๑

รายงานสําหรับผู้บริหาร
เรื่อง สรุปสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.
๑. สถานการณ์อุทกภัย
๑.๑ สตูล และชัยภูมิ เข้าสูภ่ าวะปกติ ทั่วประเทศคงเหลือสถานการณ์น้ําท่วม ๒๘ จังหวัด ในหลายพื้นที่มี
สถานการณ์ดีขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อวาน ดังนี้
๑.๒ อุทกภัยภาคใต้คงเหลือ ๘ จังหวัด ได้แก่ สงขลา ตรัง ปัตตานี พัทลุง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
กระบี่ และชุมพร
๑.๓ น้ําป่าไหลหลาก คงเหลือ ๖ จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี นครราชสีมา
และศรีสะเกษ
๑.๔ น้ําล้นตลิ่ง ๕ จังหวัดคงเดิม ได้แก่ พิษณุโลก สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี
๑.๕ น้ําท่วมขัง ๙ จังหวัดคงเดิม ได้แก่ สุโขทัย ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สุรินทร์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี
๒. การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ วันที่ ๖ พ.ย.๒๕๕๓ จํานวน ๑๔๑ครัง้ ใน ๒๒ จังหวัด ๒๕,๖๗๕ คน (สะสม ๓,๘๙๕ครั้ง ,๔๓๖,๗๕๘
คน)
๓. การบริการและการสนับสนุนจากส่วนกลาง
๓.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๖๑,๐๐๐ชุด ยอดรวมสะสมทั้งสิ้น ยา
ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๑,๑๘๗,๗๐๐ ชุด สนับสนุน EM(Effective Micro organism) ๒รายการ แบบซอง๑๐ กรัม๑๐,๐๐๐ ซอง
แบบถุง(๑กก.) ๑๓๒ ถุง
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 ๑และ ๒ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดสํารวจข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
สภาพปัญหาด้านการสุขาภิบาลในพื้นที่ ๔ จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาทและลพบุรี เพื่อประเมิน
และวิเคราะห์สถานการณ์ ในการที่จะดําเนินการร่วมกันในระยะฟื้นฟูต่อไป
- จัดเตรียมหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัดที่ประสบอุทกภัย
ทางภาคใต้ จํานวน ๓ ทีม ทีมละ ๒-๔ คน
- จัดส้วมฉุกเฉิน (แบบเก้าอี้)จํานวน ๑๐๐ ตัว ให้ศูนย์อนามัยที่ ๕ นําไปช่วยเหลือผู้ประสบ

๒

อุทกภัยในพื้นที่
๓.๔ กรมการแพทย์
-สนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระหว่างวันที่ ๔ -๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ในจังหวัดนครราชสีมา และภาคใต้จังหวัดตรัง สงขลาผู้รับบริการสะสม รวม ๓,๐๘๗ ราย
- วันพรุ่งนี้ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ปฎิบัติการพื้นที่ประสบภัย (ภาคใต้ ๒ ทีม ภาคกลาง ๑ ทีม (ราชวิถี
ศูนย์โรคผิวหนัง ตรัง ธัญญารักษ์)
๓.๕ กรมสุขภาพจิต
- ส่งทีมสุขภาพจิต จากโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต๒๒แห่งร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในแต่ละพื้นที่ลง
พื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยน้ําท่วม ๕ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา นครสวรรค์ สงขลา ขอนแก่น และพิษณุโลก
บริการตรวจรักษา ๙๕๗ ราย พบปัญหาสุขภาพจิต ๒๗๐ ราย ส่งต่อ๓๑ ราย (ยอดสะสมทั้งสิ้น ตรวจรักษา ๑๓,๔๔๓
รายพบปัญหาสุขภาพจิต ๓,๙๓๔ ราย และส่งต่อเพื่อการรักษา๔๔๖ ราย สนับสนุนเวชภัณฑ์ ๔๗๕,๖๔๑ บาท และ ถุง
ปลอบขวัญ ๓,๙๘๙ ชุด)
หน่วยงานที่ออกหน่วย
รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และศูนย์
สุขภาพจิตที่ ๘
รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

สถานที่ออกหน่วย
- ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี

รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และศูนย์
สุขภาพจิตที่ ๕
สสอ.ฆ้องชัย,สสจ.กาฬสินธุ,์ รพ.จิตเวชขอนแก่นราช
นครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที๖่

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

- สอ.ท่าตูม และ สอ.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธิ์

วดป.
๘พย.๕๓
๙พย. ๕๓
๘พย๕๓
๖ พย.๕๓
๗พย.๕๓
๘ พย.๕๓

๓.๖ กรมควบคุมโรค
ออกยืนยันการสอบสวนป้องกันควบคุมโรค 13 ครั้ง และสื่อสารความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแบ่งโรคที่พบ
ระหว่างน้ําท่วมมี 3 ระยะได้แก่ ระยะน้ําหลากได้แก่ ไฟฟ้าดูด การจมน้ํา อุบัติเหตุอื่นๆ ระยะน้ําท่วมขังได้แก่
โรคน้ํากัดเท้า ตาแดง โรคฉี่หนู ไข้หวัดใหญ่ อุจาระร่วง แผลติดเชื้อ ส่วนระยะน้ําลด ได้แก่โรคไข้เลือดออก หัด
รวมทั้ง ควบคุมพาหะนําโรค และแมลงหลังน้ําลด เตรียมวัสดุในการควบคุมโรคหลังน้ําลด
ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข

