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บทสรุปผูบริหาร 
การดําเนินงานควบคุมปองกันและเฝาระวังการแพรระบาด 
โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) จังหวัดสิงหบุรี 

นายชํานาญวิทย เตรัตน ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี 
สํานักงานสาธารณสขุจังหวดัสิงหบุร ี

 
 สถานการณ  

    จังหวัดสิงหบุรี เปน 1 ใน 10 จังหวัด ท่ีไมมีผูปวยยืนยัน COVID-19 
พบมีรายงานผูปวยเขาเกณฑการสอบสวนโรค จํานวน 89 ราย (ผลปกติ) อายุ
นอยสุด 1 ป มากสุด 86 ป  อายุเฉลี่ย 48 ป  อาย ุ> 60 ป รอยละ 36.0 
นอกจากนี้มีการคุมไวสังเกตอาการกลุมเสี่ยงท่ีเดินทางเขาจังหวัดสิงหบุรี 
จํานวนท้ังสิ้น 4,175 คน คงเหลืออยูระหวางติดตามเฝาระวัง 8 ราย (ณ วันท่ี 
8 มิถุนายน 2563) 

 

การดําเนินงาน 
 1.ระบบการบริหารจัดการของจังหวัดสิงหบุรี  

1.1 ระบบบริหารจัดการการดําเนินงานควบคุมปองกันและเฝาระวังการแพรระบาดโรคติดเชื้อ
โคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) จังหวัดสิงหบุรี มีการวางระบบการดําเนินงานไวอยาง
ชัดเจน ระดับจังหวัด ขับเคลื่อนการทํางานโดยคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสิงหบุรี และ
ศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสิงหบุรี (ศปก.จ)  ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี เปน
ประธาน กําหนดประชุมทุกวันจันทร รวมท้ังจัดใหมีการประชุมทางระบบ video call 
อยางตอเนื่อง  ในภาคสวนสาธารณสุข ไดมีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินฯ
ขับเคลื่อนงานดวยกลุมภารกิจ ประชุมติดตามงานทุกวัน เวลา 09.00 น ระดับอําเภอและ
ตําบล ขับเคลื่อนการทํางานโดย ศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอ (ศปก.อ)ศูนย
ปฏิบัติการควบคุมโรคตําบล (ศปก.ต) ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงกับระดับจังหวัด ไดดวยระบบ 
conference   

1.2 การจัดทําแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข กรณี COVID-19   โดย
มีระบบสั่ งการ (Incident Commander) คํ าสั่ งเป ดศูนย  EOC แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณและเปดศูนยปฏิบัติการตอบ
โตภาวะฉุกเฉินทางดานการแพทยและสาธารณสุข สําหรับทุกโรคและภัย
สุขภาพและศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency 
Operation Center : EOC) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี  
ประกอบดวย 13 กลองภารกิจ สําคัญ ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานฯ 
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1.3 การบริหารจัดการงบประมาณ 
1.3.1 งบกลาง COVID-19 ไดรับการจัดสรร 1,317,560 บาท เบิกจายแลว 

606,852 บาท รอยละ 46.06 ซ่ึงอยูระหวางเรงรัดการเบิกจายคาดวาจะดําเนินการเสร็จ
สิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 
 1.3.2 จังหวัดสนับสนุน เงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน            
                  1) โครงการเตรียมความพรอมการดูแลกลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 จํานวน 3,200,400 บาท  
                 2) คาตอบแทน อสม. เพ่ือการดําเนินการคัดกรองสุขภาพกลุมเสี่ยงในพ้ืนท่ี  
ครั้งท่ี 1 จํานวน 635,040 บาท ครั้งท่ี 2 จํานวน 680,400 บาทรวมงบประมาณท้ังสิ้น 
4,515,840 บาท 

