
รายงานสถานการณ์น้ําท่วม  
เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14  
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554  
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที ่5 นครราชสีมา www.dpck5.com 
 
1. สถานการณ์สาธารณภัย 
 ข้อมูลต้ังแต่วันที่ 19 กันยายน ถึง 9 พฤศจกิายน 2554 เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14 ไมม่ีพ้ืนที่น้ําท่วมแล้ว 
จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดนครราชสีมา เขา้สู่ภาวะปกติ 
 
2. สภาพอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ประจําวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 เวลา 
17.00 น.   

คลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศพม่าจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยในระยะ1-
2 วันนี้ ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ตอน
บนด้วย ลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกต่อจากนั้นอุณหภูมิจะ
ลดลงอย่างรวดเร็ว 3-5 องศา อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนาม มี
แนวโน้มเคลื่อนตัวออกห่างประเทศไทยมากยิ่งขึ้นและคาดว่าจะสลายตัวไปในทะเลจีนใต้ตอนบนจากอิทธิพลของมวล
อากาศเย็นที่แผ่ลงมาปะทะ  
 
3. ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ เขตตรวจสาธารณสุข 14 

ปริมาณน้ําในอ่างฯวันนี้  
(%ของความจุ) อ่างเก็บน้ํา 

6 พ.ย. 54 8 พ.ย. 54 

ปริมาณน้ําทีร่ะบายออก
จากอ่าง 
(ล้าน ม3) 

ปริมาณน้ําทีร่บัได้อีก 
(ล้าน ม3) 

จุฬาภรณ์ (ชย) 101 100 0.94 0 
ลําตะคอง (นม) 111 110 1.69 0 
ลําพระเพลิง (นม) 98 97 0.82 3 
มูลบน (นม) 106 105 1.47 0 
ลําแซะ (นม) 109 109 1.74 0 
ลํานางรอง (บร) 85 85 0.00 18 

  
ปริมาณการระบายน้ําของอ่างเก็บน้ําทั้ง 5 อ่าง ยังคงทรงตัว สถานการณ์น้ําในอ่างเริ่มลดลง อ่างเก็บน้ําลําพระเพลิง 

สามารถรับปรมิาณน้ําได้อีก 3 ล้าน ม3  
 
 
 
 

 



 

4. กิจกรรมการดําเนินงานของสคร.5  
สรุปผลการดําเนนิงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในศูนย์พักพิง จ.นนทบุรี วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 
 
1. ระบบเฝ้าระวัง 
1.1 วางระบบเฝ้าระวังโรคในศูนย์พักพิงร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ดังนี้ 
     
                                          ศูนย์พักพิง 
                                        หน่วยพยาบาล 

รายงานทางโทรศัพท์ 
- กลุม่อาการไข้ ไอ เจ็บคอ มนี้ํามูก 
- อุจจาระร่วง คลื่นไส้ อาเจียน 
- ไข้ร่วมกับผื่น 
- ไข้ปวดน่อง 
- ตาแดง 

       (ตามกลุ่มอาการในแบบฟอร์มที่แนบ) 
  

รายงานสํานักระบาดวิทยา       สสจ.นนทบุรี  
     

            
     

    ทีมเฝ้าระวังสอบสวน สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5  
    ทีมควบคุมพาหะนําโรค 
วันที่ 8 พ.ย.54 กระจายระบบไปทุกสสอ.ในเขต จ.นนทบุรี ให้ดําเนินงานตามระบบนี้ในช่วงที่ระบบ 506 ยังไม่สามารถดําเนินการ
ได้ 
วันที่ 8 ดําเนินการได้ 3 แห่งคือ 
  1. ศูนย์อพยพวายุภักษ์ ต.ท่าทราย จ.นนทบุรี จํานวนผู้อพยพ 1300 คน 
  2. ศูนย์อพยพโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จ.นนทบุรีจาํนวนผู้อพยพ 250 คน 
  3. ศูนย์อพยพชุมนุมสหกรณ ์ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จํานวนผู้อพยพ 300 คน 
 

