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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
สถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.
๑.สถานการณ์อุทกภัย
สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติใน ๖ จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ ลพบุรี นครราชสีมา สิงห์บุรี
อ่างทอง และภาคใต้ ชุมพร ทั่วประเทศคงมีน้ําท่วมใน ๒๐ จังหวัด แต่หลายพื้นก็มีสถานการณ์ดีขึ้นใน
วันนี้ อุทกภัยภาคใต้คงเหลือ ๕ จังหวัด ได้แก่ สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง
๑.๑ น้ําป่าไหลหลากคงเหลือ ๓ จังหวัด ได้แก่ สระบุรี สุพรรณบุรี และศรีสะเกษ
๑.๒ น้ํ า ล้ น ตลิ่ ง คงเหลื อ ๓
จั ง หวั ด ได้ แ ก่ พิ ษ ณุ โ ลก นนทบุ รี และปทุ ม ธานี
๑.๓ น้ําท่วมขัง ๙ จังหวัดเท่าเมื่อวาน ได้แก่ สุโขทัย ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา
สุรินทร์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี
๒. การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ วันที่ ๑๓พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จํานวน ๑๒๖ ครั้งในจังหวัดมี
ผู้รับบริการ ๓๐,๘๙๖ คน (สะสม ๕,๑๓๐ ครั้ง ๕๗๘,๐๐๑ คน)
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 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๓.๒.๑.สนับสนุนทีมวิศวกรและนายช่าง ส่งวิศวกรและนายช่างให้บริการตรวจและซ่อมระบบ
หน่วยจ่ายกลาง ระบบวิทยุสื่อสาร และระบบสนับสนุนอื่นๆ ของหน่วยงานสาธารณสุขในเขต จ.ชัยนาท และ จ.
ลพบุรี และเขตภาคใต้
๓.๒.๒.ประเมินความเสียหายของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบข้อมูลความ
เสียหายด้านอาคาร สถานที่ เครื่องมือแพทย์ และครุภัณฑ์อื่นๆ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อส่ง
มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดําเนินการต่อไป
๓.๒.๓. เฝ้าระวัง ป้องกัน และสํารวจความเสียหายของสถานพยาบาลจากอุทกภัย ลุ่มแม่น้ําชี-มูล
และเจ้าพระยา และจังหวัดภาคใต้ ทีมวิศวกรและนายช่าง จัดทํารายงานความเสียของหน่วยงานสาธารณสุข รอบ
ที่ ๓ จํานวน ๒๗ จังหวัด และหน่วยงานของกรมต่างๆ จํานวน ๘ หน่วยงาน
๓.๒.๔.การสนับสนุนการดําเนินงานสุขศึกษา การให้ความรู้การป้องกันโรคและอันตรายต่อสุขภาพ
ในภาวะน้ําท่วมผ่านช่องทางต่างๆคือ www.thaihed.com, www.youtube.com และ link web เพิ่มที่
www.obec.go.th ของ สพฐ. มีผู้เข้าชม ๕,๖๓๖ ครั้ง เผยแพร่ความรู้ผ่านหนังสือพิมพ์ ทีวีออนไลน์
แผนงานที่จะดําเนินงานในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๑.เฝ้าระวัง ป้องกัน และสํารวจความเสียหายของสถานพยาบาลจากอุทกภัยในพื้นที่
ภาคใต้ ลุ่มแม่น้ําชี-มูล และเจ้าพระยา
๒.ตรวจสอบประเมินและจัดทํารายงานความเสียหายของสถานบริการสาธารณสุข
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๓.๓ กรมการแพทย์
๑. สนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสะสม รวม ๓,๔๘๗ รายจังหวัด
นครราชสีมาสะสม รวม ๑,๕๙๑ ราย พื้นที่ภาคใต้ สะสม รวม ๑,๘๙๖ ราย
๒. วันพรุ่งนี้ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ปฎิบัติการพื้นที่ประสบภัยภาคใต้ ๑ ทีม
๓. เตรียมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สํารองพร้อมออกปฎิบัติการพื้นที่ประสบภัย ๑ ทีม
๓.๔ กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิตส่งทีมสุขภาพจิต จากโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ๑๓ แห่ง และศูนย์สุขภาพจิต
๑๐ แห่ง ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/
โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ/สถานีอนามัย/โรงพยาบาลเอกชน /องค์การบริหารส่วนตําบลใน
แต่ละพื้นที่ ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยน้ําท่วม
๑.ดําเนินการเฝ้าระวัง โรคทางจิต (Attempt Suicide) การคัดกรอง แล้วพบว่ามีภาวะซึมเศร้าและความ
เสี่ยงต่อการฆ่าตัวใน ๘ จังหวัด ให้ความช่วยเหลือ ๑๖๐ ราย และมีความคิดฆ่าตัวตาย ๓๔ ราย จังหวัดที่พบ
มากที่สุดคือนครราชสีมา ๔๗ ราย รองลงมาเป็นสงขลา ๔๐ ราย
๒.ทีมเยียวยาสุขภาพจิตลงพื้นที่เพื่อเยียวยาสุขภาพจิตให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตฯ ในพื้นที่ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ จํานวน ๘ จังหวัด ๙ ครอบครัว ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา
ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี นครราชสีมา
๓.๕ กรมอนามัย
สํารวจและดําเนินการจัดการแหล่งขยะในพื้นที่ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น จํานวนทั้งสิ้น ๕๔ แห่งส่วน พร้อมให้คําแนะนําในการแก้ปัญหา และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
สถานที่ที่น้ําท่วมขัง โดยใช้ EM ในการบําบัด จํานวนทั้งสิ้น ๙๗ แห่ง และ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดการสุขาภิบาลตลาด โดยการล้างตลาด ๑๒ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๓๖ แห่ง การเฝ้าระวังคุณภาพน้ําบริโภค
และประปาที่ได้รับความเสียหาย พร้อมทั้งให้คําแนะนําการปรับปรุงระบบประปา รวมทั้ งสนับสนุนสารเคมี
คลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อในน้ํา จํานวน ๖๔ แห่ง
๓.๖ กรมควบคุมโรค
๑.ดําเนินการเฝ้าระวังและออกยืนยันการเกิดโรคระบาดทั้งสิ้น ๔๑ ครั้ง พบการระบาด
โรคอุจาระร่วงโรงงานแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรี ๑ ครั้ง สาเหตุเกิดจากการดื่มน้ําที่ปนเปื้อนจากอุทกภัย โรคเลป
โตสไปโรซิส ๒ ครั้ง ที่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และสามารถควบคุมโรคได้แล้ว
๒.ควบคุมพาหะนําโรคเพิ่มเติม ๑๑ ครั้ง สํารวจแมลงวันที่อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
คณะทํางานสารสนเทศ

