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1.มาตรการเปิดเมือง 
เป้าหมาย กิจกรรมด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1.แผนเปิดเมือง 
อย่างปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เปิดเมืองรองรับการท่องเที่ยว อย่างปลอดภัย 
ก าหนด มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร 
-ตลาดค้าส่ง/คา้ปลีก 
-โรงงาน 
-ท่องเทียวเชิงประวัติศาสตร-์วัฒนธรรม 
-ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
-โรงแรม/รีสอร์ท/หอพัก 
-ร้านอาหาร เครื่องดื่ม 
-ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ 
-โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การแสดง 
-ร้านเสริมสวย หรือตัดผม 
-กิจการสปา นวดเพื่อสุขภาพ 
-ศูนย์ดูแลผูสู้งอายุ และ 
-ระบบบริการขนส่งสาธารณะ 
COVID Free Environment 
Clean and Safe : ก าหนดจุดคัดกรองพนักงาน
และผู้รับบริการ และจุดลงทะเบียน “ไทยชนะ” 
จัดให้มีการบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจล
แอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ ท าความสะอาดจุดสัมผัส
ร่วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และเพ่ิมความถี่ตาม
ความเหมาะสม ก่อนและหลังการใช้และห้องน้ าทุก 
1-2 ชม.  สินค้า อุปกรณ์ใดๆที่ต้องใช้ร่วมกัน  
บริการช าระเงินแบบไร้เงินสด  (Cashless 
payment) 
Distancing : ก าหนดทางเข้า-ออก ให้ชัดเจน และ
มีการคัดกรองแสดงสัญลักษณ์ให้รับผู้ที่คัดกรอง   
จัดเว้นระยะห่างบุคคลและร้านค้าอย่างน้อย 1 
เมตร โดยมีสัญลักษณ์บ่งบอกให้ผู้ใช้บริการมีการ
เว้นระยะห่าง  
จัดท าฉากกั้น จุดผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
Ventilation : จัดให้มีการระบายอากาศที่
เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก 
จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดและน า
ขยะไปก าจัดให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจ าทุกวัน 
 
COVID Free Personnel 

ในสัปดาห์นี้ มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร 
(Covid Free Setting) เตรียมความพร้อมเปิด
เมืองสมุทรสาคร  45 Setting (3,202แห่ง) 
มีการตรวจประเมินสถานประกอบการ/ชุมชน 
ตามมาตรการ DMHTTAในพ้ืนที่ จังหวัด
สมุทรสาคร  
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 79 
ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ21 
  1.อ าเภอเมือง ร้อยละ 80.77 
  2.อ าเภอกระทุ่มแบน ร้อยละ 73.42 
  3.อ าเภอบ้านแพ้ว ร้อยละ 81.52  
-ตลาด ตรวจทั้งหมด แยกเป็นประเมินตนเอง 
43 แห่ง ผ่าน 34 แห่ง (79%) เจ้าหน้าที่
ประเมิน 65 แห่ง ผ่าน 45 แห่ง (69.2%) 
-ร้านอาหาร ตรวจทั้งหมด แยกเป็นประเมิน
ตนเอง 428 แห่ง ผ่าน 387 แห่ง (90.4%) 
เจ้าหน้าที่ประเมิน 52 แห่ง ผ่าน 44 แห่ง 
(84.6%) 
-ห้างสรรพสินค้าตรวจทั้งหมด แยกเป็น
ประเมินตนเอง 221 แห่ง ผ่าน 215 แห่ง 
(97.2%) เจ้าหน้าที่ประเมิน 10 แห่ง ผ่าน 10 
แห่ง (100%) 
-ขนส่งสาธารณะ ตรวจทั้งหมด แยกเป็น
ประเมินตนเอง 4 แห่ง ผ่าน 4 แห่ง (100%) 
เจ้าหน้าที่ประเมิน 4 แห่ง ผ่าน 3 แห่ง (75%) 
-แหล่งท่องเที่ยว ตรวจทั้งหมดโดย เจ้าหน้าที่
ประเมิน 9 แห่ง ผ่าน 9 แห่ง (100%) 
-ฟิตเนส/ยิม ตรวจทั้งหมดโดยแยกเป็นประเมิน
ตนเอง 18 แห่ง ผ่าน 18 แห่ง (100%) 
เจ้าหน้าที่ประเมิน 6 แห่ง ผ่าน 6 แห่ง (100%) 
-โรงภาพยนตร์ ตรวจทั้งหมดโดยแยกเป็น
ประเมินตนเอง 7 แห่ง ผ่าน 7 แห่ง (100%) 
เจ้าหน้าที่ประเมิน 3 แห่ง ผ่าน 3 แห่ง (100%) 
-ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง ตรวจทั้งหมดโดยแยกเป็น
ประเมินตนเอง 180 แห่ง ผ่าน 163 แห่ง 
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มีภูมิคุ้มกัน : พนักงานทุกคนต้องได้รับวัคซีน    
ครบ 2 โดส มาแล้วอย่างน้อย 14 วันหรือมีประวัติ
ติดเชื้อ COVID-19 มาก่อน ไม่เกิน 3 เดือน 
ไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง : คัดกรองความเสี่ยง 
ด้วย TST หรือ APP อ่ืนๆทุกวัน ผู้ให้บริการตรวจ 
ATK ทุก 7 วัน จ านวน 4 ครั้ง หลังจากนั้นทุก     
15 วัน 
UP-DMHTT : มีผู้รับผิดชอบก ากับติดตามปฏิบัติ
ตามมาตรการที่ก าหนดโดยเคร่งครัด งดรวมกลุ่ม
ขณะปฏิบัติงาน ระหว่างพัก / งดรับประทาน
อาหารร่วมกันและงดท างานข้ามเขต / แผนก มี
การลงทะเบียนเข้า - ออก สถานที่ด้วย
แอปพลิเคชั่น หรือสมุดลงทะเบียนทุกครั้ง 
 
COVID Free Customer 
คัดกรองความเสี่ยงและลงทะเบียน “ไทยชนะ”
ก่อนเข้าใช้บริการ ฉีดวัคซีนครบ 2 โดส มาแล้ว
อย่างน้อย 14 วัน หรือมีผลตรวจ ATK ภายใน 72 
ชั่วโมง 
 
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.2 มาตรการปลอดภัยส าหรับพ้ืนที่หน่วยงาน    
ด้านสาธารณสุข (COVID Free Area) ในส านักงาน

(90.56%) เจ้าหน้าที่ประเมิน 96 แห่ง ผ่าน 80 
แห่ง (83.4%) 
-สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตรวจทั้งหมดโดยแยก
เป็นประเมินตนเอง 150 แห่ง ผ่าน 113 แห่ง 
(75.3%) เจ้าหน้าที่ประเมิน 10 แห่ง ผ่าน 10 
แห่ง (100%) 
-โรงเรียน ตรวจทั้งหมด 185 แห่ง ตรวจ
ประเมินแล้ว  176 แห่ง คิดเป็น 95.15 %
ได้รับการอนุมัติ ให้เปิดแล้ว 176 แห่ง (100%) 
จากการตรวจประเมินมาตรการสถานประกอบ 
ได้รับเครื่องหมาย SHA จ านวน 135 แห่ง และ  
SHA+ จ านวน 43 แห่ง 
-ภัตตาคาร/ร้านอาหาร SHA 88 แห่ง /SHA+ 
21 แห่ง 
-โรงแรมที่พักและสถานที่ท่องเที่ยว  SHA 4 
แห่ง /SHA+ 1 แห่ง 
-นันทนาการและท่องเที่ยว SHA 1 แห่ง 
/SHA+ 1 แห่ง 
-ยานพาหนะ SHA จ านวน 17 แห่ง และ  
SHA+ จ านวน 14 แห่ง 
-บริษัทน าเที่ยว SHA จ านวน 1 แห่ง 
-สุขภาพและความงาม SHA จ านวน 9 แห่ง 

SHA+ จ านวน 1 แห่ง 
-ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า SHA จ านวน 8 
แห่ง SHA+จ านวน 3 แห่ง 
-การจัดกิจกรรม/ประชุม SHA 1 แห่ง /SHA+ 
1 แห่ง 
-ร้านค้าของที่ระลึก และร้านอ่ืนๆ SHA จ านวน 
17 แห่ง SHA +จ านวน 2 แห่ง 
 
1.2  ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนด ภาครัฐ 
ทุกแห่ง ผ่านร้อยละ 100 สัปดาห์ที่แล้ว และ
คงรักษาสภาพได้ ร้อยละ 100 
รพ.เอกชนทุกแห่งด าเนินการประเมิน Covid 
free setting  ครบทุกแห่ง 
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สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาล
สมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาล
บ้านแพ้วฯ และรพ.สต.ทุกแห่ง 
 
 
 
2.Strengthening เมือง 
2.1 การป้องกันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
- เครือข่ายตาสับปะรด  
 
 
 
- มาตรการ GFP โรงงาน ,nasal spray 

,mouth spray 
 

2.2 ระบบการ monitor & responsed 
- รายงานสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อ ภายใน   

3 ชั่วโมง 
- สามารถสอบสวนโรคให้ได้ทันภายใน 24 

ชั่วโมง และกรณีภายในชุมชนสอบสวนโรคให้
ได้ทันภายใน 12 ชั่วโมง มากกว่าเท่ากับร้อยละ 
90  และจัดท า TL ให้ได้ร้อยละ 100  

