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นายกสิงคโปร์ออกแถลงการณ์ปรับกลยุทธ์รับมือโควิด 

 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ 
นาย Lee Hsien Loong ได้ออกแถลงการณ์เกี ่ยวกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยระบุว่า 
หากสิงคโปร์สามารถควบคุมการแพร่ระบาดฯ และไม่มี
การติดเช ื ้อแบบคลัสเตอร์ขนาดใหญ่  หร ือ Super-
Spreader คาดว่า รัฐบาลสิงคโปร์น่าจะสามารถประกาศ
มาตรการผ่อนปรนการควบคุมกิจกรรมทางสังคมและ
เศรษฐกิจได้หลังจากวันที่ 13 มิถุนายน ศกนี้ 

 ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา สิงคโปร์ไดป้รับเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการควบคุมกิจกรรมทางสังคม
และเศรษฐกิจกลับไปสู่มาตรการผ่อนปรนหลังการสิ้นสุด CB ระยะที่ 21 หลังจากเพ่ิงประกาศผ่อนคลายมาตรการ
ในช่วงต้นเดือนเมษายน ทั้งนี้ เนื่องจากเริ่มพบการติดเชื้อแบบคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ในชุมชนภายในประเทศ ที่
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น กลุ่มผู้ติดเชื้อจากโรงพยาบาล Tan Tock Seng กลุ่มสนามบิน Changi และ
กลุ่มอ่ืนๆ รวมถึง กรณีการติดเชื้อในชุมชนที่ไม่เชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อรายเก่า ซึ่งหมายถึงมีการแพร่กระจายของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ในชุมชนของสิงคโปร์อีกครั้ง 

 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชนภายในประเทศลดน้อยลง ยกเว้น การ
ติดเชื้อแบบคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ โดยเป็นผลจากประชาชนสิงคโปร์ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการ
แพร่ระบาดดังกล่าว ซึ่งเห็นได้จากสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า และถนนต่างๆ ทีเ่งียบลงอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ดี 
แม้ว่าการระบาดจะลดลง แต่ก็ต้องจับตาดูสถานการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงเพื่อความปลอดภัยที่แน่นอน หาก
สิงคโปร์สามารถควบคุมการแพร่ระบาดฯ และไม่มีการติดเชื้อแบบคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ หรือ Super-Spreader 
เพิ่มเติม คาดว่ารัฐบาลสิงคโปร์น่าจะสามารถประกาศมาตรการผ่อนปรนการควบคุมกิจกรรมทางสังคมและ
เศรษฐกิจเพ่ิมเติมไดห้ลังจากวันที่ 13 มิถุนายน 2564 

