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1.แผนเปิดเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เปิดเมืองรองรับการท่องเที่ยว 
กำหนด มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร 
-ตลาดค้าส่ง/คา้ปลีก 
-โรงงาน 
-ท่องเทียวเชิงประวัติศาสตร์-วฒันธรรม 
-ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
-โรงแรม/รีสอร์ท/หอพัก 
-ร้านอาหาร เครื่องดื่ม 
-ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ 
-โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การแสดง 
-ร้านเสริมสวย ตา่งผมหรือตัดผม 
-กิจการสปา นวดเพื่อสุขภาพ 
-ศูนย์ดูแลผูสู้งอายุ และ 
-ระบบบริการขนส่งสาธารณะ 
COVID Free Environment 
Clean and Safe : กำหนดจดุคัดกรองพนักงาน

และผู้รับบริการ และจุดลงทะเบียน “ไทยชนะ” 
จัดให้มีการบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจล
แอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ ทำความสะอาดจุดสัมผัส
ร่วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และเพ่ิมความถี่ตาม
ความเหมาะสม ก่อนและหลังการใช้และห้องน้ำทุก 
1-2 ชม.  สินค้า อุปกรณ์ใดๆที่ต้องใช้ร่วมกัน  
บริการชำระเงินแบบไร้เงินสด  (Cashless 
payment) 
Distancing : กำหนดทางเข้า-ออก ให้ชัดเจน และ
มีการคัดกรองแสดงสัญลักษณ์ให้รับผู้ที่คัดกรอง   
จัดเว้นระยะห่างบุคคลและร้านค้าอย่างน้อย 1 
เมตร โดยมีสัญลักษณ์บ่งบอกให้ผู้ใช้บริการมีการ
เว้นระยะห่าง  
จัดทำฉากกั้น จุดผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

ในสัปดาห์นี้ มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร 
(Covid Free Setting) เตรียมความพร้อมเปิด
เมืองสมุทรสาคร   
มีการตรวจประเมินสถานประกอบการ/ชุมชน 
ตามมาตรการ DMHTTAในพ้ืนที่ จังหวัด
สมุทรสาคร ดังนี้ 
-ตลาด ตรวจทั้งหมด แยกเป็นประเมินตนเอง 
58 แห่ง ผ่าน 45 แห่ง (77.69%) เจ้าหน้าที่
ประเมิน 65 แห่ง ผ่าน 45 แห่ง (69.2%) 
ข้อบกพร่องที่พบส่วนใหญ่เกี่ยวกับการ ใช้ App 
ไทยชนะ หมอชนะ /บันทึกข้อมูล ร้อยละ 
43.75 รองลงมาคือการควบคุมจำนวนลูกค้า 
ร้อยละ 25 
-ร้านอาหาร ตรวจทั้งหมด แยกเป็นประเมิน
ตนเอง 372 แห่ง ผ่าน 332 แห่ง (89.01%) 
เจ้าหน้าที่ประเมิน 52 แห่ง ผ่าน 44 แห่ง 
(84.6%) 
ข้อบกพร่องที่พบส่วนใหญ่ เกี่ยวกับการใช้ App 
ไทยชนะ หมอชนะ /บันทึกข้อมูล ร้อยละ 42.2 
รองลงมาคือการทำความสะอาดภาชนะ
อุปกรณ ์ร้อยละ 17.2 
-ห้างสรรพสินค้าตรวจทั้งหมด แยกเป็น
ประเมินตนเอง 220 แห่ง ผ่าน 214 แห่ง 
(97.27%) เจ้าหน้าที่ประเมิน 10 แห่ง ผ่าน 10 
แห่ง (100%) 
-ขนส่งสาธารณะ ตรวจทั้งหมด แยกเป็น
ประเมินตนเอง 4 แห่ง ผ่าน 4 แห่ง (100%) 
เจ้าหน้าที่ประเมิน 4 แห่ง ผ่าน 3 แห่ง (75%) 
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Ventilation : จัดให้มีการระบายอากาศที่
เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก 
จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝ่าปิดและนำ
ขยะไปกำจัดให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจำทุกวัน 
 
 
COVID Free Personnel 
มีภูมิคุ้มกัน : พนักงานทุกคนต้องได้รับวัคซีน    
ครบ 2 โดส มาแล้วอย่างน้อย 14 วันหรือมีประวัติ
ติดเชื้อ COVID-19 มาก่อน ไม่เกิน 3 เดือน 
ไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง : คัดกรองความเสี่ยง 
ด้วย TST หรือ APPอ่ืนๆทุกวัน ผู้ให้บริการตรวจ 
ATK ทุก 7 วัน จำนวน 4 ครั้ง หลังจากนั้นทุก     
15 วัน 
UP-DMHTT : มีผู้รับผิดชอบกำกับติดตามปฏิบัติ
ตามมาตรการที่กำหนดโดยเคร่งครัด งดรวมกลุ่ม
ขณะปฏิบัติงาน ระหว่างพัก /งดรับประทานอาหาร
ร่วมกันและงดทำงานข้ามเขต/แผนก มีการ
ลงทะเบียนเข้า- ออก สถานที่ด้วยแอปพลิเคชั่น 
หรือสมุดลงทะเบียนทุกครั้ง 
 