- จัดการก าจัดเชื้อในพ้ืนที่การระบาด ภายใน  
24 ชั่วโมงและใช้ nasal spray ,mouth 
spray ในกลุ่ม HRC ทุกราย 

 
2.3 การให้วัคซีนในกลุ่ม608 ได้ครอบคลุม
เป้าหมาย 
 
 
2.4  วางแผนการบริหารจัดการเตียงรักษาพยาบาล 
และการจัดการเตียงในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 
 
 
 

 
 
2.1 ส ารวจ/ตรวจสอบ/การป้องกันแรงงานต่าง
ด่าวผิดกฎหมายหลบหนีเข้าเมืองโดยภาคี
เครือข่ายตาสับปะรด  อสพ. ผู้น าชุมชนใน
ท้องถิ่นคอยสังเกตการณ์และรายงานประจ าวัน
ต่อผู้บังคับบัญชา 
 
-ด าเนินการตามมาตรการ GFP อย่างเข้มข้น
โดยร่วมมือกับทางอุตสาหกรรมจังหวัดและ
แรงงานจังหวัด 
2.2 ด าเนินการได้ตามระยะเวลา ที่ก าหนด 
กรณสีอบสวนโรคภายในชุมชนให้ได้ทันภายใน 
12 ชั่วโมง ด าเนินการไดร้้อยละ 95 ช่วงปลาย
สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 การให้วัคซีนในกลุ่ม 608 ได้ครอบคลุม
เป้าหมาย ร้อยละ 87.55 คงเหลือจาก
เป้าหมาย (ร้อยละ 90) 4,222 คน 
 
2.4 เป็นไปตามแผนการส ารองเตียงรองรับการ
ระบาด ระดับ 1 จ านวน 58 เตียง ระดับ 2 
จ านวน 115 เตียง ระดับ 3 เตียงสีแดง 138 
เตียง, Isolate room 298 เตียง รวม 436 
เตียง ระดับ 4 ปรับเตียงระดับ 3 และเพ่ิมเตียง 
cohort ร้อยละ 30 จ านวน 655 เตียง ร้อยละ 
40 จ านวน 872 เตียง ร้อยละ 50 จ านวน 
1,090 เตียง 
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2.โรงเรียนทุก
ระดับสามารเปิด
เรียนในรูปแบบ 
On site ตาม
มาตรการความ
ปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

 
 
 
2.6 ใช้แนวทาง Universal prevention , nasal 
spray ,mouth spray 
2.7 มีแผนเผชิญเหตุในโรงเรียนทุกระดับในจังหวัด
สมุทรสาคร 
ส าหรับการเปิดเรียนครั้งแรก นักเรียนจะต้องได้รับ
การตรวจ ATK ครบทุกคน 
**ส าหรับผลเป็นบวกให้ปฏิบัติดังนี้ 
-แยกนักเรียนไว้ในห้องพักคอยทันที แจ้งผู้ปกครอง 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และสถานพยาบาลคู่สัญญา
จัดรถรพ.เพ่ือรับนักเรียนตรวจ RT-PCR ระหว่างรอ
ผลให้แยกกักตัวที่รพ.หรือที่บ้าน 
-กรณีติดเชื้อในห้อง 1 รายขึ้นไป ด าเนินการปิด
ห้องเรียนที่พบผู้ป่วยอย่างน้อย 24 ชม.ไม่เกิน 3 วัน  
ท าความสะอาด/ฆ่าเชื้อห้องเรียน  
และพ้ืนที่ตามTime line ประเมิน TSC Plus และ
ประเมิน TST ทุกคนในห้องเรียนที่พบผู้ป่วย  งด
กิจกรรมรวมกลุ่มระหว่างห้องเรียนแยกรับประทาน
อาหาร ไม่ใช้เครื่องปรับอากาศ/ถ้าใช้ต้องเปิด
หน้าต่างระบายอากาศช่วงพัก  
-กรณีติดเชื้อมากกว่า 1 ห้อง ด าเนินการปิด
ห้องเรียนที่พบผู้ป่วยหรือทั้งชั้นอาคาร อย่างน้อย 
24 ชม.ไม่เกิน 3 วัน  ท าความสะอาด/ฆ่าเชื้อ
ห้องเรียน/พ้ืนที่ตาม Time line  ประเมิน TSC 
Plus  และประเมิน TST ทุกคน /ทุกวันใน
ห้องเรียนที่พบผู้ป่วย  งดกิจกรรมกลุ่มระหว่าง
ห้องเรียน แยกรับประทานอาหาร ไม่ใช้
เครื่องปรับอากาศ  
**ส าหรับผลเป็นลบให้ปฏิบัติดังนี้ (พบผู้ติดเชื้อ) 
-ค้นหาผู้สัมผัส นักเรียน/คร/ูผู้ปกครอง  
-หากไม่ใช้ผู้สัมผัส นร.มาเรียนได้ตามปกติ 
-หากพบว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ า (LRC) ด าเนินการ
ตามมาตรการ DMHTT เคร่งครัด TST ทุกวัน ถ้าไม่
มีไข้มาตรวจแล้วมาเรียนได้ตามปกติและให้แยก

2.6 ส่งเสริม ให้มีการใช้กับกลุ่ม HRC ทั้ง 3 
อ าเภอ ตามมาตรการที่ก าหนด 
2.7 ในสัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วย COVID-19 ใน
สถานศึกษา ทั้ง On site Online จ านวน 238 
ราย แยกเป็น เพศชาย 122 ราย เพศหญิง 
116 ราย  ไม่พบผู้เสียชีวิต ค่าเฉลี่ยการติดเชื้อ 
3.6 ราย/วัน 
พบผู้ติดเชื้อสูงสุด คือ อ.เมือง 118 ราย 
รองลงมา อ.กระทุ่มแบน 88 ราย และรักษาใน
รพ.สมุทรสาคร 61 ราย รองลงมา รพ.กระทุ่ม
แบน 44 ราย 
การติดเชื้อของนักเรียนส่วนใหญ่เปิดเรียนแบบ 
Online พบว่าเกิดจากการติดเชื้อจาก
ครอบครัว ที่ไม่ใช้ติดเชื้อในโรงเรียน จาก
สถานการณ์หยุดยาวปีใหม่ ปัจจุบันยังไม่ได้รับ
การรายงานมีการระบาดในโรงเรียน (ข้อมูล ถึง
วันที่ 21 มกราคม 2565) 
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รับประทานอาหาร  
-หากพบว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (HRC) ติดตาม
ประวัติการรับวัคซีน  
 
วัคซีนครบ : ด าเนินการตามมาตรการ DMHTT 
เคร่งครัด TST ทุกวัน ถ้าไม่มีอาการมาเรียนได้
ตามปกติและให้แยกรับประทานอาหาร  
ตรวจครั้งที่ 2  (5วัน) ด้วย ATK ,RT-PCR ผลบวก 
ให้เข้ารพ.รักษา หากผลลบ ให้ด าเนินการตามมาตร 
DMHTT ประเมิน TST ทุกวัน มาเรียนตามปกติ 
แยกรับประทานอาหาร ตรวจครั้งที ่3 (10วัน)ด้วย 
ATK ,RT-PCR หากผลลบ ให้มาเรียนได้ตามปกติ 
 
วัคซีนไม่ครบ :  ด าเนินการกักตัวที่บ้าน 10 วันถ้ามี
อาการไข้ให้มาตรวจ และปฏิบัติตามมาตรการ 
DMHTT ตรวจครั้งที่ 2 (5 วัน) ด้วย ATK , RT-
PCR ผลบวก ให้เข้ารพ.รักษา หากผลลบ ให้กักตัว
ที่บ้าน 10 วัน ถ้ามีไข้ให้มาตรวจ และด าเนินการ
ตามมาตร DMHTT ตรวจครั้งที ่3 (10วัน)ด้วย ATK 
, RT-PCR หากผลลบ ให้มาเรียนได้ตามปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค  

เป้าหมาย กิจกรรมด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
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เป้าหมาย กิจกรรมด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
2.การเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม
โรค ไม่ให้เกิดการ
แพร่กระจายเชื้อ
หรือการระบาดได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เฝ้าระวังประชาชนกลุ่มเสี่ยง/อาชีพเสี่ยง/
ต่างชาติ/ และเฝ้าระวังในพ้ืนที่เสี่ยง ได้แก่ ตลาด 
ร้านอาหาร โรงงาน/สถานประกอบการ ขนส่ง
สาธารณะ โรงเรียน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เรือนจ า สถานที่ออกก าลังกาย สถานบันเทิง 
สนามชนไก่ สนามมวย สนุกเกอร์ ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ด่านหน้า บุคลากรทางการแพทย์ โดย มี
มาตรการดังนี้  
2.1 ผู้รับการบริการผ่านการ Thai Stop COVID 
Plus /ลงทะเบียนไทยชนะก่อนเข้าสถานที่ทุกครั้ง 
2.2 ตรวจคัดกรองในประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดย 
Active Surveillance (วิธี ATK) ในกลุ่ม บุคลากร
ทางการแพทย์ กลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้ท างานใน
สถานประกอบการ กลุ่มอาชีพเสี่ยงที่สัมผัสกับ
ผู้คนมาก โดยมีหลักการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 

2.3 ด าเนินการตามมาตรการ SHA  DMHTT GFP 
อย่างเข้มข้นทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
โดยมีทีมตรวจประเมินและติดตาม จัดตั้ง
คณะท างานในระดับอ าเภอ โดยบูรณาการร่วมกับ 
อุตสาหกรรมจังหวัด แรงงานจังหวัด สาธารณสุข
จังหวัดและทีมอ าเภอ ตัวแทนจากสถาน

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ความถี ่
บุคลากรทาง
การแพทย ์

ทุกคน  ทุก 1 สัปดาห ์โดย
หน่วยบรกิาร 

กลุ่มเปราะบางและ
อาชีพเสี่ยง 

สุ่ม รพ.
สต.ละ 10 
ตัวอยา่ง 

สัปดาห์ละ 1 วัน 

ผู้ท างานในสถาน
ประกอบการ 

ขนาด S 
10 คน
ขนาด M 
20 คน
ขนาด L 
50 คน 

สัปดาห์ละ 1 วัน 
 

ตลาด/แพกุ้งแพ
ปลา/แคมป์คนงาน 

10 
ตัวอยา่ง / 
1 setting 

สัปดาห์ละ 1 วัน  

กลุ่ม ARI PUI 
Pneumonia  

ทุกราย ตลอดเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 ยังคงด าเนินการต่อเนื่องตาม
มาตรการที่ก าหนด 
2.2 ยังคงด าเนินการต่อเนื่องตาม
มาตรการที่ก าหนดพบผู้ติดเชื้อ 
-ในชุมชน จ านวน 79 ราย 
-ในสถานประกอบการ 20 ราย 
-นอกจังหวัด 52 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 ในสัปดาห์นี้พบการระบาดใน
โรงงานในเขต ต.อ้อมน้อยและได้
ด าเนินการ Bubble & Sealed เป็น
เวลา 7 วัน (กรณ ีรง.ศรีนานาพรฯ) 
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เป้าหมาย กิจกรรมด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
3. เฝ้าระวัง 
ป้องกัน และ
ควบคุมโรค อย่าง
สูงสุด ในกรณีพบผู้
ติดเชื้อในพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกอบการทุกขนาด ทุกแห่ง มาร่วมกัน
ด าเนินการอย่างยั่งยืน มีการจัดประชุมและส่งผล
การด าเนินงานทุกเดือนไปยัง คกก.โรคติดต่อ
จังหวัดและหากมีรายงานผู้ติดเชื้อในสถาน 
ประกอบการ มากกว่า  
10% ให้ใช้มาตรการ Bubble & Sealed ทันที  
 
3. เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค อย่างสูงสุด 
ในกรณีพบผู้ติดเชื้อในพ้ืนที่ โดยการ 
3.1 ส่งตรวจหาเชื้อเพ่ือค้นหาผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัส
ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อให้เร็วที่สุด ด้วยการตรวจ ATK 
3.2 การสอบสวนโรคให้ทัน ภายใน 1 วัน จัดท า
รายงานสอบสวนโรค และจัดท า timeline  กรณี
ในชุมชนสอบสวนโรคให้ทัน ภายใน 12 ชั่วโมง 
 
 
3.3 มีระบบติดตามผลตรวจ High risk การ
Monitor High risk และ Low risk ที่มีมาตรฐาน 
โดยมีฐานข้อมูลที่สามารถเข้าดูและติดตามข้อมูล
ได้แบบ Real time และรายงานผลเป็น 
Dashboard โทรศัพท์ติดตามผู้ป่วย ทุก 10 วัน 
เพ่ือดูว่ามีผู้ป่วยรายใดเป็น Positive และให้ทีม
สอบสวนโรคปฏิบัติการควบคุม 
3.4 ใช้ 0.6% Povidone iodine nasal spray 
เพ่ือป้องกันและฆ่าเชื้อในกลุ่มเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ า ใน
ผู้สัมผัสร่วมบ้าน/สถานที่ท างาน  และติดตาม HR 
ที่ผลตรวจเป็นลบให้ปฏิบัติ DMHTT อย่าง
เคร่งครัดและดูแลให้ Quarantine ให้ครบ 10 วัน   
 
3.5 ท า Spot map สถานที่เสี่ยง ที่พบผู้ป่วย
ยืนยันด้วยสีแดงกรณีพบผู้ติดเชื้อ 50 รายขึ้นไป 
ยืนยันด้วยสีส้มกรณีพบผู้ติดเชื้อ 31-49 รายขึ้นไป 
ยืนยันด้วยสีเหลืองกรณีพบผู้ติดเชื้อ 11-30รายขึ้น
ไป ยืนยันด้วยสีเขียวกรณีพบผู้ติดเชื้อ 1-10รายขึ้น
ไปและยืนยันด้วยสีขาวกรณีไม่พบผู้ติดเชื้อ 
3.6 แจ้งให้เจ้าของสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยัน ท า

