คำแนะนำในการปองกันโรคติดตอในชวงภัยแลง
สำหรับกำลังพลและครอบครัว
ภัยแลง คือ ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเปนเวลานาน จนกอใหเกิดความแหง
แลง และสงผลกระทบตอชุมชน ในประเทศไทยจะเกิดใน ๒ ชวง ไดแก
๑. ชวงฤดูหนาวตอเนื่องถึงฤดูรอน ซึ่งเริ่มจากครึ่งหลังของเดือนตุลาคมเปนตนไป บริเวณประเทศไทย
ตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก) จะมีปริมาณฝนลดลงเปนลำดับ
จนกระทั่งเขาสูฤดูฝนในชวงกลางเดือนพฤษภาคมของปถัดไป ซึ่งภัยแลงลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเปนประจำทุกป
๒. ชวงกลางฤดูฝน ประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม จะมีฝนทิ้งชวงเกิดขึ้น ภัยแลง
ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะทองถิ่นหรือบางบริเวณ บางครั้งอาจครอบคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวางเกือบทั่ว
ประเทศ
ทั้งนี้ภัยแลงที่เกิดจากการขาดฝน หรือ ฝนแลง ในชวงฤดูฝนและเกิดฝนทิ้งชวง ในเดือนมิถุนายน
ตอเนื่องถึงเดือนกรกฎาคม พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงมาก ไดแก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง เพราะเปนบริเวณที่อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใตเขาไปไมถึง และถาปใดไมมีพายุหมุนเขตรอน
เคลื่อนผานในแนว ดังกลาวแลวจะกอใหเกิดภัยแลงรุนแรงมากขึ้น นอกจากพื้นที่ดังกลาวแลว ยังมีพื้นที่อื่นๆ ที่
มักจะประสบปญหาภัยแลงเปนประจำอีกดังตารางขางลาง
ตารางที่ ๑. ชวงเวลาที่ฝนแลงและฝนทิ้งชวงของประเทศไทยจำแนกรายภาค
เดือน/ภาค
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.

เหนือ
(ทภ.๓)

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
(ทภ.๒)

กลาง
(ทภ.๑)

ตะวันออก
(ทภ.๑)

ฝนแลง
ฝนแลง

ฝนแลง
ฝนแลง
ฝนแลง

ฝนแลง
ฝนแลง
ฝนแลง

ฝนแลง
ฝนแลง

ฝนทิ้งชวง
ฝนทิ้งชวง

ฝนทิ้งชวง
ฝนทิ้งชวง

ฝนทิ้งชวง
ฝนทิ้งชวง

ฝนทิ้งชวง
ฝนทิ้งชวง

ใต
(ทภ.๔)
ฝงตะวันออก

ฝงตะวันตก

ฝนแลง

ฝนแลง
ฝนแลง
ฝนแลง
ฝนแลง
ฝนแลง

ฝนแลง หมายถึง สภาวะที่มีฝนนอยหรือไมมีฝนเลยในชวงเวลาหนึ่ง ซึ่งตามปกติควรจะตองมีฝน โดยขึ้นอยูกับสถานที่และ
ฤดูกาล ณ ที่นั้น ๆ ดวย รวมถึง สภาวะที่ระดับน้ำผิวดินและใตดินลดลง หรือน้ำในแมน้ำลำคลองลดลง ขาดแคลนน้ำ
ฝนทิ้งชวง หมายถึง ชวงที่มีปริมาณฝนตกไมถึงวันละ ๑ มิลลิเมตรติดตอกันเกิน ๑๕ วัน ในชวงฤดูฝน เดือนที่มีโอกาสเกิดฝน
ทิ้งชวงสูงคือ เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม

ในชวงฝนแลง พื้นที่ของ ทภ.๑ ทภ.๒ และ ทภ.๓ ตั้งแต ก.พ.-เม.ย. สวนในพื้นที่ ทภ.๔ โดยเฉพาะฝง
ตะวันตก ฝนแลงจะเริ่มตั้งแต ม.ค.-พ.ค. ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวจะทำใหมีความขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค
ทำใหการซักลางทำความสะอาดเพื่อสุขพลานามัยที่ดีไมเพียงพอและเพิ่มโอกาสของการสัมผัสระหวางคนและ
สัตว ทำใหเกิดโรคติดตอจากสัตวสูคนมากขึ้น เพราะเชื้อโรคจากสัตวสูคนมีความทนทานในสิ่งแวดลอมสูง
ดังนั้นกำลังพลและครอบครัวในพื้นที่ดังกลาวจะมีความเสี่ยงตอการเจ็บปวยดวยโรคติดตอทางเดินอาหารและ
น้ำ โรคติดตอนำโดยยุงลาย และโรคติดตอในสัตวสูคนไดแก
๑) โรคอุจจาระรวง
๒) โรคอาหารเปนพิษ
๓) โรคบิค
๔) อหิวาตกโรค
๕) โรคไขไทฟอยดหรือไขรากสาดนอย
๖) โรคตับอักเสบเอ
๗) โรคไขเลือดออกเดงกี
๘) ไขปวดขอยุงลาย
๙) ไขซิกาไวรัส
๑๐) โรคแทงติดตอในแพะ วัว ควาย
๑๑) วัณโรคในสัตวแพะ วัว ควาย
๑๒) โรคเลปโตสไปโรซีส (โรคฉี่หนู)
และในชวงฝนทิ้งชวงในเดือน มิ.ย.-ก.ค. แมจะเริ่มมีฝนตกบางแลว แตในพื้นที่ ทภ.๑ ทภ.๒ และทภ.๓
แตก็มีปริมาณฝนเล็กนอย ซึ่งก็ยังคงเกิดสภาพการขาดแคลนน้ำอยู ดังนั้นก็อาจจะยังมีความเสี่ยงตอการสัมผัส
โรคติดตอขางตนอยูเชนกัน
กสวป.พบ. มีความเปนหวงถึงสุขภาพกำลังพลและครอบครัว จึงกำหนดคำแนะนำในการปองกัน
โรคติดตอในชวงภัยแลงแกกำลังพลและครอบครัว และหนวยทหารดังนี้
๑)
น้ำดิบที่ไดจากการขุดเจาะบาดาล การประปา หรือการชวยเหลือจากภาครัฐ ควรนำมาตม
หรือทำใหสะอาดดวยวิธีการตางๆเพิ่มเติมกอนดื่ม และใสน้ำดื่มในภาชนะที่มีฝาปดมิดชิดที่ปองกันการปนเปอน
เชื้อโรคจากสิ่งแวดลอม
๒)
การบริโภคน้ำแข็งและไอศครีม ตองระมัดระวังการปนเปอนเชื้อโรคจากสิ่งแวดลอม พิจารณา
เลือกซื้อน้ำแข็งและไอศครีมที่ผลิตจากแหลงที่มีมาตรฐาน มีบรรจุภัณฑหีบหอที่ดีไมแตกรั่ว และหลีกเลี่ยงการ
บริโภคน้ำแข็งบดหรือไอศครีมที่ทำเองในชุมชน (Home-made ice cream)
๓)
รับประทานอาหารรอนสุกใหม ไมทานอาหารคางมื้อ และหลีกเลี่ยงอาหารหมัก อาหารดองที่
ไมทำใหสุก เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงตอการเจ็บปวยโดยเฉพาะโรคอาหารเปนพิษและโรคอุจจาระรวง
๔)
ภาชนะบรรจุอาหารตองทำความสะอาดและจัดเก็บใหมิดชิดเพื่อปองกันการปนเปอนเชื้อโรค
ในสิ่งแวดลอม

๕)
เนนการลางทำความสะอาดมือกอนและหลังรับประทานอาหาร และหลังการใชหองสวมดวย
สบูและน้ำสะอาด กรณีที่มีน้ำใชลางไมเพียงพอ แนะนำใหใชวัสดุทำความสะอาดเชน การลูบมือดวยเจล
แอลกอฮอล การเช็ดมือดวยทิชชูเปยกใชครั้งเดียวทิ้ง (ไมแนะนำใหใชผาผืนเดียวแขวนทิ้งไวใหเช็ดมือในหองน้ำ
หองครัว)
๖)
ใหเขมงวดดูแลความสะอาดภายในครัวเรือน โรงครัว สูทกรรม หองน้ำ หองสวม และโรง
ประกอบเลี้ยง เพื่อปองกันการเพาะบมเชื้อโรคในครัวเรือนและหนวยทหาร
๗)
ภาชนะจัดเก็บน้ำอุปโภค บริโภคภายในครัวเรือน หรือหนวยทหารตองมีฝาปดใหมิดชิด หรือ
มีมุงหรือตาขายตาถี่ปดปากภาชนะเพื่อปองกันเปนแหลงเพาะพันธยุงลาย
๘)
ใหจัดการขยะใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลในที่ตั้ง เพื่อปองกันการเพาะพันธุของแมลงพาหะ
และแพรโรคภายในครัวเรือนและหนวยทหาร
๙)
หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงหรือใกลชิดกับแพะ วัว ควาย หากเปนผูที่ทำงานกับสัตวเหลานี้
ใหสวมเครื่องปองกัน เชน หนากากอนามัย ถุงมือ รองเทาบูทเมื่อตองทำงานคลุกคลีใกลชิดสัตว หรือทำงานใน
คอกสัตวเพื่อปองกันการสัมผัสโรคผานระบบทางเดินหายใจ การสัมผัสโดยตรงแลวปนเปอน และบาดแผลบน
ผิวหนัง
๑๐) หากเปนสัตวที่อยูในความดูแลใหดำเนินการตรวจคัดกรองโรคอยางสม่ำเสมอ โดยอาจขอ
ความรวมมือกับหนวยงานปศุสัตว หรือคณะสัตวแพทย ของมหาวิทยลัยในพื้นที่ตั้งของหนวยหรือใกลเคียง
๑๑) กรณีมีวัว ควายในความดูแล สามารถรองขอวัคซีนปองกันโรคแทงติดตอ (Brucellosis) จาก
สำนักงานปศุสัตวในพื้นที่
๑๒) หากมีอาการเจ็บปวยดวยอาการและอาการแสดงที่เขาไดกับโรคติดตอทางเดินอาหารและน้ำ
และโรคติดตอนำโดยยุงลาย เปนกลุมกอน (มากกวา ๒ คน) ขึ้นไปใหรีบแจง นายทหารเวชกรรมปองกัน รพ.
ทบ. เพื่อทำการสอบสวน ควบคุมและปองกันโรคโดยเร็ว สวนผูที่มีอาการปวยใหหนวยทหารคัดแยก และรีบสง
รักษากับแพทยโดยเรงดวน
พ.ท.
( ภพกฤต ภพธรอังกูร )
อจ.วพม. ชรก. กสวป.พบ. ทำการแทน
หน.แผนกควบคุมโรคติดตอและกีฏเวชวิทยา
๑๐ ม.ค. ๖๓

