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บทสรุปผูบริหาร 
การดําเนินงานควบคุมปองกันและเฝาระวังการแพรระบาด 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสิงหบุรี 

นายชํานาญวิทย เตรัตน ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี 
27 กันยายน 2564 

 

 สถานการณ  
    สถานการณการระบาดของโรค COVID-19 พบการระบาดกระจายท่ัวโลกและมีแนวโนมพบผูปวยอยางตอเนื่อง 

สถานการณ ณ วันท่ี 26 กันยายน 2564  ท่ัวโลกมีผูปวย จํานวน 232,278,968 ราย เสียชีวิต 4,757,346 ราย              

มีผูปวยใหมวันนี้ จํานวน 380,625 ราย ประเทศไทย มี

ผูปวยยืนยัน COVID-19 จํานวน 1,561,638 ราย เสียชีวิต 

16,268  ราย ผูปวยรายใหมวันนี้ 12,353 ราย การระบาด

มีแนวโนมเริ่มพบผูปวยลดลง   จังหวัดสิงหบุรี พบผูปวย 

COVID-19 ระลอกเมษายน 2564 พบผูปวยยืนยันสะสม

รวมท้ังสิ้น 2,720 ราย จําแนกเปนอําเภอเมืองสิงหบุรี 

647 ราย, อินทรบุรี  528 ราย, พรหมบุรี  465 ราย,                

คายบางระจัน 408 ราย, ทาชาง 322 รายบางระจัน 328 

ราย และตางจังหวัด 22 ราย  มีรายงานการเสียชีวิต 51 ราย 

(อําเภอเมืองสิงหบุรี 8ราย อําเภออินทรบุรี 13 ราย, อําเภอ

พรหมบุรี 5 ราย,  อําเภอคายบางระจัน 9 ราย, อําเภอทาชาง  9 

ราย, อําเภอบางระจัน 5 ราย และตางจังหวัด 2 ราย) ตามเกณฑ

ของ ศบค. กลาง ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2564 จังหวัดสิงหบุรีจัด

อยู ในเกณฑพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขมงวด (จํานวน 29 

จังหวัด) มีผลตั้ งแต  วันท่ี 1 กันยายน 2564   สงเสริม

มาตรการสําคัญท่ีประชาชนควรปฏิบัติเพ่ือการปองกันโรค (Universal Prevention)  คือ 1.ออกจากบานเม่ือจําเปน  

2.เวนระยะหาง  3.สวมหนากากอนามัยและทับดวยหนากากผาตลอดเวลา 4.ลางมือบอย ๆ 5.หลีกเลี่ยงการใชมือ

สัมผัสหนา 6.ผูท่ีเปนกลุมเสี่ยงหลีกเลี่ยงการออกนอกบาน  7.ทําความสะอาดและฆาเชื้อพ้ืนผิวท่ีถูกสัมผัสบอย ๆ  8.แยก

ของใชสวนตัว  9.ทานอาหารท่ีรอนหรือปรุงสุกใหม 10.หากสงสัยวาตนเองมีความเสี่ยงรับการตรวจดวย ATK  

การดําเนินงานตอบโตภาวะฉุกเฉนิ กรณี COVID-19 
1.ระบบการบริหารจัดการของจังหวัดสิงหบุรี  
        1.1 ระบบบริหารจัดการดําเนินงานควบคุมปองกันและเฝาระวังการแพรระบาดโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 
(COVID-19) จังหวัดสิงหบุรี  มีการวางระบบการดําเนินงานดังนี้  ระดับจังหวัด ขับเคลื่อนการทํางาน โดย 1) 
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสิงหบุรี 2) ศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสิงหบุรี (ศปก.จ) และ 3) คณะกรรมการ
พิจารณาดําเนินการในเชิงปองกันหรือยับยั้ งภัยพิบั ติกรณีฉุกเฉิน (กรณี COVID-19) จังหวัดสิงหบุรีและ 4) 
คณะกรรมการอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดสิงหบุรี โดย ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี เปนประธาน กําหนด
ประชุมทุกวันจันทรของสัปดาหอยางตอเนื่อง 
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      ในภาคสวนสาธารณสุข ไดมีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอบโต
ภาวะฉุกเฉินฯ ขับเคลื่อนงานดวยกลุมภารกิจตาง ๆ มีการประชุม
ติดตามงานทุกวัน เวลา 09.00 น. ระดับอําเภอและตําบล ขับเคลื่อน
การทํางานโดยศูนยปฏิบัติการ ควบคุมโรคอําเภอ (ศปก.อ) ศูนย
ปฏิบัติการควบคุมโรคตําบล (ศปก.ต) ซ่ึงเชื่อมโยงกับระดับจังหวัด  

