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บทสรุปผูบริหาร 
การขับเคลื่อนนโยบายดานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี 
และการควบคุมปองกันและเฝาระวังการแพรระบาด 

โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) จังหวัดสิงหบุรี 
 

สำนักงานสาธารณสขุจังหวดัสิงหบุร ี

 
จังหวัดสิงหบุรี ตั้งอยูหางจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ 142 กิโลเมตร  
มีเนื้อท่ีท้ังสิ้น 822.478 ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุม 
ประชากร 207,528 คน สวนใหญประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรม 
นับถือศาสนาพุทธ เปนสังคมผูสูงอายุ (รอยละ 23.25) อายุคาดเฉลี่ยเม่ือ
แรกเกิด ชาย 74.33 ป หญิง 81.30 ป  

การปกครอง  แบงออกเปน ๖ อำเภอ ๔๓ ตำบล ๓๖๔ หมูบาน 14 ชุมชน  
1 องคการบริหารสวนจังหวัด 33 องคการบริหารสวนตำบล  

ดานสาธารณสุข โรงพยาบาลท่ัวไป 2 แหง  (สิงหบุรี  อินทรบุรี) 
โรงพยาบาลชุมชน 4 แหง (บางระจัน คายบางระจัน ทาชาง และพรหมบุรี) รวม 532 เตียง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  
๖ แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 47 แหง มี รพ.เอกชน 1 แหง (60 เตียง) 
   

สถานะสุขภาพ โดยในระยะ 5 ปหลัง (ป 2556-2561) แนวโนม

การเกิดคอยๆ ลดลงอยางตอเนือง อัตราการเกิดต่ำกวาการตาย โดยโรคท่ี

เปนสาเหตุการตายคือ โรคมะเร็ง ปอดบวม โรคโรคติดเชื้อในกระแสเลือด 

หลอดเลือดในสมอง หัวใจและไต  

           สาเหตุการตายท่ีสำคัญของประชาชนจังหวัดสิงหบุรี เปนโรคติดตอ    
           เรื ้อรังไดแก โรคมะเร็ง โรคเกี ่ยวกับปอด โรคหลอดเลือดสมอง 

โรคหัวใจ ไตและอุบัติเหตุ อาจกลาวโดยสรุปโรคที่เปนสาเหตุการ
ตายคือ โรคติดตอเรื้อรัง  
       
จากการเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยา ป 2558-2562 พบวา 
ป 2562 อัตราปวยดวยโรคท่ีตองเฝาระวัง 5 อันดับ ไดแก อุจจาระ
รวง รองลงมาคือ ปอดบวม, ไขหวัดใหญ, มือเทาปาก และอาหาร
เปนพิษ อัตราเทากับ 1,242.89, 355.18, 306.91, 136.69 
และ 131.10 ตอประชากรแสนคนตามลำดับ  
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บุคลากรสาธารณสุข จังหวัดสิงหบุรี มีทั้งสิ้น 2062 คน 
ปฏิบัติงานในระดับหนวยบริหาร จำนวน 125 คน คิดเปน
รอยละ 6.06 และปฏิบัติงานในหนวยบริการ จำนวน 
1,937 คน คิดเปนรอยละ 93.94 จำแนกเปนระดับ
โรงพยาบาลทั ่วไป  รอยละ 61.59 โรงพยาบาลชุมชน 
รอยละ 20.42 และในระดับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบล รอยละ 11.93 
 
สถานการณการเงิน  ณ 30 เมษายน 2563 พบวา รพ.อินทรบุรี วิกฤติระดับ 3 รพ.พรหมบุรี ระดับ 2 รพ.สิงหบุรี ระดับ 1  
ท่ีเหลือ 3 รพ.ปกติ  สภาพคลองของรพ.สต. พบวา มีรพ.สต.ท่ีมีสภาพคลองนอยกวา 3 เดือน 1 แหง คือ รพ.สต.สิงห  
(อำเภอบางระจัน)  
งบลงทุนและรายจายประจำ ป2563  
     1)งบลงทุน ไดรับจัดสรร 34,150,700 บาท กอหนี้ 
 16 , 464 , 578  บาท  ร  อ ย ล ะ  48 . 21  เ บ ิ ก จ  า ย 
3,100,438.17 บาท รอยละ 9.08 (ปญหา อาคารจอดรถ 
รพ.สิงหบุรี ลาชา )   
    2)งบรายจายประจำ ไดรับจัดสรร 41,125,790 บาท  

