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บทสรุปผูบริหาร 
การดําเนินงานควบคุมปองกันและเฝาระวังการแพรระบาด 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสิงหบุรี 

นายแพทยโชคชัย สาครพานิช นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี 
7 ตุลาคม 2564 

 

 สถานการณ  
    สถานการณการระบาดของโรค COVID-19 พบการระบาดกระจายท่ัวโลกและมีแนวโนมพบผูปวยอยางตอเนื่อง 

สถานการณ ณ วันท่ี 5 ตุลาคม 2564  ท่ัวโลกมีผูปวย จํานวน 236,165,564 ราย เสียชีวิต 4,822,761 ราย              

มีผูปวยใหมวันนี้ จํานวน 339,108 ราย ประเทศ

ไทย มีผูปวยยืนยัน COVID-19 จํานวน 1,657,231 ราย 

เสียชีวิต 17,203  ราย ผูปวยรายใหมวันนี้ 9,869 ราย 

การระบาดมีแนวโนมเริ่มพบผูปวยลดลง   จังหวัด

สิงหบุรี พบผูปวย COVID-19 ระลอกเมษายน 2564 

พบผู ป วยยื นยั นสะสมรวมท้ั งสิ้ น 2,812  ราย                 

จําแนกเปนอําเภอเมืองสิงหบุรี 675 ราย, อินทรบุรี 

565 ราย, พรหมบุร ี471 ราย,  คายบางระจัน 420 ราย 

ทาชาง 330 ราย, บางระจัน 329 ราย และตางจังหวัด 22 ราย  

มีรายงานการเสียชีวิต 53 ราย (อําเภอเมืองสิงหบุรี 8 ราย 

อําเภออินทรบุรี 14 ราย, อําเภอพรหมบุรี 5 ราย,  อําเภอคาย

บางระจัน 10 ราย, อําเภอทาชาง 9 ราย, อําเภอบางระจัน 5 

ราย และตางจังหวดั 2 ราย) ตามเกณฑของ ศบค. กลาง ณ วันท่ี  

27 สิงหาคม 2564 จังหวัดสิงหบุรีจัดอยูในเกณฑพ้ืนท่ี

ควบคุมสูงสุดและเขมงวด (จํานวน 29 จังหวัด) มีผลตั้งแต 

วันท่ี 1 กันยายน 2564   สงเสริมมาตรการสําคัญท่ีประชาชนควรปฏิบัติเพ่ือการปองกันโรค (Universal Prevention)  

คือ 1.ออกจากบานเม่ือจําเปน 2.เวนระยะหาง 3.สวมหนากากอนามัยและทับดวยหนากากผาตลอดเวลา 4.ลางมือบอย ๆ  

5.หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสหนา 6.ผูท่ีเปนกลุมเสี่ยงหลีกเลี่ยงการออกนอกบาน  7.ทําความสะอาดและฆาเชื้อพ้ืนผิว             

ท่ีถูกสัมผัสบอย ๆ 8.แยกของใชสวนตัว  9.ทานอาหารท่ีรอนหรือปรุงสุกใหม 10.หากสงสัยวาตนเองมีความเสี่ยง                 

รับการตรวจดวย ATK  

การดําเนินงานตอบโตภาวะฉุกเฉนิ กรณี 
COVID-19 
1.ระบบการบริหารจัดการของจังหวัดสิงหบุรี  
        1.1 ระบบบริหารจัดการดําเนินงานควบคุม
ปองกันและเฝาระวังการแพรระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา
ไวรัส 2019 (COVID-19) จังหวัดสิงหบุรี  มีการวาง
ระบบการดําเนินงานดังนี้  
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        ระดับจังหวัด ขับเคลื่อนการทํางาน โดย 1) คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสิงหบุรี 2) ศูนยปฏิบัติการควบคุมโรค
จังหวัดสิงหบุรี (ศปก.จ) และ 3) คณะกรรมการพิจารณาดําเนินการในเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณี 
COVID-19) จังหวัดสิงหบุรีและ 4) คณะกรรมการอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดสิงหบุรี โดย ผูวาราชการ
จังหวัดสิงหบุรี เปนประธาน กําหนดประชุมทุกวันจันทรของสัปดาหอยางตอเนื่อง  ในสวนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สิงหบุรี มีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินฯ ขับเคลื่อนงานดวย 13 กลุมภารกิจ  มีการประชุมติดตามงาน              
ทุกวัน เวลา 09.00 น.  
        ระดับอําเภอและตําบล ขับเคลื่อนการทํางานโดยศูนยปฏิบัติการ ควบคุมโรคอําเภอ (ศปก.อ) ศูนยปฏิบัติการควบคุมโรค
ตําบล (ศปก.ต) ซ่ึงเชื่อมโยงกับระดับจังหวัด  