1.2 การจัดทําแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข กรณี 
COVID-19  โดยมีระบบสั่งการ (Incident Commander) คําสั่งเปดศูนย 
EOC แตงตั้งคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณและ
เปดศูนยปฏิบั ติการ ตอบโตภาวะฉุกเ ฉินทางด าน
การแพทยและสาธารณสุข สําหรับทุกโรคและภัยสุขภาพ
และศูนยปฏิบั ติการภาวะฉุกเ ฉินทางสาธารณสุข 
(Emergency Operation Center: EOC) สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี ประกอบดวย 13 กลองภารกิจ
สําคัญ ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานโดยใชหลักการ 
2P2R (Prevention/Preparation/Response/Recovery)  
          การระบาดโรค COVID-19 ระลอกเมษายน 
2564  ท่ีเริ่มจากการระบาดในสถานบันเทิงหลายแหงใน 
กทม. ประกอบ มีชวงวันหยุดยาว (เทศกาลสงกรานต) 9 วัน ประชาชนมีการเดินทางออกจาก กทม.อยางมาก เกิดการแพรกระจาย
เชื้อโรคออกมายังตางจังหวัดอยางตอเนื่องจนถึงวันนี้  จังหวัดสิงหบุรี ไดเตรียมแผนรับมือใน 4 มาตรการ 1) การปองกัน
เชื้อโรคจากตางจังหวัด 2) การเตรียมความพรอมรับมือกับการระบาด 3) การตอบโตภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ
สาธารณสุข  4) การชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบ และมียุทธการสําคัญ 2 ยุทธการ คือ  1) ดับสะเก็ดไฟ เพ่ือ
ปองกันไฟลามทุง 2) คนหารังปลวก (แหลงโรคในจังหวัด) ดําเนินการปองกัน ควบคุมโรค ซ่ึงไดรับความรวมมือจากทุก
ภาคสวนของภาครัฐ เอกชนและประชาชน 
           1.3 เม่ือสถานการณคลี่คลาย หลักการและแนวคิด Smart Control and Living with COVID – 19  ใน
ปจจุบัน ท่ัวโลกตางยอมรับวา เชื้อโควิดนี้มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุและแพรกระจายไดอยางรวดเร็วและงายดาย จน
กลายเปนโรคประจําถ่ิน เปาหมายท่ีอยูบนพ้ืนฐานความจริง คือการอยูรวมกับโควิดใหไดอยางปลอดภัยและสมดุล ซ่ึง
วันนี้ ศบค. ไดเห็นชอบกับแผนการท่ีเรียกวา “Smart Control and Living with COVID-19” หรือ การควบคุมโรค
แนวใหมท่ีสมดุลกับการดําเนินชีวิตท่ีปลอดภัยจากโควิด-19 โดยมีมาตรการ 10 ขอดังนี้ 1.) ยกระดับมาตรการ DMHT 

เปนมาตรการ Universal Prevention 2.) การจัดหา
วัคซีนและฉีดใหไดมากและเร็วท่ีสุด 3.) การจัดหาชุด
ตรวจโควิดดวยตนเอง (ATK ) ใหกับประชาชน 4.) การ
จัดทํามาตรการ Bubble & Seal กับโรงงาน สถาน
ประกอบการ และแคมปกอสราง 5.) การจัดการ
สภาพแวดลอมและการคัดกรอง ตรวจ ATK ในสถานท่ี
เ สี่ ย ง  คื อ  ตลาด  และชุ มชนแอ อัด  6 . )  ก า รจั ด
สภาพแวดลอมของกิจการท่ี มีความเสี่ยงเปนแบบ
ปราศจากโควิด (COVID – Free Setting) 7.) การจัด
สภาพการทํางานและการเดินทางท่ีปลอดภัย ไมแออัด 8. 