2.การคัดกรองและเฝาระวังโรค  
จังหวัดสิงหบุรี ไดมีวางระบบเพ่ือการควบคุมปองกันและเฝาระวังโรค ใน 3 
ภารกิจหลัก ประกอบดวย 
2.1 จัดตั้งดานตรวจและจุดสกัด มีการจัดตั้งดานตรวจ จํานวน  2  แหง และจุด
สกัด จํานวน  7 แหง ครอบคลุม พ้ืนท่ีท้ังจังหวัด โดยการบูรณาการรวมกันของ
ภาคสวนท่ีเก่ียวของ มีการคัดกรองประชาชนท่ีผานเขาออกจังหวัดสิงหบุรี 
จํานวน 878,334 ครั้ง  พบผูมีความเสี่ยง 3,057 คน   สงตอเขารับการ
รักษาพยาบาล จํานวน 16 คน 
2.2 ตรวจ คัดกรอง ใน
พ้ืนท่ี (X-Ray)   
กําหนดใหมีการตรวจคัด

กรองความเสี่ยงในประชาชนทุกกลุมวัยท้ังจังหวัด โดยไดรับงบ
สนับสนุนการดําเนินงานจากงบยับยั้งภัยพิบัติ จํานวน 3,200,400 
บาท เพ่ือจัดซ้ือ Thermo scan ทุกหมูบาน จํานวน 378 เครื่อง 
ปรอทวัดไข ดิจิตอล  จํานวน  200 อัน รวมท้ังยังสนับสนุน
คาตอบแทนสําหรับ อสม และเจาหนาท่ี ขอมูล ณ วันท่ี 8 มิถุนายน 
2563 คัดกรองประชาชน จํานวน 1,051,170 คน พบมีความ
เสี่ยง 531 คน (รอยละ 0.05) ภาวะเครียด รอยละ 0.01 ผูท่ีพบวา
มีความเสี่ยงและผูท่ีมีภาวะเครียด ไดรับการตรวจรักษาโดยแพทย
ครบทุกคน (รอยละ 100) 
2.3 การคนหาผูติดเชื้อเชิงรุกในพ้ืนท่ีจังหวัดสิงหบุรี   

(Sentinel Surveillance)             
  จังหวัดมีแผนการดําเนินการคนหาผูปวยเชิงรุกในพ้ืนท่ีจังหวัด

สิงหบุรี ในกลุมเสี่ยง 10 กลุม จํานวน 450 ราย (ตัวอยางน้ําลาย) สง
ตรวจแลว จํานวน 307 ตัวอยาง ผล negative 
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2.4 ประเมิน setting ตามมาตรการผอนคลาย ณ 6 มิถุนายน 2563 
ตามมาตรการผอนคลายระยะท่ี  1, 2 และ 3 ใน 1)กิจกรรมดานเศรษฐกิจและการ
ดํารงชีวิต (12 setting)  2)กิจกรรมดานออกกําลังกายและการดูดานสุขภาพ (22 
setting) 3) ดานการใชอาคารสถานท่ีของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา( 2 
Setting)  จังหวัดสิงหบุรี มีการประเมินสถานประกอบการท้ังหมด 1,731 แหง ผล
การประเมิน ไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการเปนอยางดี มีผลการประเมิน
คือ ไดระดับ 10(91-100%) จํานวน 1,069 แหง รอยละ 61.8 และระดับ 9 (81-
90%) จํานวน 662 แหง รอยละ 38.2 ตามลําดับ 
 

 

3.การเตรียมความพรอมดานทรัพยากร 
จังหวัดสิงหบุรี มีความพรอมของทรัพยากรของสําหรับการรองรับผูสงสัยปวยและผูปวย ความพรอมของสถานท่ีรองรับผูปวย 
มี cohort ward จํานวน 6 หอง โรงพยาบาลสนาม 50 เตียง หอง AIIR จํานวน 2 หอง หอง Modified AIIR จํานวน  5 
หอง Isolation Room จํานวน 32 หอง เครื่องชวยหายใจ  จํานวน  2  เครื่อง  ความพรอมของวัสดุการแพทยมี Surgical 
Mark จํานวน 249,189 ชิ้น, Cover all จํานวน 2,312 ชุด และ N95 จํานวน 4,475 อัน 
 (ขอมูล ณ วันท่ี 5 มิถุนายน 2563) 

