
 

สถานการณ์โรคตดิต่อน าโดยยุงลาย 
และการประเมินความเสี่ยงต่อการระบาดในปี 2564 
 

 
1. สถานการณ์โรคติดต่อน าโดยยุงลาย 

1.1 โรคไข้เลือดออก 
ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรค กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  (รายงาน 506) ในปี 2563 (ณ วันที่ 17 

พฤศจิกายน 2563) มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม 68,033 ราย อัตราป่วย 102.61 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งมีจ านวน
ผู้ป่วยน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี แต่ยังมีแนวโน้มการพบผู้ป่วยตามฤดูกาลเช่นเดิม ผู้ป่วยเริ่ม      
เพ่ิมสูงขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา และพบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนกรกฎาคม โดยมีผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง       
5 ปี ร้อยละ 11 หลังจากนั้นในเดือนสิงหาคมเริ่มมีแนวโน้มผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยเรียนและผู้ใหญ่ตอนต้น โดยกลุ่มอายุ  5-14 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด 313.92            
ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ อายุ 15 - 24 ปี (198.80) และอายุ 0 - 4 ปี (108.13) ตามล าดับ เมื่อพิจารณา   
รายภูมิภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราป่วยสูงที่สุด 125.72 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ภาคเหนือ 
(119.00) ภาคกลาง (88.79) และภาคใต้ (59.96) จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ แม่ฮ่องสอน อัตราป่วย 
544.82 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ระยอง (334.88) นครราชสีมา (233.20) ชัยภูมิ (218.60) และชัยนาท 
(212.47) 

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์ของโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด (ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563) ร่วมกับ
รายงาน 506 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเสียชีวิตสะสม 55 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.08 เป็นเพศชาย 33 ราย 
เพศหญิง 22 ราย มีอายุระหว่าง 9 เดือน – 73 ปี (มัธยฐาน 27 ปี) โดยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมีอัตราป่วยตายสูงที่สุด คือ 
กลุ่มอายุ 55 – 64 ปี อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.34 และอายุ 45 – 54 ปี (0.18) ภาคใต้มีอัตราป่วยตายสูงที่สุด ร้อยละ 
0.14 รองลงมา คือ ภาคกลาง (0.10) ภาคเหนือ (0.08) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (0.05) ตามล าดับ ผู้ป่วยเสียชีวิต 
39 ราย (ร้อยละ 71) มีภาวะเสี่ยงและโรคประจ าตัว เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ผู้สูงอายุ ผู้มีภาวะ
ถอนพษิสุราหรือพิษสุราเรื้อรัง เป็นต้น โดยปัจจัยเสี่ยงในเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี คือ มีภาวะอ้วนหรือน้ าหนักเกิน ส าหรับ
กลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไปส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัวเรื้อรัง นอกจากนี้ผู้ป่วยเสียชีวิตบางรายมีประวัติการได้รับยาประเภท 
NSAIDs เช่น Ibuprofen และแพทย์วินิจฉัยเป็นโรคอ่ืนแล้วให้กลับบ้าน ผู้ป่วยเสียชีวิตได้รับการตรวจหาสายพันธุ์เชื้อ
ไวรัสเดงกี จ านวน 34 ราย เป็นการติดเชื้อ DENV-2 มากที่สุด จ านวน 21 ราย (ร้อยละ 62) รองลงมาคือ DENV-1 
จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 29) และ DENV-4 จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 9) 

ข้อมูลการตรวจหาสายพันธุ์เชื้อไวรัสเดงกีของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์   
ที่ 1 – 12 ตั้งแต่ปี 2548 – 2563 (รูปที่ 1) พบว่า ประเทศไทยมีการหมุนเวียนของสายพันธุ์ไวรัสเดงกีทั้ง 4 ชนิด         
โดยพบว่าปีที่มีการระบาดใหญ่ จะมีการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์เชื้อไวรัสเดงกีอย่างชัดเจน ส าหับในปีพ.ศ. 2560 – 
สิงหาคม 2563 พบสัดส่วนของเชื้อ DENV-1 เป็นชนิดเชื้อไวรัสเด่นและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือ 
DENV-2 ซึ่งมีแนวโน้มลดลงและเป็นไปในทิศทางเดียวกับอัตราป่วย ในขณะที่ DENV-3 และ DENV-4 มีแนวโน้มลดลง
อย่างชัดเจน 

โดย กองโรคติดต่อน ำโดยแมลง ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 และสถำบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
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รูปที่ 1 สัดส่วนสายพันธุ์เดงกีไวรัสและอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกปี พ.ศ. 2548 – 2563  
ที่มา รายงานการตรวจหาซีโรทยัปไ์วรัสไข้เลือดออก ประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรส์าธารณสขุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ วันท่ี 
19 ตุลาคม 2563 
 

1.2 โรคไข้ปวดข้อยุงลาย  
สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (chikungunya fever)       

ปีพ.ศ. 2563 มีรายงานผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมีแนวโน้ม
การระบาดสูงขึ้นตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2561 ข้อมูลจากรายงาน 506    
ตั้งแต่ 1 มกราคม – 17 พฤศจิกายน 2563 ได้รับรายงานผู้ป่วยสะสม 
10,509 ราย อัตราป่วย 15.85 ต่อประชากรแสนคน จ านวนผู้ป่วย
สะสมของปีนี้สูงกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน 1.04 เท่า และมี
จ านวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 21 เท่า ไม่มีรายงาน
ผู้ป่วยเสียชีวิต ผู้ป่วยเป็นเพศหญิง 6,073 ราย เพศชาย 4,436 ราย 
อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 1 : 1.37 พบผู้ป่วยสูงสุดในกลุ่ม
อายุ 25 - 34 ปี อัตราป่วย 20.27 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ
อายุ 35 - 44 ปี (18.75) และ 5 - 14 ปี (17.15) ตามล าดับ สัดส่วน
ผู้ป่วยประกอบอาชีพรับจ้างสูงสุด ร้อยละ 27.45 รองลงมาคือนักเรียน 
(19.86) และเกษตร (14.10) เป็นผู้ป่วยในเขตเทศบาลร้อยละ 33.44 
และนอกเขตเทศบาล (66.56) 

 
 
 รูปที ่2  การกระจายของผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย  

           พ.ศ. 2563 
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ในปัจจุบันมีการกระจายของผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยปีพ.ศ.2563 พบว่า         
ผู้ ป่ วยส่ วนใหญ่ อยู่ ในภาคเหนื อ อัตราป่ วย 27.61 ต่ อประชากรแสนคน รองลงมาคื อภาคกลาง (25.09)                                   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (7.15) และภาคใต้ (3.99) โดยมีรายงานผู้ป่วยจากทั้งหมด 72 จังหวัด จังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุด                
10 อันดับแรก ได้แก่ จันทบุรี อุทัยธานี ล าพูน ระยอง เลย ตราด ล าปาง เชียงใหม่ บึงกาฬ และเพชรบูรณ์ อัตราป่วย 
451.19, 296.64, 143.13, 109.02, 85.95, 81.82, 66.74, 39.59, 25.74, และ 18.39 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ 
(รูปที่ 2) โดยมีรายงานผู้ป่วยสูงในช่วงฤดูฝน สูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2,324 ราย รองลงมาคือเดือนมิถุนายน (2,209) 
และสิงหาคม (2,050) ตามล าดับ  

ส าหรับสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา (chikungunya virus genomes) มีทั้งหมด 4 สายพันธุ์ ได้แก่              
West African lineage, East Central and South Africa (ECSA) lineage, Asian lineage แ ล ะ  East Central and 
South Africa – Indian Ocean (ECSA-IOL) lineage ส าหรับประเทศไทยพบไวรัสชิคุนกุนยา 2 สายพันธุ์  ได้แก่                 
Asian lineage และ ECSA-IOL ซึ่งจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่า สายพันธุ์ ECSA-IOL เป็นสายพันธุ์ที่มี        
การกลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์ ECSA ส่งผลให้ยุงลายบ้านสามารถติดเชื้อไวรัสได้ง่าย และมีความสามารถในการแพร่เชื้อ
ไวรัสไปสู่คนได้ดีมากขึ้น  

1.3 โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (zika virus infection)    

จากระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกา กองโรคติดต่อน าโดยแมลง   
ตั้งแต่ 1 มกราคม – 18 พฤศจิกายน 2563 ได้รับรายงานผู้ติดเชื้อไวรัส      
ซิกาท้ังหมด 142 ราย อัตราป่วย 0.21 ต่อประชากรแสนคน จ าแนกเป็น
ผู้ป่วยทั่วไป 113 ราย หญิงตั้งครรภ์ 23 ราย และทารกศีรษะเล็ก 6 ราย   
โดยผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 85 ราย เพศชาย     
57 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1:1.49 อัตราป่วยสู งสุด                  
ในกลุ่มอายุ 25 – 34 ปี (0.39 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาคือ             
อายุ 35 - 44 ปี (0.34) และอายุ 55 - 64 ปี (0.22) ตามล าดับ  

ผู้ ป่ ว ย ส่ ว น ใ ห ญ่ อ า ศั ย อ ยู่ ภ า ค ใ ต้  อั ต ร า ป่ ว ย  1.16                 
ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือภาคเหนือ (0.12) ภาคกลาง (0.05) 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (0.05) กระจายอยู่ใน 22 จังหวัด                 
สู งสุด 10 อันดับแรก ได้แก่  ภู เก็ต  พังงา  สงขลา  สุ โขทัย  ตาก 
หนองบัวล าภู สุราษฎร์ธานี สุพรรณบุรี กระบี่ และชลบุรี อัตราป่วย 
3.23, 2.16, 1.67, 1.65, 1.31, 0.39, 0.28, 0.24, 0.21, 0.20               
ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ (รูปที่ 3) โดยได้รับรายงานผู้ป่วยสูงสุด
ในเดือนกรกฎาคม 62 ราย รองลงมาคือเดือนมิถุนายน 40 ราย 
สิงหาคม 17 ราย และกันยายน 11 ราย ตามล าดับ โดยผู้ป่วยมีแนวโน้ม
สูงขึ้นในช่วงฤดูฝน 

 
 
 
 

รูปที่ 3  การกระจายของผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา  
           พ.ศ. 2563 
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การเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อไวรัสซิกา ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2559 – 18 พฤศจิกายน 2563 พบหญิงตั้งครรภ์
ติดเชื้อไวรัสซิกา จ านวน 213 ราย จ าแนกเป็นผู้ติดเชื้อมีอาการ 138 ราย และผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ 75 ราย ผลการติดตาม       
หญิงตั้งครรภ์พบว่า แท้งบุตร 11 ราย มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสซิกา 4 ราย ไม่สัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสซิกา 3 ราย               
และไม่สามารถระบุสาเหตุได้ 4 ราย (ไม่มีการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ) และคลอดแล้ว 193 ราย  

การเฝ้าระวังทารกแรกเกิดที่มีภาวะศีรษะเล็ก จากการเฝ้าระวังทารกศีรษะเล็กทั้ งหมด 1,833 ราย พบยืนยัน 
congenital zika syndrome จ านวน 13 ราย จาก 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก สุโขทัย นครสวรรค์ ปทุมธานี 
สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น นครราชสีมา และอุบลราชธานี 

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เฝ้าระวังผู้ที่มีอาการทางระบบประสาท 
จ านวน 144 ราย พบผู้ป่วยยืนยันที่มีอาการเข้าได้กับ Guillain-Barré syndrome (GBS) จ านวน 5 ราย จาก 5 จังหวัด ได้แก่ 
เพชรบูรณ์ สมุทรสงคราม สมุทรปราการ บุรีรัมย์ และกาญจนบุรี  

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ในปี พ.ศ. 2563 ลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการรายงานต่ ากว่า                    
ความเป็นจริงและการรายงานผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสซิกาต้องได้รับผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ หากผู้ติดเชื้อ    
ไวรัสซิกาไม่มีอาการหรือไม่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลจะไม่ถูกรายงาน ดังนั้นจึงควรมีการประเมิน ความเสี่ยง
สถานการณ์เพ่ือประโยชน์ในด้านการเฝ้าระวังและควบคุมโรคได้อย่างทันการณ์ อย่างไรก็ตามจากข้อมูลการเฝ้าระวัง             
โรคติดเชื้อไวรัสซิกาที่ผ่านมามีการรายงานผู้ติดเชื้อตลอดทั้งปีและกระจายทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะในพ้ืนที่               
เขตเมือง ท าให้โรคติดเชื้อไวรัสซิกายังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดความ
รุนแรงจากการติดเชื้อไวรัสซิกา ได้แก่ หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่อาจตั้งครรภ์และมีผลกระทบกับทารกท าให้มีภาวะศีรษะเล็ก  
แต่ก าเนิดหรือมีความผิดปกติทางด้านพัฒนาการในภายหลัง ดังนั้นจึงควรดูแลและป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสซิกา    
ในประชากรกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิด  
 

2. การเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
จากการด าเนินการสุ่มส ารวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานที่ส าคัญ (7 ร.) ได้แก่ 

