
ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉนิด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บรุ ี

บทสรุปผู้บริหาร 
การดำเนินงานควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด 
โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) จังหวัดสิงห์บุรี 

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 
4 ธันวาคม 2563 

 
 สถานการณ ์ 

    การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มต้นที่ประเทศจีน ตั้งแต่
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ต่อมาได้พบผู้ป่วยยืนยันในหลายประเทศท่ัวโลก 
องค์การอนามัยโลกประกาศโรค COVID-19 ระบาดใหญ่ (Pandemic) มีจำนวน
ผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตเพ่ิมข้ึนเป็นจำนวนมาก ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 มี
รายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก จำนวน 65,128,278 ราย เสียชีวิต 1,504,383 
ราย ประเทศไทย ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 4,026 ราย 
เสียชีวิต 60 ราย 

  จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 มีรายงานผู้ป่วยยืนยัน 
COVID-19 จำนวน 1 ราย เป็นหญิงอายุ 51 ปี เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 
2563 มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย น้ำมูก รับการรักษาท่ีโรงพยาบาลสิงห์บุรี
และอยู่ระหว่าการสอบสวนและควบคุมโรคในพื้นที่ มาตรการสำคัญที่ประชาชน
ควรปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคคือ สวมหน้ากากอนามัย  รักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ นอกจากนี้มีรายงานผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การ
สอบสวนโรค จำนวน 104 ราย (ผลปกติ 103 ราย) มีการคุมไว้สังเกตอาการกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้าจังหวัดสิงห์บุรี  จำนวน
ทั้งสิ้น 4,822 คน  
การดำเนินงาน 
 1.ระบบการบริหารจัดการของจังหวัดสิงห์บุรี  

1.1 ระบบบริหารจัดการการดำเนินงานควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) จังหวัดสิงห์บุรี มีการวางระบบการ
ดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน ระดับจังหวัด ขับเคลื่อนการทำงานโดยคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสิงห์บุรี (ศปก .จ)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน กำหนดประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 อย่าง
ต่อเนื่อง  ในภาคส่วนสาธารณสุข ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ฯ ขับเคลื่อนงานด้วยกลุ่มภารกิจ ประชุมติดตามงานทุกวัน เวลา 09.00 น ระดับ
อำเภอและตำบล ขับเคลื่อนการทำงานโดย ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ 
(ศปก.อ)ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับระดับ
จังหวัด ได้ด้วยระบบ conference   
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1.2 การจัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณี COVID-19   
โดยมีระบบสั่งการ (Incident Commander) คำสั่งเปิดศูนย์ EOC แต่งตั้ง
คณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์และเปิดศูนย์ปฏิบัติการ     
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับทุกโรค
และภัยสุขภาพและศูนย์ปฏิบัต ิการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
(Emergency Operation Center: EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สิงห์บุรี ประกอบด้วย 13 กล่องภารกิจ สำคัญ ในการขับเคลื่อนการ
ด ำ เ น ิ น ง า น โ ด ย ใ ช ้ ห ล ั ก ก า ร  2 P2R 
(Prevention/Preparation/Response/Recovery) 
1.3 การบริหารจัดการงบประมาณปี 2563 

