
 



ค ำน ำ 

 ตามที่กรมควบคุมโรค ได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ตามแผนแม่บทในช่วง  
5 ปีแรก ภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีและมอบหมาย 
ทุกหน่วยงานในสังกัดด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) โดย 
กองแผนงานได้ถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการตามแผนแม่บทในช่วง 5 ปีแรกภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี และได้มีการประชุม
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 -2565)  
กรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 โดยให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565) ร่วมกันระดับภาคนั้น  

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.สระบุรี, ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.ราชบุรี, ส านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ชลบุรี และ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จึงได้ร่วมกันจัดท าแผนบูรณาการ
งานด้านการป้องกันควบคุมโรค ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ภาคกลางขึ้น ซึ่งได้ร่วมกันคัดเลือกประเด็น
ส าคัญ 3 อันดับที่จะบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันในเขตภาคกลาง ได้แก่  1.ไข้เลือดออก (DHF)   
2.วัณโรค  (TB)  3.การบาดเจ็บทางถนน (RTI) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรค 
ในระดับภาค รวมทั้งการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคต่อไป 
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ความเป็นมา 
การจัดท าแผนบูรณาการด้านการป้องกันควบคุมโรค ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ภาคกลาง  

*********************************************************************** 
 

ตามที่กรมควบคุมโรค ได้ก าหนดให้มีการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการตามแผนแม่บทในช่วง 5 ปีแรก 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี และมอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดด าเนินการจัดท าแผนบูรณาการด้านการ
ป้องกันควบคุมโรค ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ระดับภาค 
       ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.สระบุรี, ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.ราชบุรี, ส านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ชลบุรี และ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จึงได้ร่วมกันจัดท าแผนบูรณาการ
งานด้านการป้องกันควบคุมโรค ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ภาคกลางขึ้น  โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
ตามนโยบาย กรมควบคุมโรค ได้มีการจัดท าแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2565) กรมควบคุมโรค ที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมอบหมายทุกหน่วยงาน
ในสังกัดด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ระดับภาคขึ้น โดย
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๔ สระบุรี ร่วมกับส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๕ ราชบุรี ส านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ ๖ ชลบุรี และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้ร่วมกันจัดกระบวนการจัดท า (ร่าง) แผนบูรณา
การด้านการป้องกันควบคุมโรคระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ภาคกลาง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 20 มีนาคม 2562  ประชุมซักซ้อมแนวทางการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) กรมควบคุมโรค โดยกองแผนงาน ผ่าน VDO Conference 
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วันที่ 25 มีนาคม 2562 ประชุม VDO Conference หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล (สคร. 4, 5, 
6 และ สปคม.) ทดลองและเตรียมแนวทางการจัดท าแผนบูรณาการด้านการป้องกันควบคุมโรคระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2565) ภาคกลาง 

 

วันที่ 5 เมษายน 2562 ประชุม VDO Conference น าเสนอประเด็นปัญหาส าคัญของงานป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนที่ที่จะบูรณาการของแต่ละเขต (เขตละ 5 ประเด็นส าคัญ) และร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาส าคัญของงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนที่ที่จะบูรณาการเขตภาคกลาง จ านวน 
3 ประเด็น ได้แก่ 

1) แผนงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (DHF) 
2) แผนงานป้องกันควบคุมวัณโรค (TB) 
3) แผนงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน (RTI) 

วันที่ 26 เมษายน 2562 ประชุมราชการจัดท าแผนบูรณาการด้านการป้องกันควบคุมโรคระยะ 5 ปี  
(พ.ศ.2561 – 2565) ภาคกลาง ครั้งที่ 1  ณ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของ สคร. 4, 5, 6 และ สปคม. ได้เป็น (ร่าง) แผนบูรณาการด้านการป้องกันควบคุมโรคระยะ 5 ปี  
(พ.ศ.2561 – 2565) ภาคกลาง 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ประชุมราชการจัดท าแผนบูรณาการด้านการป้องกันควบคุมโรคระยะ  
5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ภาคกลาง ครั้งที่ 2 ณ สถาบันบ าราศนราดูร เพ่ือน าเสนอ (ร่าง) แผนบูรณาการด้าน
การป้องกันควบคุมโรคระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ภาคกลาง ให้ผู้บริหาร ส านัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง พิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะ 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562  สคร.4 รวบรวมแผนบูรณาการด้านการป้องกันควบคุมโรคระยะ 5 ปี 
 (พ.ศ.2561 – 2565) ภาคกลาง ที่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะเสนอต่อรองอธิบดีกรมควบคุมโรค (นพ.ขจรศักดิ์ แก้ว
จรัส) ให้ความเห็นชอบ 

วันที่  10  พฤษภาคม 2562   ส่ งแผนบู รณาการด้ านการป้องกันควบคุมโรคระยะ 5 ปี 
 (พ.ศ.2561 – 2565) ภาคกลาง ที่ผ่านความเห็นชอบจากรองอธิบดีที่ดูแล  ให้กองแผนงาน กรมควบคุมโรค 
 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือจัดท า (ร่าง) แผนบูรณาการงานด้านการป้องกันควบคุมโรคระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
ภาคกลาง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคท่ีเกี่ยวข้อง (สคร.4-6 และ สปคม.) 
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กระบวนการจัดท าแผนบูรณาการด้านการป้องกันควบคุมโรค 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ภาคกลาง 

*************************************************************************** 

รูปแบบกระบวนการจัดท าแผนฯ 

➢ ประชุมราชการ ครั้งที่ 1 (วันศุกร์ที่ 26 เม.ย.62)  
           วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดท า (ร่าง) แผนบูรณาการด้านการป้องกันควบคุมโรค ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)       
ภาคกลาง    

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มแผนงานฯ และผู้รับผิดชอบแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับ 3 ประเด็นส าคัญ ของส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี, ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 
5 จังหวัดราชบุรี, ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 6 จังหวัดชลบุรี และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  

กระบวนการ แบ่งกลุ่มตามประเด็นส าคัญของภาค จัดท า (ร่าง) แผนบูรณาการด้านการป้องกันควบคุมโรค  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ภาคกลาง  
 

➢ ประชุมราชการ ครั้งที่ 2 (วันพฤหัสที่ 2 พ.ค. 62)  
           วัตถุประสงค์ : เพื่อน าเสนอ (ร่าง) แผนบูรณาการงานด้านการป้องกันควบคุมโรค 5 ปี (พ.ศ.2561-
2565) ภาคกลาง ให้ผู้บริหารและส านักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องให้ข้อเสนอแนะ  

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  
- รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  นายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส 
 - ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค ที่ดูแลหน่วยงาน (สคร. 4, 5, 6 และ สปคม.) 
 - ผู้อ านวยการ (สคร. 4, 5, 6 และ สปคม.) 
 - รองผู้อ านวยการ / ผู้ช่วยผู้อ านวยการ (สคร. 4, 5, 6 และ สปคม.) 
 - หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล (สคร. 4, 5, 6 และ สปคม.) 
 - หัวหน้ากลุ่ม และ PM โรค DHF / TB / RTI (สคร. 4, 5, 6 และ สปคม.) 
 - ส านัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง (กองแผนงาน / ส านักแมลง / ส านักวัณโรค /ส านักโรคไม่ติดต่อ) 

 
 
  

************************************************************************* 
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แผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ภาคกลาง 
ภายใต้แผนพัฒนาด้านการปอ้งกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

แผนงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง  

1. สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ/ปัญหา/พื้นที่เสี่ยง/กลุ่มเสี่ยง 

 โรคไข้ เลือดออกแนวโน้มในระยะยาวค่อนข้างคงที่  ค่ามัธยฐานอัตราป่วย 5 ปีย้อนหลัง 
(พ.ศ.2557-2561) เท่ากับ 98 ต่อประชากรแสนคน และอัตราป่วยตายร้อยละ 0.10 พบผู้ป่วยมากในช่วงฤดูฝน 
โดยเฉพาะช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม ของทุกปี ประเทศไทยพบเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้ทั้ง 4 สายพันธุ์ในทุกปี  
ทั้งนี้พบว่าหากปีใดมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของสายพันธุ์ไวรัสไข้เลือดออก มักจะท าให้มีการระบาดและอัตราป่วย
ตายสูงกว่าปกติ กลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 5-14 ปี อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมาพบผู้ป่วย
และผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกเป็นผู้ใหญ่ในสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึน  

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ. 2562 (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 
ส านักระบาดวิทยา ณ  วันที่  23 เมษายน 2562) มีรายงานผู้ป่ วยโรคไข้ เลือดออก (Dengue fever : DF, 
Dengue haemorrhagic fever : DHF, Dengue shock syndrome : DSS) สะสมรวม 16,635 ราย เพ่ิมขึ้นจาก
สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,045 ราย อัตราป่วย 25.18 ต่อประชากรแสนคน มีการรายงานจ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกมากกว่า 
ปี พ.ศ. 2561 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน 2.2 เท่า ผู้ป่วยเสียชีวิต 20 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.12 การกระจายการเกิด
โรคไข้เลือดออกรายภาค พบว่าภาคกลาง มีอัตราป่วยสูงที่สุด เท่ากับ 32.33 ต่อประชากรแสนคน  การกระจายการ
เกิดโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มอายุ ส่วนใหญ่พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1910 ราย), 10-14 ปี (1377 ราย),  
25-34 ปี (1069 ราย) 

โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยา (Chikungunya fever) จากการรายงานในระบบเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยา ประเทศไทยพบมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน 7 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2531 ที่จังหวัดสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2534  
ที่จังหวัดขอนแก่นและปราจีนบุรี ในปี พ.ศ. 2536 มีการระบาด 3 ครั้งที่จังหวัดเลย นครศรีธรรมราช และหนองคาย 
และปี พ.ศ. 2552 - 2553 มีการระบาดในวงกว้างทั่วทุกภาคของประเทศไทยผ่านการเดินทางของผู้ที่ติดเชื้อ 
โดยเฉพาะแรงงานสวนยาง ทหารเกณฑ์ และนักศึกษา พบผู้ป่วยทั้งประเทศรวมกว่า 50,000 ราย หลังจากปี พ.ศ. 
2554 แนวโน้มจ านวนผู้ป่วยลดลงอย่างมากจนเหลือไม่เกิน 50 รายต่อปีในช่วง พ.ศ. 2558 – 2560  

โรคติดเชื้อไวรัสชิกา ในประเทศไทยมีรายงานว่าตรวจพบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสซิกาในผู้ที่อาศัย 
ในกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2506 และในปี พ.ศ. 2556 มีผู้ป่วยยื นยันการติดเชื้อ Zika virus โดยเป็น
นักท่องเที่ยวจากแคนาดาเดินทางมาประเทศไทยมีอาการป่วยระหว่างเดินทางกลับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 -2557  
พบการระบาดไม่ทราบสาเหตุ 4 เหตุการณ์ มีผู้ป่วยรวม 47 ราย  และในปี พ.ศ. 2559 มีการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสซิกาในทั่วทุกภาคของประเทศ รวม 43 จังหวัด มีรายงานผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อทั้งที่มีอาการและไม่แสดง
อาการ โดยพบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปี การระบาดดังกล่าวท าให้มีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อและคลอดทารกที่มีภาวะศีรษะเล็ก 
2 ราย โดยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาในปี 2561 มีผู้ป่วยยืนยันทั้งหมด 601 ราย อัตราป่วย 0.92 ต่อประชากร
แสนคน ส่วนใหญ่เป็นวัยท างาน (อายุ 25-34 ปี) ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนเขตเมืองและมีรายงานผู้ป่วยสูงสุด
ในพ้ืนที่ภาคกลาง 
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  เขตสุขภาพที่ 4 ปี พ.ศ. 2551-2561 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทุกปีและมีแนวโน้มการ

ระบาดอย่างต่อเนื่อง พบผู้ป่วยมากในช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ของทุกปี โดยปี พ.ศ. 2558 มีการระบาด

ต่อเนื่องตลอดทั้งปี อัตราป่วยและอัตราป่วยตายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในปี พ.ศ. 2561  และอัตราป่วยมีแนวโน้ม

เพ่ิมข้ึนในกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในขณะที่กลุ่มเด็กก็ยังคงเป็นปัญหา ข้อมูลสัปดาห์ที่ 13 ณ วันที่ 10 เมษายน 2562 

จ านวนผู้ป่วยของเขตสุขภาพที่ 4 และทุกจังหวัดสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปีพ.ศ. 2557-2561) และ  

ปี พ.ศ. 2561 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 เป็นต้นมา โดยผู้ป่วยสะสม 1,345 ราย อัตราป่วย 25.37 ต่อประชากร

แสนคน พบเสียชีวิต 2 ราย (รง.506) อัตราตาย 0.04 ต่อประชากรแสนคน (จากโปรแกรมตรวจสอบข่าว  

กรมควบคุมโรค เสียชีวิต 3 รายพระนครศรีอยุธยา 2 ราย และลพบุรี 1 ราย โดยผลตรวจยืนยันของผู้ป่วยเสียชีวิต

พบเชื้อ Dengue serotype 1 และ 4) จากข้อมูลการตรวจเชื้อไวรัสเด็งกี่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2561 

พบ Dengue serotype 1 เป็นเชื้อเด่น ส่วนในช่วงปลายปีจนถึงต้นปี 2562 พบ Dengue serotype 2 มีแนวโน้ม

เพ่ิมสูงขึ้น โดยมีปัจจัยการเสียชีวิตส่วนใหญ่ คือ การเข้ารับรักษาค่อนข้างช้า การไปรับการรักษาหลายแห่ง และมีโรค

ประจ าตัว รวมถึงค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายในบ้านและรอบบ้านผู้เสียชีวิตมีค่าสูงกว่ามาตรฐานจึงเป็นปัจจัยต่อการระบาด  

  โรคติดเชื้อไวรัสชิกาในเขตสุขภาพที่ 4 ข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 – 3 เมษายน 2562 พบผู้ป่วย
ยืนยันสะสม 313 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต เป็นผู้ป่วยแสดงอาการ 279 ราย ร้อยละ 89.14 หญิงตั้งครรภ์ 20 ราย 
คลอดแล้ว 19 ราย ไม่พบทารกศีรษะเล็ก และ Guillain-Barré syndrome (GBS) โดยจ านวนผู้ป่วยเริ่มมีแนวโน้ม
เพ่ิมสูงขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 จนถึงปัจจุบัน อัตราส่วนเพศชายต่อหญิง 1 : 1.38 กลุ่มอายุที่พบสูงสุด 
คือ 30-34 ปี ร้อยละ 13.42 รองลงมาคือ 20-24 ปี และ 35-39 ปี ร้อยละ 12.14 ปี พ.ศ.2562 พบผู้ป่วยยืนยัน
สะสม 23 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต พบหญิงตั้งครรภ์ยืนยันติดเชื้อ 1 ราย (ยังไม่คลอด) ไม่พบทารกศีรษะเล็ก  
และ Guillain-Barré syndrome (GBS) อัตราส่วน เพศหญิงต่อชาย 1 : 1.3  กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ 35-39 ,  
40-44 ปี ร้อยละ 21.74 รองลงมาคือ 30-34 และ 50-54 ปี ร้อยละ 13.04 เมื่อจ าแนกรายจังหวัด พบว่า นนทบุรี 
มีผู้ป่ วยสะสมมากที่ สุ ด  177 ราย ร้อยละ  56.55 รองลงมาคือ ปทุมธานี  69 ราย ร้อยละ  22.04 และ
พระนครศรีอยุธยา 34 ราย ร้อยละ 10.86 ราย (ที่มา : กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง ส านักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 4 สระบุรี ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 ส านักระบาดวิทยา และส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง) 

โรคไข้เลือดออกในเขตสุขภาพที่ 5 มีแนวโน้มการระบาดปีเว้นปี หรือปีเว้นสองปี โดยพบว่าในช่วง 
5 ปีที่ผ่านมา (2557-2561) โรคไข้เลือดออกในเขตสุขภาพที่ 5 มีอัตราป่วย 119.39, 317.13, 57.59,92.58 และ 
193.59 ต่อประชากรแสนคน และ อัตราป่วยตายร้อยละ 0.10 พบผู้ป่วยมากในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะช่วงเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม ของทุกปี ประเทศไทยพบเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้ทั้ง 4 สายพันธุ์ในทุกปี ทั้งนี้พบว่าหากปีใด 
มีการเปลี่ยนสัดส่วนสายพันธุ์ไวรัสไข้เลือดออก มักจะท าให้มีการระบาดและอัตราป่วยตายสูงกว่าปกติ กลุ่มเสี่ยงต่อ
การป่วยคือกลุ่มอายุ 5-14 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพนักเรียน นักศึกษา อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมาพบว่า
ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกเป็นผู้ใหญ่ในสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึนในปี 2562  

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2562) ได้รับรายงานจ านวนผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกจ านวนทั้งสิ้น 2008 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย 38.13  ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 6 ราย 
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อัตราตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 0.11 อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับร้อยละ 0.30 พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง  
โดยพบเพศชาย 1085 ราย เพศหญิง 923 ราย อัตราส่วนเพศหญิง ต่อ เพศชาย เท่ากับ 1:1.18 กลุ่มอายุที่พบสูงสุด
คือกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 133.06 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี 
(100.57), 15 - 24 ปี (73.33) ,0 - 4  ปี (42.63) และ 25 – 34 ปี (36.22) อาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียนร้อย
ละ 50.2 รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง (25.5) ,อาชีพเด็กในปกครอง (11.7) ,อาชีพงานบ้าน (3.19) และอาชีพค้าขาย 
(2.69)  พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน มกราคมจ านวนผู้ป่วย เท่ากับ 945 ราย รองลงมาคือกุมภาพันธ์ 671 ราย มีนาคม 
392 ราย เมื่อวิเคราะห์ถึงจังหวัดที่อัตราป่วยมากที่สุดคือ จังหวัดสมุทรสาคร อัตราป่วยเท่ากับ 73.67 ต่อประชากร
แสนคน รองลงมาคือจังหวัดนครปฐม, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดสมุทรสงคราม,  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดกาญจนบุรี อัตราป่วยเท่ากับ 67.84,45.58 , 33.36, 22.38, 19.57, 18.43 และ 
12.11 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ   

โรคไข้ เลือดออก ใน พ้ืนที่ เขตสุขภาพที่  6 พบผู้ป่ วยมากในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะช่วงเดือน 
พฤษภาคม – ตุลาคม ของทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 – 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2562 พบว่าจังหวัดในพ้ืนที่
เขตสุขภาพที่ 6 ติดอันดับอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุดใน 10 อันดับแรกของประเทศ (ปี พ.ศ.2555 – 2558) 
และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 – 2561 พบว่ามีจ านวนผู้ป่วยเพ่ิม
สูงขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ.2553 เริ่มพบมีผู้ป่วยเพ่ิมสูงขึ้นราว 10,000 ราย และมีจ านวนสูงที่สุดในปี พ.ศ.2558  
พบผู้ป่วยจ านวนทั้งสิ้น 19,944 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 315.69 ต่อแสนประชากร มีรายงานผู้เสียชีวิต จ านวน  
35 ราย จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ปี 2552 – 2561 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกเขตสุขภาพที่ 6 สูงกว่า 
ประเทศ จ านวน 6 ปี โดยมีสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ส าหรับค่ามัธยฐานอัตราป่วย 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2557-
2561) เท่ากับ 76.89 ต่อประชากรแสนคน และอัตราป่วยตายร้อยละ 0.10 

พบเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้ทั้ง 4 สายพันธุ์ในทุกปี กลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยอยู่ในช่วงอายุระหว่าง  
5 - 24 ปี ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มวัยเรียน และวัยท างาน และผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกเป็นผู้ใหญ่สูงสุดในปี พ.ศ. 
2559  

 

 
 

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 6 พบรายงานผู้ติดเชื้อ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 มีผู้ติดเชื้อไวรัสซิ
กา จ านวน 145 ราย (ติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์ 14 ราย) ในพ้ืนที่ 6 จังหวัด ปี พ.ศ.2560 พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อ
ไวรัสซิกาสะสม จ านวน 89 ราย กระจายอยู่ 5 จังหวัด 17 อ าเภอ 45 ต าบล (ติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์ 7 ราย) ปีพ.ศ.
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กราฟท่ี 1 อัตราป่วยโรคไข่เลือดออกในพื้นที่เขตสุขภาพท่ี 6 เปรียบเทียบกับประเทศ ป่ พ.ศ.2552 - 2561 

อัตราป่วยต่อแสนประชากร 
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2561 พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาสะสม จ านวน 47 ราย กระจายอยู่ 5 จังหวัด 14 อ าเภอ 23 ต าบล (ติด
เชื้อในหญิงตั้งครรภ์ 3 ราย) ส าหรับในปี พ.ศ.2562 พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา จ านวน 8 ราย ในพ้ืนที่ 2 
จังหวัด คือ สมุทรปราการ และระยอง โดยกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ใหญ่ อาชีพรับจ้าง    

โรคปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยา ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 6 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 – 2561 พบมีผู้ป่วยสูงสุด
ในปี พ.ศ.2552 โดยพบผู้ป่วย 2,010 ราย แนวโน้มจ านวนผู้ป่วยลดลงอย่างมากจนเหลือไม่เกิน 10 รายต่อปีในช่วง 
พ.ศ.2557 – 2561 และในปี พ.ศ.2561 พบผู้ป่วย จ านวน 3 ราย (จากรายงาน 506 จ านวน 1 ราย และจากรายงาน 
เฝ้าระวังเหตุการณ์ 2 ราย) ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และตราด โดยกลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มอาชีพรับจ้าง 
และมีประวัติเดินทางกลับจากพ้ืนที่มีการแพร่ระบาดของโรค   

จากการเฝ้าระวังความต้านทานสารเคมีของยุงลายในพ้ืนที่เขตเมือง ของเขตสุขภาพที่ 6 ปี พ.ศ.2561 
พบยุงลายมีความไวในระดับสูงต่อสารเคมีทีมีฟอส ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ควบคุมลูกน้ ายุงลาย ดังนั้น การใช้ทรายทีมี
ฟอสในการป้องกันควบคุมยุง จึงเป็นมาตรการที่ส าคัญ ส าหรับ การเฝ้าระวังความต้านทานสารเคมีต่อสารเคมีในการ
ฉีดพ่น พบยุงลายในบางพ้ืนที่พบมีความต้านทานต่อสารเคมี ดังนั้น มาตรการฉีดพ่นสารเคมีจึงมีการด าเนินการ
เฉพาะที่จ าเป็นเท่านั้น 

 

 รูปที่ 2 ระดับความไวยุงลายบ้านต่อสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมโรค เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2561 

จากผลการส ารวจลูกน้ ายุงลาย พ้ืนที่ เขตสุขภาพที่  6 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 – 2561 พบค่า HI 
มากกว่า 10 ต่อเนื่องทุกปี และภาชนะที่ส ารวจพบลูกน้ ายุงลายมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ภาชนะน้ าใช้ ภาชนะที่
ไม่ใช้ และอ่ืนๆที่ใช้ประโยชน์ 
 

2. พื้นที่เสี่ยง/กลุ่มเสี่ยง  
พ้ืนที่เสี่ยงไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกาเป็นพ้ืนที่เขตเมืองในทุกภาคของประเทศไทย 

เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูง ส่วนพ้ืนที่เสี่ยงไข้ปวดข้อยุงลายอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ และจังหวัดที่มี
การเดินทางของแรงงานสวนยาง ทหารเกณฑ์ และนักศึกษา โดยพ้ืนที่เสี่ยงของโรคติดต่อน าโดยยุงลายแสดงตามรูป
ที่ 1-4  
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รูปที่ 1 พ้ืนที่เสี่ยงไข้เลือดออกระดับอ าเภอในพ้ืนที่เขตภาคกลาง ปี 2562 
(ข้อมูลจากรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562 กรมควบคุมโรค) 

  
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ร่วมกันรับผิดชอบในการจัดการปัญหา
โรคติดต่อน าโดยยุงลายโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน และด าเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อน าโดยยุงลายด้วยตนเอง 

 

ภาคกลาง 
     เสี่ยงต่่า 51 อ่าเภอ 

     เสี่ยงปานกลาง 123 อ่าเภอ เสี่ยงปานกลาง 428 อ่าเภอ 

     เสี่ยงสูง 77 อ่าเภอ 
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2. เป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพ ระยะ 5 ปี (2561-2565) 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 
baseline ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 2565 
มาตรการที่ 1 ยกระดับความเขม้แข็งของระบบการควบคุมโรคตดิต่อน าโดยยุงลายด้วยเครื่องพ่นยุงพาหะน าโรค 
ร้อยละของผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 70 75 80 

มาตรการที่ 2 ขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายและประชาชนให้มีความเป็นเจ้าของร่วมรับผดิชอบ น ากระบวนการจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน (IVM) ไปใช้ป้องกันและควบคุมยุงลาย อย่างครบองค์ประกอบในทุก
ระดับ 

มีชุมชนต้นแบบในการจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน 
(IVM) ในพื้นทีเขตเมือง และอ าเภอเสี่ยง อย่างน้อยที่ละ  
1 แห่ง 

  1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 

มาตรการที่ 3 เสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนมีความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) เพื่อการป้องกันตนเองจากควบคมุโรคติดต่อน าโดยยุงลาย 

เป้าหมาย   
๑. การพัฒนาหลักสตูรต้นแบบความรอบรูด้้านสุขภาพด้าน
โรคตดิต่อน าโดยยุงลายในระดับโรงเรียน 
๒. ประชาชนในกลุ่มวยัเรยีนมีความรอบรู้ดา้นสุขภาพ
เพิ่มขึ้น 

     

ตัวช้ีวัดที่ 1 มหีลักสูตรต้นแบบความรอบรูด้้านสุขภาพด้าน
โรคตดิต่อน าโดยยุงลายในระดับโรงเรียน 

  1 หลักสูตร   

ตัวช้ีวัดที่ 2 ประชาชนในกลุ่มวัยเรยีนมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพเพิ่มขึ้น 

   ร้อยละ 80 ร้อยละ 98 
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3. มาตรการลดโรค/ภัยสุขภาพที่ส าคัญ ในระยะ 5 ปี และหน่วยงานผู้ด าเนินการ  

มาตรการ/Service Provider สคร./สปคม. เขต สสจ. รพ. PCC ชุมชน/ต าบล 

มาตรการที่ 1 ยกระดับความเขม้แข็งของ
ระบบการควบคุมโรคตดิต่อน าโดยยุงลาย
ด้วยเครื่องพ่นยุงพาหะน าโรค 
 

พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
ฝึกอบรมการฉีดพ่นสารเคมีก าจดั
ยุงลาย 
-พัฒนาและทบทวนคู่มือการ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
-พัฒนาบุคลกรศูนย์ความเป็นเลิศ  
-พัฒนาหลักสูตรการควบคุมโรค
ส าหรับเจ้าหน้าท่ี อปท. 

   - - 

มาตรการที่ 2 ขับเคลื่อนภาคีเครือข่าย
และประชาชนให้มีความเป็นเจ้าของร่วม
รับผิดชอบ น ากระบวนการจดัการพาหะ
น าโรคแบบผสมผสาน (IVM) ไปใช้
ป้องกันและควบคุมยุงลาย อย่างครบ
องค์ประกอบในทุกระดับ 
 

- ผลักดันและขับเคลื่อน IVM ให้
เป็นนโยบายไปสู่ระดับเขต จังหวดั 
ร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ 

- - ผลักดันการจัดการ
พาหะน าโรคแบบ
ผสมผสานให้เครือข่าย
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในระดับ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

- - พัฒนาศักยภาพ และ
ส่งเสริมสนับสนุน
เครือข่าย กระบวนการ
จัดการพาหะน าโรคแบบ
ผสมผสาน (IVM) ในแต่
ละภาคส่วน ทุกระดับ 
(Empowerment) 

- เร่งรัดให้มีการน า
กฎหมายที่เกีย่วข้องมา
ใช้ในการป้องกันและ
ควบคุมโรค 
- สร้างและ พัฒนาภาคี
เครือข่าย และการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการ
ป้องกันควบคุมโรค 
ติดต่อน าโดยยุงลาย 

มาตรการที่ 3 เสรมิสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ให้ประชาชนมีความ
รอบรู้ทางสุขภาพ (Health 
Literacy) เพือ่การป้องกันตนเอง
จากควบคุมโรคตดิต่อน าโดยยุงลาย 

-ร่วมทดสอบและประเมินผลแนว
ทางการเรียนรู้ฯส าหรับกลุ่มเสี่ยงวัย
เรียนในภาคสนาม 
- ร่วมปรับปรุงแนวทาง 
 

-ร่วมทดสอบและ
ประเมินผลแนว
ทางการเรียนรู้ฯ
ส าหรับกลุ่มเสี่ยงวัย
เรียนในภาคสนาม 

บูรณาการงานร่วมกับ
โครงการโรงเรยีนรอบ
รู้สุขภาพ และ
โครงการหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพ  

- ร่วมศึกษาเชิงประเมิน
ความรอบรู้ประชาชน
กลุ่มเสี่ยงในพ้ืนท่ีฯ 

โครงการหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพ 

 

โครงการหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพ 
 

10



 
 

มาตรการ/Service Provider สคร./สปคม. เขต สสจ. รพ. PCC ชุมชน/ต าบล 

- ร่วมศึกษาเชิงประเมินความรอบรู้
ประชาชนในพ้ืนท่ีฯ 

- ร่วมปรับปรุง
แนวทาง 
- ร่วมศึกษาเชิง
ประเมินความรอบรู้
ประชาชนในพ้ืนท่ีฯ 

ในแผนแม่บทการ
พัฒนาระบบสุขภาพ
ภาคประชาชนใน
แผน 10 (พ.ศ. 
2550– 2554)  
(ในงานสาธารณสุข
มูลฐาน) 
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4. มาตรการ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ระยะ 5 ปี 

มาตรการ/แผนงาน/
โครงการ/หลัก 

กรอบระยะเวลา ปี 
พ.ศ. 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก/ร่วม 

วงเงิน (ล้านบาท) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 รวม แหล่งเงิน 

มาตรการที่ 1 ยกระดับความเขม้แข็งของระบบการควบคุมโรคตดิต่อน าโดยยุงลายด้วยเครื่องพ่นยุงพาหะน าโรค 
แผนงาน/โครงการพัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศด้านการฝึกอบรม
การฉีดพ่นสารเคมีควบคุมยุงลาย 
 

     สคร.6 /สคร.4/
สคร.5 และสปคม. 

  0.27 0.25 0.20 0.72 กรมควบคุม
โรค 

- พัฒนาให้เป็น
ศูนย์ความเลิศ
ด้านการ
ฝึกอบรมการฉีด
พ่นสารเคมี
ก าจัดยุงลาย 
 

- ผู้รับการฝึกอบรมมี
ความรู้และทักษะการ
ฉีดพ่นสารเคมีในการ
ควบคุมยุงลาย 

- ผู้รับการการฝึกอบรม
มีความพึงพอใจในการ
ฝึกอบรมการฉีดพ่น
สารเคมีควบคมุยุงลาย  

1.พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศดา้น
การฝึกอบรมการฉดีพ่นสารเคมี
ควบคุมยุงลาย 

               

กิจกรรมที่ 1.1 พัฒนาและ
ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน และ
การผลิตสื่อประกอบการอบรม 

     สคร.6 /สคร.4/
สคร.5 และสปคม. 

  0.07 0.05  0.12 กรม 
ควบคุมโรค 

  

กิจกรรมที่ 1.2 พัฒนาบุคล
กรศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การอบรม 

     สคร.6 /สคร.4/
สคร.5 และสปคม. 

  0.1 0.1 0.1 0.3 กรม 
ควบคุมโรค 
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มาตรการ/แผนงาน/
โครงการ/หลัก 

กรอบระยะเวลา ปี 
พ.ศ. 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก/ร่วม 

วงเงิน (ล้านบาท) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 รวม แหล่งเงิน 

กิจกรรมที่ 1.3 พัฒนาหลักสูตร
การควบคุมโรคส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
อปท. 

     สคร.6 /สคร.4/
สคร.5 และสปคม. 

  0.1 0.1 0.1 0.3 กรม
ควบคุมโรค 

  

กิจกรรมที่ 1.4 สนับสนุนการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน (Resource 
sharing) เรื่องปฏิบตัิการควบคมุ
ยุงพาหะด้วยเครื่องพ่น 

     สคร.6 /สคร.4/
สคร.5 และสปคม. 

         

กิจกรรมที่ 1.5 จัดตั้งศูนยร์ับเรื่อง
และหน่วยเคลื่อนที่เร็วปฏิบตัิการ
ควบคุมยุงพาหะด้วยเครื่องพ่น
ภาคกลาง (call center) 

     สคร.4 /สคร.5/
สคร.6และสปคม. 

         

มาตรการที่ 2 ขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายและประชาชนให้มีความเป็นเจ้าของร่วมรับผิดชอบ น ากระบวนการจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน (IVM) ไปใช้ป้องกันและควบคุมยุงลาย อย่างครบองค์ประกอบในทุกระดับ 

โครงการที ่1 ผลักดันและ
ขับเคลื่อน กระบวนการจัดการ
พาหะนาโรคแบบผสมผสาน 
(IVM) ให้กับหน่วยงานเครือข่าย 
ในพื้นที่เขตเมืองและอ าเภอเสี่ยง
โรคไขเ้ลือดออก 

- - / / / สคร.5 /สคร.4/
สคร.6 และสปคม. 

- - -    กรม
ควบคุม

โรค 

หน่วยงานท้องถิ่น 
ชุมชนเขตเมือง
และน าหลักการ
จัดการพาหะน า
โรคแบบผสมผสาน 
(IVM) ไปใช้อย่าง
ครบองค์ประกอบ 

มีชุมชนต้นแบบในการ
ด าเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ในพื้นที่เขต เมืองและ
อ าเภอเสีย่ง 
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มาตรการ/แผนงาน/
โครงการ/หลัก 

กรอบระยะเวลา ปี 
พ.ศ. 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก/ร่วม 

วงเงิน (ล้านบาท) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 รวม แหล่งเงิน 

กิจกรรมที่  1.1 ผลักดันและ
ขับเคลื่อน IVM ให้เป็นนโยบาย
ไปสู่ระดับเขต จังหวัด ร่วมกับ
เครือข่ายต่างๆ 

- - / / / สคร.5 /สคร.4/สคร.6 
และสปคม. 

- - 0.35    กรม
ควบคุม

โรค 

  

กิ จ กรรม ที่  1.2 สนั บ สนุ น /
ส่ งเสริม เครือข่ ายให้น าการ
จัดการโรคติดต่อน าโดยยุงลาย
โดยใช้กระบวนการจัดการ
พาหะนาโรคแบบผสมผสาน 
(IVM) เพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชน
ต้นแบบการด าเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขต
เมืองและอ าเภอเสี่ยง  

  / / / สคร.5 /สคร.4/สคร.6 
และสปคม. 

- - 0.9 0.9 0.9 2.7 กรม
ควบคุม

โรค 

  

มาตรการที่ 3 เสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนมีความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) เพื่อการป้องกันตนเองจากควบคมุโรคติดต่อน าโดยยุงลาย 
โครงการที่ 1 พัฒนาความรอบรู้
ด้านสุขภาพด้านโรคตดิต่อน า
โดยยุงลายในระดับโรงเรียนของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา    
 

     สคร.4 /สคร.5/สคร.6 
และสปคม. 

      กรม
ควบคุม

โรค 

-ยกระดับความ
รอบรู้ด้าน
สุขภาพด้าน
โรคตดิต่อน าโดย
ยุงลายในระดับ
โรงเรียน  

1.มีหลักสตูรต้นแบบ
ความรอบรูด้้าน
สุขภาพด้านโรคติดต่อ
น าโดยยุงลายในระดับ
โรงเรียน  
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มาตรการ/แผนงาน/
โครงการ/หลัก 

กรอบระยะเวลา ปี 
พ.ศ. 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก/ร่วม 

วงเงิน (ล้านบาท) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 รวม แหล่งเงิน 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้มีการ
หารือในการ
ด าเนินงานร่วมกัน 
-มีคณะท างาน
ในการยกร่าง
หลักสตูร-มรี่าง
หลักสตูร 

2.ประชาชนในกลุ่มวัย
เรียนมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพเพิ่มขึ้น ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95 ในปี 
2565 

กิจกรรมหลักท่ี 1 ยกร่างหลักสูตร
ต้นแบบความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ด้านโรคติดต่อน าโดยยุงลายใน
ระดับโรงเรยีน 

  /   สคร.4 /สคร.5/สคร.6/
สปคม. และรร.ในพื้นที ่

  0.30   0.30 กรม
ควบคุม

โรค 

- 
 

 

กิจกรรมหลักท่ี 2 การทดลองใช้
หลักสตูรต้นแบบความรอบรู้ด้าน
สุขภาพด้านโรคติดต่อน าโดย
ยุงลายในระดับโรงเรียน ในพ้ืนท่ี
เขต 4, 5, 6 และ สปคม.    

