ข้ อมูลสําหรับสื่อมวลชน

นํา้ ท่ วม ต้ นธารแห่ ง “โรคระบาด”
ภัยพิบัติธรรมชาติเป็ นหายนะที่ มนุ ษย์ตอ้ งเผชิ ญชะตากรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งอุทกภัย วาตภัย
ภัยแล้ง หรื อสึ นามิ ที่ผา่ นมา ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในพื้นที่ที่ประสบกับภัยพิบตั ิในรู ปแบบต่างๆ มาอย่างต่อเนื่ อง
และความสูญเสี ยที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มจะทวีความรุ นแรงมากขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบจากอุทกภัยหรื อนํ้าท่วม
รอบปี ที่ ผ่า นมา นํ้า ท่ วมนับ เป็ นภัย ธรรมชาติ ที่สร้ างบาดแผลให้กับคนไทยค่ อนข้างรุ น แรง เพราะ
นอกจากความสู ญเสี ยทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่ มีมูลค่ามหาศาลแล้ว ผลกระทบที่ตามมากับนํ้าท่วม ที่ ตอ้ งช่วยกัน
ดูแลและเฝ้ าระวังอย่างมากคือ โรคระบาด ที่แพร่ กระจายเป็ นวงกว้าง

โรคระบาดหลังนํา้ ท่ วม

นํ้าท่ วมเป็ นช่วงเวลาที่ มีโอกาสเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคติดต่อ เพราะนํ้าท่วมเป็ น
ตัวการสํา คัญในการนําพาสิ่ งสกปรกที่ เ คยถูกเก็บ อย่างมิ ดชิ ดให้แพร่ ก ระจายออกไปเป็ นวงกว้าง นอกจากนี้
นํ้าท่วมยังทําลายถิ่นอาศัยของสัตว์และแมลง ทําให้พาหะนําโรคเหล่านี้ หนี มาอยู่ปะปนกับผูค้ น ซึ่ งเป็ นสาเหตุ
สําคัญของโรคติดต่อต่างๆ
โรคที่ พ บบ่ อ ยหลัง นํ้าลด ได้แ ก่ โรคผิ ว หนัง โรคจากระบบทางเดิ น อาหาร โรคตาแดง ไข้ห วัด
ไข้เลือดออก และโรคเลปโตสไปโรซิสหรื อโรคฉี่ หนู เป็ นต้น

ตาแดง โรคสุ ดฮิตหลังนํา้ ลด

จากการศึ กษาผูป้ ่ วยโรคต่างๆ หลังสภาวะนํ้าท่วมจากการให้บริ การของสถานบริ การสุ ขภาพ ปี 2549
โดยกระทรวงสาธารณสุ ข พบว่า พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 47 จังหวัด มีผูป้ ระสบภัยที่มารับการรักษา
จากสถานพยาบาลด้วยอาการต่างๆ โดยโรคที่ พบมากที่สุดคือ โรคตาแดง มีจาํ นวนมากถึง 9,138 ราย รองลงมา
คือ อุจจาระร่ วง 5,218 ราย และไข้หวัดใหญ่ 2,212 ราย (ดังภาพที่ 1)
ส่ ว นโรคที่ พ บได้บ่ อ ยครั้ ง คื อ งู แ ละสั ต ว์มี พิ ษ กัด อาหารเป็ นพิ ษ บิ ด ตับ อัก เสบ ไข้เ ลื อ ดออก
เลปโตสไปโรซิส และไข้ไทฟอยด์
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ภาพที่ 1 จํานวนผู้ป่วยโรคต่ างๆ หลังสภาวะนํา้ ท่ วมจากการให้ บริการของสถานบริการสุ ขภาพ ปี 2549

ทีม่ า : การเฝ้ าระวังโรคและภัยจากภาวะอุทกภัย สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
อ้ างใน http://203.157.15.4/disaster/flood/index.php

ทางเดินหายใจ อีกโรคร้ ายทีต่ ้ องเฝ้ าระวัง

จากสถานการณ์น้ าํ ท่วมและดินโคลนถล่มใน 10 จังหวัดภาคใต้ครั้งล่าสุ ด ปี 2554 ข้อมูลจากการออก
ตรวจของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หลังเกิดสภาวะนํ้าท่วม จํานวน 1,365 ครั้ง มีผูม้ ารับบริ การจํานวน 29,414 ราย
พบว่า มีผปู ้ ่ วยเป็ นโรคทางเดินหายใจ ร้อยละ 48.7 รองลงมาคือ นํ้ากัดเท้า ร้อยละ 31.9
ส่ วนอาการเจ็บป่ วยอื่นๆ ที่สามารถพบได้ คือ ปวดเมื่อย ร้อยละ 12.0 ผิวหนังอักเสบ ร้อยละ 1.84 และ
ผื่นคัน ร้อยละ 1.77 (ดังภาพที่ 2)
ภาพที่ 2 จํานวนผู้ป่วยโรคต่ างๆ หลังสภาวะนํา้ ท่ วม โดยการให้ บริการของหน่ วยแพทย์ เคลือ่ นที่ ปี 2554

