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ข้อมูลสําหรับส่ือมวลชน 

 

นํา้ท่วม ต้นธารแห่ง “โรคระบาด” 

 
ภยัพิบัติธรรมชาติเป็นหายนะท่ีมนุษยต์อ้งเผชิญชะตากรรมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ทั้ งอุทกภยั วาตภยั      

ภยัแลง้ หรือสึนามิ ท่ีผา่นมา ประเทศไทยเป็นหน่ึงในพ้ืนท่ีท่ีประสบกบัภยัพิบติัในรูปแบบต่างๆ  มาอยา่งต่อเน่ือง 

และความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนมีแนวโนม้จะทวคีวามรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะผลกระทบจากอุทกภยัหรือนํ้ าท่วม 

รอบปีท่ีผ่านมา นํ้ าท่วมนับเป็นภยัธรรมชาติท่ีสร้างบาดแผลให้กับคนไทยค่อนข้างรุนแรง เพราะ

นอกจากความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่ามหาศาลแลว้ ผลกระทบท่ีตามมากบันํ้ าท่วม ท่ีตอ้งช่วยกนั

ดูแลและเฝ้าระวงัอยา่งมากคือ โรคระบาด ท่ีแพร่กระจายเป็นวงกวา้ง 

 

โรคระบาดหลงันํา้ท่วม 

นํ้ าท่วมเป็นช่วงเวลาท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคติดต่อ  เพราะนํ้ าท่วมเป็น

ตวัการสําคญัในการนําพาส่ิงสกปรกท่ีเคยถูกเก็บอย่างมิดชิดให้แพร่กระจายออกไปเป็นวงกวา้ง นอกจากน้ี        

นํ้ าท่วมยงัทาํลายถ่ินอาศยัของสัตวแ์ละแมลง ทาํให้พาหะนาํโรคเหล่าน้ีหนีมาอยู่ปะปนกบัผูค้น ซ่ึงเป็นสาเหตุ

สาํคญัของโรคติดต่อต่างๆ 

โรคท่ีพบบ่อยหลังนํ้ าลด ได้แก่ โรคผิวหนัง โรคจากระบบทางเดินอาหาร โรคตาแดง ไข้หวัด 

ไขเ้ลือดออก และโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉ่ีหนู เป็นตน้ 

 

ตาแดง โรคสุดฮิตหลงันํา้ลด 

จากการศึกษาผูป่้วยโรคต่างๆ หลงัสภาวะนํ้ าท่วมจากการให้บริการของสถานบริการสุขภาพ ปี 2549 

โดยกระทรวงสาธารณสุข พบวา่ พ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยั 47 จงัหวดั มีผูป้ระสบภยัท่ีมารับการรักษา

จากสถานพยาบาลดว้ยอาการต่างๆ โดยโรคท่ีพบมากท่ีสุดคือ โรคตาแดง มีจาํนวนมากถึง 9,138 ราย รองลงมา  

คือ อุจจาระร่วง 5,218 ราย และไขห้วดัใหญ่ 2,212 ราย (ดงัภาพท่ี 1) 

ส่วนโรคท่ีพบได้บ่อยคร้ัง  คือ งูและสัตว์มีพิษกัด อาหารเป็นพิษ บิด ตับอักเสบ ไข้เลือดออก              

เลปโตสไปโรซิส และไขไ้ทฟอยด ์
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ภาพที ่1 จาํนวนผู้ป่วยโรคต่างๆ หลงัสภาวะนํา้ท่วมจากการให้บริการของสถานบริการสุขภาพ ปี 2549 
 

 
ทีม่า : การเฝ้าระวงัโรคและภัยจากภาวะอุทกภัย สาํนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

อ้างใน http://203.157.15.4/disaster/flood/index.php 

 

ทางเดินหายใจ อกีโรคร้ายทีต้่องเฝ้าระวงั 

จากสถานการณ์นํ้ าท่วมและดินโคลนถล่มใน 10 จงัหวดัภาคใตค้ร้ังล่าสุด ปี 2554 ขอ้มูลจากการออก

ตรวจของหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี หลงัเกิดสภาวะนํ้ าท่วม จาํนวน 1,365 คร้ัง มีผูม้ารับบริการจาํนวน 29,414 ราย 

พบวา่ มีผูป่้วยเป็นโรคทางเดินหายใจ ร้อยละ 48.7 รองลงมาคือ นํ้ ากดัเทา้ ร้อยละ 31.9   

ส่วนอาการเจ็บป่วยอ่ืนๆ ท่ีสามารถพบได ้คือ ปวดเม่ือย ร้อยละ 12.0 ผิวหนงัอกัเสบ ร้อยละ 1.84 และ

ผื่นคนั ร้อยละ 1.77 (ดงัภาพท่ี 2) 
 

ภาพที ่2 จาํนวนผู้ป่วยโรคต่างๆ หลงัสภาวะนํา้ท่วม โดยการให้บริการของหน่วยแพทย์เคลือ่นที ่ปี 2554 
 

 

 
 

ทีม่า : การเฝ้าระวงัโรคและภัยจากภาวะอุทกภัย สาํนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

