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บทสรุปผู้บริหาร 
การดำเนินงานควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด 
โรคติดเช้ือโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) จังหวัดสิงห์บุรี 

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

 
 สถานการณ์  

    การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มต้นที่ประเทศจีน ต้ังแต่
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ต่อมาได้พบผู้ป่วยยืนยันในหลายประเทศทั่วโลก องค์การ
อนามัยโลกประกาศโรค COVID-19 ระบาดใหญ่ (Pandemic) มีจำนวนผู้ป่วย และ
ผู้เสียชีวิตเพ่ิมขึ้นเป็นจำนวนมาก ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 มีรายงานผู้ป่วยยืนยัน
ทั่วโลก จำนวน 18,189,971 ราย เสียชีวิต 691,584 ราย ประเทศไทย ผู้ป่วย
ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 3,317 ราย เสียชีวิต 58 ราย 

  จังหวัดสิงห์บุรี เป็น 1 ใน 10 จังหวัด ที่ไม่มีผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 พบมี
รายงานผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค จำนวน 98 ราย (ผลปกติ) อายุน้อยสุด 1 ปี 
มากสุด 86 ปี อายุเฉลี่ย 48 ปี อายุ> 60 ปี ร้อยละ 36.0 นอกจากนี้ มีการคุมไว้
สังเกตอาการกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้าจังหวัดสิงห์บุรี  จำนวนทั้งสิ้น 4,822 คน (ณ 
วันที่ 3 สิงหาคม 2563) 
การดำเนินงาน 
 1.ระบบการบริหารจัดการของจังหวัดสิงห์บุรี  

1.1 ระบบบริหารจัดการการดำเนินงานควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) จังหวัดสิงห์บุรี มีการวางระบบการ
ดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน ระดับจังหวัด ขับเคลื่อนการทำงานโดยคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสิงห์บุรี (ศปก .จ )  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน กำหนดประชุมทุกวันจันทร์ รวมทั้งจัดให้มี
การประชุมทางระบบ video call อย่างต่อเนื่อง  ในภาคส่วนสาธารณสุข ได้มีการ
จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ ขับเคลื่อนงานด้วยกลุ่มภารกิจ ประชุม
ติดตามงานทุกวัน เวลา 09.00 น ระดับอำเภอและตำบล ขับเคลื่อนการทำงานโดย 
ศูนย ์ปฏิบ ัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก .อ)ศูนย ์ปฏิบ ัติการควบคุมโรคตำบล 
(ศปก.ต) ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงกับระดับจังหวัด ได้ด้วยระบบ conference   
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1.2 การจ ัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉ ินด้านสาธารณสุข กรณี COVID-19   
โดยมีระบบสั่งการ (Incident Commander) คำสั่งเปิดศูนย์ EOC แต่ง ต้ั ง
คณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์และเปิดศูนย์ปฏิ บัติการ      
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับทุกโรค
และภัยสุขภาพและศูนย ์ปฏิบ ัติการภาวะฉุกเฉ ินทางสาธารณสุ ข 
(Emergency Operation Center: EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สิงห์บุรี ประกอบด้วย 13 กล่องภารกิจ สำคัญ ในการขับเคลื่อนการ 
ดำเนินงานโดยใช้หลักการ 2P2R 
(Prevention/Preparation/Response/Recovery) 
1.3 การบริหารจัดการงบประมาณ ณ 30 กรกฎาคม 2563 

1.3.1 งบกลาง COVID-19 ได้ร ับการจ ัดสรร 1,464,600 บาท เบิกจ ่ายแล้ว 
1,237,780 บาท ร้อยละ 84.51 ซ่ึงอยู่ระหว่างเร่งรัดการเบิกจ่าย 
 1.3.2 จังหวัดสนับสนุน เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉนิ            
                  1) โครงการเตรียมความพร้อมการดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 จำนวน 968,150 บาท  
                 2) ค่าตอบแทน อสม. เพ่ือการดำเนินการคัดกรองสุขภาพกลุ่มเสี่ย งใน พ้ืนที่  
ครั้งที่ 1 จำนวน 635,040 บาท ครั้งที่ 2 จำนวน 680,400 บาท และครั้งที่ 3 จำนวน 
680,400 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,963,990 บาท เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 100 

