
สรุปผลการดาํเนินงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรคในศนูยพักพงิ จ.นนทบุรี 
วันท่ี  7 พฤศจิกายน 2554 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา 
 
1. ระบบเฝาระวัง 

วางระบบเฝาระวังโรคในศนูยพักพิงรวมกบัสํานักระบาดวิทยา  ดังนี้ 
    ศูนยพกัพิง 
              หนวยพยาบาล 

รายงานทางโทรศัพท 
- กลุมอาการไข ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก 
- อุจจาระรวง  คล่ืนไส  อาเจียน 
- ไขรวมกับผ่ืน 
- ไขปวดนอง 
- ตาแดง 

 
รายงานสํานักระบาดวิทยา  งานระบาดวิทยา   สสจ.นนทบุรี 02 950 3071-6 ตอ109  

     Fax ตอ 132 
           คุณพัชรา 08 9798 5611  

    คุณสรวิชญ  08 1906 1165 
    ทีมเฝาระวังสอบสวน สํานกังานปองกนัควบคุมโรคที่ 5  
    ทีมควบคุมพาหะนําโรค 

 
2. การปองกันโรค 

2.1 พนเคมีกําจัดยุงในศูนยพกัพิง 2 แหง คือ ศูนยโรงเรียนนวมนิทราชนิูนิศ หอวัง นนทบุรี   และ  
ศูนยโรงเรียนปากเกร็ด  

2.2 ใหคําแนะนําในการคัดกรองผูปวยโรคติดตอ เชน ตาแดง  สุกใส  หดั  ถาพบตองใหแยกผูปวย 
2.3 สนับสนุนเจลลางมือ 2 แหง  จํานวน  100  หลอด   ยาทากันยุง  400  ซอง 
   

3. การสอบสวนโรค 
สอบสวนการระบาดโรคอุจจาระรวง 1 คร้ัง (วันที่ 6 พ.ย.2554) 
โดยดําเนินการสอบสวนโรคทางโทรศัพทมือถือ (นวัตกรรมใหมในภาวะฉุกเฉิน) เนื่องจากการเดิน

ทางเขาสูบานผูปวยยากลําบากตองนั่งเรือขามฟากแมน้ําเจาพระยา นั่งรถสองแถวตอเขาไป แลวตองตอเรือเขา



บานผูปวยซ่ึงเขาไปไดเพียงคร้ังละ 1 คน พบผูปวยที่มีอาการเขาขายจํานวน 4 ราย จากผูอาศัยในบานหลัง
เดียวกันจํานวน 11 คน พบผูปวยรายแรกเปนชาย (สามี) อายุ 59 ป อาชีพเกษียณอายุราชการ ปวยเมื่อวันที่ 3 
พ.ย. 2554 มีอาการถายเหลวเปนน้ํา คล่ืนไส อาเจียน รายที่สอง สาม และสี่ ปวยเมื่อวันที่ 5 พ.ย.2554 
ประกอบดวย หญิง (ภรรยา) อายุ 49 ป อาชีพเจาหนาที่รัฐ มีอาการถายเหลวเปนน้ํา  ชาย (ลูกชาย) อายุ 22 ป 
เปนนักศึกษา มีอาการถายเหลวเปนน้ํา คล่ืนไส อาเจียน และหญิง (นองสาว) อาชีพรับราชการทหาร อายุ 30 ป 
มีอาการถายเหลว คล่ืนไส อาเจียน มีไข (มีอาการรุนแรงที่สุด) เมื่อเร่ิมมีอาการจะซื้อยามารับประทานเองจาก
รายขายยา และมาขอรับบริการที่หนวยแพทยทาน้ํานนท  จากการสอบสวนถึงอาหารที่รับประทานยอนหลัง
ไป 2 วัน ถึงวันที่ปวยวันแรกจะเปนอาหารที่ไดรับบริจาคจากหนวยงานแหงหนึ่ง โดยกอนรับประทานอาหาร
ทุกครั้งจะนํามาอุนกอนทุกครั้ง น้ําดื่มจะดื่มน้ําขวดแตชวงกอนที่จะประกาศวาน้ําจะมีมาตรฐานที่ลดลงจะใช
น้ําดื่มจากระบบประปาโดยผานเครื่องกรองน้ํากอน 