โรงเรือน (บ้าน) โรงธรรม (ศาสนสถาน) โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม โรงงาน และสถานที่ราชการ ในปีพ.ศ. 2563 
พบว่า สถานที่ส าคัญทุกสถานที่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยพบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายมากในโรงธรรม สถานที่ราชการ 
โรงเรียน และโรงงาน ซึ่งมีการส ารวจพบมากที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน (รูปที่ 4) และ
มากกว่าร้อยละ 60 ของสถานที่ที่ส ารวจพบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายมีค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย (container index) เกินเกณฑ์ที่
ก าหนด โดยภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่ส าคัญ ได้แก่ ภาชนะน้ าใช้และน้ าดื่ม แจกัน ที่รองกันมด จานรอง
กระถาง อ่างบัว/ไม้น้ า ยางรถยนต์เก่า กาบใบพืช ภาชนะท่ีไม่ได้ใช้ ภาชนะน้ าเลี้ยงสัตว์ ที่รองตู้เย็น/เครื่องท าน้ าเย็น และ
ภาชนะอ่ืน ๆ (ท่ีใช้ประโยชน์) ซึ่งจากการส ารวจพบภาชนะที่มีลูกน้ ายุงลายมากที่สุด คือ ภาชนะน้ าใช้ ภาชนะอ่ืน ๆ ที่ใช้
ประโยชน์ ภาชนะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ (เช่น เศษขยะประเภทกระป๋อง แก้วพลาสติก ถ้วยโฟม) ยางรถยนต์เก่า และอ่าง
บัว/ไม้น้ า (ตารางท่ี 1) 

 



หน้า 5 
 

 
รูปที่ 4 ร้อยละของสถานที่ส ารวจพบลูกน้ ายุงลาย ปี พ.ศ. 2563 (โปรแกรมทันระบาด ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563) 
หมายเหตุ  

- ร้อยละของสถานท่ีส ารวจพบลูกน้ ายุงลาย ค านวณจาก (จ านวนสถานท่ีส ารวจพบลูกน้ ายุงลาย/จ านวนสถานท่ีที่ส ารวจท้ังหมด) x 100 
- container index; CI หมายถึง ร้อยละของภาชนะท่ีส ารวจพบลูกน้ ายุงลาย ค านวณจาก (จ านวนภาชนะที่ส ารวจพบลูกน้ ายุงลาย/

จ านวนภาชนะท่ีส ารวจทั้งหมด) x 100 โดยก าหนดให้ โรงเรยีนและโรงพยาบาล CI = 0 และโรงธรรม โรงงาน โรงแรม สถานท่ีราชการ 
CI < 5 
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ตารางท่ี 1 ภาชนะท่ีส ารวจพบลูกน้ ายุงลายมากท่ีสุด จ าแนกตามประเภทสถานที่ 
ประเภทสถานที่ ภาชนะท่ีพบลูกน้ ายุงลายมากที่สุด (Key container) 
โรงเรือน 1. ภาชนะน้ าใช้ 2. ภาชนะอ่ืน ๆ (ท่ีใช้ประโยชน์) 3. ภาชนะท่ีไม่ได้ใช้ 
โรงธรรม 1. ภาชนะน้ าใช้ 2. ภาชนะท่ีไม่ได้ใช้ 3. ภาชนะอ่ืน ๆ (ท่ีใช้ประโยชน์) 
โรงเรียน 1. ภาชนะน้ าใช้ 2. ยางรถยนต์เก่า 3. ภาชนะท่ีไม่ได้ใช้ 
โรงพยาบาล 1. ภาชนะน้ าใช้ 2. ภาชนะท่ีไม่ได้ใช้ 3. ภาชนะอ่ืน ๆ (ท่ีใช้ประโยชน์) 
โรงงาน 1. ยางรถยนต์เก่า 2. ภาชนะน้ าใช้ 3. ภาชนะท่ีไม่ได้ใช้ 
โรงแรม 1. ภาชนะท่ีไม่ได้ใช้ 2. ภาชนะน้ าใช้ 3. อ่างบัว/ ไม้น้ า 
สถานที่ราชการ 1. ภาชนะน้ าใช้ 2. ภาชนะท่ีไม่ได้ใช้ 3. ยางรถยนต์เก่า 

 

3. การประเมินความเสี่ยงต่อการระบาดในปี 2564 
โรคติดต่อน าโดยยุงลาย ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา เป็นโรค

ประจ าถิ่นของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีลักษณะของภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อยุงลาย ซึ่งผล
จากการสุ่มส ารวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พบว่า สถานที่ส าคัญต่างๆ โดยเฉพาะศาสนสถาน สถานที่ราชการ และโรงเรียน 
มีสัดส่วนการส ารวจพบลูกน้ ายุงลายมากที่สุด ซึ่งสถานที่เหล่านี้เป็น
สถานที่ที่มีการรวมตัวของประชาชนเพ่ือมาท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีสภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการเกิดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย จึงท าให้ประเทศไทยยังมีโอกาสที่จะมีการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อน าโดยยุงลายทั้ง 3 โรค ในหลายพื้นท่ี 

3.1 โรคไข้เลือดออก 
การเกิดโรคไข้เลือดออกในปัจจุบันมีรูปแบบการระบาด               

ที่ไม่แน่นอน โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีทั้งการระบาด แบบปีเว้นปี    ปี
เว้นสองปี หรือปีเว้นสามปี ซึ่งในปีพ.ศ. 2563 มีแนวโน้มจ านวนผู้ป่วย
ลดงลงจากปีพ.ศ. 2562 ร้อยละ 38 รวมทั้งสัดส่วนของสายพันธุ์ไวรัส
เดงกีเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง โดย DENV-2 ที่เป็นชนิดเด่น เริ่มลดลง 
ดังนั้น จึงมีโอกาสที่ DENV-3 และ DENV-4 จะเพ่ิมข้ึน และท าให้เกิดการ
ระบาดได้ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่อาจจะไม่มีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์
ดังกล่าว ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2564 จึงมีโอกาสที่จะเกิดการระบาดใหญ่ได้ 
ซึ่งจากข้อมูลจ านวนผู้ป่วยย้อนหลัง 10 ปี (ปี พ.ศ. 2554-2563) น ามา
วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติแบบอนุกรมเวลา คาดว่าในปี 2564 จะมี
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ประมาณ 80,000 – 82,000 ราย จ านวนผู้ป่วย
จะเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นในเดือนเมษายนและสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 
ประมาณ 13,000 – 14,000 ราย (รูปที่ 6) ส าหรับพื้นที่เสี่ยงสูงต่อการ
ระบาดโรคไข้เลือดออกระดับอ าเภอ (รูปที่ 5) มีจ านวน 135  อ าเภอ ใน 
47 จังหวัด  

 

รูปที่ 5  พ้ืนที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออก ระดับอ าเภอ  
          ปีพ.ศ. 2564 
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โดยพบว่าอ าเภอเสี่ยงสูงส่วนใหญ่เป็นอ าเภอเมือง และอ าเภอที่เป็นเมืองใหญ่ที่มีความเจริญด้านต่างๆ ซึ่งเป็น
ที่ตั้งของสถานที่ส าคัญต่างๆ เช่น สถานศึกษา ศูนย์ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว นิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากในพ้ืนที่เหล่านี้มี
ประชากรเคลื่อนย้ายเข้ามาเป็นจ านวนมาก ประกอบกับผลจากการส ารวจลูกน้ ายุงลายพบว่าในสถานที่ต่างๆ เหล่านี้มีแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย จึงท าให้มีโอกาสที่ประชาชนที่เดินทางเข้ามาอาจจะติดเชื้อไวรัสเดงกีและน าไปแพร่กระจายต่อยังพ้ืนที่
อ่ืน  

 
รูปที่ 6 จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายเดือน จากการพยากรณ์ ปี พ.ศ. 2564 และค่ามัธยฐานจ านวนผู้ป่วย             
โรคไข้เลือดออก 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2559 – 2563)  

 
กลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยโรคไข้เลือดออกยังคงอยู่กลุ่มเด็กวัยเรียน (5 - 14 ปี) ในขณะที่กลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไปมี

อัตราป่วยตายสูงกว่าในเด็กวัยเรียน โดยเฉพาะในผู้ใหญ่ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป มีอัตราป่วยตายสูงเกินกว่าเป้าหมาย                     
ที่ควรจะเป็น (เป้าหมาย อัตราป่วยตายไม่เกิน ร้อยละ 0.10) เนื่องจากผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมักมีโรคประจ าตัวเรื้อรัง               
ท าให้เมื่อป่วยเป็นไข้เลือดออกจะมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ตับวาย ไตวาย ที่รักษาได้ยาก นอกจากนี้ผู้ใหญ่ส่วนมากเมื่อป่วย
มักซื้อยารับประทานเอง หรือไปหาหมอเมื่อมีอาการมากแล้ว ท าให้ไม่ได้ไปตรวจหาสาเหตุของไข้ที่โรงพยาบาลแต่เนิ่นๆ 
จึงไดร้ับการรักษาที่เหมาะสมล่าช้า หรือบางรายไปรักษาครั้งแรกที่คลินิกเอกชน มักจะได้รับยาทานหรือยาฉีดยาประเภท 
NSAIDs / Steroid ท าให้มีอาการเลือดออกมากข้ึน ซึ่งเกิดจากผลข้างเคียงของการได้รับยาดังกล่าว 

มาตรการในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ควรมุ่งเน้นการป้องกันโรคล่วงหน้า โดยการควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งภายในบ้านชุมชน สถานที่ส าคัญต่างๆ โดยด าเนินการอย่างเข้มข้นในพ้ืนที่เสี่ยงสูง และควรมี                  
การรณรงค์ให้ผู้ป่วยที่มีไข้เกิน 2 วันต้องไปพบแพทย์ เพ่ือตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคจะได้มีการรักษาที่เหมาะสม 
โดยเฉพาะในผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัวเรื้อรัง รวมทั้งสื่อสารให้คลินิก ร้านขายยา ไม่ควรจ่ายยาประเภท 
NSAIDs หรือ steroid ให้ผู้ป่วยรับประทาน  
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3.2 โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 
สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายปี พ.ศ. 2563 มีรายงานผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี มีแนวโน้ม              

การระบาดสูงขึ้นตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2561 โดยเริ่มต้นพบผู้ป่วยในพ้ืนที่ภาคใต้ ซึ่งจากการเคลื่อนย้ายของประชากร ท าให้เริ่ม
พบผู้ป่วยประปรายในจังหวัดนอกพ้ืนที่ภาคใต้ และกระจายเป็นกลุ่มก้อนไปยังภูมิภาคอ่ืนทั่วประเทศ และต่อเนื่องมาถึง
ปัจจุบัน โดยมีแนวโน้มการระบาดสูงขึ้น ในปี พ.ศ. 2562 พบผู้ป่วยสะสม 13,121 ราย ปีพ.ศ. 2563 ผู้ป่วยสะสม 10,509 
ราย กระจายในพ้ืนที่ 72 จังหวัด ซึ่งสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังถึง 21 เท่า และจากข้อมูลการเฝ้าระวังในช่วง 3 ปี    
ที่ผ่านมา พบว่า อ าเภอที่ไม่เคยมีรายงานผู้ป่วยมาก่อนจะมีโอกาสพบการระบาดในปีถัดไปได้มากกว่าอ าเภอที่เคยมี      
การระบาดมาแล้ว 

จากแนวโน้มการระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลายในปี พ.ศ. 2563 และสายพันธุ์ไวรัสชิคุนกุนยาที่พบ
หมุนเวียนในประเทศไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 เป็นต้นมา เป็นสายพันธุ์ ECSA – IOL ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีศักยภาพในการ
แพร่ระบาดสูง จึงคาดการณ์ว่าในปี 2564 จะมีการระบาดอย่างต่อเนื่องทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็น
จังหวัดนอกพื้นที่ภาคใต้ ที่มีแนวโน้มพบผู้ป่วยไข้ปวดข้อยุงลายเป็นกลุ่มก้อนเพ่ิมมากขึ้น ปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญคือ การ
เคลื่อนย้ายของประชากร ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายสูงเกินค่ามาตรฐาน และผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่คลินิก ซื้อยารับประทาน
เอง และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ส่วนใหญ่จึงไม่ถูกรายงานเข้าระบบเฝ้าระวังโรค ส่งผลให้เกิดการระบาด
เป็นวงกว้างและควบคุมโรคไม่ทันการณ์ ส่วนพ้ืนที่ภาคใต้มีแนวโน้มผู้ป่วยชะลอตัวลง แต่ยังคงมีรายงานผู้ป่วยอย่าง
ต่อเนื่องในหลายจังหวัด โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่นอกเขตเทศบาล ในขณะที่ในเขตเทศบาลมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพ่ิมมากขึ้น 
ส าหรับกลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มวัยท างาน อายุ 25 – 44 ปี ที่ประกอบอาชีพรับจ้างและกลุ่มเด็กวัยเรียน อายุ 5 - 14 ปี  

ปัจจุบันโรคไข้ปวดข้อยุงลายเป็นโรคประจ าถิ่นของทุกจังหวัดในประเทศไทย เช่นเดียวกับโรคไข้เลือดออก           
จึงควรเน้นการด าเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อน าโดยยุงลายอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในอ าเภอเสี่ยงสูง                       
ที่ไม่เคยมีรายงานผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

3.3 โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 
ประเทศไทยพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 และมีรายงานผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

มาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) หรือเป็นโรคประจ าถิ่น (endemic disease) เช่นเดียวกับโรคติดต่อที่น าโดยแมลงอ่ืน ๆ 
เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรคไข้สมองอักเสบเจอี เป็นต้น แม้ว่าสถานการณ์การระบาดในภาพรวมของ
ปัจจุบันจะมีแนวโน้มจ านวนผู้ป่วยลดลง แต่ยังคงมีการแพร่ เชื้ออย่างต่อเนื่องและกระจายทั่วภูมิภาค ประกอบกับ              
โรคติดเชื้อไวรัสซิกาเพ่ิงเริ่มมีการระบาดรุนแรงในประเทศไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มี
ภูมิคุ้มกันโรค จึงมีความเสี่ยงที่จะระบาดและพบผู้ป่วยจ านวนมากได้อีก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน และประเทศไทยเป็น
ประเทศแถบเขตร้อนที่มียุงพาหะอยู่ประจ าถิ่น ดังนั้นโรคนี้จึงกลายเป็นปัญหาสาธารณสุขในระยะยาว 

โดยกลุ่มเสี่ยงที่ส าคัญของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา คือ หญิงวัยเจริญพันธ์ที่อาจตั้งครรภ์ ซึ่งทารกที่คลอด  
จากมารดาที่ติดเชื้อไวรัสซิกา หรือทารกแรกเกิดที่อาจมีความสัมพันธ์กับมารดาติดเชื้อไวรัสซิกา อาจพบภาวะแทรกซ้อน
ที่รุนแรง คือ ความพิการทางสมองและระบบประสาท และความผิดปกติทางด้านพัฒนาการในภายหลัง ดังนั้น                        
การด าเนินงานเชิงรุกในพ้ืนที่ทันทีที่พบผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา เพ่ือเร่งป้องกันและควบคุมโรคก่อนจะมี                  
การแพร่เชื้อในพ้ืนที่ จึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 

อัตราการเกิด GBS ในประชากรทั่วไป ไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ตามนั้น อยู่ในช่วง 1 - 2 ต่อประชากรแสนคน 
(อ้างอิงจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา ; US CDC) ในขณะที่ระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกา                
ของประเทศไทยมีการรายงานผู้ป่วยในกลุ่ม GBS ต่ ากว่าที่ควรจะเป็นมาก จึงควรเน้นการเฝ้าระวังในกลุ่มนี้ให้มากขึ้น   
โดยก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางเวชปฏิบัติส าหรับการตรวจวินิจฉัย GBS และอีกส่วนหนึ่งโดยการเสริม                   
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ความเข้มแข็งระบบเฝ้าระวังอาการอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (acute flaccid paralysis; AFP)                   
ที่มีอยู่เดิม และเน้นด าเนินงานแบบบูรณาการด้านการป้องกันควบคุมโรคไปกับโรคติดต่อน าโดยแมลงอ่ืน ๆ 

ทั้งนี้ ระบบการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในปัจจุบันอาจยังไม่ครอบคลุมและครบถ้วน เนื่องจากผู้ป่วย
ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง ประกอบกับผู้ป่วยมักไม่มาโรงพยาบาล ดังนั้น การขยายหน่วยเฝ้าระวังโดยสร้างความรู้เกี่ยวกับ
อาการของผู้ป่วยให้คลินิก ร้านขายยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หน่วยบริการปฐมภูมิ ให้ตระหนักถึงอาการ                   
ที่ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาและทราบช่องทางการรายงานเข้าสู่ระบบเฝ้าระวังทันทีเป็นเรื่องที่ส าคัญ เพ่ือให้เกิด              
การควบคุมโรคได้ทันต่อสถานการณ์  
 
หมายเหตุ กองโรคติดต่อน าโดยแมลงจะด าเนินการพยากรณ์และประเมินพื้นที่เสี่ยงโรคติดต่อน าโดยยุงลายอีกครั้งเดือนเมษายน เพื่อเฝ้า
ระวังโอกาสที่จะเกิดการระบาดก่อนเข้าสู่ฤดูฝน 
 

4. มาตรการโรคติดต่อน าโดยยุงลายในช่วงก่อนการระบาด (ก่อนเข้าฤดูฝน) 
โรคติดต่อน าโดยยุงลายเป็นโรคที่พบได้ทั่วทุกภาคในประเทศไทย ดังนั้น การด าเนินมาตรการ                          

ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค จึงควรด าเนินการเหมือนกันในทุกพ้ืนที่ แต่ด้วยข้อจ ากัดทางด้านทรัพยากรต่างๆ                
จึงควรมุ่งเน้นด าเนินมาตรการอย่างเข้มข้นในพ้ืนที่ เสี่ยงสูงซึ่งมีโอกาสจะเกิดการแพร่ระบาดได้มากกว่าพ้ืนที่ อ่ืน                                
ซึ่งหากด าเนินมาตรการการป้องกันโรคล่วงหน้า โดยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งภายในบ้านชุมชน สถานที่
ส าคัญต่างๆ และการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรที่ เกี่ยวข้องในด้านการควบคุมโรคและด้านการรักษา                            
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน (มกราคม – เมษายน) คาดว่าจะสามารถป้องกันการแพร่ระบาด                        
ของโรคติดต่อน าโดยยุงลายไปในวงกว้างและลดความรุนแรงของการระบาดในช่วงที่เป็นฤดูการระบาดได้ ทั้งนี้                   
การด าเนินมาตรการต่าง ๆ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายทั้งภายในและภานนอกกระทรวง
สาธารณสุข ในการด าเนินมาตรการร่วมกัน โดยมีข้อเสนอแนะการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 2 มาตรการในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อน าโดยยุงลายจ าแนกตามพ้ืนที่เสี่ยง 
มาตรการ พื้นที ่

เสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงต่ า 
1. มาตรการเฝ้าระวัง  
เพื่อประเมินสถานการณ์ พืน้ที่เสี่ยง และกลุ่มเสีย่ง เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว 
มีทีม SAT ในการติดตามสถานการณ์ และชี้เปา้พื้นที่เสี่ยง/
ระบาด ในระดับต าบลและหมู่บา้น 

+++ 
(ทุกสัปดาห์) 

+++ 
(ทุกสัปดาห์) 

+++ 
(ทุกสัปดาห์) 

เฝ้าระวังค่าดชันลีูกน้ ายุงลาย โดยการส ารวจและก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยงุลายในพืน้ที่เป้าหมาย 7 ร. 

+++ 
(ทุกสัปดาห์) 

++ 
(ทุกสัปดาห์) 

+ 
(ทุก 2 สัปดาห์) 

เฝ้าระวังยุงและลูกน้ าดื้อต่อสารเคมี  ด าเนินการในกรณีพืน้ที่มีความพร้อมของบุคลากร
ทรัพยากร และงบประมาณ หรือด าเนินการในระดบัเขต เฝ้าระวังสายพนัธุ์ไวรัสเดงกีในคนและยุง  

2. มาตรการควบคุมโรค 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค (ไม่ให้เกิด 2nd generation)   
สอบสวนผู้ป่วย เพื่อค้นหาแหล่งรังโรค และปัจจัยเสีย่งการ
เสียชีวิต 

+++ +++ +++ 
 

ควบคุมโรคตามมาตรการ 3-3-1 และด าเนนิการต่อเนื่อง 28 
วัน (กรณีที่มีการระบาดมาก อาจพิจารณาใช้มาตรการ 3-1-2)  

+++ +++ +++ 
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มาตรการ พื้นที ่
เสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงต่ า 

เตรียมความพร้อมของทีมควบคุมโรคและทรัพยากร ได้แก่ 
บุคลากร เครื่องมือ สารเคมี ให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน 
- อบรมการควบคุม/ พ่นสารเคมี 
- จัดหายาทากันยุง ทรายก าจัดลูกน้ ายุงลาย สารเคมี และ
เครื่องพ่นให้พร้อม 
- จัดทีมช่างซ่อมและให้ค าปรึกษา 

+++ 
 
 

+++ 
 

+++ 
 
 

ทบทวนโครงสร้างศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และแผนเตรียม
ความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดต่อน าโดยยงุลาย 

+++ 
 

+++ 
 

+++ 
 

3. มาตรการด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษา 
เพื่อการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกตอ้ง และลดโอกาสการเสียชีวิตของผู้ป่วย รวมถึงภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรง 
ทบทวนท าเนยีบแพทยผ์ู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษากรณีผูป้่วยสงสยั
โรคติดต่อน าโดยยุงลาย 

+++ +++ +++ 

อบรมและฟื้นฟูการวนิิจฉัย ดูแล รักษา ผู้ปว่ยด้วยโรคทีน่ าโดย
ยุงลาย ให้กับแพทย์จบใหม่และแพทย์/ พยาบาล ทั้ง
สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน 

+++ +++ +++ 

จัดเตรียมเคร่ืองมือส าคัญในการรักษาผู้ป่วย เชน่ Dextran, การ
ตรวจ CBC 24 ชั่วโมง 

+++ +++ +++ 

จัดระบบและเกณฑ์การส่งต่อผูป้่วยไปยังสถานพยาบาลในล าดบั
สูงขึ้นไปภายในเขต 

+++ +++ +++ 

ใช้ Dengue Chart ในผู้ป่วยที่วนิิจฉัยเป็นไข้เลือดออกเดงกีทุก
ราย โดยไมต่้องรอให้เข้าสู่ระยะวิกฤติ  

+++ +++ +++ 

จัดตั้งมุมคัดกรองผู้ป่วยโรคติด่อน าโดยยุงลาย เชน่ Dengue 
Corner ในสถานพยาบาล เปน็ต้น 

+++ +/- +/- 

4 มาตรการด้านการสื่อสารความเสี่ยง 
เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกัน การดูแลรักษาของโรคติดต่อน าโดย
ยุงลายเบื้องตน้ 
ให้สุขศึกษาประชาชน ในการก าจัดแหล่งเพาะพนัธุ์ยุงลาย/ยงุ
ตัวเต็มวัย การป้องกันยุงกัด การดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีป่วย 
เช่น ไม่ควรซื้อยาประเภท NSAIDs/ steroids ทาน และมี
อาการสงสัยป่วยให้รีบเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล   

+++ +++ +++ 

รณรงค์สร้างความตระหนักของประชาชน และตามพื้นที่
เป้าหมาย (7ร.) เช่น ศาสนสถาน จัดรณรงค์ในวันส าคัญทาง
ศาสนา สถานศึกษา จัดรณรงคช์่วงก่อนเปิดภาคเรียน เปน็ต้น 

+++ +++ 
 

++ 

จัดทีมสื่อสารเชิงรุก 
1) คลินิก ร้านขายยา ในการระวังการจ่ายยา NSAIDs/ 

steroids 

+++ ++ + 
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มาตรการ พื้นที ่
เสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงต่ า 

2) คลินิกโรคเรื้อรัง (กลุ่มเสี่ยงสงูต่อการป่วยรุนแรงและ
เสียชีวิต) 

3) กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 
 

ตารางท่ี 3 แนวทางการด าเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อน าโดยยุงลายของหน่วยงานเครือข่าย 
หน่วยงาน แนวทางการด าเนินงาน 

กระทรวงมหาดไทย 1. ผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามสถานการณ์ผ่านการประชุม เช่น ประชุมคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมท าลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหน่วยงานราชการทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมจิตอาสาท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย   

2. นายอ าเภอ สนับสนุนและติดตามการด าเนินมาตรการควบคุมโรคในพ้ืนที่ระบาด                  
และพ้ืนที่ เสี่ ยงโรคไข้ เลือดออก โดยผ่านการประชุมต่างๆ เช่น การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ซึ่งในกรณีที่ไม่สามารถควบคุม
โรคได้ให้พิจารณาเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดต่อน าโดยยุงลาย 

3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง 
จัดเตรียมทรัพยากรและทีมในการควบคุมโรคติดต่อน าโดยยุงลายให้เพียงพอก่อนเข้าฤดู
ระบาด และด าเนินการควบคุมยุงพาหะเมื่อพบผู้ป่วย รวมทั้งสนับสนุนยาทากันยุง 
ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

4. ขอความร่วมมือผู้น าชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน คณะกรรมการหมู่บ้านในการ
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ขับเคลื่อนในการสร้างความตระหนักรู้ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
ให้ปลอดจากยุงลาย 

กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาทุกระดับ 
1. จัดการสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนและบริเวณโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดโปร่ง เพ่ือไม่ให้

ยุงลายมาอาศัยเกาะพัก และจัดการภาชนะต่างๆ ให้ปลอดลูกน้ ายุงลาย เช่น การปิด
ภาชนะขังน้ าใช้ให้มิดชิด การใช้ทรายก าจัดลูกน้ ากับภาชนะที่ไม่สามารถปิดฝาได้ การ
เปลี่ยนน้ าในแจกันทุกสัปดาห์ การจัดเวร ให้นักเรียนส ารวจและก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ ายุงลายทุกสัปดาห์ เป็นต้น 

2. มอบหมายครูอนามัยหรือผู้รับผิดชอบงานพยาบาลในสถานศึกษา เฝ้าระวังอาการป่วย 

ของนักเรียนและบุคลากร หากมีอาการไข้สูงเกิน 2 วัน อาจป่วยเป็นโรคติดต่อน าโดย
ยุงลาย ควรแนะน าให้ทายากันยุง และให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล 

3. ให้ความรู้ในการจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงและการป้องกันยุงกัดให้แก่นักเรียน 
เช่น การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย 
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หน่วยงาน แนวทางการด าเนินงาน 
กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนาประสานส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดให้ศาสนสถาน ด าเนินการด้าน

สิ่งแวดล้อมและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ าในศาสนสถานต่างๆ ทั้งศาสนาคริสต์ ศาสนา
อิสลาม ศาสนาซิกซ์ ศาสนาฮินดู ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น ปิดฝาภาชนะใส่น้ าให้
มิดชิด เปลี่ยนน้ าในแจกันทุกสัปดาห์ ปล่อยปลาหางนกยูงในอ่างบัว ใส่ทรายก าจัดลูกน้ า
ยุงลายในภาชนะเก็บน้ าที่ไม่สามารถปิดฝาได้ และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในศาสนสถาน
ให้ปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงลายมาอาศัยเกาะพัก  

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  
1. มอบหมายให้มีบุคลากรด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม         

รีสอร์ท ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย เช่น เปลี่ยนน้ าในแจกันทุกสัปดาห์ 
ปล่อยปลาหางนกยูงในอ่างบัว ใส่ทรายก าจัดลูกน้ ายุงลายในภาชนะเก็บน้ าในห้องสุขา 
เป็นต้น  

2. จัดกิจกรรมรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุง กิจกรรม big cleaning day ใน
แหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่พัก โดยเฉพาะในช่วงที่เป็นเทศกาลท่องเที่ยว เช่น วันขึ้นปี
ใหม่ วันสงกราต์ เป็นต้น  

3. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าและนักท่องเที่ยวทราบว่าหากมีอาการไข้สูงเกิน 2 
วัน อาจป่วยเป็นโรคติดต่อน าโดยยุงลาย ควรแนะน าให้ทายากันยุงและให้ไปพบแพทย์
ที่โรงพยาบาล 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ  
1. มอบหมายให้มีบุ คลากรด า เนินการด้ านสิ่ งแวดล้อมของสถานที่ ท่ อง เที่ ย ว                               

ตามอุทยานแห่งชาติ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย เช่น เปลี่ยนน้ าในแจกันทุก
สัปดาห์ ปล่อยปลาหางนกยูงในอ่างบัว ใส่ทรายก าจัดลูกน้ ายุงลายในภาชนะเก็บน้ าใน
ห้องสุขา เป็นต้น  

2. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าและนักท่องเที่ยวทราบว่าหากมีอาการไข้สูงเกิน 2 
วัน อาจป่วยเป็นโรคติดต่อน าโดยยุงลาย ควรแนะน าให้ทายากันยุงและให้ไปพบแพทย์
ที่โรงพยาบาล 

กระทรวง
อุตสาหกรรม 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
1. มอบหมายให้มีบุคลากรด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานและบ้านพักคนงาน ไม่ให้

เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย เช่น เปลี่ยนน้ าในแจกันทุกสัปดาห์ ปล่อยปลาหาง
นกยูงในอ่างบัว ใส่ทรายก าจัดลูกน้ ายุงลายในภาชนะเก็บน้ าในห้องสุขา เป็นต้น  

2. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรทราบว่าหากมีอาการไข้สูงเกิน 2 วัน อาจป่วย
เป็นโรคติดต่อน าโดยยุงลาย ควรแนะน าให้ทายากันยุงและให้ไปพบแพทย์ที่
โรงพยาบาล 
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หน่วยงาน แนวทางการด าเนินงาน 
กระทรวงกลาโหม 1. มอบหมายให้มีบุคลากรด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ทหาร ไม่ให้เป็นแหล่ง

เพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย เช่น เปลี่ยนน้ าในแจกันทุกสัปดาห์ ปล่อยปลาหางนกยูงในอ่าง
บัว ใส่ทรายก าจัดลูกน้ ายุงลายในภาชนะเก็บน้ าในห้องสุขา เป็นต้น 

2. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรทราบว่าหากมีอาการไข้สูงเกิน 2 วัน อาจป่วย
เป็นโรคติดต่อน าโดยยุงลาย ควรแนะน าให้ทายากันยุงและให้ไปพบแพทย์ที่
โรงพยาบาล 

ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 

ประสานส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  
1. ให้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมไม่ให้วัดมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น ปิด

ฝาภาชนะใส่น้ าให้มิดชิด เปลี่ยนน้ าในแจกันทุกสัปดาห์ ปล่อยปลาหางนกยูงในอ่างบัว 
ใส่ทรายก าจัดลูกน้ ายุงลายในภาชนะเก็บน้ าที่ไม่สามารถปิดฝาได้ และปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมภายในวัดให้ปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงลายมาอาศัยเกาะพัก เป็นต้น 

2. เฝ้าระวังอาการป่วยของพระสงฆ์ นักบวช ผู้ที่มาปฏิบัติธรรม หากสงสัยมีอาการไข้เกิน 
2 วัน อาจป่วยเป็นไข้เลือดออก ควรแนะน าให้ทายากันยุงและให้ไปพบแพทย์ที่
โรงพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดาวน์โหลดรายงานฯ และรายชื่ออ าเภอเสี่ยงโรคไข้เลือดออก 
 



หน้า 14 
 

ตารางท่ี 4 รายชื่อพ้ืนที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออกระดับอ าเภอ ปี 2564 
 

เขตบริการสุขภาพ จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง 
1 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เสี่ยงสูง 
1 เชียงใหม่ จอมทอง เสี่ยงสูง 
1 เชียงใหม่ แม่แจ่ม เสี่ยงปานกลาง 
1 เชียงใหม่ เชียงดาว เสี่ยงสูง 
1 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เสี่ยงปานกลาง 
1 เชียงใหม่ แม่แตง เสี่ยงสูง 
1 เชียงใหม่ แม่ริม เสี่ยงสูง 
1 เชียงใหม่ สะเมิง เสี่ยงปานกลาง 
1 เชียงใหม่ ฝาง เสี่ยงปานกลาง 
1 เชียงใหม่ แม่อาย เสี่ยงปานกลาง 
1 เชียงใหม่ พร้าว เสี่ยงสูง 
1 เชียงใหม่ สันป่าตอง เสี่ยงปานกลาง 
1 เชียงใหม่ สันก าแพง เสี่ยงปานกลาง 
1 เชียงใหม่ สันทราย เสี่ยงสูง 
1 เชียงใหม่ หางดง เสี่ยงปานกลาง 
1 เชียงใหม่ ฮอด เสี่ยงสูง 
1 เชียงใหม่ ดอยเต่า เสี่ยงสูง 
1 เชียงใหม่ อมก๋อย เสี่ยงปานกลาง 
1 เชียงใหม่ สารภี เสี่ยงปานกลาง 
1 เชียงใหม่ เวียงแหง เสี่ยงสูง 
1 เชียงใหม่ ไชยปราการ เสี่ยงปานกลาง 
1 เชียงใหม่ แม่วาง เสี่ยงปานกลาง 
1 เชียงใหม่ แม่ออน เสี่ยงปานกลาง 
1 เชียงใหม่ ดอยหล่อ เสี่ยงปานกลาง 
1 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา เสี่ยงต่ า 
1 ล าพูน เมืองล าพูน เสี่ยงปานกลาง 
1 ล าพูน แม่ทา เสี่ยงสูง 
1 ล าพูน บ้านโฮ่ง เสี่ยงต่ า 
1 ล าพูน ลี้ เสี่ยงปานกลาง 
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เขตบริการสุขภาพ จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง 
1 ล าพูน ทุ่งหัวช้าง เสี่ยงปานกลาง 
1 ล าพูน ป่าซาง เสี่ยงต่ า 
1 ล าพูน บ้านธิ เสี่ยงต่ า 
1 ล าพูน เวียงหนองล่อง เสี่ยงต่ า 
1 ล าปาง เมืองล าปาง เสี่ยงสูง 
1 ล าปาง แม่เมาะ เสี่ยงสูง 
1 ล าปาง เกาะคา เสี่ยงปานกลาง 
1 ล าปาง เสริมงาม เสี่ยงปานกลาง 
1 ล าปาง งาว เสี่ยงต่ า 
1 ล าปาง แจ้ห่ม เสี่ยงต่ า 
1 ล าปาง วังเหนือ เสี่ยงปานกลาง 
1 ล าปาง เถิน เสี่ยงต่ า 
1 ล าปาง แม่พริก เสี่ยงปานกลาง 
1 ล าปาง แม่ทะ เสี่ยงปานกลาง 
1 ล าปาง สบปราบ เสี่ยงปานกลาง 
1 ล าปาง ห้างฉัตร เสี่ยงปานกลาง 
1 ล าปาง เมืองปาน เสี่ยงปานกลาง 
1 แพร่ เมืองแพร่ เสี่ยงปานกลาง 
1 แพร่ ร้องกวาง เสี่ยงปานกลาง 
1 แพร่ ลอง เสี่ยงปานกลาง 
1 แพร่ สูงเม่น เสี่ยงปานกลาง 
1 แพร่ เด่นชัย เสี่ยงปานกลาง 
1 แพร่ สอง เสี่ยงปานกลาง 
1 แพร่ วังชิ้น เสี่ยงปานกลาง 
1 แพร่ หนองม่วงไข่ เสี่ยงต่ า 
1 น่าน เมืองน่าน เสี่ยงปานกลาง 
1 น่าน แม่จริม เสี่ยงปานกลาง 
1 น่าน บ้านหลวง เสี่ยงต่ า 
1 น่าน นาน้อย เสี่ยงต่ า 
1 น่าน ปัว เสี่ยงต่ า 
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เขตบริการสุขภาพ จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง 
1 น่าน ท่าวังผา เสี่ยงปานกลาง 
1 น่าน เวียงสา เสี่ยงปานกลาง 
1 น่าน ทุ่งช้าง เสี่ยงปานกลาง 
1 น่าน เชียงกลาง เสี่ยงปานกลาง 
1 น่าน นาหมื่น เสี่ยงต่ า 
1 น่าน สันติสุข เสี่ยงปานกลาง 
1 น่าน บ่อเกลือ เสี่ยงต่ า 
1 น่าน สองแคว เสี่ยงปานกลาง 
1 น่าน ภูเพียง เสี่ยงต่ า 
1 น่าน เฉลิมพระเกียรติ เสี่ยงปานกลาง 
1 พะเยา เมืองพะเยา เสี่ยงปานกลาง 
1 พะเยา จุน เสี่ยงต่ า 
1 พะเยา เชียงค า เสี่ยงปานกลาง 
1 พะเยา เชียงม่วน เสี่ยงต่ า 
1 พะเยา ดอกค าใต้ เสี่ยงต่ า 
1 พะเยา ปง เสี่ยงปานกลาง 
1 พะเยา แม่ใจ เสี่ยงปานกลาง 
1 พะเยา ภูซาง เสี่ยงต่ า 
1 พะเยา ภูกามยาว เสี่ยงต่ า 
1 เชียงราย เมืองเชียงราย เสี่ยงปานกลาง 
1 เชียงราย เวียงชัย เสี่ยงปานกลาง 
1 เชียงราย เชียงของ เสี่ยงต่ า 
1 เชียงราย เทิง เสี่ยงปานกลาง 
1 เชียงราย พาน เสี่ยงต่ า 
1 เชียงราย ป่าแดด เสี่ยงปานกลาง 
1 เชียงราย แม่จัน เสี่ยงปานกลาง 
1 เชียงราย เชียงแสน เสี่ยงปานกลาง 
1 เชียงราย แม่สาย เสี่ยงต่ า 
1 เชียงราย แม่สรวย เสี่ยงปานกลาง 
1 เชียงราย เวียงป่าเป้า เสี่ยงปานกลาง 
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1 เชียงราย พญาเม็งราย เสี่ยงปานกลาง 
1 เชียงราย เวียงแก่น เสี่ยงปานกลาง 
1 เชียงราย ขุนตาล เสี่ยงต่ า 
1 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง เสี่ยงสูง 
1 เชียงราย แม่ลาว เสี่ยงปานกลาง 
1 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง เสี่ยงต่ า 
1 เชียงราย ดอยหลวง เสี่ยงปานกลาง 
1 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน เสี่ยงสูง 
1 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม เสี่ยงปานกลาง 
1 แม่ฮ่องสอน ปาย เสี่ยงปานกลาง 
1 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง เสี่ยงสูง 
1 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย เสี่ยงสูง 
1 แม่ฮ่องสอน สบเมย เสี่ยงสูง 
1 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า เสี่ยงสูง 
2 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ เสี่ยงปานกลาง 
2 อุตรดิตถ์ ตรอน เสี่ยงปานกลาง 
2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา เสี่ยงปานกลาง 
2 อุตรดิตถ์ น้ าปาด เสี่ยงปานกลาง 
2 อุตรดิตถ์ ฟากท่า เสี่ยงปานกลาง 
2 อุตรดิตถ์ บ้านโคก เสี่ยงปานกลาง 
2 อุตรดิตถ์ พิชัย เสี่ยงปานกลาง 
2 อุตรดิตถ์ ลับแล เสี่ยงปานกลาง 
2 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน เสี่ยงปานกลาง 
2 ตาก เมืองตาก เสี่ยงต่ า 
2 ตาก บ้านตาก เสี่ยงปานกลาง 
2 ตาก สามเงา เสี่ยงปานกลาง 
2 ตาก แม่ระมาด เสี่ยงปานกลาง 
2 ตาก ท่าสองยาง เสี่ยงปานกลาง 
2 ตาก แม่สอด เสี่ยงปานกลาง 
2 ตาก พบพระ เสี่ยงปานกลาง 
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2 ตาก อุ้มผาง เสี่ยงปานกลาง 
2 ตาก วังเจ้า เสี่ยงปานกลาง 
2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เสี่ยงสูง 
2 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย เสี่ยงต่ า 
2 สุโขทัย คีรีมาศ เสี่ยงปานกลาง 
2 สุโขทัย กงไกรลาศ เสี่ยงปานกลาง 
2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย เสี่ยงปานกลาง 
2 สุโขทัย ศรีส าโรง เสี่ยงปานกลาง 
2 สุโขทัย สวรรคโลก เสี่ยงปานกลาง 
2 สุโขทัย ศรีนคร เสี่ยงปานกลาง 
2 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม เสี่ยงต่ า 
2 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เสี่ยงปานกลาง 
2 พิษณุโลก นครไทย เสี่ยงปานกลาง 
2 พิษณุโลก ชาติตระการ เสี่ยงปานกลาง 
2 พิษณุโลก บางระก า เสี่ยงปานกลาง 
2 พิษณุโลก บางกระทุ่ม เสี่ยงปานกลาง 
2 พิษณุโลก พรหมพิราม เสี่ยงปานกลาง 
2 พิษณุโลก วัดโบสถ์ เสี่ยงปานกลาง 
2 พิษณุโลก วังทอง เสี่ยงสูง 
2 พิษณุโลก เนินมะปราง เสี่ยงปานกลาง 
2 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เสี่ยงสูง 
2 เพชรบูรณ์ ชนแดน เสี่ยงปานกลาง 
2 เพชรบูรณ์ หล่มสัก เสี่ยงปานกลาง 
2 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า เสี่ยงปานกลาง 
2 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุร ี เสี่ยงปานกลาง 
2 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ เสี่ยงปานกลาง 
2 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ เสี่ยงปานกลาง 
2 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน เสี่ยงสูง 
2 เพชรบูรณ์ น้ าหนาว เสี่ยงต่ า 
2 เพชรบูรณ์ วังโป่ง เสี่ยงสูง 



