

รายงานสําหรับผู้บริหาร
เรื่อง สรุปสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.
๑. สถานการณ์อุทกภัย
๑.๑ สถานการณ์ภาคใต้มีน้ําท่วม คงเหลือ ๙ จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล ตรัง ปัตตานี พัทลุง สุราษฎร์ธานี
กระบี่ ชุมพร และนครศรีธรรมราช เพิ่มอีก ๑ อําเภอ เนื่องจากฝนตกหนักทั้งวัน
ทั่วประเทศมีสถานการณ์ยังคงน้ําท่วม ๓๐ จังหวัด โดยลําน้ําชี ต้นน้ําอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระดับน้ําสูงสุดที่
มหาสารคาม ลําน้ํามูลต้นน้ําอยู่ที่ศรีสะเกษ ส่วนเจ้าพระยา สูงสุดอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรี
น้ําท่วมขัง ได้แก่สุโขทัย ร้อยเอ็ด นครสวรรค์ มหาสารคาม อุบลราชธานี
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 วันที่๖ พ.ย.๒๕๕๓ จํานวน ๕๙๙ ครัง้ ใน ๒๒ จังหวัด ๓๒,๙๕๙ คน (สะสม ๓,๗๑๘ครั้ง ,๔๑๑,๐๘๓
คน)
๓. การบริการและการสนับสนุนจากส่วนกลาง
๓.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๔๕,๐๐๐ ชุด ยอดรวมสะสมทั้งสิ้น ยา
ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๑,๑๒๑,๗๐๐ ชุด สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ ๔๗ รายการ ได้สนับสนุน ยาและเวชภัณฑ์ ให้หน่วยงาน
ต่างๆได้แก่ ยาแก้น้ํากัดเท้า ๓,๐๐๐ ตลับ ยาออกหน่วยน้ําท่วม ๒,๐๐๐ ชุด
๓.๒ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
-สนับสนุนทีมวิศวกรและนายช่าง เข้าไปรพ.หาดใหญ่ ทําการซ่อมเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ๒ เครื่อง ซ่อมตู้ควบคุม
แผงวงจร ซ่อมปั๊มน้ําประปา ๖ เครื่อง ซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้าใช้งานได้ ๑ เครื่อง ประเมินความเสียหายด้านอาคาร
สถานที่ อุปกรณ์การแพทย์ และระบบสนับสนุนอื่นๆ รพ.หลังสวน จ.ชุมพร ซ่อมเครื่องชักผ้า ๒ เครื่อง และเครื่องอบผ้า
ไฟฟ้า ๓ เครื่องสามารถใช้งานได้ทั้งหมด
-ประเมินความเสียหายด้านอาคาร สถานที่ เครื่องมือแพทย์ และครุภัณฑ์อื่นๆ หน่วยงานสาธารณสุข ๒๒ แห่ง ใน
๘ จังหวัดภาคใต้ และ ๓ จังหวัดภาคกลาง จ.สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท
- ให้ความรู้การป้องกันโรคและอันตรายต่อสุขภาพในภาวะน้ําท่วมผ่านช่องทางต่างๆ
สนับสนุนสื่อการดูแล
ตนเองให้ปลอดภัยในภาวะน้ําท่วมให้ ๔ จังหวัดคือชุมพร ตรัง ยะลา และมหาสารคาม จํานวน ๒๘,๘๐๐ แผ่น ซีดี
๑,๐๐๐ แผ่น
๓.๓ กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมาออกหน่วยปฏิบัติการในจังหวัดสุรินทร์ และจัดส่งส้วมลอยน้าํ
และส้วมฉุกเฉิน จํานวน ๒ ที่ ศูนย์อนามัยที่ ๗ อุบลราชธานี ทางเทศบาลได้จัดหาส้วมเคลื่อนที่ ส้วมฉุกเฉิน ไว้
บริการในจุดอพยพต่างๆ แต่ศูนย์อนามัยได้เตรียมที่จะสนับสนุนส้วมฉุกเฉินอีก จํานวน ๔ ห้อง



๓.๔ กรมการแพทย์(๖ พ.ย.๕๓)
- สนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๔ ที มได้แก่จ ากสถาบั นประสาทวิทยากั บ
โรงพยาบาลราชวิถี ศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนจังหวัดตรัง และศูนย์ยาเสพติดสงขลารวม ๑,๕๙๑ ราย อําเภอ
หาดใหญ่ ๓๒๑ ราย จังหวัดสงขลาสะสม รวม ๑,๙๑๒ ราย
-ผลิตชุดยาโรคผิว หนังเกิ ดจากอุทกภัยสนั บสนุนศูน ย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุ ทกภัยด้ านการแพทย์และ
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สะสม ๘,๔๖๐ ชุด บริจาคเรือ ๑๙ ลํา เครื่องอุปโภคบริโภค ยาชุด ๑,๕๐๐
ชุด น้ําดื่ม ๗,๓๐๐ ขวด
๓.๕ กรมสุขภาพจิต
- ส่งทีมสุขภาพจิต จากโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต๒๒แห่งร่วมกับหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ในแต่ละพื้นที่ลงพื้นที่
เยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยน้ําท่วม ๕ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา นครสวรรค์ สงขลา ขอนแก่น และพิษณุโลก บริการ
ตรวจรักษา ๙๕๗ ราย พบปัญหาสุขภาพจิต ๒๗๐ ราย ส่งต่อ๓๑ ราย (ยอดสะสมทั้งสิ้น ตรวจรักษา๑๓,๔๔๓ รายพบ
ปัญหาสุขภาพจิต ๓,๙๓๔ ราย และส่งต่อเพื่อการรักษา๔๔๖ ราย สนับสนุนเวชภัณฑ์ ๔๗๕,๖๔๑ บาท และ ถุงปลอบ
ขวัญ ๓,๙๘๙ ชุด)
หน่วยงานที่ออกหน่วย
สถานที่ออกหน่วย
วดป.
รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และศูนย์ - ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี
๘พย.๕๓
สุขภาพจิตที่ ๘
รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
- สอ.ท่าตูม และ สอ.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธิ์
๙พย. ๕๓
รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และศูนย์
สุขภาพจิตที่ ๕
สสอ.ฆ้องชัย,สสจ.กาฬสินธุ์,รพ.จิตเวชขอนแก่น
ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่๖

- บ้านกุดน้ําใส อ.ด่านขุนทด และ ต.หนองหลัก
ชุมพวง
-บ้านเหล่าใหญ่(สุขศาลา)
- วัดอุทัยโนนเขวา ม.๕
- บ้านโนนชัย ม.๑ ต.โคกสะอาด

อ.

๘พย๕๓
๖ พย.
๕๓
๗พย.๕๓
๘ พย.
๕๓

๓.๖ กรมควบคุมโรค
ออกยืนยันการสอบสวนป้องกันควบคุมโรคไม่พบการระบาดและประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรค
สําหรับประชาชนทางช่องทางอื่นๆ ควบคุมพาหะนําโรค สนับสนุน รองเท้าบู๊ ทเพิ่มเติ ม ๑,๑๕๐ คู่ แผ่นพั บ
ความรู้ป้องกันโรคที่มากับน้ําท่วม ๔๐,๐๐๐ แผ่น
ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข

