ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
สถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.
๑.สถานการณ์อุทกภัย
๙ พ.ย. ๕๓ ภาคใต้ พัทลุง ยังมีสถานการณ์น้ําท่วม ทั่วประเทศจึงมีน้ําท่วม ๒๖ จังหวัดแต่ในหลายพื้นที่มี
สถานการณ์ดีขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อวาน ดังนี้
๑.๑ อุทกภัยภาคใต้ยังคงเป็น ๖ จังหวัด ได้แก่ สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร และ
พัทลุง
๑.๒ น้ําป่าไหลหลาก ๖ จังหวัดคงเดิม ได้แก่ นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี นครราชสีมา และ
ศรีสะเกษ
๑.๓ น้ําล้นตลิ่ง ๕ จังหวัดคงเดิม ได้แก่ พิษณุโลก สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี
๑.๔ น้ําท่วมขัง ๙ จังหวัดคงเดิม ได้แก่ สุโขทัย ชัยนาท พระนครศรีอยุทธยา สุรินทร์ ขอนแก่น
กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี
๒. การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จํานวน ๒๐๑ ครั้งในจังหวัดมี
ผู้รับบริการ ๒๓,๘๒๐ คน (สะสม ๔,๘๔๙ ครั้ง ๕๑๔,๗๙๒ คน)
๓. การบริการและการสนับสนุนจากส่วนกลาง
๓.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จัดส่ง Megaklean (EM&GPO) รวม ๑๓,๕๐๐ ซอง/๓๐ กก. ให้จังหวัดต่าง ๆ สนับสนุนยาและ
เวชภั ณฑ์ ๑๔ รายการ และประสานการจั ด ส่ งกั บ สายการบิน ต่ า ง ๆ เพื่อจั ด ส่ง Trichomfon ๙๕
สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ ๑๘ รายการ
๓.๒ กรมสนับสนุนบริกากรสุขภาพ
-สนับสนุนทีมวิศวกรและนายช่างทําการตรวจสอบและซ่อมระบบไฟฟ้าซ่อมมอเตอร์ระบบน้ําประปา
บ้านพักเจ้าหน้าที่ รพ.หาดใหญ่ สามารถใช้งานได้แล้ว ๓ เครื่อง ระบบวิทยุสื่อสาร และระบบน้ําประปาของ
โรงพยาบาลในเขต จ.สุราษฎร์ธานี จ.ชุมพร จ.สระบุรี จ.ลพบุรี ๑๕ แห่ง
-ตรวจประเมินความเสียหายของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขด้านอาคารสถานที่
เครื่องมือแพทย์ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และรับบริจาค มีผู้บริจาคเงิน
จํานวน ๕๗,๑๐๐ บาท เวชภัณฑ์มูลค่า ๓๕,๐๐๐ บาท
-การให้ความรู้การป้องกันโรคและอันตราต่อสุขภาพในภาวะน้ําท่วมผ่านช่องทางต่างๆ คือ
www.thaihed.com, www.youtube.com และ link web เพิ่มที่ www.obec.go.th ของ สพฐ.
แผนงานที่จะดําเนินงานในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๑ส่งทีมช่างตรวจประเมินระบบไฟฟ้า และเครื่องมือแพทย์ในเขตภาคใต้ ๑๒ จังหวัด และ
จ.ลพบุรี
๒.สนับสนุน เฝ้าระวัง ป้องกัน และสํารวจความเสียหายของสถานพยาบาลจากอุทกภัยใน
พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ลุ่มแม่น้ําชี-มูล และเจ้าพระยา
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๓.ตรวจสอบและประเมินความเสียหายของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ประสบ
เหตุอุทกภัยเพิ่มให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ จัดทํารายละเอียดและประมาณการความเสียหาย เพื่อขอ
งบประมาณ
๓.๓ กรมอนามัย
การแก้ปัญหาน้ําขัง/เน่าเสีย
- ศูนย์อนามัยที่๑ ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่
๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ รวม ๒๓ แห่ง
- ศูนย์อนามัยที่ ๒ ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ๑ แห่ง
การสุขาภิบาลตลาด
- ศูนย์อนามัยที่ ๒ ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ล้างตลาดสรรพยา
จังหวัดชัยนาท
การเฝ้าระวังคุณภาพน้ําบริโภค
ศูนย์อนามัยที่ ๒ ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและลพบุรี
ปรับปรุงระบบประปา และทําการเฝ้าระวัง จํานวน ๓ แห่ง
๓.๔ กรมการแพทย์
-สนับสนุนหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สะสม รวม ๓,๔๘๗ ราย
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาสะสม รวม ๑,๕๙๑ ราย
-พื้นที่ภาคใต้ สะสม รวม ๑,๘๙๖ ราย จังหวัดตรัง อําเภอห้วยยอด ตําบลปากคม ๕๒ ราย โดย
ศูนย์โรคผิวหนัง ตรัง
-วันพรุ่งนี้ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ปฎิบัติการพื้นที่ประสบภัยภาคใต้ ๑ ทีม
(ศูนย์โรคผิวหนังตรัง)เตรียมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สํารองพร้อมออกปฎิบัติการพื้นที่ประสบภัย ๑ ทีม
๓.๕ กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิตส่งทีมสุขภาพจิต จากโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ๑๓ แห่ง และศูนย์
สุขภาพจิต ๑๐ แห่ง ร่วมกับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ/สถานีอนามัย/โรงพยาบาลเอกชน /
องค์การบริหารส่วนตําบลในแต่ละพื้นที่ ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยน้ําท่วม
ช่วงการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยฯ จํานวน ๒ จังหวัด ได้แก่ สุราษฏร์ธานี และ
นครศรีธรรมราช โดยให้บริการตรวจรักษา ๒,๐๑๑ ราย ตรวจพบปัญหาสุขภาพจิต ๑๑ ราย (ยอดสะสม
ทั้งสิ้น ให้บริการตรวจรักษา ๑๖,๙๗๙ ราย ตรวจพบปัญหาสุขภาพจิต ๔,๔๔๖ ราย และส่งต่อเพื่อการ
รักษาต่อ/การติดตามต่อเนื่อง ๔๗๓ ราย สนับสนุนเวชภัณฑ์ ๔๙๖,๐๑๒ บาท และ ถุงปลอบขวัญ
๔,๒๒๓ ชุด)
• ช่วงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยฯ จํานวน ๒ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา, และ ลพบุรี โดย
ให้บริการตรวจรักษาภายหลังน้ําลดลง ๑๙๓ ราย ตรวจพบปัญหาสุขภาพจิต ๑๕๔ ราย ส่งต่อเพื่อการรักษาต่อ/การ
ติดตามต่อเนื่อง ๓ ราย ผู้ประสบภัยมีภาวะซึมเศร้า ๔๐ ราย และ มีความคิดฆ่าตัวตาย ๑๓ ราย (ยอด
สะสมทั้งสิ้น ช่วงการฟื้นฟู ให้บริการตรวจรักษา ๙๓๐ ราย ตรวจพบปัญหาสุขภาพจิต ๕๕๗ ราย และส่งต่อ
เพื่อการรักษาต่อ/การติดตามต่อเนื่อง ๕๘ ราย)
๓.๖ กรมควบคุมโรค
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๑.ดําเนินการเฝ้าระวังและออกยืนยันการเกิดโรคอุจจาระร่วง ที่อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง มีปัญหาเรื่องน้ําดื่มน้ําใช้ พบผู้ป่วย จํานวน ๒๕ ราย มีอาการปวดท้อง อาเจียน
อุจจาระร่วง ดําเนินการรักษาเรียบร้อยแล้วและ ขอประสานความร่วมมือกับกรมอนามัยสนับสนุนเรื่อง
ดูแลความสะอาดด้วย
๒.การสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคสําหรับประชาชน-

๓. การควบคุมพาหะนําโรค
ดําเนินการแผนฟื้นฟูร่วมกับ สสจ.จังหวัด ๕ จังหวัด (จังหวัดลพบุรี สระบุรี ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สงขลา)
สาธิตการกําจัดแมลงวันและสาธิตการทํารองเท้าป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส
๔. สิ่งสนับสนุน (Logistics)
สคร.๑ ขอสนับสนุนสารเคมีกําจัดแมลงเพิ่มเติมจากกรมควบคุมโรค
คณะทํางานสารสนเทศ