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 ด าเนินการต่อเนื่องตามมาตรการที่
ก าหนด 
3.2 การสอบสวนโรคในสัปดาห์นี้ 
ผลการด าเนินการสัปดาห์นี้มีผู้ติดเชื้อ
เพ่ิมมากข้ึน การสอบสวนโรคบางวัน
เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
3.3 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากการสอบสวน 
ตรวจแล้ว 161 ราย 
 
 
 
 
 
3.4 ในสัปดาห์นี้ได้ด าเนินการจัดส่ง 

Povidone iodine nasal spray 
(สสอ.กระทุ่มแบน) ในโรงงานที่พบผู้ติด
เชื้อ 
 
 
3.5 สัปดาห์นี้การกระจายตัวผู้ติดเชื้อ
เพ่ิมข้ึน พบเป็น 
สีแดง 1 ต าบล ในต าบล อ้อมน้อย 
สีส้ม  3 ต าบล  นาดี ,มหาชัย ,ท่าทราย 
สีเขียว 25 ต าบล และสีขาว 4 ต าบล 
 
3.6 ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนด 
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เป้าหมาย กิจกรรมด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
ความสะอาดและท าลายเชื้อในสิ่งแวดล้อมทันท ี
พร้อมทั้ง มี อปท. ทีมรพ.สต. ก ากับดูแล 
3.7 การป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดใน รพ. 
- มีจุดตรวจคัดกรองก่อนเข้ารพ.จุดเดียว ให้มี
บริการแอลกอฮอล์เจล หรือจุดล้างมือ ก่อนเข้าใน
พ้ืนที่รพ. 
- ให้บุคลากร รพ. ผู้ป่วย และญาติท่ีมาเฝ้า สวม
หน้ากากอนามัยชนิด Surgical mask ตลอดเวลา 
ไม่ใช้ mask ผ้า  
- ไม่อนุญาตให้ญาติเยี่ยมยกเว้นคนเฝ้าไข้ 1 คน 
- บุคลากรทางการแพทย์ต้องได้รับวัคซีนครบ โดย
ได้รับ booster dose ตามก าหนดทุกคน 
3.8 ในสัปดาห์นี้มีการปรับมาตรการการเข้าเยี่ยม
ญาติสามารถเข้าเยี่ยมแบบสถานที่ได้โดย
ด าเนินการตามมาตรการ DMHTT อย่างเข้มงวด 
เข้าเยี่ยมได้ครั้งละ 15 คนและต้องมีการจองนัด
ล่วงหน้า 
-มาตรการส าหรับผู้ต้องขังแรกรับ เรือนจ าจัดท า
สถานที่แยกกักตัวเป็นเวลา 21 วัน ก่อนเข้าสู่
เรือนจ า และอีก 10 วันในแดนแรกรับ ก่อนปล่อย
สู่แดนปกติ ไม่ปล่อยผู้ต้องขงัขั้นดีไปท างานหรือ
พบปะญาตินอกเรือนจ า เมื่อครบก าหนดรับโทษ
ต้องตรวจด้วย ATK และ ให้กักตัวในแดนแรกรับ
ให้ครบ 10 วัน 
- เจ้าหน้าที่ในเรือนจ าทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบ 
โดยได้รับ booster dose ตามก าหนดทุกคน 
- กรณีมีรายงานผู้ป่วยยืนยันตั้งแต่ 1 ราย ให้ seal 
เรือนจ า ทันท ีและตรวจ ATK ,RT-PCR / ตรวจ 
Antibody ตามข้ันตอน 

 
 
3.7 ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8 ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนด 
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3.การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
เป้าหมาย กิจกรรมด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

3.เร่งบริหารและ
ด าเนินการกระจาย
และฉีดวัคซีนแต่ละ
จุดฉีดให้ได้ตาม
เป้าหมาย และ
ไม่ให้มีวัคซีนเหลือ
คงค้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- กลุ่ม 60(8) ให้ได้ความครอบคลุมร้อยละ 90 
 
- กลุ่ม607 เข็ม 2 ให้ได้ความครอบคลุมร้อยละ 90 
- บุคลากรทางการแพทย์ได้รับวัคซีนคลอบคลุม
เป้าหมายที่ก าหนด 
 
- เด็กอายุ 12 -17 ปี ได้รับวัคซีน Pfizer ตาม
เป้าหมาย ครอบคลุม ร้อยละ 90  
 
-  วางแผนการฉีดวัคซีนเข็ม 1 ให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 อ าเภอ 
 
 
 
 
 
 
-วางแผนการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ในประชาชนทั่วไป 
แบบลงทะเบียน QR code และเตรียมฉีดกระตุ้น
เข็ม 4 ในบุคลากรทางการแพทย์/เจ้าหน้าที่ด่าน
หน้า/ผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภูมิคุ้มกันต่ าและรับเข็ม 3 
มาแล้ว 3 เดือนขึ้นไป 
 
- เพ่ิมการส ารวจข้อมูลเด็กอายุ 5-11 ปี ที่
ผู้ปกครองประสงค์จะให้ฉีดวัคซีน PZ 
 
 

 ผลงานการฉีดวัคซีน ภาพรวมกลุ่ม 
-กลุ่ม 60(8)ร้อยละ 87.55 
  (เป้าหมายร้อยละ 90) เข็ม 1 
-กลุ่ม 607 เข็ม 2 ร้อยละ 80 
-บุคลากรทางการแพทย์ ร้อยละ 96.96 
 
 
-เด็กนักเรียน12-17 ปี ร้อยละ 92.51 
 
 
-ประชากรไทยในจังหวัดสมุทรสาคร 
ได้รับการฉีดวัคซีน 
อ.เมือง ร้อยละ 88.92 
อ.กระทุ่มแบน ร้อยละ 100.31 
อ.บ้านแพ้ว 87.73 
-ประชากรต่างด้าวในจังหวัด ได้รับการ
ฉีดวัคซีนร้อยละ 92.11 
 
-จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบจะต้องลงทะเบียนฉีดก่อนและนัด
ฉีดทุกวันพุธ  (50-100 คน หรือให้ได้มาก
ที่สุด) 
 
 
 
-โดยจัดให้ลงทะเบียนก่อนมารับวัคซีน 
 
 

 
 
4.การรักษาพยาบาล 

เป้าหมาย กิจกรรมด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
4.1 การรับผู้ป่วย
เข้ารับการรักษา 
โดยแนวทางการ

4.1 รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตาม
ระดับความรุนแรงของโรคและให้การดูแลรักษา
ผู้ป่วย 

-สถานการณ์การรักษาผู้ป่วยเข้ารับการ
รักษาในถานพยาบาลระดับต่างๆใน
จังหวัด สะสมตั้งแต่ 1 เมษายน - 21
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รักษาของกรมการ
แพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 การบริหาร
จัดการเตียงและ
การส ารองเตียง
เพียงพอ พร้อมใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 กลุ่มภารกิจรักษา ทั้ง Case Management 
และรพ.เอกชน ให้วางแผนคงจ านวนเตียงเพื่อ
รองรับผู้ป่วยโควิด 30% ของจ านวนประชากรใน
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ หรือ 30% ของจ านวนเตียง 
Maximum capacityที่เคยเกิดขึ้นในช่วงที่มีการ
ระบาดสูงสุด ทั้งในระดับ CI / รพ.สนาม / รพ.ทุก
แห่ง รวมทั้งสถานที่กักตัว (Local Quarantine)
ด้วย  
4.3 การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในการระบาด
ระลอกใหม่ โดยพิจารณาตามระดับความรุนแรง
ของการแพร่ระบาดในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร  
ตามมาตรการเปิดเมือง 
สีแดง จ านวน 138 เตียง 
สีเหลือง จ านวน 298 เตียง (รพ.) 
           จ านวน 400 เตียง (รพ.สนาม) 
สีเขียว จ านวน 3,158 เตียง 
รวม 3,994 เตียง 
 
4.4 ติดตามและรายงานแยกสถานที่ตรวจและการ
แยกกักตัวของผู้ติดเชื้อที่รายงานผล Lab  

มกราคม 2565 จ านวน 97,380 ราย 
เสียชีวิต1,163 ราย(+0) อยู่ระหว่าง
การรักษา จ านวน 1,188  ราย และ
รักษาหาย จ านวน 95,029 ราย  
ในสัปดาห์นี้สถานการณ์ผู้ป่วยที่เข้ารับ
การรักษา แยกเป็นผู้ป่วย 
Severe 5 ราย (ร้อยละ0.99) 
Moderate  44 ราย (ร้อยละ 8.75) 
Mild 440 ราย(ร้อยละ 87.48) 
Asymptomatic 14 ราย(ร้อยละ 
2.78) 
 
4.2 สถานการณ์การครองเตียง (ข้อมูล 
ณ วันที่ 21 ม.ค.65) อัตราการครอง
เตียง 503/1,265 (ร้อยละ 39.76) 
เตียงว่าง 762 เตียง   
รัฐ : 151/211 (ร้อยละ 71.56) 
เอกชน 352/1,054 รอ้ยละ 33.40) 
 
 
4.3 ด าเนินการวางแผนส ารองเตียง
รองรับผู้ป่วยโควิด 
-รพ.สนาม จ านวน 1,345 เตียง 
-CI จ านวน 2,212 เตียง 
-FAI จ านวน 36,032 เตียง  
 