4.การเตรียมความพรอมของระบบบริการการแพทยและสาธารณสุขเพ่ือรองรับ    
การปวยดวยโรค covid19ในกรณีท่ีมีการระบาดในวงกวาง 
     ในกรณีเกิดการระบาดในวงกวาง ไดจัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งโรงพยาบาลสนามไวท่ี
วิทยาลัยอาชีวและเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตรสิงหบุรี จํานวน 50 เตียง เปนสถานท่ี
หางไกลชุมชน มีสาธารณูปโภคครบ การคมนาคมสะดวก 
 
 

5.รูปแบบบริหารจัดการรูปแบบใหม (New Normal)  
                  การบริหารจัดการรูปแบบใหม (New Normal)    ไดมี
การนําหลัก 2P Safety งานไดดําเนินการไปแลว คือ  
                  5.1 จัดใหมี ARI Clinic ในโรงพยาบาลทุกแหง  
และระบบการคัดกรองกอนเขารับบริการ ในทุก รพ.สต  
                  5.2 จั ด ทํ า แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ล ด ค ว า ม แ อ อั ด ใ น
โรงพยาบาล ในกลุมผูปวยนอก ขอมูล ณ เดือนเมษายน 2563 แผนก
ผูปวยนอกของโรงพยาบาลมีผูปวยลดลงรอยละ 52.23 
                  5.3 การสงยาท่ีบานในกลุมผูปวยโรคเบาหวาน  

และความดันโลหิตสูง ขอมูลสะสม ณ 14 พฤษภาคม 2563 
มีผูปวยไดรับยาท่ีบาน รอยละ 70.05 (เปาหมาย 20,038 คน 
ดําเนินการได 14,037 คน) 
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                  5.4 การจัดบริการดานการแพทยฉุกเฉิน ไดมีการวาง
ระบบบริการท้ังในสวนของ Pre Hospital และ In Hospital โดยให
ความสําคัญท้ังในสวนผูรับบริการและผูใหบริการ รวมท้ังมีการซอม
แผนการรับสงตอผูสงสัยปวยและผูปวย เชื่อมโยงท้ังจังหวัด 
     
5.5 การใชเทคโนโลยีดาน IT มาชวยในดานการแพทย การประชุม

ดาน IT ใชในการดําเนินงาน   
    5.5.1 ในการประชุมผานระบบ video conference ผานระบบสื่อสารทางไกล ไดแก Cisco 
Webex และ  Zoom Meeting ระหวางหนวยงานท้ังภายในและภายนอก  
    5.5.2 ระบบบริการผูปวยใช ระบบคิวออนไลน  ในระบบคิวท่ี รพ.ใชตู kioss จัดคิวบริการ
ทุกโรงพยาบาล 
5.6 การใหบริการทันตกรรม ในโรงพยาบาล ในชวง
ของ COVID-19 มีการจัดบริการ 1)การคัดกรอง ซัก

ประวัติและคัดกรองความเสี่ยง COVID-19 2)จัดท่ีนั่งรอ เวนระยะหางใสหนากาก
อนามัย/หนากากผา ระบบคิว online 3)การเตรียมผูปวย การลางมือ บวนปาก
ดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค 4)การรักษาคนไข ใหบริการเฉพาะเรงดวน หัตถการท่ีไมฟุง
กระจาย 5)การทําความสะอาด ทุก 1ชั่วโมง 6) ชุดสําหรับบุคลากรกาวน /MASK 
/face shield/เสื้อคลุมพลาสติก 

6. การส่ือสารความเส่ียงเพ่ิมการรับรูใหกับประชาชน การสรางการรับรูใหกับประชาชน เปนสิ่งสําคัญ 
และเปนนโยบายท่ีผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี เนนย้ําการปฏิบัติ ทานจะพูดเสมอวา “การดําเนินงานทุก
อยางใหคิดถึงประชาชน และประชาชนจะไดอะไรจากสิ่งท่ีเราทํา” โดยทํา Infographic เผยแพรตามสื่อ
ตางๆ อยางตอเนื่อง รายละเอียด Infographic https://sites.google.com/view/info-covid19/    

                         

   7. ปจจัยแหงความสําเร็จและส่ิงท่ีตองดําเนินการตอไป 

                                                                              
                 Key Success                                      Next step 

New normal physical

New normal mindset

Prevention & surveillance

Public cooperation
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