 1.2 สถานการณ์โรคเฝ้าระวังในศูนย์พักพิงที่ได้วางระบบไปแล้ว 5 แห่ง 
จํานวนผู้ป่วยสะสม ถึงวันที่ 8 พ.ย.54 ลําดับ

ที่ 
ศูนย์อพยพ 

URI ตาแดง อุจจาระร่วง 
1 ร.ร.ปากเกร็ด    
2 ร.ร.หอวัง นนท์    
3 วายุภักษ์    

งานระบาดวิทยาและ
งานควบคุมโรค 



จํานวนผู้ป่วยสะสม ถึงวันที่ 8 พ.ย.54 ลําดับ
ที่ 

ศูนย์อพยพ 
URI ตาแดง อุจจาระร่วง 

4 ร.ร.ชลประทานนุเคราะห์* 166 10 9 
5 ชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์    

* หมายเหตุ อุจจาระร่วง 9 ราย สอบสวนแล้วพบว่ารับประทานอาหารบูด   ส่วนอาการตาแดงเกิดจากการระคายเคือง 
 

2. การป้องกนัโรค 
2.1 พ่นเคมีกําจัดยุงในศูนย์พักพิง 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วายุภักษ์ร่วมใจช่วยภัยน้ําท่วมในความรับผิดชอบของ

กระทรวงการคลัง ศูนย์โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ และศูนย์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ดําเนินการพ่นกําจัดยุง 
ดังนี้ 

- พ่นแบบชนิดติดเครื่องยนต์ และแบบชนิดสะพายหลัง 
2.2 ให้คําแนะนําในการคัดกรองผู้ป่วยโรคติดต่อ เช่น ตาแดง สุกใส หัด ถ้าพบต้องให้แยกผู้ป่วย 
2.3 สนับสนุนหน้ากากอนามัย 2 แห่ง จํานวน 150 ช้ิน และยาทากันยุง 200 ซอง  
 
3 ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

วันที่ 8 พฤศจกิายน 2554 ศูนย์อพยพวายุภักษ์ ต.ท่าทราย จ.นนทบุร ี
จํานวนผู้อพยพ 1300 คน ที่พักมี 3 อาคาร จํานวนทั่งหมด 154 ห้อง 
สิ่งประเมิน หัวข้อ/คะแนน ข้อสังเกตพบ 

1. อาหาร 1 คะแนน อาหารปรุงสุกใหม่
รับประทานขณะที่ยังร้อน 

กรมสรรพากรจัดแม่ครัวในการประกอบอาหารหมุนเวียนประมาณ 
10 คน ประกอบอาหารที่ศูนย์ 3 เวลา ปรุงอาหารใส่จานให้เป็น
รายบุคคล มีหอ้งอาหารแยกกับอาคารผู้พักอาศัย 

2. น้ําด่ืม 1 คะแนน ด่ืมน้ําบรรจุขวดและจาก
เครื่องกรองน้ํา 

แจกน้ําด่ืมพร้อมขวด และน้ําด่ืมจากเครื่องกรองจากที่บริษัทติดต้ังให้
จํานวน 3 เครื่องในตัวอาคารผู้พักพิงและน้ําด่ืมจากแท็งก์ ขนาด 
2000ลิตร จํานวน 3 แท็งก์ ที่ประปานครหลวงนําน้ําไปบรรจุในแท็งก์
ไว้ให้ มีฝาปิด 

3. น้ําใช้ 1 คะแนน น้ําประปาจากเทศบาล น้ําก๊อกจากบริเวณอาคารและในห้องน้ําแต่ละห้องของผู้พักพิง ซึ่งมี
อาคารที่พักอาศัย 3 อาคาร คือตึก 4 จํานวน 7 ช้ัน มี 93 ห้อง ซึ่งมี
ห้องน้ําในตัว ตึก 3 มีทั้งหมด 6 ช้ัน มี 60 ห้อง มีห้องน้ําในตัว และ
โรงยิมมีผู้พักพิง 70 คน 

4. ส้วม 1 คะแนน ส้วมซึม มีส้วมในอาคารที่พักอาศัย 3 อาคาร คือตึก 4 จํานวน 7 ช้ัน มี 93 
ห้อง ซึ่งมีห้องน้ําในตัว ตึก 3 มีทั้งหมด 6 ช้ัน มี 60 ห้อง มีห้องน้ําใน
ตัว และโรงยิมมีผู้พักพิง 70 คน และห้องน้ํารวม ช้ันที่ 1 และ 2 ของ
อาคารรวมทั้งหมด 10 ห้อง สบู่ในห้องน้ําเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัย 

5. ขยะเปียก รวม 3 คะแนน แบ่งเป็น 
1 คะแนน ใส่ถงุขยะ มีรถมาเก็บไป
ทิ้งประจํา 

แม่บ้านจากหน่วยงานสรรพสามิต เป็นผู้ดูแล จะใส่ถุงดํามัดปากเก็บ
ไปรวมกันไว้ที่จัดเก็บขยะมีรถของเทศบาลมารับไปกําจัด โดยรถขยะ
เทศบาล แต่ยังมีบางจุด ขยะไม่ได้บรรจุในถุงดํา ซึ่งเป็นขยะเปียก เริ่ม



สิ่งประเมิน หัวข้อ/คะแนน ข้อสังเกตพบ 
2 คะแนน ใส่ถงุขยะแต่ยังไม่ได้
นําไปทิ้ง (ถุงแตก ขยะรั่ว) 

มีแมลงวัน 

6. ยุงนําโรค รวม 7 คะแนน แบ่งเป็น  
ไม่ค่อยโนยุงกัด 1 คะแนน 
โดนยุงกัดกลางวัน 3 คะแนน และ
พบแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายภายใน
ศูนย์ 3 คะแนน 

ในศูนย์พักพิงผู้อพยพใช้มุ้งบางส่วน  บางส่วนใช้วิธีการเปิดพัดลม
ป้องกันยุง ห้องพักอยู่ช้ันสูงจึงไม่ต่อยมียุงในชั้นบน สําหรับบริเวณ
รอบๆอาคารและใต้ถุนอาคารชั้น 1 เป็นบริเวณน้ําท่วมถึง จะพบว่ามี
ลูกน้ํายุงรําคาญและขยะอยู่โดยรอบส่วนบริเวณใต้ถุนอาคารด้าน
บันได (ห้องใต้ดิน) มีผู้ดูแลใช้ EM ราดลงเพื่อปรับสภาพน้ําและลด
กลิ่นเหม็น 

7. การ
บริการตรวจ
รักษา 

1 คะแนน 
มีหน่วยงานรักษาพยาบาลเข้ามา
ให้บริการทุกวัน 

มีหน่วยงานทางการแพทย์เข้ามาให้บริการ เป็นทีมแพทยอ์าสา จาก 
สสจ.ปราจีนบุรี และ รพ.พระนั่งเกล้า ทุกวัน(ผลัดละ 3 วัน) และมี
เจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังอาการ พร้อมเบอร์โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ระบาด
วิทยาจังหวัด 

 
แผนในการป้องกันควบคุมโรค 
มาตรการป้องกันควบคุมโรค เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์/จํานวนที่

ต้องใช้ 
การประสานขอการสนับสนุน (เรื่อง/

หน่วยงานที่ต้องประสาน) 
โรคอื่นๆ ที่อาจจะติดต่อ 
- โรคพิษสุนขับ้า 
สัตว์เลี้ยง พบสุนัข 4 ตัว ผูกเอาไว้
ใต้อาคารที่พัก แยกเป็นสัดสว่น 

- - ข้อแนะนําในการป้องกัน คําแนะนําแก้ผู้
อพยพเกี่ยวกับการป้องกันการถูกกัด และ
การดูแลตนเองกรณีถูกกัด 

 

 
วันที่ 8 พฤศจกิายน 2554 ศูนย์อพยพโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จ.นนทบุรี 
จํานวนผู้อพยพ 250 คน สภาพพักในห้องเรียน 3 อาคาร 