COVID Free Customer 

คัดกรองความเสี่ยงและลงทะเบียน “ไทยชนะ”
ก่อนเข้าใช้บริการ ฉีดวัคซีนครบ 2 โดส มาแล้ว
อย่างน้อย 14 วัน หรือมีผลตรวจ ATK ภายใน 72 
ชั่วโมง 
 
  
 

 
 

ข้อบกพร่องที่พบ การควบคุมจำนวนผู้โดยสาร 
และการเว้นระยะห่าง 
-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%) 
ข้อบกพร่องที่พบ ถังขยะในห้องสุขาควรเป็น
แบบมีผ่าปิดใช้เท้าเหยียบ 
-ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง ตรวจทั้งหมดโดยแยกเป็น
ประเมินตนเอง 180 แห่ง ผ่าน 163 แห่ง 
(90.56%) เจ้าหน้าที่ประเมิน 96 แห่ง ผ่าน 80 
แห่ง (83.4%) 
ข้อบกพร่องที่พบส่วนใหญ่ เกี่ยวกับการใช้ App 
ไทยชนะ หมอชนะ /บันทึกข้อมูล ร้อยละ 58.3 
รองลงมาคือการระบายอากาศ ร้อยละ 25.3 
-สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตรวจทั้งหมดโดยแยก
เป็นประเมินตนเอง 149แห่ง ผ่าน 113 แห่ง 
(75.84%) เจ้าหน้าที่ประเมิน 10 แห่ง ผ่าน 10 
แห่ง (100%) 
-โรงเรียน ตรวจทั้งหมดโดยแยกเป็นประเมิน
ตนเอง 190 แห่ง ผ่าน 180 แห่ง (94.73%) 
เจ้าหน้าที่ประเมิน 156 แห่ง ผ่าน 156 แห่ง 
(100%) 
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2.Strengthening เมือง 
2.1 การป้องกันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
- เครือข่ายตาสับปะรด  
 
 
 
 
- มาตรการ GFP โรงงาน ,nasal 

spray ,mouth spray 
2.2 ระบบการ monitor & responsed 
- รายงานสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อ ภายใน   

3 ชั่วโมง 
- สามารถสอบสวนโรคให้ได้ทันภายใน 12 

ชั่วโมง ร้อยละ 90  
- จัดการกำจัดเชื้อในพ้ืนที่การระบาด ภายใน  

24 ชั่วโมง 

จากการตรวจประเมินมาตรการสถานประกอบ 
ได้รับเครื่องหมาย SHA จำนวน 68 แห่ง และ  
SHA+ จำนวน 14 แห่ง 
-ภัตตาคาร/ร้านอาหาร SHA 61 แห่ง /SHA+ 
10แห่ง 
-โรงแรมที่พักและสถานที่ท่องเที่ยว  SHA 3 
แห่ง /SHA+ 1 แห่ง 
-ยานพาหนะ SHA จำนวน 4 แห่ง และ  
SHA+ จำนวน 3 แห่ง 
-บริษัทนำเที่ยว SHA จำนวน 1 แห่ง 
-สุขภาพและความงาม SHA จำนวน 12 แห่ง 

SHA+ จำนวน 1 แห่ง 
-ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า SHA จำนวน 3 
แห่ง SHA+จำนวน 2 แห่ง 
-ร้านค้าของที่ระลึก และร้านอ่ืนๆ SHA จำนวน 
2 แห่ง SHA +จำนวน 2 แห่ง 
 
2.1 สำรวจ/ตรวจสอบ/การป้องกันแรงงานต่าง
ด่าวผิดกฎหมายหลบหนีเข้าเมืองโดยภาคี
เครือข่ายตาสับปะรด  อสพ. ผู้นำชุมชนใน
ท้องถิ่นคอยสังเกตการณ์และรายงานประจำวัน
ต่อผู้บังคับบัญชา 
 
-ดำเนินการตามมาตรการ GFP อย่างเข้มข้น
โดยร่วมมือกับทางอุตสาหกรรมจ.และแรงงาน
จังหวัด 
2.2 ดำเนินการได้ตามระยะเวลา 
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2.โรงเรียนทุก
ระดับสามารเปิด
เรียนในรูปแบบ 
On site ตาม
มาตรการความ
ปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

