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I. สภาพปัญหาและแนวนโยบาย
ในปี ๒๕๕๔ นี้ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่จังหวัดทางภาคเหนือตอนล่างไล่ลงมา
ตลอดจังหวัดตามลุ่มน้้าเจ้าพระยา ท้าให้มีประชาชนหลายล้านคนไร้ที่อยู่อาศัย จ้าเป็นต้องเข้ามาอยู่ในศูนย์พัก
พิงชั่วคราวของผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงสาธารณสุขมีแนวนโยบายให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่เหมาะสมใน
ศูนย์พักพิงที่ประกอบด้วยบริการทางการแพทย์ บริการการป้องกันควบคุมโรค บริการด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อม
และบริการด้านสุขภาพจิต โดยแบ่งตามขนาดจ้านวนประชากรดังนี้
ระดับเล็ก มีประชากรมาพักพิงน้อยกว่า ๕๐๐ คน ให้มีหน่วยสาธารณสุขหมุนเวียนมาบริการเป็น
รายวัน
ระดั บกลาง มีประชากรมาพักพิ ง ระหว่ าง ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ คน ให้ มีหน่ วยสาธารณสุข ประจ้ า
ตลอดเวลาแต่ไม่มีโรงพยาบาลสนาม
ระดับใหญ่ มีประชากรมาพักพิงมากกว่า ๑,๐๐๐ คน ให้มหี น่วยสาธารณสุขและโรงพยาบาลสนามที่
สามารถดูแลผู้ป่วยได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
กรมควบคุมโรคได้รับมอบหมายให้จัดบริการด้านการป้องกันควบคุมโรค ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม
หลัก ๓ ประการ ได้แก่ การเฝ้าระวัง การป้องกัน และการให้ความรู้ด้านการควบคุมโรคแก่ผู้พักพิง
เอกสารนี้เ ป็น แนวทางในการด้ า เนิ นงานด้า นการป้อ งกั นควบคุม โรคโดยสั ง เขป เพื่อ ให้ ผู้ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของกรมควบคุมโรคเอง หรือจากหน่วยงานอื่นๆ ที่มาร่วมรับผิดชอบ ได้ใช้เป็น
แนวปฎิบตั ิ ส้าหรับรายละเอียดต่างๆ สามารถหาได้ในภาคผนวก หรือ website ของกรมควบคุมโรค

II. การเฝ้าระวังโรค
แนวคิดสาคัญ ในกรณีที่เกิดอุทกภัยและประชาชนต้องละทิ้งบ้านเรือนของตนเองมาอยู่ในศูนย์
พักพิงชั่วคราว จะมีโอกาสเกิดโรคระบาดมากกว่าในกรณีที่ประชาชนยังอยู่ในบ้านของตนเอง
โรคระบาดที่ส้าคัญมักจะเป็นโรคที่มีอยู่เดิมก่อนน้้าท่วมในพื้นที่ รวมถึงโรคที่อยู่ในพื้นที่อื่นและมี
คนใหม่น้าเข้ามา การเฝ้าระวังโรคเป็นเครื่องมือส้าคัญ ในการประเมินความเสี่ยงตรวจจับการ
ระบาดและรีบท้าการสอบสวนหาสาเหตุ และปรับปรุงการป้องกันโรคเพื่อลดความเสี่ยงต่อการ
ป่วยและการเสียชีวิตจากสาเหตุที่ป้องกันได้
กิจกรรมที่สาคัญ ประกอบด้วย
๑) การส ารวจอย่ า งรวดเร็ ว เพื่ อ ประเมิ น ความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคระบาด (Rapid
assessment for outbreak-prone conditions) ประกอบด้วยการประเมินเชิงปริมาณเพื่อ
ดูความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและบริบทที่เกี่ยวข้อง โดยดูเรื่องน้้าดื่ม น้้าใช้ ส้วม อาหาร ความ
ปลอดภัย จ้านวนเด็กและหญิงตั้งครรภ์ที่ควรให้ความส้าคัญเป็นพิเศษ แรงงานต่างด้าว ผู้ป่วย
โรคเรื้อรังที่ต้องรักษาต่อเนื่อง และการประเมินเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์อย่างง่ายๆ จาก
ผู้มาพักพิง ผู้น้าชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์พักพิง ในเรื่อง การกินอาหารปรุงสุก การดื่ม
น้้า การใช้น้า การถ่ายอุจจาระ การก้าจัดขยะ การโดนยุง กัด และการเข้าถึง ระบบบริการ
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สาธารณสุข ทั้งนี้ควรท้าการประเมินสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และส่งให้ส้านักงานป้องกันควบคุม
โรคเขต และส้ า นั ก ระบาดวิ ท ยาที่ outbreak@health.moph.go.th หรื อ Fax 025918579 วิธีการและเครื่องมือใน Website ส้านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
๒) การเฝ้าระวังเหตุการณ์ (Event-based surveillance) เป็นการเฝ้าระวังการบาดเจ็บและ
การป่วยที่มีจ้านวนมากผิดปกติ โดยไม่จ้าเป็นต้องเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคล โรคที่เฝ้าระวังเป็น
พิเศษเนื่องจากมีโอกาสระบาดได้มี ๑๐ โรคได้แก่ โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ ถ่ายเป็น
มูกเลือด ไข้ฉี่หนู ไข้เลือดออก การติดเชื้อทางเดินหายใจ ตาแดง ไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก
และการป่วยเป็นกลุ่มก้อนด้วยอาการคล้ายๆ กัน ควรสรุปจ้านวนผู้ป่วยในแต่ละโรคเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาว่าพบเหตุการณ์ผิดปกติอะไรหรือไม่ ส่งให้กับโรงพยาบาลต้นสัง กัด
หรือส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ รวบรวมส่งผู้รับผิดชอบที่ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อ
ส่ง ต่ อ ให้ กั บ ส้ า นั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคเขต และส้ า นั ก ระบาดวิ ท ยาทราบโดยส่ ง ทาง
internet ที่ outbreak@health.moph.go.th หรือ Fax 02-5918579
๓) การสอบสวนและการคุมการระบาดเบื้องต้น
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลการเฝ้าระวังตามข้อ ๒ และพบหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์เจ็บป่วยผิดปกติ
เช่น มีจ้านวนมาก หรือในบางกรณีแม้มีเพียงรายเดียว เช่น ไข้เลือดออก ไข้ฉี่หนู ถ่ายเป็นมูก
เลือด อาหารเป็นพิษ ก็จ้าเป็นต้องสอบสวนเบื้องต้นเพื่อให้ทราบสาเหตุว่าติดจากในศูนย์พัก
พิงหรือติดจากข้างนอก โดยควรด้าเนินการในวันเดียวกัน และรีบท้าการคุมการระบาด
เบื้องต้น (Containment) โดยการตัดช่องทางการแพร่ เช่นการแยกผู้ป่วย การระงับการ
แจกจ่ายอาหารหรือน้้าดื่มที่ปนเปื้อน การปรับปรุงสุขาภิบาล การเร่งก้าจัดยุงน้าโรค ฯลฯ

