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รายงานสําหรับผูบริหาร
เรื่อง สรุปสถานการณและการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.
๑. สถานการณอุทกภัย
๑.๑ สถานการณน้ําทวมคง มี ๓๐ จังหวัด ดังนี้
จังหวัดกําแพงเพชร (น้ําทวมขัง) มีสถานการณดีขึ้น แตภาคใต ๗ จังหวัดมีน้ําทวมฉับพลัน และน้ําไหล
หลาก และ ที่เหลือ ๓๐ จังหวัดมีสถานการณคงเดิมเชนเดียวกับเมื่อวาน ดังนี้
- น้ําทวมฉับพลัน และน้ําไหลหลาก ๗ จังหวัด ไดแก สงขลา สตูล ตรัง นราธิวาส ยะลา ปตตานี
และพัทลุง
- น้ําปาไหลหลาก ๗ จังหวัดคงเดิม ไดแก นครสวรรค ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี นครราชสีมา ศรี
สะเกษ ชัยภูมิ
- น้ําลนตลิ่ง ๗ จังหวัดคงเดิม ไดแก พิษณุโลก สิงหบุรี อางทอง นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม
อุทัยธานี
- น้ําทวมขังคงเหลือ ๘ จังหวัด ไดแก ชัยนาท พระนครศรีอยุธธยา สุรินทร บุรีรัมย ขอนแกน
กาฬสินธุ มหาสารคาม อุบลราชธานี
- น้ําทวมพื้นที่ลุมต่ํา ๑ จังหวัด ไดแก สุโขทัย
๑.๒ จังหวัดที่สถานการณคลี่คลายแลว ๑๖ จังหวัดไดแก เชียงใหม ลําพูน พิจติ ร ตาก
เพชรบูรณ สมุทรปราการ ชลบุรี ร ะยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ฉะเชิงเทราปราจีนบุรี สระแกว
หนองบัวลําพู และกําแพงเพชร
๑.๓ โรงพยาบาลที่ประสบปญหาอุทกภัยไดแก จ.สงขลา มีรพ. ๔ แหง คือ รพ.หาดใหญ รพ.สะเดา รพ.นาทวี
รพ.จะนะ ซึ่งรพ.หาดใหญ ไมสามารถใหบริการได ตองสงตอผูป วยไปยัง รพ.มอ.โดย ฮ.กรมฯ
๒. การบริการทางการแพทยและสาธารณสุข
๒.๑ ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ วันที่ ๒พ.ย.๒๕๕๓ จํานวน ๑๒ ครั้ง ๖๔๐ คน(สะสม๒,๘๔๓ครั้ง๒๙๕,๑๓๖คน)
๒.๒ โรคที่พบมาก ๕ อันดับแรก (สะสม) ไดแก โรคน้ํากัดเทา จํานวน๑๑๕,๒๐๗ราย (๕๑.๖๓%) โรคระบบ
ทางเดินหายใจ จํานวน๒๙,๙๐๘ราย (๑๓.๔๐%) โรคปวดเมือ่ ยตามรางกาย จํานวน๒๓,๘๔๐ราย (๑๐.๖๘%)โรค
เครียด วิตกกังวล จํานวน๑๙,๐๘๗ราย (๘.๕๕%)โรคผิวหนัง ผื่นคัน จํานวน๑๘,๗๗๔ราย ๘.๔๑%)
๓. การบริการและการสนับสนุนจากสวนกลาง
๓.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนยาชุดชวยเหลือผูป ระสบภัย วันที่ ๒ พ.ย.๒๕๕๓ จํานวน
๕๗,๕๐๐ชุด (พัทลุง ๗,๕๐๐ ชุด สตูล ๑๐,๐๐๐ ชุด นครศรีธรรมราช ๑๐,๐๐๐ ชุด ตรัง ๑๐,๐๐๐ ชุด สงขลา ๒๐,๐๐๐ ชุด)
ในพื้นที่ ๒๕ จังหวัด ยอดรวมสะสมทั้งสิ้น ยาชุดผูประสบภัย ๕๑๔,๗๐๐ ชุด
ยาชุดตําราหลวง ๔๑๗,๐๐๐ ชุด ยาน้ํากัดเทา ๒๑๗,๙๖๕ ชุด ยาทาแกคัน ๒๘,๕๐๐ หลอด
๓.๒ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สนับสนุนบาลมตระไครหอมจํานวน
๑๕,๑๐๐ หลอด

๒

๓.๓ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- สนับสนุนการปฏิบตั ิงานและชวยเหลือ อสม. ในพืน้ ที่นา้ํ ทวม จ.นครศรีธรรมราช จ.อางทอง จ.สงขลา ใน
การเฝาระวังและสํารวจความเสียหายหนวยงานสาธารณสุข พื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต
- การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพใหความรูการปองกันโรคและอันตรายตอสุขภาพ
- ติดตั้งเครื่องเชื่อมสัญญาณวิทยุคมนาคม ระบบวิทยุสื่อสารและระบบไฟฟาสํารองใน รพ.หาดใหญจังหวัดสงขลา
และ จัดทํารายละเอียดความเสียหายในดานอาคารสถานที่ ครุภัณฑ และเครื่องมือแพทย
๓.๔ กรมอนามัย
ออกหนวยใหบริการในพื้นทีใ่ หคาํ แนะนําดานการสุขาภิบาลอาหารกับผูค วบคุมการจัดเตรียมอาหารและการจัด
เมนูอาหารการลางอยางถูกหลักสุขาภิบาลทองถิน่ ที่รับผิดชอบกําหนดวันจัดบริการรถสุขาเคลื่อนที่
๓.๕ กรมสุขภาพจิต
- กรมสุขภาพจิตสงทีมสุขภาพจิต แตละทีมประกอบดวยจิตแพทย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะหจติ เวช
พยาบาลจิตเวช เภสัชกรและอืน่ ๆ รวม ๑๐ คน จากโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ๑๒ แหง ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ
ผูประสบภัยน้าํ ทวมรวมกับ ศูนยสุขภาพจิตที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๘,๙ และหนวยแพทยเคลื่อนที่ของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/สถานีอนามัย/โรงพยาบาลเอกชน/องคการบริหารสวน
ตําบลในแตละพื้นที่โดยดูแลทัง้ โรคทางรางกายและจิตใจควบคูก ัน
๓.๖ กรมควบคุมโรค
- ออกยืนยันการสอบสวนปองกันควบคุมโรค ไมพบการระบาด และการสือ่ สารประชาสัมพันธปอ งกัน
ควบคุมโรคสําหรับประชาชน
-ประชาสัมพันธทางวิทยุชุมชนและทองถิ่น 49 แหงและผานชองทางอืน่ ๆ 103 แหง
- เตรียมแผนการดําเนินการประชาสัมพันธปอ งกันไฟดูดควบคุมพาหะนําโรค
- สิ่งสนับสนุน (Logistics) สนับสนุนรองเทาบูทเพิ่มเติม ๑,๐๘๐ คู เจลลางมือเพิ่มเติม ๑๑,๔๕๐ หลอด
ยาทากันยุงเพิ่มเติม ๕,๕๐๐ ซอง สคร. ๑๒ จังหวัดสงขลา ไดจัดเตรียมสํารองรองเทาบูทจํานวน ๒,๐๐๐ คู
๓.๗ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับบริจาคยาและผลิตภัณฑอาหารจํานวน ๘๑ รายการ มอบ
ใหศนู ย

ศูนยปฏิบตั ิการแกไขปญหาอุทกภัยดานการแพทยและสาธารณสุข

