ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
สถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๘.๓๐ น.
๑.สถานการณ์อุทกภัย
๒๔ พ.ย. ๕๓ ทั่วประเทศคงเหลือสถานการณ์น้ําท่วม ๑๔ จังหวัด แต่หลายพื้นก็มีสถานการณ์ดี
ขึ้นในวันนี้
๑.๑ อุทกภัยภาคใต้ ๔ จังหวัดเดิม ๆ ได้แก่ สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
๑.๒ น้ําป่าไหลหลาก ๒ จังหวัดคงเดิม ได้แก่ สุพรรณบุรี และศรีสะเกษ
๑.๓ น้ําล้นตลิ่ง ๒ จังหวัดเหมือนเดิม ได้แก่ นนทบุรี และปทุมธานี
๑.๔ น้ําท่วมขัง ๖ จังหวัดเท่าเมื่อวาน ได้แก่ สุโขทัย พระนครศรีอยุทธยา กาฬสินธุ์
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี
๒. การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สะสมทั้งสิ้น ๕,๙๗๘ ครั้ง ๖๘๗,๐๙๗ คน(๒๓ พ.ย.๕๓)
๓. สรุปการสนับสนุนยา เวชภัณฑ์และสิง่ ของ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(logistic)(๒๐พย.๕๓)
๓.๑ สนับสนุนยาช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดต่าง ๆ ชุดยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
รวม ๑,๔๖๓,๙๐๐ ชุด(การสนับสนุนช่วงแรก กย.-๑๙ ตค.๒๕๕๓ รวม ๒๘๑,๐๐๐ ชุด สนับสนุนช่วง
ระหว่างเปิด ศูนย์ปฏิบัติการฯ ๒๐ ตค.-๑๙ พย. ๒๕๕๓ รวม ๑,๑๘๒,๙๐๐ ชุด)ยาทาแก้น้ํากัดเท้า รวม
๘๔๑,๐๓๖ หลอด/ตลับ ยาทาแก้คัน รวม
๔๗,๐๐๐ หลอด
๓.๒ สนับสนุนวัสดุ เพื่อการฟื้นฟูเยียวยาประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย (EM ถุงดํา
หยดทิพย์ คลอรีน สารส้ม ชุดทดสอบต่าง ๆ เป็นต้น) รวม ๒๖ จังหวัด ๆ ละ๑๓ รายการ
๓.๓ สนับสนุนยาที่ได้รับบริจาคผ่านสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้แก่ ๓๒
จังหวัด/หน่วยงานรวม ๖๔ ครั้ง ๓๗๕ รายการ รวมมูลค่าประมาณ ๖.๑ ล้านบาท
๔. การดําเนินงานฟืน้ ฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย
๔.๑ กรมสุขภาพจิต(๒๔พย.๕๓)
กรมสุขภาพจิตส่งทีมสุขภาพจิต จากโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพจิตสังกัดกรมสุขภาพจิตรวม ๒๕ แห่ง
ร่วมกับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในแต่ละพื้นที่ ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยน้ําท่วม ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ให้ความช่วยเหลือฯ ดังนี้

๔.๑.๑การเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤต สะสมรวมทั้งสิ้น ให้บริการตรวจรักษา ๒๕,๔๑๖ ราย
ตรวจพบปัญหาสุขภาพจิต ๘,๘๒๐ ราย และ ผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย(สะสม) ๓๗๓ ราย
๔.๑.๒ การเยียวยาผู้ทเี่ สี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ให้การเยียวยาด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ที่เสีย่ งต่อการฆ่า
ตัวตาย จํานวน ๓๒๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๓ คงเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (ปัจจุบัน) จํานวน ๔๘
ราย ร้อยละ ๑๒.๘๗
๔.๑.๓ การเยียวยาสุขภาพจิตญาติผเู้ สียชีวติ จากเหตุการณ์อุทกภัยในวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๓
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ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
จํานวน ๕ จังหวัด ๙ ครอบครัว ได้แก่ ปัตตานี ๒ ครอบครัว นครราชสีมา ๑ ครอบครัว ชัยภูมิ ๓
ครอบครัว บุรรี ัมย์ ๒ ครอบครัว และ ระยอง ๑ ครอบครัว (จํานวนผู้เสียชีวิตทัง้ สิน้ ๒๔๔ ราย ยอด
สะสมการเยียวยารวมทัง้ สิ้นจํานวน ๒๖ จังหวัด และให้การเยียวยาแล้ว ๑๘๔ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ
๗๕.๔๑)
๔.๒ กรมอนามัย
การดําเนินงานของกรมอนามัย สะสมถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๔.๒.๑ เข้าสํารวจและดําเนินการจัดการแหล่งขยะในพื้นที่ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จํานวนทั้งสิ้น ๕๕ แห่ง
๔.๒.๒ ดําเนินการสํารวจสถานที่ที่น้ําท่วมขัง พร้อมให้คําแนะนําในการแก้ปัญหา และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของพื้นที่ โดยใช้ EM ในการบําบัด จํานวนทั้งสิ้น ๑๐๑ แห่ง
๔.๒.๓ ดําเนินการสํารวจสภาพปัญหาการสุขาภิบาลตลาดและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดการสุขาภิบาลตลาด โดยการล้างตลาด รวมทั้งสิน้ ๔๑ แห่ง
4.2.4 ดําเนินการสํารวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ําบริโภคและประปาที่ได้รับความเสียหาย พร้อมทั้งให้
คําแนะนําการปรับปรุงระบบประปา รวมทั้งสนับสนุนสารเคมีคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อในน้ํา จํานวน ๑๐๑ แห่ง
๔.๒.๕ วันนี้ศูนย์อนามัยที่ ๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรจิตอาสา และ
บริษัท เบสท์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด ทําการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ําท่วมด้านการจัดการ
ปัญหาน้ําขังเน่าเสียในพื้นที่ตําบลตาลเอน อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔.๓ กรมควบคุมโรค (๒๔พย.๕๓)
๔.๓.๑ ดําเนินการเฝ้าระวังและออกยืนยันการเกิดโรคระบาดทัง้ สิ้น ๔๗ ครั้ง มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโรค
Leptospirosis เพิ่มเติมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาจํานวน ๔ ราย
๔.๓.๒ จัดกิจกรรม Big Cleanning Day ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับสสจ.และสคร.๑๒ จังหวัด
สงขลา และดําเนินการกําจัดขยะและทําลายแหล่งเพาะพันธ์แมลงและพาหะนําโรค
๔.๔ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์(๒๔พย.๕๓)
ตรวจสอบความปลอดภัยอาหารและน้ํา รวมทั้งสิน้ ๘๑๘ ตัวอย่าง
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