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บทสรุปผูบริหาร 
การดําเนินงานควบคุมปองกันและเฝาระวังการแพรระบาด 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสิงหบุรี 

นายชํานาญวิทย เตรัตน ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี 
20 กรกฎาคม 2564 

 
 สถานการณ  

    สถานการณการระบาดของโรค COVID-19 พบการระบาดกระจายท่ัวโลกและมีแนวโนมพบผูปวยอยางตอเนื่อง 

สถานการณ ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2564  ท่ัวโลกมีผูปวยจํานวน 190,784,160 คน เสียชีวิต 4,099,042 คน มีผูปวย

ใหมวันนี้ จํานวน 484,357 คน ประเทศไทย มีผูปวยยืนยัน COVID-19 จํานวน 415,170 ราย เสียชีวิต 3,422 ราย เปน

ผูปวยรายใหมวันนี้จํานวน 11,784 ราย แนวโนมการระบาดยังคงสูงอยางตอเนื่อง เกิดการระบาดเปน Cluster ปญหา

โรงพยาบาลไมมีเตียงเพียงพอกับการใหบริการผูปวยใน กทม.และ

ปริมณฑล  

 จังหวัดสิงหบุรี พบผูปวย COVID-19 ระลอกเมษายน 2564 
จํานวน 446 ราย (อําเภอเมืองสิงหบุรี 144 ราย, อินทรบุรี 71 ราย, 
คายบางระจัน 67 ราย, บางระจัน 58 ราย,ทาชาง 50 ราย, พรหมบุรี         
47 ราย และตางจังหวดั 9 ราย)  มีรายงานการเสียชีวิต 6 ราย (อําเภอ
ทาชาง 2 ราย, อําเภอคายบางระจัน 1 ราย, อําเภอบางระจัน 1 ราย, 
อําเภออินทรบุรี 1 ราย, อําเภอเมืองสิงหบุรี 1 ราย) ตามเกณฑของ     

ศบค. กลาง ณ วันท่ี 9 กรกฎาคม 2564 จังหวัดสิงหบุรีจัดอยูในเกณฑพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด (สีแดง)  มาตรการสําคัญท่ีประชาชน
ควรปฏิบัติเพ่ือการปองกันโรคคือ สวมหนากากอนามัย   รักษาระยะหาง ลางมือบอยๆ ใช App ไทยชนะ หมอชนะ 
(DMHTTA)  

การดําเนินงานตอบโตภาวะฉุกเฉนิ กรณี COVID-19 
 1.ระบบการบริหารจัดการของจังหวัดสิงหบุรี  
        1.1 ระบบบริหารจัดการดําเนินงานควบคุมปองกันและเฝาระวัง
การแพรระบาดโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) จังหวัด
สิงหบุรี มีการวางระบบการดําเนินงานดังนี้ ระดับจังหวัด ขับเคลื่อนการ
ทํางาน โดย 1) คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสิงหบุรี 2) ศูนย
ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสิงหบุรี (ศปก.จ) และ3) คณะกรรมการ
พิจารณาดําเนินการ ในเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(กรณี COVID-19) จังหวัดสิงหบุรีและ 4) คณะกรรมการอํานวยการ
รักษาความม่ันคงภายในจังหวัดสิงหบุรี โดย ผูวาราชการจังหวัด
สิงหบุรี เปนประธาน กําหนดประชุมทุกวันจันทรของสัปดาหอยาง
ตอเนื่อง  ในภาคสวนสาธารณสุข ไดมีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอบ
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โตภาวะฉุกเฉินฯ ขับเคลื่อนงานดวยกลุมภารกิจ ตางๆ มีการประชุมติดตามงานทุกวัน เวลา 09.00 น ระดับอําเภอและตําบล 
ขับเคลื่อนการทํางานโดยศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอ (ศปก.อ) ศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคตําบล (ศปก.ต) ซ่ึงเชื่อมโยง
กับระดับจังหวัด  

1.2 การจัดทําแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข 
กรณี COVID-19   โดยมีระบบสั่งการ (Incident Commander) 
คําสั่ งเปดศูนย  EOC แต งตั้ งคณะกรรมการตามระบบ
บัญชาการเหตุการณและเปดศูนยปฏิบัติการ ตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินทางดานการแพทยและสาธารณสุข สําหรับทุกโรค
และภัยสุขภาพและศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเ ฉินทาง
สาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี ประกอบดวย 13 
กลองภารกิจ สําคัญ ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานโดยใช
หลักการ 2P2R (Prevention/Preparation/Response/Recovery)  
          การระบาดโรค COVID-19 ระลอกเมษายน  ท่ีเริ่มจาก                
การระบาดในสถานบันเทิงหลายแหงใน กทม. ประกอบมีชวงวันหยุด
ยาว (เทศกาลสงกรานต) 9 วัน ประชาชนมีการเดินทางออกจาก กทม.
อยางมาก เกิดการแพรกระจายเชื้อโรคออกมายังตางจังหวัดอยาง
ตอเนื่องจนถึงวันนี้    จังหวัดสิงหบุรี  ไดเตรียมแผนรับมือใน 4 
มาตรการ 1) การปองกันเชื้อโรคจากตางจังหวัด 2) การเตรียมความ
พรอมรับมือกับการระบาด 3) การตอบโตภาวะฉุกเฉินดานการแพทย
และสาธารณสุข 4) การชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบ และมียุทธการสําคัญ 2 ยุทธการ คือ  1) ดับสะเก็ดไฟเพ่ือ

ปองกันไฟลามทุง 2  )คนหารังปลวก (แหลงโรคในจังหวัด) ดําเนินการ
ปองกัน ควบคุมโรค ซ่ึงไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนของภาครัฐ 
เอกชนและประชาชน 

2.การปองกันและเฝาระวังโรค    ไดมีวางระบบเพ่ือการควบคุม
ปองกันและเฝาระวังโรคประกอบดวย 
      2.1 การเฝาระวังโรคในกลุมประชาชนท่ัวไปผูเดินทางเขาจังหวัด
สิงหบุรี ผาน QR Code ระหวางวันท่ี 1 เมษายน - 21 กรกฎาคม 
2564 มีคนเดินทางเขาจังหวัดสิงหบุรี จํานวน 13,825 คน เปนผูท่ี

เดินทางจากพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขมงวด 3,787 คน HQ เก็บ 
Lab สงตรวจ ผลบวก 80 ราย  ผลลบ 3,707 ราย ดําเนินการ
ควบคุมโรคต้ังแตตนทาง เพ่ือไมใหเกิดการระบาดในวงกวางใน
พ้ืนท่ี 
       2.2 การเฝาระวังโรคในกลุมแรงงาน ท่ีเดินทางเขาจังหวัด
สิงหบุรีวันท่ี 28 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2564  เดินทางเขา
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ท้ังหมด จํานวน 3,721 คน ขอมูลท่ีมาจาก 10 จังหวัดสีแดงเขม จํานวน 1,096 คน และ กลุมพนักงานโรงงานเดินทางไป-กลับ

ทุกวัน 1,793 คน สุมตรวจLab พบผลบวก 29 ราย 
     2.3 การคนหาผูติดเชื้อเชิงรุกในพ้ืนท่ีจังหวัดสิงหบุรี โดย
การสุมตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19 ในประชากรกลุมเสี่ยง 
(Active Case Finding) เปนระยะๆ ในกลุ ม เสี่ ยง  วัน ท่ี  1 
เมษายน-20 กรกฎาคม 2564 จํานวน 8,040ตัวอยาง 
ผลบวก จํานวน 209 ตัวอยาง จากกลุมเดินทางจากพ้ืนท่ีเสี่ยง 
แรงงานนอกจังหวัด แคมปคนงาน ขาราชการเดินทางไป-กลับ    
     2.4 สถานบริการสาธารณสุข มีการเฝาระวังกลุมเสี่ยงตอ
การระบาดของโรค COVID-19 ท่ีมารับบริการ ระหวางวันท่ี                     
28 ธันวาคม 2563 - 18 กรกฎาคม 2564 มีผลการ 
ดําเนินงาน เก็บ Lab กลุมผูปวยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ  

(Acute Respiratory Infection : ARI clinic) จํานวน 
1,150 ราย (รอยละ 14.40) พบเชื้อ 42 ราย (รอย
ล ะ  3 . 7 0 )  แ ล ะ ใ น ก ลุ ม ผู ป ว ย โ ร ค ป อ ด บ ว ม 
(Pneumonia) จํานวน 386 ราย (รอยละ 68.80) 
พบการติดเชื้อจํานวน 9 ราย(รอยละ 0.80 ) 
      2.5 มาตรการการจัดงานท่ีมีการรวมตัวของ
ประชาชนจํานวนมาก  มติท่ีประชุมคณะกรรมการ
โรคติดตอจังหวัดสิงหบุรี ใหจําแนกเปน 2 กรณี คือ 
กรณีท่ี 1) ผูรวมงานนอยกวา 200 คน ใหอยูในการ

พิจารณาอนุญาตการจัดงาน โดยทีมสาธารณสุขอําเภอในพ้ืนท่ีและใหมีมาตรการ DMHTT กรณีท่ี 2) ผูรวมงานมากกวา 200 คน 
ใหคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสิงหบุรี พิจารณาอนุญาตการจัดงาน  โดยมีมาตรการดําเนินการควบคุมปองกันโรคอยาง
เขมงวด  
       2.6 กํากับดูแลกิจการหรือกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงตอการแพรระบาด (Setting) เชน หางสรรพสินคา ตลาด โรงเรียน 
รานอาหาร สถานประกอบการ สถานบันเทิง สนามกีฬา สถานท่ีทองเท่ียวใหมีความเขมงวดมาตรการปองกันโรค พ้ืนท่ี                    
มีการออกตรวจประเมินและใหคําแนะนํา เนนมาตรการ DMHTT อยางตอเนื่อง 
       2.7 การประเมินสุขภาพจิต (MCATT) มีการติดตามประเมินสุขภาพจิตในกลุมประชาชน กลุมเสี่ยงท่ีตอง HQ 14 วัน                 
และกลุมเจาหนาท่ีสาธารณสุข ท้ังนี้ทีม MCATT ไดเขาไปดูแลใหการรักษา ใหคําปรึกษาและเฝาระวังติดตามอาการทุกราย 
 

3.การเตรียมความพรอมดานทรัพยากร  
      จังหวัดสิงหบุรี มีความพรอมดานทรัพยากร สําหรับการ
รองรับการใหบริการผูปวยและความพรอมของสถานท่ี มีการ
เพ่ิมศักยภาพ มีเตียงท้ังหมดจํานวน 328 เตียง เพ่ือใหบริการ
ผูปวยสีแดง 3 เตียง สีเหลือง 225 เตียง และสีเขียว จํานวน 
100 เตียง   ความพรอมของวัสดุการแพทยและทรัพยากร 
เพียงพอ มีการบันทึกขอมูลผานระบบ CO-ward: Cover all 
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3,976 ชุด/ Surgical gown 342ชุด/Isolation gown 
12,511 ชุด และ VTM จํานวน 1,245 ชุด เพียงพอรองรับการ
ใหบริการกับประชาชน 

4.การเตรียมความพรอมของระบบบริการการแพทยและ
สาธารณสุข  
        4.1 ปรับโรงพยาบาลชุมชนเปน Cohort Ward จํานวน 2  
แหง รองรับผูปวยไดจํานวน 90 เตียง ท่ี step down จาก 
โรงพยาบาลท่ัวไป 2 แหง เปนผูปวยท่ีมีอาการเล็กนอย และ
ปอดปกติ เพ่ือรักษาตัวใหครบ 14 วัน  

        4.2 Hospitel ไดประสานจัดเตรียม hospitel 
จํานวน  1 แหงรองรับผูปวย จํานวน 48 เตียง โดย
ความรวมมือของภาคเอกชนเปนผูประกอบการโรงแรม
ในจังหวัดสิงหบุรี 
    
         4.3 จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 3 แหง 1) ศูนย
ฟนฟูผูปวยโควิดกอนกลับบาน วัดโพธิ์แกวนพคุณ 
อําเภอเมือง 2) ศูนยฟนฟูผูปวยโควิดกอนกลับบาน วัด
สิงหสุทธาวาส อําเภอคายบางระจัน 3) ศูนยฟนฟูผูปวย

โควิดกอนกลับบาน อุทยานแมลาราชานุสรณ อําเภอบางระจัน มีเตียงรองรับผูปวยไดจํานวน 430 เตียง  
         4.4 โครงการ “คนสิงหไมท้ิงกัน” นโยบายทานผูวา
ราชการจังหวัดสิงหบุรี มอบใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สิงหบุรีขับเคลื่อนนโยบาย โดยดําเนินการดังนี้  1)จัดทํา
แนวทางประสานการรับผูปวย “คนสิงหไมท้ิงกัน”  2) แนว
ทางการเบิกจายคาตอบแทน อาสามูลนิธิชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
พิเศษตอบโต covid -19  3)  แนวทางการรับ-สงตอ ผูปวยโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผานศูนยประสานงานคนสิงหไมท้ิง
กัน จังหวัดสิงหบุรี ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 มีผูปวยใช
บริการแลวจํานวน 78 ราย 

5. Local Quarantine  
        จั งหวัดสิ งหบุ รี  ไดจัด เตรียม สถานท่ี กักกัน ( local 
quarantine) ไวจํานวน 18 แหง กระจายอยู ในท้ัง 6 อําเภอ 
รองรับประชาชนได 159 คน  เพ่ือการรองรับกลุม HR (High Risk) 
ท่ีไมสามารถทํา HQ (Home Quarantine) ได ท้ังนี้เพ่ือควบคุม
การแพรกระจายโรคในพ้ืนท่ีใหอยูในวงจํากัด โดยไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก อปท. ในพ้ืนท่ี  
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 6.รูปแบบบริหารจัดการรูปแบบใหม (New Normal)  การบริหาร
จัดการรูปแบบใหม (New Normal) ไดมีการนําหลัก 3 P Safety 
(Patient Personal People) ท่ีไดดําเนินการ คือ  
       6.1 จัดใหมี ARI Clinic ในโรงพยาบาลทุกแหง และระบบการคัด
กรองผูปวยกอนเขารับบริการ ในทุก รพ.สต  
        6.2 การจัดสงยาใหผูปวยท่ีบาน ลดความแออัดในโรงพยาบาล 
ของจังหวัดสิงหบุรี เพ่ือลดการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยใช Grab Drug สงยาท่ีบานในกลุมผูปวยโรค

เรื้อรังและกลุมจิตเวช ในทุกหนวยบริการสาธารณสุข 
        6.3 การจัดบริการดานการแพทยฉุกเฉิน ไดมีการวางระบบ
บริการ ท้ังในสวนของ Pre Hospital และ In Hospital โดยให
ความสําคัญท้ังในสวนผูรับบริการและผูใหบริการ รวมท้ังมีการ                 
ซอมแผนการรับสงตอผูสงสัยปวยและผูปวย เชื่อมโยงท้ังจังหวัด 
       6.4 การใหบริการทันตกรรม โรงพยาบาลในชวงของ 

