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บทสรุปผู้บริหาร 
การดำเนินงานควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสิงห์บุรี 

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 
13 สิงหาคม 2564 

 
 สถานการณ ์ 

    สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 พบการระบาดกระจายทั่วโลกและมีแนวโน้มพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 
สถานการณ์ ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2564  ทั่วโลกมีผู้ป่วย จำนวน 205,512,912 ราย เสียชีวิต 4,337,588 ราย               
มีผู้ป่วยใหม่วันนี้ จำนวน 700,607 ราย ประเทศไทย มีผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 จำนวน 839,771 ราย เสียชีวิต 6,942 

ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 22,782 ราย แนวโน้มการ
ระบาดยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง  

 จังหวัดสิงห์บุรี พบผู ้ป่วย COVID-19 ระลอกเมษายน 
2564 พบผู้ป่วยยืนยันสะสมรวมทั้งสิ้น 1,769 ราย จำแนกเป็น
กลุ่มคนสิงห์ไม่ทิ้งกัน จำนวน 247 ราย ต่างจังหวัด 27 รายและ
เป็นคนสิงห์บุรี จำนวน 1,495 ราย (อำเภอเมืองสิงห์บุรี 339 
ราย, อินทร์บุรี 315 ราย,  ค่ายบางระจัน 222 ราย, บางระจัน 

190 ราย, ท่าช้าง 191 ราย,       พรหมบุรี 218 ราย และต่างจังหวัด 
20 ราย)  มีรายงานการเสียชีวิตทั้งหมด 21 ราย ในจังหวัด 20 ราย 
ต่างจังหวัด 1 ราย   ตามเกณฑ์ของ ศบค. กลาง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 
2564 จังหวัดสิงห์บุรีจัดอยู่ในเกณฑ์พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
(จำนวน 29 จังหวัด)                    

   มาตรการสำคัญที่ประชาชน ควรปฏิบัติเพื่อการป้องกนัโรค          
คือ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ใช้ App ไทยชนะ หมอชนะ (DMHTTA) และการเร่งรัดฉีด
วัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

การดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณี COVID-19 
1.ระบบการบริหารจัดการของจังหวัดสิงห์บุรี  
          1.1 ระบบบริหารจัดการดำเนินงานควบคุมป้องกันและ
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) 
จังหวัดสิงห์บุรี มีการวางระบบการดำเนินงานดังนี้ ระดับจังหวัด 
ขับเคลื่อนการทำงาน โดย 1) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
สิงห์บุรี 2) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสิงห์บุรี (ศปก.จ)  
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และ 3) คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการในเชิงป้องกันหรือ
ยับยั้งภัยพิบัตกิรณีฉุกเฉิน (กรณี COVID-19) จังหวัดสิงห์บุรี และ                    
4) คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั ่นคงภายในจังหวัด
สิงห์บุรี โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน กำหนดประชุม                    
ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง  ในภาคส่วนสาธารณสุข ได้
มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ ขับเคลื่อนงาน                 
ด้วยกลุ่มภารกิจต่าง ๆ มีการประชุมติดตามงานทุกวัน เวลา 09.00 
น. ระดับอำเภอและตำบล ขับเคลื่อนการทำงานโดยศูนย์ปฏิบัติการ 
ควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ) ศูนย์ปฏิบัต ิการควบคุมโรคตำบล 
(ศปก.ต) ซึ่งเชื่อมโยงกับระดับจังหวัด  