1.3.1 งบกลาง COVID-19 ได้รับการจัดสรร 1,464,600 บาท เบิกจ่ายแล้ว ร้อย
ละ 100  
 1.3.2 จังหวัดสนับสนุน เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน            
                  1) โครงการเตรียมความพร้อมการดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 จำนวน 968,150 บาท  
                 2) ค่าตอบแทน อสม. เพื่อการดำเนินการคัดกรองสุขภาพกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่  
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  
จังหวัดสิงห์บ ุร ี  ได้ม ีวางระบบเพื ่อการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรค            
ใน 3 ภารกิจหลัก ประกอบด้วย 
2.1 จัดตั้งด่านตรวจและจุดสกัด มีการจัดตั้งด่านตรวจ จำนวน 2 แห่ง และจุดสกัด 
จำนวน 7 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด โดยการบูรณาการร่วมกันของภาคส่วน
ที ่เกี ่ยวข้อง มีการคัดกรองประชาชนที่ผ่านเข้าออกจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 
878,334 ครั้ง พบผู้มีความเสี่ยง 3,057 คน   ส่งต่อเข้ารับการรักษาพยาบาล 
จำนวน 16 คน 
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2.2 ตรวจคัดกรองในพ้ืนที่ (X-Ray)   
กำหนดให้มีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในประชาชนทุกกลุ ่มวัย    ทั้ง
จังหวัด โดยได้รับงบสนับสนุนการดำเนินงานจากงบยับยั้งภัยพิบัติ จำนวน 
968,150 บาท เพื ่อจัดซื ้อ Thermo scan ทุกหมู ่บ้าน จำนวน 378 
เครื ่อง ปรอทวัดไข้ด ิจ ิตอล  จำนวน  200 อัน รวมทั ้งย ังสนับสนุน
ค่าตอบแทนสำหรับ อสม. และเจ้าหน้าที่ ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 
2563 คัดกรองประชาชนสะสม จำนวน 10,146,955 คน พบมีความ
เสี่ยงสะสม 2,032 คน มีอาการเข้าข่าย PUI สะสมจำนวน 1 ราย ได้รับการ
ตรวจรักษาโดยแพทย์ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ negative 

2.3 การค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี   
(Sentinel Surveillance)             

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

2.4 ประเมิน setting ตามมาตรการผ่อนคลาย ณ 8-14 
พฤศจิกายน 2563 

ตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่  9 รอบที่ 2  ใน 1)กิจกรรมด้าน
เศรษฐกิจและการดำรงชีวิต (16 setting)  2)กิจกรรมด้านออก
กำลังกาย การดูด้านสุขภาพหรือสันทนาการ (21 setting)  3)ด้าน
การใช้อาคารสถานที ่ของโรงเรียน  หรือสถาบันการศึกษา (1 
Setting)  4)การขนส่งสาธารณะ (1 Setting)   จังหวัดสิงห์บุรี มี
การประเมินสถานประกอบการทั ้งหมด  2,017 แห่ง ผลการ
ประเมิน ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี มีผล
การประเมินคือ ได้ระดับ 10 (91-100%) จำนวน 1,783 แห่ง 

ร้อยละ 88.40 และระดับ 9 (81-90%) จำนวน 234 แห่ง ร้อยละ 11.60 ตามลำดับ 
 
 

3.การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร 

โรงพยาบาล 
ห้อง  
AIIR 

ห้อง 
Modified 

ห้องเดี่ยว 
ธรรมดา 

ผู้ป่วย 
หนัก 

Cohort 
 ward 

รวม 

สิงห์บุรี 1  
พิเศษเดี่ยว 8  
พิเศษรวม 
 24 เตียง 

5  38 

อินทร์บุรี 1 
 

8 3 14 26 

บางระจัน  1 10   11 

ค่ายบางระจัน 
 

1 9 
  

10 
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จังหวัดสิงห์บุรี มีความพร้อมของทรัพยากรของ
สำหรับการรองรับผู้สงสัยป่วยและผู้ป่วย ความพร้อมของ
สถานที่รองรับผู้ป่วย จำนวน 107 ราย ห้อง AIIR จำนวน 
2 ห้อง ห้อง Modified AIIR จำนวน  5 ห้อง ห้องเดี่ยวธรรมดา 78 เตียง ผู้ป่วยหนัก 8 เตียง มี cohort ward จำนวน 14 
เตียง และโรงพยาบาลสนาม 50 เตียง เครื่องช่วยหายใจ  จำนวน  2  เครื่อง  ความพร้อมของวัสดุการแพทย์มี Surgical 
Mark จำนวน 316,275 ชิ้น, Cover all จำนวน 1,966 ชุด และ N95 จำนวน 6,652 อัน 

