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บทสรุปผูบริหาร 
การดําเนินงานควบคุมปองกันและเฝาระวังการแพรระบาด 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสิงหบุรี 

นายชํานาญวิทย เตรัตน ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี 
1 มิถุนายน 2564 

 
 สถานการณ  

    การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผูปวยยืนยันท่ัวโลก องคการอนามัยโลกประกาศโรค COVID-19 
ระบาดใหญ (Pandemic) มีจํานวนผูปวยและผูเสียชีวิตเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 มีรายงาน
ผูปวยยืนยันท่ัวโลก จํานวน 171,029,617 ราย เสียชีวิต 3,556,677 ราย ประเทศไทย ผูปวยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จํานวน 159,792 ราย เสียชีวิต 1,031 ราย 

  จังหวัดสิงหบุรี การระบาดรอบท่ี 3 (ระลอกเมษายน)             
ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 มีรายงานผูปวยยืนยัน COVID-19 
สะสม จํานวน 107 ราย เสียชีวิต 2 ราย อายุเฉลี่ย 36 ป             
เพศหญิง 60 ราย ชาย 47 ราย ผูสัมผัสท้ังหมด 1,334 ราย
เปนผูสัมผัสเสี่ยงสูง 1,054 ราย ผลบวก 44 ราย ผลลบ 
1,010 ราย เสี่ยงต่ํา 280 ราย มาตรการสําคัญท่ีประชาชน
ควรปฏิบัติ เ พ่ือการปองกันโรคคือ สวมหนากากอนามัย   
รักษาระยะหาง ลางมือบอยๆ ใช App ไทยชนะ หมอชนะ 
(DMHTTA)  

 
การดําเนินงานตอบโตภาวะฉุกเฉนิ กรณี COVID-19 
 1.ระบบการบริหารจัดการของจังหวัดสิงหบุรี  

1.1 ระบบบริหารจัดการดําเนินงานควบคุมปองกันและเฝาระวังการแพรระบาดโรค
ต ิด เชื ้อ โคโรนาไวร ัส  2019 (COVID-19) จ ังหว ัดส ิงห บ ุร ี ม ีการวางระบบ        
การดําเนินงานดังนี้ ระดับจังหวัด ขับเคลื่อนการทํางาน โดย 1) คณะกรรมการ
โรคติดตอจังหวัดสิงหบุรี 2) ศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสิงหบุรี (ศปก.จ)                 
และ3) คณะกรรมการพิจารณาดําเนินการ ในเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน(กรณี COVID-19) จังหวัดสิงหบุรีและ4) คณะกรรมการอํานวยการรักษา
ความม่ันคงภายในจังหวัดสิงหบุรี โดย ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี เปนประธาน 
กําหนดประชุมทุกวันจันทรของสัปดาหอยางตอเนื่อง  ในภาคสวนสาธารณสุข ไดมี
การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินฯ ขับเคลื่อนงานดวยกลุมภารกิจ 
ตางๆ มีการประชุมติดตามงานทุกวัน เวลา 09.00 น ระดับอําเภอและตําบล 
ขับเคลื่อนการทํางานโดยศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอ (ศปก.อ) ศูนย
ปฏิบัติการควบคุมโรคตําบล (ศปก.ต) ซ่ึงเชื่อมโยงกับระดับจังหวัด  
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1.2 การจัดทําแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสขุ 
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 (แหลงโรคในจังหวดั) ดําเนินการปองกัน ควบคุมโรค ซ่ึงไดรับความรวมมือจากทุกภาค
สวนของภาครัฐ เอกชนและประชาชน 

2.การปองกันและเฝาระวังโรค    ไดมีวางระบบเพ่ือการควบคุมปองกันและเฝาระวังโรคประกอบดวย 
2.1 การเฝาระวังโรคในกลุมผูเดินทางเขาจังหวัดสิงหบุรี ผาน QR Code 
ระหวางวันท่ี 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 มีคนเดินทางเขา
จังหวัดสิงหบุรี จํานวน 7,076 คน เปนผูท่ีเดินทางจากพ้ืนท่ีควบคุม
สูงสุดและเขมงวด 1,785 คน HQ เก็บ Lab สงตรวจ ผลบวก 26 ราย      
ผลลบ 1,704 ราย รอผล 55 ราย เกิดการควบคุมโรคตั้งแตตนไมให
เกิดการระบาดในวงกวาง 
2.2 การคนหาผูติดเชื้อ เชิ งรุกใน พ้ืน ท่ีจั งหวัดสิงหบุรี  โดยการ                       
สุมตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19 ในประชากรกลุมเสี่ยง (Active Case 