1.2 การจ ัดทำแผนตอบโต ้ภาวะฉ ุกเฉ ินด ้ าน
สาธารณสุข กรณี COVID-19   โดยมีระบบสั่งการ (Incident 
Commander) คำสั่งเปิดศูนย์ EOC แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์และเปิดศูนย์ปฏิบัติการ 
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
สำหรับทุกโรคและ               ภัยสุขภาพและศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency 
Operation Center: EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ส ิงห ์บ ุรี  ประกอบด ้วย 13 กล ่องภารก ิจสำค ัญ ในการข ับเคล ื ่ อนการดำเน ินงาน โดยใช ้หล ักการ 2P2R 
(Prevention/Preparation/Response/Recovery)  
          การระบาดโรค COVID-19 ระลอกเมษายน 2564  ที่เริ ่มจากการระบาดในสถานบันเทิงหลายแห่งใน กทม. 
ประกอบ   มีช่วงวันหยุดยาว (เทศกาลสงกรานต์) 9 วัน ประชาชนมีการเดินทางออกจาก กทม.อย่างมาก เกิดการแพร่กระจาย
เชื้อโรคออกมายังต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้  จังหวัดสิงห์บุรี ได้เตรียมแผนรับมือใน 4 มาตรการ 1) การป้องกัน
เชื้อโรคจากต่างจังหวัด 2) การเตรียมความพร้อมรับมือกับการระบาด 3) การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข  4) การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และมียุทธการสำคัญ 2 ยุทธการ คือ  1) ดับสะเก็ดไฟเพ่ือ
ป้องกันไฟลามทุ่ง 2) ค้นหารังปลวก (แหล่งโรคในจังหวัด) ดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรค ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนของภาครัฐ เอกชนและประชาชน 

2.การป้องกันและเฝ้าระวังโรค    ได้มีวางระบบเพ่ือการควบคุม
ป้องกันและเฝ้าระวังโรคประกอบด้วย 
      2.1 การเฝ้าระวังโรคในกลุ ่มประชาชนทั่วไปผู ้เดินทางเข้าจังหวัด
สิงห์บุรี ผ่าน QR Code ระหว่างวันที่ 1 เมษายน- 12 สิงหาคม 2564 มีคน
เดินทาง เข้าจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 18,262 คน เป็นผู้ที่เดินทางจาก
พื้นที ่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4,999 คน HQ เก็บ Lab ส่งตรวจ 

ผลบวก 218 ราย  ผลลบ 
4,722 ราย รอผล 59 ราย มาตรการเข้มข้นในการดำเนินการควบคุมโรค
ตั้งแต่ต้นทาง เพ่ือไม่ให้เกิดการระบาดในวงกว้างในพ้ืนที ่
     เปิดบริการ Call Center COVID-19 โทร 0 3651 0811 จำนวน 10 
คู่สายเปิดให้บริการให้คำปรึกษากับประชาชน โดยเฉพาะนโยบายคนสิงห์ไม่ทิ้ง
กัน มีประชาชน เข้าใช้บริการสะสมจำนวน 347 ครั้ง 
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       2.2 การเฝ้าระวังโรคในกลุ่มแรงงาน ที ่เดินทางเข้า
จังหวัดสิงห์บุรี    วันที่ 28 มิถุนายน – 12 สิงหาคม 2564 
กลุ่มที่เดินทางเข้า ทั้งหมด 5,913 ราย มาจาก 29 จังหวัด
ตามประกาศ ศบค. จำนวน 1,843ราย  swab 1,431 ราย 
ผลบวก 17 ราย และพนักงานโรงงานไป-กลับ จำนวน 1,793 
ราย  พบผลบวกจำนวน 162ราย  

 2.3 การค้นหา ผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยการ
สุ่มตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19 ในประชากรกลุ่มเสี่ยง (Active 
Case Finding) เป็นระยะๆ ในกลุ่มเสี่ยง วันที่ 1 เมษายน-12 
สิงหาคม 2564 จำนวน 9,584 ตัวอย่าง ผลบวก จำนวน 
734 ตัวอย่าง (ร้อยละ 7.7 ) จากกลุ่มเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง 
แรงงานนอกจังหวัด แคมป์คนงาน ข้าราชการเดินทางไป-กลับ 
รวมถึงนักเรียนประจำในพื้นที่  ขณะนี้กำลังเร่งรัดมาตรการ
และสุ่มค้นหาผู้ติดเชื้อในโรงงานทุกแห่ง (ร้อยละ 10) โรงงานต้องมีแผนประคองกิจการ  การทำ Bubble & seal/ FAI 
(Factory Accommodation Isolation ) 
     2.4 สถานบริการสาธารณสุข มีการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่อการระบาดของโรค COVID-19 ที่มารับบริการ ระหว่างวันที่                     

28 ธันวาคม 2563 - 12 สิงหาคม 2564 มีผลการ 

ดำเนินงาน เก็บ Lab กลุ่มผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ  
(Acute Respiratory Infection: ARI clinic) จำนวน 1,822 
ราย (ร้อยละ 19.50) พบเชื้อ 198 ราย (ร้อยละ 10.90) 
และในกลุ ่มผู ้ป ่วยโรคปอดบวม (Pneumonia) จำนวน 
449 ราย (ร้อยละ 72.0) พบการติดเชื้อจำนวน 8 ราย 
(ร้อยละ 1.8 ) 
      2.5 มาตรการการจัดงานที่มีการรวมตัวของประชาชน

จำนวนมาก  มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ปรับมาตรการตาม ศบค.กลาง ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด  ห้ามการรวมกลุ่มเกิน 5 คน กรณีมีความจำเป็นให้ขอมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี 
พิจารณาอนุญาตเป็นกรณ ีๆ  โดยมีมาตรการดำเนินการควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้มงวด  

       2.6 กำกับดูแลกิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาด (Setting) เช ่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด โรงเรียน 
ร้านอาหาร สถานประกอบการ สถานบันเทิง สนามกีฬา สถานที่
ท่องเที่ยว ให้มีความเข้มงวดมาตรการป้องกันโรค พื้นที่มีการออก
ตรวจประเมินและให้คำแนะนำ เน้นมาตรการ DMHTT อย่าง
ต่อเนื่อง 
        2.7 การประเมินส ุขภาพจ ิต (MCATT) ม ีการติดตาม
ประเมินสุขภาพจิตในกลุ ่มประชาชน กลุ ่มเสี ่ยงที่ต้อง LQ HQ 
ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามและกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทั้งนี้  ทีม 

MCATT ได้เข้าไปดูแลให้การรักษา ให้คำปรึกษาและเฝ้าระวังติดตามอาการทุกราย 
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3.การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร  
           3.1 จังหวัดสิงห์บุรี มีความพร้อมด้านทรัพยากร 
สำหรับการรองรับการให้บริการผู้ป่วยและความพร้อม
ของสถานที่ มีการเพิ่มศักยภาพ มีเตียงทั้งหมดจำนวน 
775 เตียง (เพื่อให้บริการ ผู้ป่วยสีแดง 3 เตียง สีเหลือง 
242 เตียงและสีเขียว จำนวน 530 เตียง)  ใช้บริการ 614 
เตียง เหลือเตียงว่าง 161 เตียง ความพร้อมของวัสดุ
การแพทย์และทรัพยากร เพียงพอ มีการบันทึกข้อมลูผา่น
ระบบ CO-ward: Cover all 4,370 ชุด/ Surgical gown 
721ชุด/Isolation gown 18,807 ชุด และ VTM จำนวน 2,945 ชุด เพียงพอรองรับการให้บริการกับประชาชน 
        3.2 งบประมาณท่ีใช้ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณี COVID-19 จังหวัดสิงห์บุรี จากแหล่งที่สำคัญ 1) เงินทดรอง
ราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้ง ฯ ได้สนับสนุนการเฝ้าระวังเชิงรุกในพื้นที่และกรณีโรงพยาบาลสนาม รวมทั้งสิ้น 3 

โครงการ งบประมาณ 4,104,246 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสน
สี ่พันสองร้อย   สี ่ส ิบหกบาทถ้วน) อยู ่ระหว่างเร ่งรัด
ดำเนินการฯ (ค่าตอบแทนด้านความปลอดภัย/ค่าจ้าง
เหมา/วัสดุ/ปรับปรุงสถานที่ ฯ)  
2) งบประมาณจาก สปสช. ในการที่หน่วยบริการให้การ
ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ตามระบบการให้บริการ  
3) งบประมาณจาก อปท. ได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี สนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามและการ
ดูแลการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ  และ อปท.ในพื้นที่

ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณของ LQ HQ CI และ HI เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
4) ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ ลดผลกระทบ ความเดือนร้อนของประชาชน ซึ่งหน่วยงาน            
ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด 

4.การเตรียมความพร้อมของระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุข  
        4.1 เตียงรองรับผู้ป่วยโควิด ในโรงพยาบาลรวม 295 เตียง ได้แก่ที่โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 155 เตียง ปรับ

