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ระดับพืน้ที่ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019

กรุงเทพมหานคร  กาญจนบุรี  ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา  ตาก  นครปฐม  นครนายก  นครราชสีมา  นราธิวาส  
นนทบุรี  ปทุมธานี  ประจวบคีรีขันธ์  ปราจีนบุรี  ปัตตานี  พระนครศรีอยุธยา  เพชรบุรี  เพชรบูรณ์  ยะลา  
ระยอง  ราชบุรี  ลพบุรี  สงขลา  สิงห์บุรี  สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สระบุรี  สุพรรณบุรี  
และอ่างทอง

พื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด
29 จังหวัด

กาฬสินธุ์ ก าแพงเพชร  ขอนแก่น จันทบุรี  ชัยนาท  ชัยภูมิ  ชุมพร  เชียงราย  เชียงใหม่  ตรัง  ตราด 
นครศรีธรรมราช นครสวรรค์  บุรีรัมย์ พัทลุง  พิจิตร  พิษณุโลก  มหาสารคาม  ยโสธร  ระนอง ร้อยเอ็ด 
ล าปาง ล าพูน  เลย  ศรีสะเกษ สกลนคร  สตูล  สระแก้ว  สุโขทัย  สุรินทร์ หนองคาย  หนองบัวล าภู 
อุตรดิตถ์ อุทัยธานี  อุดรธานี  อุบลราชธานี  และอ านาจเจริญ

พื้นที่ควบคุมสูงสุด
36 จังหวัด

กระบี่ นครพนม  น่าน  บึงกาฬ พะเยา  พังงา  แพร่  ภูเก็ต  มุกดาหาร  แม่ฮ่องสอน และสุราษฎร์ธานีพื้นที่ควบคุม
11 จังหวัด
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หลักการกระจาย Antigen Test Kit 
จ านวน 8.5 ล้านชดุ

จัดสรรให้กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ล้านชดุ

จัดสรรให้กับจังหวัดที่เหลือ 76 จังหวัด จ านวน 6 ล้านชดุ

จัดล าดับการจัดส่งโดยเรียงจากกลุ่มพื้นที่สีแดงเขม้
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ส ารองคงคลัง เพื่อจัดสรรตามสถานการณ์ จ านวน 1.5 ล้านชุด01
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< 0.5 ล้านคน 40,000 ชุด

> 0.5-0.8 ล้านคน 60,000 ชุด

> 0.8-1.0 ล้านคน 70,000 ชุด 

> 1.0 -1.3 ล้านคน 80,000 ชุด

> 1.3 ล้านคน 90,000 ชุด

ขั้นต่ า

จังหวัดละ 40,000 ชุด

จ านวนประชากร1 3พื้นทีร่ะบาด

Top up ในพื้นที่
สแีดงเข้ม
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กรอบการจดัสรร ใน 76 จังหวดั
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แผนการจดัสรร Antigen Test Kit ภาพรวม

หมายเหตุ
1. จัดสรรขั้นต่ าจังหวัดละ 40,000 ชุด
2. จัดสรรให้ กทม. 1,000,000 ชุด

พื้นที่ จ านวน (ชุด) ก าหนดการจดัส่ง
จังหวัดพื้นทีส่ีแดงเขม้ 29 จังหวัด 2,000,000 รอบท่ี 1

รอบที่ 2

เพิ่มเติมจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม 
จังหวัดพื้นทีส่ีแดง 30 จังหวัด

4,000,000 รอบท่ี 3
รอบท่ี 4
รอบท่ี 5
รอบที่ 6

เพิ่มเติมจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม (กทม.) 
จังหวัดพื้นทีส่ีแดง 6 จังหวัด
จังหวัดพื้นทีส่ีส้ม 11 จังหวัด

1,000,000 รอบท่ี 7

ส ารอง เพื่อจัดสรรตามสถานการณ์ 1,500,000



กลุ่มสแีดงเขม้

จังหวดั
จ านวน
(ชุด)

จังหวดั
จ านวน
(ชุด)

นนทบรุี 140,000 สุพรรณบุรี 100,000

ปทุมธานี 140,000 นครนายก 80,000

พระนครศรีอยุธยา 140,000 กาญจนบรุี 100,000

นครปฐม 140,000 ตาก 100,000

สมุทรสาคร 140,000 ประจวบคีรีขันธ์ 80,000

ชลบุรี 140,000 ปราจีนบุรี 80,000

ฉะเชิงเทรา 120,000 เพชรบุรี 80,000

สมุทรปราการ 140,000 เพชรบูรณ์ 100,000

ปัตตานี 80,000 ราชบุรี 100,000

ยะลา 80,000 ลพบุรี 100,000

นราธิวาส 100,000 สิงห์บุรี 80,000

สงขลา 140,000 สมุทรสงคราม 80,000

นครราชสีมา 160,000 สระบุรี 100,000

ระยอง 100,000 อ่างทอง 80,000

กลุ่มสแีดง

จังหวดั
จ านวน
(ชุด)

จังหวดั
จ านวน
(ชุด)

จังหวดั
จ านวน
(ชุด)

ก าแพงเพชร 60,000 เลย 70,000 หนองบวัล าภู 60,000

ขอนแก่น 90,000 กาฬสินธุ์ 80,000 อุตรดิตถ์ 60,000

เชียงราย 80,000 สุโขทัย 60,000 อุทัยธานี 40,000

เชียงใหม่ 90,000 พัทลุง 60,000 อุดรธานี 90,000

ยโสธร 60,000 ระนอง 40,000 อุบลราชธานี 90,000

มหาสารคาม 70,000 ล าพูน 40,000 จันทบุรี 70,000

นครศรีธรรมราช 90,000 ศรีสะเกษ 90,000 พิษณุโลก 70,000

นครสวรรค์ 80,000 สุรินทร์ 90,000 อ านาจเจริญ 40,000

บุรีรัมย์ 90,000 ตราด 40,000 สระแก้ว 60,000

พิจิตร 60,000 ชัยนาท 40,000 ล าปาง 70,000

ชัยภูมิ 80,000 สกลนคร 80,000 ตรัง 60,000

ร้อยเอ็ด 80,000 หนองคาย 60,000 สตูล 40,000

ชุมพร 40,000

กลุ่มสสีม้

จังหวดั
จ านวน
(ชุด)

กระบี่ 40,000

นครพนม 60,000

น่าน 40,000

บึงกาฬ 40,000

พะเยา 40,000

พังงา 40,000

แพร่ 40,000

ภูเก็ต 60,000

มุกดาหาร 40,000

แม่ฮ่องสอน 40,000

สุราษฎร์ธานี 70,000

แผนการจดัสรร Antigen Test Kit รายจงัหวดั
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ข้อเสนอ

จังหวัดและ กทม. ควรจัดท าแผนการกระจาย Antigen Test Kit 

จังหวัดและ กทม. จัดท าแผนการจัดระบบบริการรองรับผู้ป่วย 
กรณีที่มีผลบวก

ควรมีการจัดอบรม/สื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์
ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการระดับปฐมภูมิ
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จังหวดัและ กทม. จัดท าแผนการกระจาย Antigen Test Kit 

จังหวดัและ กทม. จัดท าแผนการจดัระบบบรกิารรองรบัผูป้่วย 
กรณีที่มผีลบวก

ควรมีการจดัอบรม/สื่อใหค้วามรูแ้กบุ่คลากรทางการแพทย์
ที่ปฏิบัตงิานในสถานบรกิารระดบัปฐมภมูิ



กองบริหารการสาธารณสุข
HEALTH ADMINISTRATION DIVISION