การจัดกิจกรรม สถานท่ี และบริการสาธารณะตาง ๆ ภายใตมาตรการ 3 C คือ การไมจัดใหเกิดพ้ืนท่ีเสี่ยง 3 ประการ 
คือ“แออัด-ใกลชิด-ปดอับ ”  
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9.) การจัดการบริการควบคุมโรคเชิงรุก เขาถึงกลุม
เสี่ยง และกลุมเปราะบางในพ้ืนท่ีและชุมชนระบาด 
ดวยหนวยเคลื่อนท่ี CCRT  10.) ตรวจคัดกรองเชิง
รุกใหรวดเร็ว รูผลใหเร็ว แยกกักผูปวยและผูมีความ
เสี่ยงเร็ว และรักษาผูปวยไดเร็วดวยชุดตรวจ ATK 
แยกกักและรักษา    

       ท้ังนี้จังหวัดสิงหบุรี ไดมีการขับเคลื่อนนโยบาย
อําเภอตนแบบ ดวย 3 S Model ท่ีอําเภอทาชาง 
จังหวัดสิงหบุรี มีมาตรการสําคัญคือ 1) Sentinel 

Surveillance  2)Safety Zone in School และ  3) Smart Control Covid Free District 

 2.การปองกันและเฝาระวังโรค    ไดมีวางระบบเพ่ือการควบคุมปองกันและเฝาระวังโรคประกอบดวย 

      2.1 การเฝาระวังโรคในกลุมท่ีเดินทางเขาจังหวัดสิงหบุรี  
ระหวางวันท่ี 28 มิถุนายน – 26 กันยายน 2564 กลุมท่ีเดินทาง 
เขาสิงหบุรีท้ังหมด ตามระบบรายงานตัวผาน APP และตาขายชุมชน มี
ผูเดินทางท้ังสิ้น 8,655 คน และเปนผูท่ีเดินทางจาก 29 จังหวัด 
ตามประกาศ ศบค. จํานวน 2,254 ราย  และพนักงานโรงงานไป-
กลับ จํานวน 1,793 ราย  สง swab จํานวน 1,798 ราย พบผลบวก

จํานวน 207 ราย  โดยมีมาตรการในการดําเนินการควบคุมอยางเขมขน 
เพ่ือไมใหเกิดการระบาดในวงกวางในพ้ืนท่ี 
      2.2 เปดบริการ Call Center COVID-19 โทร 0 3651 0811 
จํานวน 10 คูสาย เปดใหบริการใหคําปรึกษากับประชาชน โดยเฉพาะ
นโยบายคนสิงหไมท้ิงกัน มีประชาชน เขาใชบริการสะสมจํานวน 810 
ครั้ง 
      2.3 การคนหา ผูติดเชื้อเชิงรุกในพ้ืนท่ีจังหวัดสิงหบุรี โดยการสุม

ตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19 ในประชากรกลุมเสี่ยง (Active Case 
Finding) เปนระยะๆ ในกลุมเสี่ยง วันท่ี 1 เมษายน- 26 กันยายน 2564 
จํานวน 11,782 ตัวอยาง ผลบวกจํานวน 1,151 ตัวอยาง (รอยละ 9.8 
) จากกลุมเดินทางจากพ้ืนท่ีเสี่ยง แรงงานนอกจังหวัด แรงงานในจังหวัด 
แคมปคนงาน ขาราชการเดินทางไป-กลับ รวมถึงนักเรียนประจําในพ้ืนท่ี  
ขณะนี้มีมาตรการและสุมคนหาผูติดเชื้อในโรงงานทุกแหง (รอยละ 10) 
โรงงานตองมีแผนประคองกิจการ การทํา Bubble & seal/ FAI 
(Factory Accommodation Isolation ) /วัคซีน 
     2.4 สถานบริการสาธารณสุข มีการเฝาระวังกลุมเสี่ยงตอการ
ระบาดของโรค COVID-19 ท่ีมารับบริการ ระหวางวันท่ี 28 ธันวาคม 
2563 - 27 กันยายน 2564 มีผลการดําเนินงาน เก็บ Lab กลุม
ผูปวยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (Acute Respiratory Infection: ARI 
clinic) จํานวน 2,907 ราย (รอยละ 27.9) พบเชื้อ 326 ราย (รอยละ 
11.2) และในกลุมผูปวยโรคปอดบวม (Pneumonia) จํานวน 545ราย (รอยละ 
75.4) พบการติดเชื้อจํานวน 13 ราย (รอยละ 2.4 ) 
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      2.5 มาตรการการจัดงานท่ีมีการรวมตัวของประชาชนจํานวนมาก  มติท่ีประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสิงหบุรี 
มอบอํานาจใหนายอําเภอในการอนุญาตจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมคนหมูมาก ตั้งแต 25 คนข้ึนไป แตไมเกิน 100 คน 
สําหรับการจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมคนหมูมากตั้งแต  100 คนข้ึนไป ใหเสนอผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
โรคติดตอจังหวัดสิงหบุรี  

       2.6 กํากับดูแลกิจการหรือกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงตอ             
การแพรระบาด (Setting) เชน หางสรรพสินคา ตลาด โรงเรียน 
รานอาหาร สถานประกอบการ สถานบันเทิง สนามกีฬา สถานท่ี
ทองเท่ียว ใหมีความเขมงวดมาตรการปองกันโรค พ้ืนท่ีโดย
ปกครองจังหวัดสิงหบุรี มีการออกตรวจประเมินและใหคําแนะนํา 
การจัดสภาพแวดลอมของกิจการท่ี มีความเสี่ยงเปนแบบ
ปราศจากโควิด (COVID – Free Setting)  1.) COVID – Free 
Environment (สภาพแวดลอมปราศจากโควิด) เชน ระบบ

ระบายอากาศ การจัดสถานท่ีใหไมแออัด 2.) COVID – Free Personnel (พนักงานปราศจากโควิด) เชน การฉีดวัคซีน
และตรวจ ATK 3.) COVID – Free Customer (ลูกคาปราศจากโควิด) เชน การแสดงผลฉีดวัคซีนหรือการตรวจ ATK 
และสงเสริมใหอําเภอดําเนินการนํารอง COVID – Free Setting อําเภอละ 1 แหง 

         2.7 การประเมินสุขภาพจิต (MCATT) มีการติดตามประเมินสุขภาพจิตในกลุมประชาชน กลุมเสี่ยงท่ีตอง LQ 
HQ ผูปวยท่ีโรงพยาบาลสนามและกลุมเจาหนาท่ีสาธารณสุข ท้ังนี้ ทีม MCATT ไดเขาไปดูแลใหการรักษา ใหคําปรึกษา
และเฝาระวังติดตามอาการทุกราย 
    

3.การเตรียมความพรอมดานทรัพยากร  
         3.1 จังหวัดสิงหบุรี มีความพรอมดานทรัพยากร สําหรับการรองรับการใหบริการผูปวยและความพรอมของ
สถานท่ี เม่ือสถานการณคลี่คลาย ไดมีการลดเตียง (รพ.สนาม) ณ วันท่ี 26 กันยายน 2564 มีจํานวน 517 เตียง  ใช
บริการ 274 เตียง เหลือเตียงวาง 243 เตียง ความพรอมของวัสดุ
การแพทยและทรัพยากร เพียงพอ  
           มีการบันทึกข อมูลผ านระบบ CO-ward: Cover all 
5,984 ชุด/ Surgical gown 590 ชุด/Isolation gown 20,671 
ชุด และ VTM จํานวน 43,645 ชุด และรวมถึงระบบบริหารจัดการ

