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 สถานการณ  

    การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มตนท่ีประเทศจีน ตั้งแตวันท่ี 30 ธันวาคม 2562 ตอมาไดพบผูปวย
ยืนยันในหลายประเทศท่ัวโลก องคการอนามัยโลกประกาศโรค COVID-19 ระบาดใหญ (Pandemic) มีจํานวนผูปวย และ
ผูเสียชีวิตเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก ณ วันท่ี 12 กรกฎาคม 2563 มีรายงานผูปวยยืนยันท่ัวโลก รวม 210 ประเทศ 2 เขต
บริหารพิเศษ 1 นครรัฐ เรือ Diamond Princess เรือ Grands Princess และเรือ 
MS Zaandam จํานวน 12,847,288 ราย มีอาการ รุนแรง 58,794 ราย เสียชีวิต 
567,734 ราย ประเทศไทย ผูปวยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 
3,217 ราย เสียชีวิต 58 ราย 

  จังหวัดสิงหบุรี เปน 1 ใน 10 จังหวัด ท่ีไมมีผูปวยยืนยัน COVID-19 พบมี
รายงานผูปวยเขาเกณฑการสอบสวนโรค จํานวน 95 ราย (ผลปกติ) อายุนอยสุด 1 ป 
มากสุด 86 ป อายุเฉลี่ย 48 ป อายุ> 60 ป รอยละ 36.0 นอกจากนี้ มีการคุมไว
สังเกตอาการกลุมเสี่ยงท่ีเดินทางเขาจังหวัดสิงหบุรี  จํานวนท้ังสิ้น 4,822 คน (ณ 
วันท่ี 12 กรกฎาคม 2563) 

การดําเนินงาน 
 1.ระบบการบริหารจัดการของจังหวัดสิงหบุรี  

1.1 ระบบบริหารจัดการการดําเนินงานควบคุมปองกันและเฝาระวังการแพรระบาด
โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) จังหวัดสิงหบุรี มีการวางระบบการ
ดําเนินงานไวอยางชัดเจน ระดับจังหวัด ขับเคลื่อนการทํางานโดยคณะกรรมการ
โรคติดตอจังหวัดสิงหบุรี และศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสิงหบุรี (ศปก.จ)  
ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี เปนประธาน กําหนดประชุมทุกวันจันทร รวมท้ังจัดใหมี
การประชุมทางระบบ video call อยางตอเนื่อง  ในภาคสวนสาธารณสุข ไดมีการ
จัดต้ังศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินฯ ขับเคลื่อนงานดวยกลุมภารกิจ ประชุม
ติดตามงานทุกวัน เวลา 09.00 น ระดับอําเภอและตําบล ขับเคลื่อนการทํางานโดย 
ศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอ (ศปก.อ)ศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคตําบล 
(ศปก.ต) ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงกับระดับจังหวัด ไดดวยระบบ conference   
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1.2 การจัดทําแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข กรณี COVID-19   
โดยมีระบบสั่งการ (Incident Commander) คําสั่งเปดศูนย EOC แตงตั้ง
คณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณและเปดศูนยปฏิบัติการ     
ตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานการแพทยและสาธารณสุข สําหรับทุกโรค
และภัยสุขภาพและศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
(Emergency Operation Center: EOC) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สิงหบุรี ประกอบดวย 13 กลองภารกิจ สําคัญ ในการขับเคลื่อนการ
ดํ า เ นิ น ง า น โ ด ย ใ ช ห ลั ก ก า ร  2 P2R 
(Prevention/Preparation/Response/Recovery) 
1.3 การบริหารจัดการงบประมาณ 

