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รวบรวมโดย...กลุ่มป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรังในประชากร  ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค_  27 กันยายน 2556 
 

อ้างอิงจาก :การศึกษา เรื่อง รูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคไม่ติดตอ่ของกรมควบคุมโรคใน

ภาวะประสบอุทกภัย  ปี ๒๕๕๔ โดย นิตยา  พันธุเวทย ์และ นุชรี  อาบสุวรรณ ส้านักโรคไม่ติดตอ่ 

กรมควบคุมโรค 
 

บทเรยีนน ้าท่วม ปี ๒๕๕๔ 
 

มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดในประเทศไทยตั้งแต่เดอืนกรกฎาคม ถึงเดอืนธันวาคม ๒๕๕๔ 

แถบจังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนอื และ ภาคกลาง มพีืน้ที่ประสบภัยถึง ๖๕ จังหวัด 

โดยมีประชาชนกว่า ๑๓ ล้านคนที่ประสบภัยก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงตอ่เศรษฐกิจ

ของครัวเรือน เศรษฐกิจประเทศชาติ ซึ่งความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการประเมินของหน่วยงาน

ทางเศรษฐกิจต่างๆ ประมาณ ๑.๔ ล้านล้านบาทและก่อให้เกิดผลกระทบทางดา้นสุขภาพกาย จติ

สังคมและสิ่งแวดล้อม สูญเสียเสียชีวติจ้านวน  ๘๑๕ คน  นอกจากนีย้ังเกิดผลกระทบต่อระบบ

บริการสาธารณสุขของประเทศ เนื่องจากมีหลายสถานที่อยู่ในพืน้ที่ประสบอุทกภัย ท้าให้มี

อุปสรรคในเรื่องของสถานที่ให้บริการ  ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมอื และรวมถึงผู้ให้บริการ

สาธารณสุข เองก็ได้รับผลจากอุทกภัยดังกล่าวด้วย  ท้าให้ไม่สามารถ ให้บริการสาธารณสุขกับ

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุปสรรคด้านการสื่อสารข้อมูลของทั้งผูใ้ห้บริการและ

ผูร้ับบริการสุขภาพเป็นไปอย่างล้าบาก   

ส้าหรับผู้รับบริการสุขภาพที่ประสบอุทกภัยก็มีอุปสรรคในการที่จะเข้าถึงขอ้มูล เข้าถึงระบบ

บริการสุขภาพได้อย่างล้าบาก  ส่งผลตอ่การดูแลตนเองเพื่อความอยู่รอดเมื่อต้องประสบอุทกภัย 

รวมถึงการดูแลปูองกัน ควบคุมโรคที่เป็นอยู่นัน้ท้าได้ยากล้าบาก มีหลายรายเกิดภาวะแทรกซ้อน

ของโรค  เกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆเพิ่มขึ้น หรอืเสียชีวติอย่างไม่ควรจะเป็น  

 สถานการณ์และผลกระทบของมหาอุทกภัยครั้งนี ้เป็นวิกฤติที่ท้าให้เกิดการสูญเสียอันใหญ่

หลวงของประเทศชาติ ซึ่งถือเป็นบทเรียนที่มคีุณค่าอย่างมาก หากได้ศกึษา พิจารณาทบทวนเพื่อหา

แนวทางการเตรียมความพร้อมในการสื่อสารเพื่อปูองกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาอุกทกภัยที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคต จะช่วยลดความรุนแรง ขนาดของการสูญเสียทั้งด้านสุขภาพ สังคมสิ่งแวดล้อม และ

เศรษฐกิจของประเทศลง   
 

 

 

 

 



บทเรียนจากน้้าทว่ม ปี 2554 

 

2 

 

รวบรวมโดย...กลุ่มป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรังในประชากร  ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค_  27 กันยายน 2556 
 

 

 