จากการติดตามอาการผูปวยทางโทรศัพท (7 พ.ย.2554) ผูปวยมีอาการดีขึ้น และหายปวยจํานวน 3 ราย 
มีเพียงนองสาวที่ยังมีอาการไมดีขึ้นจึงนํามารักษาที่โรงพยาบาลบําราศนราดูร ในชวงตอนเย็นของวันที่ 6 พ.ย.
2554 โดยโรงพยาบาลฯ ไดทํา RSC ตรวจหองปฏิบัติการ และถาพบเชื้อจะโทรศัพทรายงานผล และใหยาฆา
เชื้อ ผงน้ําตาลเกลือแร ยาลดไข ยาลดอาการอาเจียน และอาการเริ่มดีขึ้น ทางทีมPHER1 จะดําเนินการติดตาม
ขอมูลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการเพิ่มเติมในรายที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลบําราศนราดูรตอไป 

 

4. ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ศูนยอพยพโรงเรียนปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จํานวนผูอพยพ 359 

คน แบงเปนชาย 191 คน หญิง 186 คน ซึงมีเด็ก 84 คน มีผูปวยสะสมจํานวน 96 คน สภาพพักในหองเรียน 
จํานวน 2 อาคาร หองละ 12-15 คน 

สิ่งประเมิน หัวขอ/คะแนน ขอสังเกตพบ 
1. อาหาร คะแนนรวม 2.5 คะแนน โดย

แบงเปนปรุงสกุและรับประทาน
ขณะทีย่ังรอน 0.5 คะแนน
เนื่องจากพบบางในศูนยอพยพ 
และ ปรุงสุกแตไมรอนในขณะ
รับประทานอาหาร 2 คะแนน 

การรับอาหารทั้ง 3 เวลา นํามาจาก ร.ร.สวน
กุหลาบนนทบรีุ มื้อตอมื้อ เชามารับในเวลา 
07.00 น. กลางวัน 11.00 น. เย็น 16.00 น. โดย
จะไมมีอาหารคางคืน แตอาจจะไมรอนใน
บางครั้ง ซ่ึงในการสงอาหารกวาจะถึงมือผูรับ
อาหารอาจจะเย็นแลว ไมมีการรับประทาน
อาหารปรุงไมสุกหรือมีกล่ิน 

2. น้ําดื่ม 1. คะแนน ดื่มน้ําบรรจุขวดและ
จากเครื่องกรองน้ํา 

แจกน้ําดื่มพรอมขวดในครั้งแรก และถา
หมดแลวใหทางผูอพยพเก็บขวดและนําขวด
เติมน้ําดื่มจากเครื่องกรองจากสํานักงาน
เทศบาลมาติดตั้งไวในศูนยอพยพซ่ึงมีผูดูแล
ศูนยคอยเปดน้าํเปนเวลา 



สิ่งประเมิน หัวขอ/คะแนน ขอสังเกตพบ 
3. น้ําใช 1 คะแนน น้ําประปาจากเทศบาล ใชน้ําจากกอกน้ําประปาในโรงเรียน น้ําอาบ

อาบในหองน้ํา และลางภาชนะอางใชใน
หองน้ําและดานลางของอาคารบางสวน 

4. สวม 1 คะแนน สวมซึม สวมเปนสวมซึมในโรงเรียน สบูมีไมครบทุก
หอง เจลลางมือไมมี 

5. ขยะเปยก 1 คะแนน ใสถุงขยะ มีรถมาเก็บ
ไปทิ้งประจํา 

ถังขยะไมมีฝาปด แตมีแมบานมาเก็บ เชา เย็น 
และเมื่อถังขยะเต็มและมัดปากถุงนําไปเกบ็ไว
หลังโรงเรียน จากนั้นจะมีรถเก็บขยะจาก
เทศบาลนําไปกําจัด สภาพเรยีบรอยดีไมมกีล่ิน
เหม็น และตอนเย็นจะมีคนมาเก็บเศษอาหาร
ไปใหสุนัขในโรงเรียน 

6. ยุงนําโรค รวม 8 คะแนน แบงเปน โดนยุง
กัดกลางคืน 2 คะแนน โดนยงุกัด
กลางวัน 3 คะแนน และพบ
แหลงเพาะพันธุยุงลายภายใน
ศูนย 3 คะแนน 

