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1.การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค  

เป้าหมาย กิจกรรมดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 
1.การเฝ้า
ระวัง 
ป้องกัน 
ควบคุมโรค 
ไม่ให้เกิด
การ
แพร่กระจาย
เชื้อหรือการ
ระบาดได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เฝ้าระวังประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร
กลุ่มเสี่ยง/อาชีพเสี่ยง/ต่างชาติ/ บุคลากร
ทางการแพทย์ และเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง 
โดย มีมาตรการดังนี้  
1.1 บุคลากรทางการแพทย์ฯ “ให้แยก

รับประทานอาหารคนเดียว แบบ New 

Normal”  

1.2  ผู้รับการบริการผ่านการ Thai Stop 
COVID 2Plus /ลงทะเบียนไทยชนะก่อนเข้า
สถานที่ทุกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 ดำเนินการตามแนวทางการบริหาร
จัดการ COVID-19 ในสถานประกอบการ 
จังหวัดสมุทรสาคร ระลอก มกราคม 2565 
-สถานประกอบการที่มีพนักงานมากกว่า 50 
คนหรือมีกำลังเครื่องจักรมากกว่า 50 แรงม้า 
หากพบผู้มีอาการไข้ ไอ หายใจเร็วหรือได้รับ
วัคซีน น้อยกว่า 2 เข็ม ให้ตรวจ ATK ทุกคน 
ผลบวกให้เข้า FAI โดย HR ประสานรพ.พี่
เลี้ยง ผลลบให้ฉีดวัคซีน 

แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันโรคภายในจังหวัด 
     
 
 
1.1 สัปดาห์นี้ยังคงดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด 

 
 
1.2 การประเมินสถานประกอบการ/ชุมชน ตาม
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 Thai Stop COVID 2Plus 
(Covid Free Setting) ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร 
ทั้งหมด 52 Setting (3,482 แห่ง) 
มีการตรวจประเมินสถานประกอบการ/ชุมชน ตาม
มาตรการ DMHTTA ในพ้ืนที่ จังหวัดสมุทรสาคร  
ผ่านเกณฑ ์ร้อยละ 80 (2,789 แห่ง) 
ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ20 (693 แห่ง) 
  1.อำเภอเมือง ร้อยละ 82.17  
  2.อำเภอกระทุ่มแบน ร้อยละ 75.30 
  3.อำเภอบ้านแพ้ว ร้อยละ 81.46 
1.3 การดูแลรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ สะสม ใน FAI  
จำนวนเตียงทั้งหมด 5,485 เตียง ผู้ป่วยครองเตียง 108 
ราย คิดเป็นร้อยละ 2.35 (ข้อมูล ณ 7 พฤษภาคม2565 )  
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-สถานประกอบการที่มีพนักงานน้อยกว่า 50 
คนหรือมีกำลังเครื่องจักรน้อยกว่า 50 แรงม้า 
หากพบผู้มีอาการไข้ ไอ หายใจเร็วหรือได้รับ
วัคซีน น้อยกว่า 2 เข็ม ให้ตรวจ ATK ทุกคน 
ผลบวกให้เข้า HI First/CI/FAI โดย HR 
ประสานรพ.พ่ีเลี้ยง ผลลบให้ฉีดวัคซีน  
 

-ตรวจสอบประวัติการรับวัคซีน COVID-19  
กรณีตั้งแต่ 2 เข็มขึ้นไป ไม่ต้องตรวจ ATK 
ให้ใช้มาตรการ DMHT-Temp อย่าง
เคร่งครัด 7 วัน 
กรณีน้อยกว่า 2 เข็ม ตรวจ ATK ด้วยตนเอง 
พบผลบวก แยกกักและรักษา (HI,FAI โดยให้
นายจ้างจัดหาเตียงเท่ากับจำนวนที่รับ
พนักงานใหม่เพ่ือกักตัวให้ครบ 10 วัน 
พบผลลบให้ใช้มาตรการ DMHT-Temp
อย่างเคร่งครัด 7 วัน นัดฉีดวัคซีนให้ครบ
พร้อมเข็มกระตุ้น 
 
2. กำหนด มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร 
(Covid Free Setting) ทั้ง 3 องค์ประกอบ 
COVID Free Environment 
สิ่งแวดล้อมปลอดโควิด 19 
- สะอาดปลอดภัย (Clean and Safe) 
- การเว้นระยะห่าง (Distancing) 
- มีการระบายอากาศท่ีดี (Ventilation 
COVID Free Personnel 
พนักงาน/ผู้ให้บริการปลอดโควิด 19 
- มีภูมิคุ้มกัน ไม่เสี่ยง ไม่ติดเชื้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ในสัปดาห์นี้ จากการตรวจประเมินมาตรการ(Covid 
Free Setting) ทั้ง 3 องค์ประกอบ 
สถานประกอบการ/ชุมชน  
ได้รับเครื่องหมาย SHA จำนวน 194 แห่ง และ  
SHA+ จำนวน 52 แห่ง 
-ภัตตาคาร/ร้านอาหาร SHA 99 แห่ง /SHA+ 
26 แห่ง 
-โรงแรมที่พักและสถานที่ท่องเที่ยว  SHA 4 แห่ง 
/SHA+ 1 แห่ง 
-นันทนาการและท่องเที่ยว SHA 1 แห่ง /SHA+ 1 แห่ง 
-ยานพาหนะ SHA จำนวน 18 แห่ง และ  
SHA+ จำนวน 15 แห่ง 
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2. เฝ้าระวัง 
ป้องกัน และ
ควบคุมโรค 
อย่างสูงสุด 
ในกรณีพบผู้
ติดเชื้อใน
พ้ืนที่ 
 
 
 
 
 

- พนักงานในสถานประกอบการ(โดยเฉพาะ
กิจการกลุ่มเสี่ยงสูง) ต้องฉีดวัคซีนครบตาม
เกณฑ ์หรือมีผลการตรวจ ATK ทุก 7 วัน 
- ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT-Temp 
COVID Free Customer 
ผู้ใช้บริการปลอดโควิด 19 
- มีภูมิคุ้มกัน ไม่เสี่ยง ไม่ติดเชื้อ 
- ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ในกิจการกลุ่มเสี่ยง
สูงต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลการ
ตรวจ ATK 
- ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT-Temp 
- มาตรการปลอดภัยสำหรับพ้ืนที่หน่วยงาน    
ด้านสาธารณสุข (COVID Free Area) ใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 
โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่ม
แบน โรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ รพ.สต.ทุกแห่ง 
และโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง 
 
2. เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค อย่าง
สูงสุด ในกรณีพบผู้ติดเชื้อในพ้ืนที่ ดำเนินการ
ตามแนวทางการสอบสวนและควบคุมโรค 
COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร ระลอก
มกราคม 2565 
2.1 ส่งตรวจหาเชื้อ ด้วยการตรวจ ATK 
เฉพาะในกลุ่มผู้มีอาการค่อนข้างรุนแรง 
(Severe case)  
2.2 การสอบสวนโรค 
 - ปรับการสอบสวนเฉพาะในรายที่ใส่ท่อช่วย
หายใจ หรือเสียชีวิต หรือ สงสัย VOC ราย
ใหม่ในช่วง แรกๆ  

-บริษัทนำเที่ยว SHA จำนวน 1 แห่ง 
-สุขภาพและความงาม SHA จำนวน 10 แห่ง SHA+ 
จำนวน 1 แห่ง 
-ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า SHA จำนวน 8 แห่ง 
SHA+จำนวน 3 แห่ง 
-กีฬาเพ่ือการท่องเที่ยว SHA 1 แห่ง /SHA+ 1 แห่ง 
-การจัดกิจกรรม/ประชุม SHA 1 แห่ง /SHA+ 1 แห่ง 
-ร้านค้าของที่ระลึก และร้านอ่ืนๆ SHA จำนวน 54 แห่ง 
SHA + จำนวน 3 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 ดำเนินการตามมาตรการที่กำหด 
 
 
 
 
 
