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ปีท่ี ๔๑ ฉบับที่ ๓

บทบรรณาธิการ

ภัยพิบัติ : มหาอุทกภัยของประเทศ พ.ศ. 2554

Diaster : 2011 Thai Floods

คำว่า “ภัยพิบัติ (Disaster)” องค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายไว้ว่า “Disaster: A serious disruption of
the functioning of a community or a society causing widespread human, material, economic or environmental losses
which exceed the ability of the affected community or society to cope using its own resources1” นักวิชาการหลายสถาบัน
ได้ขยายความหมายและเพิ่มเติมไว้ดังนี้ “เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือมนุษย์ทำที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทันที
จนทำให้ระบบการดูแลรักษาที่มีอยู่เดิมในชุมชนหรือสังคมหยุดชะงักลง ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมาก หรือก่อ
ให้เกิดความต้องการทรัพยากรในสังคมอย่างมากในการปฏิบัติเพื่อการป้องกันและฟื้นฟู” เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม และน้ำท่วม เป็นต้น สำหรับเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ โดยมนุษย์ทำ เช่น สงคราม
สารเคมีรว่ั เป็นต้น 2,3
ปลายปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยได้เกิดภัยพิบตั นิ ำ้ ท่วมใหญ่อย่างทีไ่ ม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน มวลน้ำจำนวนมากไหล
ผ่านจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือลงสูพ่ นื้ ทีใ่ นจังหวัดภาคกลาง เพือ่ ผ่านสูท่ ะเล เกือบร้อยละ 50 ของจังหวัดต่างๆ ได้รบั ผล
กระทบ โดยเฉพาะจังหวัดในภาคกลางรวมทัง้ กรุงเทพมหานคร หากทบทวนเอกสารข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
จากหนังสือพิมพ์และข่าวโทรทัศน์ (เป็นข้อมูลทีไ่ ม่มเี อกสารทางวิชาการอ้างอิง) พบว่า ตัง้ แต่ชว่ งปลายเดือนมิถนุ ายน
2554 เกิดพายุโซนร้อนไห่หม่า (Haima) เคลื่อนตัวเข้ามาในประเทศไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
กลายเป็นพายุดีเปรสชั่นทำให้จังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือมีฝนตกบริเวณกว้างเกิดน้ำท่วมในหลายจังหวัด ต่อมา
มี พ ายุ โ ซนร้ อ นนกเตน (Nock-Ten) ในช่ ว งปลายเดื อ นกรกฎาคม 2554 ทำให้ เ กิ ด น้ ำ ท่ ว มหนั ก ซ้ ำ ในภู มิ ภ าค
เดียวกัน มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินรวม 49 จังหวัด (397 อำเภอ 2,715 ตำบล 21,904
หมู่บ้าน) ต่อมาช่วงเดือนกันยายน 2554 ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัดดังกล่าว แก้ไขปัญหาได้ ทำให้ลดจำนวน
จังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเหลือ 23 จังหวัด (105 อำเภอ) ส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางและภาคเหนือ
ตอนล่ า ง มี นั ก วิ ช าการวิ เ คราะห์ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เชื่ อ กั น ว่ า เขื่ อ นหลั ก ๆ ในภาคเหนื อ มี ก ารกั ก เก็ บ น้ ำ มากเกิ น
ไปในช่วง กรกฎาคม–สิงหาคม 2554 เนื่องจากเกรงว่าในช่วงหน้าแล้งจะมีน้ำไม่เพียงพอ จึงไม่มีการระบายออก
จนกระทั่งช่วงปลายเดือนกันยายนและต้นเดือนตุลาคม 2554 เขื่อนดังกล่าวจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกจำนวนมาก
ประจวบกับในปีนี้ปริมาณน้ำฝนในภาคกลางสูงกว่าปกติประมาณร้อยละ 15 ทำให้เกิดมวลน้ำจำนวนมหาศาล
ไหลลงสู่จังหวัดต่างๆ ในภาคกลาง และสู่กรุงเทพมหานครในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนตุลาคม 2554 ประชาชน
ในพื้นที่จำนวนมากกว่า 3 ล้านคนจาก 24 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) ได้รับความเดือดร้อนสูญเสียทรัพย์สิน
และชีวิต จากอันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะน้ำหลาก น้ำท่วมและหลังน้ำท่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานคร
มากกว่าร้อยละ 50 ของ 50 เขต เกิดภาวะน้ำท่วมหนัก มีการสั่งให้เป็นเขตต้องอพยพทั้งเขตอย่างน้อย 12 เขต
และอพยพบางแขวงอีก อย่างน้อย 5 เขต (ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554)

206

วารสารสาธารณสุขศาสตร์

อันตรายและความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น เวลาเกิดภัยพิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยจากน้ำท่วมหนัก พอแบ่ง
ได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ4-5 คือ
1. อันตรายต่อร่างกายและจิตใจ เช่น
- การจมน้ำตาย ไฟฟ้าดูด
- สัตว์มีพิษและจระเข้กัด
- สารเคมีปนเปื้อน
- การบาดเจ็บต่างๆ จากอุบัติเหตุ
- การเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคที่มีน้ำและอาหารเป็นสื่อ โรคจากพาหะนำโรค
		 โรคทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง โรคตาแดง เป็นต้น
- ปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งภาวะเครียด
- อื่นๆ
2. อันตรายต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งธุรกิจ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
และภาพลักษณ์ของประเทศ
การช่วยเหลือในช่วงน้ำท่วมและการฟื้นฟูในช่วงน้ำลดมีความสำคัญมากและต้องรีบดำเนินการ6-9 เช่น
- การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและอาสาสมัครกู้ชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- การช่วยเหลือและป้องกันรักษาปัญหาโรคทีม่ ากับน้ำ/น้ำท่วม เช่น โรคตาแดง อุจจารระร่วงและอาหาร
		 เป็นพิษ โรคไวรัสตับอักเสบ โรคไข้เลือดออก โรคฉีห่ นูหรือเล็ปโตสไปโรซีส โรคน้ำกัดเท้าจากเชือ้ รา
		 โรคผิวหนัง/แผลพุพอง โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น
- การเสริมสร้างสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประสบภัย
- การช่วยเหลือ ฟื้นฟูด้านสุขภาพจิตและความเครียด เพื่อให้ผู้ประสบภัยปรับตัวได้
- การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง การจัดหาน้ำดื่มที่สะอาด
		 การบำบัดน้ำเน่าเสีย การจัดการด้านส้วมและขยะมูลฝอย
- การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตโดยรวม
- การฟืน้ ฟูดา้ นธุรกิจ การท่องเทีย่ ว การจ้างแรงงาน การชดเชยความเสียหาย และการสร้างภาพลักษณ์
		 ของประเทศเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน
- การช่วยเหลือและฟื้นฟูด้านอื่นๆ ตลอดจนการจัดการบ้านเรือนหลังน้ำท่วม
การตอบสนอง การดำเนินการและการใช้สอ่ื สาธารณะอย่างเหมาะสม รวดเร็วและครอบคลุมจะช่วยลด
ปัญหาความเดือนร้อนของผู้ประสบภัยให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เป็นสิ่งสำคัญที่สุด
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