1.3.1 งบกลาง COVID-19 ไดรับการจัดสรร 1,464,600 บาท เบิกจายแลว 
1,148,180 บาท รอยละ 78.40 ซ่ึงอยูระหวางเรงรัดการเบิกจาย 
 1.3.2 จังหวัดสนับสนุน เงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน            
                  1) โครงการเตรียมความพรอมการดูแลกลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 จํานวน 968,150 บาท  
                 2) คาตอบแทน อสม. เพ่ือการดําเนินการคัดกรองสุขภาพกลุมเสี่ยงในพ้ืนท่ี  
ครั้งท่ี 1 จํานวน 635,040 บาท ครั้งท่ี 2 จํานวน 680,400 บาท และครั้งท่ี 3 จํานวน 
680,400 บาท รวมงบประมาณท้ังสิ้น 2,963,990 บาท 

2.การคัดกรองและเฝาระวังโรค  
จังหวัดสิงหบุรี  ไดมีวางระบบเพ่ือการควบคุมปองกันและเฝาระวังโรค            ใน 
3 ภารกิจหลัก ประกอบดวย 
2.1 จัดตั้งดานตรวจและจุดสกัด มีการจัดตั้งดานตรวจ จํานวน 2 แหง และจุดสกัด 
จํานวน 7 แหง ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด โดยการบูรณาการรวมกันของภาคสวน
ท่ีเก่ียวของ มีการคัดกรองประชาชนท่ีผานเขาออกจังหวัดสิงหบุรี จํานวน 
878,334 ครั้ง พบผูมีความเสี่ยง 3,057 คน   สงตอเขารับการรักษาพยาบาล 
จํานวน 16 คน 
 

2.2 ตรวจคัดกรองในพ้ืนท่ี (X-Ray)   
กําหนดใหมีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในประชาชนทุกกลุมวัย          
ท้ังจังหวัด โดยไดรับงบสนับสนุนการดําเนินงานจากงบยับยั้งภัย
พิบัติ จํานวน 968,150 บาท เพ่ือจัดซ้ือ Thermo scan ทุก
หมูบาน จํานวน 378 เครื่อง ปรอทวัดไขดิจิตอล  จํานวน  200 
อัน รวมท้ังยังสนับสนุนคาตอบแทนสําหรับ อสม. และเจาหนาท่ี 
ขอมูล ณ วันท่ี 12 กรกฎาคม 2563 คัดกรองประชาชน จํานวน 
3,033,418 คน พบมีความเสี่ยง 967 คน (รอยละ 0.03) มี
อาการเขาขาย PUI จํานวน 1 ราย ไดรับการตรวจรักษาโดยแพทยผลตรวจทางหองปฏิบัติการ negative 
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2.3 การคนหาผูติดเชื้อเชิงรุกในพ้ืนท่ีจังหวัดสิงหบุรี   
(Sentinel Surveillance)             

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

 

2.4 ประเมิน setting ตามมาตรการผอนคลาย ณ 8 กรกฎาคม 2563 
ตามมาตรการผอนคลายระยะท่ี  1-5  ใน 1)กิจกรรมดานเศรษฐกิจและ              
การดํารงชีวิต (16 setting)  2)กิจกรรมดานออกกําลังกาย การดูดานสุขภาพหรือ
สันทนาการ (21 setting)  3)ดานการใชอาคารสถานท่ีของโรงเรียน หรือ
สถาบันการศึกษา (1 Setting)  4)การขนสงสาธารณะ (1 Setting)   จังหวัด
สิงหบุรี มีการประเมินสถานประกอบการท้ังหมด 1,983 แหง ผลการประเมิน 
ไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการเปนอยางดี มีผลการประเมินคือ ไดระดับ 
10 (91-100%) จํานวน 1,599 แหง รอยละ 80.64 และระดับ 9 (81-90%) 
จํานวน 384 แหง รอยละ 19.36 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 353,332 ชิ้น, Cover all จํานวน 1,914 ชุด และ N95 จํานวน 4,510 อัน 

4.การเตรียมความพรอมของระบบบริการการแพทยและสาธารณสุขเพ่ือรองรับ    การปวยดวยโรค covid19 ในกรณีท่ี
มีการระบาดในวงกวาง 
     ในกรณีเกิดการระบาดในวงกวาง ไดจัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งโรงพยาบาลสนามไวท่ีวิทยาลัยอาชีวและเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตรสิงหบุรี จํานวน 50 เตียง เปนสถานท่ีหางไกลชุมชน มีสาธารณูปโภคครบ การคมนาคมสะดวก 
 
5.รูปแบบบริหารจัดการรูปแบบใหม (New Normal)  
      การบริหารจัดการรูปแบบใหม (New Normal) ไดมีการนํา
หลัก 3P Safety งานไดดําเนินการไปแลว คือ  
      5.1 จัดใหมี ARI Clinic ในโรงพยาบาลทุกแหง และระบบการ
คัดกรองกอนเขารับบริการ ในทุก รพ.สต  
      5.2 จัดทําแนวทางปฏิบัติลดความแออัด ในโรงพยาบาล  ใน
กลุมผูปวยนอก ขอมูล ณ เดือนเมษายน 2563 แผนกผูปวยนอกของ
โรงพยาบาลมีผูปวย ลดลงรอยละ 52.23 
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      5.3 การสงยาท่ีบานในกลุมผูปวยโรคเบาหวาน และความดัน
โลหิตสูง ขอมูลสะสม ณ 25 มิถุนายน 2563 มีผูปวยไดรับยาท่ีบาน 
รอยละ 78.45 (เปาหมาย 31,130 คน ดําเนินการได 24,421 คน) 

                   
 
 
 
5.4 การจัดบริการดานการแพทยฉุกเฉิน ไดมีการวางระบบบริการ ท้ังใน
สวนของ Pre Hospital และ In Hospital โดยใหความสําคัญท้ังในสวน
ผูรับบริการและผูใหบริการ รวมท้ังมีการซอมแผนการรับสงตอผูสงสัย
ปวยและผูปวย เชื่อมโยงท้ังจังหวัด ระหวางวันท่ี 8-10 เม.ย.63 

5.5 การใชเทคโนโลยีดาน IT มาชวยในดานการแพทย การประชุมดาน IT ใชในการดําเนินงาน   
    5.5.1 ในการประชุมผานระบบ video conference ผานระบบสื่อสาร
ทางไกล ไดแก Cisco Webex และ  Zoom Meeting ระหวางหนวยงานท้ัง
ภายในและภายนอก  
    5.5.2 ระบบบริการผูปวยใช ระบบคิวออนไลน  ในระบบคิวท่ี รพ.ใชตู 
kioss จัดคิวบริการทุกโรงพยาบาล 

5.6การใหบริการทันตกรรมนโรงพยาบาลในชวงของCOVID-19มีการจัดบริการ  
1)การคัดกรอง ซักประวัติและ
คัดกรองความเสี่ยง COVID-19  

2)จัดท่ีนั่งรอ เวนระยะหางใสหนากากอนามัย/หนากากผา ระบบคิว online 
3)การเตรียมผูปวย การลางมือ บวนปากดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค 4)การรักษา
คนไข ใหบริการเฉพาะเรงดวน หัตถการท่ีไมฟุงกระจาย 5)การทําความสะอาด 
ทุก 1ชั่วโมง  6) ชุดสําหรับบุคลากรกาวน /MASK /face shield/เสื้อคลุม
พลาสติก 

6. การส่ือสารความเส่ียงเพ่ิมการรับรูใหกับประชาชน  

การสรางการรับรูใหกับประชาชน เปนสิ่งสําคัญ และเปนนโยบายท่ีผูวาราชการจังหวัด
สิงหบุรี เนนย้ําการปฏิบัติ ทานจะพูดเสมอวา “การดําเนินงานทุกอยางใหคิดถึงประชาชน และ
ประชาชน จะไดอะไรจากสิ่งท่ีเราทํา” โดยทํา Infographic เผยแพรตามสื่อตางๆ อยาง
ตอเนื่อง รายละเอียด Infographic https://sites.google.com/view/info-covid19/  

                          

    

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

 

                                                          
                                                     