1.2 การจั ดทํ าแผนตอบโตภาวะฉุกเ ฉินด าน
สาธารณสุข กรณี COVID-19 โดยมีระบบสั่งการ (Incident 
Commander) คําสั่งเปดศูนย EOC แตงตั้งคณะกรรมการ
ตามระบบบัญชาการเหตุการณและเปดศูนยปฏิบัติการ 
ตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานการแพทยและสาธารณสุข 
สําหรับทุกโรคและภัยสุขภาพและศูนยปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation 
Center: EOC) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี 
ประกอบดวย 13 กลองภารกิจสําคัญ ในการขับเคลื่อนการ
ดํ า เ นิ น ง า น โ ด ย ใ ช ห ลั ก ก า ร  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                       
เพ่ือปองกันไฟลามทุง 2) คนหารังปลวก (แหลงโรคในจังหวัด) ดําเนินการปองกัน ควบคุมโรค ซ่ึงไดรับความรวมมือ                 
จากทุกภาคสวนของภาครัฐ เอกชนและประชาชน 
           1.3 เม่ือสถานการณคลี่คลาย ใชหลักการและแนวคิด Smart Control and Living with COVID – 19                   
ในปจจุบัน ท่ัวโลกตางยอมรับวา เชื้อโควิดนี้มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุและแพรกระจายไดอยางรวดเร็วและงายดาย 
จนกลายเปนโรคประจําถ่ิน เปาหมายท่ีอยูบนพ้ืนฐานความจริง คือการอยูรวมกับโควิดใหไดอยางปลอดภัยและสมดุล      
ซ่ึงวันนี้ ศบค. ไดเห็นชอบกับแผนการท่ีเรียกวา “Smart Control and Living with COVID-19” หรือ การควบคุมโรค

แนวใหมท่ีสมดุลกับการดําเนินชีวิตท่ีปลอดภัยจากโควิด-19 
โดยมีมาตรการ 10 ขอ ดังนี้  1) ยกระดับมาตรการ 
DMHT เปนมาตรการ Universal Prevention 2) การจัดหา
วัคซีนและฉีดใหไดมากและเร็ว ท่ีสุด 3 ) การจัดหา             
ชุดตรวจโควิดดวยตนเอง (ATK ) ให กับประชาชน               
4) การจัดทํามาตรการ Bubble & Seal กับโรงงาน 
สถานประกอบการ และแคมปกอสราง 5) การจัดการ
สภาพแวดลอมและการคัดกรอง ตรวจ ATK ในสถานท่ี
เ สี่ ย ง  คื อ  ตล าด  แล ะชุ ม ช นแอ อัด  6 )  ก า ร จั ด
สภาพแวดลอมของกิจการท่ีมีความเสี่ยงเปนแบบ 
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ปราศจาก โควิด (COVID – Free Setting) 7) การจัดสภาพการทํางานและการเดินทางท่ีปลอดภัย ไมแออัด 8) การจัด
กิจกรรม สถานท่ี และบริการสาธารณะตาง ๆ ภายใตมาตรการ 3 C คือ การไมจัดใหเกิดพ้ืนท่ีเสี่ยง 3 ประการ คือ
“แออัด-ใกลชิด-ปดอับ ”  

9) การจัดการบริการควบคุมโรคเชิงรุก เขาถึงกลุมเสี่ยง 
และกลุมเปราะบางในพ้ืนท่ีและชุมชนระบาด ดวยหนวย
เคลื่อนท่ี CCRT  10) ตรวจคัดกรองเชิงรุกใหรวดเร็ว รูผล
ใหเร็ว แยกกักผูปวยและผูมีความเสี่ยงเร็ว และรักษาผูปวย
ไดเร็วดวยชุดตรวจ ATK แยกกักและรักษา    