  
2.1 สัปดาห์นี้ยังคงดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด        
     สำหรับผู้ปว่ยที่อาการ Severe case  
     จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80 
 2.2 สัปดาห์นี้ยังคงดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด  
ผู้เสียชีวิต พบมาในผู้สูงอายุ มากกว่า 70 ปีขึ้น ได้รับ
วัคซีนแล้ว จำนวน 35 ราย ไม่ได้รับวัคซีนจำนวน 42 
ราย รวม 77 ราย (ข้อมูล 1 มค. -6 พค.2565) 
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- ให้มีการสอบสวนการระบาดที่เป็นกลุ่ม
ก้อน(Cluster) และมีอาการรุนแรง ตั้งแต ่5 
รายขึ้นไป กรณีพบ HRC ที่มีอาการไข ้และ
ทางเดินหายใจปานกลาง-รุนแรง จึงทำการ
ตรวจ ATK ต่อไป 
- จัดการกำจัดเชื้อในพื้นที่การระบาด ภายใน 
24 ชั่วโมง และใช้ nasal spray ,mouth 
spray ในกลุ่ม HRC ทุกราย พร้อมจัดทำ
รายงานสอบสวนโรค และจัดทำ timeline 
ให้ได้ร้อยละ 100 
2.3 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กรณีที่ผลตรวจเป็นลบ
ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT-Temp อย่าง
เคร่งครัดและดูแลให้ Quarantine ให้ครบ 
10 วัน (Home Quarantine เป็นเวลา 5 วัน 
และสังเกตอาการตนเอง Self-monitoring 
อีก 5 วัน) โดยมีเจ้าพนักงานฯ หรือทีม 
CDCU กำกับติดตามอาการ) และเพ่ือลด
โอกาสติดเชื้อใช้ 0.6% Povidone iodine 
nasal spray พ่นทั้งจมูกและปาก วันละ 4 
ครั้ง 

 
2.4 ทำ Spot map สถานที่เสี่ยง ที่พบผู้ป่วย
ยืนยันด้วยสีแดงกรณีพบผู้ติดเชื้อ 50 รายขึ้น
ไป 
ยืนยันด้วยสีส้มกรณีพบผู้ติดเชื้อ 31-49 ราย
ขึ้นไป 
ยืนยันด้วยสีเหลืองกรณีพบผู้ติดเชื้อ 11-30
รายขึ้นไป ยืนยันด้วยสีเขียวกรณีพบผู้ติดเชื้อ 
1-10 รายขึ้นไปและยืนยันด้วยสีขาวกรณีไม่
พบผู้ติดเชื้อ 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 สัปดาห์นี้ การสอบสวนโรค จำนวน 18 ราย       
การติดตาม High Risk Contact 37  ราย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 สัปดาห์นี้การกระจายตัวผู้ติดเชื้อ  
พบเป็น สีแดง 1  ตำบล/สีส้ม  1 ตำบล /สีเหลือง  13 
ตำบล/สีเขียว 24 ตำบล และสีขาว 1 ตำบล 
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2.5 แจ้งให้เจ้าของสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยัน 
ทำความสะอาดและทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อม
ทันท ีพร้อมทั้ง มี อปท. ทีมรพ.สต. กำกับ
ดูแล 
 
2.6 การป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดใน รพ. 
- มีจุดตรวจคัดกรองก่อนเข้ารพ.จุดเดียว ให้
มีบริการแอลกอฮอล์เจล หรือจุดล้างมือ ก่อน
เข้าในพื้นที่รพ. 
- ให้บุคลากร รพ. ผู้ป่วย และญาติท่ีมาเฝ้า 
สวมหน้ากากอนามัยชนิด Surgical mask 
ตลอดเวลา ไม่ใช้ mask ผ้า  
- ไม่อนุญาตให้ญาติเยี่ยมยกเว้นคนเฝ้าไข้ 1 
คน 
- บุคลากรทางการแพทย์ต้องได้รับวัคซีนครบ 
โดยได้รับ booster dose ตามกำหนดทุกคน 
 
