ือไวรัสโคโรน่า สายพนัธุ์ใหม่ 2019 
     -ประกอบอาชีพที่สมัผสัใกลชิ้ดกบันกัทอ่งเที่ยวทีม่าจากพื้นที่ระบาดโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  
     -เป็นบุคลลากรทางการแพทยห์รือสาธารณสุขที่สมัผสักบัผูป่้วยเขา้เกณฑส์อบสวนโรคไวรัสโคโรน่า 2019 
      -เป็นผูป่้วยปอดอกัเสบทีห่าสาเหตุไม่ไดแ้ละมีประวตัิใกลชิ้ดกบัผูท้ี่สงสยัโรคโคโรนา2019 
      -เป็นผูป่้วยปอดอกัเสบท่ีหาสาเหตุไม่ไดแ้ละเป็นบุคคลากรทางการแพทย  ์
      -ผูป่้วยปอดอกัเสบเฉียบพลนัชนิดรุนแรงท่ีหาสาเหตุไม่ได  ้

 
 
 

จดุ Screen OPD 

-ใหผู้เ้ดินทางท่ีมีอาการป่วย/สงสัย 
ใหส้วมหนา้กาก Surgical mask  
-บุคลากรสวมใส่ Mask ชนิด N95 
หรือถา้ผูท่ี้มีอาการสงสัยไม่ไอ ใช ้
Surgical maskแทนได ้
-น าผูเ้ดินทางท่ีสงสัยไปยงัจุดแยกคดั
กรองเพ่ือสัมภาษณ์เพ่ิมเติมตามแบบ
สัมภาษณ์ส าหรับคดักรองโรคติดเช้ือ
โคโรน่า2019 
 
 

มีอาการเขา้ข่ายตาม PUI 

ไม่มีอาการเขา้ข่ายตาม 
PUI 

แจ้ง รพ.สต. ให้อสม.เฝ้าระวังผู้สัมผัสร่วมบ้าน  
สืบหาประวัติการเดินทางจากต่างเทศ         

เฝ้าระวัง วดัอุณหภูมิ 14 วัน 

 และส่งรายงานเฝ้าระวังประจ าทุกวัน 

ADMID 
ห้องแยก (พิเศษ 5,1,2 ตามล าดับ,) 
*กรณี Pt. ในสถานการ์ที่ 1 ยังไม่ออกจากห้องพิเศษ 5 
ให้ Pt.3รายนี  เข้ารักษาที่ห้องพิเศษ 1,2,3 

 

แพทย์เวรเข้าตรวจรักษา
และ เก็บตัวอย่างส่ง

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

2 แห่ง 

ผล + 

พบผูป่้วย 3 ราย 

จุดคดัแยก 

รกัษาตามอาการปกติ 

จนท.ประสานทีม SRRT รพ. และเตรยีม
หอ้งแยก (พิเศษ 5) 

ผล - 

ใหก้ลุม่เส่ียงปฏิบตัิตวัดงันี ้

- งดเดินทาง ไปแหลง่ชุมชนแออดั 

- ลา้งมือบอ่ยๆ กินรอ้น ชอ้นกลาง 

ใสห่นา้กากอนามยั 

 

Pt. ย้ายออกจากห้องพิเศษ  
กลับไปรักษาตามอาการที่บ้านได้ 

รักษาต่อตามอาการ 
เก็บตัวอย่างตรวจซ  า 

กรณีมีข่าวลือเก่ียวกับผู้ติดเชื อ Covid19 ในชุมชน 

แจง้ทีม SRRT อ  าเภอออกสบืหาขอ้เท็จจรงิในชุมชน 

ข่าวจรงิ ข่าวเท็จ 

หาตวัผูป่้วย ซกัประวตัิประสานทาง 

รพ.เรียกรถมารบั โทร.1422  

หาผูส้มัผสัผูป่้วยและเฝา้ระวงั 14 วนั 

- ประสานผูน้  าชุมชนให้

ความรู ้สรา้งความเขา้ใจ

เก่ียวกบั Covid 19 ใน

ชมุชน 

7 มี.ค. 63 



สถานการณ์ท่ี 3 

• วันที่  8 มีนาคม 2563 พบผู้ป่วยที่โรงพยาบาลของท่าน จ านวน 2 ราย  
• วันที่  9 มีนาคม 2563 ตรวจพบผู้ป่วยที่ รพ.สต. จ านวน 1 ราย เป็นชายไทยอายุ 35 ป ีมีอาการไข้ 38

องศาเซลเซียส เจ็บคอและเดินทางกลบัมาจากประเทศญี่ปุ่น วันที 1 มีนาคม   2563  
มีบุคลากรการแพทย์ในโรงพยาบาลของท่านติดเชื อ Covid 19 จากการรกัษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาการไม่ดีขึน้ ให ้Refer รพ.อต. 

   ผูเ้ดินทางที่มีไข ้37.5oC ขึ้นไป หรือ มีประวตัวิ่ามีไข ้ ร่วมกบัอาการ ไอ เจบ็คอ น ้ ามูลใส หายใจเหน่ือย หายใจล าบาก  
และ 
     -เดินทางกลบัจาก/ไปยงัประเทศหรืออาศยัในพื้นที่ระบาดของการติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019(จีน มาเกา๊ ฮ่องกง   
ไตห้วนั เกาหลีใต ้ญีปุ่่ น สิงคโปร์ อิตาลี อิหร่าน ฝร่ังเศส เยอรมนันี สเปน)  
     -มีประวตัิสมัผสักบัผูป่้วยทีเขา้ข่ายการติดเช้ือไวรัสโคโรน่า สายพนัธุ์ใหม่ 2019 
     -ประกอบอาชีพที่สมัผสัใกลชิ้ดกบันกัทอ่งเที่ยวทีม่าจากพื้นที่ระบาดโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  
     -เป็นบุคลลากรทางการแพทยห์รือสาธารณสุขที่สมัผสักบัผูป่้วยเขา้เกณฑส์อบสวนโรคไวรัสโคโรน่า 2019 
      -เป็นผูป่้วยปอดอกัเสบทีห่าสาเหตุไม่ไดแ้ละมีประวตัิใกลชิ้ดกบัผูท้ี่สงสยัโรคโคโรนา2019 
      -เป็นผูป่้วยปอดอกัเสบท่ีหาสาเหตุไม่ไดแ้ละเป็นบุคคลากรทางการแพทย  ์
      -ผูป่้วยปอดอกัเสบเฉียบพลนัชนิดรุนแรงท่ีหาสาเหตุไม่ได  ้
 
 
 

จดุ Screen OPD 

-ใหผู้เ้ดินทางท่ีมีอาการป่วย/สงสัย 
ใหส้วมหนา้กาก Surgical mask  
-บุคลากรสวมใส่ Mask ชนิด N95 
หรือถา้ผูท่ี้มีอาการสงสัยไม่ไอ ใช ้
Surgical maskแทนได ้
-น าผูเ้ดินทางท่ีสงสัยไปยงัจุดแยกคดั
กรองเพ่ือสัมภาษณ์เพ่ิมเติมตามแบบ
สัมภาษณ์ส าหรับคดักรองโรคติดเช้ือ
โคโรน่า2019 
 
 

มีอาการเขา้ข่ายตาม PUI 

ไม่มีอาการเขา้ข่ายตาม 
PUI 

แจ้ง รพ.สต. ให้อสม.เฝ้าระวังผู้สัมผัสร่วมบ้าน  
สืบหาประวัติการเดินทางจากต่างเทศ         

เฝ้าระวัง วดัอุณหภูมิ 14 วัน 

 และส่งรายงานเฝ้าระวังประจ าทุกวัน 

ADMID 
ห้องแยก (พิเศษ 5,1, ตามล าดับ,) 

 

แพทย์เวรเข้าตรวจรักษา
และ เก็บตัวอย่างส่ง

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

2 แห่ง 

ผล + 

พบผูป่้วย 2 ราย 

จุดคดัแยก 

รกัษาตามอาการปกติ 

จนท.ประสานทีม SRRT รพ. และเตรยีม
หอ้งแยก (พิเศษ 5) 

ผล - 

ใหก้ลุม่เส่ียงปฏิบตัิตวัดงันี ้

- งดเดินทาง ไปแหลง่ชุมชนแออดั 

- ลา้งมือบอ่ยๆ กินรอ้น ชอ้นกลาง 

ใสห่นา้กากอนามยั 

 

Pt. ย้ายออกจากห้องพิเศษ 5  
ให้ผู้ป่วยกลับไปรักษาตามอาการที่บ้านได้ 

รักษาต่อตามอาการ 
เก็บตัวอย่างตรวจซ  า 

8 มี.ค. 63 

*กรณี Pt.ใช้ห้อง 12 เตียงเต็ม ให้
ใช้การเปิดโรงพยาบาลสนามปฐม
พยาบาลฉุกเฉินนอกกสถานที ่
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาการไม่ดีขึน้ ให ้Refer รพ.อต. 