กอหนี้ 26,568,654 บาท เบิกจาย 26,142,924 บาท 
รอยละ 63.57 
       

วิสัยทัศน  ยุทธศาสตร ในการพัฒนางานดานสาธารณสุข 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุร ี “เปนองคกรหลักดาน
สุขภาพ ท่ีรวมพลังเครือขาย เพ่ือประชาชนสิงหบุรีสุขภาพดี” 
ยุทธศาสตร  
ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาสุขภาพตามกลุมวัย 
                     ( PP&P Excellence) 
ยุทธศาสตรท่ี 2  การบริการเปนเลิศ (Service Excellence)  
                     ดวยการแพทยแผนปจจุบันและการแพทย  
                     แผนไทย 
ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการอยางมีธรรมมา 
                    ภิบาล  

                                                                                              ( People & Governance Excellence)    
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ซ่ึงสอดรับนโยบายตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายกระทรวง
สาธารณสุข (4 Excellence) และนโยบายเรงรัด ปงบประมาณ 
2563  รวมถึงนโยบายเขตสุขภาพท่ี 4 และนโยบายทานผูวา
ราชการจังหวัดสิงหบุรีใหความสำคัญ ในเรื่องยาเสพติด อุบัติเหตุ 
ปญหาภัยแลง อุทกภัย และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

 
 

 
 
การขับเคลื่อนนโยบาย ใช CHIEF, พบส.และภาคีเครือขายท่ีมีในชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 PP&P E.  โดย CPPO คือ ผชชส.  
ยุทธศาสตรท่ี 2 SE.         โดย CSO   คือ ผอ.รพ.สิงหบุรี 
ยุทธศาสตรท่ี 3 P&G E.    โดย COO  คือ ผชชว. 

ระบบกำกับติดตาม การนิเทศงาน 4 ครั้งตอป (ไตรมาศละ 1 ครั้ง) 
พัฒนาโปรแกรมระบบกำกับติตามความกาวหนาแผนงาน โครงการท่ี
ดำเนินการ ปงบประมาณ 2563 รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดผานระบบ COCKPIT ท่ี WEBSITE สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสิงหบุรี :https://sbo.moph.go.th/sbo 

 
การควบคุมปองกันและเฝาระวังการแพรระบาดโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 
(COVID-19) จังหวัดสิงหบุรี 
 

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  อายุ > 60 ป รอยละ 36.0 
นอกจากนี้มีการคุมไวสังเกตอาการกลุมเสี่ยงท่ีเดินทางเขาจังหวัดสิงหบุรี 
จำนวนท้ังสิ้น 4,175 คน คงเหลืออยูระหวางติดตามเฝาระวัง 8 ราย (ณ 
วันท่ี 8 มิถุนายน 2563) 

 
 
 
 
 

https://sbo.moph.go.th/sbo
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การดำเนินงาน 
 1.ระบบการบริหารจัดการของจังหวัดสิงหบุรี  

1.1 ระบบบริหารจัดการการดำเนินงานควบคุมปองกันและเฝาระวังการแพรระบาดโรค
ติดเชื ้อโคโรนาไวร ัส 2019 (COVID-19) จ ังหว ัดส ิงห บ ุร ี  ม ีการวางระบบการ
ดำเนินงานไวอยางชัดเจน  
ระดับจังหวัด ขับเคลื่อนการทำงานโดยคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสิงหบุรี และ
ศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสิงหบุรี (ศปก.จ)  ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี เปน
ประธาน กำหนดประชุมทุกวันจันทร รวมทั้งจัดใหมีการประชุมทางระบบ video 
call อยางตอเนื่อง  ในภาคสวนสาธารณสุข ไดมีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอบโต
ภาวะฉุกเฉินฯขับเคลื ่อนงานดวยกลุ มภารกิจ ประชุมติดตามงานทุกวัน เวลา 
09.00 น  
ระดับอำเภอและตำบล ขับเคลื่อนการทำงานโดย ศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ 
(ศปก.อ)ศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับระดับ
จังหวัด ไดดวยระบบ conference   

 
1.2 การจัดทำแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข กรณี COVID-19   
โดยมีระบบสั่งการ (Incident Commander) คำสั่งเปดศูนย EOC แตงตั้ง
คณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณและเป ดศ ูนย
ปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานการแพทยและสาธารณสุข 
สำหรับทุกโรคและภัยสุขภาพและศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี ประกอบดวย 13 กลองภารกิจ          
สำคัญ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ 
 
1.3 การบริหารจัดการงบประมาณ 

1.3.1 งบกลาง COVID-19 ไดร ับการจัดสรร 1,317,560 บาท เบิกจายแลว 
606,852 บาท รอยละ 46.06 ซึ่งอยูระหวางเรงรัดการเบิกจายคาดวาจะดำเนินการเสร็จ
สิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 
 1.3.2 จังหวัดสนับสนุน เงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน            
                  1) โครงการเตรียมความพรอมการดูแลกลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 จำนวน 3,200,400 บาท  
                 2) คาตอบแทน อสม. เพื่อการดำเนินการคัดกรองสุขภาพกลุมเสี่ยงในพื้นท่ี  
ครั้งที่ 1 จำนวน 635,040 บาท ครั้งที่ 2 จำนวน 680,400 บาทรวมงบประมาณทั้งสิ้น 
4,515,840 บาท 
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2.การคัดกรองและเฝาระวังโรค  
จังหวัดสิงหบุรี ไดมีวางระบบเพื ่อการควบคุมปองกันและเฝาระวังโรค ใน 3 
ภารกิจหลัก ประกอบดวย 
2.1 จัดตั้งดานตรวจและจุดสกัด มีการจัดตั้งดานตรวจ จำนวน  2  แหง และจุด
สกัด จำนวน  7 แหง ครอบคลุม พื้นที่ทั้งจังหวัด โดยการบูรณาการรวมกันของ
ภาคสวนท่ีเก่ียวของ มีการคัดกรองประชาชนท่ีผานเขาออกจังหวัดสิงหบุรี จำนวน 
878,334 ครั้ง  พบผูมีความเสี่ยง 3,057 คน   สงตอเขารับการรักษาพยาบาล 
จำนวน 16 คน 
2.2 ตรวจคัดกรองในพ้ืนท่ี (X-Ray)   
กำหนดใหมีการตรวจคัดกรอง

ความเสี่ยงในประชาชนทุกกลุมวัยทั้งจังหวัด โดยไดรับงบสนับสนุนการ
ดำเนินงานจากงบยับยั้งภัยพิบัติ จำนวน 3,200,400 บาท เพื่อจัดซ้ือ 
Thermo scan ทุกหมู บ าน จำนวน 378 เครื ่อง ปรอทวัดไขด ิจ ิตอล  
จำนวน  200 อัน รวมทั ้งยังสนับสนุนคาตอบแทนสำหรับ อสม และ
เจาหนาที่ ขอมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2563 คัดกรองประชาชน จำนวน 
986,979 คน พบมีความเสี ่ยง 501 คน (รอยละ 0.05) ภาวะเครียด 
รอยละ 0.01 ผูที่พบวามีความเสี่ยงและผูที่มีภาวะเครียด ไดรับการตรวจ
รักษาโดยแพทยครบทุกคน (รอยละ 100)  
 
2.3 การคนหาผูติดเชื้อเชิงรุกในพ้ืนท่ีจังหวัดสิงหบุรี  
(Sentinel Surveillance)             

  จังหวัดมีแผนการดำเนินการคนหาผูปวยเชิงรุกในพ้ืนท่ี
จังหวัดสิงหบุรี ในกลุมเสี่ยง 10 กลุม จำนวน 450 ราย 
(ตัวอยางน้ำลาย) สงตรวจแลว จำนวน 307 ตวัอยาง ผล 
negative 

 

 

  2.4 ประเมิน setting ตามมาตรการผอนคลาย 6 มิถุนายน 2563 
ตามมาตรการผอนคลายระยะที่  1, 2 และ 3 ใน 1)กิจกรรมดานเศรษฐกิจและการ
ดำรงชีวิต (12 setting)  2)กิจกรรมดานออกกำลังกายและการดูดานสุขภาพ (22 
setting) 3) ดานการใชอาคารสถานที ่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา( 2 
Setting)  จังหวัดสิงหบุรี มีการประเมินสถานประกอบการทั้งหมด 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 
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      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 เครื่องชวยหายใจ  จำนวน  2  เครื่อง  ความพรอมของวัสดุการแพทย  
มี 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.การเตรียมความพรอมของระบบบริการการแพทยและสาธารณสุขเพื่อรองรับ    
การปวยดวยโรค COVID-19 ในกรณีท่ีมีการระบาดในวงกวาง 
     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 จัดทำแนวทางปฏิบัติลดความแออัด 
ในโรงพยาบาล ในกลุมผูปวยนอก ขอมูล ณ เดือนเมษายน 2563  
แผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาลมีผูปวยลดลงรอยละ 52.23 
                  5.3 การสงยาท่ีบานในกลุมผูปวยโรคเบาหวาน  

และความดันโลหิตสูง ขอมูลสะสม ณ 14 พฤษภาคม 2563 
มีผูปวยไดรับยาท่ีบาน รอยละ 70.05  
(เปาหมาย 20,038 คน ดำเนินการได 14,037 คน) 
                  5.4 การจัดบริการดานการแพทยฉุกเฉิน  
ไดมีการวางระบบบริการทั ้งในสวนของ Pre Hospital 
และ In Hospital โดยใหความสำคัญท้ังในสวนผูรับบริการ 
และผูใหบริการ รวมท้ังมีการซอมแผนการรับสงตอผู 
สงสัยปวยและผูปวย เชื่อมโยงท้ังจังหวัด 
 



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี 

           
5.5 การใชเทคโนโลยีดาน IT มาชวยในดานการแพทย การประชุมดาน IT ใชในการ
ดำเนินงาน สอดรับนโยบาย SOCIAL DISTANCING   
          5.5.1 ในการประชุมผานระบบ video conference ผานระบบสื่อสารทางไกล 
ไดแก Cisco  Webex และ  Zoom Meeting ระหวางหนวยงานท้ังภายในและภายนอก  
         5.5.2 ระบบบรกิารผูปวยใช ระบบคิวออนไลน ในระบบคิวท่ีโรงพยาบาล 
ใช ตู kioss จัดคิวบริการทุกโรงพยาบาล ลดการแออัด 

 

 

5.6 การใหบริการทันตก
รรม ในโรงพยาบาล ในชวงของ COVID-19 มีการจัดบริการ 
1)การคัดกรอง ซักประวัติและคัดกรองความเสี่ยง COVID-19 
2)จัดที่นั่งรอ เวนระยะหางใสหนากากอนามัย/หนากากผา 
ระบบคิว online 3)การเตรียมผูปวย การลางมือ บวนปาก
ดวยน้ำยาฆาเชื ้อโรค 4)การรักษาคนไข ใหบริการเฉพาะ
เรงดวน หัตถการที่ไมฟุงกระจาย 5)การทำความสะอาด ทุก 
1ชั่วโมง 6) ชุดสำหรับบุคลากรกาวน /MASK /face shield/
เสื้อคลุมพลาสติก 
 

6. การส่ือสารความเส่ียงเพ่ิมการรับรูใหกับประชาชน  
การสรางการรับรูใหกับประชาชน เปนสิ่งสำคัญ และเปนนโยบายที่ผูวาราชการจังหวัด
สิงหบุรี เนนย้ำการปฏิบัติ ทานจะพูดเสมอวา “การดำเนินงานทุกอยางใหคิดถึง
ประชาชน และประชาชนจะไดอะไรจากสิ่งท่ีเราทำ” โดยทำ Infographic เผยแพรตาม
สื่อตางๆ อยางตอเนื่อง  
รายละเอียด Infographic https://sites.google.com/view/info-covid19/ 
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