   /  สคร.4 /สคร.5/สคร.6/
สปคม. และรร.ในพื้นที ่

  0.06 0.20  0.26 กรม
ควบคุม

โรค 

  

กิจกรรมหลักท่ี 3 การติดตาม
ประเมินผลและการน าหลักสตูรฯ 
ไปขยายผล 

   / / สคร.4 /สคร.5/สคร.6/
สปคม. และรร.ในพื้นที ่

   0.30 0.30 0.60 กรม 

ควบคุมโรค 
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5. แผนการติดตามประเมินผล ระยะ 5 ปี (ระดับมาตรการ/แผนงาน/โครงการหลัก) 

มาตรการ/แผนงานโครงการหลัก เป้าหมาย วิธีการติดตามประเมินผล 
กรอบระยะเวลาของการติดตามประเมินผล ปี พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 2565 
มาตรการที่ 1 ยกระดับความเขม้แข็งของระบบการควบคุมโรคตดิต่อน าโดยยุงลายด้วยเครื่องพ่นยุงพาหะน าโรค 

1.พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศดา้นการ
ฝึกอบรมการฉีดพ่นสารเคมีควบคมุ
ยุงลาย 

การให้บริการด้านเครื่องพ่น
สารเคมีก าจัดแมลง ระดับ
เป็นเลิศ 

เทียบกับหน่วยงานอ่ืน/
วัดตามเกณฑ์ของ
ระดับการให้บริการ 

ปีละครั้ง ปีละครั้ง ปีละครั้ง ปีละครั้ง ปีละครั้ง 

มาตรการที่ 2 ขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายและประชาชนให้มีความเป็นเจ้าของร่วมรับผดิชอบ น ากระบวนการจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน (IVM) ไปใช้ป้องกันและควบคุมยุงลาย อย่างครบองค์ประกอบใน
ทุกระดับ 

โครงการที ่1 ผลักดันและขับเคลื่อน 
กระบวนการจดัการพาหะนาโรค
แบบผสมผสาน (IVM) ให้กับ
หน่วยงานเครือข่าย ในพื้นที่เขตเมอืง
และอ าเภอเสีย่งโรคไข้เลือดออก 

มีชุมชนต้นแบบในการจัดการ
พาหะน าโรคแบบผสมผสาน 
(IVM) ในพื้นทีเขตเมือง และ
อ าเภอเสีย่ง อย่างน้อยที่ละ 1 
แห่ง 

รายงานผลการด าเนินงาน
การจัดการพาหะน าโรค
แบบผสมผสานในพ้ืนท่ี
เขตเมืองและอ าเภอเสี่ยง 

- - 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 

มาตรการที่ 3 สร้างความรอบรู้ดา้นสุขภาวะ และการป้องกันควบคุมโรคติดต่อน าโดยยุงลาย 

กิจกรรมหลักท่ี 1 ยกร่างหลักสูตร
ต้นแบบความรอบรู้ด้านสุขภาพด้าน
โรคตดิต่อน าโดยยุงลายในระดับ
โรงเรียน 

1..มีหลักสูตรต้นแบบความรอบรู้
ด้านสุขภาพด้านโรคตดิต่อน า
โดยยุงลายในระดับโรงเรียน 

การศึกษาเชิงประเมิน    รายงาน
ผลปลีะ
ครั้ง 

  

กิจกรรมหลักท่ี 2 การทดลองใช้
หลักสตูรต้นแบบความรอบรู้ด้าน
สุขภาพด้านโรคติดต่อน าโดยยุงลาย
ในระดับโรงเรียน ในพ้ืนท่ีเขต 4, 5, 

การศึกษาเชิงประเมิน     รายงาน
ผลปลีะ
ครั้ง 
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มาตรการ/แผนงานโครงการหลัก เป้าหมาย วิธีการติดตามประเมินผล 
กรอบระยะเวลาของการติดตามประเมินผล ปี พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 2565 
6 และ สปคม.    
กิจกรรมหลักท่ี 3 การติดตาม
ประเมินผลและการน าหลักสตูรฯ ไป
ขยายผล 

2. ประชาชนในกลุ่มวัยเรยีนมี
ความรอบรูด้้านสุขภาพเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ในปี 
2565 

การศึกษาเชิงประเมิน     รายงาน
ผลปลีะ
ครั้ง 

รายงาน
ผลปลีะ
ครั้ง 

 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี 

1. ดร.เดชา   บัวเทศ   นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  
เบอร์โทรศัพท์  036239306   อีเมลล์ daecha_sukhon@hotmail.com   

2. นายเดชา   สุคนธ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
เบอร์โทรศัพท์  036239306   อีเมลล์  dechaphd089@gmail.com  

3. นางเพ็ญศรี   ไผ่รัตน์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   
เบอร์โทรศัพท์  036239306   อีเมลล์  pphatairat@gmail.com  

4. นส.รุจิรา   เลิศพร้อม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
เบอร์โทรศัพท์  036239306   อีเมลล์  boombim1973@gmail.com  

5. นางนุธิดา   สกุลเพชรอร่าม  นักกีฏวิทยา  
เบอร์โทรศัพท์  036239306   อีเมลล์ nuthida.na@gmail.com  
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ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 สระบุรี 
     1. นายแพทย์สมาน  ฟูตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.ราชบุรี 
    เบอร์โทรศัพท์  032-310761 
     2. ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์   ภวภูตานันท์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
    เบอร์โทรศัพท์  081-0113589 
     3. นางวิไล     เครื่องค า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    เบอร์โทรศัพท์   095-5708004 
     4. นายสิรวิชญ ์  จันเทวา  นักวิชาการสาธารณสุข 
    เบอร์โทรศัพท์    089-9396691 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 สระบุรี 

1. นางจันทร์เพ็ญ   เรือนคง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
เบอร์โทรศัพท์   081-8636374  อีเมลล์   junpenruankongdpc6@gmail.com 

2. นางสาวมะลิวัลย์   สุรินทร์   นักวิการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
เบอร์โทรศัพท์    088-1972602  อีเมลล์  mariwansurin@gmail.com 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
1.นายนิพัฒ   พูลสวัสดิ์  นักวิขาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

เบอรโ์ทรศัพท์  087-9312527  อีเมลล์  neay_15@hotmail.com 
2.นายเสียงธรรมวิมล   โรจน์ฤทัย  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

เบอรโ์ทรศัพท์  085-0938410  อีเมลล์  siangdhamvimol_rojruthai@yahoo.com    
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แผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ภาคกลาง  
ภายใต้แผนพัฒนาดา้นการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

แผนงานป้องกันควบคุมวณัโรค     

1. สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ 
ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศที่มีวัณโรครุนแรง  องค์การอนามัยโลกได้จัดกลุ่มประเทศที่มีภาระโรควัณโรค

สูง (High Burden Country Lists) เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มท่ีมีจ านวนและอัตราป่วยวัณโรคสูง (2) กลุ่มที่มีจ านวนและ
อัตราป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี สูง และ (3) กลุ่มที่มีจ านวนและอัตราป่วยดื้อยาหลายขนานสูง ซึ่งประเทศไทยเป็น 1 ใน 
14 ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรคสูงทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าว  

จากรายงานวัณโรคระดับโลกปี 2561 โดยองค์การอนามัยโลก (WHO, Global TB report 2018) ได้คาดประมาณทาง        
ระบาดวิทยาว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ประมาณ 108,000 ราย หรือคิดเป็น 156 ต่อประชากรแสนคน แต่จาก
ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2560 มีผลการค้นหาและข้ึนทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่จ านวน 80,160 ราย คิด
เป็นอัตราการค้นหาและรักษาครอบคลุมร้อยละ 74 (80,160/108,000) และมีผลส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และ
กลับเป็นซ้ าปีงบประมาณ 2559 ร้อยละ 83 แม้จะมีแนวโน้มผลการด าเนินงานดีขึ้นตามล าดับ แต่ยังต่ ากว่าเป้าหมายที่จะ
น าไปสู่การยุติปัญหา  วัณโรค จึงจ าเป็นต้องเร่งรัดการด าเนินงานและติดตามประเมินความก้าวหน้าของแผนงานอย่างต่อเนื่อง 
 วัณโรคดื้อยาหลายขนานเป็นปัญหาส าคัญเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง เมื่อเทียบกับวัณโรคที่ไม่ดื้อยา 
ในขณะที่อัตราการรักษาหายต่ า ประเทศไทยได้ด าเนินงานบริหารจัดการวัณโรคดื้อยาในปี 2555 เพ่ือให้การด าเนินงานวัณ
โรคดื้อยาของประเทศด าเนินงานอย่างมีระบบแต่ระบบบันทึกและรายงานยังมีข้อจ ากัดไม่ครอบคลุมในทุกหน่วยงาน 
ประกอบกับการเข้าถึงการวินิจฉัยเชื้อดื้อยาในห้องปฏิบัติการชันสูตรยังต่ า ในปี 2560-2561 มีการส่งตรวจวินิจฉัยเชื้อดื้อยา
จ านวน 8,375  และ 14,455 ราย และตรวจพบเป็นวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) 980 และ 915 ราย และวัณโรคดื้อ
ยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) จ านวน 16 และ 25 ราย ราย ( www.tbcmthailand.net, Dec. 11, 2018) 
 สถานการณ์วัณโรคในพ้ืนที่เขตภาคกลาง ปีงบประมาณ 2559-2562 การค้นหาและขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วย    
วัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจ านวน 23,587, 26,892 , 30,662 และ 15,273 ราย (รูปที่ 1) คิดเป็น
อัตราการค้นหาและรักษาครอบคลุม (TB Treatment Coverage) ร้อยละ 62.27, 70.99, 79.69 และ 44.24 (รูปที่ 2)         
ถ้าแยกรายเขต พบแนวโน้มผลการด าเนินงานดีขึ้นตามล าดับในทุกเขต และในปี 2561 สปคม. และเขต 6 ผลการ
ด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายคือร้อยละ 94.05 และ 87.42 ส่วนเขตอ่ืนๆยังต่ ากว่าเป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ 82.50)         
ที่จะน าไปสู่การยุติปัญหาวัณโรค  
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อัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรครายใหม่และกลับเป็นช้ าในพ้ืนที่เขตภาคกลางปี 2559-2562 ผลการ

ด าเนินงานร้อยละ 81.46, 81.49, 70.46 และ 4.04 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมาย (ปี 2561-2562 ผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษา

จ านวน 4,848 และ 13,000 ราย ) ถ้าพิจารณารายเขตพบว่าทุกเขตผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายเช่นกัน (รูปที่3) 

เนื่องจากปัญหาการเสียชีวิตระหว่างการรักษาร้อยละ 6.39, 6.37, 5.52 และ 3.29 และในปี 2560 พบการเสียชีวิตสูงสุด

ที่ สคร.5  รองลงมาคือสคร.6 สคร. 4 และ สปคม. ร้อยละ 9.33, 6.22, 5.90 และ 4.49 ตามล าดับ ส่วนมากเสียชีวิต

ภายใน 2 เดือนแรกของการรักษา เป็นกลุ่มสูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง ส่งผลให้อาการของโรครุนแรง (Cavity & AFB+) , HIV 

(รูปที ่4) 

การขาดยาระหว่างการรักษาวัณโรคเขตภาคกลางปี 2559-2562 ร้อยละ 7.40, 6.57, 4.53 และ 0.78 ในปี 

2559 พบการเสียชีวิตสูงสุด ถ้าพิจารณารายเขตพบที่ สปคม. รองลงมาคือ สคร.4 สคร.6 และ สคร.5 ร้อยละ 11.28, 

8.10, 5.71 และ 3.96 ตามล าดับ ปัญหาการขาดยาพบในกลุ่มแรงงานเคลื่อนย้าย และกลุ่มแรงงานข้ามชาติ (สปคม.

,สคร.6) ผู้ป่วยได้รับผลข้างเคียงจากยา ท าให้ผู้ป่วยหยุดยาเอง และขาดการติดตามข้อมูล (สคร.4) (รูปที่ 5) 
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การส่งตรวจทดสอบความไวต่อยา (DST) ของผู้ป่วยที่เคยรักษาวัณโรคมาก่อน (B+) เขตภาคกลางในปี 2559-
2562 ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงานดีขึ้นตามล าดับ แต่ยังต่ ากว่าค่าเป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ 90) ร้อยละ 
29.64,39.19,55.59 และ70.93  ในปี 2562 มีการส่งตรวจทดสอบความไวต่อยาสูงที่สุด ถ้าพิจารณารายเขตพบที่ สคร.5 
,สคร.4 สคร.6 และ สปคม. ร้อยละ 86.86, 71.35,70.82 และ 53.99 ตามล าดับ (รูปที่ 6) 

 
ผู้ป่วยที่เคยรักษาวัณโรคมาก่อน (B+) มีผลการทดสอบความไวต่อยา (DST) เขตภาคกลางในปี 2559-2562 ผล

การด าเนินงานดีขึ้นตามล าดับ และสูงกว่าค่าเป้าหมายในปี 2562 ร้อยละ 71.67 (เป้าหมายร้อยละ 60) ในปี 2562 มีผล
การทดสอบความไวต่อยาสูงที่สุด ถ้าพิจารณารายเขตพบที่ สคร.5, สคร.4, สคร.6 และ สปคม. ร้อยละ 79.24, 
63.81,61.80 และ 43.53 ตามล าดับ (รูปที่ 7) 
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จ านวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน เขตภาคกลางในปี 2559-2562 จ านวน 273,384,316 และ117 ราย และ
ในปี 2560 พบผู้ป่วยสูงสุดจ านวน 384 ราย ถ้าพิจารณารายเขตพบที่ สปคม., สคร.5,สคร.4และ สคร .6 จ านวน 
110,110,89 และ 75 ตามล าดับ (รูปที่ 8)  

จ านวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง เขตภาคกลางในปี 2559-2562 จ านวน 2,2,12 และ 3 ราย 
และในปี 2561 พบผู้ป่วยสูงสุดจ านวน 12 ราย  ถ้าพิจารณารายเขตพบที่ สคร.5 ,สคร.4 ,สคร.6 และ สปคม. , จ านวน 
6,3,2, และ 1 รายตามล าดับ (รูปที่ 9)  

จ านวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก เขตภาคกลางในปี 2559-2562 จ านวน 9,8,13 และ 4 ราย 
และในปี 2561 พบผู้ป่วยสูงสุดจ านวน 13 ราย  ถ้าพิจารณารายเขตพบที่ สปคม., สคร.5,สคร.4 และ สคร.6 จ านวน  4, 
4, 3 และ 2 รายตามล าดับ (รูปที่ 10)  
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2. พื้นที่เสี่ยง/กลุ่มเสี่ยง  
กลุ่มเสี่ยง  กลุ่มเป้าหมายเพ่ือพิจารณาค้นหาเชิงรุก โดยการคัดกรอง (TB Screening) ด้วยการถ่ายภาพรังสี

ทรวงอก และน าเข้าสู่การวินิจฉัยและรักษาโดยเร็ว (Early diagnosis and treatment) 
1. ผู้สัมผัสใกล้ชิด และผู้สัมผัสร่วมบ้าน โดยบันทึกในระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวัง (TBCM Online) เพ่ือใช้ในการ

ติดตามคัดกรองทุก 6 เดือน ใน 2 ปีแรก 
2. กลุ่มท่ีมีโรคร่วม 

2.1 ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หากพบภาพถ่ายรังสีทรวงอกผิดปกติหรือมีอาการสงสัย ควรส่งตรวจเสมหะทางกล้อง
จุลทรรศน์ (AFB Smear) การตรวจทางอณูชีววิทยา (Molecular Testing) และการเพาะเชื้อ (Culture) 

2.2 ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้ ที่มีค่า ประกอบด้วย HbA1C ≥ 7FBS ≥ 140 ควรคัดกรอง
ด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2.3 ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี และมีโรคร่วม เช่น เบาหวาน (DM) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ไตวาย
เรื้อรัง (CKD) ควรคัดกรองด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3. กลุ่มประชากรเสี่ยง 
3.1 ผู้ต้องขังในเรือนจ า ควรคัดกรองแรกรับด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก และควรตรวจคัดกรองด้วยการ

ถ่ายภาพรังสีทรวงอกปีละครั้ง 
3.2 บุคลากรสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ทุกระดับในสถานบริการสาธารณสุข ควรตรวจคัดกรองด้วยการ

ถ่ายภาพรังสีทรวงอกปีละครั้ง 
3.3 แรงงานต่างชาติ ควรตรวจคัดกรองด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกจากการตรวจสุขภาพก่อนขึ้นทะเบียน

และการตรวจประจ าปี 
4. กลุ่มเสี่ยงอื่นๆที่ค้นพบวัณโรคสูง ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 เช่น ผู้ป่วย Silicosis ผู้อาศัยในชุมชนแออัด ผู้มี

ประวัติเคยป่วยเป็นวัณโรค ผู้มีภาวะทุพโภชนาการ ผู้ติดยาเสพติด เป็นต้น 
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3. เป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพ ระยะ 5 ปี (2561-2565) 

ตัวช้ีวัด 
Baseline ค่าเป้าหมายรายปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ระดับประเทศ 

1.ร้อยละความครอบคลุมการรักษาวัณโรคของผู้ป่วยรายใหม่และกลับ
เป็นซ้ าที่ถูกรายงานและได้รับการรักษา 

74 80 82.5 
 

85 87.5 90 

2.อัตราผลส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าทุก
ประเภท ที่ได้รับการรักษาด้วยสูตรยาแนวท่ีหนึ่ง   

83 85 87 
 

90 90 90 

ระดับภาคกลาง 

1.ร้อยละความครอบคลุมการรักษาวัณโรคของผู้ป่วยรายใหม่และกลับ
เป็นซ้ าที่ถูกรายงานและได้รับการรักษา 

70.99 80 82.50 85 87 90 

2.อัตราผลส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าทุก
ประเภท ที่ได้รับการรักษาด้วยสูตรยาแนวท่ีหนึ่ง   

81.49 85 85 85 87 90 

สปคม 

1.ร้อยละความครอบคลุมการรักษาวัณโรคของผู้ป่วยรายใหม่และกลับ
เป็นซ้ าที่ถูกรายงานและได้รับการรักษา 

77.83 80 82.50 85 87.50 90 

2.อัตราผลส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าทุก
ประเภท ที่ได้รับการรักษาด้วยสูตรยาแนวท่ีหนึ่ง   

77.14 85 85 87 90 90 

สคร. 4 
1.ร้อยละความครอบคลุมการรักษาวัณโรคของผู้ป่วยรายใหม่และกลับ
เป็นซ้ าที่ถูกรายงานและได้รับการรักษา 

65.64 65.64 82.50 85 87.50 90 

2.อัตราผลส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าทุก
ประเภท ที่ได้รับการรักษาด้วยสูตรยาแนวท่ีหนึ่ง   

81.88 82 85 87 90 90 

สคร. 5 
1. ร้อยละความครอบคลุมการรักษาวัณโรคของผู้ป่วยรายใหม่และ
กลับเป็นซ้ าท่ีถูกรายงานและได้รับการรักษา 

61.76     75.80 82.5 85 87.50 90 

2. อัตราผลส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า
ทุกประเภท ที่ได้รับการรักษาด้วยสูตรยาแนวท่ีหนึ่ง   

83.89 85 85 87 90 90 

สคร.6        

1. ร้อยละความครอบคลุมการรักษาวัณโรคของผู้ป่วยรายใหม่และ
กลับเป็นซ้ าท่ีถูกรายงานและได้รับการรักษา 

74 80 82.50 85 87.50 90 

2. อัตราผลส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า
ทุกประเภท ที่ได้รับการรักษาด้วยสูตรยาแนวท่ีหนึ่ง   

83 85 85 87 90 90 
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4. มาตรการลดโรค/ภัยสุขภาพที่ส าคัญ ในระยะ 5 ปี และหน่วยงานผู้ด าเนินการ  
มาตรการ/Service 

Provider 
สคร. สสจ. สสอ. รพ. เรือนจ า อปท. PCC ชุมชน/ต าบล 

มาตรการที่ 4 
พัฒนาการวิจัย 
นวัตกรรม การป้องกัน 
ควบคุมวัณโรค 

ส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนางานวิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อป้องกัน
ควบคุมและดูแลรักษา
วัณโรคของหน่วยงานใน
พื้นที่รับผิดชอบ 

ส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนางานวิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อป้องกัน
ควบคุมและดูแลรักษา
วัณโรค ของหน่วยงาน
ในพื้นที่รับผิดชอบ 
 

ส่งเสริมและสนับสนุน 
การพัฒนางานวิจัย 
และนวัตกรรม เพื่อ
ป้องกันควบคุมและ
ดูแลรักษาวณัโรค ของ
หน่วยงานในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 
 

พัฒนางานวิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อป้องกัน
ควบคุมและดูแลรักษา
วัณโรค 

 พัฒนางานวิจัย 
และนวัตกรรม เพื่อ
ป้องกันควบคุมและ
ดูแลรักษาวณัโรค 

  

 สนับสนุนการน าเสนอ
และเผยแพร่งานวิจัย 
และนวัตกรรม เพื่อ
ป้องกันควบคุมและดูแล
รักษาวัณโรคของ
หน่วยงานเครือข่ายใน
พื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 

สนับสนุนการน าเสนอ
และเผยแพร่งานวิจัย 
และนวัตกรรม เพื่อ
ป้องกันควบคุมและ
ดูแลรักษาวณัโรคของ
หน่วยงานเครือข่ายใน
พื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 

สนับสนุนการน าเสนอ
และเผยแพร่งานวิจัย 
และนวัตกรรม เพื่อ
ป้องกันควบคุมและ
ดูแลรักษาวณัโรคของ
หน่วยงานเครือข่ายใน
พื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 

สนับสนุนการน าเสนอ
และเผยแพร่งานวิจัย 
และนวัตกรรม เพื่อ
ป้องกันควบคุมและ
ดูแลรักษาวณัโรคของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

สนับสนุนการ
น าเสนอและ
เผยแพร่งานวิจัย 
และนวัตกรรม 
เพื่อป้องกัน
ควบคุมและดูแล
รักษาวัณโรคของ
บุคลากรใน
หน่วยงาน 
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4. มาตรการ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ระยะ 5 ปี (บูรณาการภาคกลาง) 
 

มาตรการ/แผนงาน/โครงการ/หลัก 
กรอบระยะเวลา ปี พ.ศ. ผู้รับผิด 

ชอบหลัก/
ร่วม 

วงเงิน (ล้านบาท) 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

รวม แหล่งเงิน 

มาตรการที่ 4 พัฒนาการวิจัย นวัตกรรม การป้องกัน ควบคุมวัณโรค 
การพัฒนาเคร่ืองมือประเมินโอกาสการรักษา
ส าเร็จของผู้ป่วยวัณโรครายบุคคล ภาคกลาง 

     สคร.4,5,6 
สปคม. 

     2,336,500 กรมควบคุม
โรค 

เครื่องมือ
ประเมิน
โอกาสการ
รักษา
ส าเร็จของ
ผู้ป่วยวัณ
โรค
รายบุคคล
ท่ีเหมาะสม 

ระดับ
ความส าเร็จ
การพัฒนา
เครื่องมือ
ประเมิน
โอกาสการ
รักษาส าเร็จ
ของผู้ป่วยวัณ
โรค
รายบุคคล 
ภาคกลาง 

1. ประเมินความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลผู้ป่วย
วัณโรค(NTIP) ใน รพศ รพท. 

  ✓      837,000 
 

  837,000 
(สคร.4=77,340 
สคร.5=597,590 
สคร.6=98,850  
สปคม.=63,220) 

 

2. - ค้นหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสยีชีวิต
ของผู้ป่วยวัณโรค 
- สร้าง Model ค านวณโอกาสการรักษาส าเร็จ 

  ✓      650,000   650,000 
(สคร.5) 

 

3. - ค้นหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสยีชีวิต
ของผู้ป่วยวัณโรคที่ไมม่ีในโปรแกรม NTIP   
- ทดสอบและปรับปรุง Model ค านวณโอกาสการ
รักษาส าเร็จ 

   ✓      549,500  549,500 
(สคร.5) 

 

4.ก าหนดระดับความเสี่ยงการเสยีชีวิตของผู้ป่วย
วัณโรคจาก Model โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อก าหนด
แนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยตามระดบัความ
เสี่ยง 

    ✓      100,000 100,000 
(สคร.5) 

 

5.จัดท าเครื่องมือประเมินโอกาสการรักษาส าเรจ็
ของผู้ป่วยวัณโรครายบุคคล 

    ✓      200,000 200,000 
(สคร.5) 
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5. แผนการติดตามประเมินผล ระยะ 5 ปี (ระดับมาตรการ/แผนงาน/โครงการหลัก) 

มาตรการ/แผนงาน
โครงการหลัก 

เป้าหมาย 
วิธีการติดตาม
ประเมินผล 

กรอบระยะเวลาของการติดตามประเมินผล ปี พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 2565 
มาตรการที่ 4 
พัฒนาการวิจัย และ
นวัตกรรมในการป้องกัน
ควบคุมวัณโรค 

ผลส าเร็จของการ
พัฒนาเครื่องมือ
ประเมินโอกาสการ
รักษาส าเร็จของ
ผู้ป่วยวัณโรค
รายบุคคลที่
เหมาะสม 

- รายงาน
ความก้าวหน้าเสนอ
ผู้บริหาร ปีละ 2 
ครั้ง 
- สรุปผลการ
ด าเนินงานรายปี  

- - ✓ ✓ ✓ 

 
6. ผู้รับผิดชอบแผนงาน 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 
1. นายพงศ์ธร   ชาติพิทักษ์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

       E-mail : nutsaint@hotmail.com 
2. นางกันยา    เอกอัศดร      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

เบอรโ์ทรศัพท์ 032 338307  โทรศัพท์มือถือ 087 4499940  
E-mail : Kunya_aek@gmail.com 

 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 
1. นางดารณี   ภักดิ์วาปี  นักกีฎวิทยา 

เบอรโ์ทรศัพท์  081 9474626   
E-mail : Ja_ao13@hotmail.com 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 
1. น.ส.ณัฐธิสา  บุญเจริญ    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

เบอรโ์ทรศัพท์  089-2887439   
E-mail : kam2_chuenjai@hotmail.com 

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
1. นางรุจิรา   ตระกูลพัว  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ    
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1. สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ/ปัญหา/พื้นที่เสี่ยง/กลุ่มเสี่ยง  

                   ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสําคัญที่ทุกประเทศกําลังเผชิญอยู่ และแนวโน้มมีผู้เสียชีวิตและ  
บาดเจ็บสูงขึ้น โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่าทุกปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 1.3 ล้านคน มีผู้บาดเจ็บ
หรือพิการประมาณ 50 ล้านคน โดยเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 49) เป็นผู้เสียชีวิตบนท้องถนนทั่วโลก คือ คนเดินเท้า  
ผู้ขี่จักรยาน และผู้ขี่จักรยานยนต์ นอกจากนี้ อุบัติเหตุจราจรทางบกยังเป็น สาเหตุหลักของการเสียชีวิตของผู้มีอายุ 15 
ถึง 29 ปี จากปัญหาดังกล่าวองค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกดําเนินการตามกรอบ ปฏิญญามอสโก  
ซึ่งกําหนดให้ ค.ศ. 2011-2020 (พ .ศ . 2554-2563) เป็นทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพ่ือความ  ปลอดภัยทางถนน 
เพ่ือให้แต่ละประเทศกําหนดทิศทางแผนงาน มาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมีเป้าหมายลดอัตรา
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของทั้งโลกถึงร้อยละ 50 ในปี ค.ศ.2020 (พ .ศ . 2563)  ภายใต้เป้าหมายการสร้าง
ความสมดุลในมิติเชิงเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกระตุ้นให้ดําเนินการ  ในด้านสําคัญ
ตลอด 15 ปีข้างหน้า โดยมี 2 เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัยทางถนน คือ เป้าหมายที่3 ด้านสาธารณะสุขและ
เป้าหมายที่ 11 การขนส่งอย่างยั่งยืนในเขตเมืองและที่อยู่อาศัยมนุษย์ (World Health Organization, 2011) กําหนด
ภาพรวมของการดําเนินการแก้ไขปัญหาเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย ทางถนน ซึ่งแนวทางที่คุ้มค่าใช้จ่ายและผ่านการพิสูจน์
แล้ว นั่นคือแนวคิดเสาหลักของแผนปฏิบัติการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 2554 – 2563 ประกอบด้วย 
(1) การจัดการความปลอดภัยทางถนน (2) ถนนและการเดินทาง ปลอดภัยขึ้น (3) รถยนต์ปลอดภัยขึ้น (4) ผู้ใช้ถนน
ปลอดภัยขึ้น และ (5) การตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุและการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาล ดีขึ้น  
 ประเทศไทย  จากการจัดลําดับ 20 สาเหตุการตายของประชากรไทย พ.ศ.2557 พบว่าอุบัติเหตุทาง
ถนนเป็นสาเหตุการตายอันดับ 3 ในเพศชาย ร้อยละ 7.4  และอันดับ 12 ในเพศหญิง ร้อยละ 2.3  สําหรับสาเหตุของ
การสูญเสียปีสุขภาวะใน 20 อันดับแรกสําหรับประชากรไทย พ .ศ . 2557 พบว่า อุบัติเหตุทางถนน เป็นสาเหตุอันดับ 1 
ของการสูญเสียปีสุขภาวะ ในประชากรชาย  ร้อยละ 10.1 และ อันดับ 6 ในประชากรหญิง ร้อยละ 3.6   (สํานักงาน
พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ,2557) จากรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน ปี 2561พบว่าประเทศ
ไทยมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ 9 ของโลก  มีอัตราการเสียชีวิต เท่ากับ 32.7 ต่อแสนประชากร  โดยอัตราการ
เสียชีวิตจากรถจักรยานต์ยนต์ประเทศไทย มีอัตราอยู่ที่ 4.0 ต่อแสนประชากร (สํานักโรคไม่ติดต่อ ,2561) ปัญหา
อุบัติเหตุยังคงเป็นปัญหาสําคัญที่สร้างความสูญเสีย และคุณภาพชีวิตของคนไทย  โดยพบว่าในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตถึง 
ปีละ 21,000 คน เฉลี่ยวันละ 60 คน  บาดเจ็บและเข้ารับการรักษาพยาบาล เฉลี่ยวันละ 600 คน พิการ 9 ,000 คน/ปี 
ในขณะที่จํานวนยานพาหนะ และการสัญจรกลับเพ่ิมข้ึน  จากปัญหาดังกล่าวคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ จึงได้มีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ .ศ.2561 
– 2565 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านความปลอดภัยทาง
ถนน  โดยตั้งเป้าหมายในการลดอัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนลง ไม่เกิน 16.4 ต่อแสนประชากรภายในปี 2565  

แผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ภาคกลาง  
ภายใต้แผนพัฒนาดา้นการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

แผนงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน  
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สถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ย้อนหลัง 5 ปี (257-2561) จําแนกรายเขตสุขภาพ พบว่าเขตสุขภาพ   
ทีม่ีอัตราการเสียชีวิตสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ คือ เขตสุขภาพที่ 6 รองลงมาคือเขตสุขภาพที่ 5 และเขตสุขภาพ
ที่ 4 ดังภาพที่ 1  

 

 

ที่มา : ระบบบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัตเิหตุทางถนน ณ. 29 เม.ย.2562   

   

  เขตสุขภาพภาคกลาง หมายถึงเขตสุขภาพที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางของประเทศไทย 
ครอบคลุม 4 เขตสุขภาพ ประกอบด้วย เขตสุขภาพที่ 4 – 6 และ 13 โดยมีพ้ืนที่จังหวัดรับผิดชอบจํานวน 24 จังหวัด   
โดยหน่วยงานส่วนภูมิภาค ของกรมควบคุมโรคที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย สํานักป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และ 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 – 6 สําหรับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน  ย้อนหลัง 5 ปี (2557-2561) สามารถจําแนก
รายเขตสุขภาพ ได้ดังนี ้

  เขตสุขภาพที่ 4 มีอัตราการตายจากอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นในปี 2557-2559 และเริ่มลดลงเล็กน้อยในปี 
2560-2561 โดยมีอัตราการตายต่อแสนประชากร เท่ากับ 32.66,33.98,39.93,38.31,35.64 ตามลําดับ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา และนครนายก เป็นจังหวัดที่อัตราตายจากอุบัติสูงที่สุดในเขต และสูงกว่า
ภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 4   โดยในปี2561 มีอัตราตายต่อแสนประชากรจากอุบัติเหตุเท่ากับ 49.1,45.83 และ43.63 
ตามลําดับ ดังภาพที่ 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ประเท

ศ

ปี 2557 36.45 38.44 38.44 32.66 42.12 47.61 28.23 26.83 29.25 23.11 38.51 25.14 14.15 32.00

ปี 2558 33.15 35.11 30.33 33.98 42.76 45.02 26.63 24.07 27.89 24.72 37.63 24.47 12.69 30.69

ปี 2559 37.67 35.76 34.79 39.93 43.09 50.32 28.05 27.83 31.20 29.06 35.88 26.61 14.98 33.31

ปี 2560 36.05 33.46 36.21 38.31 40.43 49.44 28.96 29.85 31.05 29.19 37.02 25.70 15.38 33.14

ปี 2561 33.14 21.54 32.10 35.64 38.90 45.35 25.63 24.82 29.82 27.40 31.55 23.02 13.45 30.40
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ภาพที่ 1 อัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนน จ าแนกรายเขตสุขภาพ ปี 2557 - 2561 
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ที่มา : ระบบบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัตเิหตุทางถนน ณ. 29 เมษายน2562   
 
 

เขตสุขภาพที่ 5  
สถานการณ์ แนวโน้มอัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน เขตสุขภาพท่ี 5 พบว่า อัตราตายต่อประชากรแสนคน 

ลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2561 จาก 43.09 เป็น 38.90 แต่ยังสูงกว่าค่าเป้าหมาย ปี 2561 (33.57) ดังภาพที่ 3  
 

ภาพที่ 3 อัตราตายต่อประชากรแสนคน จากอุบัติเหตุทางถนน เขตสุขภาพท่ี 5 (พ.ศ. 2557-2561) 

 
ที่มา : ระบบบูรณาการขอ้มูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน สํานักโรคไม่ติดต่อ ณ. 22 เมษายน 2562  

 

นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธ

ยา
ลพบุรี สระบุรี สิงหีบุรี อีางทอง เขตสุขภาพที่4

2557 42.46 17.34 25.2 42.58 35.74 52.75 34.84 32.08 32.66

2558 38.57 21.46 25.95 42.71 41.15 47.68 40.49 36.66 33.98

2559 43.63 22.23 32.53 45.83 41.68 49.1 39.07 35.61 39.93

2560 41.29 22.23 32.25 43.08 48.14 64.15 43.78 37.02 38.31

2561 43.63 22.23 32.53 45.83 41.68 49.1 39.07 35.61 35.64
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ภาพที่ 2 อัตราการตายจากอุบัตเิหตุทางถนน เขตสุขภาพท่ี 4  (ปี 2557 – 2561) 

 

เป้าหมาย ป้ 2561 

GAP=5.33 

31



 
 

เมื่อพิจารณาผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เขตสุขภาพที่ พบว่า เพศชายมีอัตราการตายจากอุบัติเหตุมากกว่า
เพศหญิง 4 ถึงเท่า โดยอัตราการตายในเพศชาย ปี พ.ศ. 2560 ลดลงจากปี พ.ศ. 2559 และกลับสูงขึ้นเล็กน้อยในปี พ.ศ. 
2561 (59.01) สําหรับในเพศหญิง จากปี พ.ศ. 2559-2561 มีแนวโน้มลดลง ดังภาพที่ 4 

 

ภาพที่ 4 อัตราตายต่อประชากรแสนคน จากอุบัติเหตุทางถนน จําแนกเพศ เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2557-2561 

 
ที่มา : ระบบบูรณาการขอ้มูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน สํานักโรคไม่ติดต่อ ณ. 22 เมษายน 2562  

 
เมื่อจําแนกประเภทยานพาหนะที่ผู้ เสียชีวิตจากอุบัติ เหตุทางถนนใช้ และระบุประเภท พบว่า สัดส่วน

รถจักรยานยนต์สูงมากกว่ายานพาหนะประเภทอ่ืนในทุกปี รองลงมา รถเก๋ง คนเดินเท้า รถปิ๊กอัฟหรือรถตู้ รถบรรทุก
หนัก จักรยาน รถสามล้อและรถบัส นอกจากนี้ยังพบรถที่ระบุประเภทอ่ืนๆ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุด ยานพานหะของ
ผู้เสียชีวิตประเภทจักรยานยนต์ พบว่า มีสัดส่วนลดลงจาก ปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 48.3 เป็น ร้อยละ 17.9 ในปี 2561    
รถเก๋ง มีแนวโน้มลดลงทุกปี จาก ร้อยละ 11.37 ในปี พ.ศ. 2557 เป็น ร้อยละ 5.71 ในปี พ.ศ. 2561 ดังภาพที่ 5 

 
 ภาพที่ 5 ร้อยละประเภทยานพาหนะของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เขตสุขภาพที่ 5 จําแนกรายปี ระหว่าง  
                พ.ศ. 2557-2561 

 
ที่มา : ระบบบูรณาการขอ้มูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน สํานักโรคไม่ติดต่อ ณ. 22 เมษายน 2562  
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สถานการณ์รายจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 อัตราตายต่อประชากรแสนคนจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสน

คน ปี พ.ศ. 2557-2561 พบว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอัตราตายสูงกว่าทุกจังหวัดในทุกปี แต่เมื่อพิจารณาสถานการณ์

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลับพบว่ามีแนวโน้มลดลงจาก ปี 2558 (54.9) ถึง ปี 2561 (47.26)  

นอกจากนี้ยังมีจังหวัดที่มีแนวโน้มอัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน ลดลงต่อเนื่อง ได้แก่ จังหวัด

เพชรบุรี จาก 47.19 ใน พ.ศ. 2558 เป็น 42.1 ใน พ.ศ. 2561 และจังหวัดราชบุรี จาก 40.11 ใน พ.ศ. 2559 เป็น 35.11 

ใน พ.ศ. 2561 สําหรับจังหวัดที่อัตราตายลดลงในปี พ.ศ. 2561 ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด

สมุทรสาคร ส่วนจังหวัดที่มีอัตราตายเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัด

สมุทรสงคราม เมื่อพิจารณาในปี พ.ศ. 2561 จังหวัดที่มีอัตราตายสูง 4 ลําดับแรก ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (47.26) 

รองลงมา สุพรรณบุรี (42.90) นครปฐม (42.41) และเพชรบุรี (42.10) ดังภาพที่ 6 

ภาพที่ 6 อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน จําแนกรายจังหวัด พ.ศ. 2557-2561 เขตสุขภาพท่ี 5 

 
ที่มา : ระบบบูรณาการขอ้มูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน สํานักโรคไม่ติดต่อ ณ. 22 เมษายน 2562  

 
 

  เขตสุขภาพที่ 6  จากรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน (ระบบบูรณาการข้อมูลการตายจาก
อุบัติเหตุทางถนน) ย้อนหลัง 5 ปี  (2557-2561) พบว่าแนวโน้มลดลงในปี 2557 – 2558 แล้วเริ่มสูงขึ้นในปี 2559-2561 
โดยมีอัตราการตายแต่ละปี เท่ากับ 47.6,45.0,50.3,49.4 และ45.35 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาจําแนกรายจังหวัดพบว่าทุก
จังหวัดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  โดยจังหวัดที่อัตราตายสูงสุดในทุกปี ได้แก่ จังหวัดระยอง โดยมีอัตราตายต่อแสนประชากร  
ในแต่ละปี เท่ากับ 71.13 ,68.28,73.97,73.67,70.98 ตามลําดับ และจังหวัดชลบุรี มีอัตราตายต่อแสนประชากร  
ในแต่ละปี เท่ากับ 58.18,52.49,60.96,60.74,54.2 ซึ่งมีอัตราการตายสูงกว่าภาพเขต และภาพประเทศดังภาพที่  7 
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ภาพที่ 7 อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน เขตสุขภาพที่ 6 จําแนกรายจังหวัด พ.ศ. 2557-2561 

 
ที่มา : ระบบบูรณาการขอ้มูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน สํานักโรคไม่ติดต่อ ณ. 29 เมษายน 2562  