 
 
 
 
4.4 ติดตามและรายงานแล้วจ านวน 
122 ราย (ข้อมูล 22 มกราคม 2564) 

 
5.การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย 

เป้าหมาย กิจกรรมด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
5.การบูรณาการ 5.1 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  5.1 ในสัปดาห์นี้จาก คกก.โรคติดต่อระดับ
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การท างานก าหนด
มาตรการป้องกัน
และควบคุมการ
แพร่ระบาด 

เพ่ือออกค าสั่ง/ประกาศ/มาตรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด  
ประกาศให้ปฏิบัติตามค าสั่งจ.สมุทรสาคร 
ฉบับที ่80 ลงวันที่ 13 ม.ค.2565 ดังนี้ 
1. ให้ผู้ที่ได้รับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR หรือ
วิธี Antigen Test Kit (ATK) แล้วผลเป็นบวก  
ซึ่งถือว่าเป็นผู้ติดเชื้อ แยกกักในสถานที่ท่ี
ก าหนด ดังนี้  
    (1) กรณีพนักงานของสถานประกอบการ 
ให้แยกกัก ณ รพ.สนามส าหรับแยกกัก 
ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
โรงงานหรือสถานประกอบการ (FAI) หรือ
สถานที่ที่แพทย์ผู้รับการรักษาก าหนด โดย
ความเห็นชอบของคกก.โรคติดต่อจ.
สมุทรสาคร และให้มีการควบคุม ดูแล 
พนักงานงานของสถานประกอบการให้แยก
กักจนครบก าหนด 
    (2) กรณีประชาชนทั่วไป ให้แยกกัก ณ ที่
พ านักอาศัยหรือรพ.สนามในชุมชน 
ตามท่ีแพทย์ผู้รับการรักษาหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากคกก.โรคติดต่อจ.สมุทรสาคร 
แล้วแต่กรณีก าหนด โดยพิจารณาจากแนว
ทางการแยกกักท่ีบ้าน (Home Isolation) 
และการแยกกักในชุมชน (Community 
Isolation) ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
2. ห้ามผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ที่แยกกัก ออกจากสถานที่แยกกักตามข้อ 
1 เว้นแต่ครบก าหนดการแยกกัก หรือได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ   
3. ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ออก
ค าสั่งให้ผู้ที่มีผลเป็นบวกจากการตรวจด้วยวิธี  
RT-PCR หรือวิธี Antigen Test Kit (ATK) 
เข้ากักตัวในสถานที่ที่ก าหนดตามข้อ 1 ทุก
ราย 
 
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 (1) และ (2) 
มีโทษตามนัยมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ
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5.2 ศบค.ปรับระดับพ้ืนที่ควบคุมใน
ราชอาณาจักร เริ่ม 24 มค 65  
พ้ืนที่ควบคุม 44 จังหวัด   
พ้ืนที่น าร่องท่องเที่ยว 8 จังหวัด 
พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง 25 จังหวัด 
*จังหวัดสมุทรสาครยังคงเป็นพ้ืนที่ สีส้ม  
(พ้ืนที่ควบคุม)  
ทุกพ้ืนที่ต้องเน้นย้ ามาตรการการป้องกัน
ควบคุมโรค Universal Prevention, 
COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด 
 
 
 

โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินสองหมื่นบาท และผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามข้อ 2  
มีโทษตามนัยมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ัง
ปรับ และมาตรา 18 แห่งพระราชก าหนดการ
บริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
 
ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะคลี่คลาย
หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง 
5.2 ในสัปดาห์นี้ยังคงพ้ืนที่ สีส้ม (พ้ืนที่
ควบคุม) 
-ประกาศขยายเวลาใช้ พรก.ฉุกเฉินเพ่ิมอีก 2 
เดือน 1 กพ. - 31 มี.ค. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. ด้านการสื่อสารความเสี่ยง 
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6.สร้างความรอบรู้
ในการป้องกันโรค 

6.1 ผลิตสื่อ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  จัดท า 
One Page ตามข้อสั่งการ IC และประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนการฉีดวัคซีนก่อนฉีด 
โดยฉีดทุกวันพุธ 
6.2 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนให้

6.1 เผยแพร่ Infographics ผ่านทาง 
facebook  และประชาสัมพันธ์
กิจกรรม  
 
6.2 เผยแพร่ Infographics ผ่านทาง 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนเผชิญเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 

ระหว่างวันที่ 17-23 มกราคม 2565 

เป้าหมาย กิจกรรมด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
ทราบและปฏิบัติตนได้อย่างปลอดภัย เป็นไปตาม
แนวทาง Moving to COVID – 19 Endermic 
 

facebook   
 
 
 

 