2.3 ประเมินมาตรการ ด้วย active surveillance 
 
2.4 การให้วัคซีนในแรงงานต่างชาติและนักเรียน 
 
 
 
2.5 วางแผนการบริหารจัดการเตียงรักษาพยาบาล 
และการจัดการเตียงในสถานการณ์ฉุกเฉิน ปรับลด
จำนวนเตียง COVID-19 เพ่ือให้บริการสำหรับ
ผู้ป่วย Non-COVID-19  โดยวางแผนการ
ดำเนินการร่วมกันทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและ
เอกชน 
2.6 ใช้แนวทาง Universal prevention , nasal 
spray ,mouth spray 
 
 
 
2.1 มีแผนเผชิญเหตุในโรงเรียนทุกระดับในจังหวัด
สมุทรสาคร 
สำหรับการเปิดเรียนครั้งแรก นักเรียนจะต้องได้รับ
การตรวจ ATK ครบทุกคน 
สำหรับผลเป็นบวกให้ปฏิบัติดังนี้ 
-แยกนักเรียนไว้ในห้องพักคอยทันที แจ้งผู้ปกครอง 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และสถานพยาบาลคู่สัญญา
จัดรถรพ.เพ่ือรับนักเรียนตรวจ RT-PCR ระหว่างรอ
ผลให้แยกกักตัวที่รพ.หรือที่บ้าน 
-กรณีติดเชื้อในห้อง 1 รายขึ้นไป ดำเนินการปิด
ห้องเรียนที่พบผู้ป่วยอย่างน้อย 24 ชม.ไม่เกิน 3 วัน  
ทำความสะอาด/ฆ่าเชื้อห้องเรียน  

 
 
 
2.3 ดำเนินการตามแผนการออกประเมิน
มาตรการ ทั้ง 12 setting 
2.4 การให้วัคซีนในนร.อายุ 12-17 ปี และ
แรงงานต่างชาติเป็นไปตามแผน  
โดยเน้นการฉีดวัคซีนให้แรงงานต่างชาติให้ได้
ครอบคลุมมากที่สุด 
2.5เป็นไปตามแผนการสำรองเตียงรองรับการ
ระบาด ขณะนี้มีเตียงพร้อมรับคนไข้อยู่ที่ 606 
เตียง 
 
 
2.6 ในสัปดาห์นี้เริ่มมีการใช้ nasal spray 
ให้กับกลุ่ม HRC ทั้ง 3 อำเภอเพ่ิมข้ึนกว่าเดิม 
แต่ยังดำเนินการได้ไม่ครบ 100 % 
2.1 ในสัปดาห์นี้มีการดำเนินงานตามแผน
เผชิญเหตุในสถานศึกษาทุกระดับ ในจังหวัด
สมุทรสาคร  จากรายงานสถานการณ์ 
สถานศึกษาท่ีเปิดเรียน Onsiteและ Online 
จำนวน 46 ราย ไม่พบรายงานผู้เสียชีวิต 
พบผู้ติดเชื้อ เพศชาย 20 ราย เพศหญิง 26 
ราย  ค่าเฉลี่ยของการติดเชื้อ 5ราย/วัน 
อำเภอที่พบผู้ติดเชื้อ (นักเรียน) 
อ.เมือง 13 ราย 
อ.กระทุ่มแบน 19 ราย 
อ.บ้านแพ้ว 14 ราย 
เข้ารับการรักษามากท่ีสุดในรพ.กระทุ่มแบน 
รองลงมา รพ.บ้านแพ้ว 
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และพ้ืนที่ตามTime line ประเมิน TSC Plus และ
ประเมิน TSTทุกคนในห้องเรียนที่พบผู้ป่วย  งด
กิจกรรมรวมกลุ่มระหว่างห้องเรียนแยกรับประทาน
อาหาร ไม่ใช้เครื่องปรับอากาศ/ถ้าใช้ต้องเปิด
หน้าต่างระบายอากาศช่วงพัก  
-กรณีติดเชื้อมากกว่า 1 ห้อง ดำเนินการปิด
ห้องเรียนที่พบผู้ป่วยหรือทั้งชั้นอาคาร อย่างน้อย 
24 ชม.ไม่เกิน 3 วัน  ทำความสะอาด/ฆ่าเชื้อ
ห้องเรียน/พ้ืนที่ตาม Time line  ประเมิน TSC 
Plus  และประเมิน TST ทุกคน /ทุกวันใน
ห้องเรียนที่พบผู้ป่วย  งดกิจกรรมกลุ่มระหว่าง
ห้องเรียน แยกรับประทานอาหาร ไมใ่ช้
เครื่องปรับอากาศ  
สำหรับผลเป็นลบให้ปฏิบัติดังนี้ (พบผู้ติดเชื้อ) 
-ค้นหาผู้สัมผัส นักเรียน/คร/ูผู้ปกครอง  
-หากไม่ใช้ผู้สัมผัส นร.มาเรียนได้ตามปกติ 
-หากพบว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ (LRC) ดำเนินการ
ตามมาตรการ DMHTT เคร่งครัด TST ทุกวัน ถ้าไม่
มีไข้มาตรวจแล้วมาเรียนได้ตามปกติและให้แยก
รับประทานอาหาร  
-หากพบว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (HRC) ติดตาม
ประวัติการรับวัคซีน  
 
 
วัคซีนครบ : ดำเนินการตามมาตรการ DMHTT 
เคร่งครัด TST ทุกวัน ถ้าไม่มีอาการมาเรียนได้
ตามปกติและให้แยกรับประทานอาหาร  
ตรวจครั้งที่ 2  (7วัน)ด้วย RT-PCR ผลบวก ให้เข้า
รพ.รักษา หากผลลบ ให้ดำเนินการตามมาตร 
DMHTT ประเมิน TST ทุกวัน มาเรียนตามปกติ 

จากการสอบสวนโรค พบว่าผู้ติดเชื้อได้รับเชื้อ
จากบุคคลภายในครอบครัว และไม่ก่อให้เกิด
การแพร่ระบาดในโรงเรียน แต่ยังคงพบผู้ติด
เชื้อรายใหม่ในโรงเรียน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับผู้ติด
เชื้อรายงานก่อนหน้า 
(ข้อมูลนับตั้งแต่ 18 -26 พ.ย.2564) 
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แยกรับประทานอาหาร ตรวจครั้งที ่3 (13/14วัน)
ด้วย RT-PCR หากผลลบ ให้มาเรียนได้ตามปกติ 
วัคซีนไม่ครบ :  ดำเนินการกักตัวที่บ้าน 14 วันถ้ามี
อาการไข้ให้มาตรวจ และปฏิบัติตามมาตรการ 
DMHTT ตรวจครั้งที่ 2 (7วัน)ด้วย RT-PCR ผลบวก 
ให้เข้ารพ.รักษา หากผลลบ ให้กักตัวที่บ้าน 14 วัน 
ถ้ามีไข้ให้มาตรวจ และดำเนินการตามมาตร 
DMHTT ตรวจครั้งที ่3 (13/14วัน)ด้วย RT-PCR 
หากผลลบ ให้มาเรียนได้ตามปกติ 
 
2.2 ตรวจประเมินความพร้อมการเปิดสถานศึกษา 
ในจังหวัดสมุทรสาคร  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 การได้รับวัคซีนของครูและผู้ปกครอง เด็กอายุ
ต่ำกว่า 12 ปี  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 ตรวจประเมินความพร้อมการเปิด
สถานศึกษา ในจังหวัดสมุทรสาคร On-site 
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ย.2564) 
สถานศึกษาท้ังหมด 185 แห่ง 
ตรวจประเมินแล้ว 173 แห่ง (ร้อยละ 93.51) 
ได้รับการอนุมัติเปิดแล้ว 166 แห่ง (ร้อยละ 
95.95)  
คงเหลือ 19 แห่ง เนื่องจากยังไม่พร้อมให้เปิด 
และบางส่วนรอเข้า ศบค.จ.พิจารณาอนุมัติ 
 
วัคซีนครู 
จำนวนบุคลากรครู 6,334 คน 
ได้รับวัคซีน 6,611 คน (ร้อยละ 95.81) 
ไมไ่ด้รับวัคซีน  277 คน (ร้อยละ 4.19) 
 
วัคซีนผู้ปกครอง เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  
จำนวน 33,215 คน ได้รับวัคซีนครบโดส 
จำนวน 20,845 คน (ร้อยละ 62.76) 
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2.การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค  

เป้าหมาย กิจกรรมดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 
2.การเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม
โรค ไม่ให้เกิดการ
แพร่กระจายเชื้อ
หรือการระบาดได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เฝ้าระวังประชาชนกลุ่มเสี่ยง/อาชีพเสี่ยง/
ต่างชาติ/ และเฝ้าระวังในพ้ืนที่เสี่ยง ได้แก่ ตลาด 
ร้านอาหาร โรงงาน/สถานประกอบการ ขนส่ง
สาธารณะ โรงเรียน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เรือนจำ สถานที่ออกกำลังกาย 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 RT-PCR หรือ ATK) ใน
กลุ่ม บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มเปราะบาง กลุ่ม
ผู้ทำงานในสถานประกอบการ กลุ่มอาชีพเสี่ยงที่

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ความถี ่
บุคลากรทาง
การแพทย ์