COVID-19 มีการจัดบริการ New normal ดังนี้ 1) การคัดกรอง 
ซักประวัติและคัดกรองความเสี่ยง COVID-19  2) จัดท่ีนั่งรอเวน
ระยะหาง ใสหนากากอนามัย/หนากากผา ระบบคิว online  3) 
การเตรียมผูปวย การลางมือ บวนปากดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค 4) 
การรักษาคนไขใหบริการเฉพาะเรงดวน  งดหัตถการท่ีฟุงกระจาย  
5) ชุดปองกันสําหรับทันตบุคลากร ไดแก กาวน, กาวนกันน้ํา,เสื้อคลุมพลาสติก, หมวกคลุมผม, surgical mask ,N95 และ 
face shield  6) ปรับปรุงระบบระบายอากาศในหองทันตกรรมใหเหมาะสม 
      6.5 การใชเทคโนโลยีดาน IT มาชวยในดานการแพทย 
การประชุมดาน IT ใชในการดําเนินงาน ดังนี้ 
           6.5.1 ในการประชุมผานระบบ video conference 
ผานระบบสื่อสารทางไกล ไดแก Cisco Webex และ Zoom 
Meeting ระหวางหนวยงานท้ังภายในและภายนอก   
           6.5.2 ระบบบริการผูปวยใช ระบบคิวออนไลน ใน
ระบบคิวท่ีโรงพยาบาลใชตู kiosk จัดคิวบริการทุกโรงพยาบาล 
ลดความแออัดของหนวยบริการ 

 

7. การส่ือสารความเส่ียงเพ่ิมการรับรูใหกับประชาชน การสรางการรับรูใหกับประชาชน เปนสิ่งสําคัญ ทานผูวาราชการ
จังหวัดสิงหบุรี ทานจะพูดเสมอวา “การดําเนินงานทุกอยางใหคิดถึงประชาชน และประชาชน จะไดอะไรจากสิ่งท่ีเราทํา” 
เผยแพรผาน https: //sites.google.com/view/sboinfo/covid19 

 

https://sites.google.com/view/sboinfo/covid19
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8. กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายใหคนไทยทุกคนเขาถึงวัคซีน ท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการปองกันโรค 
COVID-19 เพ่ือลดการปวย-ตาย กลุมเปาหมายท่ีสําคัญ   
1) บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขดานหนา   
2) เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการควบคุมโรค COVID-19 
3) บุคคลท่ีมีโรคประจําตัว  7 กลุมโรค 
3) ผูมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป  
4) ประชาชนท่ัวไป 
5) กลุมผูมีความเสี่ยงอ่ืนๆ คร ูแรงงาน พนักงานขับรถฯ 
 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี มีเปาหมาย จํานวน

ประชากร 150,265 คน (70% ประชากร) และมีการวางแผนใน
การเตรียมความพรอม มีทีมในการบริหารจัดการวัคซีนรับผิดชอบ
ขับเคลื่อนใน 5 กลยุทธสําคัญ คือ 1) กลยุทธสื่อสาร 2) กลยุทธ
จัดบริการ 3) กลยุทธติดตามอาการขางเคียง AEFI 4) กลยุทธ
ระบบขอมูล และ 5) กลยุทธจัดการองคความรู 
     
 
 

 
ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 มีประชาชนสิงหบุรีจองคิว
เขารับวัคซีนแลว 181,934 คน (ผานระบบหมอพรอมและ
สิงหพรอม) โดยมีผู ท่ีไดรับวัคซีน จํานวน 26,785 คน 
(17.83%) โดยไดรับครบ 2 เข็มแลว จํานวน 7,253 คน 
(รอยละ 4.836 )พบอาการขางเคียงแบบไมรุนแรง รอยละ 
9 (ปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อฯ) อยูระหวางบริหารจัดการให
คนสิงหบุรีเขาถึงวัคซีนอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
ตามนโยบายท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  



ศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุร ี

9.ปจจัยแหงความสําเร็จ    “TEAM” 
                                               

 