4.การเตรียมความพร้อมของระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรองรับ    การป่วยด้วยโรค covid19 ในกรณีที่
มีการระบาดในวงกว้าง     ในกรณีเกิดการระบาดในวงกว้าง ได้จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามไว้ที่วิทยาลัยอาชีว
และเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์สิงห์บุรี จำนวน 50 เตยีง เป็นสถานที่ห่างไกลชุมชน 
มีสาธารณูปโภคครบ การคมนาคมสะดวก 
 
 
 
5.รูปแบบบริหารจัดการรูปแบบใหม่ (New Normal)  
      การบริหารจัดการรูปแบบใหม่ (New Normal) ได้มีการนำหลัก 
3P Safety งานได้ดำเนินการไปแล้ว คือ  
      5.1 จัดให้มี ARI Clinic ในโรงพยาบาลทุกแห่ง และระบบการคัด
กรองก่อนเข้ารับบริการ ในทุก รพ.สต  
      5.2 จัดทำแนวทางปฏิบัติลดความแออัด ในโรงพยาบาล ในกลุ่ม
ผู ้ป ่วยนอก ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563 แผนกผู ้ป ่วยนอกของ
โรงพยาบาลมีผู้ป่วย ลดลงร้อยละ 52.23 
      5.3 การส่งยาที่บ้านในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดัน
โลหิตสูง ข้อมูลสะสม ณ 25 มิถุนายน 2563 มีผู้ป่วยได้รับยาที่บ้าน 
ร้อยละ 78.45 (เป้าหมาย 31,130 คน ดำเนินการได้ 24,421 คน) 

                   
 
5.4 การจัดบริการ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  ได้มีการวางระบบบริการ ทั ้งในส่วนของ Pre 
Hospital และ In Hospital โดยให้ความสำคัญท้ังในส่วนผู้รับบริการและ
ผู้ให้บริการ รวมทั้งมีการซ้อมแผนการรับส่งต่อผู้สงสัยป่วยและผู้ป่วย 
เชื่อมโยงทั้งจังหวัด  

ท่าช้าง 
 

1 9 
  

10 

พรหมบุรี 
 

2 10 
  

12 

รวม 2 5 78 8 14 107 



ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉนิด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บรุ ี

 
5.5 การใช้เทคโนโลยีด้าน IT มาช่วยในด้านการแพทย์ การประชุมด้าน IT ใช้ใน
การดำเนินงาน   
    5.5.1 ในการประชุมผ่านระบบ video conference ผ่านระบบสื่อสาร
ทางไกล ได้แก ่Cisco Webex และ  Zoom Meeting ระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก  
    5.5.2 ระบบบริการผู้ป่วยใช้ ระบบคิวออนไลน์  ในระบบคิวที่ รพ.ใช้ตู้ kioss 
จัดคิวบริการทุกโรงพยาบาล 

 

5.6การให้บริการทัน
ตกรรมนโรงพยาบาลในช่วงของCOVID-19มีการจัดบริการ  1)การ
คัดกรอง ซักประวัติและคัดกรองความเสี่ยง COVID-19 2)จัดที่นั่งรอ
เว้นระยะห่างใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ระบบคิว online 3)
การเตรียมผู้ป่วย การล้างมือ บ้วนปากด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 4)การ
รักษาคนไข้ ให้บริการเฉพาะเร่งด่วน หัตถการที่ไม่ฟุ้งกระจาย 5)การ
ทำความสะอาด ทุก 1ชั่วโมง  6) ชุดสำหรับบุคลากรกาวน์ /MASK 
/face shield/เสื้อคลุมพลาสติก 

6. การสื่อสารความเสี่ยงเพิ่มการรับรู้ให้กับประชาชน  

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

                          
    

ปัจจัยแห่งความสำเร็จและสิ่งท่ีต้องดำเนินการต่อไป 

 

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