พบมีภาชนะใสน้ํา เชน อางน้ําพุ อางปลูก
ตนไมภายในศนูยพกัพิง พบลูกน้ํายุงเปน
จํานวนมาก และบริเวณทอระบายน้าํ พบลูกน้ํา
ยุงรําคาญ 

7. การบริการตรวจรักษา 1 คะแนน 
มีหนวยงานรกัษาพยาบาลเขามา
ใหบริการทุกวนั 

มีหนวยงานทางการแพทยเขามาใหบริการ 2 
หนวย คือ หนวยบริการการรักษาจาก รพ.ปาก
เกร็ด เขามาในเวลา 13.00 น. ทุกวัน และ
หนวยบริการสุขภาพจิต จาก รพ.ศรีธัญญา เขา
มาในเวลา 09.00 น. ทุกวนั และมีบริการให
คําปรึกษาทุกวนั อังคารและพฤหัสบดี 

 
แผนในการปองกันควบคุมโรค 
ศูนยอพยพโรงเรียนปากเกรด็ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

มาตรการปองกันควบคุมโรค เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ/ 
จํานวนที่ตองใช 

การประสานขอการสนับสนนุ (เร่ือง/
หนวยงานที่ตองประสาน) 

โรคติดตอ โดยเฉพาะ TB  ไดรับผูปวยพกัในศนูย - 
โรคนําโดยแมลง เชนไขเลือดออก พนฝอยละอองกําจัดยุง ปญหาอุปสรรค คือ มุงและยาทากันยุง

ไมพอ ตองการการสนับสนุนพนกําจัด
ยุงและยาทากนัยุง ไดใหยาทากันยุง



มาตรการปองกันควบคุมโรค เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ/ 
จํานวนที่ตองใช 

การประสานขอการสนับสนนุ (เร่ือง/
หนวยงานที่ตองประสาน) 

จํานวน 300 ซอง ไวที่ศูนยเปน
ผูดําเนินการในการแจก 

โรคอื่นๆ ที่อาจจะตดิตอ 
- โรคพิษสุนัขบา สัตวเล้ียง พบสุนัข 5 
ตัวและแมว 1 ตัว ของผูอพยพ และ
สุนัขภายในศนูยอพยพ จํานวน 10 ตัว 
- โรคอุจจาระรวงในเด็กเล็ก 

 - ขอแนะนําในการปองกัน คําแนะนํา
แกผูอพยพเกีย่วกับการปองกนัการถูก
กัด และการดแูลตนเองกรณถูีกกัด 
- ใหมารดาลางมือและทําความสะอาด
อุปกรณการใหนมบุตร 

การดูแลและความปลอดภยัทั่วไป  - ไมรับผูเลนการพนัน ดื่มเหลา สูบ
บุหร่ีไวในศูนยพักพิง 
- ไมรับคนตางดาว 
- ลงทะเบียนผูเขาศูนยพกัพิง 

 
โดยสรุปการดแูลความปลอดภัยและการควบคุมโรคยังไมดีเทาที่ควร/ของผูอพยพคอยขางปลอดภยั 
 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ศูนยอพยพโรงเรียนนวมินทรราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
จํานวนผูอพยพ 317 คน แบงเปนชาย สภาพพักในหองเรยีน 

สิ่งประเมิน หัวขอ/คะแนน ขอสังเกตพบ 
1. อาหาร คะแนนรวม 2.5 คะแนน โดย

แบงเปนปรุงสกุและรับประทาน
ขณะทีย่ังรอน 0.5 คะแนน
เนื่องจากพบบางในศูนยอพยพ 
และ ปรุงสุกแตไมรอนในขณะ
รับประทานอาหาร 2 คะแนน 

การรับอาหารทั้ง 3 เวลา นํามาจาก ร.ร.สวน
กุหลาบนนทบรีุ มื้อตอมื้อ เชามารับในเวลา 
07.00 น. กลางวัน 11.00 น. เย็น 16.00 น. โดย
จะไมมีอาหารคางคืน แตอาจจะไมรอนใน
บางครั้ง ซ่ึงในการสงอาหารกวาจะถึงมือผูรับ
อาหารอาจจะเย็นแลว ไมมีการรับประทาน
อาหารปรุงไมสุกหรือมีกล่ิน 