หน้า 19 
 

เขตบริการสุขภาพ จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง 
2 เพชรบูรณ์ เขาค้อ เสี่ยงปานกลาง 
3 ชัยนาท เมืองชัยนาท เสี่ยงปานกลาง 
3 ชัยนาท มโนรมย์ เสี่ยงสูง 
3 ชัยนาท วัดสิงห์ เสี่ยงปานกลาง 
3 ชัยนาท สรรพยา เสี่ยงปานกลาง 
3 ชัยนาท สรรคบุรี เสี่ยงปานกลาง 
3 ชัยนาท หันคา เสี่ยงปานกลาง 
3 ชัยนาท หนองมะโมง เสี่ยงปานกลาง 
3 ชัยนาท เนินขาม เสี่ยงต่ า 
3 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เสี่ยงปานกลาง 
3 นครสวรรค์ โกรกพระ เสี่ยงปานกลาง 
3 นครสวรรค์ ชุมแสง เสี่ยงต่ า 
3 นครสวรรค์ หนองบัว เสี่ยงปานกลาง 
3 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย เสี่ยงต่ า 
3 นครสวรรค์ เก้าเลี้ยว เสี่ยงต่ า 
3 นครสวรรค์ ตาคลี เสี่ยงปานกลาง 
3 นครสวรรค์ ท่าตะโก เสี่ยงปานกลาง 
3 นครสวรรค์ ไพศาลี เสี่ยงสูง 
3 นครสวรรค์ พยุหะคีรี เสี่ยงสูง 
3 นครสวรรค์ ลาดยาว เสี่ยงปานกลาง 
3 นครสวรรค์ ตากฟ้า เสี่ยงปานกลาง 
3 นครสวรรค์ แม่วงก์ เสี่ยงสูง 
3 นครสวรรค์ แม่เปิน เสี่ยงปานกลาง 
3 นครสวรรค์ ชุมตาบง เสี่ยงปานกลาง 
3 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี เสี่ยงปานกลาง 
3 อุทัยธานี ทัพทัน เสี่ยงปานกลาง 
3 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ เสี่ยงปานกลาง 
3 อุทัยธานี หนองฉาง เสี่ยงปานกลาง 
3 อุทัยธานี หนองขาหย่าง เสี่ยงปานกลาง 
3 อุทัยธานี บ้านไร่ เสี่ยงต่ า 
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3 อุทัยธานี ลานสัก เสี่ยงปานกลาง 
3 อุทัยธานี ห้วยคต เสี่ยงปานกลาง 
3 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร เสี่ยงปานกลาง 
3 ก าแพงเพชร ไทรงาม เสี่ยงปานกลาง 
3 ก าแพงเพชร คลองลาน เสี่ยงปานกลาง 
3 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี เสี่ยงปานกลาง 
3 ก าแพงเพชร คลองขลุง เสี่ยงปานกลาง 
3 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย เสี่ยงปานกลาง 
3 ก าแพงเพชร ลานกระบือ เสี่ยงปานกลาง 
3 ก าแพงเพชร ทรายทองวัฒนา เสี่ยงต่ า 
3 ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง เสี่ยงปานกลาง 
3 ก าแพงเพชร บึงสามัคคี เสี่ยงปานกลาง 
3 ก าแพงเพชร โกสัมพีนคร เสี่ยงปานกลาง 
3 พิจิตร เมืองพิจิตร เสี่ยงปานกลาง 
3 พิจิตร วังทรายพูน เสี่ยงสูง 
3 พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง เสี่ยงปานกลาง 
3 พิจิตร ตะพานหิน เสี่ยงปานกลาง 
3 พิจิตร บางมูลนาก เสี่ยงปานกลาง 
3 พิจิตร โพทะเล เสี่ยงสูง 
3 พิจิตร สามง่าม เสี่ยงปานกลาง 
3 พิจิตร ทับคล้อ เสี่ยงสูง 
3 พิจิตร สากเหล็ก เสี่ยงสูง 
3 พิจิตร บึงนาราง เสี่ยงปานกลาง 
3 พิจิตร ดงเจริญ เสี่ยงปานกลาง 
3 พิจิตร วชิรบารมี เสี่ยงปานกลาง 
4 นนทบุรี เมืองนนทบุรี เสี่ยงต่ า 
4 นนทบุรี บางกรวย เสี่ยงปานกลาง 
4 นนทบุรี บางใหญ่ เสี่ยงปานกลาง 
4 นนทบุรี บางบัวทอง เสี่ยงต่ า 
4 นนทบุรี ไทรน้อย เสี่ยงปานกลาง 
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4 นนทบุรี ปากเกร็ด เสี่ยงปานกลาง 
4 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี เสี่ยงปานกลาง 
4 ปทุมธานี คลองหลวง เสี่ยงต่ า 
4 ปทุมธานี ธัญบุรี เสี่ยงต่ า 
4 ปทุมธานี หนองเสือ เสี่ยงต่ า 
4 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว เสี่ยงต่ า 
4 ปทุมธานี ล าลูกกา เสี่ยงปานกลาง 
4 ปทุมธานี สามโคก เสี่ยงปานกลาง 
4 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เสี่ยงต่ า 
4 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ เสี่ยงปานกลาง 
4 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง เสี่ยงปานกลาง 
4 พระนครศรีอยุธยา บางไทร เสี่ยงปานกลาง 
4 พระนครศรีอยุธยา บางบาล เสี่ยงต่ า 
4 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน เสี่ยงต่ า 
4 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน เสี่ยงปานกลาง 
4 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ เสี่ยงปานกลาง 
4 พระนครศรีอยุธยา ภาช ี เสี่ยงปานกลาง 
4 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง เสี่ยงปานกลาง 
4 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย เสี่ยงปานกลาง 
4 พระนครศรีอยุธยา เสนา เสี่ยงปานกลาง 
4 พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย เสี่ยงต่ า 
4 พระนครศรีอยุธยา อุทัย เสี่ยงต่ า 
4 พระนครศรีอยุธยา มหาราช เสี่ยงปานกลาง 
4 พระนครศรีอยุธยา บ้านแพรก เสี่ยงปานกลาง 
4 อ่างทอง เมืองอ่างทอง เสี่ยงปานกลาง 
4 อ่างทอง ไชโย เสี่ยงสูง 
4 อ่างทอง ป่าโมก เสี่ยงปานกลาง 
4 อ่างทอง โพธิ์ทอง เสี่ยงปานกลาง 
4 อ่างทอง แสวงหา เสี่ยงปานกลาง 
4 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ เสี่ยงต่ า 
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4 อ่างทอง สามโก้ เสี่ยงปานกลาง 
4 ลพบุรี เมืองลพบุรี เสี่ยงปานกลาง 
4 ลพบุรี พัฒนานิคม เสี่ยงสูง 
4 ลพบุรี โคกส าโรง เสี่ยงสูง 
4 ลพบุรี ชัยบาดาล เสี่ยงปานกลาง 
4 ลพบุรี ท่าวุ้ง เสี่ยงปานกลาง 
4 ลพบุรี บ้านหมี่ เสี่ยงต่ า 
4 ลพบุรี ท่าหลวง เสี่ยงปานกลาง 
4 ลพบุรี สระโบสถ์ เสี่ยงต่ า 
4 ลพบุรี โคกเจริญ เสี่ยงปานกลาง 
4 ลพบุรี ล าสนธ ิ เสี่ยงต่ า 
4 ลพบุรี หนองม่วง เสี่ยงต่ า 
4 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี เสี่ยงปานกลาง 
4 สิงห์บุรี บางระจัน เสี่ยงต่ า 
4 สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน เสี่ยงต่ า 
4 สิงห์บุรี พรหมบุรี เสี่ยงปานกลาง 
4 สิงห์บุรี ท่าช้าง เสี่ยงต่ า 
4 สิงห์บุรี อินทร์บุรี เสี่ยงปานกลาง 
4 สระบุรี เมืองสระบุรี เสี่ยงปานกลาง 
4 สระบุรี แก่งคอย เสี่ยงต่ า 
4 สระบุรี หนองแค เสี่ยงสูง 
4 สระบุรี วิหารแดง เสี่ยงต่ า 
4 สระบุรี หนองแซง เสี่ยงปานกลาง 
4 สระบุรี บ้านหมอ เสี่ยงปานกลาง 
4 สระบุรี ดอนพุด เสี่ยงปานกลาง 
4 สระบุรี หนองโดน เสี่ยงปานกลาง 
4 สระบุรี พระพุทธบาท เสี่ยงปานกลาง 
4 สระบุรี เสาไห้ เสี่ยงต่ า 
4 สระบุรี มวกเหล็ก เสี่ยงปานกลาง 
4 สระบุรี วังม่วง เสี่ยงปานกลาง 
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4 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ เสี่ยงปานกลาง 
4 นครนายก เมืองนครนายก เสี่ยงปานกลาง 
4 นครนายก ปากพลี เสี่ยงสูง 
4 นครนายก บ้านนา เสี่ยงปานกลาง 
4 นครนายก องครักษ์ เสี่ยงต่ า 
5 ราชบุรี เมืองราชบุรี เสี่ยงปานกลาง 
5 ราชบุรี จอมบึง เสี่ยงปานกลาง 
5 ราชบุรี สวนผึ้ง เสี่ยงปานกลาง 
5 ราชบุรี ด าเนินสะดวก เสี่ยงปานกลาง 
5 ราชบุรี บ้านโป่ง เสี่ยงสูง 
5 ราชบุรี บางแพ เสี่ยงปานกลาง 
5 ราชบุรี โพธาราม เสี่ยงสูง 
5 ราชบุรี ปากท่อ เสี่ยงปานกลาง 
5 ราชบุรี วัดเพลง เสี่ยงปานกลาง 
5 ราชบุรี บ้านคา เสี่ยงปานกลาง 
5 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี เสี่ยงปานกลาง 
5 กาญจนบุรี ไทรโยค เสี่ยงปานกลาง 
5 กาญจนบุรี บ่อพลอย เสี่ยงต่ า 
5 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ เสี่ยงปานกลาง 
5 กาญจนบุรี ท่ามะกา เสี่ยงต่ า 
5 กาญจนบุรี ท่าม่วง เสี่ยงปานกลาง 
5 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ เสี่ยงต่ า 
5 กาญจนบุรี สังขละบุรี เสี่ยงปานกลาง 
5 กาญจนบุรี พนมทวน เสี่ยงปานกลาง 
5 กาญจนบุรี เลาขวัญ เสี่ยงต่ า 
5 กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย เสี่ยงปานกลาง 
5 กาญจนบุรี หนองปรือ เสี่ยงต่ า 
5 กาญจนบุรี ห้วยกระเจา เสี่ยงต่ า 
5 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี เสี่ยงปานกลาง 
5 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช เสี่ยงต่ า 
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5 สุพรรณบุรี ด่านช้าง เสี่ยงต่ า 
5 สุพรรณบุรี บางปลาม้า เสี่ยงต่ า 
5 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ เสี่ยงปานกลาง 
5 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ เสี่ยงปานกลาง 
5 สุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง เสี่ยงปานกลาง 
5 สุพรรณบุรี สามชุก เสี่ยงปานกลาง 
5 สุพรรณบุรี อู่ทอง เสี่ยงปานกลาง 
5 สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ เสี่ยงปานกลาง 
5 นครปฐม เมืองนครปฐม เสี่ยงปานกลาง 
5 นครปฐม ก าแพงแสน เสี่ยงสูง 
5 นครปฐม นครชัยศรี เสี่ยงปานกลาง 
5 นครปฐม ดอนตูม เสี่ยงปานกลาง 
5 นครปฐม บางเลน เสี่ยงต่ า 
5 นครปฐม สามพราน เสี่ยงปานกลาง 
5 นครปฐม พุทธมณฑล เสี่ยงปานกลาง 
5 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร เสี่ยงปานกลาง 
5 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน เสี่ยงต่ า 
5 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว เสี่ยงปานกลาง 
5 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม เสี่ยงปานกลาง 
5 สมุทรสงคราม บางคนที เสี่ยงต่ า 
5 สมุทรสงคราม อัมพวา เสี่ยงปานกลาง 
5 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เสี่ยงปานกลาง 
5 เพชรบุรี เขาย้อย เสี่ยงปานกลาง 
5 เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง เสี่ยงต่ า 
5 เพชรบุรี ชะอ า เสี่ยงต่ า 
5 เพชรบุรี ท่ายาง เสี่ยงต่ า 
5 เพชรบุรี บ้านลาด เสี่ยงปานกลาง 
5 เพชรบุรี บ้านแหลม เสี่ยงปานกลาง 
5 เพชรบุรี แก่งกระจาน เสี่ยงปานกลาง 
5 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ เสี่ยงปานกลาง 
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5 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี เสี่ยงปานกลาง 
5 ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก เสี่ยงต่ า 
5 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน เสี่ยงต่ า 
5 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย เสี่ยงต่ า 
5 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี เสี่ยงปานกลาง 
5 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน เสี่ยงต่ า 
5 ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด เสี่ยงปานกลาง 
6 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เสี่ยงปานกลาง 
6 สมุทรปราการ บางบ่อ เสี่ยงปานกลาง 