       ท้ังนี้จังหวัดสิงหบุรี ไดมีการขับเคลื่อนนโยบายอําเภอ
ตนแบบ ดวย 3 S Model ท่ีอําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี 
มีมาตรการสํ า คัญคือ 1) Sentinel Surveillance   2) 
Safety Zone in School และ  3) Smart Control Covid 

                                                                        Free District 

 2.การปองกันและเฝาระวังโรค    ไดมีวางระบบเพ่ือการควบคุมปองกันและเฝาระวังโรคประกอบดวย 

      2.1 การเฝาระวังโรคในกลุมท่ีเดินทางเขาจังหวัดสิงหบุรี  
ระหวางวันท่ี 28 มิถุนายน – 5 ตุลาคม 2564 กลุมท่ีเดินทางเขา
สิงหบุรีท้ังหมด ตามระบบรายงานตัวผาน APP และตาขายชุมชน              
มีผูเดินทางท้ังสิ้น 9,083 คน และเปนผูท่ีเดินทางจาก 29 จังหวัด 
ตามประกาศ ศบค. จํานวน 2,254 ราย  และพนักงานโรงงาน          
ไป-กลับ จํานวน 1,793 ราย  สง swab จํานวน 2,282 ราย          
พบผลบวกจํานวน 235 ราย  โดยมีมาตรการในการดําเนินการ

ควบคุมอยางเขมขน เพ่ือไมใหเกิดการระบาดในวงกวางในพ้ืนท่ี 
      2 .2  เป ดบริ การ  Call Center COVID-19 โทร  0 3651 
0811 จํานวน 10 คูสาย เปดใหบริการใหคําปรึกษากับประชาชน 
โดยเฉพาะนโยบายคนสิงหไมท้ิงกัน มีประชาชน เขาใชบริการสะสม
จํานวน 932 ครั้ง 
       

 
 

2.3 การคนหา ผูติดเชื้อเชิงรุกในพ้ืนท่ีจังหวัดสิงหบุรี โดยการสุมตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19 ในประชากร               
กลุมเสี่ยง (Active Case Finding) เปนระยะๆ ในกลุมเสี่ยง วันท่ี 
1 เมษายน- 5 ตุลาคม 2564 จํานวน 12,020 ตัวอยาง 
ผลบวกจํานวน 1,163 ตัวอยาง (รอยละ 9.7 ) จากกลุม
เดินทางจากพ้ืนท่ีเสี่ยง แรงงานนอกจังหวัด แรงงานในจังหวัด 
แคมปคนงาน ขาราชการเดินทางไป-กลับ รวมถึงนักเรียนประจํา
ในพ้ืนท่ี  ขณะนี้มีมาตรการและสุม  คนหาผูติดเชื้อในโรงงาน            
ทุกแหง (รอยละ 10) โรงงานตองมีแผนประคองกิจการ การทํา 
Bubble & seal/ FAI (Factory Accommodation Isolation ) 
/รับการฉีดวัคซีน 
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     2.4 สถานบริการสาธารณสุข มีการเฝาระวังกลุมเสี่ยงตอการ
ระบาดของโรค COVID-19 ท่ีมารับบริการ ระหวางวันท่ี 28 
ธันวาคม 2563 - 6 ตุลาคม 2564 มีผลการดําเนินงาน เก็บ Lab 
กลุ มผู ป วย โรคติด เชื้ อทาง เดินหาย ใจ  (Acute Respiratory 
Infection: ARI clinic) จํานวน 3,060 ราย (รอยละ 29.0)                 
พบเชื้อ 340 ราย (รอยละ 11.1) และในกลุมผูปวยโรคปอดบวม 
(Pneumonia) จํานวน 564 ราย (รอยละ 76.3) พบการติดเชื้อ
จํานวน 13 ราย (รอยละ 2.3 ) 
      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 การฉีดวัคซีนและตรวจ ATK 3) COVID – Free Customer (ลูกคาปราศจาก
โควิด) 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 6 ตุลาคม 2564 มีจํานวน 527 เตียง  ใชบริการ 181 
เตียง เหลือเตียงวาง 346 เตียง ความพรอมของวัสดุการแพทย
และทรัพยากร เพียงพอ  มีการบันทึกขอมูลทรัพยากร ผานระบบ 
CO-ward: Cover all 3 ,9 1 2  ชุ ด /  Surgical gown 590 
ชุด/Isolation gown 20,708 ชุด และ VTM จํานวน 42,045 ชุด 
และรวมถึงระบบบริหารจัดการกําลังคน เพียงพอรองรับการ
ใหบริการกับประชาชน 
           3.2 งบประมาณท่ีใชในการตอบโตภาวะฉุกเฉิน กรณี 
COVID-19 จังหวัดสิงหบุรี จากแหลงท่ีสําคัญ  
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              3.2.1 เงินทดรองราชการในเชิงปองกันหรือยับยั้ง ฯ ไดสนับสนุนการเฝาระวัง เชิงรุกในพ้ืนท่ีและกรณี
โรงพยาบาลสนาม รวมท้ังสิ้น 4 โครงการ งบประมาณ 
4,603,246 บาท (สี่ลานหกแสนสามพันสองรอยสี่สิบหก
บาทถวน) ดําเนินการเบิกจายแลว 2,984,816 บาท (รอย
ละ 64.84) ท่ีเหลืออยูระหวางเรงรัดดําเนินการฯ (คาตอบแทน
ดานความปลอดภัย/คาจางเหมากําจัดขยะ) ขยายการ
เบิกจายไดถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

