ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
สถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.
๑.สถานการณ์อุทกภัย
๑๕ พ.ย. ๕๓ ทั่วประเทศคงเหลือสถานการณ์น้ําท่วม ๑๙ จังหวัด แต่หลายพื้นก็มีสถานการณ์ดี
ขึ้นในวันนี้
๑.๑ อุทกภัยภาคใต้ ๕ จังหวัดคงเดิม ได้แก่ สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง
๑.๒ น้ําป่าไหลหลาก ๓ จังหวัดเหมือนเดิม ได้แก่ สระบุรี สุพรรณบุรี และศรีสะเกษ
๑.๓ น้ําล้นตลิ่ง ๒ จังหวัดเดิม ๆ ได้แก่ นนทบุรี และปทุมธานี
๑.๔ น้ําท่วมขัง ๙ จังหวัดเท่าเมื่อวาน ได้แก่ สุโขทัย ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา
สุรินทร์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี
๒. การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สะสม ๕,๐๖๓ ครั้ง ๕๕๒,๒๘๒ คน(๑๔ พ.ย.๕๓) โรคที่พบมากที่สุด
ใน ๓ อันดับได้แก่อันดับ ๑ โรคน้ํากัดเท้า ร้อยละ ๕๐.๓๗ อันดับ ๒ โรคไข้หวัดและระบบทางเดินหายใจ ๑๔.๕๑
และอันดับ ๓ โรคปวดเมื่อย ร้อยละ ๑๐.๕๕ ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ประสบอุทกภัย ๒๓,๑๐๔ คน ตรวจพบปัญหา
สุขภาพจิต ๗,๘๙๕ คน มีภาวะซึมเศร้า ๑,๑๕๙ คน เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ๒๔๑ คน ส่งต่อ/ติดตามต่อเนื่อง
๖๗๕ คน
๓. สรุปการสนับสนุนยา เวชภัณฑ์และสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(logistic)
๑. สนับสนุนชุดยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวม ๑,๓๘๐,๙๐๐ ชุด (การสนับสนุนช่วงแรก
กย.-๑๙ ตค.๒๕๕๓ รวม ๒๘๑,๐๐๐ ชุด สนับสนุนช่วงระหว่างเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ ๒๐ ตค.-๑๐ พย.
๒๕๕๓ รวม ๑,๐๙๙,๙๐๐ ชุด)
๒. สนับสนุนวัสดุ เพื่อการฟื้นฟูเยียวยาประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย (EM ถุงดํา หยดทิพย์
คลอรีน สารส้ม ชุดทดสอบต่าง ๆ เป็นต้น) รวม ๒๖ จังหวัด ๆ ละ ๑๓ รายการ
๓. สนับสนุนยาที่ได้รับบริจาคผ่านสํานักงานอาหารและยาให้แก่ ๓๒ จังหวัด/หน่วยงาน รวม ๖๔
ครั้ง ๓๗๕ รายการ
๔. การดําเนินงานฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย
๔.๑ กรมควบคุมโรค
๔.๑.๑ ดําเนินการเฝ้าระวังและออกยืนยันการเกิดโรคระบาดทั้งสิ้น ๔๒ ครั้ง พบการระบาด ๑
เหตุการณ์โรคเลปโตสไปโรซิส ๑ ครั้ง เป็นผู้ป่วยนอนพักรักษาในที่โรงพยาบาลอําเภอชุมพลบุรี จังหวัด
สุรินทร์ ๓ ราย (เป็นผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) ขณะนี้ผู้ป่วยหายทุกรายแล้วและยังไม่พบ
ผู้ป่วยรายใหม่
๔.๑.๒ สิ่งที่ดําเนินการต่อไป
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ทีมปฏิบัติการสอบสวนฯสคร.ที่ ๑ กรุงเทพฯ กําหนดแผนการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภายหลังน้ําลด ร่วมกับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด นนทบุรี ทีมและทีม SRRT
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ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
อําเภอบางกรวย ออกปฏิบัติงาน อําเภอบางกรวย พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯร่วม
สาธิตการใช้สาร E.M.แก่ทีม SRRT อําเภอบางปะหัน ประชาชน และผู้สนใจ
๔.๒ กรมสุขภาพจิต
ส่งทีมสุขภาพจิต จากโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ๑๓ แห่ง และศูนย์สุขภาพจิต ๑๒ แห่ง
ร่วมกับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทัว่ ไป/โรงพยาบาล
ชุมชน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ/สถานีอนามัย/โรงพยาบาลเอกชน /องค์การบริหารส่วนตําบลลงพื้นที่เยียวยา
จิตใจผู้ประสบภัยน้ําท่วม ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ให้ความช่วยเหลือฯ ดังนี้
๔.๒.๑ ช่วงการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยฯ จํานวน ๔ จังหวัด ได้แก่ สุราษฏร์ธานี สงขลา ปัตตานี
และ ตรัง โดยให้บริการตรวจรักษา ๑๕๐ ราย ตรวจพบปัญหาสุขภาพจิต ๑๔๓ ราย และส่งต่อเพื่อการรักษา
ต่อ/การติดตามต่อเนื่อง ๒๘ ราย (ยอดสะสมทั้งสิ้น ให้บริการตรวจรักษา ๒๑,๓๔๑ ราย ตรวจพบปัญหา
สุขภาพจิต ๖,๑๒๙ ราย และส่งต่อเพื่อการรักษาต่อ/การติดตามต่อเนื่อง ๖๕๘ ราย สนับสนุนเวชภัณฑ์
๕๕๒,๘๙๙ บาท และ ถุงปลอบขวัญ ๔,๖๖๐ ชุด)
๔.๒.๒ ช่วงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยฯ จํานวน ๒ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา, และ นครสวรรค์
โดยให้บริการตรวจรักษาภายหลังน้ําลดลง ๒๐๖ ราย ตรวจพบปัญหาสุขภาพจิต ๑๓๕ ราย ส่งต่อเพื่อการ
รักษาต่อ/การติดตามต่อเนื่อง ๑๐ ราย (ยอดสะสมทั้งสิ้น ช่วงการฟื้นฟู ให้บริการตรวจรักษา ๑,๘๕๗
ราย ตรวจพบปัญหาสุขภาพจิต ๑,๑๙๓ ราย และส่งต่อเพื่อการรักษาต่อ/การติดตามต่อเนือ่ ง ๑๐๕ ราย)
๔.๒.๓การเยียวยาสุขภาพจิตญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัย
กรมสุขภาพจิต ได้จัดส่งทีมเยียวยาสุขภาพจิตลงพื้นที่เพื่อเยียวยาสุขภาพจิตให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตฯ
ในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จํานวน ๔ จังหวัด และให้การเยียวยาแล้ว
๒๙ ครอบครัว (ยอดสะสมทั้งสิ้นจํานวน ๑๕ จังหวัด และให้การเยียวยาแล้ว ๕๓ ครอบครัว) โดยให้การ
เยียวยาแก่ญาติของผู้เสียชีวิต สุราษฎร์ธานี ปัตตานี สงขลา นครราชสีมา
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