สิ่งประเมิน หัวข้อ/คะแนน ข้อสังเกตพบ 
1. อาหาร 1 คะแนน อาหารปรุงสุกใหม่

รับประทานขณะที่ยังร้อน 
- จัดแม่ครัวโดยมีครูผู้ดูแลศูนย์และอาสาสมคัรในการ
ประกอบอาหารหมุนเวียนประมาณ 10 คน ประกอบ
อาหารที่ศูนย์ 3 เวลา ปรุงอาหารใส่จานให้เป็น
รายบุคคล มีหอ้งอาหารแยกกับอาคารผู้พักอาศัย และ
บางครั้งมีผู้นําอาหารมาบริจาคโดยปรุงสุกใหม่มาใหท้ี่
ศูนย์ โดยมีครผูู้ดูแลศูนย์เป็นผู้ตรวจสอบอาหารก่อน 
- สถานที่ประกอบอาหารใช้โรงครัวของโรงเรียน 

2. น้ําด่ืม 1. คะแนน ด่ืมน้ําบรรจุขวด แจกน้ําด่ืมจากขวด ที่มีผู้มาบริจาค 
3. น้ําใช้ 1 คะแนน น้ําประปาจากเทศบาล ใช้น้ําจากก๊อกน้ําประปาในโรงเรียน มีการจัดจุดแยก

อาบน้ําและอาบในห้องน้ํา และมีจุดล้างภาชนะแยก
ชัดเจน 



สิ่งประเมิน หัวข้อ/คะแนน ข้อสังเกตพบ 
4. ส้วม 1 คะแนน ส้วมซึม มีอาคารผู้พักอาศัย 3 อาคาร มีห้องน้ํารวม อาคารละ 

10 ห้อง แยกเป็นชาย หญิง 
5. ขยะเปียก 1 คะแนน ใส่ถงุขยะ มีรถมาเก็บ

ไปทิ้งประจํา 
ใส่ถุงดํามัดปากถุงเก็บไปรวมบริเวณเก็บขยะ 2 จุด มี
รถของเทศบาลเข้ามาเก็บวันละ1ครั้ง 

6. ยุงนําโรค รวม 9 คะแนน แบ่งเป็น  
ไม่ค่อยโนยุงกัด 1 คะแนน 
โดนยุงกัดกลางคืน 2 คะแนน 
โดนยุงกัดกลางวัน 3 คะแนน 
และพบแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย
ภายในศูนย์ 3 คะแนน 

ในศูนย์พักพิงมี 3 อาคาร อาคาร 1 มีมุ้งลวดโดยใช้ผ้า
เขียวแทนมุ้งลวด ส่วน 2 อาคาร ผู้พักพิงใช้มุ้งและพัด
ลมในการป้องกันยุงกัด บริเวณรอบอาคารมีแหล่ง
เพาะพันธ์ุลูกน้ํายุงลาย เช่น กระถางต้นไม้ อ่างน้ํา เป็น
ต้น (แต่บางภาชนะมีการเลี้ยงปลาหางนกยุง) สําหรับ
แหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ํายุงรําคาญ เป็นรางระบายน้ําและ
บ่อน้ําทิ้ง พบยุงรําคาญจํานวนมากบินในช่วงเวลา
กลางวัน ก่อนที่จะทําการพ่นเคมี 

7. การบริการตรวจรักษา 1 คะแนน 
มีหน่วยงานรักษาพยาบาลเข้ามา
ให้บริการทุกวัน 

มีหน่วยงานทางการแพทย์เข้ามาให้บริการ 2 หน่วย 
จาก โรงพยาบาลปากเกร็ดและ รพ.ลี้ จ.ลําพูน มาต้ัง
ในศูนย์ทุกวัน เวลาประมาณ 11.00 น. 

 
แผนในการป้องกันควบคุมโรค 
มาตรการป้องกันควบคุมโรค เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์/

จํานวนที่ต้องใช้ 
การประสานขอการสนับสนุน (เรื่อง/
หน่วยงานที่ต้องประสาน) 

โรคอื่นๆ ที่อาจจะติดต่อ 
- โรคพิษสุนขับ้า 
สัตว์เลี้ยง พบสุนัข 10 ตัว แมว 3 ตัว โดยพบว่า 
สุนัขบางตัวนอนร่วมกับผู้พักอาศัย บางส่วนเอา
ใส่กรงไว้ด้านนอกห้องพัก ส่วนแมวอยู่ในกรง 
และมีสุนขัของโรงเรียนจํานวน 10 ตัว 