6 สมุทรปราการ บางพลี เสี่ยงปานกลาง 
6 สมุทรปราการ พระประแดง เสี่ยงปานกลาง 
6 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ เสี่ยงปานกลาง 
6 สมุทรปราการ บางเสาธง เสี่ยงปานกลาง 
6 ชลบุร ี เมืองชลบุรี เสี่ยงสูง 
6 ชลบุร ี บ้านบึง เสี่ยงปานกลาง 
6 ชลบุร ี หนองใหญ่ เสี่ยงปานกลาง 
6 ชลบุร ี บางละมุง เสี่ยงปานกลาง 
6 ชลบุร ี พานทอง เสี่ยงสูง 
6 ชลบุร ี พนัสนิคม เสี่ยงปานกลาง 
6 ชลบุร ี ศรีราชา เสี่ยงสูง 
6 ชลบุร ี เกาะสีชัง เสี่ยงปานกลาง 
6 ชลบุร ี สัตหีบ เสี่ยงปานกลาง 
6 ชลบุร ี บ่อทอง เสี่ยงปานกลาง 
6 ชลบุร ี เกาะจันทร์ เสี่ยงสูง 
6 ระยอง เมืองระยอง เสี่ยงสูง 
6 ระยอง บ้านฉาง เสี่ยงปานกลาง 
6 ระยอง แกลง เสี่ยงสูง 
6 ระยอง วังจันทร์ เสี่ยงสูง 
6 ระยอง บ้านค่าย เสี่ยงปานกลาง 
6 ระยอง ปลวกแดง เสี่ยงสูง 
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6 ระยอง เขาชะเมา เสี่ยงปานกลาง 
6 ระยอง นิคมพัฒนา เสี่ยงสูง 
6 จันทบุรี เมืองจันทบุรี เสี่ยงต่ า 
6 จันทบุรี ขลุง เสี่ยงต่ า 
6 จันทบุรี ท่าใหม่ เสี่ยงปานกลาง 
6 จันทบุรี โป่งน้ าร้อน เสี่ยงต่ า 
6 จันทบุรี มะขาม เสี่ยงต่ า 
6 จันทบุรี แหลมสิงห์ เสี่ยงปานกลาง 
6 จันทบุรี สอยดาว เสี่ยงปานกลาง 
6 จันทบุรี แก่งหางแมว เสี่ยงปานกลาง 
6 จันทบุรี นายายอาม เสี่ยงปานกลาง 
6 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ เสี่ยงต่ า 
6 ตราด เมืองตราด เสี่ยงปานกลาง 
6 ตราด คลองใหญ่ เสี่ยงต่ า 
6 ตราด เขาสมิง เสี่ยงปานกลาง 
6 ตราด บ่อไร่ เสี่ยงสูง 
6 ตราด แหลมงอบ เสี่ยงปานกลาง 
6 ตราด เกาะกูด เสี่ยงปานกลาง 
6 ตราด เกาะช้าง เสี่ยงต่ า 
6 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา เสี่ยงต่ า 
6 ฉะเชิงเทรา บางคล้า เสี่ยงต่ า 
6 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปรี้ยว เสี่ยงปานกลาง 
6 ฉะเชิงเทรา บางปะกง เสี่ยงปานกลาง 
6 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ เสี่ยงปานกลาง 
6 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เสี่ยงสูง 
6 ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น เสี่ยงปานกลาง 
6 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต เสี่ยงปานกลาง 
6 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว เสี่ยงปานกลาง 
6 ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ เสี่ยงต่ า 
6 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน เสี่ยงปานกลาง 
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6 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี เสี่ยงปานกลาง 
6 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี เสี่ยงปานกลาง 
6 ปราจีนบุรี นาดี เสี่ยงสูง 
6 ปราจีนบุรี บ้านสร้าง เสี่ยงต่ า 
6 ปราจีนบุรี ประจันตคาม เสี่ยงปานกลาง 
6 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ เสี่ยงปานกลาง 
6 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ เสี่ยงปานกลาง 
6 สระแก้ว เมืองสระแก้ว เสี่ยงปานกลาง 
6 สระแก้ว คลองหาด เสี่ยงปานกลาง 
6 สระแก้ว ตาพระยา เสี่ยงปานกลาง 
6 สระแก้ว วังน้ าเย็น เสี่ยงปานกลาง 
6 สระแก้ว วัฒนานคร เสี่ยงสูง 
6 สระแก้ว อรัญประเทศ เสี่ยงต่ า 
6 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ เสี่ยงปานกลาง 
6 สระแก้ว โคกสูง เสี่ยงปานกลาง 
6 สระแก้ว วังสมบูรณ์ เสี่ยงปานกลาง 
7 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เสี่ยงสูง 
7 ขอนแก่น บ้านฝาง เสี่ยงปานกลาง 
7 ขอนแก่น พระยืน เสี่ยงสูง 
7 ขอนแก่น หนองเรือ เสี่ยงปานกลาง 
7 ขอนแก่น ชุมแพ เสี่ยงปานกลาง 
7 ขอนแก่น สีชมพู เสี่ยงปานกลาง 
7 ขอนแก่น น้ าพอง เสี่ยงปานกลาง 
7 ขอนแก่น อุบลรัตน์ เสี่ยงปานกลาง 
7 ขอนแก่น กระนวน เสี่ยงปานกลาง 
7 ขอนแก่น บ้านไผ่ เสี่ยงปานกลาง 
7 ขอนแก่น เปือยน้อย เสี่ยงปานกลาง 
7 ขอนแก่น พล เสี่ยงสูง 
7 ขอนแก่น แวงใหญ่ เสี่ยงปานกลาง 
7 ขอนแก่น แวงน้อย เสี่ยงปานกลาง 
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7 ขอนแก่น หนองสองห้อง เสี่ยงปานกลาง 
7 ขอนแก่น ภูเวียง เสี่ยงสูง 
7 ขอนแก่น มัญจาคีรี เสี่ยงปานกลาง 
7 ขอนแก่น ชนบท เสี่ยงปานกลาง 
7 ขอนแก่น เขาสวนกวาง เสี่ยงปานกลาง 
7 ขอนแก่น ภูผาม่าน เสี่ยงปานกลาง 
7 ขอนแก่น ซ าสูง เสี่ยงปานกลาง 
7 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชย เสี่ยงสูง 
7 ขอนแก่น หนองนาค า เสี่ยงปานกลาง 
7 ขอนแก่น บ้านแฮด เสี่ยงปานกลาง 
7 ขอนแก่น โนนศิลา เสี่ยงปานกลาง 
7 ขอนแก่น เวียงเก่า เสี่ยงปานกลาง 
7 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม เสี่ยงสูง 
7 มหาสารคาม แกด า เสี่ยงปานกลาง 
7 มหาสารคาม โกสุมพิสัย เสี่ยงปานกลาง 
7 มหาสารคาม กันทรวิชัย เสี่ยงปานกลาง 
7 มหาสารคาม เชียงยืน เสี่ยงปานกลาง 
7 มหาสารคาม บรบือ เสี่ยงปานกลาง 
7 มหาสารคาม นาเชือก เสี่ยงปานกลาง 
7 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย เสี่ยงปานกลาง 
7 มหาสารคาม วาปีปทุม เสี่ยงต่ า 
7 มหาสารคาม นาดูน เสี่ยงปานกลาง 
7 มหาสารคาม ยางสีสุราช เสี่ยงปานกลาง 
7 มหาสารคาม กุดรัง เสี่ยงปานกลาง 
7 มหาสารคาม ชื่นชม เสี่ยงปานกลาง 
7 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เสี่ยงสูง 
7 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย เสี่ยงปานกลาง 
7 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ เสี่ยงปานกลาง 
7 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน เสี่ยงปานกลาง 
7 ร้อยเอ็ด ธวัชบุร ี เสี่ยงปานกลาง 
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7 ร้อยเอ็ด พนมไพร เสี่ยงปานกลาง 
7 ร้อยเอ็ด โพนทอง เสี่ยงปานกลาง 
7 ร้อยเอ็ด โพธิ์ชัย เสี่ยงปานกลาง 
7 ร้อยเอ็ด หนองพอก เสี่ยงปานกลาง 
7 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ เสี่ยงปานกลาง 
7 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ เสี่ยงปานกลาง 
7 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง เสี่ยงปานกลาง 
7 ร้อยเอ็ด โพนทราย เสี่ยงปานกลาง 
7 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ เสี่ยงปานกลาง 
7 ร้อยเอ็ด เมยวดี เสี่ยงปานกลาง 
7 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ เสี่ยงปานกลาง 
7 ร้อยเอ็ด จังหาร เสี่ยงปานกลาง 
7 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ เสี่ยงปานกลาง 
7 ร้อยเอ็ด หนองฮี เสี่ยงปานกลาง 
7 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง เสี่ยงปานกลาง 
7 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เสี่ยงปานกลาง 
7 กาฬสินธุ์ นามน เสี่ยงสูง 
7 กาฬสินธุ์ กมลาไสย เสี่ยงปานกลาง 
7 กาฬสินธุ์ ร่องค า เสี่ยงปานกลาง 
7 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เสี่ยงปานกลาง 
7 กาฬสินธุ์ เขาวง เสี่ยงปานกลาง 
7 กาฬสินธุ์ ยางตลาด เสี่ยงต่ า 
7 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก เสี่ยงปานกลาง 
7 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ เสี่ยงปานกลาง 
7 กาฬสินธุ์ ค าม่วง เสี่ยงปานกลาง 
7 กาฬสินธุ์ ท่าคันโท เสี่ยงต่ า 
7 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เสี่ยงปานกลาง 
7 กาฬสินธุ์ สมเด็จ เสี่ยงต่ า 
7 กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง เสี่ยงปานกลาง 
7 กาฬสินธุ์ สามชัย เสี่ยงปานกลาง 
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7 กาฬสินธุ์ นาคู เสี่ยงปานกลาง 
7 กาฬสินธุ์ ดอนจาน เสี่ยงปานกลาง 
7 กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย เสี่ยงปานกลาง 
8 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เสี่ยงสูง 
8 บึงกาฬ พรเจริญ เสี่ยงต่ า 
8 บึงกาฬ โซ่พิสัย เสี่ยงปานกลาง 
8 บึงกาฬ เซกา เสี่ยงต่ า 
8 บึงกาฬ ปากคาด เสี่ยงสูง 
8 บึงกาฬ บึงโขงหลง เสี่ยงปานกลาง 
8 บึงกาฬ ศรีวิไล เสี่ยงต่ า 
8 บึงกาฬ บุ่งคล้า เสี่ยงต่ า 
8 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู เสี่ยงสูง 
8 หนองบัวล าภู นากลาง เสี่ยงต่ า 
8 หนองบัวล าภู โนนสัง เสี่ยงต่ า 
8 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง เสี่ยงต่ า 
8 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา เสี่ยงสูง 
8 หนองบัวล าภู นาวัง เสี่ยงปานกลาง 
8 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เสี่ยงสูง 
8 อุดรธานี กุดจับ เสี่ยงต่ า 
8 อุดรธานี หนองวัวซอ เสี่ยงปานกลาง 
8 อุดรธานี กุมภวาปี เสี่ยงปานกลาง 
8 อุดรธานี โนนสะอาด เสี่ยงปานกลาง 
8 อุดรธานี หนองหาน เสี่ยงต่ า 
8 อุดรธานี ทุ่งฝน เสี่ยงปานกลาง 
8 อุดรธานี ไชยวาน เสี่ยงต่ า 
8 อุดรธานี ศรีธาตุ เสี่ยงปานกลาง 
8 อุดรธานี วังสามหมอ เสี่ยงปานกลาง 
8 อุดรธานี บ้านดุง เสี่ยงปานกลาง 
8 อุดรธานี บ้านผือ เสี่ยงปานกลาง 
8 อุดรธานี น้ าโสม เสี่ยงปานกลาง 
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8 อุดรธานี เพ็ญ เสี่ยงปานกลาง 
8 อุดรธานี สร้างคอม เสี่ยงปานกลาง 
8 อุดรธานี หนองแสง เสี่ยงปานกลาง 
8 อุดรธานี นายูง เสี่ยงปานกลาง 
8 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ เสี่ยงต่ า 
8 อุดรธานี กู่แก้ว เสี่ยงต่ า 
8 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม เสี่ยงต่ า 
8 เลย เมืองเลย เสี่ยงสูง 
8 เลย นาด้วง เสี่ยงปานกลาง 
8 เลย เชียงคาน เสี่ยงปานกลาง 
8 เลย ปากชม เสี่ยงต่ า 
8 เลย ด่านซ้าย เสี่ยงปานกลาง 
8 เลย นาแห้ว เสี่ยงสูง 
8 เลย ภูเรือ เสี่ยงต่ า 
8 เลย ท่าลี่ เสี่ยงต่ า 
8 เลย วังสะพุง เสี่ยงปานกลาง 
8 เลย ภูกระดึง เสี่ยงปานกลาง 
8 เลย ภูหลวง เสี่ยงปานกลาง 
8 เลย ผาขาว เสี่ยงต่ า 
8 เลย เอราวัณ เสี่ยงสูง 
8 เลย หนองหิน เสี่ยงสูง 
8 หนองคาย เมืองหนองคาย เสี่ยงสูง 
8 หนองคาย ท่าบ่อ เสี่ยงสูง 
8 หนองคาย โพนพิสัย เสี่ยงปานกลาง 
8 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ เสี่ยงต่ า 
8 หนองคาย สังคม เสี่ยงปานกลาง 
8 หนองคาย สระใคร เสี่ยงปานกลาง 
8 หนองคาย เฝ้าไร่ เสี่ยงต่ า 
8 หนองคาย รัตนวาปี เสี่ยงปานกลาง 
8 หนองคาย โพธิ์ตาก เสี่ยงปานกลาง 