2.7 มาตรการป้องกันโรค และควบคุมโรค ฯ
ในเรือนจำ จังหวัดสมุทรสาคร ระลอก
มกราคม 2565 
- ในส่วนมาตรการการเข้าเยี่ยมญาติสามารถ
เข้าเยี่ยมแบบสถานที่ได้โดยดำเนินการตาม
มาตรการ DMHT-Temp อย่างเข้มงวด เข้า
เยี่ยมได้ครั้งละ 15 คนและต้องมีการจองนัด
ล่วงหน้า 
-มาตรการสำหรับผู้ต้องขังแรกรับก่อนเข้าสู่
เรือนจำคัดกรอง ตรวจ ATK ทุกราย กรณี
ผลบวก เรือนจำจัดทำสถานที่แยกกักตัว/
เรือนพยาบาลเป็นเวลา 10 วัน  กรณีผลลบ 

 
2.5 สัปดาห์นี้ยังคงดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด 
 
 
 
 
2.6 สัปดาห์นี้ยังคงเนินการตามมาตรการที่กำหนด 
และเน้นย้ำบุคลากรทางการแพทย์แยกรับประสาน
อาหารคนเดียว เพ่ือลดการติดเชื้อโควิด-19 กำชับให้เน้น
ตามมาตรการควบคุมป้องกันการติดเชื้อโควดิ-19 
สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 

 
 

2.7 สัปดาห์นี้ยังคงดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด 
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เข้าแดนแรกรับ กักตัว 14 วัน และ Day 13-
14  ตรวจ ATK ครั้งที ่2 กรณีผลบวก เข้า
สถานที่แยกกักตัว/เรือนพยาบาลเป็นเวลา 
10 วัน กรณีผลลบ จึงเข้าสู่เรือนจำปล่อยสู่
แดนในปกต ิ ไม่ปล่อยผู้ต้องขังชั้นดีไปทำงาน
หรือพบปะญาตินอกเรือนจำ  เมื่อครบ
กำหนดการรับโทษ ต้องแยกกักตัวให้ครบ 7 
วัน และต้องตรวจด้วย ATK ก่อนปล่อยตัว 
กรณีผลบวก ให้ใช้มาตรการ DMHT-Temp  
เคร่งครัดและเข้าสู่ระบบ HI/CI ตามความ
เหมาะสม 
-มาตรการสำหรับผู้ต้องขังในแดนปกติ หาก
พบผู้มีอาการไข้ ไอ น้ำมูก ทุกรายต้องตรวจ 
ATK หากผลบวก ให้แยกในห้องแยกกัก/
เรือนพยาบาล 10 วัน กรณ ีผลลบ ให้แยกใน
ห้องไข้หวัด/ไข้หวัดใหญ ่3-7 วันจนหาย จึง
ตรวจ ATK ซ้ำ ผลเป็นลบจึงนำเข้าขังรวมใน
แดนปกติต่อไป 
-มาตรการสำหรับผู้ต้องขัง กรณีปล่อยตัว
ตามคำสั่งศาล  ต้องตรวจ ATK ทุกรายในวัน
ปล่อยตัว  หากพบผลบวก ให้แยกกักแดน
แรกรับ 10 วันจึงปล่อยตัว  
- เจ้าหน้าที่ในเรือนจำทุกคนต้องได้รับวัคซีน
ครบ โดยได้รับ booster dose ตามกำหนด
ทุกคน 
 