-อาจต้องดําเนินการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขในสัตว์ 

- ข้อแนะนําในการป้องกัน คําแนะนํา
แก้ผู้อพยพเกี่ยวกับการป้องกันการถูก
กัด และการดแูลตนเองกรณีถูกกัด 

- มีการน้ําส่งผู้ป่วย โรค TB ที่รับยามาแล้วโดย
สังคมสงเคราะห์มาเข้าพักที่ศูนย์ แต่
ผู้อํานวยการศูนย์ไม่ขอรับไว้ 

 -นําปัญหานี้แจง้ สสจ.นนทบุรเีพื่อ
ดําเนินการแก้ไขเป็นระบบต่อไป 

 

วันที่ 8 พฤศจกิายน 2554 ศูนย์อพยพชุมนุมสหกรณ ์ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี
จํานวนผู้อพยพ 300 คน สภาพพักในห้องเรียน 

สิ่งประเมิน หัวข้อ/คะแนน ข้อสังเกตพบ 
1. อาหาร รวม 5 คะแนน แบ่งเป็น 

1 คะแนน อาหารปรุงสุกใหม่
รับประทานขณะที่ยังร้อน 
2 คะแนน อาหารปรุงสุกแต่

อาหารเป็นอาหารกล่องมีผู้มาบริจาค จากหลาย
แหล่ง นํามาเป็นเวลา จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
ไม่ทราบเวลาการปรุงอาหาร บางครั้งอาจมีอาหาร
เสียก่อนรับประทาน มีอาหารเหลือข้างมื้อ 



สิ่งประเมิน หัวข้อ/คะแนน ข้อสังเกตพบ 
รับประทานขณะที่ไม่ร้อน 
3 คะแนน อาหารปรุงสุกแต่มีกลิ่นใน
ขณะที่รับประทาน 

2. น้ําด่ืม 1. คะแนน ด่ืมน้ําบรรจุขวดและจาก
เครื่องกรองน้ํา 

รับน้ําบริจาคและน้ํากรองภายในศูนย ์

3. น้ําใช้ 1 คะแนน น้ําประปาจากเทศบาล ใช้น้ําจากก๊อกน้ําประปาในบริเวณศูนย์และใน
ห้องน้ํา ในชั้นที่ 4 และ 5 ของอาคารพักอาศัย ซึ่งมี
ห้องน้ําทั้ง ชาย หญิง รวม 11 ห้อง 

4. ส้วม 1 คะแนน ส้วมซึม มีส้วมภายในอาคารพักอาศัย ซึ่งมีห้องน้ําทัง้ ชาย 
หญิง รวม 11 ห้อง และบริเวณรอบนอกอาคารอีก 
2 ห้อง 

5. ขยะเปียก 1 คะแนน ใส่ถงุขยะ มีรถมาเก็บไปทิ้ง
ประจํา 

ขยะใส่ถุงดํา มดัปากถุงเก็บมารวมไว้บริเวณเก็บ
ขยะ รอรถเทศบาลมารับไปกําจัดวันละ 1 ครั้งใน
ตอนเช้า 
 

6. ยุงนําโรค รวม 7 คะแนน แบ่งเป็น  
ไม่ค่อยโนยุงกัด 1 คะแนน 
โดนยุงกัดกลางวัน 3 คะแนน และพบ
แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายภายในศูนย์ 3 
คะแนน 

ในศูนย์พักพิงผู้อพยพนอนห้องแอร์ ห้องพักอยู่
ช้ันสูงจึงไม่ต่อยมียุงในชั้นบน สําหรับบริเวณรอบๆ
อาคารโดยห่างประมาณ 50 เมตร เป็นบริเวณน้ํา
ท่วมถึง น้ําเน่า ป่ากล้วย จะพบว่ามีลูกน้ํายุงรําคาญ 
ไม่พบแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายรอบๆอาคาร 

7. การบริการตรวจรักษา 1 คะแนน 
มีหน่วยงานรักษาพยาบาลเข้ามา
ให้บริการทุกวัน 

มีหน่วยงานทางการแพทย์เข้ามาให้บริการหลาย 
รพ. สลับเวียนกันไป จาก โรงพยาบาลเอกชน รพ.
กรุงเทพและ รพ.สต.มาต้ังในศูนย์พักพิง โดยเฉพาะ 
รพ.สต.จะมีห้องให้บริการที่ช้ัน 4 ของอาคาร แต่ยัง
มีปัญหาเรื่องของการรายงานการให้บริการผู้ป่วย
จากหน่วยแพทย์ เพราะมีการเวียนกันมาหลาย รพ.
จึงขาดความต่อเนื่องในการรายงาน ทีมสคร.5 จึง
ประสานกับ รพ.สต.แทน 

 
แผนในการป้องกันควบคุมโรค 
มาตรการป้องกันควบคุมโรค เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์/จํานวนที่

ต้องใช้ 
การประสานขอการสนับสนุน (เรื่อง/หน่วยงาน
ที่ต้องประสาน) 

โรคอื่นๆ ที่อาจจะติดต่อ 
- โรคพิษสุนขับ้า 
สัตว์เลี้ยง พบสุนัข 10 ตัว แมว 3 

-อาจต้องดําเนินการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขในสัตว์ 

-ประสาน ปศสุัตว์  
- ข้อแนะนําในการป้องกัน คําแนะนําแก้ผู้
อพยพเกี่ยวกับการป้องกันการถูกกัด และการ



มาตรการป้องกันควบคุมโรค เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์/จํานวนที่
ต้องใช้ 

การประสานขอการสนับสนุน (เรื่อง/หน่วยงาน
ที่ต้องประสาน) 

ตัว โดยอยู่ในกรงใต้อาคารที่พัก
อาศัย 

ดูแลตนเองกรณีถูกกัด 

มีผู้ป่วย TB เข้าพักที่ศูนย์ฯ 
เจ้าหน้าที่สอบประวัติพบว่าขาดยา
จึงนําส่งต่อโรงพยาบาล 

 -นําปัญหานี้แจง้ต่อสสจ.เพื่อดําเนินการเป็น
ระบบต่อไป 

  
4. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

 4.1 สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของศูนย์พักพิง ได้แก่ 
  - ข้อบัญญัติ 10 ประการป้องกันโรคและภัยที่มากับน้ํา 
  - การเตรียมกักตุนสิ่งของสําหรับระยะเวลา 72 ช่ัวโมง 
  - ข้อบัญญัติสําหรับผู้อาศัยในศูนย์พักพิง 
 4.2 สนับสนุนป้ายไวนิลข้อบัญญัติ 10 ประการป้องกันโรคและภัยที่มากับน้ํา 
 4.3 เก็บภาพสิ่งแวดล้อมของศูนย์พักพิงและสื่อที่มีในศูนยพั์กพิง 
 

5. ปัญหาอุปสรรคในภาพรวม 
 1 ผู้ป่วย TB ที่ไม่มีที่พักพิง ขอ้เสนอแนะต้องแก้ไขโดยด่วนเนื่องจากเจอปัญหา 2 ใน 3 ศูนย์ 
 2.การพ่นเคมีกําจัดแมลงในทีพั่กไม่ครอบคลมุเนื่องจากบางห้องพัก 
                 มีผู้ป่วย หญิงแรกคลอด ให้นมบุตร และทารกนอนพักอาศัยอยู่ อาจแก้ไขโดย จัดหามุ้งหรือห้องให้เฉพาะ 
 3.ยุง ทั้งในและนอกศูนย์ฯบริเวณชุมชนรอบๆศูนย์ มจีํานวนมาก การฉดีพ่นเฉพาะในศูนย์อาจจะไม่เพียงพอ จ้อง
การมุ้งหรือยาทากันยุงเป็นจํานวนมาก 
  

6. ภาพกิจกรรมประจําวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2554 
 

     
 



     
 

     
 

     
 
นางนันทนา แต้ประเสริฐ  
หัวหน้าทีมปฏิบัติการ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที5่ นครราชสีมา ผู้รายงาน 
 

กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สคร.5 