2.การคัดกรองและเฝ้าระวังโรค  

จ ังหวัดสิงห์บ ุร ี  ได้มีวางระบบเพื ่อการควบคุมป้องกันและเฝ้าระว ัง โ ร ค            
ใน 3 ภารกิจหลัก ประกอบด้วย 
2.1 จัดต้ังด่านตรวจและจุดสกัด มีการจัดต้ังด่านตรวจ จำนวน 2 แห่ง และจุดสกัด 
จำนวน 7 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่ท้ังจังหวัด โดยการบูรณาการร่วมกันของภาคส่วน
ที ่ เก ี ่ยวข้อง มีการคัดกรองประชาชนที ่ผ ่านเข ้าออกจังหวัดสิงห์บ ุรี จำนวน 
878,334 ครั้ง พบผู้มีความเสี่ยง 3,057 คน   ส่งต่อเข้ารับการรักษาพยาบาล 
จำนวน 16 คน 
 

2.2 ตรวจคัดกรองในพ้ืนที่ (X-Ray)   
กำหนดให้มีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในประชาชนทุกกลุ่มวัย   ทั้ง
จ ังหวัด โดยได้ร ับงบสนับสนุนการดำเนินงานจากงบยับย ั ้งภ ัยพิบติั 
จำนวน 968,150 บาท เพ่ือจัดซ้ือ Thermo scan ทุกหมู่บ้าน จำนวน 
378 เครื่อง ปรอทวัดไข้ดิจิตอล  จำนวน  200 อัน รวมทั้งยังสนับสนุน
ค่าตอบแทนสำหรับ อสม. และเจ้าหน้าที่ ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 
2563 คัดกรองประชาชน จำนวน 3,864,971 คน พบมีความเสี่ย ง 
1,124 คน มีอาการเข้าข่าย PUI จำนวน 1 ราย ได้รับการตรวจรักษาโดย
แพทย์ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ negative 
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2.3 การค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี   
(Sentinel Surveillance)             

จังหวัดมีแผนการดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพ้ืนที่
จังหวัดสิงห์บุรี ในกลุ่มเสี่ยง 10 กลุ่ม จำนวน 450 ราย 
(ตัวอย่างน้ำลาย) ส่งตรวจแล้ว จำนวน 450 ตัวอย่าง                 
ผล negative 

 

2.4 ประเมิน setting ตามมาตรการผ่อนคลาย ณ 8-15 กรกฎาคม 2563 
ตามมาตรการผ่อนคลายระยะที ่  1-5  ใน 1)กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ และ              
การดำรงชีวิต (16 setting)  2)กิจกรรมด้านออกกำลังกาย การดูด้านสุขภาพหรือ
สันทนาการ (21 setting)  3)ด้านการใช้อาคารสถานที ่ของโรงเร ียน  หรือ
สถาบันการศึกษา  (1 Setting)  4)การขนส่งสาธารณะ (1 Setting)   จังหวัด
สิงห์บุรี มีการประเมินสถานประกอบการทั้งหมด 2,003 แห่ง ผลการประเมิน 
ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี มีผลการประเมินคือ ได้ระดับ 
10 (91-100%) จำนวน 1,699 แห่ง ร้อยละ 84.82 และระดับ 9 (81-90%) 
จำนวน 304 แห่ง ร้อยละ 15.18 ตามลำดับ 

 
 

3.การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร 
จังหวัดสิงห์บุรี มีความพร้อมของทรัพยากรของสำหรับการรองรับผู้สงสัยป่วยและผู้ป่วย ความพร้อมของสถานที่รองรับผู้ป่วย 
มี cohort ward จำนวน 6 ห้อง โรงพยาบาลสนาม 50 เตียง ห้อง AIIR จำนวน 2 ห้อง ห้อง Modified AIIR จำนวน  5 ห้อง 
Isolation Room จำนวน 32 ห้อง เครื่องช่วยหายใจ  จำนวน  2  เครื่อง  ความพร้อมของวัสดุการแพทย์มี Surgical Mark 
จำนวน 353,332 ชิ้น, Cover all จำนวน 1,914 ชุด และ N95 จำนวน 4,510 อัน 

