ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
สถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๘.๓๐ น.
๑.สถานการณ์อุทกภัย
๑๘ พ.ย. ๕๓ สระบุรี เข้าสู่ภาวะปกติ ทั่วประเทศคงเหลือสถานการณ์น้ําท่วม ๑๗ จังหวัด แต่หลายพื้นก็
มีสถานการณ์ดีขึ้นในวันนี้
๑.๑ อุทกภัยภาคใต้ ๕ จังหวัดคงเดิม ได้แก่ สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง
๑.๒ น้ําป่าไหลหลากคงเหลือ ๒ จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี และศรีสะเกษ
๑.๓ น้ําล้นตลิ่ง ๒ จังหวัดเดิม ๆ ได้แก่ นนทบุรี และปทุมธานี
๑.๔ น้ําท่วมขัง ๘ จังหวัดเท่าเดิม ได้แก่ สุโขทัย ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น กาฬสินธุ์
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี
๒. การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สะสมทั้งสิ้น ๕,๙๖๙ ครั้ง ๖๘๖,๑๗๕ คน(๑๘ พ.ย.๕๓)
๓. สรุปการสนับสนุนยา เวชภัณฑ์และสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(logistic)
สนับสนุนชุดยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวมสะสม ๑,๓๘๐,๙๐๐ ชุด(การสนับสนุนช่วงแรก กย.-๑๙
ตค.๒๕๕๓ รวม ๒๘๑,๐๐๐ ชุด สนับสนุนช่วงระหว่างเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ ๒๐ ตค.-๑๗ พย. ๒๕๕๓ รวม
๑,๑๔๙,๙๐๐ ชุด)
๔. การดําเนินงานฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย
๔.๑ กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิตส่งทีมสุขภาพจิต จากโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ๑๓ แห่ง และศูนย์
สุขภาพจิต ๑๒ แห่ง ร่วมกับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ/สถานีอนามัย/โรงพยาบาลเอกชน /
องค์การบริหารส่วนตําบลในแต่ละพื้นที่ ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยน้ําท่วม ในวันที่
๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ให้ความช่วยเหลือฯ ดังนี้
๔.๑.๑ช่วงการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยฯ จํานวน ๒ จังหวัดได้แก่ จังหวัดตรัง และสงขลา
ให้บริการตรวจรักษา ๒๖๐ ราย ตรวจพบปัญหาสุขภาพจิต ๒๕๓ ราย และผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่ต้อง
ติดตาม ๒๗ ราย จําแนกออกเป็น สะสมรวมทั้งสิ้น ให้บริการตรวจรักษา ๒๒,๕๖๘ ราย ตรวจพบปัญหา
สุขภาพจิต ๖,๔๕๙ ราย และ ผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสะสมที่ต้องติดตาม ๒๒๐ ราย
๔.๑.๒ ช่วงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยฯ จํานวน ๒ จังหวัด คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
นครสวรรค์ให้บริการตรวจรักษา ๔๘ ราย ตรวจพบปัญหาสุขภาพจิต ๔๘ ราย และผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่
ต้องติดตาม ๓ ราย สะสมรวมทั้งสิ้น ให้บริการตรวจรักษา ๒,๒๐๒ ราย ตรวจพบปัญหาสุขภาพจิต
๑,๓๔๔ ราย และ ผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสะสมที่ต้องติดตาม ๙๕ ราย
๔.๑.๓การเยี ยวยาสุ ขภาพจิ ตญาติ ผู้เสี ยชี วิตจากเหตุ การณ์ อุทกภั ย ได้ จั ดส่ งที มสุ ขภาพจิ ตไปเยี ยวยา
สุขภาพจิตให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตฯ ในวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๓ ที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓ ครอบครัว (ยอดสะสม
ทั้งสิ้นจํานวน ๑๕ จังหวัด และให้การเยียวยาแล้ว ๑๑๐ ครอบครัว)
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ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
๔.๒ กรมควบคุมโรค
๔.๒.๑ ดําเนินการเฝ้าระวังและออกยืนยันการเกิดโรคระบาดทั้งสิ้น ๔๕ ครั้งไม่พบการระบาด
๔.๒.๒ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัด ราชบุรี ได้ดําเนินการตามแผนฟื้นฟู ๑๓ ตําบลในอําเภอ
บางบาล จังหวัดนครปฐมร่วมดําเนินการกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
๔.๓ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารและน้ํา จํานวน ๕๐๘ ตัวอย่าง รอผลการตรวจวิเคราะห์
๔.๔ กรมอนามัย
๔.๔.๑ เข้าสํารวจและดําเนินการจัดการแหล่งขยะ ในพื้นที่ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จํานวนสะสมทั้งสิ้น ๕๕ แห่ง
๔.๔.๒ ดําเนินการสํารวจสถานที่ที่น้ําท่วมขัง พร้อมให้คําแนะนําในการแก้ปัญหา และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของพื้นที่ โดยใช้ EM ในการบําบัด จํานวนสะสมทั้งสิน้ ๑๐๑ แห่ง
๔.๔.๓ดําเนินการสํารวจสภาพปัญหาการสุขาภิบาลตลาดและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดการสุขาภิบาลตลาดโดยการล้างตลาด จํานวน ๓๗ แห่ง เข้าสํารวจสภาพการสุขาภิบาลและร่วมวางแผนล้าง
ตลาด ๔ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๔๑ แห่ง
๔.๔.๔ สุ่มตรวจสถานที่จําหน่ายอาหาร ๑๕ เส้นทาง จํานวน ๑๙๕ ตัวอย่าง ได้แก่ อาหาร ภาชนะ
อุปกรณ์ น้ําดื่มถัง น้ําแข็ง น้ําใช้ และมือผู้สัมผัสอาหาร เพื่อตรวจพบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ผล
การตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๑๔๔ ตัวอย่าง (๗๓.๘๕ % ระดับความสะอาดพอใช้
๔.๔.๕ ดําเนินการสํารวจประปาที่ได้รับความเสียหาย และให้คําแนะนําการปรับปรุงระบบ
ประปา รวมทั้งสนับสนุนสารเคมีคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อในน้ําดื่ม จํานวน ๑๐๑ แห่ง
๔.๔.๖ การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและน้ําใน ตลาดสดล้างตลาด และฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน
แจกคลอรีนน้ํา (หยดทิพย์) เพื่อใช้ในการล้างทําความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ อาหารสด
๔.๔.๗ เทศบาลจัด Big Cleaning Day ไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เพื่อเตรียมรับ
นักท่องเที่ยวเทศกาลวันลอยกระทง
(รายละเอียดการดําเนินงานฟื้นฟูเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบ)
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