หน้า 32 
 

เขตบริการสุขภาพ จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง 
8 สกลนคร เมืองสกลนคร เสี่ยงต่ า 
8 สกลนคร กุสุมาลย์ เสี่ยงต่ า 
8 สกลนคร กุดบาก เสี่ยงปานกลาง 
8 สกลนคร พรรณานิคม เสี่ยงปานกลาง 
8 สกลนคร พังโคน เสี่ยงปานกลาง 
8 สกลนคร วาริชภูม ิ เสี่ยงต่ า 
8 สกลนคร นิคมน้ าอูน เสี่ยงต่ า 
8 สกลนคร วานรนิวาส เสี่ยงต่ า 
8 สกลนคร ค าตากล้า เสี่ยงต่ า 
8 สกลนคร บ้านม่วง เสี่ยงต่ า 
8 สกลนคร อากาศอ านวย เสี่ยงต่ า 
8 สกลนคร สว่างแดนดิน เสี่ยงสูง 
8 สกลนคร ส่องดาว เสี่ยงปานกลาง 
8 สกลนคร เต่างอย เสี่ยงต่ า 
8 สกลนคร โคกศรีสุพรรณ เสี่ยงต่ า 
8 สกลนคร เจริญศิลป์ เสี่ยงต่ า 
8 สกลนคร โพนนาแก้ว เสี่ยงต่ า 
8 สกลนคร ภูพาน เสี่ยงปานกลาง 
8 นครพนม เมืองนครพนม เสี่ยงสูง 
8 นครพนม ปลาปาก เสี่ยงต่ า 
8 นครพนม ท่าอุเทน เสี่ยงต่ า 
8 นครพนม บ้านแพง เสี่ยงต่ า 
8 นครพนม ธาตุพนม เสี่ยงต่ า 
8 นครพนม เรณูนคร เสี่ยงปานกลาง 
8 นครพนม นาแก เสี่ยงปานกลาง 
8 นครพนม ศรีสงคราม เสี่ยงต่ า 
8 นครพนม นาหว้า เสี่ยงปานกลาง 
8 นครพนม โพนสวรรค์ เสี่ยงต่ า 
8 นครพนม นาทม เสี่ยงต่ า 
8 นครพนม วังยาง เสี่ยงต่ า 
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9 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เสี่ยงสูง 
9 นครราชสีมา ครบุรี เสี่ยงปานกลาง 
9 นครราชสีมา เสิงสาง เสี่ยงปานกลาง 
9 นครราชสีมา คง เสี่ยงปานกลาง 
9 นครราชสีมา บ้านเหลื่อม เสี่ยงปานกลาง 
9 นครราชสีมา จักราช เสี่ยงปานกลาง 
9 นครราชสีมา โชคชัย เสี่ยงสูง 
9 นครราชสีมา ด่านขุนทด เสี่ยงสูง 
9 นครราชสีมา โนนไทย เสี่ยงสูง 
9 นครราชสีมา โนนสูง เสี่ยงปานกลาง 
9 นครราชสีมา ขามสะแกแสง เสี่ยงปานกลาง 
9 นครราชสีมา บัวใหญ่ เสี่ยงปานกลาง 
9 นครราชสีมา ประทาย เสี่ยงต่ า 
9 นครราชสีมา ปักธงชัย เสี่ยงปานกลาง 
9 นครราชสีมา พิมาย เสี่ยงปานกลาง 
9 นครราชสีมา ห้วยแถลง เสี่ยงปานกลาง 
9 นครราชสีมา ชุมพวง เสี่ยงปานกลาง 
9 นครราชสีมา สูงเนิน เสี่ยงสูง 
9 นครราชสีมา ขามทะเลสอ เสี่ยงสูง 
9 นครราชสีมา สีคิ้ว เสี่ยงปานกลาง 
9 นครราชสีมา ปากช่อง เสี่ยงปานกลาง 
9 นครราชสีมา หนองบุญมาก เสี่ยงสูง 
9 นครราชสีมา แก้งสนามนาง เสี่ยงปานกลาง 
9 นครราชสีมา โนนแดง เสี่ยงปานกลาง 
9 นครราชสีมา วังน้ าเขียว เสี่ยงปานกลาง 
9 นครราชสีมา เทพารักษ์ เสี่ยงสูง 
9 นครราชสีมา เมืองยาง เสี่ยงปานกลาง 
9 นครราชสีมา พระทองค า เสี่ยงปานกลาง 
9 นครราชสีมา ล าทะเมนชัย เสี่ยงสูง 
9 นครราชสีมา บัวลาย เสี่ยงปานกลาง 
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9 นครราชสีมา สีดา เสี่ยงปานกลาง 
9 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ เสี่ยงสูง 
9 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ เสี่ยงปานกลาง 
9 บุรีรัมย์ คูเมือง เสี่ยงต่ า 
9 บุรีรัมย์ กระสัง เสี่ยงปานกลาง 
9 บุรีรัมย์ นางรอง เสี่ยงปานกลาง 
9 บุรีรัมย์ หนองก่ี เสี่ยงปานกลาง 
9 บุรีรัมย์ ละหานทราย เสี่ยงปานกลาง 
9 บุรีรัมย์ ประโคนชัย เสี่ยงปานกลาง 
9 บุรีรัมย์ บ้านกรวด เสี่ยงสูง 
9 บุรีรัมย์ พุทไธสง เสี่ยงสูง 
9 บุรีรัมย์ ล าปลายมาศ เสี่ยงสูง 
9 บุรีรัมย์ สตึก เสี่ยงต่ า 
9 บุรีรัมย์ ปะค า เสี่ยงปานกลาง 
9 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ เสี่ยงสูง 
9 บุรีรัมย์ หนองหงส์ เสี่ยงปานกลาง 
9 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย เสี่ยงสูง 
9 บุรีรัมย์ ห้วยราช เสี่ยงปานกลาง 
9 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ เสี่ยงต่ า 
9 บุรีรัมย์ ช านิ เสี่ยงปานกลาง 
9 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ เสี่ยงต่ า 
9 บุรีรัมย์ โนนดินแดง เสี่ยงต่ า 
9 บุรีรัมย์ บ้านด่าน เสี่ยงต่ า 
9 บุรีรัมย์ แคนดง เสี่ยงสูง 
9 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ เสี่ยงปานกลาง 
9 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เสี่ยงสูง 
9 สุรินทร์ ชุมพลบุรี เสี่ยงสูง 
9 สุรินทร์ ท่าตูม เสี่ยงปานกลาง 
9 สุรินทร์ จอมพระ เสี่ยงสูง 
9 สุรินทร์ ปราสาท เสี่ยงสูง 
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9 สุรินทร์ กาบเชิง เสี่ยงสูง 
9 สุรินทร์ รัตนบุรี เสี่ยงปานกลาง 
9 สุรินทร์ สนม เสี่ยงปานกลาง 
9 สุรินทร์ ศีขรภูมิ เสี่ยงปานกลาง 
9 สุรินทร์ สังขะ เสี่ยงสูง 
9 สุรินทร์ ล าดวน เสี่ยงต่ า 
9 สุรินทร์ ส าโรงทาบ เสี่ยงปานกลาง 
9 สุรินทร์ บัวเชด เสี่ยงสูง 
9 สุรินทร์ พนมดงรัก เสี่ยงสูง 
9 สุรินทร์ ศรีณรงค์ เสี่ยงสูง 
9 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ เสี่ยงสูง 
9 สุรินทร์ โนนนารายณ์ เสี่ยงปานกลาง 
9 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ เสี่ยงสูง 
9 ชัยภูมิ บ้านเขว้า เสี่ยงปานกลาง 
9 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ เสี่ยงปานกลาง 
9 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ เสี่ยงสูง 
9 ชัยภูมิ หนองบัวแดง เสี่ยงปานกลาง 
9 ชัยภูมิ จัตุรัส เสี่ยงปานกลาง 
9 ชัยภูมิ บ าเหน็จณรงค์ เสี่ยงปานกลาง 
9 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว เสี่ยงปานกลาง 
9 ชัยภูมิ เทพสถิต เสี่ยงปานกลาง 
9 ชัยภูมิ ภูเขียว เสี่ยงปานกลาง 
9 ชัยภูมิ บ้านแท่น เสี่ยงปานกลาง 
9 ชัยภูมิ แก้งคร้อ เสี่ยงปานกลาง 
9 ชัยภูมิ คอนสาร เสี่ยงปานกลาง 
9 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล เสี่ยงต่ า 
9 ชัยภูมิ เนินสง่า เสี่ยงปานกลาง 
9 ชัยภูมิ ซับใหญ่ เสี่ยงปานกลาง 
10 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เสี่ยงสูง 
10 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย เสี่ยงปานกลาง 
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10 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ เสี่ยงต่ า 
10 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ เสี่ยงปานกลาง 
10 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ เสี่ยงปานกลาง 
10 ศรีสะเกษ ไพรบึง เสี่ยงต่ า 
10 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ เสี่ยงปานกลาง 
10 ศรีสะเกษ ขุนหาญ เสี่ยงปานกลาง 
10 ศรีสะเกษ ราษีไศล เสี่ยงสูง 
10 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย เสี่ยงปานกลาง 
10 ศรีสะเกษ บึงบูรพ์ เสี่ยงปานกลาง 
10 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน เสี่ยงปานกลาง 
10 ศรีสะเกษ โนนคูณ เสี่ยงปานกลาง 
10 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ เสี่ยงต่ า 
10 ศรีสะเกษ น้ าเกลี้ยง เสี่ยงปานกลาง 
10 ศรีสะเกษ วังหิน เสี่ยงปานกลาง 
10 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ เสี่ยงปานกลาง 
10 ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ เสี่ยงต่ า 
10 ศรีสะเกษ เบญจลักษ์ เสี่ยงปานกลาง 
10 ศรีสะเกษ พยุห์ เสี่ยงปานกลาง 
10 ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ เสี่ยงปานกลาง 
10 ศรีสะเกษ ศิลาลาด เสี่ยงปานกลาง 
10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เสี่ยงสูง 
10 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ เสี่ยงสูง 
10 อุบลราชธานี โขงเจียม เสี่ยงปานกลาง 
10 อุบลราชธานี เขื่องใน เสี่ยงสูง 
10 อุบลราชธานี เขมราฐ เสี่ยงปานกลาง 
10 อุบลราชธานี เดชอุดม เสี่ยงปานกลาง 
10 อุบลราชธานี นาจะหลวย เสี่ยงปานกลาง 
10 อุบลราชธานี น้ ายืน เสี่ยงปานกลาง 
10 อุบลราชธานี บุณฑริก เสี่ยงปานกลาง 
10 อุบลราชธานี ตระการพืชผล เสี่ยงปานกลาง 
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10 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น เสี่ยงสูง 
10 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ เสี่ยงปานกลาง 
10 อุบลราชธานี วารินช าราบ เสี่ยงสูง 
10 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร เสี่ยงปานกลาง 
10 อุบลราชธานี ตาลสุม เสี่ยงปานกลาง 
10 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร เสี่ยงสูง 
10 อุบลราชธานี ส าโรง เสี่ยงสูง 
10 อุบลราชธานี ดอนมดแดง เสี่ยงสูง 
10 อุบลราชธานี สิรินธร เสี่ยงปานกลาง 
10 อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม เสี่ยงปานกลาง 
10 อุบลราชธานี นาเยีย เสี่ยงปานกลาง 
10 อุบลราชธานี นาตาล เสี่ยงปานกลาง 
10 อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก เสี่ยงปานกลาง 
10 อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ เสี่ยงปานกลาง 
10 อุบลราชธานี น้ าขุ่น เสี่ยงปานกลาง 
10 ยโสธร เมืองยโสธร เสี่ยงปานกลาง 
10 ยโสธร ทรายมูล เสี่ยงต่ า 
10 ยโสธร กุดชุม เสี่ยงปานกลาง 
10 ยโสธร ค าเขื่อนแก้ว เสี่ยงต่ า 
10 ยโสธร ป่าติ้ว เสี่ยงปานกลาง 
10 ยโสธร มหาชนะชัย เสี่ยงปานกลาง 
10 ยโสธร ค้อวัง เสี่ยงปานกลาง 
10 ยโสธร เลิงนกทา เสี่ยงปานกลาง 
10 ยโสธร ไทยเจริญ เสี่ยงปานกลาง 
10 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ เสี่ยงต่ า 
10 อ านาจเจริญ ชานุมาน เสี่ยงต่ า 
10 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา เสี่ยงปานกลาง 
10 อ านาจเจริญ พนา เสี่ยงต่ า 
10 อ านาจเจริญ เสนางคนิคม เสี่ยงปานกลาง 
10 อ านาจเจริญ หัวตะพาน เสี่ยงต่ า 
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10 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ เสี่ยงต่ า 
10 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เสี่ยงปานกลาง 
10 มุกดาหาร นิคมค าสร้อย เสี่ยงต่ า 
10 มุกดาหาร ดอนตาล เสี่ยงต่ า 
10 มุกดาหาร ดงหลวง เสี่ยงปานกลาง 
10 มุกดาหาร ค าชะอี เสี่ยงปานกลาง 
10 มุกดาหาร หว้านใหญ่ เสี่ยงปานกลาง 
10 มุกดาหาร หนองสูง เสี่ยงต่ า 
11 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เสี่ยงปานกลาง 
11 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี เสี่ยงปานกลาง 
11 นครศรีธรรมราช ลานสกา เสี่ยงปานกลาง 
11 นครศรีธรรมราช ฉวาง เสี่ยงปานกลาง 