กาํลงัคนใหเ้พียงพอรองรับการใหบริการกับประชาชน 

        3.2 งบประมาณท่ีใชในการตอบโตภาวะฉุกเฉิน กรณี 
COVID-19 จังหวัดสิงหบุรี จากแหลงท่ีสําคัญ 1) เงินทดรองราชการในเชิงปองกันหรือยับยั้ง ฯ ไดสนับสนุนการเฝาระวัง เชิง
รุ ก ใน พ้ืน ท่ีและกรณีโรงพยาบาลสนาม รวม ท้ังสิ้ น               
4 โครงการ งบประมาณ 4,603,246 บาท (สี่ลานหกแสน
สามพันสองรอยสี่สิบหกบาทถวน) ดําเนินการเบิกจายแลว 
2,984,816 บาท (รอยละ 64.84) ท่ีเหลืออยูระหวางเรงรัด
ดําเนินการฯ (คาตอบแทนดานความปลอดภัย/คาจางเหมากําจัดขยะ) 
ขยายการเบิกจายไดถึง 31 ธันวาคม 2564 
2) งบประมาณจาก สปสช. ในการท่ีหนวยบริการใหการ
ดูแลรักษาผูปวยโควิด-19 ตามระบบการใหบริการ  3) 
งบประมาณจาก อปท. ไดแกองคการบริหารสวนจังหวัด
สิงหบุรี สนับสนุนการดําเนินงานโรงพยาบาลสนามและการดูแลการตอบโตภาวะฉุกเฉินตาง ๆ  และ อปท.ในพ้ืนท่ี
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ดําเนินการสนับสนุนงบประมาณของ LQ HQ CI และ HI เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  4) สวน
ราชการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในการใหความชวยเหลือ ลดผลกระทบ ความเดือนรอนของประชาชน ซ่ึงหนวยงานไดปฏิบัติ
ตามแนวทางท่ีกําหนด 

4.การเตรียมความพรอมของระบบบริการการแพทยและสาธารณสุข  
        4.1 เตียงรองรับผูปวยโควิด ในโรงพยาบาลรวม 227 
เตียง ไดแก โรงพยาบาลท่ัวไป จํานวน 137 เตียง ปรับ
โรงพยาบาลชุมชนเปน Cohort Ward จํานวน 2 แหง 
รองรับผูปวยไดจํานวน 90 เตียง รอ step down จาก 
โรงพยาบาลท่ัวไป (รพ.ทาชาง 50 เตียง/พรหมบุรี 40 
เตียง)   
        4.2 Hospitel ไดประสานจัดเตรียม hospitel 
จํานวน 1 แหง รองรับผูปวย จํานวน 48 เตียง โดยความ
รวมมือของภาคเอกชนเปนผูประกอบการโรงแรมใน
จังหวัดสิงหบุรี 
        4.3 จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 3 แหง มีเตียงรองรับผูปวยจํานวน 610 เตียง 1) ศูนยฟนฟูผูปวยโควิดกอนกลับบาน 
วัดโพธิ์แกวนพคุณ อําเภอเมือง (200 เตียง) 2) ศูนยฟนฟูผูปวยโควิดกอนกลับบาน วัดสิงหสุทธาวาส อําเภอคายบางระจัน 
(330 เตียง) และ 3) โรงพยาบาลสนามทาชาง จํานวน 80 เตียง (สถานการณคลี่คลาย ปดปรับปรุงศูนยฟนฟูผูปวยโควิด
กอนกลับบาน วัดโพธิ์แกวนพคุณ และวัดวัดสิงหสุทธาวาส ชั่วคราว)  
        4.4 Community Isolation มีจํานวน 3 แหง จํานวน 115 เตียง (พิกุลทอง 30 เตียง/วัดประดับ 70 เตียง/ 
หัวไผ 15 เตียง)  (โรงพยาบาลมีเพียงพอใหบริการ ปดการใช CI)        
        4.5 Home Isolation จํานวน 13 ราย (รพ.สิงหบุรี 13 ราย/ รพ.อินทรบุรี 10 ราย) รองรับผูปวยไมมีอาการ
หรืออาการเล็กนอย โดยผูปวยจะ admit  ในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม จํานวน 10 วัน สงดูแลตอท่ี CI และ HI 
จํานวน 4 วัน เปนแนวทางท่ีปรับใหสอดรับสถานการณ (โรงพยาบาลมีเพียงพอใหบริการ ปดการใช HI) 