 
1 มาตรการ Circuit Breaker (CB): บังคับใช้ในช่วงระหว่างวันที่ 7 เม.ย. ถึง 1 มิ.ย. 63 เป็นมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  
ที่อนุญาตให้เฉพาะการบริการที่จำเป็นเปิดทำการได้ เท่านั้น 
- มาตรการผ่อนปรนหลังการสิ้นสุด CB ระยะที่ 1: เริ่มตั้งแต่วันที ่2 ม.ิย. 63 อนุญาตให้เฉพาะธุรกิจที่มีความเส่ียงไม่สูงต่อการแพร่เชื้อไวรัสฯ 
- มาตรการผ่อนปรนหลังการสิ้นสุด CB ระยะที่ 2: เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 ม.ิย. 63 อนุญาตให้ร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า และการให้บริการรับประทาน
อาหารที่ร้านอาหารสามารถเปิดทำการได้ 
- มาตรการผ่อนปรนหลังการสิ้นสุด CB ระยะที่ 3: เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 63 อนุญาตให้จัดกิจกรรมขนาดใหญ่ (เช่น พิธีทางศาสนา และการแสดง
ดนตรีสด) โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมงานไม่เกิน 250 คน และจะต้องแบ่งออกเป็นโซนละ 50 คน รวมถึงการอนุญาตให้ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่สามารถเปิดบริการได้มากขึ้น แต่ต้องมีมาตรการการจัดการความปลอดภัยที่เคร่งครัด 
- ทั้งน้ี ภายใต้มาตรการผ่อนปรนฯ ระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 64 รัฐบาลสิงคโปร์อนุญาตให้พนักงานสามารถกลับไปทำงานในออฟฟิศได้เพิ่มขึ้นเป็น 
75% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด ซ่ึงเป็นระยะเวลาเพียงไม่ถึงเดือนเท่านั้น ก่อนการกลับไปบังคับใช้มาตรการผ่อนปรนฯ ระยะที่ 2 
- การกลับไปบังคับใช้มาตรการผ่อนปรนหลังการสิ้นสุด CB ระยะที่ 2: เริ่มบังคับใช้ในช่วงระหว่างวันที่ 8 – 30 พ.ค. 64 เนื่องจากเริ่มพบการ 
ติดเชื้อในชุมชนภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ประกาศเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 64) 
- การปรับเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการควบคุมกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ: เริ่มบังคับใช้ในช่วงระหว่างวันที่ 16 พ.ค. – 13 มิ.ย. 64  
การงดกิจกรรมทางสังคมที่มีความเส่ียงสูง เช่น การลดจำนวนคนในการรวมกลุ่ม/สังสรรค์ไม่เกิน 2 คน จากเดิม 5 คน การบังคับให้ประชาชนทำงานจาก
บ้าน (Default WFH) การงดกิจกรรมสาธารณะในร่มที่จำเป็นต้องถอดหน้ากากอนามัยออกทุกชนิด รวมถึง การรับประทานอาหารในร้านอาหาร 
(ประกาศเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 64 หลังจากการบังคับใช้มาตรการผ่อนปรนฯ CB ระยะที่ 2 ได้เพียง 1 สัปดาห์) 
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 ในแถลงการณ์ นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ยังได้กล่าวถึง กลยุทธ์การรับมือกับโควิด-19 ระยะต่อไปของ
สิงคโปร์ 3 ประการ คือ การตรวจโควิด การติดตาม และการฉัดวัคซีน หรือ Test, Trace และ Vaccinate โดย
สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 

 กลยุทธ์การรับมือกับโควิด-19 ระยะต่อไปของสิงคโปร์ 3 ประการ 
1. การตรวจหาเชื้อโควิด-19 (Test) การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มคนที่มีอาการปกติ โดยการ

ติดตั้งชุดการตรวจหาเชื้อฯ การตรวจลมหายใจ Breathalyser2 ที่สถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะ
สนามบิน และในเวลาอันใกล้จะมีชุดการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ DIY (การตรวจด้วยตนเอง) 
วางจำหน่ายที่ร้านขายยา เพ่ือให้ผู้ที่มีความประสงค์ เช่น พนักงานที่ทำงานมีความเสี่ยง สามารถ
ตรวจสอบตนเองได้บ่อยตามต้องการ กลยุทธ์นี้ จะทำให้สิงคโปร์สามารถตรวจเจอผู้ติดเชื้อฯ ได้
เร็วขึ้น และสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ทันท่วงที 

2. การต ิดตาม (Trace) ด ้วยความร ่วมม ือของประชาชนในการใช้  TraceTogether และ 
SafeEntry ทำให้สิงคโปร์สามารถระบุและกักกันผู้ติดต่อที่ใกล้ชิดของผู้ติดเชื้อฯ ได้ภายในไม่กี่
ชั่วโมง และสามารถเข้าถึงคนหลายพันคนที่ไปยังสถานที่เดียวกันกับผู้ติดเชื้อ และแจ้งให้ผู้ติดต่อ
ที่มคีวามเสี่ยงเหล่านี้ ไปทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไดฟ้รีในทันท ี

3. การฉัดวัคซีน (Vaccinate) ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 ประชากรสิงคโปร์สัดส่วนประมาณ
เกือบ 4 ใน 10 ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว และสิงคโปร์ได้ตั้งเป้าหมายที่จะฉีดวัคซีนอย่างน้อยเข็ม
แรกให้กับประชากรทุกคน ภายในวันชาติสิงคโปร์ (9 สิงหาคม ศกนี้) ผ่านโปรแกรมการฉีดวัคซีน
แบบเร่งรัดของสิงคโปร์ โดยภายในเดือนกรกฎาคม สิงคโปร์จะทำการฉีดวัคซีนให้ได้สัดส่วน  
2 ใน 3 ของจำนวนประชากรสิงคโปร์ ทั้งนี้ ในการดำเนินการฉีดวัคซีนแบบเร่งรัดของสิงคโปร์