   3.2.2 งบประมาณจาก สปสช. ในการท่ีหนวย
บริการใหการดูแลรักษาผูปวยโควิด-19 ตามระบบการ
ใหบริการ  

   3.2.3 งบประมาณจาก อปท. ไดแกองคการ
บริหารสวนจังหวัดสิงหบุรี สนับสนุนการดําเนินงานโรงพยาบาลสนามและการดูแลการตอบโตภาวะฉุกเฉินตาง ๆ  และ 
อปท.ในพ้ืนท่ีดําเนินการสนับสนุนงบประมาณของ LQ HQ CI และ HI เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ      

   3.2.4 สวนราชการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในการใหความชวยเหลือ ลดผลกระทบ ความเดือนรอนของประชาชน 
ซ่ึงหนวยงานไดปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนด 

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 มีเตียงรองรับ
ผูปวยจํานวน 494 เตียง 1) ศูนยฟนฟูผูปวยโควิดกอนกลับบาน วัดโพธิ์แกวนพคุณ อําเภอเมือง (200 เตียง) (ปดปรับปรุง) 
2) ศูนยฟนฟูผูปวยโควิดกอนกลับบาน วัดสิงหสุทธาวาส อําเภอคายบางระจัน (194 เตียง) (ปดปรับปรุง) และ                 
3) โรงพยาบาลสนามทาชาง จํานวน 100 เตียง ยังคงเปดใหบริการอยู ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2564 มีผูปวยเขารับการ
รักษา จํานวน 45 ราย  
        4.4 Community Isolation มีจํานวน 3 แหง จํานวน 115 เตียง (พิกุลทอง 30 เตียง/วัดประดับ 70 เตียง/ 
หัวไผ 15 เตียง)  (สถานการณคลี่คลาย 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 (สถานการณคลี่คลาย โรงพยาบาลมีเพียงพอใหบริการ ปดการ
ใช HI) 

ศนูยฟ้ื์นฟูผูป่้วยโควิดก่อนกลบับา้น วดัโพธ์ิแกว้นพคณุ จงัหวดัสงิหบ์รุ ี
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        4.6  โครงการ “คนสิงห ไม ท้ิ ง กัน” นโยบาย
ทานผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี  มอบใหสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี ขับเคลื่อนนโยบาย โดย
ดําเนินการดังนี้   
         1) จัดทําแนวทางประสานการรับผูปวย  
             “คนสิงหไมท้ิงกัน”   
         2) แนวทางการเบิกจายคาตอบแทนอาสามูลนิธิ 
ชุ ด ป ฏิ บั ติ ก า ร  ฉุ ก เ ฉิ น พิ เ ศ ษ ต อ บ โ ต  covid -19                      

อัตรา 1500 บาท/ราย และเบิกจายประมาณ จากสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
                        3)  แนวทาง การรับ-สงตอ ผูปวยโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 ผานศูนยประสานงานคนสิงห ไมท้ิงกัน จังหวัดสิงหบุรี ณ 
วันท่ี 30 กันยายน 2564 มีผูปวยใชบริการแลว จํานวน 308 ราย 

 