Finding) เปนระยะๆ ในกลุมเสี่ยง วันท่ี 1-31 พฤษภาคม 2564 จํานวน 500 ตัวอยาง ผลลบท้ังหมด    
2.3 สถานบริการสาธารณสุข มีการเฝาระวังกลุมเสี่ยงตอการระบาดของโรค COVID-19 ท่ีมารับบริการ ระหวางวันท่ี                     
28 ธันวาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564 มีผลการดําเนินงาน เก็บ Lab กลุมผูปวยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (Acute 
Respiratory Infection : ARI clinic) จํานวน 606 ราย (รอยละ 13.80) และในกลุมผูปวยโรคปอดบวม (Pneumonia) 
จํานวน 243 ราย (รอยละ 58.13) พบการติดเชื้อจํานวน 9 ราย(รอยละ 0.35 ) 
2.4 มาตรการการจัดงานท่ีมีการรวมตัวของประชาชนจํานวนมาก  มติท่ีประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสิงหบุรี             
ใหจําแนกเปน 2 กรณี คือ กรณีท่ี 1) ผูรวมงานนอยกวา 50 คน ใหอยูในการพิจารณาอนุญาตการจัดงาน โดยทีมสาธารณสุข
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อําเภอในพ้ืนท่ีและใหมีมาตรการ DMHTT กรณีท่ี 2) ผูรวมงานมากกวา 50 คน ใหคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสิงหบุรี 
พิจารณาอนุญาตการจัดงาน  โดยมีมาตรการดําเนินการควบคุมปองกันโรคอยางเขมงวด  
2.5 กํากับดูแลกิจการหรือกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงตอการแพรระบาด (Setting) เชน หางสรรพสินคา ตลาด โรงเรียน 
รานอาหาร สถานประกอบการ สถานบันเทิง สนามกีฬา สถานท่ีทองเท่ียวใหมีความเขมงวดมาตรการปองกันโรค พ้ืนท่ี                    
มีการออกตรวจประเมินและใหคําแนะนํา เนนมาตรการ DMHTT อยางตอเนื่อง 
2.6 การประเมินสุขภาพจิต (MCATT) มีการติดตามประเมินสุขภาพจิตในกลุมประชาชน กลุมเสี่ยงท่ีตอง HQ 14 วัน                 
และกลุมเจาหนาท่ีสาธารณสุข ท้ังนี้ทีม MCATT ไดเขาไปดูแลใหการรักษา ใหคําปรึกษาและเฝาระวังติดตามอาการทุกราย 
 

3.การเตรียมความพรอมดานทรัพยากร  
      จังหวัดสิงหบุรี มีความพรอมดานทรัพยากร สําหรับ
การรองรับการใหบริการผูปวยและความพรอมของ
สถานท่ี มีเตียงท้ังหมดจํานวน 71 เตียง หอง AIIR จํานวน 
2 หอง หอง Modified AIIR จํานวน  5 หอง หองเดี่ยว
ธรรมดา 37 เตียง มี cohort ward จํานวน 27 เตียง  
เครื่องชวยหายใจ 2 เครื่องและเครื่องผลิตออกซิเจน 
Oxygen High Flow จํานวน 10 เครื่อง 
      ความพรอมของวัสดุการแพทยและทรัพยากร เพียงพอ       
3 เดือน มีการบันทึกขอมูลผานระบบ CO-ward: Surgical mask 
323,904 ชิ้น/N95 13,384 ชิ้น/Cover all 2,303 ชุด/
Isolation gown 8,212 ชุด และยา Favipiravir จํานวน 488 เม็ด 
เพียงพอรองรับการใหบริการกับประชาชน 

4.การเตรียมความพรอมของระบบบริการการแพทยและ
สาธารณสุข  

        4.1 ปรับโรงพยาบาลชุมชนเปน Cohort Ward จํานวน 1 แหง 
รองรับผูปวยไดจํานวน 25 เตียง ท่ี step down จาก โรงพยาบาล
ท่ัวไป 2 แหง เปนผูปวยท่ีมีอาการเล็กนอย และปอดปกติ เพ่ือ
รักษาตัวใหครบ 14 วัน  
        4.2 Hospitel ไดประสานจัดเตรียม hospitel จํานวน               
1 แหงรองรับผูปวย จํานวน 48 เตียง โดยความรวมมือของ
ภาคเอกชนเปนผูประกอบการโรงแรมในจังหวัดสิงหบุรี 