 การประเมินปัญหา/ความเสี่ยงผู้เป็นโรคไม่ติดต่อเรื อรังที่ประสบอุทกภัย พบดังนี ้

  ๑. ขาดยา  

  ๒. การเข้าถึงยาล้าบากเนื่องจากผู้ปุวยและญาติไม่สามารถเดินทางไปรับการรักษาได้, 

สถานบริการถูกน้้าท่วมจนเปิดท้าการไม่ได้ 

  ๓. เครียด ฯ ท้าให้โรครุนแรงขึ้น 

  ๔. การดูแลตนเองของผูปุ้วยมีขอ้จ้ากัด 

  - ขาดการเคลื่อนไหวทางกาย 

  - ขาดอาหารประเภทเส้นใย (ผัก ผลไม้) 

  - ได้รับอาหารกึ่งส้าเร็จรูปที่มเีกลือโซเดียมสูง 

  - ขาดแคลนน้้าดื่ม 

  - ท้างานหนัก (เชน่ ยกกระสอบทราย) 

  - เครียดจากน้้าท่วม 

  ๕. ผูปุ้วยเสี่ยงตอ่การบาดเจ็บและการเจ็บปุวยด้วยโรคอื่นๆ  

  - จมน้้า   -  สัตว์มพีิษกัด 

  - ไฟฟูาดูด   

  - โรคติดตอ่ เช่น  ไข้หวัดใหญ่  อุจจาระร่วง  ฯลฯ  

  ๖.พืน้ที่อยู่ห่างไกลความช่วยเหลือ และไม่อพยพ  

 ข้อจ้ากัดของสื่อ คอื ระบบข้อมูลและการสื่อสารล่ม การเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารได้ยาก

ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะทางการสื่อสารที่ผ่านช่องทางที่ใช้ไฟฟูา เช่น ทีว ีวทิยุ อินเตอรเ์น็ต  โทรศัพท์เนื่องจาก

ต้องตัดไฟ  

 ความสามารถของการประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ไปสื่อสารในสถานการณจ์รงิไม่ได้มกีาร

เตรียมฝึกซ้อม และ เช่ียวชาญในการสื่อสารเรื่องโรคบางโรค 
 

ปัญหาและอุปสรรคในภาพรวม 

 ๑.การด้าเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของกระทรวงสาธารณสุขยังไม่เป็นทิศทางเดียวกัน ตา่ง

กรมต่างท้า ควรมีการประชุมวางแนวทางรว่มกัน ให้สอดรับกับสถานการณใ์นทุกๆช่วงของภาวะวกิฤต

ที่เกิดขึน้  
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 ๒.ระบบกลไกการบริหารจัดการในระยะแรก(อาทิตย์แรก) ยังด้าเนนิไปอย่างช้า ๆ เนื่องจาก

คณะท้างานสื่อสารประชาสัมพันธ์ ของกรมควบคุมโรคไม่ได้รับการช้ีเปูาโดยตรงจากคณะท้างานด้าน

ยุทธศาสตร ์  

 ๓.ยังไม่สามารถเข้าถึงสื่อขององค์กรเอกชนใหญ่ ๆ ได้ เช่น ช่อง ๓  (เพราะไม่เล่นประเด็นตาม

สื่อ หรอืต้องใช้งบประมาณมาก) 

 ๔.เนื่องจากงบประมาณในช่วงแรกยังไม่ได้รับจัดสรร ท้าใหก้ารด้าเนินการบางอย่างเป็นไป

ค่อนขา้งช้า  

ข้อเสนอแนะ 

 ๑.เนือ้หาสาร ควรเพิ่มเติม ผูปุ้วยโรคเรือ้รังเสี่ยงตอ่การบาดเจ็บและการเจ็บปุวยด้วยโรคอื่นๆ 

ได้มากกว่าคนปกติ 

 ๒.ควรศึกษาประเมินว่า เมื่อน้้าท่วม วิธีการ/ช่องทางไหน ที่จะท้าให้ประชาชนที่ประสบภัย 

สามารถเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารได้งา่ย  และเพิ่มความครอบคลุมมากขึ้น 

 ๓. ควรประเมินผลการด้าเนินการ/ถอดบทเรียน ในเรื่องการสื่อสารความเสี่ยงและ

ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การสื่อสาร ๒ ทาง กับ ๑ ทาง ส่งผลตอ่การรับรู้ หรอืความครอบคลุมของ

ผูป้ระสบภัยได้เท่าไร 

 ๔.ควรจัดใหม้ีการฝึกซ้อมผู้สื่อสารในภาวะวิกฤต ท้าเป็นสถานการณจ์้าลอง   

 ๕.ควรเตรียมเนื้อหาสาร ส้าหรับสนับสนุนให้กับหนว่ยงานเครอืข่าย/ผูป้ระสบภัย ที่เหมาะสม

กับสื่อในช่องทางตา่งๆไว้ล่วงหนา้ 

 ๖. แตง่ตัง้คณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะท้างานบัญชาการใน สถานการณอ์ุทกภัย 

คณะท้างานด้านยุทธศาสตร ์เป็นต้น  เพื่อสั่งการ ให้ข้อเสนอแนะเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และ เฝาู

ติดตามสถานการณ ์ ด้าเนนิการประชุมเป็นประจ้าอย่างตอ่เนื่อง   

 ๗. หนว่ยงานสว่นกลางในกระทรวงสาธารณสุข ควรวางแนวทางการด้าเนินงาน ร่วมกัน เพื่อให้

สอดรับเป็นทิศทางเดียวกันในสถานการณ ์ทุกๆช่วงของภาวะวกิฤตที่เกิดขึ้น โดยจัดใหม้ีการประชุมและ

ถ่ายทอดให้ทุกหนว่ยงานของกระทรวง ได้รับทราบเป็นระยะ 

 ๘. สร้างความสัมพันธ์ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการกับสื่อมวลชน และเรียนรู้ความตอ้ง

ของสื่อ พรอ้มศกึษาวิธีการด้าเนินการ  ในการขอความร่วมมอืกับสื่อมวลชนอย่างมปีระสิทธิภาพ  

 ๙. จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การด้าเนินการในเรื่องการแก้ปัญหาอุทกภัยในภาพรวม ทั้งในแง ่ best 

practice และ ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะในการปรับพัฒนา 
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อ้างอิงจาก: การศึกษา เรื่อง Appropriated Practice Model การดูแลผู้ป่วยโรคเรื อรังไม่ให้ขาดยา

ในภาวะฉุกเฉิน โดย แพทย์หญิงนชุชรินทร์ ไวว่อง และ อัญชนา ถาวรวัน  สถาบันบ้าราศนราดูร     

กรมควบคุมโรค 
 

ปัญหาและแนวทางแก้ไขของสถานพยาบาล 

 ผูปุ้วยออกนอกพืน้ที่การดูแลโดยไม่แจ้งให้สถานพยาบาลทราบ และไม่สามารถติดต่อได้ 

 โรงพยาบาลใหญ่ ผูปุ้วยที่รับผดิชอบจ้านวนมาก ไม่สามารถโทรศัพท์ติดตอ่ได้ทั้งหมด อกีทั้ง

ผูปุ้วยมักเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์บ่อย การแก้ไข สอบถามขอ้มูลเบอร์โทรศัพท์ให้ update ทุกครั้งที่ผู้ปุวย

มาตรวจ หรอืให้ผู้ปุวยโทรมาแจ้งถ้าไม่สามารถมารับยาได้ ใชร้ะบบ PCU รพสต.มาช่วยติดตามในชุมชน 

 การขาดเจ้าหนา้ที่ work load มาก แก้ไขโดยพยายามสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหนา้ที่กันเอง 

 ความเครียดของเจา้หนา้ที่  แก้ไขโดย ตัง้วงคุยกันแบบสบายๆ ไม่เป็นทางการ ทุกคน (แพทย์ 

