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บทสรุปผูบริหาร 
การดําเนินงานควบคุมปองกันและเฝาระวังการแพรระบาด 
โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) จังหวัดสิงหบุรี 

นายชํานาญวิทย เตรัตน ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี 
13 มกราคม 2564 

 
 สถานการณ  

    การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มตนท่ีประเทศจีน ตั้งแตวันท่ี 30 ธันวาคม 2562 ตอมาไดพบผูปวย
ยืนยันในหลายประเทศท่ัวโลก องคการอนามัยโลกประกาศโรค COVID-19 ระบาดใหญ (Pandemic) มีจํานวนผูปวยและ
ผูเสียชีวิตเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก ณ วันท่ี 13 มกราคม2564 มีรายงานผูปวยยืนยันท่ัวโลก จํานวน 92,006,165 ราย 
เสียชีวิต 1,970,030 ราย ประเทศไทย ผูปวยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 10,991 ราย เสียชวีิต 67 ราย 

  จังหวัดสิงหบุรี การระบาดรอบท่ี 2 (ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 - 13 มกราคม 2564) มีรายงานผูปวยยืนยัน 
COVID-19 สะสม จํานวน 17 ราย (เชียงราย 1 สนามชนไก 16 
ราย) จําแนกรายอําเภอ อําเภอคายบางระจัน 6 ราย 
บางระจัน 5 ราย พรหมบุรี 3 รายและทาชาง 3 ราย) อายุ
เฉลี่ย 35 ป อายุนอยท่ีสุด 8 ป มากท่ีสุก 65 ป ผูสัมผัส
ท้ังหมด 1,014 รายเปนผูสัมผัสเสี่ยงสูง 732 ราย เสี่ยงต่ํา 
280 ราย  พนระยะติดตาม ผูปวย PUI จํานวน 121 ราย 
(ผลLabปกต ิ 119 ราย ระหวางรอผล 1 ราย)  มาตรการ
สําคัญท่ีประชาชนควรปฏิบัติเพ่ือการปองกันโรคคือ สวม
หนากากอนามัย  รักษาระยะหาง ลางมือบอยๆ ใชโปรแกรม
ไทยชนะ (DMHT)  

การดําเนินงาน 
 1.ระบบการบริหารจัดการของจังหวัดสิงหบุรี  

1.1 ระบบบริหารจัดการการดําเนินงานควบคุมปองกันและเฝาระวังการแพรระบาด
โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) จังหวัดสิงหบุรี มีการวางระบบการ
ดําเนินงานไวอยางชัดเจน ระดับจังหวัด ขับเคลื่อนการทํางานโดยคณะกรรมการ
โรคติดตอจังหวัดสิงหบุรี ศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสิงหบุรี (ศปก.จ) และ
คณะกรรมการพิจารณาดําเนินการ ในเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
(กรณี Covid-19) จังหวัดสิงหบุรี โดย ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี เปนประธาน 
กําหนดประชุมทุกวันจันทรของสัปดาหอยางตอเนื่อง  ในภาคสวนสาธารณสุข ไดมี
การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินฯ ขับเคลื่อนงานดวยกลุมภารกิจ 
ประชุมติดตามงานทุกวัน เวลา 09.00 น ระดับอําเภอและตําบล ขับเคลื่อนการ
ทํางานโดย ศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอ (ศปก.อ)ศูนยปฏิบัติการควบคุมโรค
ตําบล (ศปก.ต) ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงกับระดับจังหวัด ไดดวยระบบ conference   
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1.2 การจัดทําแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข 
กรณี COVID-19   โดยมีระบบสั่งการ (Incident Commander) 
คําสั่ งเปดศูนย  EOC แต งตั้ งคณะกรรมการตามระบบ
บัญชาการเหตุการณและเปดศูนยปฏิบัติการ ตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินทางดานการแพทยและสาธารณสุข สําหรับทุกโรคและ
ภัยสุขภาพและศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
(Emergency Operation Center: EOC) สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี ประกอบดวย 13 กลองภารกิจ 
สําคัญ ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานโดยใชหลักการ 2P2R 
(Prevention/Preparation/Response/Recovery) 
          โดยในรอบท่ี 2 ของการระบาดโรค COVID-19 ท่ีเริ่มจาก
แรงงานตางดาว จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแตวันท่ี 17 ธันวาคม 2563 ท่ี
สรางความตื่นตระหนกใหกับประชาชนท่ัวไปอยางมาก จังหวัดสิงหบุร ี
ไดเตรียมแผนรับมือใน 4 มาตรการ 1)การปองกันเชื้อโรคจาก
ตางจังหวัด 2)การเตรียมความพรอมรับมือกับการระบาด 3)การตอบ
โตภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข 4)การชวยเหลือ
เยียวยาผูไดรับผลกระทบ 
 

2.การปองกันและเฝาระวังโรค จังหวัดสิงหบุรี ไดมีวางระบบเพ่ือการควบคุมปองกันและเฝาระวังโรคประกอบดวย 
2.1 จัดตั้งดานตรวจและจุดสกัด ไดมีการจัดตั้งดานตรวจ จํานวน 1 แหง ท่ีตําบลทับยา อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุร ี
 
2.2 ตรวจคัดกรองในพ้ืนท่ี (X-Ray)   

กําหนดใหมีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในประชาชนทุก
กลุมวัย   ท้ังจังหวัด โดยไดรับงบสนับสนุนการดําเนินงาน
จากงบยับยั้งภัยพิบัติ จํานวน 968,150 บาท เพ่ือจัดซ้ือ 
Thermo scan ทุกหมูบาน จํานวน 378 เครื่อง ปรอทวัด
ไข ดิ จิ ตอล  จํ านวน  200 อัน  รวม ท้ังยั งสนับสนุน
คาตอบแทนสําหรับ อสม. และเจาหนาท่ี ขอมูล ณ วันท่ี 10 
มกราคม 2564 คัดกรองประชาชนสะสม จํ านวน 
12,838,808 คน พบมีความเสี่ยงสะสม 2,301 คน มี
อาการเขาขาย PUI สะสมจํานวน 1 ราย ไดรับการตรวจรักษา
โดยแพทยผลตรวจทางหองปฏิบัติการ negative 
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2.3 การคนหาผูติดเชื้อเชิงรุกในพ้ืนท่ีจังหวัดสิงหบุรี   
ครั้งท่ี 1 ของการระบาดรอบท่ี 2 ดําเนินการสุมตรวจหา

การติดเชื้อโควิด-19 ในประชากรกลุมเสี่ยง (Active Case Finding) 
วันท่ี 24 ธ.ค.63 - 14 ม.ค. 64 ผูคาอาหารทะเลสด ผูเดินทางไป
ตลาดอางทอง ผูเดินทางจากพ้ืนท่ีเสี่ยง ผูเดินทางไปสนามไกชน ผู
สัมผัสผูปวยยืนยัน แรงงานตางดาว (เมียนมา) รวมท้ังสิ้น 1,043 
ตัวอยาง ผลตรวจพบเชื้อท้ังสิ้น 17 ตัวอยาง (ผูปวยยนืยัน)  

 
 
 

ครั้ ง ท่ี  2 ของการระบาดรอบท่ี  2 มี กําหนด
ดําเนินการสุม Swab ใน 7 กลุมเสี่ยง ไดแก 1) กลุมซุมไก ผู
เลี้ยงไก 1) พนักงานไปรษณีย พนักงานสงของ สงอาหาร 3)
แมคา พนักงานแคชเชียรานสะดวกซ้ือ 4) พนักงานปมน้ํามัน 
5) นักเรียนประจํา(ชาวเขา) 6) กลุมผูเดินทางจากพ้ืนท่ีเสี่ยง 
โดยจะดําเนินการในระหวางวันท่ี 18-28 มกราคม 2564  
 
 

2.4 มาตรการการจัดงานท่ีมีการรวมตัวของประชาชนจํานวนมาก 
    มติท่ีประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสิงหบุรี ใหจําแนกเปน 2 
กรณี คือ กรณีท่ี 1) ผูรวมงานนอยกวา 500 คน ใหอยูในการพิจารณา
อนุญาตการจัดงาน โดยทีมสาธารณสุขอําเภอในพ้ืนท่ีและใหมีมาตรการ 
DMHT กรณีท่ี 2) ผูรวมงานมากกวา 500 คน ใหคณะกรรมการ
โรคติดตอจังหวัดสิงหบุรี พิจารณาอนุญาตการจัดงาน   
    ตอมาในชวงเดือนมกราคม ท่ีพบผูปวยสูงข้ึน ขอความรวมมือให
ประชาชนและสวนราชการ พิจารณางด เลือนการจัดงานท่ีมีการรวมคน
หมูมาก กรณีมีความจําเปนตองขออนุญาตนายอําเภอ กรณีการจัด
กิจกรรมท่ีมีคนรวมงานเกิน 50 คนตองทําเรื่องผานความเห็นชอบผาน 
คณะกรรมการโรคติดตอทุกกิจกรรม พรอมใหมีมาตรการ DMHTT อยางเครงครัด 
 
2.5 กํากับดูแลกิจการหรือกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรค 

พ้ืนท่ีมีการติดตาม ตรวจกํากับดูแลกิจการหรือกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคฯ เชน 
หางสรรพสินคา โรงเรียน รานอาหาร สถานประกอบการ สถานบันเทิง สนามกีฬา สถานท่ีทองเท่ียวใหมีความเขมงวด
มาตรการปองกันโรค พ้ืนท่ีมีการออกตรวจประเมินและใหคําแนะเนนมาตรการ DMHTT 
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2.6 การเฝาระวังผูเดินทางเขาจังหวัดสิงหบุรี  
ในชวงเทศกาลสงทาปเกาตอนรับปใหม ประชาชนมีการ
เคลื่อนยาย ทองเท่ียว เดินทางกลับบาน จังหวัดสิงหบุรีมี
การวางแผนในการควบคุมโรคในพ้ืนท่ีโดย ผูเดินทางเขา
จังหวัดสิงหบุรีตองลงทะเบียน ผาน QR CODE ท่ีจังหวัด
กําหนด และ ผูนําชุมชน อสม. ออกติดตามและสํารวจ เฝา
ระวังทุกวัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เปนตนมา พบมี
ผู เดินทางจํานวน 1,011 คน ถามาจากพ้ืนท่ี เสี่ ยง 
ดําเนินการเก็บ Lab กักกันตัว 14 วัน มาตรการ DMHT ณ 
วันท่ี 13 มกราคม 2564 กลุมผูเดินทางยังคงเหลืออยู 
114 ราย  
 

 2.7 การประเมินสุขภาพจิต (MCATT) 
      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี มีการติดตามประเมิน
สุขภาพจิตในกลุมประชาชน กลุมเสี่ยงท่ีตอง HQ 14 วัน และกลุม
เจาหนาท่ีสาธารณสุข ณ วันท่ี 12 มกราคม 2564 ในภาพรวมพบวา
มีภาวะซึมเศรา รอยละ 9.7 มีความกังวล รอยละ 7.5 มีความเครียด 
รอยละ 2.5 เสี่ยงตอการฆาตัวตาย จํานวน 2 ราย ท้ังนี้ทีม MCATT 
ไดเขาไปดูแลใหการรักษา ใหคําปรึกษาและเฝาระวังติดตามอาการทุก
ราย 
 

 
3.การเตรียมความพรอมดานทรัพยากร  

จังหวัดสิงหบุรี มีความพรอมของทรัพยากรของสําหรับการรองรับ
ผูปวยและความพรอมของสถานท่ีรองรับผูปวย จํานวน 103 ราย 
หอง AIIR จํานวน 2 หอง หอง Modified AIIR จํานวน  5 หอง หอง
เดี่ยวธรรมดา 41 เตียง ผูปวยหนัก 6 เตียง มี cohort ward 
จํานวน 49 เตียง และ เครื่องชวยหายใจ  ความพรอมของวัสดุ
การแพทยเพียงพอ 1-2 เดือนมีการบันทึกขอมูลผานระบบ CO-
ward ณ วันท่ี 14 มกราคม 2564 มี Surgical Mark จํานวน 
311,677 ชิ้น, Cover all จํานวน 2,700 ชุด และ N95 จํานวน 
3,520 อัน เปนตน 
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4.การเตรียมความพรอมของระบบบริการการแพทยและสาธารณสุขเพ่ือรองรับ    การปวยดวยโรค covid19 ในกรณีท่ี
มีการระบาดในวงกวาง      

4.1 ในกรณีเกิดการระบาดในวงกวาง ไดจัดเตรียม
สถานท่ีจัดตั้งโรงพยาบาลสนามไวท่ีวิทยาลัยอาชีวและ
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตรสิงหบุรี จํานวน 50 เตียง และ
สํารองท่ีวิทยาลัยเทคนิคแหงท่ี 2 อําเภอทาชาง จังหวัด
สิงหบุรี จํานวน 50 เตียง เปนสถานท่ีหางไกลชุมชน มี
สาธารณูปโภคครบ การคมนาคมสะดวก 

4.2 เตรียมโรงพยาบาลชุมชน 1 แหง เปดเปน
โรงพยาบาลสนามสําหรับการใหบริการประชาชนคนสิงหบุรี 

5. Local Quarantine  

จังหวัดสิงหบุรี ไดจัดเตรียม สถานท่ีกักกัน (local 
quarantine) ไวจํานวน 17 แหง กระจายอยู ในท้ัง 6 
อําเภอ รองรับประชาชนได 117 คน  เพ่ือการรองรับ
กลุม HR (High Risk) ท่ีไมสามารถทํา HQ (Home 
Quarantine) ได ท้ังนี้เพ่ือควบคุมการแพรกระจาย
โรคในพ้ืนท่ีใหอยูในวงจํากัด โดยไดรับการสนับสนุน
จาก อปท.  
 

6.รูปแบบบริหารจัดการรูปแบบใหม (New Normal)     
       การบริหารจัดการรูปแบบใหม (New Normal) ไดมีการนํา
หลัก 3P Safety งานไดดําเนินการไปแลว คือ  
      5.1 จัดใหมี ARI Clinic ในโรงพยาบาลทุกแหง และระบบ
การคัดกรองกอนเขารับบริการ ในทุก รพ.สต  
 
        

5.2 กา รจั ดส ง ย า ให ผู ป ว ย ท่ีบ านลดความแอ อัด ใน
โรงพยาบาล จังหวัดสิงหบุรี เพ่ือลดการแพรกระจายโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช Grab Drug 

สงยาท่ีบานในกลุมผูปวยโรคเรื้อรังและกลุมจิตเวช ทุกหนวย
บริการสาธารณสุข 
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  5.3 การจัดบริการดานการแพทยฉุกเฉิน ไดมีการวางระบบบริการ ท้ัง
ในสวนของ Pre Hospital และ In Hospital โดยใหความสําคัญท้ังใน
สวนผูรับบริการและผูใหบริการ รวมท้ังมีการซอมแผนการรับสงตอผู
สงสัยปวยและผูปวย เชื่อมโยงท้ังจังหวัด 
 
 
 

           5.4  การ ใช เทค โน โลยี ด าน  IT มาช วย ในด าน
การแพทย การประชุมดาน IT ใชในการดําเนินงาน  
     5.5.1 ในการประชุมผานระบบ video conference ผาน
ระบบสื่อสารทางไกล ไดแก Cisco Webex และ  Zoom 
Meeting ระหวางหนวยงานท้ังภายในและภายนอก  
    5.5.2 ระบบบริการผูปวยใช ระบบคิวออนไลน  ในระบบ
คิวท่ี รพ.ใชตู kioss จัดคิวบริการทุกโรงพยาบาล 

 
 

5.5 การใหบริการทันตกรรม โรงพยาบาลในชวงของCOVID-19 
มีการจัดบริการ 1) การคัดกรอง ซักประวัติและคัดกรองความเสี่ยง 
COVID-19  2)จัดท่ีนั่งรอเวนระยะหางใสหนากากอนามัย/หนากากผา  
ระบบคิว online  3) การเตรียมผูปวย การลางมือ บวนปากดวยน้ํายา
ฆาเชื้อโรค 4)การรักษาคนไขใหบริการเฉพาะเรงดวนหัตถการท่ีไมฟุงกระจาย   
5)การทําความสะอาด ทุก 1ชั่วโมง  6) ชุดสําหรับบุคลากร 
กาวน /MASK /face shield/เสื้อคลุมพลาสติก 
 

6. การส่ือสารความเส่ียงเพ่ิมการรับรูใหกับประชาชน 
การสรางการรับรูใหกับประชาชน เปนสิ่งสําคัญ และเปนนโยบายท่ี
ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี เนนย้ําการปฏิบัติ ทานจะพูดเสมอวา 
“การดําเนินงานทุกอยางใหคิดถึงประชาชน และประชาชน จะได
อะไรจากสิ่งท่ีเราทํา” โดยทําInfographic เผยแพรตามสื่อตางๆ 
อยางตอเนื่องรายละเอียด Infographic 
https://sites.google.com/view/info-covid19/  
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7.ปจจัยแหงความสําเร็จและส่ิงท่ีตองดําเนินการตอไป 

 

                
                                           
    

             
                                    


