ศูนย์ปฏิบตั ิการแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
สถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๘.๓๐ น.
๑.สถานการณ์อุทกภัย
๒๘ พ.ย. ๕๓ ปทุมธานี นนทบุรี สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ทั่วประเทศคงเหลือสถานการณ์
น้ําท่วม ๖ จังหวัด แต่หลายพื้นก็มีสถานการณ์ดีขึ้นในวันนี้
๑.๑ อุทกภัยภาคใต้คงเหลือ ๒ จังหวัด ได้แก่ สงขลา สุราษฎร์ธานี
๑.๒ น้ําท่วมขังคงเหลือ ๔ จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
๒. การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สะสมทั้งสิ้น ๕,๙๘๑ ครั้ง ๖๘๗,๓๙๗ คน(๒๘ พ.ย.๕๓)
๓. สรุปการสนับสนุนยา เวชภัณฑ์และสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(logistic)(๒๖พย.๕๓)
๓.๑ สนับสนุนยาช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดต่าง ๆ ชุดยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
รวม ๑,๔๖๓,๙๐๐ ชุด(การสนับสนุนช่วงแรก กย.-๑๙ ตค.๒๕๕๓ รวม ๒๘๑,๐๐๐ ชุด สนับสนุนช่วงระหว่าง
เปิด ศูนย์ปฏิบัติการฯ ๒๐ ตค.๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน รวม ๑,๑๘๒,๙๐๐ ชุด)ยาทาแก้น้ํากัดเท้า รวม ๘๔๑,๐๓๖
หลอด/ตลับ ยาทาแก้คันรวม 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/หน่วยงาน
รวม ๖๔ ครั้ง ๓๗๕ รายการ รวมมูลค่าประมาณ ๖.๑ ล้านบาท
๔. การดําเนินงานฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย
๔.๑ กรมสุขภาพจิต(๒๘ พย.๕๓)
กรมสุขภาพจิตส่งทีมสุขภาพจิต จากโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพจิตสังกัดกรมสุขภาพจิตรวม ๒๕ แห่ง
ร่วมกับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในแต่ละพื้นที่ ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยน้ําท่วม ให้ความช่วยเหลือฯ ดังนี้
๔.๑.๑ การเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ให้บริการตรวจรักษาสะสมรวมทั้งสิ้น ๒๕,๙๕๔ ราย พบปัญหา
สุขภาพจิต ๘,๘๙๒ ราย และ ผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย(สะสม) ๓๗๕ ราย
๔.๑.๒ เยียวยาผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย จํานวน ๓๔๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๓ คงเหลือผู้ที่
เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (ปัจจุบัน) จํานวน ๓๔ ราย ร้อยละ ๙.๐๗
๔.๑.๓ เยียวยาสุขภาพจิตญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัย ในวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๓ จํานวน ๖
จังหวัด ๒๑ ครอบครัว ได้แก่ ชัยภูมิ ๔ ครอบครัว นครราชสีมา ๗ ครอบครัว นครสวรรค์ ๔ ครอบครัว
สุพรรณบุรี ๔ ครอบครัว นครปฐม ๑ ครอบครัว และ พิจิตร ๑ ครอบครัว (จํานวนผูเ้ สียชีวิตทั้งสิ้น ๒๔๔ ราย
ยอดสะสมการเยียวยารวมทั้งสิ้นจํานวน ๒๘ จังหวัด และให้การเยียวยาแล้ว ๒๐๘ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ
๘๕.๒๕)
๔.๒ กรมอนามัย
การดําเนินงานของกรมอนามัย สะสมถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
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ศูนย์ปฏิบตั ิการแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข
๔.๒.๑ เข้าสํารวจและจัดการแหล่งขยะ ในพื้นที่ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวนทั้งสิ้น ๕๕ แห่ง
๔.๒.๒ สํารวจสถานที่ที่น้ําท่วมขัง ให้คําแนะนํา และสนับสนุน EM ในการบําบัดทั้งสิ้น ๑๐๑ แห่ง
๔.๒.๓ สํารวจสภาพปัญหาการสุขาภิบาลตลาดและล้างตลาด รวมทั้งสิ้น ๔๑ แห่ง
๔.๒.๔ สํารวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ําบริโภคประปาที่ได้รับความเสียหาย พร้อมทั้งให้คําแนะนําการ
ปรับปรุงระบบประปา รวมทั้งสนับสนุนสารเคมีคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อในน้ํา จํานวน ๑๐๑ แห่ง
๔.๒.๕ ศูนย์อนามัยที่ ๕ ร่วมจังหวัดสุรินทร์: ฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ําท่วมกับ
ภาคีเครือข่าย คปสอ. อําเภอชุมพลบุรี, เทศบาลตําบลสระขุด, สสจ.สุรินทร์, สตม. อําเภอท่าตูม,อสม., รพ.
ชุมพลบุรี ร่วมกันทําความสะอาดศูนย์เด็กเล็กบ้านอัมพวัน โดยการเก็บตัวอย่างน้ําเพื่อตรวจเชื้อโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียในน้ําประปาผ่านเครื่องกรองน้ําไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ําประปาผ่านเครื่องกรองน้ํา รวมทั้ง
มอบเก้าอี้สําหรับทําส้วมฉุกเฉิน ให้กับโรงพยาบาลชุมพลบุรี จํานวน ๔๐ ตัว และยา จํานวน ๕๐ ชุดและ
จังหวัดบุรีรัมย์: ร่วมฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ได้มอบเวชภัณฑ์ยา จํานวน 20 ชุด และหยดทิพย์
จํานวน 20 ชุด
๔.๓ กรมควบคุมโรค (๒๖พย.๕๓)
๔.๓.๑ เฝ้าระวังและออกยืนยันการเกิดโรคระบาดทั้งสิ้น ๔๘ ครั้ง มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโรค
Leptospirosis ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเพิ่มเติมจํานวน ๑ ราย (รวมผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้น
๑๘ รายจากผู้ป่วยสงสัย ๒๖๘ ราย)
๔.๓.๒ เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ สํานักงานสาธารณสุขสงขลา และ สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ ๑๒ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยดําเนินการกําจัดขยะ ทําลายแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและ
พาหะนําโรค และประชาสัมพันธ์เรื่องโรค Leptospirosis
๔.๔ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์(๒๖พย.๕๓)
ตรวจสอบความปลอดภัยอาหารและน้ํา รวมทั้งสิ้น ๘๖๔ ตัวอย่าง
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