๑

รายงานสําหรับผู้บริหาร
เรื่อง สรุปสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.
๑. สถานการณ์อุทกภัย
๑.๑ สถานการณ์น้ําขนะนี้มี ๔๙ จังหวัด ดังนี้
จังหวัดบุรีรัมย์ (น้ําท่วมขัง) นครปฐม อุทัยธานี (น้ําล้นตลิ่ง) เข้าสู่ภาวะปกติ แต่ภาคใต้มีสถานการณ์
อุทกภัยเพิ่ม ๓ จังหวัดได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และกระบี่ ที่เหลือ ๒๗ จังหวัดมีสถานการณ์
เดียวกับเมื่อวาน ดังนี้
ภาคใต้มีสถานการณ์อุทกภัยเพิ่มเป็น ๑๐ จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล ตรัง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี
พัทลุง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และกระบี่
น้ําป่าไหลหลาก ๗ จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี นครราชสีมา ศรีสะเกษ
ชัยภูมิ
น้ําล้นตลิ่งคงเหลือ ๕ จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี
น้ําท่วมขังคงเหลือ ๗ จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท พระนครศรีอยุทธยา สุรินทร์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์
มหาสารคาม อุบลราชธานี
น้ําท่วมพื้นที่ราบลุ่มต่ํา ได้แก่ สุโขทัย
๑.๒ จังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ๑๙ จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ ลําพูน พิจิตร ตาก เพชรบูรณ์
สมุทรปราการ ชลบุรี ร ะยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ฉะเชิงเทราปราจีนบุรี สระแก้ว หนองบัวลําพู และ
กําแพงเพชร บุรีรัมย์ นครปฐม อุทัยธานี
๒. การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ วันที่ ๓ พ.ย.๒๕๕๓ จํานวน ๑๗๔ ครั้ง ๒๓,๗๖๖ คน (สะสม ๓,๐๑๗ ครั้ง
๓๑๘,๙๐๒ คน)
๓. การบริการและการสนับสนุนจากส่วนกลาง
๓.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย วันที่ ๓ พ.ย.๒๕๕๓
จํานวน ๗๒,๕๐๐ ชุด ให้พื้นที่ ๙ จังหวัดภาคใต้ (สงขลา ๒๐,๐๐๐ ชุด , ตรัง ๕,๐๐๐ ชุด , ชุมพร ๕,๐๐๐
ชุด , นครศรีธรรมราช ๑๐,๐๐๐ ชุด , พัทลุง ๒,๕๐๐ ชุด , สุราษฎร์ธานี ๑๐,๐๐๐ ชุด , ปัตตานี ๕,๐๐๐ ชุด
, นราธิวาส ๕,๐๐๐ ชุด , ยะลา ๑๐,๐๐๐ ชุด)
ยอดรวมสะสมทั้งสิ้น ยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๕๘๑,๗๐๐ ชุด ยาชุดตําราหลวง ๔๑๗,๐๐๐ ชุด
ยาน้ํากัดเท้า ๒๑๗,๙๖๕ ชุด ยาทาแก้คัน ๒๘,๕๐๐ หลอด
๓.๒ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- ติดตั้งระบบ e-radio สามารถติดต่อสื่อสารกับศูนย์ฯของกองวิศวกรรมการแพทย์ได้ ใน จ.ปัตตานี
น้ําท่วม รพ.ยะหริ่ง
- ติดตั้งเครื่องเชื่อมสัญญาณวิทยุคมนาคม ระบบวิทยุสื่อสารและระบบไฟฟ้าสํารองใน รพ.หาดใหญ่
จังหวัดสงขลาและ จัดทํารายละเอียดความเสียหายในด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์
- เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในภาวะน้ําท่วม อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง พบพฤติกรรมทีมีผลเสียต่อสุขภาพ

๒

- การให้ความรู้การป้องกันโรคและอันตรายต่อสุขภาพในภาวะน้ําท่วมผ่านช่องทางต่างๆคือ
www.thaihed.com, www.youtube.com และ link web เพิ่มที่ www.obec.go.th ของ สพฐ. มีผู้เข้าชม
๓,๕๒๔ ครั้ง เผยแพร่ความรู้ผ่านหนังสือพิมพ์ ทีวีออนไลน์ ออกหน่วยให้สุขศึกษาจังหวัดอ่างทอง
- สนับสนุนสื่อการดูแลตนเองให้ปลอดภัยในภาวะน้ําท่วม ๓ จังหวัดคือ เพชรบุรี อ่างทอง
นครศรีธรรมราช และ ๒ หน่วยงานคือรพ.ศรีธัญญา ศูนย์อนามัย ๖๗ กทม. จํานวน ๒๖,๓๐๐ แผ่น ซีดี ๘๘๐
แผ่น
๓.๓ กรมอนามัย
ออกหน่วยให้บริการในพื้นที่ให้คําแนะนําด้านการสุขาภิบาลอาหารกับผู้ควบคุมการจัดเตรียมอาหาร
๓.๔ กรมสุขภาพจิต
- กรมสุขภาพจิตส่งทีมสุขภาพจิต แต่ละทีมประกอบด้วยจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์จิตเวช
พยาบาลจิตเวช เภสัชกรและอื่นๆ รวม ๑๐ คน จากโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ๑๒ แห่ง ลงพื้นที่เยียวยา
จิตใจผู้ประสบภัยน้ําท่วมร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๘,๙ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/สถานีอนามัย/โรงพยาบาลเอกชน/
องค์การบริหารส่วนตําบลในแต่ละพื้นที่โดยดูแลทั้งโรคทางร่างกายและจิตใจควบคู่กัน ได้แก่ อุทัยธานี นนทบุรี
ปราจีนบุรี สงขลา ชัยภูมิ
๓.๕ กรมควบคุมโรค
๓.๕.๑ จัดทําระบบการรายงานเพื่อขอสนับสนุนเวชภัณท์ให้สาธารณสุขจังหวัดซึ่งขณะนี้ได้
จัดส่งยาชุดน้ําท่วมให้แล้วจํานวน ๕๗,๕๐๐ ชุดและจะจัดส่งให้อีกจํานวน ๗๐, ๐๐๐ ชุดโดยพัฒนาระบบกา
รายงานการเสียชีวิตให้ใช้ฐานข้อมูลจาก สพฉ.โดยสํานักระบาดจะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องกับจังหวัด
สามารถติดต่อศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ที่เบอร์๐๘๘-๗๘๘๐๗๔๘ หรือ ๐๗๔-๓๑๑-๑๗๐ โดยมีสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้บัญชาการ
๓.๕.๒ ออกยื น ยั น การสอบสวนป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคไม่ พ บการระบาดและการสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคสําหรับประชาชน ทางวิทยุชุมชนและท้องถิ่น ๔๙ แห่งและผ่านช่องทางอื่นๆ
๑๐๓ แห่ง
๓.๕.๓ เตรียมแผนการดําเนินการประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟดูดควบคุมพาหะนําโรค
๓.๕.๔ สิ่งสนับสนุน(Logistic) สนับ สนุนรองเท้าบู๊ทเพิ่มเติม ๑,๐๘๐ คู่ เจลล้างมือเพิ่มเติ ม
๑๑,๔๕๐ หลอด ยาทากันยุงเพิ่มเติม ๕,๕๐๐ ซอง สคร.๑๒ จังหวัดสงขลาได้จัดเตรียมสํารองรองเท้าบู๊ทจํานวน
๒,๐๐๐ คู่
๓.๖ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับบริจาคยาและผลิตภัณฑ์อาหารจํานวน ๘๑
รายการ มอบให้ศูนย์

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข

