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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
สถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.
๑. สถานการณ์อุทกภัย
วันนี้ทั่วประเทศยังคงมีน้ําท่วม ๒๖ จังหวัดเท่าเมื่อวาน แต่ในหลายพื้นที่มีสถานการณ์ดีขึ้นในวันนี้
๑.๑ อุทกภัยภาคใต้ ๖ จังหวัดคงเดิม ได้แก่ สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
ชุมพร และพัทลุง
๑.๒ น้ําป่าไหลหลาก ๖ จังหวัดเท่าเดิม ได้แก่ นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี
นครราชสีมา และศรีสะเกษ
๑.๓ น้ําล้นตลิ่ง ๕ จังหวัดเหมือนเดิม ได้แก่ พิษณุโลก สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี
๑.๔ น้ําท่วมขัง ๙ จังหวัดเท่าเมื่อวาน ได้แก่ สุโขทัย ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สุรินทร์
ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี
๒. การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จํานวน ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๓. การบริการและการสนับสนุนจากส่วนกลาง
๓.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การสนับสนุนในช่วงแรก (กันยายน – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓) ๒๘๑,๐๐๐ ชุด และระหว่างเปิดศูนย์
(๒๐ ตุลาคม-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) ๑,๐๙๙,๙๐๐ ชุด สนับสนุนรวม ๑,๓๘๐,๙๐๐ ชุด
๓.๒ กรมสนับสนุนบริกากรสุขภาพ
๑.สนับสนุนทีมวิศวกรและนายช่าง เข้าไปรพ.หาดใหญ่ ระบบน้ําประปาบ้านพักเจ้าหน้าที่สามารถ
ใช้งานได้ทั้งหมด
๒.ส่งนายช่างให้บริการตรวจและซ่อมระบบหน่วยจ่ายกลาง ระบบวิทยุสื่อสาร และระบบ
น้ําประปาของหน่วยงานสาธารณสุขในเขต จ.พังงา จ.กระบี่ จ.สระบุรี จ.ลพบุรี
๓.ประเมินความเสียหายของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๔.ตรวจสอบข้อมูลความเสียหายด้านอาคาร สถานที่ เครือ่ งมือแพทย์ และครุภัณฑ์อื่นๆ ของ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดําเนินการต่อไป
๕.การสนับสนุน การเฝ้าระวัง การป้องกัน และสํารวจความเสียหายของสถานพยาบาลจากอุทก
ภัย
๖.ลุ่มแม่น้ําชี-มูล และเจ้าพระยา และจังหวัดภาคใต้ ส่งทีมวิศวกรและนายช่างเฝ้าระวัง
ให้คําแนะนําตามแผนป้องกันน้ําท่วมกับพื้นที่ ไม่มี รพ.ที่ถูกน้ําท่วมเพิ่ม
แผนงานที่จะดําเนินงานในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๑.ส่งทีมช่างตรวจประเมินระบบไฟฟ้า และเครื่องมือแพทย์ในเขตภาคใต้ และ จ.ชัยนาท
๒.สนับสนุน เฝ้าระวัง ป้องกัน และสํารวจความเสียหายของสถานพยาบาลจากอุทกภัยในพื้นที่ จ.