พยาบาล และบุคลากรทุกคน) สามารถพูดคุยปรึกษากันได้ จัดกิจกรรมสันทนาการ เชน่ กีฬาสีแบ่งเป็น

ทีมต่างๆ ทั้งเจา้หนา้ที่ ชาวบ้านผู้อพยพ 

 การขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ มักได้รับความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลใกล้เคียงที่ประสบ

ปัญหาน้อยกว่า หรอืโรงพยาบาลอื่นที่อยู่ไกล แต่สง่ทีมและเวชภัณฑ์มาช่วย  และสถานพยาบาลควร

ส้ารองยา โดยการจัดท้า stock ยาขัน้ต่้าให้เหมาะสมกับจ้านวนของผู้ปุวยโรคเรือ้รังที่ตอ้งดูแลของแตล่ะ

สถานพยาบาล ส้าหรับผูปุ้วย ควรเตรียมผูปุ้วยใหส้ามารถดูแลตนเองได้ ให้รูจ้ักชื่อยา วิธีบริหารยาของ

ตนเองให้ถูกต้อง การตรวจสอบลักษณะ รูปแบบของยาที่ใชอ้ยู่ พกบัตรประจ้าตัวผูปุ้วย หรือบัตรแสดง

ตัวที่มตีัวเลข ๑๓ หลัก 

 การขาดเวชภัณฑ์ที่จ้าเป็นบางอย่าง เชน่ น้้าเกลือ (IV fluid) เพราะโรงงานผลิตน้้าท่วม ไม่

สามารถผลิตได้ อาจตอ้ง แก้ไขโดยการเปิดที่ผลติในโรงพยาบาลใหญ่ๆใหม ่(เคยมีการผลิตได้เอง แต่

ตอนหลังมีโรงงานผลิต จงึให้ รพ.เลิกผลิตเอง) 

 การขาดพาหนะที่เหมาะสมในการส่งต่อผู้ปุวย เนื่องจากความช่วยเหลือของส่วนกลางมา

ล่าช้า ไม่เหมาะสม เช่น ได้เรอืมาช้า ผ่านหลายขั้นตอน มาถึงช่วงใกล้น้้าลด เรือไปไม่ได้ ขนาดเรือ-

ขนาดเครื่องไม่สัมพันธ์กัน ความสามารถในการขับเรือของเจา้หนา้ที่ ที่ผ่านมา แก้ไขโดยขอความ

ช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ เชน่ รถสูงของทหาร  แตม่ีปัญหาวา่ต้องจอดแวะรับชาวบ้านระหว่างทาง 

(ไม่รับก็ถูกว่า แวะรับก็เสียเวลาการเดินทาง การ refer ล่าช้า) บางครัง้ขอยืมรถจาก รพ.อื่น แต่ตอ้งใช้
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พยาบาลไปส่งเอง ไปดึกๆ เมื่อต้องใช้รถก็ส่งพยาบาลทิง้ไว้ตามปั๊มน้้ามัน รอให้ทาง รพ.มารับเอง  ท้าให้

เกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัยของพยาบาล 

 ถุงยังชพีประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่ส้าเร็จรูป น้้าปลา น้้าตาล อาหารกระป๋อง ต้อง

ตรวจสอบกับนักโภชนากรว่าสามารถท้าเมนูอะไรได้บ้าง เพื่อน้ามาแนะน้าในผู้ปุวยเบาหวานและความ

ดันโลหติสูง 

 เครือขา่ยโทรศัพท์ ช่วงวกิฤตแตล่ะเครอืข่ายน่าจะแบ่งเสาสัญญาณกันได้ เพื่อให้ทุกคน ทุก

เครือขา่ยสามารถใช้โทรศัพท์ได้ ถ้าบางเครือขา่ยล่ม จะสามารถใช้เครอืข่ายอื่นได้ การแก้ไข มวีิทยุคลื่น

สั้นไว้ใช้ ถ้าระบบโทรศัพท์ล่ม  

 ผูปุ้วยสิทธิ์เบิกจา่ยตรง ถ้าผูปุ้วยไม่สามารถมารับยาเองได้ต้องมีตัวแทนที่สแกนนิ้วไว้ก่อนมา

รับแทน แต่ช่วงน้้าท่วม เจ้าหนา้ที่ตอ้งรับยาให้โดยต้องออกเงนิให้ก่อน เก็บใบเสร็จไว้ ให้ยาผู้ปุวยโดย

ฝากยาไปกับเรือที่เข้าชุมชน หลังน้้าท่วมยังไม่สามารถเบิกคืนได้ การแก้ไข ดูแลเรื่องระเบียบการ

เบิกจ่าย ในครั้งนีผู้อ้้านวยการให้ใชเ้งินโรงพยาบาลคนืให้เจา้หนา้ที่ในบางสว่น 

 ช่วงน้้าท่วม โรงพยาบาลต้องให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลอื่นด้วย แตห่ลังใหก้ารช่วยเหลือ

และดูแลเครือขา่ย โรงพยาบาลต้องแบกรับค่าใช้จ่าย ไม่สามารถเบิกคืนได้ อกีทั้งการดูแลช่วยเหลือ

ฟื้นฟูหลังน้้าท่วมก็ไปช่วยเฉพาะโรงพยาบาลที่น้้าท่วม ท้าให้รูส้ึกเสียขวัญก้าลังใจ การแก้ไข พยายาม

เก็บเอกสารหลักฐานการใชจ้า่ย เพื่อหวังจะเบิกคืนได้บ้าง 
 

ข้อเสนอแนะ 

 สมุดสุขภาพประจ้าตัวผู้ป่วย มีความส้าคัญ ผูปุ้วยสามารถใช้เป็นเอกสารส้าคัญ เมื่อมี

ความจ้าเป็นต้องไปรับยาที่อื่น ท้าใหไ้ด้รับการรักษาอย่างตอ่เนื่องและถูกต้อง (แตล่ะโรงพยาบาลมสีมุด

ฯ แตล่ะแหง่คิดท้า ไม่เป็น unity น่าจะเป็นแบบฟอร์มที่ออกจากส่วนกลาง) 

 ระบบเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจากสถานพยาบาลไปสู่ชุมชน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

บุคลากรทางการแพทย์ การที่มเีจ้าหนา้ที่สาธารณสุขเป็นประชาชนในพื้นที่ การเสริมสรา้งความรู้ของ

เครือขา่ยสุขภาพ การให้ความรูอ้ย่างสม่้าเสมอแก่ผูปุ้วย ท้าให้การด้าเนินงานราบรื่น ประสบ

ความส้าเร็จได้มาก 

 การขาดก้าลังคน เป็นปัญหาในทุกหนว่ยงาน นอกจากการพัฒนาศักยภาพบุคคลแล้ว นา่จะ

มีการเพิ่มจ้านวนบุคลากรด้วย  
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ในช่วงภาวะฉุกเฉิน ถ้าส่วนกลางน้้าไม่ท่วม ขอให้มอีาสาสมัครมาช่วยภายในโรงพยาบาล 

โดยเฉพาะในหน่วยงานด้านงานวิชาการ (ไม่มคีนไข้ตอ้งดูแล) หรอืโรงเรียนแพทย์ที่มบีุคลากรจ้านวน

มาก มาได้ทุกวิชาชีพแลว้มาท้างานเป็นทีมร่วมกัน 

จากประสบการณ ์รพ.สระบุรี มีแพทย์-พยาบาล ที่บ้านน้้าท่วมไม่สามารถไปท้างานในหน่วยงาน

ของตนเองได้ แตม่าเป็นจติอาสาที่รพ.สระบุรี เมื่อมีการสอบถามจากกระทรวงฯ ท้าให้ทราบว่า มา

