ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
สถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.
๑. สถานการณ์อุทกภัย
ภาคใต้ ปัตตานี พัทลุง กระบี่ สถานการณ์เข้าสู่ปกติ ทั่วประเทศคงเหลือสถานการณ์น้ําท่วม ๒๕
จังหวัดในหลายพื้นที่มีสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ เมื่อวานดังนี้
- อุทกภัยภาคใต้ ๕ จังหวัดคงเดิม ได้แก่ สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และชุมพร
- น้ําป่าไหลหลาก ๖ จังหวัดคงเดิม ได้แก่ นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี นครราชสีมา และ
ศรีสะเกษ
- 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 ๘ พ.ย. ๒๕๕๓ จํานวน ๒๔๖ ครั้งในจังหวัดมีผู้รบั บริการ ๒๗,๘๔๗ คน (สะสม ๔,๖๔๘
ครั้ง ๔๙๑,๑๕๒ คน)
๓. การบริการและการสนับสนุนจากส่วนกลาง
๓.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดส่ง Megaklean (EM&GPO) รวม ๑๓,๕๐๐ ซอง /๓๐ กก.ให้จังหวัดต่างๆ
สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ ๑๔ รายการ และประสานการจัดส่งกับสายการบินต่างๆ เพื่อจัดส่ง Trichomfon ๙๕
สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ ๑๘ รายการ
๓.๒ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
-สนับสนุนทีมวิศวกรและนายช่างทําการตรวจสอบและซ่อมระบบไฟฟ้าซ่อมมอร์เตอร์ระบบน้ําประปาบ้านพัก
เจ้าหน้าที่รพ.หาดใหญ่สามารถใช้งานได้แล้ว๒เครื่องตรวจสอบระบบหน่วยจ่ายกลางได้ซ่อมเครื่องอบผ้า ๑๐ เครื่อง ใช้งาน
ได้แล้ว ๕ เครื่อง และซ่อมระบบหน่วยจ่ายกลาง ระบบวิทยุสื่อสาร
-ตรวจประเมินความเสียหายของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขด้านอาคารสถานที่ เครื่องมือแพทย์ และ
ครุภัณฑ์อื่นๆ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจํานวน ๙ จังหวัด ๒๐๐ รายการ
- ส่งทีมวิศวกรและนายช่างเฝ้าระวัง ให้คําแนะนํา และร่วมวางแผนป้องกันน้ําท่วมกับพื้นที่ ไม่มี รพ.ที่ถูกน้ํา
ท่วมลุ่มแม่น้ําชี-มูล และเจ้าพระยา และ๑๒ จังหวัดภาคใต้
-การให้ความรู้การป้องกันโรคและอันตรายต่อสุขภาพในภาวะน้ําท่วมผ่านช่องทางต่างๆคือwww.thaihed.com,
www.youtube.com และ link web เพิ่มที่ www.obec.go.th ของ สพฐ. มีผู้เข้าชม ๔,๙๖๕ ครั้ง เผยแพร่ความรู้ผ่าน
หนังสือพิมพ์ ทีวีออนไลน์ แผนงานที่จะดําเนินงานในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๓.๓ กรมอนามัย
- ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และองค์การเภสัชกรรม จัด
อบรมการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ํา โดยใช้ชุดตรวจภาคสนามของกรมอนามัย และการใช้อีเอ็มบําบัด
ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอ
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- สุ่มเก็บตัวอย่างคุณภาพอาหารที่จังหวัดนนทบุรี และตรวจวัดคลอรีนอิสระคงเหลือของ ตู้น้ําดื่ม ผลปกติ
- สาธิตการใช้อีเอ็มบําบัดให้กับ อสม.ประจําชุมชน ในชุมชนวัดเขียน อ.เมือง จํานวน ๒๐ คน และ
ดําเนินการที่หมู่บ้านปิยะฉัตร อําเภอบางใหญ่ อีก ๑ แห่ง
๓.๔ กรมการแพทย์
- สนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สะสม รวม ๓,๔๓๕ รายได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมาสะสม รวม ๑,๕๙๑ ราย ภาคใต้ สะสม รวม ๑,๘๔๔ ราย
- ผลิตชุดยาโรคผิวหนัง สะสม ๘,๔๖๐ ชุด
- พรุ่งนี้สนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ภาคใต้๑ทีมภาคกลาง๑ ทีม (ศูนย์โรคผิวหนัง ตรัง สถาบันธัญญารักษ์)
- เตรียมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สํารอง พร้อมออกปฏิบัติการพื้นที่ประสบภัย ๑ ทีม (สถาบันโรคผิวหนัง)
๓.๕ กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิตส่งทีมสุขภาพจิต ส่งทีม โรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพจิตในสังกัดร่วมกับ หน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ของสสจ./รพศ./รพท./รพช/สอ./โรงพยาบาลเอกชน /องค์การบริหารส่วนตําบลในแต่ละพื้นที่ ลงพื้นที่เยียวยา
จิตใจผู้ประสบภัยน้ําท่วม ใน ๓ ช่วง
• ช่วงการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยฯ ได้แก่ สุราษฏร์ธานี และ ลพบุรี โดยให้บริการตรวจรักษา ๗๗ ราย
ตรวจพบปัญหาสุขภาพจิต ๔๘ ราย และมีการส่งต่อเพื่อการรักษา/การติดตาม ๗ ราย (ยอดสะสมทั้งสิ้น ให้บริการตรวจ
รักษา๑๔,๙๖๘ รายตรวจพบปัญหาสุขภาพจิต ๔,๔๓๕ รายและส่งต่อเพื่อการรักษา/การติดตามต่อเนื่อง ๔๗๓ ราย
สนับสนุนเวชภัณฑ์ ๔๙๒,๕๑๒ บาท และ ถุงปลอบขวัญ ๔,๑๔๘ ชุด)
• ช่วงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยฯ ได้แก่ นครราชสีมา, นครสวรรค์ และ พิษณุโลก โดยให้บริการตรวจ
รักษาภายหลังน้ําลดลง ๑๔๑ ราย พบปัญหาสุขภาพจิต ๘๐ ราย ส่งต่อเพื่อการรักษา/การติดตามต่อเนื่อง ๒๑ ราย
ผู้ประสบภัยมีภาวะซึมเศร้า ๒๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘๙ และ มีความคิดฆ่าตัวตาย ๕ ราย คิดเป็นร้อยละ
๓.๕๕ (ยอดสะสมทั้งสิ้น ช่วงการฟื้นฟู ให้บริการตรวจรักษา ๗๓๗ ราย ตรวจพบปัญหาสุขภาพจิต ๔๐๓ ราย
และส่งต่อเพื่อการรักษาต่อ/การติดตามต่อเนื่อง ๕๕ ราย)
๓.๖ กรมควบคุมโรค
ออกยืนยันการสอบสวนป้องกันควบคุมโรค ๑๗ ครั้ง พบ๓ เหตุการณ์อุจจาระร่วงที่จังหวัดนนทบุรี ควบคุม
ได้แล้ว โรคฉี่หนู ที่อําเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสี ๑ ราย ขณะนี้หายแล้วอุจจาระร่วงที่สงขลากําลังตรวจสอบ สื่อสาร
การป้องกันโรค ควบคุมพาหะนําโรคที่จังหวัดสระบุรี ลพบุรี อุบลราชธานี สงขลา
คณะทํางานสารสนเทศ