2. น้ําดื่ม 1. คะแนน ดื่มน้ําบรรจุขวดและ
จากเครื่องกรองน้ํา 

แจกน้ําดื่มพรอมขวดในครั้งแรก และถา
หมดแลวใหทางผูอพยพเก็บขวดและนําขวด
เติมน้ําดื่มจากเครื่องกรองของโรงเรียน 

3. น้ําใช 1 คะแนน น้ําประปาจากเทศบาล ใชน้ําจากกอกน้ําประปาในโรงเรียน น้ําอาบ
อาบในหองน้ํา และลางภาชนะอางใชใน
หองน้ํา 



สิ่งประเมิน หัวขอ/คะแนน ขอสังเกตพบ 
4. สวม 1 คะแนน สวมซึม สวมเปนสวมซึมในโรงเรียน สบูมีครบทุกหอง 

เจลลางมือไมมี 
5. ขยะเปยก 1 คะแนน ใสถุงขยะ มีรถมาเก็บ

ไปทิ้งประจํา 
ถังขยะไมมีฝาปด แตมีแมบานมาเก็บ เชา เย็น 
และเมื่อถังขยะเต็มและมัดปากถุงนําไปเกบ็ไว
หลังโรงเรียน จากนั้นจะมีรถเก็บขยะจาก
เทศบาลนําไปกําจัด สภาพเรยีบรอยดีไมมกีล่ิน
เหม็น และตอนเย็นจะมีคนมาเก็บเศษอาหาร
ไปใหสุนัขในโรงเรียน 

6. ยุงนําโรค รวม 8 คะแนน แบงเปน โดนยุง
กัดกลางคืน 2 คะแนน โดนยงุกัด
กลางวัน 3 คะแนน และพบ
แหลงเพาะพันธุยุงลายภายใน
ศูนย 3 คะแนน 

พบมีภาชนะใสน้ํา เชน อางน้ําพุ อางปลูก
ตนไมภายในศนูยพกัพิง พบลูกน้ํายุงเปน
จํานวนมาก และบริเวณทอระบายน้าํ พบลูกน้ํา
ยุงรําคาญ 

7. การบริการตรวจรักษา 1 คะแนน 
มีหนวยงานรกัษาพยาบาลเขามา
ใหบริการทุกวนั 

มีหนวยงานทางการแพทยเขามาใหบริการ 2 
หนวย จาก โรงพยาบาลปากเกร็ดและ รพ.สต.
มาตั้งในหองพยาบาลโรงเรียนและจดัทํา
ทะเบียนในการบันทึกขอมูลผูปวย 

 
แผนในการปองกันควบคุมโรค 
ศูนยอพยพโรงเรียนนวมินทรราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
มาตรการปองกันควบคุมโรค เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ/ 

จํานวนที่ตองใช 
การประสานขอการสนับสนนุ (เร่ือง/

หนวยงานที่ตองประสาน) 
โรคอื่นๆ ที่อาจจะตดิตอ 
- โรคพิษสุนัขบา 
สัตวเล้ียง พบสุนัขไมเกิน 10 ตัว
และหนูเล้ียง ของผูอพยพ และ
สุนัขภายในศนูยอพยพ จํานวน 4 
ตัว จะมาหนาโรงเรียนในชวงดึก 

  
- คําแนะนําแกผูอพยพเกีย่วกบัการ
ปองกันการถูกกัด และการดแูลตนเอง
กรณีถูกกดั 

การดูแลและความปลอดภยัทั่วไป  มีระเบียบและแนวทางในการอยูอาศัย
ในศูนยพักพิง อยางเขมงวด 

 



5. การสื่อสารประชาสัมพนัธ 
 5.1 สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธผานเสียงตามสายของศูนยพกัพิง ไดแก 
  - ขอบัญญัติ 10 ประการปองกันโรคและภัยที่มากับน้ํา 
  - การเตรียมกกัตุนสิ่งของสําหรับระยะเวลา 72 ช่ัวโมง 
  - ขอบัญญัติสําหรับผูอาศัยในศูนยพกัพิง 
 5.2 สนับสนุนปายไวนิลขอบัญญัติ 10 ประการปองกนัโรคและภยัที่มากับน้ํา 
 5.3 เก็บภาพสิง่แวดลอมของศูนยพกัพงิและสื่อที่มีในศูนยพักพิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรม 
 

    
 

    
 

    
 

    