 
 สําหรับสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ปี2561 มีอัตราการเสียชีวิตเท่ากับ 29.51 ต่อแสน
ประชากร เมื่อวิเคราะห์การกระจายพบว่าเพศชายมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากกว่าเพศหญิง กลุ่มอายุที่เสียชีวิต
มากที่สุด คือ 16-25 ปี รองลงมาคือ 26-35 ปี โดยเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ในช่วงเดือนเมษายนเกิดในช่วงเดือน เมษายน 
และธันวาคม ของทุกปี เนื่องจากเป็นเทศกาลสําคัญ ได้แก่เทศกาลปีใหม่ และเทศการสงกรานต์ สําหรับสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุจําแนกตามเทศกาลสําคัญพบว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วงวันที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือวันที่ 31 ธันวาคม – 1 
มกราคม คิดเป็นร้อยละ 31.05 ช่วงเวลา 16.00-20.00 น. เป็นรถจักรยานยนต์ 72.41% ส่วนใหญ่เกิดอุบัติเหตุในถนน
กรมทางหลวงชนบท 28.10% เป็นอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณี ถึงร้อยละ 74.03%  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ช่วงเวลาเกิด
อุบัติเหตุสูงสุด คือ 16.00-19.00 น. เป็นรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 79.62 ส่วนใหญ่เกิดอุบัติเหตุในถนนกรมทางหลวง 
ร้อยละ 25.70 เป็นอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี ถึงร้อยละ 58.17  ประเภทผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่เอง 
ร้อยละ 70.80  พฤติกรรมเสี่ยงพบว่าส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกกันน๊อค ถึงร้อยละ 78.6 จากข้อมูลในทั้ง 2 เทศกาลพบว่าผู้
ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่ เป็นคนในพ้ืนที่ ถึงร้อยละ 83.79 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ร้อยละ 78.1 และดื่มแล้วขับ ร้อยละ 
26.4 

เขตสุขภาพที่ 13 มีจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พบจํานวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุท าง
ถนนเป็นอันดับ 1 ของประเทศตลอด 5 ปี  โดยพบผู้บาดเจ็บ จํานวน 28,076 ราย ในปี พ.ศ. 2556 เป็น 55,180 ราย  
ในปี พ.ศ. 2561 และพบอัตราการเสียชีวิตอยู่ระหว่าง 9 - 11 ต่อแสนประชากร เฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลัง  (ภาพที่ 8)  

จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง
สมุทรปรากา

ร
สระแกีว

เขตสุขภาพที่
6

ปี 2557 46.21 47.05 58.18 36.1 56.73 71.13 28.12 35.17 47.61

ปี 2558 54.58 47.77 52.49 32.54 57.77 68.28 23.25 33.36 45.02

ปี 2559 50.02 49.07 54.2 39.67 48.56 70.98 25.01 46.96 50.3

ปี 2560 55.34 53.55 60.74 42.34 55.89 73.67 27.81 41.7 49.4

ปี 2561 50.02 49.07 54.2 39.67 48.56 70.98 25.01 46.96 45.35
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ที่มา : ระบบบูรณาการขอ้มูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน สํานักโรคไม่ติดต่อ ณ. 29 เมษายน 2562  
 

จํานวนรถที่จดทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2561 มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เช่นเดียวกับจํานวนการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2561 ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง 
อัตราส่วนชายต่อหญิง 5.2:1 กลุ่มอายุที่มีการเสียชีวิตสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 16 - 25 ปี รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 26 - 35 ปี 
ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยทํางาน พาหนะของผู้เสียชีวิตขณะขับขี่ส่วนใหญ่ คือ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 60.0 รองลงมา คือ 
รถยนต์ ร้อยละ 30.0 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุแล้วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากท่ีสุด คือ ช่วงเวลา 22.00 – 02.00 น. รองลงมา 
คือ 02.00 - 06.00 น. และ 18.00 - 22.00 น. ซึ่งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีเขตเสี่ยงที่มีจํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ 
จํานวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตมากที่สุด คือ บางขุนเทียน รองลงมา คือ ลาดกระบัง ประเวศ มีนบุรี หนองจอก ตลิ่งชัน 
สายไหม บางเขน ลาดพร้าว ดอนเมือง บางบอน และจอมทอง ตามลําดับ (ภาพที่ 9) ถ้าพิจารณาถึงพฤติกรรมเสี่ยงที่ทํา
ให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต พบว่า การไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 18.74 รองลงมา คือ การขับเร็วเกินกําหนด ร้อย
ละ 15.25 ตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 12.20 และดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 7.41 ตามลําดับ  

จากสถานการณ์ดังกล่าวในพื้นที่เขตสุขภาพภาคกลาง พบว่า ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มวัยรุ่นและ
วัยทํางานเป็นปัญหาที่สําคัญในอันดับต้นๆ โดยมีสาเหตุสําคัญได้แก่ การขาดความตระหนักในความปลอดภัย  
โดยพิจารณาได้จาก อัตราการสวมหมวกนิรภัยภัยที่ยังน้อย มีพฤติกรรมเสี่ยงที่ยังเพ่ิมขึ้น การขับรถเร็ว การดื่มแล้วขับ 
รวมถึงค่านิยมต่างๆที่ไม่ปลอดภัย การให้เยาวชนน้อยกว่าอายุ 15 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์ การโดยสารท้ายกระบะ
รถบรรทุก  ด้านสิ่งแวดล้อม  พบว่าถนนที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นถนนทางหลวง และทางหลวงชนบท ซึ่งมีรถยนต์ผ่าน
สัญจรจํานวนมาก อีกทั้งการจราจรที่แออัดในเขตอุตสาหกรรม และรอบสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งรถส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการขับรถเร็ว  ด้านการดําเนินงานที่ผ่านมาพบว่าในส่วนของรวมทั้งกลไกการขับเคลื่อนการทํางานที่มีอยู่มี
ข้อจํากัดหลายด้าน เช่น การบริหารจัดการข้อมูล งบประมาณ รูปแบบการติดตามประเมินผล เป็นต้น นอกจากนี้ยังขาด
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มงวด จากสถิติการจับกุมใน 7 คดี ในปี 2559 พบว่า คดีเมาแล้วขับมีอัตราการจับกุมต่อแสน
ประชากรต่ําที่สุด สําหรับกลไกการดําเนินงานเชื่อมโยงในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ ศปถ.และพชอ. พบว่ายังขาดความชัดเจน 
และความร่วมมือในการดําเนินงานในแต่ละภาคส่วน อีกทั้งยังขาดความต่อเนื่องและจริงจัง ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุใน

ภาพที่ 8 จ านวนผูีบาดเจ็บและอตัราการเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุทางถนน  
          ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2556 - 2561 

ภาพที่ 9 จ านวนผูีบาดเจ็บและผูีเสียชีวิตจากอุบัตเิหตุทางถนน  
          ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2561 จ าแนกรายเขต 
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ระดับพ้ืนที่  โดยเฉพาะพ้ืนที่เสี่ยง การสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมายังไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและไม่ตรง
ประเด็นเท่าท่ีควร อันนําสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้จริง  
 

2. พื้นที่เสี่ยง/กลุ่มเสี่ยง 

เขตสุขภาพ จังหวัด ระดับความเสี่ยง อําเภอ 

4 
นครนายก 

อําเภอเสีย่งสูงมาก บ้านนา, เมืองนครนายก 

อําเภอเสีย่งสูง องครักษ ์

นนทบุรี 
อําเภอเสีย่งสูงมาก บางบัวทอง, บางใหญ่, ปากเกร็ด, เมืองนนทบุร ี

อําเภอเสีย่งสูง ไทรน้อย 

ปทุมธาน ี
อําเภอเสีย่งสูงมาก เมืองปทุมธาน ี

อําเภอเสีย่งสูง คลองหลวง, ธัญบุรี, ลาดหลุมแก้ว, ลําลูกกา 

พระนครศรีอยุธยา 
อําเภอเสีย่งสูงมาก บางปะอิน, พระนครศรีอยุทธยา, เสนา 

อําเภอเสีย่งสูง วังน้อย 

ลพบุร ี
อําเภอเสีย่งสูงมาก ชัยบาดาล, บ้านหมี่, พัฒนานิคม, เมืองลพบุรี 

อําเภอเสีย่งสูง โคกสําโรง 

สระบรุ ี
อําเภอเสีย่งสูงมาก แก่งคอย, เมืองสระบรุี, หนองแค 

อําเภอเสีย่งสูง พระพุทธบาท, มวกเหล็ก 

สิงห์บุร ี
อําเภอเสีย่งสูงมาก เมืองสิงห์บุร ี

อําเภอเสีย่งสูง อินทร์บุร ี
อ่างทอง อําเภอเสีย่งสูงมาก เมืองอ่างทอง 

5 
 

กาญจนบุร ี
อําเภอเสีย่งสูงมาก ทีามีวง, ท่ามะกา, เมืองกาญจนบรุี 

อําเภอเสีย่งสูง ไทรโยค 

นครปฐม อําเภอเสีย่งสูงมาก กําแพงแสน, นครชัยศรี, บางเลน, เมืองนครปฐม, สามพราน 

ประจวบครีีขันธ ์
อําเภอเสีย่งสูงมาก เมืองประจวบครีีขันธ์, หัวหิน 

อําเภอเสีย่งสูง กุยบุรี, ทับสะแก, บางสะพาน, ปราณบุร ี

เพชรบุร ี อําเภอเสีย่งสูงมาก ชะอํา, ท่ายาง, เมืองเพชรบุร ี

 อําเภอเสีย่งสูง เขาย้อย 

ราชบุร ี
อําเภอเสีย่งสูงมาก บ้านโป่ง, ปากท่อ, โพธาราม, เมืองราชบุรี 

อําเภอเสีย่งสูง  ดําเนินสะดวก 

สมุทรสงคราม อําเภอเสีย่งสูงมาก เมืองสมุทรสงคราม 

สมุทรสาคร อําเภอเสีย่งสูงมาก กระทุ่มแบน, บ้านแพ้ว, เมืองสมุทรสาคร 

สุพรรณบุร ี
อําเภอเสีย่งสูงมาก เมืองสุพรรณบรุี, สองพี่น้อง, อู่ทอง 

อําเภอเสีย่งสูง บางประม้า 
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เขตสุขภาพ จังหวัด ระดับความเสี่ยง อําเภอ 

6 
จันทบุร ี

อําเภอเสีย่งสูงมาก ท่าใหม่, เมืองจันทบุร ี

อําเภอเสีย่งสูง ขลุง, นายายอาม, โป่งนํ้าร้อน, มะขาม 

ฉะเชิงเทรา 
อําเภอเสีย่งสูงมาก แปลงยาว, เมืองฉะเชิงเทรา, สนามชัยเขต 

อําเภอเสีย่งสูง บางคล้า, บางน้ําเปรีย้ว, บางปะกง, พนมสารคาม 

ชลบุร ี
อําเภอเสีย่งสูงมาก บางละมุง, บ้านบึง, พนัสนิคม, พานทอง, เมืองชลบุรี, ศรีราชา 

อําเภอเสีย่งสูง บ่อทอง, สัตหีบ 

ตราด อําเภอเสีย่งสูงมาก เมืองตราด 

ปราจีนบุร ี
อําเภอเสีย่งสูงมาก กบินทร์บุรี, นาดี, เมืองปราจีนบรุ ี

อําเภอเสีย่งสูง ศรีมหาโพธ ิ

ระยอง 
อําเภอเสีย่งสูงมาก นิคมพัฒนา, ปลวกแดง, เมืองระยอง 

อําเภอเสีย่งสูง บ้านค่าย, บ้านฉาง 

สมุทรปราการ 
อําเภอเสีย่งสูงมาก บางพลี, เมืองสมุทรปราการ 

อําเภอเสีย่งสูง บางบ่อ, พระประแดง 

สระแก้ว 
อําเภอเสีย่งสูงมาก เมืองสระแก้ว, วังน้ําเย็น, วัฒนานคร, อรัญประเทศ 

อําเภอเสีย่งสูง เขาฉกรรจ ์

สปคม. 
กทม. 

อําเภอเสีย่งสูงมาก ลาดกระบัง, บางขุนเทียน, หนองจอก, ประเวศ, มีนบรุี, ตลิ่งชัน, สายไหม, 
บางเขน, ลาดพร้าว, ดอนเมือง, บางบอน, จอมทอง 

 
3. เป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพ ระยะ 5 ปี (ปี 2561-2565) 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
เขต/จังหวัด baseline ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 2565 

อัตราการตายจากอุบัติเหตุทาง
ถนน (ต่อแสนประชากร) 

สปคม. 13.45 10.68 9.65 8.61 7.57 
เขต 4 35.83 24.89 22.47 20.05 17.63 

เขต 5 39.07 30.59 27.62 24.64 21.67 
เขต 6 36.73 33.47 30.22 26.96 23.71 
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4. มาตรการลดโรค/ภัยสุขภาพที่ส าคัญ ในระยะ 5 ปี และหน่วยงานผู้ด าเนินการ  

มาตรการ/Service Provider ส่วนกลาง สคร. สสจ. สสอ./รพ. ชุมชน/ต าบล 

มาตรการการบริหารจัดการ 
1.SAT/EOC-RTI คุณภาพ 
2.TEA unit คณุภาพ (รพ. A S M1) 
3.สสอ./รพช./คปสอ.เป็นเลขาร่วมฯ
ในศปถ.อําเภอ 
4.อําเภอเสีย่งมีการบรูณาการงาน RTI ใน 
พชอ. หรือ ศปถ. 
 

 
-  มีการตั้งศูนย์ SAT/EOC-
RTI เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน 
และเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉิน 
RTI ในระดับ กระทรวง 
- มีการขับเคลื่อนนโยบาย 
และเชื่อมโยงการดําเนินงาน 
RTI ระหวา่ง พชอ. และ 
ศปถ.อําเภอ โดยมุ่งเน้น
กระบวนการ D-RTI ในการ
เสนอข้อมูล เพื่อหาแนวทาง
แก้ปัญหาในระดับอําเภอ 
โดยนําเสนอต่อจังหวัด และ
ส่วนกลางต่อไป 
 

 
- มีการจัดตั้งทีม SAT/EOC-
RTI เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน 
และเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉิน 
RTI ในระดับ สคร. 
- มีการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน RTI ในพื้นที่
เสี่ยงโดยมุ่งเน้น
กระบวนการ D-RTI ในการ
เสนอข้อมูล เพื่อหาแนวทาง
แก้ปัญหาในระดับอําเภอ 
และนําเสนอต่อ ศปถ.
จังหวัดต่อไป โดยบูรณาการ
การทํางานร่วมกับ สสจ. 
 

 
- การจัดตั้งทีม SAT/EOC-
RTI เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน 
และเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉิน 
RTI ในระดับจังหวัด 
 - มีการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน RTI ในพื้นที่
เสี่ยงโดยมุ่งเน้น
กระบวนการ D-RTI ในการ
เสนอข้อมูล เพื่อหาแนวทาง
แก้ปัญหาในระดับอําเภอ 
โดยบูรณาการการทํางาน
ร่วมกับ รพ. สสอ. พชอ. 
อปท. ชุมชน 
 

 
- มีการบูรณาการการ
ดําเนินงาน RTI ร่วมกัน โดย
มุ่งเน้นกระบวนการ D-RTI 

 
- ชุมชนทราบข้อมูลการ
เสียชีวิตจากอุบตัิเหตุทาง
ถนนของตนเอง และหา
มาตรการในการป้องการ
การเสยีชิวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนของชุมชน 

มาตรการข้อมูล (4I) 
1.Integration Data 3 ฐาน 
2.investigation online 
 
 
 

 
- พัฒนา และจัดทําระบบ
รายงานการบรูณาข้อมูล
การเสยีชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน จาก 3 ฐาน 
ระดับประเทศ (สาธารณสุข 

 
- สนับสนุนการรายงาน
การบูรณาข้อมูลการ
เสียชีวิตจากอุบตัิเหตุทาง
ถนน จาก 3 ฐาน ระดับ
จังหวัด เพื่อติดตาม

 
- พื้นที่มีการบูรณาการ
ข้อมูล 3 ฐาน เพื่อติดตาม
สถานการณ์ และคืนข้อมูล
ให้พ้ืนท่ี นําไปใช้ประโยชน์
ในการเฝ้าระวัง ป้องกันการ

 
- พื้นที่สามารถนําข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์การหาแนวทาง
ในการป้องกันการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนของ
ตนเอง 

 
- ชุมชนทราบข้อมูล และหา
แนวทางป้องกันการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนของ
ชุมชน 
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มาตรการ/Service Provider ส่วนกลาง สคร. สสจ. สสอ./รพ. ชุมชน/ต าบล 

ตํารวจ บริษัทกลางฯ) 
เพื่อให้ สคร. สสจ. สสอ. 
สามารถติดตามและ
ประเมินผลการดาํเนินงาน 
RTI  
- พัฒนา และจัดทําระบบ
รายงานการสอบสวนการ
บาดเจ็บจากอุบตัิเหตุทาง
ถนน เพือ่ สคร. สสจ. สสอ.
สามารถนําผลการวิเคราะห์
มาใช้ประโยชน์ และหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
แบบสหสาขาท้ังใน
ระดับประเทศ เขต จังหวัด 
อําเภอ 

สถานการณ์ และ
ประเมินผลการดาํเนินงาน 
RTI 
- พัฒนา สนับสนุนการ
รายงานการสอบสวนการ
บาดเจ็บจากอุบตัิเหตุทาง
ถนนในระดับพื้นท่ี เพื่อนํา
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการ
หาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
นําเสนอต่อ ศปถ.อําเภอ/
จังหวัด พชอ. 

เสียชีวิตจากอุบตัิเหตุทาง
ถนนในระดับอําเภอ  
- พัฒนาทีมสอบสวนการ
บาดเจ็บจากอุบตัิเหตุทาง
ถนนในระดับอําเภอ/จังหวัด 
เพื่อวิเคราะห์ และหาแนว
ทางการแก้ปัญหา นําเสนอ
ต่อ ศปถ.อําเภอ/จังหวัด 
พชอ. 

มาตรการป้องกัน (D-Car) 
- D-RTI (อําเภอ) พชอ./ศปถ. 