ท้างาน ถือวา่บุคลากรท่านนั้นไม่ขาดงาน ผู้ปฏิบัติงาน มีก้าลังใจในการช่วยเหลือมากขึ้น  

 Referral system ควรมศีูนย์รับเรื่องและจัดการประสานงานให้เสร็จ รวมทั้งระบบรับต่อชว่ง

การเดินทาง โดยศูนย์นี้มขี้อมูลเลยว่า ยังมีที่ไหนรับคนไข้ได้อีกเท่าใด ผู้ปุวยรายนีจ้ะส่งต่อไปที่ใดได้  

ประสานรถ-เรือเป็นล้าดับในการรับ-ส่งผูปุ้วยและเจ้าหนา้ที่ เพราะโรงพยาบาลมีภาระงานอย่างอื่น

มากอยู่แล้ว บางรายติดต่อตัง้แต่เช้า ได้รับการตอบรับช่วงบ่าย ต้องติดตอ่รถ-เรือเพื่อเดินทาง ออก

เดินทางจนกลับ พยาบาลซึ่งไป refer คนเดียวกลับมาตี 3 – ตี 4 ต้องค้านงึถึงความปลอดภัยของ

เจ้าหนา้ที่ดว้ย 

 โปรแกรม Hosp-XP เป็นโปรแกรม ข้อมูลผู้ปุวย บันทึกข้อมูลโรคไม่ติดตอ่ ระบบนีส้่งต่อ

ข้อมูลกับศูนย์สุขภาพชุมชนได้ สามารถเปิดดูข้อมูลประวัตกิารรักษา ยา ผลเลือด การนอนโรงพยาบาล

ได้  

 ระบบการสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ ทั้งโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มอืถือ มีความส้าคัญมาก 

อย่างไรก็ตามระบบโทรศัพท์ยังอาจมีปัญหาระหว่างเครือขา่ย วิทยุคลื่นสัน้ยังสามารถใช้ตดิต่อได้ดี 

 ระบบยานพาหนะ การเดินทางของหน่วยงานราชการ ใช้พาหนะร่วมกัน หมุนเวียนใช้ เชน่ 

รถยกสูง เรือ เพื่อลดงบประมาณในการดูแลรักษา โดยไม่ต้องมีประจ้าในทุกโรงพยาบาล  

 ส่วนกลางควรสร้างระบบบรหิารจัดการท่ีชัดเจนในการเป็นศูนย์กลางจัดการช่วยเหลือ

จากหน่วยงานที่น ้าไม่ท่วม เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้ตอ้งการมาช่วยเหลือหลายหน่วยงาน แต่ตดิเรื่อง

ระบบการบริหารก้าลังคน 

 กระทรวงสาธารณสุข อยู่ในพืน้ที่สูง มีตกึสูง มีเนื้อที่กว้าง War Room น่าจะเตรียมสร้างเป็น

วอร์ดผู้ปุวยได้ เหมอืนที่ผา่นมาในพืน้ที่น้้าท่วมใชโ้รงนอนของทหารเสียสละให้เปิดเป็นวอร์ด เป็นศูนย์

อพยพ เป็นที่พักเจ้าหนา้ที่ หรอืกระทรวงฯประสานขอพืน้ที่จากหน่วยงานภาคส่วนอื่นขอใช้พื้นที่ แล้ว

จัดก้าลังคนของหนว่ยงานเข้าส่วนกลาง จะด้าเนนิการหลายเรื่องสะดวกมากขึน้  
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 ควรจัดให้มีแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน เชน่ ประสานทางมหาดไทย เนื่องจากเจา้หนา้ที่

ในศูนย์อพยพมีงานมากอยู่แล้วยังต้องมาต้อนรับผูม้าเยี่ยม แต่หน่วยงานที่มาเยี่ยมตา่งตอ้งการขอ้มูล 

ซึ่งคิดว่าการให้ขอ้มูลควรเป็นหนา้ที่ของหนว่ยงานอื่น 