11 นครศรีธรรมราช พิปูน เสี่ยงปานกลาง 
11 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่ เสี่ยงปานกลาง 
11 นครศรีธรรมราช ชะอวด เสี่ยงปานกลาง 
11 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา เสี่ยงปานกลาง 
11 นครศรีธรรมราช ทุง่สง เสี่ยงปานกลาง 
11 นครศรีธรรมราช นาบอน เสี่ยงปานกลาง 
11 นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ เสี่ยงต่ า 
11 นครศรีธรรมราช ปากพนัง เสี่ยงปานกลาง 
11 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ เสี่ยงต่ า 
11 นครศรีธรรมราช สิชล เสี่ยงต่ า 
11 นครศรีธรรมราช ขนอม เสี่ยงปานกลาง 
11 นครศรีธรรมราช หัวไทร เสี่ยงปานกลาง 
11 นครศรีธรรมราช บางขัน เสี่ยงปานกลาง 
11 นครศรีธรรมราช ถ้ าพรรณรา เสี่ยงปานกลาง 
11 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ์ เสี่ยงปานกลาง 
11 นครศรีธรรมราช พระพรหม เสี่ยงปานกลาง 
11 นครศรีธรรมราช นบพิต า เสี่ยงปานกลาง 
11 นครศรีธรรมราช ช้างกลาง เสี่ยงปานกลาง 
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11 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ เสี่ยงปานกลาง 
11 กระบี่ เมืองกระบี่ เสี่ยงปานกลาง 
11 กระบี่ เขาพนม เสี่ยงต่ า 
11 กระบี่ เกาะลันตา เสี่ยงต่ า 
11 กระบี่ คลองท่อม เสี่ยงต่ า 
11 กระบี่ อ่าวลึก เสี่ยงต่ า 
11 กระบี่ ปลายพระยา เสี่ยงต่ า 
11 กระบี่ ล าทับ เสี่ยงปานกลาง 
11 กระบี่ เหนือคลอง เสี่ยงต่ า 
11 พังงา เมืองพังงา เสี่ยงสูง 
11 พังงา เกาะยาว เสี่ยงต่ า 
11 พังงา กะปง เสี่ยงปานกลาง 
11 พังงา ตะกั่วทุ่ง เสี่ยงปานกลาง 
11 พังงา ตะกั่วป่า เสี่ยงปานกลาง 
11 พังงา คุระบุรี เสี่ยงปานกลาง 
11 พังงา ทับปุด เสี่ยงปานกลาง 
11 พังงา ท้ายเหมือง เสี่ยงต่ า 
11 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เสี่ยงปานกลาง 
11 ภูเก็ต กะทู้ เสี่ยงปานกลาง 
11 ภูเก็ต ถลาง เสี่ยงต่ า 
11 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เสี่ยงปานกลาง 
11 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ เสี่ยงต่ า 
11 สุราษฎร์ธานี ดอนสัก เสี่ยงปานกลาง 
11 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เสี่ยงต่ า 
11 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน เสี่ยงปานกลาง 
11 สุราษฎร์ธานี ไชยา เสี่ยงปานกลาง 
11 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ เสี่ยงปานกลาง 
11 สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม เสี่ยงต่ า 
11 สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน เสี่ยงปานกลาง 
11 สุราษฎร์ธานี พนม เสี่ยงปานกลาง 
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11 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง เสี่ยงต่ า 
11 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร เสี่ยงปานกลาง 
11 สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม เสี่ยงปานกลาง 
11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เสี่ยงปานกลาง 
11 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ เสี่ยงต่ า 
11 สุราษฎร์ธานี พระแสง เสี่ยงต่ า 
11 สุราษฎร์ธานี พุนพิน เสี่ยงต่ า 
11 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี เสี่ยงปานกลาง 
11 สุราษฎร์ธานี วิภาวด ี เสี่ยงต่ า 
11 ระนอง เมืองระนอง เสี่ยงปานกลาง 
11 ระนอง ละอุ่น เสี่ยงปานกลาง 
11 ระนอง กะเปอร์ เสี่ยงต่ า 
11 ระนอง กระบุรี เสี่ยงปานกลาง 
11 ระนอง สุขส าราญ เสี่ยงต่ า 
11 ชุมพร เมืองชุมพร เสี่ยงปานกลาง 
11 ชุมพร ท่าแซะ เสี่ยงปานกลาง 
11 ชุมพร ปะทิว เสี่ยงปานกลาง 
11 ชุมพร หลังสวน เสี่ยงปานกลาง 
11 ชุมพร ละแม เสี่ยงปานกลาง 
11 ชุมพร พะโต๊ะ เสี่ยงปานกลาง 
11 ชุมพร สว ี เสี่ยงปานกลาง 
11 ชุมพร ทุ่งตะโก เสี่ยงปานกลาง 
12 สงขลา เมืองสงขลา เสี่ยงปานกลาง 
12 สงขลา สทิงพระ เสี่ยงปานกลาง 
12 สงขลา จะนะ เสี่ยงปานกลาง 
12 สงขลา นาทวี เสี่ยงปานกลาง 
12 สงขลา เทพา เสี่ยงปานกลาง 
12 สงขลา สะบ้าย้อย เสี่ยงสูง 
12 สงขลา ระโนด เสี่ยงปานกลาง 
12 สงขลา กระแสสินธุ์ เสี่ยงปานกลาง 
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12 สงขลา รตัภูมิ เสี่ยงปานกลาง 
12 สงขลา สะเดา เสี่ยงปานกลาง 
12 สงขลา หาดใหญ่ เสี่ยงปานกลาง 
12 สงขลา นาหม่อม เสี่ยงสูง 
12 สงขลา ควนเนียง เสี่ยงปานกลาง 
12 สงขลา บางกล่ า เสี่ยงปานกลาง 
12 สงขลา สิงหนคร เสี่ยงปานกลาง 
12 สงขลา คลองหอยโข่ง เสี่ยงปานกลาง 
12 สตูล เมืองสตูล เสี่ยงต่ า 
12 สตูล ควนโดน เสี่ยงปานกลาง 
12 สตูล ควนกาหลง เสี่ยงต่ า 
12 สตูล ท่าแพ เสี่ยงต่ า 
12 สตูล ละงู เสี่ยงต่ า 
12 สตูล ทุ่งหว้า เสี่ยงต่ า 
12 สตูล มะนัง เสี่ยงต่ า 
12 ตรัง เมืองตรัง เสี่ยงปานกลาง 
12 ตรัง กันตัง เสี่ยงต่ า 
12 ตรัง ย่านตาขาว เสี่ยงปานกลาง 
12 ตรัง ปะเหลียน เสี่ยงต่ า 
12 ตรัง สิเกา เสี่ยงปานกลาง 
12 ตรัง ห้วยยอด เสี่ยงต่ า 
12 ตรัง วังวิเศษ เสี่ยงปานกลาง 
12 ตรัง นาโยง เสี่ยงต่ า 
12 ตรัง รัษฎา เสี่ยงต่ า 
12 ตรัง หาดส าราญ เสี่ยงต่ า 
12 พัทลุง เมืองพัทลุง เสี่ยงปานกลาง 
12 พัทลุง กงหรา เสี่ยงปานกลาง 
12 พัทลุง เขาชัยสน เสี่ยงสูง 
12 พัทลุง ตะโหมด เสี่ยงปานกลาง 
12 พัทลุง ควนขนุน เสี่ยงปานกลาง 
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12 พัทลุง ปากพะยูน เสี่ยงปานกลาง 
12 พัทลุง ศรีบรรพต เสี่ยงปานกลาง 
12 พัทลุง ป่าบอน เสี่ยงปานกลาง 
12 พัทลุง บางแก้ว เสี่ยงปานกลาง 
12 พัทลุง ป่าพะยอม เสี่ยงปานกลาง 
12 พัทลุง ศรีนครินทร์ เสี่ยงสูง 
12 ปัตตานี เมืองปัตตานี เสี่ยงปานกลาง 
12 ปัตตานี โคกโพธิ์ เสี่ยงปานกลาง 
12 ปัตตานี หนองจิก เสี่ยงปานกลาง 
12 ปัตตานี ปะนาเระ เสี่ยงต่ า 
12 ปัตตานี มายอ เสี่ยงปานกลาง 
12 ปัตตานี ทุ่งยางแดง เสี่ยงสูง 
12 ปัตตานี สายบุรี เสี่ยงปานกลาง 
12 ปัตตานี ไม้แก่น เสี่ยงปานกลาง 
12 ปัตตานี ยะหริ่ง เสี่ยงสูง 
12 ปัตตานี ยะรัง เสี่ยงสูง 
12 ปัตตานี กะพ้อ เสี่ยงปานกลาง 
12 ปัตตานี แม่ลาน เสี่ยงสูง 
12 ยะลา เมืองยะลา เสี่ยงต่ า 
12 ยะลา เบตง เสี่ยงปานกลาง 
12 ยะลา บันนังสตา เสี่ยงสูง 
12 ยะลา ธารโต เสี่ยงสูง 
12 ยะลา ยะหา เสี่ยงสูง 
12 ยะลา รามัน เสี่ยงสูง 
12 ยะลา กาบัง เสี่ยงสูง 
12 ยะลา กรงปินัง เสี่ยงสูง 
12 นราธิวาส เมืองนราธิวาส เสี่ยงสูง 
12 นราธิวาส ตากใบ เสี่ยงปานกลาง 
12 นราธิวาส บาเจาะ เสี่ยงปานกลาง 
12 นราธิวาส ยี่งอ เสี่ยงปานกลาง 
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12 นราธิวาส ระแงะ เสี่ยงปานกลาง 
12 นราธิวาส รือเสาะ เสี่ยงปานกลาง 
12 นราธิวาส ศรีสาคร เสี่ยงปานกลาง 
12 นราธิวาส แว้ง เสี่ยงต่ า 
12 นราธิวาส สุคิริน เสี่ยงต่ า 
12 นราธิวาส สุไหงโก-ลก เสี่ยงปานกลาง 
12 นราธิวาส สุไหงปาดี เสี่ยงปานกลาง 
12 นราธิวาส จะแนะ เสี่ยงปานกลาง 
12 นราธิวาส เจาะไอร้อง เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร พระนคร เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร ดุสิต เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร หนองจอก เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร บางรัก เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร บางเขน เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร บางกะปิ เสี่ยงสูง 
13 กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร พระโขนง เสี่ยงสูง 
13 กรุงเทพมหานคร มีนบุรี เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง เสี่ยงต่ า 
13 กรุงเทพมหานคร ยานนาวา เสี่ยงสูง 
13 กรุงเทพมหานคร สัมพันธวงศ์ เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร พญาไท เสี่ยงสูง 
13 กรุงเทพมหานคร ธนบุรี เสี่ยงต่ า 
13 กรุงเทพมหานคร บางกอกใหญ่ เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร ห้วยขวาง เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร คลองสาน เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร ตลิ่งชัน เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร บางขุนเทียน เสี่ยงต่ า 
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เขตบริการสุขภาพ จังหวัด อ าเภอ ระดับความเสี่ยง 
13 กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร หนองแขม เสี่ยงสูง 
13 กรุงเทพมหานคร ราษฎร์บูรณะ เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร บางพลัด เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร ดินแดง เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร บึงกุ่ม เสี่ยงสูง 
13 กรุงเทพมหานคร สาทร เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร บางซื่อ เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร จตุจักร เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร ประเวศ เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร คลองเตย เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร สวนหลวง เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร จอมทอง เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง เสี่ยงต่ า 
13 กรุงเทพมหานคร ราชเทวี เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร วัฒนา เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร บางแค เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร หลักสี่ เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร สายไหม เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร คันนายาว เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร สะพานสูง เสี่ยงสูง 
13 กรุงเทพมหานคร วังทองหลาง เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร คลองสามวา เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร บางนา เสี่ยงปานกลาง 
13 กรุงเทพมหานคร ทวีวัฒนา เสี่ยงต่ า 
13 กรุงเทพมหานคร ทุ่งครุ เสี่ยงต่ า 
13 กรุงเทพมหานคร บางบอน เสี่ยงปานกลาง 

 