อ้างใน http://203.157.15.4/disaster/flood/index.php 
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สาํหรับปี 2549 ขอ้มูลการให้บริการของหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี พบวา่ โรคท่ีพบมากในกลุ่มผูป้ระสบ 

อุทกภยัคือ โรคผิวหนงัและบาดแผลมีจาํนวน 52,529 ราย โรคทางเดินหายใจมีจาํนวน 52,083 ราย และโรคผื่น

และมีไขจ้าํนวน 30,192 ราย (ดงัภาพท่ี 3) 

 

ภาพที ่3 จาํนวนผู้ป่วยโรคต่างๆ หลงัสภาวะนํา้ท่วมโดยการให้บริการของหน่วยแพทย์เคลือ่นที ่ปี 2549 

 

 
 

ทีม่า : การเฝ้าระวงัโรคและภัยจากภาวะอุทกภัย สาํนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

อ้างใน http://203.157.15.4/disaster/flood/index.php 

 

ส่วนโรคระบบทางเดินอาหาร โรคตาแดง และอาการป่วยเป็นไข้และมีอาการทางระบบประสาท       

เป็นกลุ่มโรคท่ีพบไดบ่้อยเช่นกนั 

หลังเหตุการณ์ภยัพิบัติผ่านพน้ไป หลายหน่วยงานด้านสาธารณสุขต่างออกตรวจสุขภาพ และให ้   

ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระสบภยัอยา่งเตม็ท่ี  

 

ทีสํ่าคญัทีสุ่ด หากเราดูแลสุขภาพและรู้จักวิธีการป้องกันก่อนเจ็บป่วยก็ช่วยให้เราพร้อมจะฝ่าปัญหาใน

ยามเกดิภัยพบิัต ิ  

 

 

ย้อนรอยเหตุการณ์นํา้ท่วมเมืองไทย 

ยอ้นหลงัไปเกือบคร่ึงศตวรรษ ประเทศไทยเคยประสบกบัเหตุการณ์นํ้ าท่วมหลายต่อหลายคร้ัง โดย

เหตุการณ์คร้ังสาํคญัเกิดข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2485 ในคร้ังนั้นทาํใหถ้นนและบา้นเรือนในกรุงเทพมหานครตอ้งจมอยู่

ในนํ้ า มาจนถึงทศวรรษน้ีนํ้ าท่วมก็ยงัเป็นปัญหาท่ีสร้างความเสียหายต่อทรัพยสิ์นและชีวิตของประชาชนใน

อีกหลายพ้ืนท่ี  
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• อุทกภยัในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2526 ซ่ึงเกิดนํ้ าท่วมขงันานถึง 4 เดือน รวมไปถึงในปี 2538 

และ ปี 2545 

• ภยัพิบติัท่ี ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช ในวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2531 ทาํให้ชาวบา้น 

เสียชีวิตกว่า 700 ราย และเกิดพายุต่าง ๆ และอุทกภยัรุนแรงเกือบทุกคร้ัง โดยเฉพาะในปีน้ี       

(พ.ศ. 2554) 

• นํ้ าท่วมใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ถึง 3 คร้ังในปี 2543 ปี 2548 และ ปี 2553 สร้างความเสียหาย

มหาศาลโดยเฉพาะปี พ.ศ. 2543 มีผูเ้สียชีวิต 26 ราย และมูลค่าความเสียหายเกือบ 2,000 ลา้น

บาท 

• อุทกภยัจากพายอีุรา  จ.อุบลราชธานี เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2533 สร้างความเสียหายประมาณ 6,000 

ลา้นบาท 

• อุทกภยัในประเทศไทย ปี 2553 ระยะเวลายาวนานถึง 3 เดือน (วนัท่ี 10 ตุลาคม - 14 ธนัวาคม) มี

ผูเ้สียชีวติทัว่ประเทศ 180 ราย มีพ้ืนท่ีท่ีประสบภยัถึง 39 จงัหวดั ประชาชนไดรั้บความเดือดร้อน

กวา่ 7 ลา้นคน 

• อุทกภยัภาคใต ้10 จงัหวดั ปี 2554 มีพ้ืนท่ีไดรั้บความเสียหาย 100 อาํเภอ 651 ตาํบล 5,430 

หมู่บา้น มีประชากรท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจาํนวน  2,094,595 คน หรือประมาณ 628,998 

ครัวเรือน ไดแ้ก่ นครศรีธรรมราช พทัลุง สุราษฎร์ธานี ตรัง ชุมพร สงขลา กระบ่ี พงังา 

นราธิวาส และสตูล  ขอ้มูลเบ้ืองตน้ บา้นเรือนราษฎรไดรั้บความเสียหายทั้งหลงั 813 หลงั 

เสียหายบางส่วน 16,664  หลงั  ถนน 6,013 สาย ท่อระบายนํ้ า 922 แห่ง ฝาย/ทาํนบ 227 แห่ง 

สะพาน/คอสะพาน 748 แห่ง วดั/โรงเรียน/มสัยดิ 694 แห่ง และมีผูเ้สียชีวติ 64 ราย  

 

 

  

ทีม่า :  เผา่ไทย สินอาํพล และสิริกร เคา้ภูไท สาํนกังานพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสารสุขภาพ. 