ภายในสองเดือนข้างหน้า สิงคโปร์จะมีการจัดลำดับผู้ที ่มี
สิทธิ์ได้รับวัคซีนใหม่ โดยเริ่มแรกการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มที่มี
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออย่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ
เจ้าหน้าที่เกี ่ยวข้องของสิงคโปร์ ต่อมาเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 
(อายุ 45 ปี ขึ้นไป) ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่ได้รับการฉีด
วัคซีนอย่างน้อยเข็มแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในขณะนี้ 
อยู่ในระหว่างฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง 40 - 44 ปี 
กลุ่มต่อไปที่จะได้รับการฉีดวัคซีนจะเป็นกลุ่มนักเรียนซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงนี้เป็นผลจากการติดเชื้อฯ ในกลุ่มเด็กนักเรียน
ในช่วงการระบาดรอบสองนี้ โดยจะเริ่มจากนักเรียนที่สำเร็จ
การศึกษาสำหรับระดับ 'O', 'N' และ 'A' รวมถึง นักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ จากนั้นจะเป็นนักเรียนในกลุ่มอ่ืนๆ ที่มี
อายุ 12 ปีขึ้นไป และนักเรียนในชั้นระดับอุดมศึกษา และ
กลุ่มสุดท้ายจะเป็นกลุ่มผู้ที่มีอายุไม่เกิน 39 ปี ซึ่งในกลุ่มนี้ 
คาดว่าจะเริ่มฉีดไดป้ระมาณกลางเดือนมิถุนายน ศกนี้ 

 
2 การตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบการตรวจลมหายใจ Breathalyser พัฒนาขึน้โดย Startup ในเครือมหาวิยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National 
University of Singapore : NUS) - https://www.ntu.edu.sg/news/detail/covid-19-testing-with-just-a-single-breath 
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 นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อการก้าวเข้าสู่ยุค New Normal 
ว่า ในขณะที่ในสิงคโปร์มีการจัดการกับสถานการณ์โควิด-19 แต่ในหลายประเทศรอบสิงคโปร์ก็ยังไม่สามารถ
จัดการควบคุมสถานการณ์โควิดได้อย่างเต็มที่ รวมถึงยังไม่มีการเริ่มฉีดวัคซีน อีกท้ังในหลายประเทศที่เคยควบคุม
สถานการณ์ได้ก็กลับเกิดการแพร่ระบาดอีกครั้ง อย่างเช่น ไต้หวัน ออสเตรเลีย และเวียดนาม ทั้งนี้ คาดว่า  
โรคระบาดโควิด-19 นี้ ในอนาคตคงจะคลี่คลายลงและกลายเป็นโรคประจำถิ่น (Endemic) เช่นเดียวกับโรค
ไข้หวัด ไข้เลือดออก และไข้หวัดใหญ่ ที่มีการฉีดวัคซีนป้องกันเป็นประจำ ซึ่งเหมือนกันกับการฉีดวัคซีนป้องกัน 
ไวรัสโควิด-19 ที่ผลของการฉีดไม่ได้หมายความว่าเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างสิ้นเชิง แต่เป็น
การลดโอกาสของการติดเชื้อฯ 

 นอกจากนี้ ด้วยการที่สิงคโปร์พึ่งพาการนำเข้าอาหาร แรงงาน การลงทุน รวมถึงนักเดินทางทั้งเชิง
ธุรกิจและท่องเที่ยว ทำให้ไม่สามารถปิดพรมแดนอย่างสมบูรณ์ได้ รวมทั้งต่อไปต้องใช้ชีวิตร่วมกับโรคประจำถิ่น 
โควิด-19 ทีบ่างครั้งผู้ติดเชื้อก็เล็ดลอดผ่านเข้าสู่สิงคโปร์ ดังนั้น การที่ประชากรสิงคโปร์ส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนโควิด-19 
ก็จะเป็นการลดโอกาสของการแพร่ระบาดที่รุนแรง ทั้งนี้ เพื่อการกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติและปลอดภัยในยุค 
New Normal เช่น การไปโรงเรียนหรือทำงาน การพบปะสังสรรค์ การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา และการ
เดินทาง ประชากรสิงคโปร์อาจจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อกระตุ้นการป้องกัน หรือ Booster Shots เป็น
ประจำทุกปี รวมถึงการตรวจโควิดแบบสะดวกและรวดเร็วเป็นประจำ หากประเทศใดที่ต้องการจะฟื้นตัวกลับสู่
ภาวะปกตไิด้อย่างปลอดภัย การเตรียมตัวกับเพ่ือรองรับ New Normal จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะต้องดำเนินการ 