ทุกคน  ทุก 1 สัปดาห์ โดย
หน่วยบรกิาร 

กลุ่มเปราะบางและ
อาชีพเส่ียง 

สุ่ม รพ.
สต.ละ 10 
ตัวอยา่ง 

สัปดาห์ละ 1 วัน 

ผู้ทำงานในสถาน
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 ยังคงดำเนินการต่อเนื่องตาม
มาตรการที่กำหนด 
2.2 ยังคงดำเนินการต่อเนื่องตาม
มาตรการที่กำหนดพบผู้ติดเชื้อ 
-ในชุมชน จำนวน 21 ราย 
-ในสถานประกอบการ 11 ราย 
-นอกจังหวัด 5 ราย 
 
กลุ่มท่ีมีความเสี่ยงในการติดเชื้อใน
ชุมชน (บ้าน/ตลาด/หอพัก) 
จำนวน 48 Cluster แยกเป็น  
ไม่พบผู้ติดเชื้อ (End)  ร้อยละ 94 
 และพบผู้ติดเชื้อในกลุ่ม HRC 
(Control) ร้อยละ6 
(คนไทย 267 ราย ต่างด้าว 73 ราย) 
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. 
 
3. เฝ้าระวัง 
ป้องกัน และ
ควบคุมโรค อย่าง
สูงสุด ในกรณีพบผู้
ติดเชื้อในพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 

สัมผัสกับผู้คนอกมาก โดยมีหลักการสุ่มตัวอย่าง 
ดังนี้ 
 
 
 
 
2.4 ดำเนินการตามมาตรการ SHA  DMHTT GFP 
อย่างเข้มข้นทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
โดยมีทีมตรวจประเมินและติดตาม จัดตั้ง
คณะทำงานในระดับอำเภอ โดยบูรณาการร่วมกับ 
อุตสาหกรรมจังหวัด แรงงานจังหวัด สาธารณสุข
จังหวัดและทีมอำเภอ ตัวแทนจากสถาน
ประกอบการทุกขนาด ทุกแห่ง มาร่วมกัน
ดำเนินการอย่างยั่งยืน มีการจัดประชุมและส่งผล
การดำเนินงานทุกเดือนไปยังคกก.โรคติดต่อ
จังหวัดและหากมีรายงานผู้ติดเชื้อในสถาน 
ประกอบการ มากกว่า 10% ให้ใช้มาตรการ 
Bubble & Sealed ทันที เป็นเวลา 28 วัน 
 
3. เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค อย่างสูงสุด 
ในกรณีพบผู้ติดเชื้อในพ้ืนที่ โดยการ 
3.1 ส่งตรวจหาเชื้อเพ่ือค้นหาผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัส
ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อให้เร็วที่สุด การตรวจ RT-PCR ผล
ตรวจออกภายใน 24 ชม. 
3.2 การสอบสวนโรคให้ทัน ภายใน 1 วัน จัดทำ
รายงานสอบสวนโรค และจัดทำ timeline  กรณี
ในชุมชนสอบสวนโรคให้ทัน ภายใน 12 ชั่วโมง 
3.3 มีระบบติดตามผลตรวจ High risk การ
Monitor High risk และ  LR ที่มีมาตรฐาน โดยมี

 
 
 
 
 
 
2.4 กลุ่มผู้ทำงานในสถานประกอบการ 
กลุ่มผู้ทำงานในสถานประกอบการ 
จำนวน 106 Cluster  แยกเป็น  
ไม่พบผู้ติดเชื้อ(End)  ร้อยละ97.48 
 และพบผู้ติดเชื้อในกลุ่ม HRC 
(Control) ร้อยละ2.52 และ Active 
ร้อยละ 0.0 
 
 
 
 
 
