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บทสรุปผูบริหาร 
การดำเนินงานควบคุมปองกันและเฝาระวังการแพรระบาด 
โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) จังหวัดสิงหบุรี 

 

สำนักงานสาธารณสขุจังหวดัสิงหบุร ี

 
 สถานการณ  

    จังหวัดสิงหบุรี เปน1 ใน 10 จังหวัด ท่ีไมมีผูปวยยืนยันCOVID-19 พบมี
รายงานผูปวยเขาเกณฑการสอบสวนโรค  จำนวน 80 ราย (ผลปกติ ) อายุนอยสุด 1 ป  
มากสุด 86 ป  อายุเฉลี่ย 48 ป  อายุ > 60 ป รอยละ 36.0 นอกจากนี้มีการคุมไว
สังเกตอาการกลุมเสี่ยงท่ีเดินทางเขาจังหวัดสิงหบุรี จำนวนท้ังสิ้น 5,500 คน คงเหลือ
อยูระหวางติดตามเฝาระวัง 15 ราย  

การดำเนินงาน 
 1.ระบบการบริหารจัดการของจังหวัดสิงหบุรี  

1.1 ระบบบริหารจ ัดการการดำเน ินงานควบคุม
ปองกันและเฝาระวังการแพรระบาดโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) จังหวัดสิงหบุรี 
มีการวางระบบการดำเนินงานไวอยางชัดเจน ระดับจังหวัด ขับเคลื่อนการทำงานโดย
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสิงหบุรี และศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสิงหบุรี 
(ศปก.จ)  ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี เปนประธาน กำหนดประชุมทุกวันจันทร รวมทั้งจัด
ใหมีการประชุมทางระบบ video call อยางตอเนื่อง  ในภาคสวนสาธารณสุข ไดมีการ
จัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินฯขับเคลื่อนงานดวยกลุมภารกิจ ประชุมติดตาม
งานทุกวัน เวลา 09.00 น ระดับอำเภอและตำบล ขับเคลื ่อนการทำงานโดย ศูนย
ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ)ศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต) ซ่ึง
สามารถเชื่อมโยงกับระดับจังหวัด ไดดวยระบบ conference   

 
1.2 การจัดทำแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข กรณี COVID-19   โดยมี
ระบบสั่งการ (Incident Commander) คำสั่งเปดศูนย EOC แตงตั้งคณะกรรมการ
ตามระบบบัญชาการเหตุการณและเปดศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน
ทางดานการแพทยและสาธารณสุข สำหรับทุกโรคและภัยสุขภาพและศูนย
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (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 ซึ่งอยูระหวางเรงรัดการเบิกจายคาดวาจะดำเนินการ
เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 
 1.3.2 จังหวัดสนับสนุน เงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน 1) โครงการเตรียมความพรอมการดูแลกลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จำนวน 3,200,400 บาท และ 2) คาตอบแทน อสม. เพื่อการดำเนินการคัด
กรองสุขภาพกลุมเสี่ยงในพ้ืนท่ี  จำนวน 635,040.-บาทเปน รวมท้ังสิ้น 3,835,440 บาท 
 1.3.3 สถานการณการเงินจังหวัดสิงหบุรี ณ 30 เมษายน 2563 พบวา รพ.
อินทรบุรี วิกฤติระดับ 3 รพ.พรหมบุรี ระดับ 2 รพ.สิงหบุรี ระดับ 1 ท่ีเหลือ 3 รพ.ปกติ 
 1.3.4 สภาพคลองของรพ.สต. พบวา มีรพ.สต.ท่ีมีสภาพคลองนอยกวา 3 เดือน 
1 แหงคือ รพ.สต.สิงห (อำเภอบางระจัน) 

1.3.5 งบลงทุนและรายจายประจำ ป2563 1) งบลงทุน ไดรับจัดสรร 34,150,700 บาท กอหนี้ 16,464,578 
บาท รอยละ 48.21 เบิกจาย 1,169,878 บาท รอยละ 3.43 (ปญหา อาคารจอดรถ รพ.สิงหบุรี ลาชา )  2)งบรายจาย
ประจำ ไดรับจัดสรร 41,125,790 บาท กอหนี้ 26,568,654 บาท เบิกจาย 26,142,924 บาท รอยละ 63.57 

2.การคัดกรองและเฝาระวังโรค  
            จังหวัดสิงหบุรี ไดมีวางระบบเพ่ือการควบคุมปองกันและเฝาระวังโรค ใน 3 ภารกิจหลัก ประกอบดวย 

2.1 จัดตั้งดานตรวจและจุดสกัด มีการจัดตั้งดานตรวจ จำนวน  2  แหง และจุด
สกัด จำนวน  7 แหง ครอบคลุม พื้นที่ทั้งจังหวัด โดยการบูรณาการรวมกันของ
ภาคสวนที ่เกี ่ยวของ มีการคัดกรองประชาชนที่ผานเขาออกจังหวัดสิงหบุรี 
จำนวน 671,388 ครั ้ง  พบผู มีความเสี ่ยง 1,801 คน   สงตอเขารับการ
รักษาพยาบาล จำนวน 16 คน 
2.2 ตรวจคัดกรองในพ้ืนท่ี (X-Ray)  กำหนดใหมีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงใน
ประชาชนทุกกลุมวัยทั้งจังหวัด โดยไดรับงบสนับสนุนการดำเนินงานจากงบ
ยับยั้งภัยพิบัติ จำนวน 3,200,400     

บาท เพื่อจัดซื้อ Thermo scan ทุกหมูบาน จำนวน 378 เครื่อง ปรอทวัดไข
ดิจิตอล  จำนวน  200 อัน รวมทั้งยังสนับสนุนคาตอบแทนสำหรับ อสม และ
เจาหนาที่ ขอมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 คัดกรองประชาชน จำนวน 
166,243 คน พบมีความเสี่ยง 236 คน (รอยละ 0.14) มีภาวะเครียด 85 คน 
(รอยละ 0.05) ผูที่พบวามีความเสี่ยงและผูที่มีภาวะเครียด ไดรับการตรวจรักษา
โดยแพทยครบทุกคน (รอยละ 100)  

2.3 การคนหาผูติดเชื้อเชิงรุกในพ้ืนท่ีจังหวัดสิงหบุรี  
(Sentinel Surveillance)             
  จังหวัดมีแผนการดำเนินการคนหาผูปวยเชิงรุกในพ้ืนท่ี จังหวัดสิงหบุรี ใน

กลุมเสี่ยง 10 กลุม จำนวน 450 ราย (ตัวอยางน้ำลาย)  
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  2.4 ประเมิน setting ตามมาตรการผอนคลาย ณ 22 พฤษภาคม 2563 
ตามมาตรการผอนคลายระยะที่  1,2  ในกิจกรรมดานเศรษฐกิจและการดำรงชีวิต 
กิจกรรมดานออกกำลังกายและการดูดานสุขภาพ รวม 8 Setting จังหวัดสิงหบุรี มี
การประเมินสถานประกอบการทั ้งหมด 1,665 แหง (รอยละ 92.70) ประเด็น
ปญหาที่พบสวนใหญ คือ การสวม Face Shield  การตรวจวัดอุณหภูมิกอนเขารับ
บริการ และระบบการเก็บขอมูล สวน Setting ท่ียังเปนปญหาตองมีการตรวจแนะนำ
และติดตามอยางเขมขน คือ รานคาปลีก รถเข็น และตลาดนัด  
        

 
 

3.การเตรียมความพรอมดานทรัพยากร 
     จังหวัดสิงหบุรี มีความพรอมของทรัพยากรของสำหรับการรองรับผูสงสัยปวยและผูปวย ความพรอมของสถานที่รองรับ
ผูปวย 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 เครื ่องชวยหายใจ  จำนวน  2  เครื ่อง  ความพรอมของวัสดุการแพทย มี 
Surgical Mark จำนวน 220,006 ชิ้น,Cover all จำนวน 2,936 ชุด และ N95 จำนวน 646 อัน (ขอมูล ณ วันที่ 19 
พฤษภาคม 2563) 

4.การเตรียมความพรอมของระบบบริการการแพทยและสาธารณสุขเพื่อรองรับ    
การปวยดวยโรค covid19ในกรณีท่ีมีการระบาดในวงกวาง 
     ในกรณีเกิดการระบาดในวงกวาง ไดจัดเตรียมสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามไวท่ี
วิทยาลัยอาชีวและเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตรสิงหบุรี จำนวน 50 เตียง เปนสถานท่ี
หางไกลชุมชน มีสาธารณูปโภคครบ การคมนาคมสะดวก 
 
 

5.รูปแบบบริหารจัดการรูปแบบใหม (New Normal)  
                  การบริหารจัดการรูปแบบใหม (New Normal)    
ไดมีการนำหลัก 2P Safety งานไดดำเนินการไปแลว คือ  
                  5.1 จัดใหมี ARI Clinic ในโรงพยาบาลทุกแหง  
และระบบการคัดกรองกอนเขารับบริการ ในทุก รพ.สต  
                  5.2 จ ัดทำแนวทางปฏ ิบ ัต ิลดความแออ ัดใน
โรงพยาบาล ในกลุมผูปวยนอก ขอมูล ณ เดือนเมษายน 2563 
แผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาลมีผูปวยลดลงรอยละ 52.23 
                  5.3 การสงยาท่ีบานในกลุมผูปวยโรคเบาหวาน  

และความดันโลหิตสูง ขอมูลสะสม ณ 14 พฤษภาคม 2563 
มีผู ปวยไดรับยาที ่บาน รอยละ 70.05 (เปาหมาย 20,038 คน 
ดำเนินการได 14,037 คน) 
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                  5.4 การจัดบริการดานการแพทยฉุกเฉิน ไดมีการวาง
ระบบบริการทั้งในสวนของ Pre Hospital และ In Hospital โดยให
ความสำคัญทั้งในสวนผูรับบริการและผูใหบริการ รวมทั้งมีการซอม
แผนการรับสงตอผูสงสัยปวยและผูปวย เชื่อมโยงท้ังจังหวัด 
           
 
 
                 5.5 การใชเทคโนโลยีดาน IT มาชวยในดานการแพทย การประชุมดาน 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 จัดคิว 
         บริการทุกโรงพยาบาล 
 
 
 

 
6. การส่ือสารความเส่ียงเพ่ิมการรับรูใหกับประชาชน  

การสรางการรับรูใหกับประชาชน เปนสิ่งสำคัญ และเปนนโยบายที่ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี 
เนนย้ำการปฏิบัติ ทานจะพูดเสมอวา “การดำเนินงานทุกอยางใหคิดถึงประชาชน และประชาชน
จะไดอะไรจากสิ่งท่ีเราทำ” โดยทำ Infographic เผยแพรตามสื่อตางๆ อยางตอเนื่อง  
รายละเอียด Infographic https://sites.google.com/view/info-covid19/ 
    

                         
    

      ส่ิงท่ีจะพัฒนาตอไป 
      1.รูปแบบบริหารจัดการรูปแบบใหม (New Normal) งานทันตกรรม แพทยแผนไทย 
      2. จัดทำInfographic เรื่องราวท่ีกำลังจะเกิดชึ้นใหทันเหตุการณ (New Normal) และผลิตคลิปเสียงเพ่ือสรางการรับรู 
          สูชุมชน 

https://sites.google.com/view/info-covid19/