        4.6 โครงการ “คนสิงหไมท้ิงกัน” นโยบายทานผูวา
ราชการจังหวัดสิงหบุรี มอบใหสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสิงหบุรีขับเคลื่อนนโยบาย โดยดําเนินการดังนี้   
         1) จัดทําแนวทางประสานการรับผูปวย  
             “คนสิงหไมท้ิงกัน”   
         2) แนวทางการเบิกจายคาตอบแทนอาสามูลนิธ ิ
                ชุดปฏิบัติการ ฉุกเฉินพิเศษตอบโต covid -19  
             อัตรา 1500 บาท/ราย และเบิกจายประมาณ 
             จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ    

              3)  แนวทาง การรับ-สงตอ ผูปวยโรคติดเชื้อไวรัส 
                  โคโรนา 2019 ผานศูนยประสานงานคนสิงห  ไมท้ิงกัน      
                         จังหวัดสิงหบุรี ณ วันท่ี 26 กันยายน 2564 มีผูปวย 
                  ใชบริการแลว จํานวน 307 ราย 

 

 

 

ศนูยฟ้ื์นฟูผูป่้วยโควิดก่อนกลบับา้น วดัโพธ์ิแกว้นพคณุ จงัหวดัสงิหบ์รุ ี
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5. Local Quarantine  
        จังหวัดสิงหบุรี ไดจัดเตรียม สถานท่ีกักกันกลุมเสี่ยงในพ้ืนท่ี (local quarantine) ไวจํานวน 68 แหง กระจายอยู ในท้ัง   

6 อําเภอ รองรับประชาชนได 530 คน เพ่ือการรองรับกลุม HR (High 
Risk) ท่ีไมสามารถทํา HQ (Home Quarantine) ได ท้ังนี้  เพ่ือ
ควบคุมการแพรกระจายโรคในพ้ืนท่ีใหอยูในวงจํากัด โดยไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.สิงหบุรีและ อปท. ในพ้ืนท่ี  

6.รูปแบบบริหารจัดการรูปแบบใหม (New Normal)  การ
บริหารจัดการรูปแบบใหม (New Normal) ไดมีการนําหลัก 3 P 
Safety (Patient Personal People) ท่ีไดดําเนินการ คือ  
        

       6.1 จัดใหมี ARI Clinic ในโรงพยาบาลทุกแหง และระบบ                   
การคัดกรองผูปวยกอนเขารับบริการ ในทุก รพ.สต.  
       6.2 การจัดสงยาใหผูปวยท่ีบาน ลดความแออัดใน
โรงพยาบาล ของจังหวัดสิงหบุรี เพ่ือลดการแพรกระจาย                  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช Grab Drug 

สงยาท่ีบานในกลุมผูปวยโรคเรื้อรังและกลุมจิตเวช ในทุกหนวย
บริการสาธารณสุข         
       6.3 การจัดบริการดานการแพทยฉุกเฉิน ไดมีการวางระบบ
บริ การ  ท้ั ง ในส วนของ  Pre Hospital และ  In Hospital โดย ให
ความสําคัญท้ังในสวนผูรับบริการและผูใหบริการ รวมท้ังมีการซอม
แผนการรับสงตอผูสงสัยปวยและผูปวย เชื่อมโยงท้ังจังหวัด 
       6.4 การใหบริการทันตกรรม โรงพยาบาลในชวงของ COVID-19 

มีการจัดบริการ New normal ดังนี้ 1) การคัดกรอง ซักประวัติและ
คัดกรองความเสี่ยง COVID-19  2) จัดท่ีนั่งรอเวนระยะหาง ใสหนากาก
อนามัย/หนากากผา ระบบคิว online   3) การเตรียมผูปวย การลางมือ บวนปากดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค 4) การรักษา
คนไขใหบริการเฉพาะเรงดวน  งดหัตถการท่ีฟุงกระจาย 5) ชุดปองกันสําหรับทันตบุคลากร ไดแก กาวน, กาวนกันน้ํา, 
เสื้อคลุมพลาสติก, หมวกคลุมผม, surgical mask, N95 และ face shield  6) ปรับปรุงระบบระบายอากาศในหอง 
ทันตกรรมใหเหมาะสม 

