บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
เรื่อง สรุปสถานการณ์และการช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.
สถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ มีพื้นที่ประสบภัย ๒๑ จังหวัด ๑๓๖
อําเภอ ๙๗๘ ตําบล ๖,๘๑๔ หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดพิจิตร ชัยนาท สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา
ระยอง ตราด สระแก้ว นครราชสีมา ปราจีนบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ ชัยภูมิ สระบุรี เพชรบูรณ์ นครนายก ศรีสะ
เกษ ตาก สุรินทร์ บุรีรัมย์ และจังหวัดขอนแก่น
พื้นทีป่ ระสบภัยที่ยังต้องเฝ้าระวัง มี ๓ จังหวัด คือ นครราชสีมา ลพบุรี ชัยภูมิ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จํานวน ๒๘๔,๓๘๙ ครัวเรือน ๘๑๔,๔๐๖ คน*
เสียชีวิต
๑๙
ราย คือ ระยอง ๑ ตราด ๑ ลพบุรี ๕
นครราชสีมา ๖ บุรีรมั ย์ ๔ ชัยภูมิ ๑ สระแก้ว ๑
บาดเจ็บ
๑๘๕
ราย (จ.นครราชสีมา)
เจ็บป่วย ๗,๙๖๗
ราย
โรคที่พบมากที่สุด คือน้ํากัดเท้า ร้อยละ ๔๖.๒๕ ไข้หวัด ร้อยละ ๒๕.๔๘) และ เครียด วิตกกังวล
ร้อยละ ๙.๔๘
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จํานวน ๖๙ หน่วย ผู้รับบริการ ๘,๔๐๐ คน
ให้บริการสุขศึกษา
จํานวน ๙,๔๕๑ คน
เยี่ยมบ้าน ๒๖ ครั้ง ๘๑ หมูบ่ ้าน ผู้รับบริการ ๗,๐๔๖ คน
สถานบริ การที่ได้รับความเสียหาย จํานวน ๙๙ แห่ง ได้แก่ อยุธยา(๕๘แห่ง) สระบุรี(๔แห่ง)
ปราจีนบุรี(๕แห่ง) สุพรรณบุรี(๕แห่ง) นครราชสีมา(๑๗แห่ง) และนครสวรรค์(๑๐แห่ง)
การสนับสนุน และการให้ความช่วยเหลือจากส่วนกลาง
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักบริหารการสาธารณสุข
- สนับสนุนยาชุดยาตําราหลวง จํานวน ๑๖๗,000 ชุด
๒. กรมสุขภาพจิตส่งทีมสุขภาพจิตลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยน้ําท่วมร่วมกับหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดใน ๔ จังหวัด คือ นครราชสีมา สระแก้ว ลพบุรี และเพชรบุรี
๓. จัดตั้งWar room เพื่อประสานให้ความช่วยเหลือในระดับกระทรวงและระดับกรมเพื่อให้การ
ช่วยเหลือเฉพาะด้าน
การสั่งการของกระทรวงสาธารณสุข
๑. แจ้งให้หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง คลินิกเอกชนและโรงพยาบาลเอกชน ที่เข้า
ร่วมโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้การรักษาโดยไม่คิดมูลค่าทั้งในและนอกเขตการให้บริการ
๒. แจ้งให้สถานบริการสุขภาพที่ประสบภัยและเป็นพื้นที่เสี่ยง เตรียมความพร้อมรับและตอบสนองต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ในเรื่อง
๒.๑ จัดทําแผนสํารองทรัพยากรให้เพียงพอสําหรับการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยกรณีการ
เกิดอุทกภัย
๒.๒ จัดทําแผนป้องกันสถานที่สําคัญในโรงพยาบาล เช่น คลังเวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีราคาแพง
เครื่องปั่นไฟ เป็นต้น เพื่อป้องกันความสูญเสีย เสียหาย อันอาจเกิดขึ้นจากอุทกภัย
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๒.๓ จัดทําระบบส่งต่อ กรณีโรงพยาบาลได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
๒.๔ ปรับระบบการให้บริการสุขภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา เพื่อให้สามารถ