 
3.1 ดำเนินการต่อเนื่องตามมาตรการที่
กำหนด 
 
 
การสอบสวนโรคในสัปดาห์ 
3.2 ผลการดำเนินการได้ทันเวลา 
ร้อยละ 100 
 
3.3 ชุมชน จำนวน 21 ราย 
สถานประกอบการ จำนวน 11 ราย 
นอกจังหวัด จำนวน 5 ราย 
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ฐานข้อมูลที่สามารถเข้าดูและติดตามข้อมูลได้แบบ 
Real time และรายงานผลเป็น Dashboard 
3.4 ใช้ 0.6% Povidone iodine nasal spray 
เพ่ือป้องกันและฆ่าเชื้อในกลุ่มเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำ ใน
ผู้สัมผัสร่วมบ้าน/สถานที่ทำงาน  และติดตาม HR 
ที่ผลตรวจเป็นลบให้ปฏิบัติ DMHTT อย่าง
เคร่งครัดและดูแลให้ Quarantine ให้ครบ 14 วัน 
และทำ Active case finding ทุกราย ในสถานที่
ที่พบผู้ป่วยยืนยัน  
3.5 ทำ Spot map สถานที่เสี่ยง ที่พบผู้ป่วย
ยืนยันด้วยสีแดงกรณีพบผู้ติดเชื้อ 50 รายขึ้นไป 
ยืนยันด้วยสีส้มกรณีพบผู้ติดเชื้อ 31-49 รายขึ้นไป 
ยืนยันด้วยสีเหลืองกรณีพบผู้ติดเชื้อ11-30รายขึ้น
ไป ยืนยันด้วยสีเขียวกรณีพบผู้ติดเชื้อ1-10รายขึ้น
ไปและยืนยันด้วยสีขาวกรณีไม่พบผู้ติดเชื้อ 
3.6 แจ้งให้เจ้าของสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยัน ทำ
ความสะอาดและทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อม พร้อม
ทั้ง มีอปท. ทีมรพ.สต.กำกับดูแล 
3.7 การป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดในรพ. 
- 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 ตามกำหนดทุกคน 
3.8 มาตรการป้องกันโรคในเรือนจำ 

 
3.4 ดำเนินการใช้ 0.6% Povidone 
iodine nasal spray เพ่ือป้องกันและ
ฆ่าเชื้อในกลุ่มเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำ ในผู้
สัมผัสร่วมบ้าน/สถานที่ทำงาน แล้วทั้ง 
3 อำเภอ 
 
 
3.5 สัปดาห์นี้การกระจายตัวผู้ติดเชื้อ
ลดลง ทุกตำบลไม่มีพ้ืนที่สีแดงและสีส้ม 
 
 
 
 
3.6 ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด 
 
 
3.7 ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
3.8 ในสัปดาห์นี้มีการปรับมาตรการ
การเข้าเยี่ยมญาติสามารถเข้าเยี่ยม
แบบสถานที่ได้โดยดำเนินการตาม
มาตรการDMHTT อย่างเข้มงวด เข้า
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- ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก เข้าในเรือนจำ หาก
จำเป็นต้องได้รับการตรวจคัดกรอง ด้วย ATK ก่อน 
และหากเป็นนักโทษรับใหม่ต้องตรวจด้วย ATK 
และ ให้กักตัวในแดนแรกรับให้ครบ 14 วัน 
- เจ้าหน้าที่ในเรือนจำทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบ 
โดยได้รับ booster dose ตามกำหนดทุกคน 
- กรณีมีรายงานผู้ป่วยยืนยันตั้งแต่ 1 ราย ให้ seal 
เรือนจำ เป็นเวลา 28 วัน ทันที และตรวจ RT-
PCR / ตรวจ Antibody ตามขั้นตอน 

เยี่ยมได้ครั้งละ 15 คนและต้องมีการ
จองนัดล่วงหน้า 
-มาตรการสำหรับผู้ต้องขับแรกรับ 
เรือนจำจัดทำสถานที่แยกกักตัวเป็น
เวลา 21 วัน ก่อนเข้าสู่เรือนจำ และอีก 
14 วันในแดนแรกรับ ก่อนปล่อยสู่แดน
ปกต ิไม่ปล่อยผู้ต้องขับข้ันดีไปทำงาน
หรือพบปะญาตินอกเรือนจำ เมื่อครบ
กำหนดรับโทษต้องตรวจด้วย ATK และ 
ให้กักตัวในแดนแรกรับให้ครบ 14 วัน 
- เจ้าหน้าที่ในเรือนจำทุกคนต้องได้รับ
วัคซีนครบ โดยได้รับ booster dose 
ตามกำหนดทุกคน 
- กรณีมีรายงานผู้ป่วยยืนยันตั้งแต่ 1 
ราย ให้ seal เรือนจำ เป็นเวลา 28 วัน 
ทันท ีและตรวจ RT-PCR / ตรวจ 
Antibody ตามขั้นตอน 
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3.การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

เป้าหมาย กิจกรรมดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 
3.เร่งบริหารและ
ดำเนินการกระจาย
และฉีดวัคซีนแต่ละ
จุดฉีดให้ได้ตาม
เป้าหมาย และ
ไม่ให้มีวัคซีนเหลือ
คงค้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- กลุ่ม 60(8) ให้ได้ความครอบคลุมร้อยละ 90 
 
 
- บุคลากรทางการแพทย์ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 
booster dose ครบตามเกณฑ์ ทุกคน 
 
- เด็กนักเรียน 12 -17 ปี ได้รับวัคซีนPfizer ตาม
เป้าหมาย ครอบคลุม ร้อยละ 90  
 
- ทั่วไป ได้รับวัคซีน ให้ได้ความครอบคลุมอย่าง
น้อยร้อยละ 90 
 
 
 