โรงพยาบาลชุมชนเป็น Cohort Ward จำนวน 3 แห่ง 
รองรับผู ้ป่วยได้จำนวน 140 เตียง รอ step down 
จาก โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 3 แห่ง (รพ.ท่าช้าง 50 
เตียง/พรหมบุรี 40 เตียง/บางระจัน 50 เตียง) เป็น
ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย และปอดปกติ (สีเหลือง) เพ่ือ
การรักษาต่อให้ครบ 10 วัน โดยผู ้ป่วยโรคทั ่วไปใน
โรงพยาบาลชุมขน ส่งต่อมารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ทั่วไป   
        4.2 Hospitel ได้ประสานจัดเตรียม hospitel 
จำนวน 1 แห่ง รองรับผู้ป่วย จำนวน 48 เตียง โดยความ

ร่วมมือของภาคเอกชนเป็นผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดสิงห์บุรี 
        4.3 จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 3 แห่ง 1) ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิดก่อนกลับบ้าน วัดโพธิ์แก้วนพคุณ อำเภอเมือง (200 เตียง)              
2) ศูนย์ฟ้ืนฟูผู้ป่วยโควิดก่อนกลับบ้าน วัดสิงห์สุทธาวาส อำเภอค่ายบางระจัน (330 เตียง)  3.โรงพยาบาลสนามท่าช้าง 
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จำนวน 80 เตียง (เตรียมเปิดให้บริการ ฯ) รวมจะมีเตียงรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม จำนวน 610 เตียง  และใน
พื้นที่ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี มี Community Isolation จำนวน 1 แห่ง รองรับผู้ป่วยไม่มีอาการ
หรืออาการเล็กน้อย ได้อีกจำนวน 30 ราย   พร้อมกันนี้ได้วางแผนเพิ่มการดูแลผู้ป่วยแบบ Home Isolation โดยจะ 
admit  ในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม จำนวน 10 วัน ส่งดูแลต่อที่ CI และ HI จำนวน 4 วัน เป็นแนวทางท่ีปรับ
ให้สอดรับสถานการณ์ 
         4.4 โครงการ “คนสิงห์ไม่ทิ ้งกัน” นโยบายท่านผู ้ว่า
ราชการจังหวัดสิงห์บุรี มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สิงห์บุรีขับเคลื่อนนโยบาย โดยดำเนินการดังนี้  1) จัดทำแนวทาง
ประสานการร ับผ ู ้ป ่วย “คนส ิงห ์ไม ่ท ิ ้ งก ัน”  2) แนวทาง                       
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อาสามูลนิธิชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ
ตอบโต้ covid -19  3)   แนวทางการรับ-ส่งต่อ ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ผ ่านศูนย์ประสานงานคนสิงห์ไม่ทิ ้งกัน                 
จังหวัดสิงห์บุรี ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564 มีผู้ป่วยใช้บริการ
แล้วจำนวน 247 ราย 

5. Local Quarantine  
        จังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดเตรียม สถานที่กักกันกลุ่ม
เสี ่ยงในพื้นที่ (local quarantine) ไว้จำนวน 50 แห่ง 
กระจายอยู่ ในทั้ง 6 อำเภอ รองรับประชาชนได้ 356 คน 
เพื่อการรองรับกลุ่ม HR (High Risk) ที่ไม่สามารถทำ 
HQ (Home Quarantine) ได้ ทั้งนี้ เพื่อควบคุมการ
แพร่กระจายโรคในพื้นที่ให้อยู่ในวงจำกัด โดยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก อปท. ในพ้ืนที่  

