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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
เรื่อง สรุปสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.
๑ สถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ จากสถานการณ์เมื่อวานมีพื้นที่
ประสบภัยจํานวน ๒๑ จังหวัด และวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ มีพื้นที่ประสบภัย ๒๘ จังหวัด ๑๗๐
อําเภอ ๑,๑๙๕ ตําบล ๗,๘๐๐ หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดพิจิตร ชัยนาท สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา
ระยอง ตราด สระแก้ว นครราชสีมา ปราจีนบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ ชัยภูมิ สระบุรี เพชรบูรณ์ นครนายก ศรี
สะเกษ ตาก สุรินทร์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น ขณะนี้ เพิ่มพื้นที่ประสบภัยเป็น ๗ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี
กําแพงเพชร นครปฐม อุทัยธานี สิงห์บุรี และจังหวัดจันทบุรี (ปภ.วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.)
พื้นที่ประสบภัยที่ยังต้องเฝ้าระวัง มี๓ จังหวัด คือ
จังหวัดนครราชสีมา ขยายพื้นที่ไป อําเภอพิมาย และกําลังขยายพื้นที่ไปยังอําเภอจักราช และจะ
ขยายพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ภายใต้ลุ่มแม่น้ํา ลําพระเพลิง และลําตะคอง คืออําเภอประทาย อําเภอสี
ดา และอําเภอลําทะเมนชัย
จังหวัดลพบุรี และจังหวัดชัยภูมิ
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ วานนี้ ๖๙ หน่วย ประชาชนรับบริการ ๘๔๐๐ คน
วันนี้เพิ่มขึ้นรวมจํานวน ๙๔ หน่วย ผู้รับบริการ ๑๔,๐๘๐ คน
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จํานวน ๒๘๔,๓๘๙ ครัวเรือน ๘๑๔,๔๐๖ คน
เสียชีวิต
๑๙
ราย คือ ระยอง ๑ ตราด ๑ ลพบุรี ๕
นครราชสีมา ๖ บุรีรัมย์ ๔ ชัยภูมิ ๑ สระแก้ว ๑
โรคที่พบมากที่สุด คือน้ํากัดเท้า ร้อยละ ๕๘.๐๘ ปวดเมื่อย ร้อยละ ๑๘.๗๙ ผิวหนังผื่นคัน ร้อยละ
๗.๐๖ ไข้หวัด ร้อยละ ๕.๖๓ และ เครียด วิตกกังวล ร้อยละ ๔.๐๓
ให้บริการสุขศึกษา
จํานวน ๑๖,๗๒๕ คน
การเยี่ยมบ้าน ๗๓ ครั้ง ๙๕ หมู่บ้าน ผู้รับบริการ ๑๘,๕๓๑ คน
๒ สถานบริการที่ได้รับความเสียหาย จํานวน ๒๑๙ แห่ง
เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบที่ยังเป็นปัญหา โรงพยาบาลพิมาย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลจิตเวช มหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลชัยภูมิ
การสนับสนุน และการให้ความช่วยเหลือจากส่วนกลาง
๑. ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดเตรียมยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ยารักษาโรคน้ํากัดเท้า ยาทาแก้คัน สําหรับช่วยเหลือประชาชน รวม ๑๗๒,๐๐๐ ชุด
๒. กรมอนามัย ศูน ย์อนามัย ออกให้บ ริการและจัดสิ่งสนับ สนุน ในพื้นที่ ๔ จั งหวัดได้แก่ สระบุ รี
ลพบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ ด้วยการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารและน้ําดื่ม มอบคู่มือประชาชนเรื่องการสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมฯ แจกเวชภัณฑ์ยา, ถุงดํา, คลอรีน, สารส้ม, เจลล้าง และวางแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมโดยเน้นการ
เฝ้าระวังทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
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การสั่งการของกระทรวงสาธารณสุข
๑. แจ้งให้หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง คลินิกเอกชนและโรงพยาบาลเอกชน ที่เข้า
ร่วมโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้การรักษาโดยไม่คิดมูลค่าทั้งในและนอกเขตการให้บริการ
๒. แจ้งให้สถานบริการสุขภาพที่ประสบภัยและเป็นพื้นที่เสี่ยง เตรียมความพร้อมรับและตอบสนองต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ในเรื่อง
๒.๑ จัดทําแผนสํารองทรัพยากรให้เพียงพอสําหรับการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยกรณีการ
เกิดอุทกภัย
๒.๒ จัดทําแผนป้องกันสถานที่สําคัญในโรงพยาบาล เช่น คลังเวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีราคา
แพง เครื่องปั่นไฟ เป็นต้น เพื่อป้องกันความสูญเสีย เสียหาย อันอาจเกิดขึ้นจากอุทกภัย
๒.๓ จัดทําระบบส่งต่อ กรณีโรงพยาบาลได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
๒.๔ ปรับระบบการให้บริการสุขภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา เพื่อให้สามารถ
ให้บริการสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง
๓. มอบให้กรมที่เกี่ยวข้องออกหน่วยเฉพาะกิจตามภารกิจ ช่วยเหลือ 3 จังหวัดที่ประสบภัยรุนแรง
ได้แก่ นครราชสีมา ลพบุรี ชัยภูมิ
๓.๑ กรมสุขภาพจิต ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยน้ําท่วม
๓.๒ กรมควบคุมโรค เฝ้าระวังโรคติดต่อ
๓.๓ กรมอนามัย ดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
๓.๔ กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ขภาพ ตรวจสอบความเสี ย หาย เครื่ องมื อ สถานบริ การที่ ได้ รั บ
ผลกระทบ
ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