- วางแผนการฉีดวัคซีนรายสัปดาห์ ให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 อำเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลงานการฉีดวัคซีน ภาพรวมกลุ่ม 
- กลุ่ม 60(8)ร้อยละ 80.18     
 (เป้าหมายร้อยละ 90 ภายใน ธ.ค.64 ) 
 
-บุคลากรทางการแพทย์ ร้อยละ 90.78 
 
 
-เด็กนักเรียน12-17 ปี ร้อยละ 93.41 
 
 
-ประชากรไทยในจังหวัดสมุทรสาคร 
ได้รับการฉีดวัคซีน ร้อยละ 93.41 
-ประชากรต่างด้าวในจังหวัด ได้รับการ
ฉีดวัคซีนร้อยละ 75.80 
 
ผลการฉีดวัคซีน ความคลอบคลุม 
กลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว 
อ.เมือง ร้อยละ74.39 
อ.กระทุ่มแบน ร้อยละ 57.96 
อ.บ้านแพ้ว ร้อยละ 56.10 
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์  
อ.เมือง ร้อยละ48.39 
อ.กระทุ่มแบน ร้อยละ 53.27 
อ.บ้านแพ้ว ร้อยละ 61.83 
กลุ่มผู้สูงอาย ุ
อ.เมือง ร้อยละ80.38 
อ.กระทุ่มแบน ร้อยละ 60.43 
อ.บ้านแพ้ว ร้อยละ 84.31 
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4.การรักษาพยาบาล 

เป้าหมาย กิจกรรมดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 
4.1 การรับผู้ป่วย
เข้ารับการรักษา 
โดยแนวทางการ
รักษาของกรมการ
แพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 การบริหาร
จัดการเตียงและ
การสำรองเตียง
เพียงพอ พร้อมใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตาม
ระดับความรุนแรงของโรคและให้การดูแลรักษา
ผู้ป่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 กลุ่มภารกิจรักษา ทั้ง Case Management 
และรพ.เอกชน ให้วางแผนคงจำนวนเตียงเพื่อ
รองรับผู้ป่วยโควิด 10% ของจำนวนประชากรใน
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ หรือ10% ของจำนวนเตียง 
Maximum capacityที่เคยเกิดขึ้นในช่วงที่มีการ
ระบาดสูงสุด ทั้งในระดับ CI / รพ.สนาม / รพ.ทุก
แห่ง รวมทั้งสถานที่กักตัว (Local Quarantine)
ด้วย  
 
 
 
 
 

-สถานการณ์การรักษาผู้ป่วยเข้ารับการ
รักษาในถานพยาบาลระดับต่างๆใน
จังหวัด สะสมตั้งแต่ 1 เมษายน-19 
พฤศจิกายน 2564 จำนวน 94,334ราย 
เสียชีวิต1,155ราย อยู่ระหว่างการ
รักษา จำนวน 501 ราย และรักษาหาย 
จำนวน 92,301ราย  
ในสัปดาห์นี้สถานการณ์ผู้ป่วยที่เข้ารับ
การรักษา แยกเป็นผู้ป่วย 
Severe 11 ราย (ร้อยละ4.91) 
Moderate  73 ราย (ร้อยละ 35.59) 
Mild 129 ราย(ร้อยละ 57.59) 
Asymptomatic 11 ราย(ร้อยละ 
04.91) 
 
4.2 สถานการณ์การครองเตียง (ข้อมูล 
ณ วันที่ 26 พ.ย.2564) อัตราการครอง
เตียง 224/830 (ร้อยละ 26.90 
เตียงว่าง 606 เตียง   
รัฐ : 87/276 (ร้อยละ 31.50) 
เอกชน 137/554 (ร้อยละ 24.73) 
Hospital (รวม Sandbox) 45/291 
(ร้อยละ 15.46)  
รพ.สนาม 135/1,390 (ร้อยละ 9.71) 
CI  0/1,978 (ร้อยละ 100) 
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เป้าหมาย กิจกรรมดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 

4.3 การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในการระบาด
ระลอกใหม่ โดยพิจารณาตามระดับความรุนแรง
ของการแพร่ระบาดในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร  
ตามมาตรการเปิดเมือง 
 

4.3 สรุปเตรียมพร้อมรับการระบาด 
สีแดง จำนวน 138 เตียง 
สีเหลือง จำนวน 298 เตียง 
สีเขียว จำนวน 2,442 เตียง 
รวม 2,878 เตียง 
 
 

5.การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย 
เป้าหมาย กิจกรรมดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 

