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ถึง ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดส่งรายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ 
และประเมินความเส่ียงต่อการระบาดของโรคติดต่อนำโดยยุงลายในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กระทรวงมหาดไทย 

เพื่อใช้ประโยชน์ไนการวางแผนดำเนินงานเฝ็าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ไม่ให้มีการแพร่ระบาด 
ในวงกว้าง เมื่อเข้าสู่ฤดูการระบาด กระทรวงมหาดไทยจึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก 
ป ีพ.ศ.๒๕๖๔ ดังกล่าว ไปยังหน่วยงานเครือข่ายในพ้ืนที ่เพื่อใช้ปรฺะโยชน์ในการวางแผนดำเนินงานป้องกัน 

และควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ทั้งนี ้กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ในการนี ้จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงขอส่งผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ป ีพ.ศ.๒๕๖๔ ดังกล่าว

. เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายต่อไป รายละเอียดปรากฏ 

ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการ

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๓๕ ๖๙๕๒
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กระทรวงมหาดไทย
ถนนย้ษฎางค์กทม.๑๐๖0๐ ' . 2^0^

สำนักงานชังุหวัด
เรี่อง ขอส่งรายงานสถานการณ์โรคชิดต่อนำโดยยุงลายและทารประเมินความเสี่ยงต่อการระบาตปี พ.ศ. ๖๕

เรียน พว่า'ราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ล่งมาด้วย ส่าเนาหนงสิอกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุต ที ่สธ ๐๔๑®.๔/๔๔๗® ลงวันที ่๗ ชันวาคม ๒๕๖๓

'•- ด้วยกระทรวงสาธารณสุข จัดส่งรายงานผลการวิเคราะร่!สถานการณ์และประเมินความเลี่ยง 
ต่อการระนาดของโรคลิดต่อนำโดยยุงลายในป ีพ.ศ. ๒๕๖๔ให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อใจประโยชน์ในการวางแผน 
ดำเนินงานเสาระวัง บีองกัน■และควบคุมโรคลิดต่อนำโดยยุงลาย ไม่ใท้ม่การแพร่วะบาดในวงกว้างเช่ือเข้าสู่ 
ฤดูการระบาด รายละเซีย่ดปรากฎตามสิ่งท่ีล่งมาด้วย

ในการนี ้กระทรวงมหาดไทยจึงขอความร่วมมืธจังหวัดเ.ชังผลการพยากรณ์โรคไข้เล็อดออก, 
ช ิพ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกส่าว ไปกังหน่วยงานเครือปายในระดับพื้นที ่เพื่อใข้ประโยชน์ในการวางแผนตำเนินงานบีองกัน 
คไบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย พื้งนี ้กระทรวงสารารณสุขได้แจังนายแพทย์สาธารณสุขจัง่หวัตทราบด้วยแล้ว (|
เ^ะสามารค่ดาวน์โหลศส่ิงที่ส่งมาด้วยได้ทางเว็บไชส ์สํฯบักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

http//www.ppb.moi.§o,th/rriidev01/ ห้วข้อ “หนังสือแร้งเรียน/ประชาสํมพ้นธ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาตำเนินการ

(นายนิรํต่น ์พงษ์สิทธิถ-ทรี) 
รองปลัดกระทรวงมหาตไทย ปฐบ้ตราชการนทน 

ปลัดกระทรวงมหาตไทย

วนท... 
เวลา.(I

สฺรนักงานปลัตกระทรวง
&นักนโยบายแสะแผน 
โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๖๓ ๕๖๔๔
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เท่นทีสุด
ที ่สธ ๐๔๑๑.๔/

ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานสถานการณ์โรคติดต,อนำโดยผุงลายและการประเมินความเสี่ยงต่อการระบาด 
ป ีพ.ค. ๒๕๖๔ ■< ^"'''^^

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย I *
ด้วยกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคได้ดำเนินการวิเคราะห์สถานการถี!แลัะบระเมน $ 

ความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดต่อนำโดยยุงลายไนป ึพ.ค. ๒๕๖๔ เพื่อโห่'หน่วยงานสาธารณสุขและ 6 

หน่วยงานเครือข่ายภายนอกกระทรวงสาธารณสุขได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนดำเนินงานเผ้าระวัง ‘ป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ไม่ให้มีการแพร่ระบาดในวงกว้างเมื่อเข้าสู่ฤดูการระบาด

.0

กระทรวงสาธารณสุข ขอส่งผลดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์และประเมีนความเส่ียงต่อ 
การระบาดของโรคติดต่อนำโดยยุงลาย โดยพบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเทศไทยมีโอกาสที่จะมีการแพร่ระบาด 
ของโรคติดต่อนำโดยยุงลายทั้ง๓ โรค เนื่องจากในบ้านและสถานที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก ่คาสนสถาน สถานที่ราชการ 

โรงเรียน โรงงาน โรงแรม และโรงพยาบาลหลายแห่งยังมีการสำรวจพบลูกนํ้ายุงลายซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ 
ที่ส่งผลต่อการแพร่ระบาด โดยมีรายละเอียดของแต่ละโรค ดังน้ี