ให้บริการสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง
๓. มอบให้กรมที่เกี่ยวข้องออกหน่วยเฉพาะกิจตามภารกิจ ช่วยเหลือ ๓ จังหวัดที่ประสบภัยรุนแรง
ได้แก่ นครราชสีมา ลพบุรี ชัยภูมิ
๓.๑ กรมสุขภาพจิต ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยน้ําท่วม
๓.๒ กรมควบคุมโรค เฝ้าระวังโรคติดต่อ
๓.๓ กรมอนามัย ดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
๓.๔ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตรวจสอบความเสียหาย เครื่องมือ สถานบริการที่ได้รับ
ผลกระทบ

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
๒๑ ตุลาคม 2553
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รายชื่อผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2553 จํานวน 19 ราย
จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เสียชีวิต 6 ราย (ตั้งแต่ 15-20 ตุลาคม 2553)
1.นายสุเทพ ปรีดา อายุ 35 ปี (อ.ด่านขุนทด มีอาชีพหาปลา เครื่องมือหาปลาพันขาทาให้จมนา)
2.นายชง ชุ่มขุนทด อายุ 51 ปี (อ.ด่านขุนทด กระแสนาพัดจมนา
3..นายสมาน กลับสูงเนิน อายุ 65 ปี (อ.สูงเนิน)
4.นายหาญ หยดสูง อายุ 68 ปี (อ.สูงเนิน เป็นตะคริวจมนา)
5.นายยศกรณ์ หยิ่งจอหอ อายุ 40 ปี (อ.ปักธงชัย กระแสนาพัดจมนา)
6.นายเสกสิทธิ์ พะนันชัย อายุ 18 ปี (อ.บัวใหญ่ สูญหาย 18 ตค. 53 พบศพ 12.30น. 20 ตค53 จมนาฝายนา
ล้นขณะเล่นนา )
จังหวัดระยอง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ( 11 ตุลาคม 2553)
1.นางดวนสี เชื อกาญใหญ่ อายุ 46 ปี
จังหวัดตราด มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (10 ตุลาคม 2553)
1.นางรี โค๊ก อายุ 44 ปี
จังหวัดลพบุรี มีผู้เสียชีวิต 5 ราย ตั้งแต่(15-20 ตุลาคม 2553)
1.นางดวงกมล มาลินัน อายุ 49 ปี (อ.ลาสนธิ อุบัติเหตุรถยนต์พลัดตกนา 16 ตุลาคม 2553)
2.นายพร้อม กุศลส่ง อายุ 61 ปี (อ.ลาสนธิ อุบัติเหตุรถยนต์พลัดตกนา วันที่ 16 ตุลาคม 2553)
3.นายพงษ์ศักดิ์ จันทร อายุ 29 ปี (อ.ท่าวุ้ง ขับรถจักรยานยนต์ชนต้นไม้ เนื่องจากพายุฝนลมแรง ทาให้ต้นไม้
หักโคนขวางถนน 2553)
4.นางสาวสุนีย์ ค่ายเพชร อายุ 33 ปี (อ.สระโบสถ์ จมนา15 ตุลาคม 2553)
5.นายมานะ ดาระดาษ อายุ 18 ปี (อ.บ้านหมี่ อาชีพหาปลา สูญหาย 19ตค 53 พบศพ 20ตค53)
จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้เสียชีวิต 4ราย(ยังไม่มีรายงานน้าท่วม สาเหตุการตายจากจมน้า กรณีอื่นๆ ไม่ได้จาก
ภาวะน้าท่วมโดยตรง)
1.นายสมยศ เกตุแก้ว อายุ 46
(อ.ปะคา บุตรตกนาผู้ตายลงไปช่วยบุตรจึงจมนาจากฝายนาล้นวันที่18ตค53พบศพ19ตค53)
2.นายพัชรวิทย์ พรมบุตร อายุ 15ปี
(อ.ลาปลายมาศ อาชีพหาปลาพลัดตกนาที่ฝายนาล้น)
3.นายกฤษฏา สอนเรือง อายุ 14 ปี
(อ.ลาปลายมาศอาชีพหาปลาพลัดตกนาที่ฝายนาล้น)
4.ดช.ศุมงคล เนาวรัตน์ อายุ 7 ปี
(อ.ละหารทราย ตกจากต้นไม้ลงในสระที่ขดุ เองและจมนาเสียชีวิต วันที่ 15 ตค.53)
จังหวัดชัยภูมิ มีผู้เสียชีวิต 1ราย
1.นางสัมฤทธิ์ กิจสกุล อายุ 75 ปี(อ.เมืองหน้ามืดเป็นลมจมนาที่ท่วมขังในบ้านพัก 17ตค53)
จังหวัดสระแก้ว มีผู้เสียชีวิต 1ราย
1.นายมา บัวผัน อายุ 87 ปี
ที่มา: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
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