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บทสรุปสําหรับผูบ้ ริหาร
สถานการณ์และการช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย กระทรวงสาธารณสุข
วันที$ ๑๒ พฤศจิ กายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.
๑.สถานการณ์อุทกภัย
ทัวประเทศนําท่วม ๒๖ จังหวัดเท่าเมือวาน ในหลายพืนทีมีสถานการณ์ดีขึนในวันนี
๑. อุทกภัยภาคใต้ ๖ จังหวัดคงเดิม ได้ แก่ สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร และพัทลุง
๒. นําป่ าไหลหลาก ๖ จังหวัดเท่าเดิม ได้ แก่นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี นครราชสีมา
และศรีสะเกษ
๓. นําล้ นตลิง ๕ จังหวัดเหมือนเดิม ได้ แก่ พิษณุโลก สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี
๔. นําท่วมขัง ๙ จังหวัดเท่าเมือวาน ได้ แก่ สุโขทัย ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สุรินทร์ ขอนแก่น
กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้ อยเอ็ด และอุบลราชธานี
๒.ผลการดําเนินงานฟื2 นฟู พนที
ื2 $ประสบอุทกภัย
จากความร่วมมือ ของหน่วยงานสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรม
สุขภาพจิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ หน่วยงานอืนๆใน
พืนที ในการดําเนินงานฟื นฟู ในพืนทีประสบอุทกภัย ๓๖ จังหวัด ๒,๓๓๖ ตําบล ตามแผนฟื นฟู ๓
มาตรการ ๑๑ กิจกรรม พบว่า มีการดําเนินการแล้ วเสร็จ จํานวน ๒๐ จังหวัด ๘๘๘ ตําบล ใน
จังหวัด สระบุรี ปทุมธานี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี สระแก้ ว ปราจีนบุรี ระยอง ชลบุรี หนองบัวลําภู
ขอนแก่น มหาสารคาม สุรินทร์ ชัยภูมิ พิจิตร กําแพงเพชร อุทยั ธานี สตูล ปัตตานี และ ระนอง คิด
เป็ น ร้ อยละ ๕๕.๕๖ ของจํานวนจังหวัดเป้ าหมายทังหมด พบผู้ป่วยสงสัยเป็ น ๑) โรคฉีหนู ที
จังหวัด พิจิตร ชัยนาท สงขลา ๒) โรคไข้ เลือดออก ที จังหวัด นครสวรรค์ และ ๓) โรคไข้ หวัดใหญ่
ทีจังหวัด สุรินทร์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ได้ ดาํ เนินการสํารวจ แหล่งขยะ จํานวน ๔๕ แห่ง แหล่งนํา
ขังเน่าเสีย ๑๐๗ แห่ง ตลาด ๔๑ แห่ง และ แหล่งนําอุปโภค บริโภค ๙๐ แห่ง โดยได้ ดาํ เนินการตาม
มาตรการฟื นฟูแล้ วเสร็จ คิดเป็ นร้ อยละ ๗๓.๓๓, ๙๑.๕๙, ๖๓.๔๑ และ ๑๐๐.๐๐ ตามลําดับ
๓. การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ออกหน่วยแพทย์เคลือนที วันที ๑๑พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จํานวน ๑๓๕ ครังในจังหวัดมี
ผู้รับบริการ ๓๐,๘๙๖ คน (สะสม ๕,๐๐๔ ครัง ๕๔๘,๗๖๘ คน)
๔. การบริการและการสนับสนุ นจากส่วนกลาง
๔.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การสนับสนุ นในช่วงแรก (กันยายน – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓) ๒๘๑,๐๐๐ ชุด และระหว่างเปิ ด
ศูนย์ (๒๐ ตุลาคม-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) ๑,๐๙๙,๙๐๐ ชุด สนับสนุนรวม ๑,๓๘๐,๙๐๐ ชุด
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๔.๒ กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
๑.ทีมวิศวกรและนายช่าง ตรวจสอบข้ อมูลความเสียหายด้ านอาคาร สถานที เครืองมือแพทย์
และครุภัณฑ์อนื ๆ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รอบที ๓ จํานวน ๒๗ จังหวัด และหน่วยงาน
ของกรมต่างๆ จํานวน ๘ หน่วยงาน
๒.ส่งนายช่างให้ บริการตรวจและซ่อมระบบหน่วยจ่ายกลางระบบวิทยุส ือสารและระบบนําประปาของ