๑. โรคไข้เลือดออก คาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยสะสมทั้งป ีประมาณ ๘๐,๐๐๐ - ๘๒,๐๐๐ ราย’ 
เริมมีแนวโน้มสูงขึ้นใน.เดือนเมษายนและสูงสุดในเดึอนกรกฎาคม ประมาณ ๑๓,๐๐๐■-๑๔,๐๐๐ ราย พื้นท่ี 
เลี่ยงสูงต่อการระบาดโรคไข้เลือดออกระดับอำเภอ มีจำนวน ๑๓๕' อำเภอ ใน ๔๗ จังหวัด กลุ่มเส่ียงต่อการป่วย 
เป็นเด็กวัยเรียน (๕ - ๑๔ ปี) ในขณะที่ผู้ใหญ่อาย ุ๓๕ ปีขึ้นไป มีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต โดยเฉพาะ 
ในผู้ที่เป็นโรคอ้วนและมีโรคประจำตัวเร้ือรัง เข่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และผู้สูงอายุ

๒. โรคไข้ปวดข้อยุงลาย คาดการณ์ว่าจะมีการระบาดอย่างต่อเนื่องทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
ส่วนใหญ่เป็นจังหวัดนอกพื้นที่ภาคใต ้และมีแนวโน้มพบผู้ป่วยมากในพ้ืนที่เขตเทศบาล โดยเฉพาะในอำเภอ 
ที่!นํเคยมีรายงานผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายในช่วง ๓ ปีท่ีผ่านมา สำหรับกลุ่มเสี่ยงเป็นวัยทำงาน (๒๕ - ๔๔ ปี) 

และเด็กวัยเรียน (๕ -๑๔ ปี)
๓. โรคติดเชื้อไวรัสชิกา คาดการณ์ว่ามีโอกาสพบผู้ป่วยจำนวนมากและอาจเกิดการระบาดได้ 

เนื่องจากเป็นโรคติดต่อที่เพิ่งเริมมีการระบาดในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ 
ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน โดยกลุ่มเสี่ยงเป็นหญิงวัยเจริญพันธุที่อาจดั้งครรภ์ ซึ่งทารกท่ีคลอดจากมารดาติดเชื้อไวรัสซิกา 

หรือทารกแรกเกิดที'อาจมีความสัมพันธ์กับมารดาติดเชีคไวรัสชิกา อาจพบภาวะแทรกช้อนร,นแรง 
คือ ความพิการทางสมองและระบบประสาท และความผิดปกติทางด้านพัฒนาการในภายหลัง 



- ๒ -

เพื่อเป็นการ'ป้องกันการระบาดโรคติดต่อนำโดยยุงลายไม่ให้มีการแพร่ระบาดในวงกว้าง เมื่อเข้าสู่ฤดูการระบาด 
จึงขอความร่วมมือในการแจ้งเดือนผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออกป ึ๖๕๖๔ ไปยังหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ 
รับผิดชอบของท่าน เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนดำเนินงานบ้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย 
ทั้งนี ้สามารถดาวน์โหลดรายงานสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลายและการประเมินความเสี่ยงต่อการระบๆด 

ป ีพ.ศ. ๖๕๖๔ และรายชื่ออำเภอเสี่ยงต่อการระบาดระบาดโรคไข้เลือดออกได้ที่เว็บไซต์กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 

(https://ddc.moph.go.th/dvb/) หรือ QR code

ซึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เก่ียวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

WQ๗ rnxqjS

โไ!. . แรวงสาธารณสุชิ
หัวหนากสุ่มภารกิจด้านพัเ!นาการสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดย.แมลง 
โทร. ๐ ๖๕๙๐ ๓๑๐๓ - ๕ 
โทรสาร ๐ ๒๕๙๑ ๘๔๓๓

รายงานสถานการณ์ฯ

สำเนาส่ง กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

https://ddc.moph.go.th/dvb/


หน่วยงานที่ส่งรายงานพยากรณ์โรค ป ี๒๕๖๔

ต. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑-®๒ และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
๓. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี ๑-®๓

สำเนาส่ง ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๔. หน่วยงานภายนอกกกระทรวงสาธารณสุข

■ เรียน ปลัดกระทรวงกลาโหม

สำเนาส่ง สำนักงานแพทย ์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

■ เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำเนาส่ง กรมการปกครอง
กรมส่งเสริมการปกครองห้องถ่ิน

■ เรียน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

สำเนาล่ง กรมการศาสนา
■ เรียน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

สำเนาส่ง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
■ เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำเนาส่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

■ เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนาส่ง กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุพืช
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

■ เรียน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีหา

สำเนาส่ง กรมการท่องเที่ยว

■ เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม

■ เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สำเนาล่ง สำนักอนามัย

สำนักการศึกษา 
สำนักการแพทย์

■ เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำเนาส่ง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ' .


