ศูนย์ปฏิบตั ิการแก้ไขปั ญหาอุทกภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
สถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.
๑. สถานการณ์อุทกภัย
ทั่วประเทศคงเหลือสถานการณ์น้ําท่วม๒๘จังหวัดในหลายพื้นที่มีสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อวาน ดังนี้
-อุทกภัยภาคใต้ ๘ จังหวัดคงเดิม ได้แก่ สงขลา ตรัง ปัตตานี พัทลุง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ และ
ชุมพร
- น้ําป่าไหลหลาก ๖ จังหวัดคงเดิม ได้แก่ นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี นครราชสีมา และศรีสะเกษ
- น้ําล้นตลิ่ง ๕ จังหวัดคงเดิม ได้แก่ พิษณุโลก สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี
- น้ําท่วมขัง ๙ จังหวัดคงเดิม ได้แก่ สุโขทัย ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สุรินทร์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี
๒. การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ วันที่ ๗ พ.ย.๒๕๕๓ จํานวน ๕๐๗ ครัง้ ใน๑๘ จังหวัดมีผู้รับบริการ ๒๗,๘๔๗ คน
(สะสม ๔,๔๐๒ ครัง้ ๔๖๔,๖๐๕ คน)
๓. การบริการและการสนับสนุนจากส่วนกลาง
๓.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดส่ง Megaklean (EM&GPO) วรม๔๗,๕๐๐ ซอง /๒๓๕ กก.ให้จังหวัดต่างๆ สนับสนุน
ยาและเวชภัณฑ์ ๑๔ รายการ และประสานการจัดส่งกับสายการบินต่างๆ และศูนย์ยุทธการเฉพาะกิจ ๑๓ รายการ
๓.๒ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- สนับสนุนทีมวิศวกรและนายช่าง เข้าไปรพ.หาดใหญ่ ตรวจสอบระบบหน่วยจ่ายกลาง ได้ซ่อมเครื่องอบผ้า
๑๐ เครื่อง ใช้งานได้แล้ว ๕ เครื่อง
- ประเมินความเสียหายด้านอาคาร สถานที่ เครื่องมือแพทย์ และครุภัณฑ์อื่นๆ หน่วยงานสาธารณสุข จํานวน ๙
หน่วยงาน รพศ.หาดใหญ่ รพ.สมเด็จฯ ณ นาทวี ศูนย์วิทยฯสงขลา จ.สงขลา รพ.นาโยง จ.ตรัง รพ.ปากพะยูน
จ.พัทลุง รพ.มายอ รพ.ไม้แก่น รพ.ยะหริ่ง และศูนย์บําบัดยาเสพติด จ.ปัตตานี
-การให้ความรู้การป้องกันโรคและอันตรายต่อสุขภาพในภาวะน้ําท่วมผ่านช่องทางต่างๆคือ
www.thaihed.com, www.youtube.com และ link web เพิ่มที่ www.obec.go.th ของ สพฐ. มีผู้เข้าชม
๔,๔๖๙ ครั้ง เผยแพร่ความรู้ผ่านหนังสือพิมพ์ ทีวีออนไลน์
๓.๓ กรมอนามัย
- ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรีจัดทํา “ชุดสุขาภิบาลดํารงชีพสําหรับครัวเรือน” กรณีน้ําท่วมจํานวน ๒๐๐
ชุด พร้อมชุดไวนิลแนะนําวิธีการใช้ให้กับจังหวัดนครปฐมและสุพรรณบุรี
- ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ร่วมดําเนินการกับเทศบาลหาดใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการล้าง
ตลาดเทศบาลหาดใหญ่ ตามหลักการสุขาภิบาล
- ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี และองค์การเภสัชกรรม จะทําการสาธิตการใช้
อีเอ็มบําบัดเพื่อดําเนินงานแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสีย ในพื้นที่ ตําบลท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๐ .๐๐น. (พรุ่งนี้)
๓.๔ กรมการแพทย์