 6.รูปแบบบริหารจัดการรูปแบบใหม่ (New Normal)  การ
บริหารจัดการรูปแบบใหม่ (New Normal) ได้มีการนำหลัก 3 P 
Safety (Patient Personal People) ทีไ่ด้ดำเนินการ คือ  
       6.1 จัดให้มี ARI Clinic ในโรงพยาบาลทุกแห่ง และระบบการคัด
กรองผู้ป่วยก่อนเข้ารับบริการ ในทุก รพ.สต.  
        6.2 การจ ัดส ่งยาให ้ผ ู ้ป ่วยท ี ่บ ้าน  ลดความแออ ัดใน
โรงพยาบาล ของจังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือลดการแพร่กระจายโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้ Grab Drug ส่งยาที่บ้านในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและกลุ่มจิตเวช ในทุกหน่วย
บริการสาธารณสุข         
        6.3 การจัดบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  ได้มีการวางระบบ
บริการ ทั ้งในส ่วนของ Pre Hospital และ In Hospital โดยให้
ความสำคัญทั้งในส่วนผู้รับบริการและผู้ให้บริการ รวมทั้งมีการซ้อม
แผนการรับส่งต่อผู้สงสัยป่วยและผู้ป่วย เชื่อมโยงทั้งจังหวัด 
       6.4 การให้บริการทันตกรรม โรงพยาบาลในช่วงของ COVID-
19 มีการจัดบริการ New normal ดังนี้ 1) การคัดกรอง ซักประวัติ
และคัดกรองความเสี่ยง COVID-19  2) จัดที่นั่งรอเว้นระยะห่าง ใส่
หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ระบบคิว online   3) การเตรียมผู้ป่วย 
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การล้างมือ บ้วนปากด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 4) การรักษาคนไข้ให้บริการเฉพาะเร่งด่วน  งดหัตถการที่ฟุ้งกระจาย 5) ชุด
ป้องกันสำหรับทันตบุคลากร ได้แก่ กาวน์, กาวน์กันน้ำ, เสื้อคลุมพลาสติก, หมวกคลุมผม, surgical mask, N95 และ 
face shield  6) ปรับปรุงระบบระบายอากาศในห้องทันตก
รรมให้เหมาะสม 
      6.5 การใช้เทคโนโลยีด้าน IT มาช่วยในด้านการแพทย์              
การประชุมด้าน IT ใช้ในการดำเนินงาน ดังนี้ 
           6.5.1 ในการประชุมผ่านระบบ video conference 
ผ่านระบบสื่อสารทางไกล ได้แก่ Cisco Webex และ Zoom 
Meeting ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก   
           6.5.2 ระบบบริการผู้ป่วยใช้ ระบบคิวออนไลน์ ใน
ระบบคิวทีโ่รงพยาบาลใช้ตู้ kiosk จัดคิวบริการทุกโรงพยาบาล 
ลดความแออัดของหน่วยบริการ 

7. การสื่อสารความเสี่ยงเพิ่มการรับรู้ให้กับประชาชน  

       การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ท่านจะพูดเสมอว่า “การสื่อสาร
เป็นเรื่องสำคัญ กับชาวบ้านให้ใช้คำง่ายๆ เข้าใจได้ง่ายและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ” ช่วงของภาวะวิกฤตินี้ ข้าราชการ
ต้องเป็นที่พ่ึงให้กับประชาชน มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

https: //sites.google.com/view/sboinfo/covid19 
 

    

8. กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้คนไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีน ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการป้องกัน
โรค COVID-19 เพ่ือลดการป่วย-ตาย กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ   

1) บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า   
2) เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค COVID-19 
3) บุคคลที่มีโรคประจำตัว  7 กลุ่มโรค 
3) ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  
4) ประชาชนทั่วไป 
5) กลุ่มผู้มีความเสี่ยงอื่น ๆ คร ูแรงงาน พนักงานขับรถฯ 

https://sites.google.com/view/sboinfo/covid19
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      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี มีเป้าหมาย จำนวน
ประชากร 150,265 คน (70% ประชากร) และมีการวางแผน
ในการเตรียมความพร้อม มีทีมในการบริหารจัดการวัคซีน
รับผิดชอบขับเคลื่อนใน 5 กลยุทธ์สำคัญ คือ 1) กลยุทธ์สื่อสาร  
2) กลยุทธ์จัดบริการ 3) กลยุทธ์ติดตามอาการข้างเคียง AEFI  4) 
กลยุทธ์ระบบข้อมูล และ 5) กลยุทธ์จัดการองค์ความรู้  
          ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2564 มีประชาชนสิงห์บุรีจองคิว
เข้ารับวัคซีนแล้ว 175,308 คน (ผ่านระบบหมอพร้อมและสิงห์

พร้อม) โดยมีผู้ที่ได้รับวัคซีน จำนวน 40,799 คน (27.15%) โดยได้รับ
ครบ 2 เข็มแล้ว จำนวน 12,890 คน พบอาการข้างเคียงแบบไม่รุนแรง 
ร้อยละ 7 (ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อฯ) อยู่ระหว่างบริหารจัดการให้คน
สิงห์บุรีเข้าถึงวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ตามนโยบายที่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  

 

 

 

9.ปัจจัยแห่งความสำเร็จ    “TEAM”  
                                               

 