 
- มีการขับเคลื่อนนโยบาย
ในระดับพื้นท่ีและ
ระดับประเทศ โดยใช้กรอบ
การดําเนินงาน  D-RTI ผ่าน 
พชอ. ศปถ.อําเภอ 

 
- ขับเคลื่อนนโยบาย 
สนับสนุนการดําเนินงานใน
พื้นที่ ผ่าน พชอ. ศปถ.
อําเภอ/จังหวัด โดยใช้กรอบ
การดําเนินงาน  D-RTI 

 
- ขับเคลื่อนนโยบายการ
ดําเนินงานในพ้ืนท่ี ผ่าน 
ศปถ.จังหวัด โดยใช้กรอบ
การดําเนินงาน  D-RTI 
- สนับสนุนการดําเนินงาน 
RTI ในพื้นที่  

 
- ขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
RTI ผ่าน พชอ. ศปถ.อําเภอ 
โดยใช้กรอบการดําเนินงาน  
D-RTI  
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5. มาตรการ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ระยะ 5 ปี 

มาตรการ/แผนงาน/โครงการ/หลัก 
กรอบระยะเวลา ปี พ.ศ. 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก/ร่วม 

วงเงิน (ล้านบาท) 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

รวม 
แหล่ง
เงิน 

มาตรการป้องกัน : โดยการด าเนินงาน D-RTI ในพื้นที่เสี่ยงของเขตภาคกลาง ตามกรอบการด าเนินงาน  9 กิจกรรม 

แผนพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน “Safety Zone RTI ปลอดภัย วัยรุ่น/วัยท างาน”  
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรดา้นการ
ดําเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
-การใช้โปรแกรม GIS 
-ด้านการสอบสวนอุบัติเหต ุ
-ด้านการประเมินผล 
-การจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- - / / / สปคม. สคร.4  
สคร.5 สคร.6 

- - 3 3 3 9 กรม คร. เครือข่ายได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการจดัการข้อมลู 
การสอบสวนอุบัติเหตุจราจร
ทางถนน สหสาขา การเขยีน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ
จราจรทางถนน 

1) จํานวนรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุ
ภาคกลาง รายไตรมาส รายปี ช่วงเทศกาล 
2) จํานวนรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ
จราจรทางถนนสหสาขา 
3) จํานวนข้อเสนอ แนะเชิงนโยบายใน
การป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนน 

กิจกรรมที่ 2 “Safety Zone RTI 
ปลอดภัย วัยรุ่น/วยัทํางาน”  
2.1 “Safety Zone RTI ปลอดภยั 
รอบสถานศึกษา”  
2.2 “Safety Zone RTI ปลอดภยั 
รอบสถานประกอบการ” 
- การขับเคลื่อนการดําเนินงานผ่าน
กลไก ศปถ./พชอ. 
- ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน(RTI) ในกลุ่ม
วัยรุ่น/วัยทํางาน 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

สปคม. สคร.4  
สคร.5 สคร.6 

- - 2 2 2 6 กรม คร. - คณะกรรมการ ศปถ./
พชอ./สถานศึกษา/สถาน
ประกอบการ มสี่วนร่วมใน
การดําเนินงานแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ี
เสี่ยง/จดุเสี่ยง 
-ประชาชนกลุ่มวัยรุ่น/วัย
ทํางาน มีความรอบรูด้้าน
สุขภาพด้านการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน 
- พื้นที่ฯมีการกําหนด

Lead KPI 
- ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน 
“Safety Zone RTI ปลอดภัย วัยรุ่น/ 
วัยทํางาน”  
Lag KPI 
-ร้อยละการมสี่วนร่วมของคณะกรรมการ 
ศปถ./พชอ. ในการดําเนินงานแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ีเสี่ยง/จุดเสี่ยง 
-ร้อยละประชาชนกลุ่มวยัรุ่น/วยัทํางาน มี
ความรอบรูด้้านสุขภาพด้านการปอ้งกัน
อุบัติเหตุทางถนน ตามเกณฑ์ที่กําหนด (80) 
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มาตรการ/แผนงาน/โครงการ/หลัก 
กรอบระยะเวลา ปี พ.ศ. 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก/ร่วม 

วงเงิน (ล้านบาท) 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

รวม 
แหล่ง
เงิน 

- การกําหนดมาตรการองค์กร/มาตร
ชุมชน/มาตรการครอบครัว 

มาตรการองค์กร/มาตร
ชุมชน/มาตรการครอบครัว
ในการป้องกนัอุบัติเหตุทาง
ถนน 

- พื้นที่ฯมีมาตรการองค์กร/มาตรชุมชน/
มาตรการครอบครัวในการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน 

กิจกรรมที่ 3 สัมมนา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดําเนินงานของเครือข่ายป้อง
กนอุบัติเหตุจราจรทางถนน ระดับภาค
กลาง 
* การดําเนินการ D-RTI 
* การสอบสวนอุบัตเิหต ุ

     สปคม. สคร.4  
สคร.5 สคร.6 

- - - - 2.5 2.5 กรม
ควบคุม
โรค 

เครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุ
จราจรทางถนน พื้นที่ภาค
กลางมีผลการดําเนินงานท่ี
เป็น Best practice 

Lag KPI 
-จํานวนผลงาน Best practice ดา้นการ
ป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนน 
-ร้อยละความพึงพอใจจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดําเนินงาน  
D-RTI – เขตสุขภาพภาคกลาง   
(ร้อยละ 80) 
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6. แผนการติดตามประเมินผล ระยะ 5 ปี (ระดับมาตรการ/แผนงาน/โครงการหลัก) 
 

มาตรการ/แผนงาน
โครงการหลัก 

เป้าหมาย 
วิธีการติดตาม
ประเมินผล 

กรอบระยะเวลาของการติดตามประเมินผล ปี พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

มาตรการป้องกัน : โดยการด าเนินงาน D-RTI ในพื้นที่เสี่ยงของเขตภาคกลาง ตามกรอบการด าเนินงาน  9 กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนา
บุคลากรด้านการ
ดําเนินงานป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน 
-การใช้โปรแกรม GIS 
-ด้านการสอบสวน
อุบัติเหต ุ
-ด้านการประเมินผล 
-การจัดทําข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย 

เครือข่ายป้องกัน
อุบัติเหตุจราจรทาง
ถนน พื้นที่ภาค
กลางมีศักยภาพใน
การจัดการข้อมูล 
การสอบสวน
อุบัติเหตุ   สห
สาขา และการ
เขียนข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย   

จํานวนบุคลากรที่ไดร้ับการ
พัฒนา  
1) ด้านการจัดการข้อมูล  
2) ด้านการสอบสวน
อุบัติเหตุแบบ สหสาขา
วิชาชีพ 
3) ด้านการเขียน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ป้องกันอุบัติเหตุจราจรทาง
ถนน 
3) จํานวนข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย, Best practice   

- - 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 

กิจกรรมที่ 2 “Safety 
Zone RTI ปลอดภัย 
วัยรุ่น/วัยทํางาน”  
2.1 “Safety Zone RTI 
ปลอดภัย รอบ
สถานศึกษา”  
2.2 “Safety Zone RTI 
ปลอดภัย รอบสถาน
ประกอบการ” 
- การขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานผ่านกลไก 
ศปถ./พชอ. 
- ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ ในการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน(RTI) 
ในกลุ่มวัยรุ่น/วัยทํางาน 
- การกําหนดมาตรการ
องค์กร/มาตรชุมชน/
มาตรการครอบครัว 
 

- คณะกรรมการ 
ศปถ./พชอ. มีส่วน
ร่วมในการ
ดําเนินงานแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนในพ้ืนท่ีเสี่ยง/
จุดเสีย่ง 
 

-บันทึกกิจกรรมที่
ดําเนินการตามแผนงาน 
-ออกแบบประเมินการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการ 
ศปถ./พชอ. ในการ
ดําเนินงานแก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ี
เสี่ยง/จดุเสี่ยง 

- - ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ 
80 

-ประชาชนกลุ่ม
วัยรุ่น/วัยทํางาน มี
ความรอบรูด้้าน
สุขภาพด้านการ
ป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนน 

- ออกแบบประเมินมีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพในการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
ของประชาชนกลุ่มวัยรุ่น/
วัยทํางานตามเกณฑ์ที่
กําหนด 

- - ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

พื้นที่ฯมีมาตรการ
องค์กร/มาตร
ชุมชน/มาตรการ
ครอบครัวในการ
ป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนน 

-บันทึกกิจกรรมที่
ดําเนินการ 
- แบบสังเกต 
-ทําการสนทนากลุม่
หลังจากเสร็จสิ้น 

- - 1 1 1 
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มาตรการ/แผนงาน
โครงการหลัก 

เป้าหมาย 
วิธีการติดตาม
ประเมินผล 

กรอบระยะเวลาของการติดตามประเมินผล ปี พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

กิจกรรมที่ 3 สัมมนา 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การ
ดําเนินงานของเครือข่าย
ป้องกนอุบัติเหตุจราจร
ทางถนน ระดับภาค
กลาง 
* การดําเนินการ D-RTI 
* การสอบสวนอุบัตเิหต ุ

เครือข่ายป้องกัน
อุบัติเหตุจราจรทาง
ถนน พื้นที่ภาค
กลางมีผลการ
ดําเนินงานท่ีเป็น 
Best practice 

- จํานวนผลงานท่ีได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ด้านการ
ป้องกันอุบัติเหตุจราจรทาง
ถนน 
- สรุปบทเรยีนผลงาน Best 
practice   

- - - - 1 ครั้ง 

 

7. ผู้รับผิดชอบแผนงาน 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 
1. นางสุภาพร     พุทธรัตน์    นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ   

เบอรโ์ทรศัพท์  089-9397644 
2. นายณรงค์ศักดิ์  ทองธรรมชาติ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  

เบอรโ์ทรศัพท์  081-861-4448 
3. นางสาวศศิธร    พงษ์ประพันธ์   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
1.นางศรินทร  สนธิสิริกฤตย์   นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  

เบอรโ์ทรศัพท์ 081-632-8049 
2.นางลดาวัลย์  สวนงาม   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  

เบอรโ์ทรศัพท์ 087-001-6779 
3.นายธนวันต์  กาบภิรมย์   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

เบอรโ์ทรศัพท์ 087-248-8874 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 
1.นายทนุบูรณ์  กองจินดา   นักวิชาการสาธารณสุชชํานาญการ 

เบอรโ์ทรศัพท์ 089-8019524  โทรสาร  036-239301 
email : ballkondee@gmail.com 

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 

1.นางณวรัฎ  อติรัตนา   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
เบอรโ์ทรศัพท์ 098-5915365 
email : tha_2510@hotmail.com 
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ภาคผนวก 

รายช่ือโรงงานอุตสาหกรรมและสถานศึกษาในพื้นที่เสี่ยง/กลุ่มเสี่ยงแผนงานการบาดเจ็บทางถนน   

เขต
สุขภาพ 

จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง รายชื่อ
โรงงาน

อุตสาหกรรม 

รายชื่อสถานศึกษา 

4 นครนายก บ้านนา อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  โรงเรียนวดัหนองร ี
โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 
โรงเรียนเตรียมทหาร 

เมืองนครนายก อ าเภอเสี่ยงสูงมาก บริษัท ไทยซัม
มิท โกลด์ 
เพรส จ ากดั 

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
โรงเรียนนวมราชานสุรณ ์
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา 
โรงเรียนอุบลรตันราชกัญญาราชวิทยาลัย 
โรงเรียนเมืองนครนายก 
โรงเรียนวดัคีรีวัน 
โรงเรียนวดัท่าด่าน 
โรงเรียนวดัดอนยอ 
โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 
โรงเรียนวดัหนองทองทราย 
โรงเรียนวดัสันตยาราม 
โรงเรียนวดัสมบูรณ์สามัคค ี
โรงเรียนวดัธรรมปัญญา 

องครักษ์ อ าเภอเสี่ยงสูง  โรงเรียนภัทรพิทยาจารย ์
โรงเรียนองครักษ์ 
โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 
โรงเรียนวดัประสิทธิเวช 
โรงเรียนวดัโพธ์ิแทน 

นนทบุรี ไทรน้อย อ าเภอเสี่ยงสูง  โรงเรียนไทรน้อย 
โรงเรียนราษฎร์นิยม 
โรงเรียนบ้านใหม ่

บางบัวทอง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  วิทยาลัยอาชีวศึกษาดสุิตพณิชยการ นนทบุรี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทอง 
รอบิตีบริหารธุรกิจ 
โรงเรียนบางบัวทอง 
โรงเรียนนันทนวรวิทย ์
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 
โรงเรียนนนท์ประสิทธ์ิวิทยา 
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เขต
สุขภาพ 

จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง รายชื่อ
โรงงาน

อุตสาหกรรม 

รายชื่อสถานศึกษา 

บางใหญ่ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ 

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี (นนทกจิพิศาล) 
โรงเรียนตลาดบางคูลดั 
โรงเรียนญาโนทัย 
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 

ปากเกร็ด อ าเภอเสี่ยงสูงมาก สถาบันการ
จัดการปญัญา
ภิวัฒน ์
บริษัท ไซ
เพรส เซมิคอน
ดักเตอร์ 
(ประเทศไทย
จ ากัด) จ ากัด 
บริษัท โตโยต้า
เมืองนนท์  
จ ากัด (สาขา
ชัยพฤกษ์) 
บริษัท โตโยต้า
เมืองนนท์ยูส
คาร์ จ ากัด 
(สาขา
ชัยพฤกษ์) 

วัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ 
กองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ. 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ นนทบุรี 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
โรงเรียนปากเกรด็ 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี 
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบรุ ี
โรงเรียนพิชญศึกษา 
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร ์
โรงเรียนนันทนวรวิทย ์
โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 
โรงเรียนธรรมมิสลามท่าอิฐ 
โรงเรียนวัฒนพฤกษา 
โรงเรียนชลประทานวิทยา 
โรงเรียนอมัพรไพศาล 
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 

เมืองนนทบุรี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ ์
พณิชยการนนทบุร ี
พัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบรหิารธรุกิจ นนทบุรี 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 
โรงเรียนนนทบรุีพิทยาคม 
โรงเรียนเบญจมราชานสุรณ์ 
โรงเรียนรัตนาธเิบศร ์
โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม 
โรงเรียนศรีบณุยานนท์ 
โรงเรียนสตรีนนทบุร ี
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เขต
สุขภาพ 

จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง รายชื่อ
โรงงาน

อุตสาหกรรม 

รายชื่อสถานศึกษา 

โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ 
โรงเรียนวดัแคนอก 
โรงเรียนวดัแคใน 
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต 
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ 
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ 
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสมัฤทธ์ิ 
โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 

ปทุมธาน ี คลองหลวง อ าเภอเสี่ยงสูง บริษัท จินเทค 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 
บริษัท ไทย 
เทค มัตสดึะ 
จ ากัด 
 
บริษัท ฟาบริ
เนท จ ากัด 

วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร 
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) 
ในพระราชูปถัมภฯ์ 
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
อินทรนาวีราษฎร์อุปถมัภ ์
วัดอู่ข้าว 
ปากคลองสอง 
ล าสนุ่น 
สังข์อ ่าวิทยา 
คลองสอง 
วัดกล้าชอุ่ม 
สามัคครีาษฎร์บ ารุง 
วัดเกิดการอดุม 
วัดกลางคลองสาม 
บ้านบึง 
ไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) 
วัดสว่างภพ 
วัดมงคลพุการาม 
วัดตะวันเรือง 
บึงเขาย้อน 
วัดเพิ่มทาน 
วัดมูลเหล็ก 
เจริญวิทยา 
วัดหว่านบุญ 
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เขต
สุขภาพ 

จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง รายชื่อ
โรงงาน

อุตสาหกรรม 

รายชื่อสถานศึกษา 

วัดผลาหาร 
ลิ้นจี่อุทิศ 
ประถมศึกษาธรรมศาสตร ์
บุญคุ้มราษฎร์บ ารุง 
จารุศรบ ารุง 
วัดพืชนิมิต 
วัดคุณหญิงส้มจีน 
วันครู 2502 
ชุมชนวัดบางขัน 
คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 
คลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) 
ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร 
บางชวดอนุสรณ ์
วัดศิริจันทาราม 

ธัญบุรี อ าเภอเสี่ยงสูง  ธัญรัตน ์
สายปัญญารังสิต 
ธัญบุร ี
ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 
วัดสระบัว 
วัดมูลจินดาราม 
วัดเขียนเขต 
วัดขุมแก้ว 
วัดแสงสรรค ์
ทองพูลอุทิศ 
ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 
ธัญญสิทธิศลิป ์
วัดนาบุญ 
วัดอัยยิการาม 

เมืองปทุมธาน ี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก บริษัท โซนี่  ดี

ไวซ ์ 

เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย)  

จ ากัด 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี 
ปทุมวิไล 
คณะราษฎรบ์ ารุงปทุมธาน ี
ปทุมธานี นันทมุนีบ ารุง 
หอวัง ปทุมธานี 
วัดบางกุฎีทอง 
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เขต
สุขภาพ 

จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง รายชื่อ
โรงงาน

อุตสาหกรรม 

รายชื่อสถานศึกษา 

ชุมชนวัดบางกะด ี
วัดชินวราราม(เจรญิผลวิทยาเวศม)์ 
อนุบาลวัดบางนางบุญ 
วัดบางคูวัด 
วัดบางเดื่อ 
วัดไพร่ฟ้า 
อนุบาลปทุมธาน ี
วัดฉาง 
วัดโคก 
วัดหงส์ปทุมาวาส 
วัดเวฬุวัน 
วัดบางพูน 
วัดดาวเรือง 
วัดเปรมประชากร 
วัดราษฎร์ศรัทธาท า 
วัดโพธิ์เลื่อน 
วัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) 
วัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) 
ขจรทรัพย์อ ารุง 
วัดเทียนถวาย 
ชุมชนวัดเสด็จ 
วัดรังสิต 
สุลักขณะ 
วัดนาวง 

ลาดหลุมแก้ว อ าเภอเสี่ยงสูง  บัวแก้วเกษร 
วรราชาทินัดดามาตุวิทยา 
สุนทโรเมตตาประชาสรรค ์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน ี
บ้านคลองเจ้าเมือง 
คลองพระอุดม 
วัดสุวรรณจินดาราม 
วัดบ่อทอง 
วัดจันทาราม 
บางโพธิ์ใหม่ 
คลองบางโพธิ์ 

48



 
 

เขต
สุขภาพ 

จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง รายชื่อ
โรงงาน

อุตสาหกรรม 

รายชื่อสถานศึกษา 

วัดล ามหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์) 
วัดบ่อเงิน 
สังฆรักษ์บ ารุง 
ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) 
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ ์
วัดลาดหลุมแก้ว 
บ้านคลองขวางบน 
วัดบัวขวัญ 
วัดสุทธาวาส 
ชุมชนวัดหน้าไม ้
คลองลาดช้าง 
วัดเนกขัมมาราม 
สว่างราษฏร์บ ารุง 
คลองลากค้อน 
สามวาวิทยา 

ล าลูกกา อ าเภอเสี่ยงสูง  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 
เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานี 
มัธยมสังคตีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
วัดลาดสนุ่น 
วัดโพสพผลเจริญ 
วัดประยรูธรรมาราม 
วัดโสภณาราม 
รวมราษฎรส์ามัคค ี
ร่วมจิตประสาท 
ร่วมใจประสิทธ์ิ 
ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 
สหราษฎร์บ ารุง 
วัดแจ้งล าหิน 
วัดประชุมราษฏร ์
วัดเกตุประภา 
วัดสุวรรณ 
วัดพิรุณศาสตร ์
กลางคลองสิบ 
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เขต
สุขภาพ 

จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง รายชื่อ
โรงงาน

อุตสาหกรรม 

รายชื่อสถานศึกษา 

วัดทศทิศ 
วัดอดิศร 
ชุมชนวัดท าเลทอง 
วัดพืชอุดม 
วัดนิเทศน ์
วัดปัญจทายิกาวาส 
วัดคลองชัน 
วัดกลางคลองสี ่
วัดมงคลรตัน ์
วัดชัยมังคลาราม 
วัดธัญญะผล 
เจริญดีวิทยา 
วัดสมุหราษฎร์บ ารุง 
วัดดอนใหญ ่
วัดลานนา 

พระนครศรีอยุธยา ปางปะอิน อ าเภอเสี่ยงสูงมาก บริษัท อาซาฮี 
คาเซอิ 
พลาสติก 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 
 
บริษัท ไบ

โอเนท-เอเชีย 

จ ากัด 

 

บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) 
บางปะอิน 
อุดมศีลวิทยา 
วัดเชิงท่า 
วัดท าเลไทยโปรดสัตว ์
ราษฎร์นริมิตร 
เชียงรากน้อย 
วัดธรรมนาวา 
วัดเปรมปรีชา 
วัดตลาด (อุดมวิทยา) 
ราษฎร์บ ารุง 
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 
บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) 
วัดบางเคียน 
วัดบ้านกลิ้ง 
วัดชีปะขาว 
วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 
วัดขนอนบ้านกรด 
วัดสุทธิรุจริาราม 
เจ้าฟ้าสร้าง 
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เขต
สุขภาพ 

จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง รายชื่อ
โรงงาน

อุตสาหกรรม 

รายชื่อสถานศึกษา 

บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 
วัดโพธิ ์
ปราสาททองวิทยา 
วัดชุมพลนิกายาราม 
ชุมชนวัดก าแพง 
วัดบ้านสรา้ง 
วัดท าใหม ่
วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 
วัดลาดระโหง 
วัดยม 
วัดสามเรือน 

พระนครศรีอยุธยา อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  บริหารธรุกิจอยุธยา 
อยุธยาวิทยาลัย 
จอมสุรางค์อุปถัมภ ์
อยุธยานุสรณ ์
ปากกรานพิทยา 
ประชาสามัคค ี
บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 
วัดกลางคลองสระบัว 
วัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) 
ประตูชัย 
อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 
วัดไผ ่
วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 
วัดกษัตราธิราช 
วัดไก่เตีย้(วิทยสุนทร) 
ปฐมวิทยาคาร 
วัดกุฎีลาย 
วัดท าใหม ่
วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 
วัดช้าง 
วัดปากกราน 
วัดพระญาติการาม 
วัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บ ารุง) 
วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 
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เขต
สุขภาพ 

จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง รายชื่อ
โรงงาน

อุตสาหกรรม 

รายชื่อสถานศึกษา 

สุดินสหราษฎร ์
ลุมพลีชนูปถัมภ ์
วัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารฐั) 
วัดตูม 
วัดสว่างอารมณ์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
ต าหนักเพนียด 
พรพินิตพิทยาคาร 
วัดพุทไธศวรรย ์
วัดหันตรา 

วังน้อย อ าเภอเสี่ยงสูง บริษัท ปตท. 