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ลุ่มแม่น้ําชี-มูล และเจ้าพระยา
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๓.ตรวจสอบและประเมินความเสียหายของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ประสบเหตุอุทก
ภัย จัดทํารายละเอียดและประมาณการความเสียหาย
๓.๓ กรมอนามัย
การจัดการแหล่งขยะ
- ศูนย์อนามัยที่๑, ๒, ๕, ๘,๑๑และ๑๒ ได้เข้าสํารวจและดําเนินการในพื้นที่ร่วมกับ
สํานักงาน สาธารณสุขจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวนทั้งสิ้น ๒๕ แห่ง
การสุขาภิบาลตลาด
ศูนย์อนามัยที่ ๒ ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ล้างตลาดน้ําสระบุรี(ตลาดเสาไห้)
การเฝ้าระวังคุณภาพน้ําบริโภค
ศูนย์อนามัยที่ ๑, ๒, ๕, ๘,๑๑และ๑๒ เข้าดําเนินการสํารวจระบบประปาในพื้นที่ จํานวน ๔๐
แห่ง ดําเนินการแก้ไขและเฝ้าระวัง จํานวน ๑๗ แห่ง รอดําเนินการ ๒๓ แห่ง
๓.๔ กรมการแพทย์
๑.สนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสะสมรวม๓,๔๘๗ราย
๑.๑ พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาสะสมรวม๑,๕๙๑ราย
๑.๒ พื้นที่ภาคใต้ สะสม รวม ๑,๘๙๖ ราย
๒.วันพรุ่งนี้ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ปฎิบัติการพื้นที่ประสบภัยภาคใต้๑ ทีม (ศูนย์โรคผิวหนัง
ตรัง)
๓. เตรียมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สํารองพร้อมออกปฎิบัติการพื้นที่ประสบภัยทีม
๓.๕ กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิตส่งทีมสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ๑๓ แห่ง และศูนย์
สุขภาพจิต๑๐แห่งลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยน้ําท่วมร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ/
สถานีอนามัย/โรงพยาบาลเอกชน /องค์การบริหารส่วนตําบลในแต่ละพื้นที่ โดยดูแลทั้งโรคทางร่างกาย
และจิตใจควบคู่กัน ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ให้ความช่วยเหลือฯ
• ช่วงการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยฯ จํานวน ๔ จังหวัด ได้แก่ สุราษฏร์ธานี ปทุมธานี ชุมพร
และ อุบลราชธานี โดยให้บริการตรวจรักษา ๕๘๑ ราย ตรวจพบปัญหาสุขภาพจิต ๑๓๒ ราย และส่งต่อเพื่อ
การรักษาต่อ/การติดตามต่อเนือ่ ง ๓ ราย (ยอดสะสมทั้งสิน้ ให้บริการตรวจรักษา ๑๗,๕๖๐ ราย ตรวจพบ
ปัญหาสุขภาพจิต ๔,๕๗๘ ราย และส่งต่อเพื่อการรักษาต่อ/การติดตามต่อเนื่อง ๔๗๖ ราย สนับสนุนเวชภัณฑ์
๕๒๙,๐๑๒ บาท และ ถุงปลอบขวัญ ๔,๔๙๓ ชุด)
• ช่วงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยฯ จํานวน ๓ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา, นครสวรรค์ และ
ปราจีนบุรี โดยให้บริการตรวจรักษาภายหลังน้ําลดลง ๓๘๙ ราย ตรวจพบปัญหาสุขภาพจิต ๓๓๐ ราย ส่งต่อ
เพื่อการรักษาต่อ/การติดตามต่อเนื่อง ๒๖ ราย (ยอดสะสมทัง้ สิ้น ช่วงการฟื้นฟู ให้บริการตรวจรักษา ๑,๓๑๙
ราย ตรวจพบปัญหาสุขภาพจิต ๘๘๗ ราย และส่งต่อเพื่อการรักษาต่อ/การติดตามต่อเนื่อง ๘๔ ราย)
แผนการเยียวยาสุขภาพจิตญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัย
กรมสุขภาพจิต ได้มีหนังสือสั่งการหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต เรื่อง การเยียวยาสุขภาพจิต
ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัย โดยขอให้จัดส่งทีมเยียวยาสุขภาพจิตลงพื้นที่เพื่อเยียวยาสุขภาพจิต
ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตฯ ในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
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๓.๖ กรมควบคุมโรค
๑.ออกยืนยันการสอบสวนป้องกันควบคุมโรค
๑.๑ ดําเนินการเฝ้าระวังและออกยืนยันการเกิดโรคอุจจาระร่วง ที่อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา อย่างต่อเนื่อง สถานการณ์สามารถควบคุมได้
๒. การควบคุมพาหะนําโรค
๒.๑ ดําเนิน การประสานแผนฟื้นฟูร่ว มกับ สสจ.จังหวัด ๕ จั งหวัด (จังหวัดปทุมธานี
ลพบุรี สระบุรี นครปฐม และบุรีรัมย์)
๓. สิ่งสนับสนุน (Logistics)
๓.๑ ทีมปฎิบัติการ สคร.๓ และ สคร.๔ ดําเนินการสนับสนุนช่วยเหลือ สคร.๒ ในการ
ควบคุมพาหะนําโรค

คณะทํางานสารสนเทศ