4.การเตรียมความพร้อมของระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือรองรับ    การป่วยด้วยโรค covid19 ในกรณีท่ี
มีการระบาดในวงกว้าง 
     ในกรณีเกิดการระบาดในวงกว้าง ได้จัดเตรียมสถานที่จัดต้ังโรงพยาบาลสนามไว้ที่วิทยาลัยอาชีวและเทคโนโลยี ฐาน
วิทยาศาสตร์สิงห์บุรี จำนวน 50 เตียง เป็นสถานที่ห่างไกลชุมชน มีสาธารณูปโภคครบ การคมนาคมสะดวก 
 
5.รูปแบบบริหารจัดการรูปแบบใหม่ (New Normal)  
      การบร ิหารจ ัดการรูปแบบใหม่ (New Normal) ได้มีการนำ
หลัก 3P Safety งานได้ดำเนินการไปแล้ว คือ  
      5.1 จัดให้มี ARI Clinic ในโรงพยาบาลทุกแห่ง และระบบการ
คัดกรองก่อนเข้ารับบริการ ในทุก รพ.สต  
      5.2 จัดทำแนวทางปฏิบัติลดความแออัด ในโรงพยาบาล  ใน
กลุ่มผู้ป่วยนอก ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563 แผนกผู้ป่วยนอกของ
โรงพยาบาลมีผู้ป่วย ลดลงร้อยละ 52.23 
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      5.3 การส่งยาที ่บ ้านในกลุ ่มผู้ป ่วยโรคเบาหวาน และความดัน
โลหิตสูง ข้อมูลสะสม ณ 25 มิถุนายน 2563 มีผู้ป่วยได้รับยาที่บ้าน 
ร้อยละ 78.45 (เป้าหมาย 31,130 คน ดำเนินการได้ 24,421 คน) 

                   
 
 
 
5.4 การจัดบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ได้มีการวางระบบบริการ ทั้งใน
ส่วนของ Pre Hospital และ In Hospital โดยให้ความสำคัญทั้ง ในส่ วน
ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ รวมทั้งมีการซ้อมแผนการรับส่ง ต่อผู้ส งสัย
ป่วยและผู้ป่วย เชื่อมโยงทั้งจังหวัด ระหว่างวันที่ 8-10 เม.ย.63 

5.5 การใช้เทคโนโลยีด้าน IT มาช่วยในด้านการแพทย์ การประชุมด้าน IT ใช้ในการดำเนินงาน   
    5.5.1 ในการประชุมผ่านระบบ video conference ผ่านระบบสื่อสาร
ทางไกล ได้แก่ Cisco Webex และ  Zoom Meeting ระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก  
    5.5.2 ระบบบริการผู้ป่วยใช้ ระบบคิวออนไลน์  ในระบบคิวท่ี รพ.ใช้ตู้ 
kioss จัดคิวบริการทุกโรงพยาบาล 

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

2)จัดที่นั่งรอ เว้นระยะห่างใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ระบบคิว online 
3)การเตรียมผู้ป่วย การล้างมือ บ้วนปากด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 4)การรักษา
คนไข้ ให้บริการเฉพาะเร่งด่วน หัตถการที่ไม่ฟุ้งกระจาย 5)การทำความสะอาด 
ทุก 1ชั่วโมง  6) ชุดสำหรับบุคลากรกาวน์ /MASK /face shield/เสื้อคลุม
พลาสติก 

6. การส่ือสารความเส่ียงเพ่ิมการรับรู้ให้กับประชาชน  

การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เป็นสิ่งสำคัญ และเป็นนโยบายที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
สิงห์บุรี เน้นย้ำการปฏิบัติ ท่านจะพูดเสมอว่า “การดำเนินงานทุกอย่างให้คิดถึงประชาชน และ
ประชาชน จะได้อะไรจากสิ่งที่เราทำ” โดยทำ Infographic เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง รายละเอียด Infographic https://sites.google.com/view/info-covid19/  

                          
    

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

 

                                                          
                                                     