III. การป้องกันโรค
แนวคิดสาคัญ โรคต่างๆ สามารถป้องกันได้หรือลดความเสี่ยงลงได้ ความเสี่ยงที่ส้าคัญในภาวะ
ที่เกิดอุทกภัยและประชาชนมาอยู่อาศัยรวมกันในศูนย์พักพิง ประกอบด้วย ความเสี่ยงในเรื่อง
อาหาร น้้ า สุ ข าภิ บ าล เรื่ อ งยุ ง น้ า โรค และเรื่ อ งการขาดการรั บ ประทานยาประจ้ า วั น อั น
เนื่องมาจากโรคประจ้าตัว หรือการไม่ได้รับวัคซีนตามก้าหนด การประเมินความเสี่ยงต่อการ
ระบาดของโรคตามที่ ก ล่า วมาแล้ ว จะท้ า ให้ ท ราบว่ าควรจะต้ องก้ าจั ด หรื อ ลดความเสี่ย งใด
ขณะเดียวกันการให้ความเอาใจใส่ว่า มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ขาดยาและพยายามช่วยให้มียาทาน
ต่อเนื่องได้จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการก้าเริบของโรค การดื้อยา การแพร่เชื้อ และการเสียชีวิต
โดยไม่จ้าเป็น การด้าเนินงานในส่วนนี้ต้องอาศัยความร่วมมือกับการบริการทางการแพทย์ การ
บริการด้านสุขอนามัย และการบริการด้านสุขภาพจิต
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กิจกรรมสาคัญ
๑) การควบคุมโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
 มีเด็กจ้านวนมากที่เคลื่อนย้ายอพยพเข้าไปศูนย์พักพิง และหลายคนอาจไม่ได้รับวัคซีนตาม
ก้าหนด ดังนั้น เจ้าหน้าที่สุขภาพควรตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนของเด็กที่อยู่ในศูนย์พัก
พิง และให้ ค้า แนะน้ าแก่ผู้ ปกครองให้ น้า บุต รหลานไปรั บวั คซี นหลัง จากน้้ าลด หรื อหาก
สามารถท้าได้ให้จัดให้มีบริการวัคซีนในกรณีที่ต้องอยู่ในศูนย์พักพิง เป็นเวลานานเช่นเป็น
เดือน
 หญิงตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ทุกราย ควรได้รั บการตรวจครรภ์เป็นประจ้า และได้รับวัคซีน
ป้องกันบาดทะยัก รวมทั้งบริการต่างๆ ให้ครบถ้วน ส้าหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีประวัติเป็นพาหะ
ไวรัสตับอักเสบ บี ควรต้องติดตามให้มั่นใจว่าเด็กทารกที่เกิดจากแม่กลุ่มนี้ ต้องได้รับวัคซีน
ตับอักเสบ บี ตามเกณฑ์มาตรฐาน
 ในกรณีมีการระบาดของโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน จะต้องด้าเนินการควบคุมโรคทันที
ในบางกรณี การให้วัคซีนแก่กลุ่มเสี่ยงต่างๆ อาจเกิดประโยชน์หากด้าเนินการได้รวดเร็ว เช่น
การระบาดของโรคหัด หากด้าเนินการได้ภายใน ๗๒ ชั่วโมงหลังพบผู้ป่วย
๒) ปัญหาเอดส์ ผู้ติ ดเชื้อเอชไอวี ที่ไ ด้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส และผู้ป่วยวัณโรคที่อยู่ใ น
ระหว่างการรักษา เป็นผู้ที่ต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง เป็นประจ้าทุกวัน อย่างไรก็ตาม ใน
ภาวะที่ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยต้องอพยพออกจากบ้านเรือน และมาพักค้างในศูนย์อพยพ หลายราย
อาจไม่ได้น้ายาติดตัวมาด้วย หรือ ยาที่มีรับประทานอยู่ก็อาจจะใกล้หมด และถึง ก้าหนดนัดที่
จะต้องไปรับยาครั้งต่อไป แต่บุคคลเหล่านี้อาจไม่สามารถเดินทางไปรับยาได้ด้วยตนเอง หรือ ไม่
ทราบว่าจะไปรับยาได้ที่ใด จึงควรด้าเนินการ
 ประชาสั มพั นธ์ใ ห้ป ระชาชนในศูน ย์พัก พิง ทราบแหล่ ง ข้ อมูล ที่จ ะติด ต่อ ประสานงานกั บ
เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงานโรงพยาบาล เพื่ออ้ านวยความสะดวกในการติดต่อเพื่ อขอรับยา
ต่อเนื่อง
 ในกรณีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยขอความช่วยเหลือ ให้พิจารณาสนับสนุนการประสานงาน และ
พยายามติดต่อขอรับยาจากโรงพยาบาลเพื่อน้ามาให้ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย
 ในการด้าเนินงานช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยวัณโรค เจ้าหน้าที่สุขภาพควรค้านึงถึง
เรื่องการรักษาความลับของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย
๓) การป้องกันการแพร่ของวัณโรค และ โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจในศูนย์พักพิง
 ประชาสัมพันธ์และให้ค้าแนะน้าแก่ประชาชนที่มาพักอาศัยในศูนย์พักพิงให้ดูแลรักษาร่างกาย
ให้อบอุ่น และการอนามัยส่วนบุคคล เช่น การล้างมือ การไม่ใช้สิ่ง ของร่วมกัน การปิดปาก
และจมูกเมื่อไอจาม เป็นต้น
 จัดหา และ สนับสนุนวัสดุที่จ้าเป็นให้แก่ประชาชน ให้สามารถดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อป้องกัน
โรคติดต่ อระบบทางเดิ นหายใจได้ เช่น การจัด ให้มี ที่ล้ างมื อ สบู่ หน้า กากอนามั ย อย่า ง
เพียงพอ
 ในกรณีมีผู้ป่วยสงสัยเป็นวัณโรค ควรส่งตรวจเสมหะ และติดตามผล
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๔) การลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระยะน้้าท่วมเฉียบพลันและระยะน้้าท่วมขัง ผู้ป่วยโรคเรื้อรังหลาย
โรค รวมทั้งคนชรา ผู้พิการ ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ในระยะที่น้าท่วมเฉียบพลัน และน้้า
ท่วมขัง ผู้ป่วยโรคเรื้อรังบางโรค เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหืด และอื่นๆ
อาจมีอ าการรุน แรงขึ้น เนื่อ งจากความเครี ยดที่มี ผลจากภาวะน้้า ท่ว ม ดั ง นั้ น เจ้ าหน้า ที่
สุขภาพควรติดตามดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิด ให้ค้าแนะน้าแก่ผู้ป่วยเพื่อให้ ลดความวิตก
กังวล รวมทั้งประสานกับหน่วยบริการทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างต่อเนื่อง
๕) การลดปัญหาจากยุงรวมถึงโรคไข้เลือดออก
 จัดหามุ้งให้ประชาชนได้ใช้อย่างทั่วถึง หากมีจ้านวนมุ้งจ้ากัด ควรให้แก่ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก
หญิงตั้งครรภ์ และ คนชรา
 ใช้ยาทาไล่ยุง
 ส้ารวจและก้าจัดแหล่งเพาะพันธ์อันเกิดจากขยะ โฟม ภาชนะบรรจุน้าต่างๆ
 พ่นก้าจัดยุงในบริเวณที่พักพิง สัปดาห์ละครั้ง (ถ้าท้าได้)
 หากพบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ หรือมาเลเรีย ให้รีบรายงานและสอบสวน
โรคเบื้องต้น
๖) การควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้า
 แนะน้าให้ประชาชนรับประทานอาหารและน้้าดื่มที่สะอาดเท่านั้น
 จัดหา และสนับสนุนให้ประชาชนได้รับประทานอาหารและน้้าดื่มที่สะอาดอย่างเพียงพอ
 หากพบการระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน้้า ให้ด้าเนินการสอบสวนและควบคุม
โรคทันที

IV. การให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองแก่ผู้อยู่ในศูนย์พักพิง
แนวคิดสาคัญ การป้องกันโรคต่างๆ ต้องด้าเนินงานทั้งในระดับชุมชนและในระดับบุคคล
การให้สุขศึกษาและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคที่จ้าเป็นจึงเป็นพื้นฐานส้าคัญ การให้ความรู้แก่
ประชาชนควรเน้นพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งสามารถสรุปสิ่งที่ส้าคัญได้ ๑๐ ประการ ได้แก่
๑) เมื่อต้องออกไปท้ากิจกรรมที่สัมผัสน้้า ควรสวมเสื้อชูชีพ (ซื้อ หรือ ดัดแปลง) งดการลุย
น้้าที่ยาวนานเป็นชั่วโมง หากจ้าเป็นควรใส่รองเท้าบูท (หรือถุงพลาสติกดัดแปลง)
๒) กินอาหารร้อน ล้างมือบ่อยๆ
๓) ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อป่วย หรือไอใส่ต้นแขน
๔) รวบรวมเศษขยะและอุจจาระทิ้งในที่ก้าหนด
๕) ยารักษาโรคประจ้าตัวที่ทานทุกวัน (หัวใจ หลอดเลือด เบาหวาน ความดัน เอดส์ วัณโรค
ลมชัก) ต้องทานต่อเนื่อง
๖) ขอรับการฉีดวัคซีนตามก้าหนดที่หน่วยบริการ
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๗) รักษาตนเองเบื้องต้นเมื่อป่วย เช่น ดื่มน้้าตาลเกลือแร่เมื่อท้องเสีย ทานยาลดไข้ ใช้ยา
รักษาโรคน้้ากัดเท้า ยาที่จ้าเป็นได้มีการจัดเป็นชุด
๘) ปรึกษาหน่วยบริการที่ใกล้ที่สุดหากอาการไม่ดีขึ้น
๙) อึด ฮึด สู้ ไม่สิ้นหวัง และพยายามร่วมกิจกรรมทางสังคมที่ศูนย์พักพิงก้าหนด
กิจกรรมสาคัญ
๑) ให้ความรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
๒) หาอาสาสมัครช่วยกระจายความรู้