 สถานการณ์ล่าสุดของการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดย กระทรวง
สาธารณสุขสิงคโปร์ (Ministry of Health : MOH)3 สรุปได้ดังนี้ 

➢ สรุปจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสิงคโปร์ทั้งหมด มีจำนวน 62,036 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อ
ที่ได้รับการรักษาจนหายและสามารถกลับบ้านได้แล้วจำนวน 61,481 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่
ในระหว่างการรักษาจำนวน 555 ราย และผู้เสียชีวิตจำนวน 33 ราย 

➢ รายละเอียดการติดเชื้อในสิงคโปร์ MOH ได้ยืนยันจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 18 ราย 
โดยเป็นการติดเชื้อในชุมชน (Community Case) 15 ราย และเป็นการติดเชื้อจากผู้ที่เดิน
ทางเข้าสิงคโปร์ (Imported Case) 3 ราย สำหรับในกรณีแรงงานที่อาศัยอยู่ในหอพักไม่พบ
ผู้ติดเชื้อใดๆ 

➢ รายละเอียดการฉีดวัคซีนในสิงคโปร์ มีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วทั้งหมด 4,047,651 ราย 
โดยเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วจำนวน 1,766,497 ราย  (หรือ 31.1% ของ
จำนวนประชากรทั้งหมด) และผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกจำนวน 2,281,154 ราย (หรือ 
39.8% ของจำนวนประชากรทั้งหมด) 

 ทั ้งน ี ้  เม ื ่อว ันที่  25 พฤษภาคม 2564 ในการจ ัดอ ันดับ  
The Covid Resilience Ranking โดย Bloomberg ระบุว่า ด้วยการระบาด
ระลอกสองในสิงคโปร์ ส่งผลให้สิงคโปร์ตกอันดับจากประเทศที่สามารถ
ควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้อย่างดีเยี่ยม จากอันดับที่ 1 ในเดือน
เมษายน 2564 ลงมาเป็นอันดับที ่ 2 รองจาก New Zealand ในเดือน
พฤษภาคม 2564 

 
3 สถานการณ์ลา่สุดของการพบผู้ตดิเชือ้ไวรัสโควิด-19 ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่มา : https://www.moh.gov.sg/covid-19 
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ความคิดเห็นของ สคต. 
 ในการวางแผนจัดการกับสถานการณ์โควิด-19 สิงคโปร์มีการปรับกลยุทธ์การรับมือตามสถานการณ์ 
ทำให้สามารถควบคุมได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที อย่างไรก็ตาม การที่สิงคโปร์จะประกาศมาตรการผ่อนปรนตาม
กำหนดนั้น ยังคงต้องรอดูสถานการณ์ในช่วงอีกสองสัปดาห์ ซึ่งหากไม่มีอะไรผิดพลาด สิงคโปร์จะสามารถประกาศ
ผ่อนปรนกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างเดิม และด้วยมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดที่มีการปรับ
กลยุทธ์ทันตามสถานการณ์ น่าจะส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสิงคโปร์สามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างเดิมเร็ว
ขึ้น และอาจส่งผลต่อการคาดการณ์ GDP ของปี 2564 ที่คาดว่าจะยังคงเติบโตอยู่ที่ระหว่าง 5% ถึง 6.9% ดังเดิม  

 ทั้งนี้ ในด้านการเดินทางเข้าประเทศ สิงคโปร์ไม่ได้มีมาตรการห้ามบุคคลที่เดินทางจากไทยเข้า
ประเทศ แต่จะต้องได้รับการอนุมัติก่อนถึงจะเดินทางเข้าประเทศได้  โดยปัจจุบันไทยจัดอยู่ในประเทศที่มีความ
เสี่ยงสูง ผู้ที่เดินทางมาจากไทยต้องกักตัว 21 วัน ในสถานที่ที่ทางรัฐบาลสิงคโปร์จัดไว้ให้ 

------------------------- 
 
ที่มา :  
Prime Minister's Office Singapore - https://www.pmo.gov.sg/Newsroom/PM-Lee-Hsien-Loong-COVID-19-New-
Normal-31-May-2021 
Bloomberg - https://www.bloomberg.com/graphics/covid-resilience-ranking/ 
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