5. Local Quarantine  
        จังหวัดสิงหบุรี ไดจัดเตรียม สถานท่ีกักกัน (local quarantine) ไว
จํานวน 7 แหง กระจายอยู ในท้ัง 6 อําเภอ รองรับประชาชนได 112 คน  เพ่ือ
ก า ร รอ ง รั บ กลุ ม  HR ( High Risk)  ท่ี ไ ม ส า ม า ร ถ ทํ า  HQ ( Home 
Quarantine) ได ท้ังนี้เพ่ือควบคุมการแพรกระจายโรคในพ้ืนท่ีใหอยู            
ในวงจํากัด โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท. ในพ้ืนท่ี 
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6.รูปแบบบริหารจัดการรูปแบบใหม (New Normal)  การบริหารจัดการรูปแบบใหม (New Normal) ไดมีการนําหลัก 3 
P Safety (Patient Personal People) ท่ีไดดําเนินการ คือ  
   6.1 จัดใหมี ARI Clinic ในโรงพยาบาลทุกแหง และระบบ             
การคัดกรองกอนเขารับบริการ ในทุก รพ.สต  
   6.2 การจัดสงยาใหผูปวยท่ีบาน ลดความแออัดในโรงพยาบาล 
ของจังหวัดสิงหบุรี เพ่ือลดการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) โดยใช Grab Drug สงยาท่ีบานในกลุม

ผูปวยโรคเรื้อรังและกลุมจิตเวช ในทุกหนวยบริการสาธารณสุข 
6.3 การจัดบริการดานการแพทยฉุกเฉิน ไดมีการวางระบบบริการ ท้ังในสวนของ Pre Hospital และ In Hospital โดยให
ความสํา คัญท้ังในสวนผู รับบริการและผู ใหบริการ รวมท้ังมีการ                 
ซอมแผนการรับสงตอผูสงสัยปวยและผูปวย เชื่อมโยงท้ังจังหวัด 
6.4 การใหบริการทันตกรรม โรงพยาบาลในชวงของ COVID-19 มีการ

จัดบริการ New normal ดังนี้ 1) การคัดกรอง ซักประวัติและคัดกรอง
ความเสี่ยง COVID-19  2) จัดท่ีนั่งรอเวนระยะหาง ใสหนากากอนามัย/
หนากากผา ระบบคิว online  3) การเตรียมผูปวย การลางมือ บวนปาก
ดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค 4) การรักษาคนไขใหบริการเฉพาะเรงดวน                    
งดหัตถการท่ีฟุงกระจาย  5) ชุดปองกันสําหรับทันตบุคลากร ไดแก 
กาวน, กาวนกันน้ํา/เสื้อคลุมพลาสติก, หมวกคลุมผม, surgical mask/N95 และ face shield  6) ปรับปรุงระบบระบาย
อากาศในหองทันตกรรมใหเหมาะสม 
6.5 การใชเทคโนโลยีดาน IT มาชวยในดานการแพทย การประชุมดาน IT    
ใชในการดําเนินงาน  
     6.5.1 ในการประชุมผานระบบ video conference ผานระบบสื่อสาร
ทางไกล ไดแก Cisco Webex และ Zoom Meeting ระหวางหนวยงาน              
ท้ังภายในและภายนอก   
     6.5.2 ระบบบริการผูปวยใช ระบบคิวออนไลน ในระบบคิวท่ีโรงพยาบาล
ใชตู 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


ศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุร ี

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) และมีการวางแผน

ในการเตรียมความพรอม มีทีมในการบริหารจัดการวัคซีน
รับผิดชอบขับเคลื่อนใน 5 กลยุทธสําคัญ คือ 1) กลยุทธสื่อสาร 2) 
กลยุทธจัดบริการ 3) กลยุทธติดตามอาการขางเคียง AEFI 4) กล
ยุทธระบบขอมูล และ 5) กลยุทธจัดการองคความรู 
    ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 มีประชาชนสิงหบุรีจองคิวเขา
รับวัคซีนแลว 92,425 คน (ผานระบบหมอพรอม, สิงหพรอม 
และผานหนวยงานสาธารณสุข) โดยมีผูท่ีไดรับวัคซีนครบ 2 เข็ม 

จํานวน 3,376 คน (2.25%) พบอาการขางเคียงแบบไมรุนแรง รอยละ 9 (ปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อฯ) อยูระหวางบริหาร
จัดการใหคนสิงหบุรีเขาถึงวัคซีนอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ตามนโยบายท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  

9.ปจจัยแหงความสําเร็จ    “TEAM” 
                                               

 