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- สนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สะสม รวม ๓,๔๓๕ รายได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมาสะสม รวม ๑,๕๙๑ ราย ภาคใต้ สะสม รวม ๑,๘๔๔ ราย อ.หาดใหญ่ สงขลา ๓๔๘ ราย ตรัง ๖๓ ราย
- พรุ่งนี้สนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ภาคใต้ ๒ ทีม ภาคกลาง ๑ ทีม สํารอง ๑ ทีม
- ผลิตชุดยาโรคผิวหนัง สะสม ๘,๔๖๐ ชุด
๓.๕ กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิตส่งทีมสุขภาพจิต จากโรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพจิต สังกัดกรมสุขภาพจิต ๒๓ แห่ง ร่วมกับ หน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รพศ./รพท./รพช./สอ./โรงพยาบาลเอกชน /องค์การบริหารส่วนตําบล
ในแต่ละพื้นที่ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยน้ําท่วม ๓ จังหวัด ได้แก่ สุราษฏร์ธานี สิงห์บุรี และ นครปฐม โดย
ให้บริการตรวจรักษา ๒๒๗ ราย ตรวจพบปัญหาสุขภาพจิต ๙๔ ราย และไม่มีการส่งต่อเพื่อการรักษาต่อ/การติดตาม
(ยอดสะสมทั้งสิ้น ให้บริการตรวจรักษา ๑๔,๘๙๑ ราย ตรวจพบปัญหาสุขภาพจิต ๔,๓๘๗ ราย และส่งต่อเพื่อการรักษาต่อ/
การติดตามต่อเนื่อง ๔๔๖ ราย สนับสนุนเวชภัณฑ์ ๔๙๐,๓๖๑ บาท และ ถุงปลอบขวัญ ๔,๐๑๒ ชุด) ผลการดําเนินงาน
ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย. ๕๓ จนถึงปัจจุบัน ให้บริการ ๕๙๖ รายพบปัญหาสุขภาพจิต ๓๒๓ ราย ส่งต่อรักษา ๓๔ ราย เป็นที่
น่าสังเกต ผู้ประสบภัยมีภาวะซึมเศร้า ถึง ๑๕๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๗ และ มีความคิดฆ่าตัวตายถึง ๔๙ ราย คิด
เป็นร้อยละ ๘.๒๒ และด้านวิชาการสุขภาพจิต ได้กําหนดแนวปฏิบัติการดูแลปัญหาสุขภาพจิตโดยมีการคัดกรอง
รายบุคคลในกลุ่ม ผู้ป่วยจิตเวชเก่า ผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแล และ ผู้ป่วยเรื้อรังหรือผู้พิการ โดยใช้แบบคัดกรองปัญหา
สุขภาพจิต (แบบประเมินความเครียดSPST-๒๐) และจัดระบบการติดตามดูแลผู้ป่วยเฉพาะบุคคล (กรณีที่พบว่า คะแนน
ความเครียด >= ๔๒ คะแนน) และ/หรือกรณีใช้แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (DS๘) หากพบ
ภาวะซึมเศร้า และมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ให้มีการติดตามดูแลอย่างน้อยอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง เป็นเวลา อย่างน้อย ๑
เดือน หรือจนกว่าผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้น หรือกรณีที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูงมากให้รับไว้รักษาในโรงพยาบาลหรือ
ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลจิตเวชที่อยู่ใกล้เคียงและ จัดทําคําแนะนําในการดูแลสุขภาพจิตตนเองสําหรับประชาชน
๓.๖ กรมควบคุมโรค
ออกยืนยันการสอบสวนป้องกันควบคุมโรค ๑๓ ครั้ง และสื่อสารความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแบ่งโรคที่
พบระหว่างน้ําท่วมมี ๓ ระยะได้แก่ ระยะน้ําหลากได้แก่ ไฟฟ้าดูด การจมน้ํา อุบัติเหตุอื่นๆ ระยะน้ําท่วมขัง
ได้แก่ โรคน้ํากัดเท้า ตาแดง โรคฉี่หนู ไข้หวัดใหญ่ อุจาระร่วง แผลติดเชื้อ ส่วนระยะน้ําลด ได้แก่โรคไข้เลือดออก
หัด รวมทั้ง ควบคุมพาหะนําโรค และแมลงหลังน้ําลด เตรียมวัสดุในการควบคุมโรคหลังน้ําลด
คณะทํางานสารสนเทศ