2.8  วางแผนการบริหารจัดการเตียง
รักษาพยาบาล และการจัดการเตียงใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8 การเตรียมความพร้อมสำรองเตียงรองรับผู้ป่วย  
โควิด-19  สรุปเตียงพร้อมรับ  สีแดง จำนวน 138 เตียง  
สีเหลือง (รพ.) จำนวน 298 เตียง (รพ.สนาม) จำนวน 
400 เตียง สีเขียว (รพ.) จำนวน 2,515 เตียง  รวม 
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2.9 แนวทางการดำเนินงานวัคซีนสำหรับ
กลุ่ม 608 (Booster dose) : นโยบาย Safe 
608  by Booster dose รักษ์ 608 ด้วย
วัคซีน และเน้นหนักที่กลุ่ม 607   
- โรงพยาบาลสมุทรสาคร จุดฉีดที่แลนมาร์ค  
  อาทิตย์ละ 3 วัน (พฤหัสบดี,ศุกร์,เสาร์) 
เวลา 08.30 - 15.00 น.  
- สำหรับต่างด่าวฉีดทุกวัน พุธ ณ วัด
โกรกกรากใน 
-   ที่รพ.สต.ได้ทุกวัน และฉีดทุกวันพุธ เวลา 
08.30 – 15.00 น. และมีเชิงรุกให้บริการใน
ผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน 
 - โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จุดฉีดที่วัดดอน
ไก่ดี  ดำเนินการทุกวันพฤหัสบดี,ศุกร์ เวลา 
8.30- 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) รับ 
Walk in ทั้งคนไทยและต่างชาติ 
 เก็บตกสำหรับเด็ก อายุ 5-11 ปี ที่ไม่ได้
ลงทะเบียนผ่านโรงเรียน และ 
 *สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด ให้เว้นห่าง 3 เดือน
จึงมารับวัคซีนได้ตามสูตร  
สำหรับกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุเกิน 60 ปี,หญิง
ตั้งครรภ์หรือมีโรคประจำตัว เข้าช่องทางด่วน
พิเศษ 
 - สสอ.กระทุ่มแบน มีการบริหารจัดการ 
จองคิวฉีด  

 ที่รพ.สต.ได้ทุกวัน และฉีดทุกวันพุธ เวลา 
08.30 – 15.00 น. และมีเชิงรุกให้บริการใน
ผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน 

3,351 เตียง 
  
2.9 ผลการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น กลุ่ม 608    
อ.เมือง  4,647 คน 
อ.กระทุ่มแบน 3,417 คน 
อ.บ้านแพ้ว  2,518  คน 
รวม 10,582 คน คิดเป็นร้อยละ  15.84 
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-โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉีด
ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 08.00 -11.20 น., 
13.00 -16.00 น. (ปิดรับคิว 14.30 น.) และ
ที่ผู้ป่วยที่มารับบริการตามนัดที่คลินิกโรค
ประจำตัว 
 - สสอ.บ้านแพ้ว มีการบริหารจัดการ จองคิว
ฉีดที่รพ.สต.ได้ทุกวัน และฉีดทุกวันพุธที่  
รพ.สต.ทุกแห่งหากมีเพ่ิมหรือมากกว่าร้อยคน 
จะเพ่ิมการฉีดในวันพฤหัสบดี โดยมีศักยภาพ
สามารถฉีดได้ (200 คน/วัน/แห่ง)  และมีเชิง
รุกให้บริการในผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน 
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เป้าหมาย กิจกรรมดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 

3.โรงเรียนทุก
ระดับสามารเปิด
เรียนในรูปแบบ 
On site ตาม
มาตรการความ
ปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

3. มีแผนเผชิญเหตุในโรงเรียนทุกระดับ ในจังหวัด
สมุทรสาคร โดยปฏิบัติตามแนวทางแผนเผชิญเหตุ
จัดการ COVID-19 ของสถานศึกษา จังหวัด
สมุทรสาคร ระลอกมกราคม 2565 
3.1 คัดกรองอาการไข้ ไอ หายใจเร็ว หรือการได้รับ
วัคซีน < 2 เข็ม ก่อนเข้า รร./ระหว่างเรียน ในกลุ่ม
นักเรียน/ครู/พนักงาน รร./แม่ครัวขายอาหาร   
หากมีอาการ ตรวจด้วย ATK ทุกคน  หากพบ
ผลบวก จึงส่ง รพ.สต./สถานพยาบาลในพ้ืนที่ เมื่อ
พบเริ่มมีอาการหนักข้ึน 1 ข้อใน 5 ข้อ ตามเกณฑ์ 
ให้ตรวจด้วย RT-PCR และ Admitted รพ. หากไม่
มีอาการและอาการน้อยปานกลาง เข้าระบบ HI 
เป็นลำดับแรกและให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT-
Temp โดยเคร่งครัด หากไม่พร้อมจึงเข้า CI 
3.2 กรณีโรงเรียน พบATK มีผลบวก รร.ค้นหา 
HRC (ผู้ที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย)  หากมีอาการ
ไข้สูง/หายใจเร็ว ตรวจด้วย ATK ทุกคน ผลเป็น
บวก ให้นำส่ง รพ.สต./สถานพยาบาลในพ้ืนที่     
หากนร.ไม่มีอาการ/อาการเล็กน้อย ใช้ PVP-I พ่น
จมูก และใช้มาตรการ DMHT-Temp โดยเคร่งครัด
เคร่งครัด 7 วัน และฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์อายุ 
3.3 กรณีโรงเรียน พบ ATK มีผลบวก รร.จัดการ
ทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อม โดยทำ CFS เป็นประจำ
ทุกเย็น ทำลายเชื้อในห้องเรียน/โรงอาหาร/ห้อง
สุขาทันท ี ปิดสถานที่ดังกล่าวมากกว่าหรือเท่ากับ 
3 ชม. และติดป้ายประกาศกำหนดวันเปิดเรียน 
3.4 การตรวจประเมินโรงเรียนในแต่ละอำเภอ           
มีการดำเนินงานตามมาตรการ โดยยึดหลัก 6 

3. ในสัปดาห์นี้ ยังคงดำเนินการ ตาม ศบค.
ประกาศมาตรการเตรียมพร้อมการเปิดภาค
เรียน 1/2565 
 - ให้มีการประเมินตนเองของ รร.ผ่าน TSC 
plus 
- สร้างความรู้แก่ผู้ปกครองและบุคลากร 
-เพ่ิมมาตรการฉีดวัคซีนผู้ปกครองบุคลการ
โดยเฉพาะเข็ม booster dose ผ่านเครือข่าย
ระดับพ้ืนที่โดยเฉพาะคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด 
-กำกับ ติดตาม ทบทวน มาตรการ และแผน
เผชิญเหตุ 
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มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการ
เข้มงวด 
 
 
 
 
 

 

2.การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
เป้าหมาย กิจกรรมดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 

2.เร่งบริหารและ
ดำเนินการกระจาย
และฉีดวัคซีนแต่ละจุด
ฉีดให้ได้ตามเป้าหมาย 
และไม่ให้มีวัคซีนเหลือ
คงค้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- กลุ่ม 60(8) เข็ม 2 ให้ได้ความครอบคลุม 
ร้อยละ 86.98 
- กลุ่ม607 เข็ม 2 ให้ได้ความครอบคลุมร้อยละ 
87.08 
- บุคลากรทางการแพทย์ได้รับวัคซีนคลอบคลุม
เป้าหมายที่กำหนด เข็ม 1 
- วางแผนการฉีดวัคซีนเข็ม 1 ให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 อำเภอ 
 
 
 
- ดำเนินการฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปี และ
ติดตาม AEFI เข็ม 1 และเริ่มเข็ม 2 
 
 
 
 
 