   ผูเ้ดินทางที่มีไข ้37.5oC ขึ้นไป หรือ มีประวตัวิ่ามีไข ้ ร่วมกบัอาการ ไอ เจบ็คอ น ้ ามูลใส หายใจเหน่ือย หายใจล าบาก  
และ 
     -เดินทางกลบัจาก/ไปยงัประเทศหรืออาศยัในพื้นที่ระบาดของการติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019(จีน มาเกา๊ ฮ่องกง   
ไตห้วนั เกาหลีใต ้ญีปุ่่ น สิงคโปร์ อิตาลี อิหร่าน ฝร่ังเศส เยอรมนันี สเปน)  
     -มีประวตัิสมัผสักบัผูป่้วยทีเขา้ข่ายการติดเช้ือไวรัสโคโรน่า สายพนัธุ์ใหม่ 2019 
     -ประกอบอาชีพที่สมัผสัใกลชิ้ดกบันกัทอ่งเที่ยวทีม่าจากพื้นที่ระบาดโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  
     -เป็นบุคลลากรทางการแพทยห์รือสาธารณสุขที่สมัผสักบัผูป่้วยเขา้เกณฑส์อบสวนโรคไวรัสโคโรน่า 2019 
      -เป็นผูป่้วยปอดอกัเสบทีห่าสาเหตุไม่ไดแ้ละมีประวตัิใกลชิ้ดกบัผูท้ี่สงสยัโรคโคโรนา2019 
      -เป็นผูป่้วยปอดอกัเสบท่ีหาสาเหตุไม่ไดแ้ละเป็นบุคคลากรทางการแพทย  ์
      -ผูป่้วยปอดอกัเสบเฉียบพลนัชนิดรุนแรงท่ีหาสาเหตุไม่ได  ้
 
 
 

จดุ Screen OPD 

-ใหผู้เ้ดินทางท่ีมีอาการป่วย/สงสัย 
ใหส้วมหนา้กาก Surgical mask  
-บุคลากรสวมใส่ Mask ชนิด N95 
หรือถา้ผูท่ี้มีอาการสงสัยไม่ไอ ใช ้
Surgical maskแทนได ้
-น าผูเ้ดินทางท่ีสงสัยไปยงัจุดแยกคดั
กรองเพ่ือสัมภาษณ์เพ่ิมเติมตามแบบ
สัมภาษณ์ส าหรับคดักรองโรคติดเช้ือ
โคโรน่า2019 
 
 

มีอาการเขา้ข่ายตาม PUI 

ไม่มีอาการเขา้ข่ายตาม 
PUI 

แจ้ง รพ.สต. ให้อสม.เฝ้าระวังผู้สัมผัสร่วมบ้าน  
สืบหาประวัติการเดินทางจากต่างเทศ         

เฝ้าระวัง วดัอุณหภูมิ 14 วัน 

 และส่งรายงานเฝ้าระวังประจ าทุกวัน 

ADMID 
ห้องแยก (พิเศษ 5,1, ตามล าดับ,) 

 

แพทย์เวรเข้าตรวจรักษา
และ เก็บตัวอย่างส่ง

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

2 แห่ง 

ผล + 

พบผูป่้วย 1 ราย 

จุดคดัแยก 

รกัษาตามอาการปกติ 

จนท.ประสานทีม SRRT รพ. และเตรยีม
หอ้งแยก (พิเศษ 5) 

ผล - 

ใหก้ลุม่เส่ียงปฏิบตัิตวัดงันี ้

- งดเดินทาง ไปแหลง่ชุมชนแออดั 

- ลา้งมือบอ่ยๆ กินรอ้น ชอ้นกลาง 

ใสห่นา้กากอนามยั 

 

Pt. ย้ายออกจากห้องพิเศษ 5  
ให้ผู้ป่วยกลับไปรักษาตามอาการที่บ้านได้ 

รักษาต่อตามอาการ 
เก็บตัวอย่างตรวจซ  า 

8 มี.ค. 63 

*กรณี Pt.ใช้ห้อง 12 เตียงเต็ม ให้
ใช้การเปิดโรงพยาบาลสนามปฐม
พยาบาลฉุกเฉินนอกกสถานที ่
 

กรณีมีบคุลากรทางการแพทย์

ใน รพ.ติดเชือ้ Covid 19 
ให้ซักประวัติหาผู้สัมผัสกับ

เจ้าหน้าที่ที่ป่วยและคดักรอง
กักกันตัวผู้สัมผัส 14 วัน 