หน่วยงานสาธารณสุขในเขต จ.ชัยนาท และ จ.ลพบุรี
๓. ส่งทีมวิศวกรและนายช่างเฝ้ าระวัง ให้ คาํ แนะนําตามแผนป้ องกันนําท่วมกับพืนทีลุ่มแม่นาํ
ชี-มูล และเจ้ าพระยา และจังหวัดภาคใต้ ไม่มี รพ.ทีถูกนําท่วมเพิม
๔.การดําเนินงานสุขศึกษา การให้ ความรู้การป้ องกันโรคและอันตรายต่อสุขภาพในภาวะ
นําท่วมผ่านช่องทางต่างๆคือwww.thaihed.com,www.youtube.com และ link web เพิมที
www.obec.go.th ของ สพฐ. มีผ้ ูเข้ าชม ๕,๕๓๕ ครัง เผยแพร่ความรู้ผ่านหนังสือพิมพ์ ทีวีออนไลน์
แผนงานทีจ$ ะดําเนินงานในวันที$ ๑๒ พฤศจิ กายน ๒๕๕๓
๑.ส่งทีมช่างตรวจประเมินอาคารสถานที ระบบไฟฟ้ า ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์
และระบบสนับสนุนอืนๆ
๒.สนับสนุน เฝ้ าระวัง ป้ องกัน และสํารวจความเสียหายของสถานพยาบาลจากอุทกภัย
ในพืนที จ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ลุ่มแม่นาชี
ํ -มูล และเจ้ าพระยา
๓.ตรวจสอบและประเมินความเสียหายของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขในพืนที
ประสบเหตุอุทกภัย จัดทํารายละเอียดและประมาณการความเสียหาย
๔.๓ กรมการแพทย์
๑.สนับสนุนหน่วยแพทย์เคลือนทีช่วยเหลือผู้ประสบภัยสะสม รวม ๓,๔๘๗ ราย
๑.๑ พืนทีจังหวัดนครราชสีมาสะสม รวม ๑,๕๙๑ ราย
๑.๒ พืนทีภาคใต้ สะสม รวม ๑,๘๙๖ ราย
๒. วันพรุ่งนีส่งหน่วยแพทย์เคลือนทีปฎิบัติการพืนทีประสบภัยภาคใต้ ๑ ทีม
๓. เตรียมหน่วยแพทย์เคลือนทีสาํ รองพร้ อมออกปฎิบัติการพืนทีประสบภัย ๑ ทีม
๔.๔ กรมสุขภาพจิ ต
ส่งทีมสุขภาพจิต จากโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ๑๓ แห่ง และศูนย์สขุ ภาพจิต ๑๐ แห่ง
ร่วมกับ หน่วยแพทย์เคลือนทีของสสจ./รพศ./รพท.รพช./รพสต./สอ./โรงพยาบาลเอกชน /องค์การบริหาร
ส่วนตําบลลงพืนทีเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยนําท่วม
การติดตามผูท้ ีม$ ีภาวะซึ มเศร้าและความเสีย$ งต่อการฆ่าตัวตาย (Attempt Suicide)มีการคัดกรอง
จากทีมหน่วยแพทย์เคลือนที แล้ วพบว่ามีภาวะซึมเศร้ าและความเสียงต่อการฆ่าตัวตาย โดยการติดตามผู้ทมี ี
ความเสียง ดังนี มีหน่วยแพทย์เคลือ$ นทีว$ ดั หนองเมือง ตําบลหนองเมือง อําเภอบ้านหมี$ จังหวัดลพบุรี
ให้ บริการผู้ประสบภัยทีมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช รวมทังสิน ๙ คน เป็ นผู้ชาย ๑ คน ผู้หญิง ๘ คน (มี
เด็ก ๑ คน อายุ ๘ ขวบ) ผลพบว่า การคัดกรองไม่มีภาวะซึมเศร้ าและความคิดฆ่าตัวตาย จํานวน ๔ คน
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ส่วนอีก ๕ คนมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช และมีการส่งต่อให้ รพ.บ้ านหมีดูแลต่อเนือง ๔ คน และอีก ๒
คนส่งต่อ พมจ. โดยให้ ยาจิตเวชจํานวน ๔ คน ให้ คาํ ปรึกษา ๘ คน ให้ คาํ ปรึกษาครอบครัว ๓ คน และมอบ
ยาสามัญประจําบ้ าน ๑๑ ชุด แจกเอกสารแผ่นพับ ๙ คน ผู้รับบริการได้ รับการบริการแบบเบ็ดเสร็จดีมากๆ
ทําให้ คลีคลายปัญหากายจิตสังคมได้ ไม่ต้องรอประสานงานวันราชการหรือหลังจากนันหน่วยแพทย์เคลือ$ นที$
อ.พระนครหลวงจ.พระนครศรีอยุธยาให้ บริการผู้ประสบภัยทีมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช รวมทังสิน ๒๐ คน
เป็ นผู้ชาย ๕ คน ผู้หญิง ๑๕ คนการประเมินความเครียด พบว่า เครียดปานกลาง ๕ คน เครียดสูง ๑๒ คน
เครียดตํา ๑ คน ปกติ ๒ คน การคัดกรองมีภาวะซึมเศร้ า จํานวน ๔ คน หน่วยแพทย์เคลือ$ นทีอ$ .บางบัวทอง
จ.นนทบุรี ให้ บริการผู้ประสบภัยทีมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช พบว่ามีปัญหา ๒ คน เป็ นผู้หญิง ผลการ
ประเมินความเครียด พบว่า เครียดสูง ๒ คน หน่วยแพทย์เคลือ$ นทีอ$ .เมือง จ.อุทยั ธานี พบว่ามีปัญหา
๒๓ คน เป็ นผู้ชาย ๔ คน ผู้หญิง ๑๙ คน นอนไม่หลับ เศร้ า ท้ อแท้ อยากตาย คิดมาก ผลการประเมิน
ความเครียด พบว่า เครียดสูง ๒๓ คน ประสานส่งผู้ป่วยต่อทีสถานีอนามัยโนนเหล็ก ๓ คน รพ.อุทยั ธานี
๑ คน สอ.หนองแก ๓ ค สอ.หาดทะนง ๑๓ คน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเกาะเทโพ ๓ คน
หน่วยแพทย์เคลือ$ นทีอ$ .หนองบัว จ.นครสวรรค์ พบว่ามีปัญหา ๙ คน เป็ นผู้ชาย ๑ คน ผู้หญิง ๘ คน วิตก
กังวลสูง บางรายเคยรักษาโรคไมเกรนอยู่แล้ ว ทําให้ เครียดและซึมเศร้ า บางรายหลังนําท่วมเคยคิดทําร้ าย
ตนเองโดยจับมีดจะแทงตนเอง สามีเห็นจึงช่วยไว้ ได้ ทนั ผลการประเมินความเครียด พบว่า เครียดสูง ๙ คน
ประสานส่งผู้ป่วยต่อทีโรงพยาบาลหนองบัว ๙ คน หน่วยแพทย์เคลือ$ นทีอ$ .พยุหคีรี จ.นครสวรรค์
ให้ บริการผู้ประสบภัยทีมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช พบว่ามีปัญหา ๗ คน เป็ นผู้หญิงทัง ๗ คน ผลการ
ประเมินความเครียดมาก มีความคิดฆ่าตัวตาย ประสานส่งผู้ป่วยต่อทีโรงพยาบาลพยุหคีรีทงั ๙ คน
การเยียวยาสุขภาพจิ ตญาติผูเ้ สียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัย
ทีมเยียวยาสุขภาพจิตลงพืนทีประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตของ สสจ. ส่ง รายชือ
ผู้เสียชีวิต ให้ ตรวจสอบ ข้ อมูลกับงานยุทธศาสตร์พบว่าเด็กชายไทย๒ ราย ในจังหวัดปทุมธานี มีความเครียด
ระดับปานกลาง ทีมงานได้ พูดคุย ให้ คาํ แนะนํา การดูแลตนเองและให้ ดูCD คลายเครียด ครอบครัวนาย
สมาน กลัดสูงเนิน จาก บุ่งขีเหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา ผู้เสียชีวิตไม่มีครอบครัว อยู่กบั พีสาวและหลาน
พีสาวยังมีทา่ ทางเสียใจแต่ประเมินความเครียดอยู่ในเกณฑ์เครียดน้ อย มี Social Support ดี บ้ านอยู่ใกล้ รพ.
ส่งเสริมสุขภาพตําบลโคกมะกอก
๔.๕ กรมอนามัย
การจัดการแหล่งขยะ
เข้าสํารวจและดําเนิ นการในพื นทีร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน จํานวนทังสิ น ๔๓ แห่ง
ปั ญหานําขังเน่ าเสีย
ดําเนิ นการสํารวจสถานทีทีนําท่วมขัง พร้อมให้คาํ แนะนําในการแก้ปัญหา และสนับสนุ น
การ ปฏิบตั ิงานของพื นที โดยใช้ EM ในการบําบัด จํานวนทังสิ น ๙๗ แห่ง
การสุขาภิบาลตลาด
- ดําเนิ นการสํารวจสภาพปั ญหาการสุขาภิบาลตลาดและสนับสนุ นให้องค์กรปกครองส่วน

ศูนย์ปฏิบตั ิการแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข
ท้องถินจัดการสุขาภิบาลตลาด โดยการล้างตลาด จํานวน ๒๖ แห่ง เข้าสํารวจสภาพการ
สุขาภิบาลและร่วมวางแผนล้างตลาด ๑๐ แห่ง รวมทังสิ น ๓๖ แห่ง
การเฝ้ าระวังคุณภาพนําบริโภค
- ดําเนิ นการสํารวจประปาทีได้รบั ความเสียหาย พร้อมทังให้คาํ แนะนําการปรับปรุงระบบ
ประปา รวมทังสนับสนุ นสารเคมีคลอรีนเพือฆ่าเชื อในนํา จํานวน ๕๔ แห่ง
๔.๕ กรมควบคุมโรค
๑.ออกยืนยันการสอบสวนป้ องกันควบคุมโรค ๕ โรคทีต้องเฝ้ าระวัง ๒๘ครังพบโรคอุจจาระ
ร่วงและโรคเลปโตสไปโรสีสยังไม่มีการระบาด
๒. เหตุการณ์ทอี ยู่ระหว่างverify ข้ อมูล ได้ แก่ โรคอุจจาระร่วง และไข้ หวัดใหญ่ ทีจังหวัด
อยุ ธ ยาและสุ ริ น ทร์ และโรคเลปโตสไปโรสี ส ที จั ง หวั ด ชั ย นาทและพิ จิ ต ร โรคไข้ เ ลื อ ดออกที
นครสวรรค์
คณะทํางานสารสนเทศ