 ผลงานการฉีดวัคซีน ภาพรวมกลุ่ม 
-กลุ่ม 60(8)ร้อยละ 86.39 
 
-กลุ่ม 607 เข็ม 2 ร้อยละ 86.45 
 
-บุคลากรทางการแพทย์ ร้อยละ 97.39  
 
ประชากรไทยในจังหวัดสมุทรสาคร 
ได้รับการฉีดวัคซีน 
อ.เมือง ร้อยละ 137.55 
อ.กระทุ่มแบน ร้อยละ 87.17 
อ.บ้านแพ้ว 88.70 
-ผลการฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปี 
ดำเนินการฉีดเข็ม 1 ได้รวม 28,178 คน 
พบ AEFI 50 คน (ร้อยละ 0.18) 
ดำเนินการฉีดเข็ม 2 ได้รวม 9,314 คน 
พบ AEFI 2  คน (คิดเป็นร้อยละ 0.0.2) 
ภาพรวมพบ AEFI เล็กน้อย 
 (6 พฤษภาคม 2565)   
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-ดำเนินการฉีดวัคซีนเด็กอายุ 12 -17 ปี และ
ติดตาม AEFI เข็ม 1,2 และเริ่มเข็ม 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-รณรงค์ฉีดวัคซีน เข็มกระตุ้น booster 1 ในกลุ่ม 
608 ให้ได้เป้าหมายมากที่สุด และในประชาชน
ทั่วไป โดยมีแผนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น 
(Booster 1) ทุกวันตามแผนการฉีด เป็นเวลา 10 
วัน ตั้งแต่วันที่ 14 – 31 มีนาคม 2565 และได้
ขยายระยะเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายวัคซีน โดย  
เป้าหมายการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลภาครัฐและ
เอกชน ทุกแห่งโรงพยาบาลละ 300 รายต่อวัน 
และรพ.สต. มีแผนการฉีด 4 วัน (วันเวลาราชการ) 
ต่อสัปดาห์ เป้าหมายการฉีดวัคซีนใน รพ.สต.ละ 
1,000 รายในระยะเวลา 10 วัน(ขยายระยะเวลา) 
- หน่วยฉีดวัคซีนดำเนินการฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 
โดยมีบริการช่องทางด่วน (fast track) 
-สสอ./รพ.สต.ประสาน อสม.เคาะประตูบ้าน เชิญ
ชวนกลุ่ม 608 และกลุ่มอ่ืนๆ ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน
เข้ารับการฉีดวัคซีน ที่หน่วยบริการใกล้บ้าน 
-หน่วยบริการทุกแห่ง ฉีด Pfizer เข็มกระตุ้น แบบ 
half-dose เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่จะรับวัคซีน 
mRNA 

-ผลการฉีดวัคซีนเด็กอายุ 12-17 ปี 
ดำเนินการฉีดเข็ม 1 ได้รวม 32,429 คน 
(ร้อยละ 96.32) พบ AEFI 6 คน (ร้อยละ 
0.02) 
ดำเนินการฉีดเข็ม 2 ได้รวม 27,538 คน 
(ร้อยละ 84.92) พบ AEFI 5 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 0.0.2) 
ดำเนินการฉีดเข็ม 3 ได้รวม 1,974 คน 
(ร้อยละ 7.17) ยังไม่มีข้อมูลการ พบ AEFI  
ภาพรวมพบ AEFI เล็กน้อย 
 (6 พฤษภาคม 2565)   
 
- ดำเนินการตามแผนฯ ที่กำหนด 
ภาพรวม 10,582 ราย คิดเป็นร้อยละ 
15.84 (14 มี.ค - 6 พ.ค 65)   
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3.การรักษาพยาบาล 

เป้าหมาย กิจกรรมดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 
3.1 การรับผู้ป่วย
เข้ารับการรักษา 
โดยแนวทางการ
รักษาของกรมการ
แพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 การบริหาร
จัดการเตียงและ
การสำรองเตียง
เพียงพอ พร้อมใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตาม
ระดับความรุนแรงของโรคและให้การดูแลรักษา
ผู้ป่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 กลุ่มภารกิจรักษา ทั้ง Case Management 
และรพ.เอกชน ให้วางแผนลดจำนวนเตียงเพื่อ
รองรับผู้ป่วยโควิด 20% ของจำนวนประชากรใน
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ หรือ 20% ของจำนวนเตียง 
Maximum capacityที่เคยเกิดขึ้นในช่วงที่มีการ
ระบาดสูงสุด ทั้งในระดับ CI / รพ.สนาม / รพ.ทุก
แห่ง  
3.3 การเตรียมพร้อมเตียงรักษา รับสถานการณ์ใน
การระบาดระลอกใหม่  
 
 
 
 
 

-สถานการณ์การรักษาผู้ป่วยเข้ารับการ
รักษาในถานพยาบาลระดับต่างๆใน
จังหวัด สะสมตั้งแต่ 1 มกราคม – 6 
พฤษภาคม 2565 จำนวน 36,020  
ราย เสียชีวิต 128 ราย อยู่ระหว่างการ
รักษา จำนวน 515 ราย และรักษาหาย 
จำนวน 54,969  ราย  
ในสัปดาห์นี้สถานการณ์ผู้ป่วยที่เข้ารับ
การรักษา แยกเป็นผู้ป่วย 
Severe 22 ราย (ร้อยละ5.80) 
Moderate 40.63ราย (ร้อยละ 41.85) 
Mild 264 ราย(ร้อยละ 52.12) 
Asymptomatic 0 ราย(ร้อยละ 0.00) 
 
3.2 สถานการณ์การครองเตียง (ข้อมูล 
วันที่ 29 เม.ย. 2565 ) อัตราการครอง
เตียง  
รัฐ : 207/471 (ร้อยละ 4.50)  
เอกชน 172/997 (ร้อยละ 3.74) 
 
 
3.3 จำนวนเตียงคงเหลือ(ข้อมูล ณ 15 
เม.ย.2565) 
-รพ.รัฐ 264  (ร้อยละ 56.05) 
-รพ.เอกชน  825 (ร้อยละ 82.75) 
-CI จำนวน 1,159  (ร้อยละ 91.26) 
-รพ.สนาม จำนวน 290 (ร้อยละ72.50) 
-FAI จำนวน 5,485 รอ้ยละ 98.07) 
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4.การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย 

เป้าหมาย กิจกรรมดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 
4.การบูรณาการ
การทำงานกำหนด
มาตรการป้องกัน
และควบคุมการ
แพร่ระบาด 
 
 
 
 
 
 

4.1 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
เพ่ือออกคำสั่ง/ประกาศ/มาตรการ 
 
 
 
4.2 ติดตามการประชุม ศปก. ศบค. และ
ศูนย์บูรณาการการแก้ไขสถานการณ์โควิด-
19 ในพ้ืนที่ กทม. และปริมณฑล และท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 
4.3  สัปดาห์นี้มีการปรับมาตรการในการใช้
ยา Favipiravir  หากผู้ป่วยได้รับวัคซีนน้อย
กว่า 2 เข้มหรือไม่ได้รับวัคซีน พิจารณาใช้ 
Remdesivir เป็นเวลา 3 วัน หรือ 
Molnupiravir เป็นเวลา 5 วัน หรือ 
Nirmatrelvir/ritonavir เป็นเวลา 5 วัน
พิจารณาให้ในกลุ่มผู้สูงอายุก่อนกลุ่มอ่ืนๆ 
 

4.1 สัปดาห์นี้ คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร 
ประกาศ ยกเลิกการดำเนินการจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนามในชุมชน หรือ “ศูนย์พัก
คอยคนสาคร” คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 
1145/2565 ลงวันที่ 3 พ.ค.2565 
4.2 ศบค.ปรับระดับพ้ืนที่สถานการณ์ย่อยทั่ว

ราชอาณาจักร  
-จังหวัดสมุทรสาคร กำหนดให้เป็นพ้ืนที่เฝ้า

ระวังสูง เริ่ม 1 พ.ค.2565 
 

4.3 สัปดาห์นี้ยังคงดำเนินการตามาตรการที่
กำหนด  

 
 

 
5. ด้านการสื่อสารความเสี่ยง 

เป้าหมาย กิจกรรมดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 
5.สร้างความรอบรู้
ในการป้องกันโรค 

5.1 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนและครอบครัวให้
ปลอดภัยไร้โควิด -19  ผ่าน Info  
 
 
5.2 ประชาสัมพันธ์การแนวทางการรับวัคซีนเข็ม
กระตุ้น และผู้สูงอายุที่ยังไมได้รับวัคซีน ,กลุ่ม 607 

5.1  มีการประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน 
และภายนอกองค์กร ได้แก่ Facebook 
,เว็ปเพจ,กรุ๊ปไลน์ จำนวน 10 แผ่นภาพ 
 
5.2 การประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน 
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เป้าหมาย กิจกรรมดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 
และภายนอกองค์กร ได้แก่ 
Facebook ,เว็ปเพจกรุ๊ปไลน์ จำนวน 
8 แผ่นภาพ 

 