จ ากัด 

(มหาชน) ส่วน

โรงคั่วเมล็ด

กาแฟคาเฟ่อ

เมซอน 

บริษัท ซิติเซ้น 
เซมิทสึ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ ์
วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) 
วัดธรรมจริยา 
วัดศรีประชา 
วัดวงษ์สวรรค ์
กลางคลอง 27 
วัดยมนาตามธรรม 
สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 
วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 
บ้านสร้าง (ส าริต ภูเ่งิน อนุสรณ์) 
บ้านบ่อตาโล ่
วัดห้วยจระเข้ (เกตุอรา่มอุปถัมภ์) 
มุสลมิบ ารุง 
วัดศิวาราม 
พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 
วัดพะยอม 
ชลประทานอนุเคราะห ์
วัดบ้านช้าง 
บ้านกะทุ่มลาย 
วังน้อยวิทยาภูม ิ
จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ ์
วัดลาดทราย 
วัดกุฎีประสิทธ์ิ 
วัดล าพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 
วัดสว่างอารมณ ์
วัดมณฑลประสิทธ์ิ (อาจธวัชประชานุกูล) 
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เขต
สุขภาพ 

จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง รายชื่อ
โรงงาน

อุตสาหกรรม 

รายชื่อสถานศึกษา 

สิทธิพยากรณ ์
คอตันคลอง 27 
บ้านล าแดง 

เสนา อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ 
เสนา(เสนาประสิทธ์ิ) 
สาคลีวิทยา 
ลาดงาประชาบ ารุง 
วัดเจ้าเจด็ใน 
ชายนาพัฒนา (ส าเนียง สนิทอุปถมัภ์) 
วัดไชยภูม ิ
วัดแก้วสุวรรณ 
วัดปิ่นแก้ว 
วัดจรเขไ้ล ่
วัดโบสถ์(ศภุพิทยาคาร) 
บ้านแถววิทยาคาร 
วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 
วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 
วัดกลาง 
วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธ์ิ) 
วัดรางจระเข ้
จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพท่ี 57) 
จุฬาราษฎร์วิทยา 
วัดอู่ตะเภา 
วัดเจ้าแปดทรงไตรย ์
ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 
ราษฎร์ศภุประดิษฐ์ 
วัดบ้านแพน 
วัดสามตุ่ม 
วัดคู้สลอด 
วัดหัวเวียง 
วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) 
วัดบันไดช้าง 
วัดประดู่โลกเชษฐ์ 
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เขต
สุขภาพ 

จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง รายชื่อ
โรงงาน

อุตสาหกรรม 

รายชื่อสถานศึกษา 

ลพบุรี โคกส าโรง อ าเภอเสี่ยงสูง  โคกส าโรงวิทยา 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบรุ ี
วัดวังหัวแหวน 
บ้านคลองเกต ุ
บ้านโคกสะอาด 
บ้านหัวดง 
บ้านเขาดิน 
บ้านหนองบัว 
วัดหนองพิมาน 
โคกส าโรง 
วัดรัตนาราม 
บ้านเนินจันทร ์
บ้านดงมะรมุ 
บ้านวังไผ ่
บ้านตะกุดหว้า 
บ้านถลุงเหล็ก 
บ้านหนองปล้อง 
อนุบาลบ้านเพนียด 
บ้านนกเขาเปลา้ 
บ้านวังขอนขว้าง 
บ้านวังจั่น 
บ้านโป่งยอ 
บ้านวังเพลิง 
บ้านมะม่วงเจด็ต้น 
บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 
บ้านพุม่วง 
บ้านทุ่งทอง 
วัดสะพานคง 
วัดสะแกราบ 
บ้านหนองส าโรง 
บ้านท่าม่วง 
บ้านหลุมข้าว 
บ้านพรมทิน 
วัดหนองหอย 
บ้านเขาสะพานนาค 
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เขต
สุขภาพ 

จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง รายชื่อ
โรงงาน

อุตสาหกรรม 

รายชื่อสถานศึกษา 

บ้านเขาทับควาย 
วัดห้วยโป่ง 
วัดหนองคู 

ชัยบาดาล อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 
ชัยบาดาลวิทยา 
ชัยบาดาลพิทยาคม 
เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี 
ในพระราชูปถัมภฯ์ 
บ้านเกาะรัง 
บ้านหนองบง 
บ้านลังกาประชาสรรค ์
บ้านหนองปล้อง 
บ้านเขาแหลม 
บ้านเขายายกะตา 
บ้านโกรกรกฟ้า 
วัดศิริบรรพต 
ชุมชนบ้านชัยบาดาล 
บ้านล าโกฎิทอง 
บ้านท่ามะกอก 
บ้านหนองโกวิทยา 
บ้านเขาตะแคง 
บ้านท่าดินด า 
บ้านวังก้านเหลือง 
บ้านหนองปลาไหล 
บ้านท่ามะนาว 
บ้านสันตะลุง 
บ้านนาโสม 
บ้านซับงูเหลือม 
บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 
นิคมล านารายณ ์
บ้านไร่พัฒนา 
บ้านโค้งรถไฟ 
บ้านบัวชุม 
บ้านเขาสมโภชน ์
บ้านซับเค้าแมว 

55



 
 

เขต
สุขภาพ 

จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง รายชื่อ
โรงงาน

อุตสาหกรรม 

รายชื่อสถานศึกษา 

บ้านธงชัยสามัคค ี
บ้านซับหินขวาง 
บ้านใหม่สามคัค ี
บ้านห้วยนา 
บ้านม่วงค่อม 
วัดสว่างอารมณ ์
บ้านมะกอกหวาน 
อนุบาลล านารายณ ์
วัดสุนทรเทพครี ี
บ้านซับไทร 
บ้านซับผาสุก 
บ้านดงน้อย 
วัดโพธิ์งาม 
บ้านบ่อน้ า 
บ้านทุ่งตาแก้ว 
บ้านห้วยดีเลิศ 

บ้านหมี ่ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  บ้านหมี่วิทยา 
ปิยะบุตร ์
บ้านชีวิทยา 
บ้านดงกลาง 
อนุบาลบ้านหมี ่
วัดดงพลับ 
วัดโป่งแค 
บ้านกระเบากลัก 
บ้านดอนดึง 
วัดบางกะพี้(พสกอ ารุง) 
วัดเทพอ าไพ 
วัดธรรมิการาม 
วัดคุ้งท่าเลา 
บ้านกล้วย 
วัดท่าช้าง 
วัดท้องคุ้ง 
บ้านเกริ่นกฐิน 
วัดบ้านทราย 
บ้านหนองนางาม 
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เขต
สุขภาพ 

จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง รายชื่อ
โรงงาน

อุตสาหกรรม 

รายชื่อสถานศึกษา 

บ้านหัวบึง 
วัดน้ าจั้น 
วัดหนองน้ าทิพย์ 
วัดบ้านหมี่ใหญ ่
วัดทุ่งทะเลหญา้ 
วัดมหาสอน 
วัดบางพึ่ง 
วัดห้วยแก้ว 
พิบูลปัทมาคม 
วัดเขาวงกฎ 
วัดสายห้วยแก้ว 
วัดหนองกระเบื้อง 
บ้านไผ่ใหญ ่
วัดหนองโพธิ์ 
วัดท้ายลาด 
วัดหนองคู 
วัดหนองกระเบียน 
วัดพานิชธรรมิการาม 
วัดสระกระเบี้อง 
บ้านสระเตย 
บ้านน้ าบ่า 
บ้านหนองแก 
วัดหนองเมือง 
ชุมชนต าบลหินปัก 

พัฒนานิคม อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  พัฒนานิคม 
โคกสลุงวิทยา 
ขุนรามวิทยา 
วัดโคกสลุง 
วัดหนองตามิ่ง 
ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) 
บ้านเขาขวาง 
บ้านห้วยสะอาด 
วัดด ารงบลุ 
วัดมณีศรีโสภณ 
ช่องสาริกา 
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เขต
สุขภาพ 

จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง รายชื่อ
โรงงาน

อุตสาหกรรม 

รายชื่อสถานศึกษา 

บ้านหนองโพธิ ์
ซอย 19 สาย 2 ขวา 
บ้านดีลัง 
พรหมรังษ ี
ซอย 12 สาย 4 ซ้าย 
น้ าสุดวไิลประชาสรรค ์
บ้านคลองสาริกา 
วัดหนองนา 
ซอย 17 สาย 2 ซ้าย 
ซอย 16 สาย 3 ซ้าย 
อนุบาลพัฒนานิคม 
ซอย 26 สาย 4 ซ้าย 
บ้านมะนาวหวาน 
ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 
บ้านสหพันธ์อ่างทอง 
บ้านสวนมะเดื่อ 
บ้านซับโศก 
วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 
บ้านคลองกลุ่ม 
บ้านหนองปีกนก 

เมืองลพบุรี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว ้
วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี 
พิบูลวิทยาลัย 
โคกกะเทียมวิทยาลัย 
ดงตาลวิทยา 
พระนารายณ ์
บ้านข่อยวิทยา 
โคกตูมวิทยา 
วัดดงน้อย 
วัดบ้านดาบ 
วัดโบสถ ์
วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) 
วัดทุ่งสิงห์โต 
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เขต
สุขภาพ 

จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง รายชื่อ
โรงงาน

อุตสาหกรรม 

รายชื่อสถานศึกษา 

ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ ์
ชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์) 
วัดสระมะเกลือ 
วัดดงสวอง 
วัดหนองบัวขาว 
บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ด าริบ ารุง) 
วัดคอกกระบือ 
วัดหนองปลิง 
ซอย 3 สาย 4 ซ้าย 
บ้านห้วยส้ม 
ซอย 7 สาย 4 ซ้าย 
ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 
บ้านโคกตูม 
โคกล าพานวิทยา 
วัดธรรมเจดยี ์
วัดชีแวะ 
วัดดอนโพธิ ์
วัดใดใหญ ่
วัดใดยาว 
วัดโคกโพธิกุญชร 
วัดยาง ณ รังส ี
วัดตะลุง 
วัดถนนแค 
อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุร ี
อนุบาลลพบุร ี
เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 
วัดตองป ุ
บ้านหนองแขม 
วัดท่าแค 
วัดป่ากล้วย 
วัดหลวงท้ายตลาด 
วัดตะเคยีน 
วัดท่าข้าม 
วัดเขาหนีบ 
ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 
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เขต
สุขภาพ 

จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง รายชื่อ
โรงงาน

อุตสาหกรรม 

รายชื่อสถานศึกษา 

บ้านหนองถ้ า 
วัดซับเสือแมบ 
พิบูลสงเคราะห๑์ 
วัดนิคมสามัคคีชัย 
วัดใหม่จ าปาทอง 
ซอย 5 สาย 2 ซ้าย 
วัดหนองแก้ว 
วัดโพธิ์ระหตั 
วัดสิงห์ทอง 
วัดอัมพวัน 
วัดทองแท่งนิสยาราม 
วัดข่อยกลาง 
วัดข่อยใต้ 
พลร่มอนสุรณ์ มิตรภาพท่ี ๕๐ 
บ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) 
วัดโพธิ์เก้าต้น 
วัดบ่อเงิน 
วัดส าราญ 
วัดโคกหม้อ 
วัดไผ่แตร 

สระบุรี แก่งคอย อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  แก่งคอย 
สองคอนวิทยาคม 
บ้านท่ามะปรางวิทยา 
ชุมชนวัดบ ารุงธรรม 
วัดกะเหรี่ยงคอม้า 
วัดบึงไม ้
วัดสุนทริกาวาส 
วัดโคกกรุง 
วัดช าผักแพว 
วัดบ้านดง 
บ้านโคกสะอาด 
วัดนาบุญ 
วัดตาลเดี่ยว 
วัดขอนหอม 
วัดเตาปูน 
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เขต
สุขภาพ 

จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง รายชื่อ
โรงงาน

อุตสาหกรรม 

รายชื่อสถานศึกษา 

นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 
บ้านซับบอน 
บ้านหนองผักบุ้ง 
วัดป่าไผ ่
ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 
อนุบาลทับกวาง 
วัดท่าคล้อ 
วัดถ้ าเต่า 
วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 
วัดท่าสีโพธ์ิเหนือ 
วัดโป่งมงคล 
วัดโป่งก้อนเส้า 
วัดท่ามะปราง 
วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) 
บ้านป่าวังกวาง 
บ้านช่อง 
วัดบ่อโศรก 
วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพท่ี 69 
วัดสองคอนกลาง 
บ้านหนองสองห้อง 
วัดเขาลาดวนาราม 
วัดบุรีการาม 
วัดหนองน้ าเขียว(วันดาคณุอุปถัมภ์) 
วัดห้วยคงคาวราวาส 
วัดศรัทธาเรืองศร ี
บ้านผังสามคัค ี
บ้านหินซ้อน 

พระพุทธบาท อ าเภอเสี่ยงสูง  สุธีวิทยา 
พระพุทธบาท 
อนุบาลวัดพระพุทธบาท 
พระพุทธบาท 
บ้านเขาพลัด 
วัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ ์
บ้านซับชะอม 
ธารเกษม 
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เขต
สุขภาพ 

จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง รายชื่อ
โรงงาน

อุตสาหกรรม 

รายชื่อสถานศึกษา 

บ้านพุซาง 
วัดตรีบญุญาราม 
นิคมสรา้งตนเองจังหวัดสระบรุี (พิบูล
สงเคราะห์ 2) 
บ้านซับครก 
บ้านสระล าใย 
วัดนายาว(ส านักงานสลากินแบ่งสงเคราะห์ 
411) 
ท้ายพิกุล(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 
68) 
ประชาสงเคราะหร์ังสรรค ์
วัดหนองคณฑี(พลานุกลู) 
บ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) 
บ้านเขาเลีย้ว 
บ้านหนองใหญ่ 
นิคมสงเคราะห์ 2 
บ้านธารทองแดง 
วัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) 
วัดส้มป่อย 
วัดหนองจิก 
วัดบ้านโพธ์ิ (มิตรภาพที่ 132) 
วัดศรีจอมทอง 
วัดหนองสุทธะ 

  มวกเหล็ก อ าเภอเสี่ยงสูง  มวกเหล็กวิทยา 
ซับน้อยเหนือวิทยาคม 
บ้านซับกระดาน 
บ้านซับสนุ่น 
บ้านโป่งเกต ุ
บ้านซับน้อยใต้สามัคค ี
บ้านเขาไมเ้กวียน 
ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) 
บ้านหลังเขา 
วัดบ้านหมาก 
อนุบาลมวกเหล็ก 
วัดมวกเหล็กใน 
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เขต
สุขภาพ 

จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง รายชื่อ
โรงงาน

อุตสาหกรรม 

รายชื่อสถานศึกษา 

บ้านซับพริก 
นิคมสรา้งตนเองเลีย้งโคนม 
บ้านหนองตอตะเคยีน 
บ้านหนองโป่ง 
บ้านหนองเอี่ยว 
บ้านซับปลากั้ง 
บ้านเขานมนาง 
บ้านคลองม่วงเหนือ 
บ้านซับนอ้ยเหนือ 
บ้านล าพญากลาง 
บ้านโป่งไทร 
บ้านซับดินด า 
บ้านท่าพล ู
บ้านล าสมพุง 
บ้านหนองผักหนอก 
วัดสวนทองรวมมติร 
บ้านคลองไทร 
บ้านหนองมะค่า 

เมืองสระบุรี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบรุ ี
สระบรุีวิทยาคม 
วัดกุดนกเปล้า 
วัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) 
วัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 
วัดถนนเหล็ก 
วัดป่าสัก 
วัดหนองบัว 
วัดห้วยลี ่
วัดบ้านกล้วย 
บ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจ ากัด
สงเคราะห์2) 
วัดสุวรรณครี ี
อนุบาลสระบุร ี
อนุบาลศาลาแดง 
ชุมชนวัดหนองโนใต้ 
วัดป๊อกแป๊ก 
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จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง รายชื่อ
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รายชื่อสถานศึกษา 

วัดนาร่อง 
บ้านป่าไม้พระฉาย 
วัดเขาจ าปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 
วัดโคกหนามแท่ง 
วัดพระพุทธฉาย 
วัดหนองยาวใต้ 
วัดหนองเขื่อนช้าง 
วัดหนองยาวสูง 

หนองแค อ าเภอเสี่ยงสูงมาก บริษัท ซีพี–เม
จิ จ ากัด 

หนองแค 
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 
หินกองวิทยาคม 
วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธ์ิ) 
วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อปุถัมภ์) 
วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) 
วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 
ชุมชนวัดไทยงาม 
วัดหนองจอกใหญ่ 
วัดหนองผักชี 
วัดหนองสมัคร(มูลนิธสิุขาวดีอุปถมัภ์) 
วัดบัวลอย(สามัคคสีงเคราะห์) 
สันมะคา่บกน้อยสามัคค ี
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 
วัดโพนทอง 
วัดโคกกลาง 
วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 
วัดหนองอ่างทอง 
อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวสัดิ์
อุปถัมภ์) 
วัดหนองตะเฆ ่
วัดบ้านไผ ่
วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 
วัดบ้านจาน 
วัดหนองครก 
วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 
วัดหนองปลาหมอ 
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จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง รายชื่อ
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รายชื่อสถานศึกษา 

บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) 
วัดหนองปลิง 
วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 
บ้านคลองห้า(ราษฎร์บ ารุง) 
วัดคลองห้า 
วัดราษฎร์บ ารุง 
วัดล าบัว 
วัดหนองโรง 
วัดบ้านลาด 
วัดห้วยขมิ้น 
วัดห้วยทองหลาง 
หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 
บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจ ากดัสงเคราะห์1 
วัดห้วยทราย(อดเิรกสารประชานสุรณ์) 

สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสงิห์บุรี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิงหบ์ุรี 
หัวไผ่วิทยาคม 
สิงห์บุร ี
สิงหพาหุ(ประสานมติรอุปถัมภ์) 
วัดจักรสหี ์
ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพท่ี 133 
วัดศรีสาคร 
วัดกระดังงา 
วัดประโชติการาม 
วัดสะอาดราษฎร์บ ารุง 
อนุบาลสิงห์บรุ ี
วัดพรหมสาคร 
วัดโคกพระ 
วัดราษฎร์ประสิทธ์ิ 
โรงเรียนวดัสังฆราชาวาส 
วัดเสาธงทอง 
วัดหัวว่าว 
บ้านบางส าราญ 
วัดตึกราชา 
วัดพระปรางค์มุน ี
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รายชื่อสถานศึกษา 

วัดศรัทธาภริม 
วัดข่อย 
วัดโพธิ์ชัย 
อนุบาลเมืองสิงห์บรุ ี

อินทร์บุรี อ าเภอเสี่ยงสูง  อินทร์บุร ี
ทองเอนวิทยา 
ศรีวินิตวิทยาคม 
วัดโพธิ์ส าราญ (ไผ่ขาด) 
วัดเพิ่มประสิทธิผล 
วัดน้อย 
วัดบางปูน 
วัดระนาม 
วัดราษฎร์ศรัทธาท า 
วัดกลาง 
วัดคลองโพธิ์ศร ี
วัดเชียงราก 
วัดเซ่าสิงห ์
ชุมชนวัดดงยาง 
วัดไผด่ า (มิตรภาพท่ี 183) 
วัดล่องกะเบา 
วัดยาง 
วัดท่าอิฐ 
วัดตุ้มห ู
วัดโฆสิทธาราม 
วัดทอง 
วัดดอกไม ้
วัดปลาไหล 
วัดเสือข้าม 
วัดสว่างอารมณ ์
วัดกระทุ่มปี ่
วัดบ้านล า 
บ้านคูเมือง 
วัดหนองสุ่ม 
วัดการ้อง 
วัดเฉลมิมาศ 
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จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง รายชื่อ
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รายชื่อสถานศึกษา 

อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) 
วัดประศุก 
วัดโบสถ ์

อ่างทอง เมืองอ่างทอง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 
สตรีอ่างทอง 
โยธินบูรณะ อ่างทอง 
วัดโพธิวงษ ์
วัดโคศุภราช 
วัดจ าปาหล่อ 
วัดโพทูล 
วัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) 
อนุบาลวัดอ่างทอง 
กระทุ่มราย 
วัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร) 
วัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 ) 
บ้านน้ าผึ้ง 
วัดบ้านอิฐ 
วัดอรัญญิกาวาส 
วัดไทรย์(เกษมจรยิคุณ) 
วัดราชปักษี 
อนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3) 
วัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บ ารุง) 
วัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) (กลุ่มโรงเรียน
เมืองสัมพันธ์) 
วัดโบสถ ์
วัดจันทร์นิรมติร 
วัดท้ายย่าน 
วัดไผล่้อม 
วัดเซิงหวาย 

 
5 
 
 
 
 

กาญจนบุรี 
 

ท่าม่วง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  1.โรงเรียนวสิุทธรังษ ี
2.โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
3.โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 
4.โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค ์
5.โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิรยิะราษฎร์บ ารุง 
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อุตสาหกรรม 

รายชื่อสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรี
นครินทร ์
7.วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุร ี

ท่ามะกา อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 1.บริษัท แอด
วานซ์ ไฟเบอร์ 
จ ากัด 

1.โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
2.โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 
3.โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ ์
4.โรงเรียนท่ามะกาปญุสริิวิทยา 
5.โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 

ไทรโยค อ าเภอเสี่ยงสูง  1. โรงเรียนไทรโยค มณีกาญจน์วิทยา 
2.โรงเรยีนไทรโยค น้อยวิทยา 

เมืองกาญจนบุรี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 1.บริษัท 
ปัญญารักษา 
จ ากัด 

1.โรงเรียนกาญจนานเุคราะห ์
2.โรงเรียนเทพ 
ศิรินทร์ลาดหญ้า 
3.โรงเรียนเทพมงคลรังษ ี
4.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุร ี
5.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุร ี
6.วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบรุ ี
7.วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบรุ ี

นครปฐม ก าแพงแสน อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  1.โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
2.โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
3.โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 

นครชัยศรี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 1.บริษัท อิน
โดรามา โพลี
เอสเตอร์ 
อินดัสตรี้ส์ 
จ ากัด 
(มหาชน) 
2.บริษัท โอตา
นิ เรเดียล 
จ ากัด 

1.โรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังสฤษดิ ์
2.โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
3.โรงเรียนอุบลรตันราชกัญญาราชวิทยาลัย 
นครปฐม 
4.โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 
5.โรงเรียนแหลมบัววิทยา 
6.โรงเรียนเพิ่มวิทยา 
7.วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า 

บางเลน อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  1.โรงเรียนบางเลนวิทยา 
2.โรงเรียนบางหลวงวิทยา 
3.โรงเรียนสถาพรวิทยา 
4.โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 
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รายชื่อสถานศึกษา 

เมืองนครปฐม อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 1.บริษัท เบทา
โกร จ ากัด 
(มหาชน) 
โรงงาน
นครปฐม 

1.โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
2.โรงเรียนราชินีบูรณะ 
3.โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงิน
อนุสรณ ์
4.โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
5.โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม (สังวรเจษฎ์
ประภาคมอุปถัมภ์) 
6.โรงเรียนวดัห้วยจรเข้วิทยาคม 
7.โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 
8.โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
9.วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 
10.วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 
11.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 

สามพราน อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 1.บริษัท เทพ
ผดุงพร
มะพร้าว 
จ ากัด 
2.บริษัท ยาง
โอตานิ จ ากัด 
3.บริษัท ซาบี
น่า ฟาร์อีสท์ 
จ ากัด 
4.บริษัท สลา
แมนเดอร์ จิ
วเวอรี่ จ ากัด 

1.โรงเรียนสามพรานวิทยา 
2.โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
3.โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา 
4.โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 
5.วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 

ประจวบคีรีขันธ ์ กุยบุรี อ าเภอเสี่ยงสูง  1.โรงเรียนกยุบุรีวิทยา 
2.โรงเรียนยางชุมวิทยา 

ทับสะแก อ าเภอเสี่ยงสูง  1.โรงเรียนทับสะแกวิทยา 
2.โรงเรียนห้วยยางวิทยา 

บางสะพาน อ าเภอเสี่ยงสูง 1.บริษัท เหล็ก
แผ่นรีดเย็น
ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

1.โรงเรียนบางสะพานวิทยา 
2.โรงเรียนธงชัยวิทยา 
3.โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
4.วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
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รายชื่อสถานศึกษา 

ปราณบุรี อ าเภอเสี่ยงสูง 1.องค์การ
ส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่ง
ประเทศไทย 
(อ.ส.ค. 
ภาคใต้) 

1.โรงเรียนมืองปราณบุร ี
2.โรงเรียนปากน้ าปราณวิทยา 
3.โรงเรียนตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 
4.วิทยาลัยการอาชีพปราณบรุ ี

เมือง
ประจวบคีรีขันธ ์

อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  1.โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 
2.โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานคิม 
3.โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
4.วิทยาลัยเทคนิคประจวบครีีขันธ ์

หัวหิน อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  1.โรงเรียนหัวหิน 
2.โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 
3.โรงเรียนหนองพลับวิทยา 
4.วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 

เพชรบุรี เขาย้อย อ าเภอเสี่ยงสูง  1.โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบรุี 
2.โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
3.วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย 

ชะอ า อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  1.โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 
2.โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค ์
3.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุร ี
4.โรงเรียนชะอ าคณุหญิงเนื่องบุร ี
5.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี 

ท่ายาง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  1.โรงเรียนหนองจอกวิทยา 
2.โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 
3.โรงเรียนท่ายางวิทยา 

เมืองเพชรบุรี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 1.บริษัท ซีอาร์
ซี ครีเอช่ัน 
จ ากัด 
(มหาชน) 
2.บริษัท กู๊ด 
แอนด์ กู๊ด 
แฟคตอรี่ 
จ ากัด 

1.โรงเรียนพรหมานสุรณ์จังหวัดเพชรบุร ี
2.โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี
3.โรงเรียนบางจานวิทยา 
4.โรงเรียนวดัจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 
5.โรงเรียนคงคาราม 
6.โรงเรียนดอนยางวิทยา 
7.วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุร ี
8.วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุร ี
9.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุร ี
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เขต
สุขภาพ 

จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง รายชื่อ
โรงงาน

อุตสาหกรรม 

รายชื่อสถานศึกษา 

ราชบุรี ด าเนินสะดวก อ าเภอเสี่ยงสูง 1.บริษัท เอ็ก
คอมธารา 
จ ากัด 

1.โรงเรียนสายธรรมจันทร ์
2.โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
3.โรงเรียนเตรยีมอุดมพัฒนาการ ราชบุรี 
4.โรงเรียนเนกขัมวิทยา 

บ้านโป่ง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 1.บริษัท ราชา
เซรามคิ จ ากัด 

1.โรงเรียนรัตนราษฎรบ์ ารุง 
2.โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 
3.โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพทิยาคม 
4.โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 
5.วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 
6.วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 

ปากท่อ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  1.โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 
2.โรงเรียนวดัสันติการามวิทยา 
3.โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
4.วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ 

โพธาราม อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 1.บริษัท คูซุ่น
เฮงหลเีท็กซ์ไทล์ 
จ ากัด 
2.กลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชน อุษา
ตุ๊กตา 
3.บริษัท ริกิ 
การ์เม้นส์ จ ากัด 

1.โรงเรียนโพธาวัฒนาเสน ี
2.โรงเรียนหนองโพวิทยา 
3.โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 
4.โรงเรียนช่องพรานวิทยา 
5.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยรีาชบุรี 
6.วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 

เมืองราชบุรี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 1.บริษัท ผลิต
ไฟฟ้าราชบุรี 
จ ากัด 

1.โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบรุี 
2.โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
3.โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 
4.โรงเรียนแคทรายวิทยา 
5.วิทยาลัยเทคนิคราชบุร ี
6.วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุร ี

5 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  1.โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
2.โรงเรียนถาวรานุกูล 
3.โรงเรียนท้ายหาด 
4.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 
5.วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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เขต
สุขภาพ 

จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง รายชื่อ
โรงงาน

อุตสาหกรรม 

รายชื่อสถานศึกษา 

สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 1.บริษัท ไดน่า
แพคส์ จ ากัด 
2.บริษัท อา
หารเบทเทอร์ 
จ ากัด 

1.โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมทุคุณ 
2.โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 
3.โรงเรียนกุศลวิทยา 
4.วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 

บ้านแพ้ว อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  1.โรงเรียนวดัธรรมจรยิาภริมย์ 
2.โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 
3.โรงเรียนวดัหลักสี่พิพัฒน์ราษฎรอ์ุปถัมภ ์
4.วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 

เมืองสมุทรสาคร อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 1.บริษัท ยูเนี่ยน
โฟรเซ่นโปรดักส์ 
จ ากัด 
2.บริษัท ไทยซิ
ตริก แอซิด 
จ ากัด 
3.บริษัท คิงฟิช
เชอร์ โฮลดิ้งส์ 
จ ากัด 
4.บริษัท โปร
ดักส์ ดีเวลลอป
เม้นท์ เมนูแฟค
เจอร์ริง จ ากัด 
5.บริษัท เค
แอนด์ยู เอ็น
เตอรไ์พรซ์ 
จ ากัด 
6.บริษัท วี.เพา
เดอร์เทค จ ากดั 
7.บริษัท เซ้าท์
อีสต์เอเชี่ยน
แพคเกจจิ่ง
แอนด์แคนนิ่ง 
จ ากัด 
 
 

1.โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลยั 
2.โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 
3.โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ สมุทสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
4.โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 
5.โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 
6.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
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เขต
สุขภาพ 

จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง รายชื่อ
โรงงาน

อุตสาหกรรม 

รายชื่อสถานศึกษา 

สุพรรณบุรี บางปลาม้า อ าเภอเสี่ยงสูง 1.บริษัท ตรี
ปั้นจั่น โมบาย 
จ ากัด 

1.โรงเรียนหรรษาสุจติต์วิทยา 2 
2.โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดงุวิทย์) 
3.โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎรร์ังสฤษดิ์ 

เมืองสุพรรณบุรี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 1.บริษัท ไทย
เอ็นเนอร์ยี่
คอนเซอว์
เวช่ัน จ ากัด 
2.บริษัท เอก
ชัย สาลี่
สุพรรณ จ ากัด 

1.โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 
2.โรงเรียนกรรณสตูศึกษาลยั 
3.โรงเรียนสงวนหญิง 
4.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบุรี 
5.โรงเรียนสวนแตงวิทยา 
6.วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบรุี 
7.วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจม่ใส 
8.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรุ ี

สองพ่ีน้อง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก 1.บริษัท เจ
อาร์ แพค 
จ ากัด 

1.โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 
2.โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 
3.โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 5 
4.โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 
5.โรงเรียนบางลี่วิทยา 
6.วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง 

อู่ทอง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  1.โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 
2.โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 
3.โรงเรียนดอนคาวิทยา 
4.โรงเรียนอู่ทอง 
5.วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 

 
6 

จันทบุรี ขลุง อ าเภอเสี่ยงสูง   

ท่าใหม ่ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก   

นายายอาม อ าเภอเสี่ยงสูง -บริษัท สิน
วารีพัฒนา 
จ ากัด 
- บริษัท ผลิต
ไฟฟ้าพลังงาน
ร่วม จ ากัด 

1.วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม 

โป่งน้ าร้อน อ าเภอเสี่ยงสูง   

มะขาม อ าเภอเสี่ยงสูง   

เมืองจันทบุรี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก -จ๊าบผลไม้
แปรรูป 

1.วิทยาลัยเทคนิคจันทบรุ ี
2.วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุร ี
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เขต
สุขภาพ 

จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง รายชื่อ
โรงงาน

อุตสาหกรรม 

รายชื่อสถานศึกษา 

ฉะเชิงเทรา บางคล้า อ าเภอเสี่ยงสูง   

บางน้ าเปร้ียว อ าเภอเสี่ยงสูง   

บางปะกง อ าเภอเสี่ยงสูง - บริษัท ทาคา
ตะ-ทีโอเอ 
จ ากัด 
- บริษัท 
เดลต้า อิเลค
โทรนิคส์ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 
(มหาชน) 

1.วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 

แปลงยาว อ าเภอเสี่ยงสูงมาก   

พนมสารคาม อ าเภอเสี่ยงสูง   

เมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอเสี่ยงสูงมาก -'บริษัท ลินเด้ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด มหาชน 

1.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
3.วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 

สนามชัยเขต อ าเภอเสี่ยงสูงมาก   

ชลบุร ี บ่อทอง อ าเภอเสี่ยงสูง   

บางละมุง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  1.วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

บ้านบึง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  1.วิทยาลัยเทคนิคชลบรุ ี

พนัสนิคม อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  1.วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 

พานทอง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก -บริษัท ศารา
ยา เอ็มเอฟจี 
(ไทยแลนด์) 
จ ากัด 

1.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์(ชลบุรี) 

เมืองชลบุร ี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก บริษัท ศรีไทย
ซุปเปอร์แวร์ 
จ ากัด (มหาชน) 

1.วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุร ี
2.วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุร ี
 

ศรีราชา อ าเภอเสี่ยงสูงมาก - บริษัท ไดอะ  
เรซิบอน (ไทย
แลนด์) จ ากัด 

 

สัตหีบ อ าเภอเสี่ยงสูง  1.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
2.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุร ี
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เขต
สุขภาพ 

จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง รายชื่อ
โรงงาน

อุตสาหกรรม 

รายชื่อสถานศึกษา 

 ตราด เมืองตราด อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  1.วิทยาลัยเทคนิคตราด 
2.วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 

ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  1.วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บรุ ี

นาดี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก   

เมืองปราจีนบุรี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  1.วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุ ี
2.วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบรุ ี

ศรีมหาโพธิ อ าเภอเสี่ยงสูง  1.วิทยาลัยเทคนิคบรูพาปราจีน 

ระยอง แกลง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  1.วิทยาลัยการอาชีพแกลง 

นิคมพัฒนา อ าเภอเสี่ยงสูงมาก -บริษัท เรย์
โคล แอสฟลัท์ 
จ ากัด 

 

บ้านค่าย อ าเภอเสี่ยงสูง -บริษัท เจ 
เอฟ อี เฟอร์
ไรท์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

1.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 

บ้านฉาง อ าเภอเสี่ยงสูง บริษัท ชินเอส
ซุซิลิโคนส์ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

 

ปลวกแดง อ าเภอเสี่ยงสูงมาก -บริษัท ฟูเซะ
ราชิ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 
-บริษัท ฟอร์ด 
มอเตอร์ คัม
ปะนี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

 

เมืองระยอง อ าเภอเสีย่งสูงมาก -บริษัท ออล
เน็กซ์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 
-บริษัท พีทีที
โกลบอลเคมิ
คอล จ ากัด 
(มหาชน) 
 

1.วิทยาลัยเทคนิคระยอง 
2.วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 
3.วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง 
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เขต
สุขภาพ 

จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง รายชื่อ
โรงงาน

อุตสาหกรรม 

รายชื่อสถานศึกษา 

-'บริษัท บีแอล
ซีพีเพาเวอร์ 
จ ากัด 

สมุทรปราการ บางบ่อ อ าเภอเสี่ยงสูง  1.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภเิษกสมุทรปราการ 

บางพลี อ าเภอเสี่ยงสูงมาก   

พระประแดง อ าเภอเสี่ยงสูง -บริษัท ภัทยา
อุตสาหกิจ 
จ ากัด 
-บริษัท ลูเบีย
อุตสาหกรรม 
จ ากัด 
-บริษัท โกลโบ
ฟู้ดส์ จ ากัด 
-บริษัท ไออาร์
พีซี จ ากัด 
(มหาชน) 
-บริษัท 
ศูนย์บริการ
เหล็กสยาม 
จ ากัด 
(มหาชน) 
-บริษัท เบทา
โกร จ ากัด 
มหาชน (พระ
ประแดง) 

 

เมืองสมุทรปราการ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก บริษัท สยามยี
เอสแบตเตอรี่ 
จ ากัด 

1.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
2.วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 

สระแก้ว เขาฉกรรจ์ อ าเภอเสี่ยงสูง   
เมืองสระแก้ว อ าเภอเสี่ยงสูงมาก   

วังน้ าเย็น อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  1.วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น 

วัฒนานคร อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  1.วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

อรัญประเทศ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  1.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยสีระแก้ว 
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เขต
สุขภาพ 

จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง รายชื่อ
โรงงาน

อุตสาหกรรม 

รายชื่อสถานศึกษา 

สปคม กทม. ลาดกระบัง    

บางขุนเทียน    

หนองจอก    

ประเวศ    

มีนบุร ี    

ตลื่งชัน    

  สายไหม    

  บางเขน    

  ลาดเพร้าว    

  ดอนเมือง    

  บางบอน    

  จอมทอง    
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