       6.5 การใชเทคโนโลยีดาน IT มาชวยในดานการแพทยการ
ประชุมดาน 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 
            6.5.3 พัฒนา webstie จังหวัดสิงหบุรี  สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี ( https://sbo.moph.go.th/sbo)  และสวนราชการท่ีเก่ียวของ ใหสวนราชการ อปท. ภาคี
เครือขายและประชาชน เปนชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาครัฐและใชประโยชนรวมกัน 
 

https://sbo.moph.go.th/sbo)%20%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
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7. กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายใหคนไทยทุกคนเขาถึงวัคซีน ท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการปองกัน
โรค COVID-19 เพ่ือลดการปวย-ตาย กลุมเปาหมายท่ีสําคัญ   

1) บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขดานหนา   
2) เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการควบคุมโรค COVID-19 
3) บุคคลท่ีมีโรคประจําตัว  7 กลุมโรค 
3) ผูมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป  
4) ประชาชนท่ัวไป 
5) กลุมผูมีความเสี่ยงอ่ืน ๆ คร ูแรงงาน พนักงานขับรถฯ 
       
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี มีเปาหมาย จํานวน

ประชากร 150,265 คน (70% ประชากร) และมีการวางแผน
ในการเตรียมความพรอม มีทีมในการบริหารจัดการวัคซีน
รับผิดชอบขับเคลื่อนใน 5 กลยุทธสําคัญ คือ  
         1) กลยุทธสื่อสาร   
         2) กลยุทธจัดบริการ  
         3) กลยุทธ ติดตามอาการขางเคียง AEFI   
         4) กลยุทธระบบขอมูล  
         5) กลยุทธจัดการองคความรู  

          ณ วันท่ี 27 กันยายน 2564 มีประชาชนสิงหบุรีไดรับวัคซีน จํานวน 88,002 คน (58.57%) โดยไดรับเข็มท่ี 
1 จํานวน 88,002 โดส เข็มท่ี 2 จํานวน 62,312 โดสและ
เข็มท่ี 3 จํานวน 3,093 โดส รวมสะสม 153,407 โดส 
           จากการติดตามอาการหลังไดรับวัคซีนโควิด-19 พบ
อาการขางเคียงแบบไมรุนแรงและไมตอง Admit รอยละ 4 
(ปวดกลามเนื้อ ปวดศีรษะ ไข) ขณะนี้อยูระหวางบริหารจัดการ
เรงรัด ใหคนสิงหบุรีเขาถึงวัคซีนอยางมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย ตามนโยบายท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  

8. การส่ือสารความเส่ียงเพ่ิมการรับรูใหกับประชาชน  
       การสรางการรับรูใหกับประชาชนเปนสิ่งสําคัญ ทานผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี ทานจะพูดเสมอวา “การสื่อสาร
เปนเรื่องสําคัญ กับชาวบานใหใชคํางายๆ เขาใจไดงายและปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง  ชวงของภาวะวิกฤตินี้ ขาราชการ
ตองเปนท่ีพ่ึงใหกับประชาชน”  มีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลผานสื่อตาง ๆ อยางตอเนื่อง 
https: //sites.google.com/view/sboinfo/covid19 
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9.ปจจัยแหงความสําเร็จ    “TEAM”  

           การมีผูนําท่ีมีวิสัยทัศนในการทํางาน ควบคูกับการออกมาตรการ คําสั่ง ประกาศ ท่ีจําเปนในภาวะวิกฤต ประกอบ
กับการมีทีมพิเศษ ทีมรุก และทีมรับ ท่ีพรอมใจกันทําหนาท่ีไดอยางเขมแข็ง สอดประสานกันไดอยางลงตัว ตลอดจน 
ความรวมแรง รวมใจจากทุกภาคสวน ในรูปแบบ “บวร” (บาน วัด ราชการ) และท่ีสําคัญ คือความรวมมือของประชาชน
ชาวสิงหบุรี จนทําใหจังหวัดสิงหบุรี ผานพันวิกกฤต โควิด-19 ไดอยางรวดเร็ว 
                                               

 