V. แหล่งข้อมูลและคาปรึกษา
Website: กรมควบคุมโรค www.ddc.moph.go.th
ปัญหาด้าน
การประเมินความเสี่ยง
ศูนย์พักพิง
การเฝ้าระวังโรคและ
สอบสวนโรค
โรคที่ป้องกันได้ด้วย
วัคซีน
โรคน้าโดยแมลง
โรคเอดส์
วัณโรค
โรคติดต่อทั่วไป
โรคเรื้อรัง

บุคคล

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

พญ. ดารินทร์ อารีย์โชคชัย

081-4987445

rinfetp@gmail.com

นพ.ปณิธี ธัมมวิจยะ

081-7168365

viewfetp@gmail.com

นพ. พรศักดิ์ อยู่เจริญ
นางพอพิศ
นพ. วิชัย สติมัย
ดร. คณัจฉรีย์ ธานิสพงศ์
ดร. ปิติ มงคลางกูล
นพ. สมยศ กิตติมั่นคง
พญ. ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์
นส. พรทิพย์ ยุกตานนท์
นพ. ภวงค์ศักดิ์ เหรียญไตรรัตน์
นายช้านาญ ยุงไธสง
นางพิริยา เหรียญไตรรัตน์
นพ. พรชนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
สพญ. อภิรมย์ พวงหัตถ์
พญ. ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย

081-4276276
081-6478831
0891885072
081-2790810
086-0029858
081-8759904
089-9206195
081-9256725
089-7843027
089-6640676
089-6987607
081-8394154
081-4999361
081-8207331

yoochareon@yahoo.com
porpit@health.moph.go.th
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kanut@yahoo.com
blacktuche@gmail.com
ksomyot@yahoo.com
cheewananl@gmail.com
gfaidscare@yahoo.co.th

tapanokr@yahoo.com
apiromp@yahoo.com
Chaisri_ncd@yahoo.com

