สรุปผลการดําเนินงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรคภายหลังอุทกภัย (หลังน้ําลด) ในพืน้ ที่จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 1 ธันวาคม 2554
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
1. การเขารวมกิจกรรม
เวลา 08.00 น. ทีมควบคุมแมลงพาหะนําโรคจากศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 5.4 ปากชอง
ไดรับมอบใหเปน 1 ใน 30 ทีมพนของกรมควบคุมโรค เขารวมกิจกรรมงาน “5 ธันวา รวมพลังคนไทย รวม
หัวใจถวายพระพรชัยมงคล” ที่ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เปดงานโดยนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี พรอมดวยนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทยไพจิตร วราชิต ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดปลอยขบวนคาราวานลงใน 3 เขตของ กทม. คือที่เขตดอนเมือง สายไหม
และบางพลัด จังหวัดนนทบุรีที่ อ.ปากเกร็ด จังหวัดปทุมธานีที่หมูบานเมืองเอก และจังหวัดสมุทรสาคร มี
วัตถุประสงคหลักเพื่อเรงดําเนินการปรับปรุงสิ่งแวดลอมในพื้นที่น้ําทวมใหสะอาด โดยเนนการกําจัดขยะ
และกําจัดยุง ซึ่งเปนปญหาเรงดวนในขณะนี้ โดยทีมปฏิบัติการฯ ของ สคร.5 (ทีมประเมินสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม และทีมควบคุมแมลงพาหะ) ไดรับมอบหมายใหดําเนินการในพื้นที่ของ อบต.บางพลับ อ.ปาก
เกร็ด จ.นนทบุรี
ทีมปฏิบัติการฯ สคร.5 รวมกับองคการบริหารสวนตําบลบางพลับ ดําเนินงานในพื้นที่หมูบาน
จัดสรรดิเอ็มเมอรรัล โครงการ 4 มีจํานวนครัวเรือนประมาณ 200 หลังคาเรือน อยูในเขต ต.บางพลับ และต.
ออมเกร็ด ซึ่งน้ําเขาทวมตั้งแตวันที่ 19 ต.ค.2554 (ระดับน้ําสูงประมาณ 1.50 เมตร) และระดับน้ําลดลงเขาสู
ภาวะปกติวันที่ 28 พ.ย.2554 (ยังมีน้ําอยูภายในรองระบายน้ําในหมูบาน) ผูพักอาศัยเริ่มเขามาทําความสะอาด
และเปนพื้นที่มีผูปวยเลือดออกในชวงเกิดน้ําทวมสูง
2. การประเมินสุขาภิบาลสิง่ แวดลอม
ดานน้ําอุปโภคบริโภค พบวาทั้งหมูบานใชน้ําจากการประปานครหลวง โดยสุมตรวจคลอรีนอิสระ
จากน้ําสําหรับการอุปโภคมีปริมาณนอยกวา 0.2 ppm สวนน้ําบริโภคไมสุมตรวจเนื่องจากน้ําประปาจะผาน
เครื่องกรองของแตละหลังคาเรือนกอนจะนํามาบริโภค
การจัดเก็บและการจัดการขยะ พบวายังมีขยะตกคางอยูบางสวนโดยเฉพาะภายในบาน เนื่องจาก
ชาวบานเริ่มจะเขามาทําความสะอาด และใชวิธีการจัดการขยะดวยตนเองโดยรวบรวมแลวขนไปทิ้งบริเวณ
ริมถนนหนาหมูบานซึ่งเปนเสนทางสัญจรหลัก เนื่องจากรถขยะของ อบต. ยังไมสามารถเขามาดําเนินการ
จัดเก็บไดในทุกพื้นที่ที่รับผิดชอบไดทั้งหมด ประกอบกับปริมาณขยะมีจํานวนมาก ทําใหคนในชุมชนตอง
ใชการจัดการขยะแบบพึ่งตนเองไปกอน จึงแนะนําใหผูพักอาศัยชวยคัดแยกขยะเบื้องตน และใชน้ํา EM ราด
เพื่อลดกลิ่นและชวยยอยสลายขยะอินทรียไดในเบื้องตนเชนกัน

การจัดการน้ําทวมขังและการสํารวจลูกน้ํา พบวายังมีน้ําทวมขัง (มีตะกอนดินและสิ่งปฏิกูลสะสม)
ตามพื้นที่ต่ําที่เปนแองน้ํา และรองระบายน้ํา และภาชนะตางๆ เชน กระถางตนไม บอเลี้ยงปลา ซึ่งยังมีกลิ่น
เหม็นอยู อาจกอเกิดโรคตางๆได จึงแนะนําใหผูอาศัยใชจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพ หรือ EM เพื่อชวยยอย
สลายสารอินทรีย ขจัดกลิ่นเหม็น รวมทั้งสวมบริเวณชั้นลางที่ถูกน้ําทวม รองระบายน้ํานั้นไดแนะนําใหแต
ละหลังคาเรือนชวยกันขุดลอกตะกอนดินที่มากับน้ําทวมหนาบานของตนเองแลวใช EM สวนพื้นที่ถนน
ทางเท า สนามหญ า คู น้ํ า บริเ วณรอบบ า นของประชาชน ได แ นะนํา ให อบต.ใช ร ถบรรทุ ก น้ํา ฉี ด หรื อ
รถดับเพลิงพนดวย EM (2 กก. ตอน้ํา 6-8 ลบ.ม. ฉีดพนได 32, 000 ตร.ม. หรือ 20 ไร) ใหทั่วบริเวณ เพื่อ
กําจัดกลิ่น และเปนการบําบัดขั้นตน ซึ่งสามารถพนซ้ําหลังจากฉีดครั้งแรก 3-7 วัน การสํารวจลูกน้ํา พบ
ลูกน้ํา HI > 70 ในภาชนะ เชน โองน้ํา กระถางตนไมที่อยูรอบๆ อาคารพักอาศัย ริมรั้วบาน ซึ่งสวนใหญเปน
ลูกน้ํายุงรําคาญ จึงแนะนําใหผูพักอาศัยชวยกําจัด และลางภาชนะดังกลาวแลวคว่ําทิ้งไวกอน ภายในบานไม
สามารถเขาไดทุกหลังคาเรือนเนื่องจากชาวบานยังไมเขามา บางสวนออกไปทํางาน จากการสุมบานที่
สามารถเขาไดไมคอยพบลูกน้ํา
3. การควบคุมปองกันโรคที่เกิดจากแมลงพาหะ
การพนสารเคมีกําจัดยุง ไดดําเนินการพนเคมีกําจัดยุง 2 พื้นที่ (หมูบานจัดสรรดิเอ็มเมอรรัล
โครงการ 4 เขต ต.บางพลับ และเขต ต.ออมเกร็ด) ทีมควบคุมแมลงพาหนะไดดําเนินการพน ULV แบบติด
รถยนต และแบบชนิดสะพายหลัง รอบหมูบานและตามซอยตางๆ ของหมูบาน และเขาพนหมอกควัน
ภายในบาน รอบตัวอาคารพักอาศัยโดยเขาเฉพาะบานที่ผูอาศัยอนุญาต
ปญหาที่พบคือยังมีบานที่ไมมีผูพักอาศัยซึ่งอยูระหวางการประกาศขายยังไมมีเจาของโครงการ
หมูบานเขามาทําความสะอาดและฟนฟูสภาพบานหลังน้ําลด ซึ่งอาจเปนพื้นที่กอโรคได
4. กิจกรรมอื่นๆ
แจกยาทากันยุง 100 ซอง และแนะนํา อบต. ใหเฝาระวังโรคที่อาจเกิดขึ้นภายหลังน้ําลด (Tetanus,
Rabies, Dengue infection, Leptospirosis, Cluster คนปวย, Cluster สัตวตาย รวมทั้งการเสียชีวิตจากการ
บาดเจ็ บ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเข า พื้ น ที่ ห ลั ง น้ํ า ท ว ม) ถ า พบเกิ ด เหตุ ก ารณ เ กิ ด ขึ้ น ให แ จ ง ไปยั ง รพ.สต. ที่
รับผิดชอบในพื้นที่
เก็บภาพสิ่งแวดลอมของของชุมชนภายหลังน้ําลด

นายวิวัฒน สังฆะบุตร (นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ)
ทีมปฏิบัติการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่5 นครราชสีมา ผูเขียนรายงาน