5.การบูรณาการ
การทำงานกำหนด
มาตรการป้องกัน
และควบคุมการ
แพร่ระบาด 

5.1 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
เพ่ือออกคำสั่ง/ประกาศ/มาตรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในสัปดาห์นี้ มีการยกเลิกคำสั่งจังหวัด
สมุทรสาคร เรื่องการยกเลิกคำสั่งจัดตั้งรพ.
สนามในชุมชน หรือ “ศูนย์พักคอยคนสาคร”  
(ฉบับที่ 96) 
จำนวน 9 คำสั่ง เดิม 45 ศูนย์ คงเหลือ 12 
ศูนย์ ดังนี้ 
อ.เมืองฯ (5 ศูนย)์ 
1. วัดป้อมวิเชียรโชติการาม (พระอาราม
หลวง) เลขที ่957 ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  
(เมือง ศูนย ์1) 
2. ศาลาปฏิบัติธรรมวัดชัยมงคล หมู่ที ่3 
ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร (เมือง ศูนย์ 2) 
3. อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบาง
ปลา หมู่ที ่4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  
(เมือง ศูนย ์3)  
4. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร 
ถนนเจษฎาราม-สันดาบ หมู่ที่ 1 ตำบลโคก
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เป้าหมาย กิจกรรมดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร (เมือง ศูนย ์4) 
5. สนามฟุตซอล โรงเรียนเทศบาลตำบลนาดี 
หมู่ที ่2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร (เมือง ศูนย์ 5) 
อ.กระทุ่มแบน (6 ศูนย์) 
1. อาคารนางสาวสเตเดี้ยม วัดนางสาว หมู่ที ่
7 ตำบลท่าไม ้อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร (กระทุ่มแบน ศูนย์ 1) 
2. บริษัท วิสดอม คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที ่
110/14 ซอยคลองมะเดื่อ 13  
ถนนเศรษฐกิจ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองมะเดื่อ 
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
กระทุ่มแบน ศูนย ์2) 
3. อาคารองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง 
(หลังใหม)่ เลขที ่99 หมู่ที ่4 ตำบลบางยาง 
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
(กระทุ่มแบน ศูนย ์3) 
4. อาคารสนามฟุตซอลเทศบาลนครอ้อมน้อย 
หมู่บ้านคลังทอง ถนนเศรษฐกิจ หมู่ที ่2ตำบล
อ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร (กระทุ่มแบน ศูนย์ 4) 
5. อาคารเลขที ่86 หมู่ที ่4 ตำบลดอนไก่ดี 
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
(กระทุ่มแบน ศูนย ์5)  
6. สถานปฏิบัติธรรม วัดดอนไก่ดี ตำบลตลาด
กระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร (กระทุ่มแบน ศูนย์ 6)  
อ.บ้านแพ้ว (1 ศูนย์) 
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5.2 ศบค.ได้กำหนดพ้ืนที่ตามสถานการณ์
ของจังหวัด ในแต่ละระดับ   
ระดับพ้ืนที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(1 ธันวาคม 2564) 
  
 
 
 
 

- มูลนิธิแพร่ศีลธรรมการกุศลสงเคราะห์ (เม่ง
ซวงเซี่ยงตั๊ว) เลขที ่36 หมู่ที ่4 ตำบลโรงเข ้
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (บ้าน
แพ้ว ศูนย ์1)  
 
5.2 พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 23 จาก 39 จังหวัด  
พ้ืนที่ควบคุม 23 จาก 23จังหวัด   
พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง 24 จาก 5 จังหวัด  
พ้ืนที่นำร่องท่องเที่ยว 7 จาก 4 จังหวัด 
*จังหวัดสมุทรสาครปรับเป็นพ้ืนที่ สีส้ม  
(พ้ืนที่ควบคุม) 
ทุกพ้ืนที่ต้องเน้นย้ำมาตรการการป้องกัน
ควบคุมโรค Universal Prevention, COVID 
Free Setting อย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 

 
6. ด้านการสื่อสารความเสี่ยง 

เป้าหมาย กิจกรรมดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 
6.สร้างความรอบรู้
ในการป้องกันโรค 

6.1 เผยแพร่ สร้างความรอบรู้เรื่องสุขอนามัยส่วน
บุคคลและการรักษาระยะห่าง รวมถึงมาตรการใน
จังหวัด เช่น งดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม 
 
6.2 จัดทำสื่อความเสี่ยง เผยแพร่ วีดีทัศน์การทำ
น้ำยา 0.6% Povidone iodine nasal spray  
 
 
 

6.1 เผยแพร่ Infographics ผ่านทาง 
facebook  จำนวน 36 ภาพ 
(ข้อมูล ณ 26 พ.ย2564) 
 
6.2 ยังคงดำเนินการเผยแพร่ แก่
กลุ่มเป้าหมายทางระบบ line 5 กลุ่ม 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง 
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