ทีม่ า : การเฝ้ าระวังโรคและภัยจากภาวะอุทกภัย สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
อ้ างใน http://203.157.15.4/disaster/flood/index.php
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สําหรับปี 2549 ข้อมูลการให้บริ การของหน่ วยแพทย์เคลื่อนที่ พบว่า โรคที่ พบมากในกลุ่มผูป้ ระสบ
อุทกภัยคือ โรคผิวหนังและบาดแผลมีจาํ นวน 52,529 ราย โรคทางเดินหายใจมีจาํ นวน 52,083 ราย และโรคผื่น
และมีไข้จาํ นวน 30,192 ราย (ดังภาพที่ 3)
ภาพที่ 3 จํานวนผู้ป่วยโรคต่ างๆ หลังสภาวะนํา้ ท่ วมโดยการให้ บริการของหน่ วยแพทย์ เคลือ่ นที่ ปี 2549

ทีม่ า : การเฝ้ าระวังโรคและภัยจากภาวะอุทกภัย สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
อ้ างใน http://203.157.15.4/disaster/flood/index.php
ส่ วนโรคระบบทางเดิ นอาหาร โรคตาแดง และอาการป่ วยเป็ นไข้และมี อาการทางระบบประสาท
เป็ นกลุ่มโรคที่พบได้บ่อยเช่นกัน
หลัง เหตุ ก ารณ์ ภยั พิ บัติผ่า นพ้น ไป หลายหน่ ว ยงานด้า นสาธารณสุ ข ต่ างออกตรวจสุ ข ภาพ และให้
ความช่วยเหลือแก่ผปู ้ ระสบภัยอย่างเต็มที่
ทีส่ ําคัญทีส่ ุ ด หากเราดูแลสุ ขภาพและรู้ จักวิธีการป้ องกันก่ อนเจ็บป่ วยก็ช่วยให้ เราพร้ อมจะฝ่ าปัญหาใน
ยามเกิดภัยพิบัติ

ย้ อนรอยเหตุการณ์ นํา้ ท่ วมเมืองไทย

ย้อนหลังไปเกือบครึ่ งศตวรรษ ประเทศไทยเคยประสบกับเหตุการณ์น้ าํ ท่วมหลายต่อหลายครั้ง โดย
เหตุการณ์ครั้งสําคัญเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2485 ในครั้งนั้นทําให้ถนนและบ้านเรื อนในกรุ งเทพมหานครต้องจมอยู่
ในนํ้า มาจนถึงทศวรรษนี้น้ าํ ท่วมก็ยงั เป็ นปั ญหาที่สร้างความเสี ยหายต่อทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนใน
อีกหลายพื้นที่
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• อุทกภัยในกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2526 ซึ่ งเกิดนํ้าท่วมขังนานถึง 4 เดื อน รวมไปถึงในปี 2538
และ ปี 2545
• ภัยพิบตั ิที่ ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรี ธรรมราช ในวันที่ 22 พฤศจิ กายน 2531 ทําให้ชาวบ้าน
เสี ยชี วิตกว่า 700 ราย และเกิ ดพายุต่าง ๆ และอุทกภัยรุ นแรงเกื อบทุกครั้ง โดยเฉพาะในปี นี้
(พ.ศ. 2554)
• นํ้าท่วมใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ถึง 3 ครั้งในปี 2543 ปี 2548 และ ปี 2553 สร้างความเสี ยหาย
มหาศาลโดยเฉพาะปี พ.ศ. 2543 มีผูเ้ สี ยชี วิต 26 ราย และมูลค่าความเสี ยหายเกื อบ 2,000 ล้าน
บาท
• อุทกภัยจากพายุอีรา จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2533 สร้างความเสี ยหายประมาณ 6,000
ล้านบาท
• อุทกภัยในประเทศไทย ปี 2553 ระยะเวลายาวนานถึง 3 เดือน (วันที่ 10 ตุลาคม - 14 ธันวาคม) มี
ผูเ้ สี ยชีวติ ทัว่ ประเทศ 180 ราย มีพ้ืนที่ที่ประสบภัยถึง 39 จังหวัด ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
กว่า 7 ล้านคน
• อุทกภัยภาคใต้ 10 จังหวัด ปี 2554 มีพ้ืนที่ได้รับความเสี ยหาย 100 อําเภอ 651 ตําบล 5,430
หมู่บา้ น มีประชากรที่ได้รับความเดื อดร้อนจํานวน 2,094,595 คน หรื อประมาณ 628,998
ครัวเรื อน ได้แก่ นครศรี ธรรมราช พัทลุง สุ ราษฎร์ ธานี ตรัง ชุมพร สงขลา กระบี่ พังงา
นราธิ วาส และสตูล ข้อมูลเบื้องต้น บ้านเรื อนราษฎรได้รับความเสี ยหายทั้งหลัง 813 หลัง
เสี ยหายบางส่ วน 16,664 หลัง ถนน 6,013 สาย ท่อระบายนํ้า 922 แห่ ง ฝาย/ทํานบ 227 แห่ ง
สะพาน/คอสะพาน 748 แห่ง วัด/โรงเรี ยน/มัสยิด 694 แห่ง และมีผเู ้ สี ยชีวติ 64 ราย

ทีม่ า : เผ่าไทย สิ นอําพล และสิ ริกร เค้าภูไท สํานักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ.
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