๑

รายงานสําหรับผู้บริหาร
เรื่อง สรุปสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.
๑. สถานการณ์อุทกภัย
๑.๑ สถานการณ์น้ําขณะนี้มี ๒๘ จังหวัด ดังนี้
ภาคใต้ดีขึ้นเรื่อย ๆ เพิ่ม จังหวัดชุมพร ทั่วประเทศจึงมีสถานการณ์น้ําเพิ่มจังหวัดชุมพร ที่เหลือ จังหวัดยังคงมี
สถานการณ์เช่นเดิมแต่หลายพื้นที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อวาน ดังนี้
- มีสถานการณ์อุทกภัย ๙ จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล ตรัง ปัตตานี พัทลุง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่
และชุมพร
- น้ําป่าไหลหลาก ๗ จังหวัดคงเดิม ได้แก่ นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี นครราชสีมา ศรีสะเกษ ชัยภูมิ
-น้ําล้นตลิ่ง ๕ จังหวัดคงเดิม ได้แก่ พิษณุโลก สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี
-น้ําท่วมขังคงเหลือ ๖ จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม อุบลราชธานี
- น้ําท่วมพื้นที่ราบลุ่มต่ํา ได้แก่ สุโขทัย
๑.๒ จังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ๒๒ จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ ลําพูน พิจิตร ตาก เพชรบูรณ์
สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว หนองบัวลําพู และ
กําแพงเพชร บุรีรัมย์ นครปฐม อุทัยธานี นราธิวาส ยะลา สุรนิ ทร์
๒. การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ วันที่ ๔ พ.ย.๒๕๕๓ จํานวน ๒๓๒ ครัง้ ๓๔,๖๔๗ คน (สะสม ๓,๒๑๙ ครัง้ ๓๕๓,๕๔๙ คน)
๓. การบริการและการสนับสนุนจากส่วนกลาง
๓.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย๗๘,๐๐๐ ชุด วันที่ ๔ พ.ย.๒๕๕๓ ใน
พื้นที่๑๑ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด สงขลา ๒๐,๐๐๐ ชุด , ตรัง ๘,๐๐๐ ชุด , ชุมพร ๕,๐๐๐ ชุด , นครศรีธรรมราช ๕,๐๐๐ ชุดพัทลุง
๖,๐๐๐ ชุด , สุราษฎร์ธานี ๑๐,๐๐๐ ชุด , ปัตตานี ๕,๐๐๐ ชุด , นราธิวาส ๕,๐๐๐ ชุด , สตูล ๑๐,๐๐๐ ชุด ,อยุธยา ๒,๐๐๐ ชุด
,สิงห์บุรี ๒,๐๐๐ ชุด ยอดรวมสะสมทั้งสิ้น ยาชุดช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย ๑,๐๗๖,๗๐๐ ชุด ยาน้ํากัดเท้า ๒๑๗,๙๖๕ ชุด ยาทาแก้
คัน ๒๘,๕๐๐ หลอด
๓.๒ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รพ.ที่เสี่ยงได้รับความเสียหาย เพราะมีน้ําท่วมพื้นที่โดยรอบคือ รพ.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี รพ.ควนโดน จ.สตูล รพ.
ปากพะยูน น้ําเข้าอาคารทางหลังคา รพ.เอกชนใน อ.หาดใหญ่ ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถเปิดบริการผู้ป่วยได้
๒ แห่ง คือ รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ และรพ.ราษฎร์ยินดี ได้ดําเนินการดังนี้
-ซ่อมระบบสื่อสารของ รพ.หาดใหญ่และทํากําแพงป้องกันน้ําท่วมระบบไฟฟ้าและเครื่องแพทย์ปรับระบบ
ไฟฟ้าจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
- ตรวจสอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง
- ติดตั้งเครื่องเชื่อมสัญญาณวิทยุสื่อสาร ณ ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๗ จ.สงขลา
-ส่งทีมวิศวกรและนายช่างเข้าให้การช่วยเหลือและแนะนําในการป้องกันความเสียหายของอาคาร สถานที่
ครุภัณฑ์ เครื่องการแพทย์ ระบบก๊าซทางการแพทย์ และระบบสนับสนุนอื่นๆ
-ส่งทีมวิศวกรและนายช่างเฝ้าระวัง ให้คําแนะนํา และร่วมวางแผนป้องกันน้ําท่วมกับพื้นที่
-สนับสนุนการปฏิบัติงานและช่วยเหลือ อสม. ในพื้นที่น้ําท่วม ได้แก่ ยาและอาหาร ๓ ลัง
ยากันยุง ๑ ลัง และน้ํา ๒๐ โหล และสนับสนุนเสื้อชูชีพให้ทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กรมการแพทย์ ๓๐ ตัว