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 เพ่ือควบคุม
การแพรกระจายโรคในพ้ืนท่ีใหอยูในวงจํากัด โดยไดรับการ
สนับสนนุงบประมาณจาก อบจ.สิงหบุรีและ อปท. ในพ้ืนท่ี  

6.รูปแบบบริหารจัดการรูปแบบใหม (New Normal)  การบริหารจัดการรูปแบบใหม (New Normal) ไดมีการนําหลัก 
3 P Safety (Patient Personal People) ท่ีไดดําเนินการ คือ  
       6.1 จัดให มี  ARI Clinic ในโรงพยาบาลทุกแหง และระบบ                   
การคัดกรองผูปวยกอนเขารับบริการ ในทุก รพ.สต.  
       6.2 การจั ดส งยาให ผู ป ว ย ท่ีบ าน  ลดความแอ อัดใน
โรงพยาบาล ของจังหวัดสิงหบุ รี  เ พ่ือลดการแพรกระจาย                  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช Grab Drug   

สงยาท่ีบานในกลุมผูปวยโรคเรื้อรังและกลุมจิตเวช ในทุกหนวย
บริการสาธารณสุข         

       6.3 การจัดบริการดานการแพทยฉุกเฉิน ไดมีการวางระบบ
บริการ ท้ัง ในสวนของ Pre Hospital และ In Hospital โดยให
ความสําคัญท้ังในสวนผูรับบริการและผูใหบริการ รวมท้ังมีการซอม
แผนการรับสงตอผูสงสัยปวยและผูปวย เชื่อมโยงท้ังจังหวัด 
       6.4 การใหบริการทันตกรรม โรงพยาบาลในชวงของ COVID-19 

มีการจัดบริการ New normal ดังนี้ 1) การคัดกรอง ซักประวัติและ
คัดกรองความเสี่ยง COVID-19  2) จัดท่ีนั่งรอเวนระยะหาง ใส
หนากากอนามัย/หนากากผา ระบบคิว online   3) การเตรียมผูปวย 

การลางมือ บวนปากดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค 4) การรักษาคนไขใหบริการเฉพาะเรงดวน  งดหัตถการท่ีฟุงกระจาย                  

ศูนยประสานงาน "คนสิงห ไมทิ้งกัน"
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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 

            6.5.3 พัฒนา webstie จังหวัดสิงหบุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี ( https://sbo.moph.go.th/sbo)  
และสวนราชการท่ีเก่ียวของ ใหสวนราชการ อปท. ภาคีเครือขายและประชาชน เปนชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารของ
ภาครัฐและใชประโยชนรวมกัน 

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 6 ตุลาคม 2564 มีประชาชนสิงหบุรีไดรับวัคซีน จํานวน 91,971 คน (61.21%) โดยไดรับเข็มท่ี 1 
จํานวน 91,971 โดส เข็มท่ี 2 จํานวน 72,915 โดสและ
เข็มท่ี 3 จํานวน 3,236 โดส รวมสะสม 168,122 โดส 
           จากการติดตามอาการหลังไดรับวัคซีนโควิด-19 
พบอาการขางเคียงแบบไมรุนแรงและไมตอง Admit รอย
ละ 4.0 (ปวดกลามเนื้อ ปวดศีรษะ ไข) ขณะนี้อยูระหวาง
บริหารจัดการเรงรัด ใหคนสิงหบุรีเขาถึงวัคซีนอยางมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย ตามนโยบายท่ีกระทรวง
สาธารณสุขกําหนด  

https://sbo.moph.go.th/sbo)%20%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
https://sbo.moph.go.th/sbo)%20%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0


ศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุร ี

8. การส่ือสารความเส่ียงเพ่ิมการรับรูใหกับประชาชน  
       การสรางการรับรูใหกับประชาชนเปนสิ่งสําคัญ ความรูในเรื่องโรค การปองกัน การปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากโรค 
การเขาถึงระบบการรักษา การกักกันตัว การรับวัคซีน การสังเกตอาการผิดปกติและอ่ืนๆ เพ่ือสรางการรับรูใหแก
ประชาชนอยางตอเนื่อง มีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลผานสื่อตาง ๆ อยางตอเนื่อง  
https: //sites.google.com/view/sboinfo/covid19 

    

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 
                                               

 

https://sites.google.com/view/sboinfo/covid19