๒

-การให้ความรู้การป้องกันโรคและอันตรายต่อสุขภาพในภาวะน้ําท่วมผ่านช่องทางต่างๆคือ
www.thaihed.com, www.youtube.com และ link web เพิ่มที่ www.obec.go.th ของ สพฐ. มีผู้เข้าชม ๓,๕๒๔
ครั้ง เผยแพร่ความรูผ้ ่านหนังสือพิมพ์ ทีวีออนไลน์ ออกหน่วยให้สุขศึกษาจังหวัดอ่างทอง
๓.๓ กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมาออกหน่วยปฏิบัติการในจังหวัดสุรินทร์ และจัดส่งส้วมลอยน้าํ
ไปยัง โรงพยาบาลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ และส้วมฉุกเฉิน จํานวน 2 ที่ ไปยัง โรงพยาบาลท่าตูม อ.ท่าตูม จ.
สุรินทร์
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ทางเทศบาลได้จัดหาส้วมเคลื่อนที่ ส้วมฉุกเฉิน ไว้บริการในจุดอพยพต่างๆ
แต่ศูนย์อนามัยได้เตรียมที่จะสนับสนุนส้วมฉุกเฉินอีก จํานวน 4 ห้อง
๓.๔ กรมการแพทย์
สนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จังหวัดสงขลา ๒ หน่วย ๒ ทีม สํารอง ๑ ทีม ที่ อ.หาดใหญ่ ผู้รับบริการ ๓๒๑ ราย
สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค และเรือ ๑๙ ลํา บริจาคเงินจํานวน ๒๓๐,๐๐๐ บาท
๓.๕ กรมสุขภาพจิต
- กรมสุขภาพจิตส่งทีมสุขภาพจิต แต่ละทีมประกอบด้วยจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์จิตเวช พยาบาล
จิตเวช เภสัชกรและอื่นๆ รวม ๑๐ คน จากโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ๑๒ แห่ง ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยน้ํา
ท่วมร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๘,๙ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาล
ศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/สถานีอนามัย/โรงพยาบาลเอกชน/องค์การบริหารส่วนตําบลในแต่ละพื้นที่โดย
ดูแลทั้งโรคทางร่างกายและจิตใจควบคู่กัน ได้แก่ อุทัยธานี นนทบุรี ปราจีนบุรี สงขลา ชัยภูมิ
๓.๖ กรมควบคุมโรค
๓.๖.๑ ออกยืนยันการสอบสวนป้องกันควบคุมโรคไม่พบการระบาดและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุม
โรคสําหรับประชาชนทางวิทยุชุมชนและท้องถิ่น ๕๖ แห่งและผ่านช่องทางอื่นๆ ๑๐ แห่ง
๓.๖.๒ ควบคุมพาหะนําโรค
๓.๖.๓ สนับสนุนรองเท้าบู๊ทเพิ่มเติม ๑,๑๕๐ คู่ แผ่นพับความรู้ป้องกันโรคที่มากับน้ําท่วม ๔๐,๐๐๐ แผ่น
๓.๖.๔ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสต๊อกเวชภัณฑ์ไว้ และมีแผนลงพื้นที่ จ.สงขลา ฮ.พะโต๊ะ
๓.๖.๕ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ยาชุดแผนไทย
ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข

