
แผนป้องกันและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย 
โรงพยาบาลอ่างทอง 

ณ วันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
............................................ 

 
๑. มาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และเม่ือเกิดอุทกภัย 

๑.๑ จัดตั้งศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้้าท่วม บริเวณศูนย์ประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการ
อ้านวยการด้านสาธารณสุข พร้อมรับสถานการณ์ของโรงพยาบาลอ่างทอง ดังนี้ 
 ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลอ่างทอง                      ผู้อ้านวยการศูนย์ 
 รองผู้อ้านวยการกลุ่มภารกิจด้านตติยภูมิ             กรรมการ 
 รองผู้อ้านวยการกลุ่มภารกิจด้านอ้านวยการ             กรรมการ 
 รองผู้อ้านวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ           กรรมการ 
 รองผู้อ้านวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ           กรรมการ 
 รองผู้อ้านวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล                     กรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                       กรรมการและเลขานุการ 
 หัวหน้าศูนย์ซ่อมบ้ารุง                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยมีหน้าที่ 
๑. ติดตามสถานการณ์ระดับน้้าและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 
๒. วางแผนป้องกันสถานที่ส้าคัญในโรงพยาบาล ได้แก่ ซักฟอก คลินิกเพ่ือสุขภาพ งานกายอุปกรณ์ ระบบประปา 

ระบบบ้าบัดน้้าเสีย ห้องเก็บศพและบ้านพักอาศัย เป็นต้น 
๓. วางแผนส้ารองทรัพยากรที่จ้าเป็น ได้แก่ ออกซิเจนเหลว เชื้อเพลิง ยาและเวชภัณฑ์ น้้าดื่ม อาหารและวัตถุดิบ เป็น

ต้น 
๔. วางแผนในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ท่ีส้าคัญ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการส่งต่อผู้ป่วย 
๕. วางแผนในการปรับระบบริการตามสถานการณ์ 
๖. วางแผนในการบริการเชิงรุก 
๗. ส้ารวจความเสียหาย ซ่อมแซมส่วนที่ช้ารุดเสียหาย รวบรวมสรุปงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 

แผนปฏิบัติการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย 
โรงพยาบาลอ่างทอง ประจ าปี ๒๕๕๔ 

๑. แผนป้องกันอุทกภัย 
 
แผนอุทกภัย ๑ การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ระดับน้้าแม่น้้าเจ้าพระยาอยู่ที่ 
๘.๐๐ เมตร 

- ประสาน ติดตามระดับน้้าและน้าเสนอทุกวัน 
- ประกาศเตือน / หนังสือเวียน 
- เตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือ 
        - เรือ และเครื่องสูบน้้า 
        - ถุงด้าและถุงแดงใส่ขยะและสิ่งปฏิกูล 
        - คลอรีนและสารส้ม 
        - ยาและเวชภัณฑ์ 
 

- ศูนย์ประชาสัมพันธ์ 
- ศูนย์ประชาสัมพันธ์ 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ฝ่ายพัสดุ 
- กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
- กลุ่มงานเภสัชกรรม 
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แผนอุทกภัย ๒ การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ระดับน้้าแม่น้้าเจ้าพระยาอยู่ที่ 
๘.๐๐ เมตร 

- ประสาน ติดตามระดับน้้าและน้าเสนอทุกวัน 
- เตรียมเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ส้าคัญไว้ในที่สูง 
- ออกซิเจนส้ารอง 
- จัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่ 
 

- ศูนย์ประชาสัมพันธ์ 
- แต่ละหน่วยงานที่มีความเสี่ยง 
- หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมกระดูก 
- กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
 

แผนอุทกภัย ๓ (ระดับวิกฤติ) การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระดับน้้าแม่น้้าเจ้าพระยาอยู่ที่ 
๘.๕๐-๙.๐๐ เมตร (เสมอสันเขื่อน) 

- จัดเวรยามเฝ้าระวังอุทกภัย ตลอด ๒๔ ชม. 
- ติดตาม ตรวจสอบระดับน้้า 
- ติดตั้งเครื่องสูบน้้าในจุดที่ก้าหนด ๓ จุด 
- ก่ออิฐฉาบปูนกั้นน้้าในสถานที่ลุ่มเสี่ยง 
- ประสานโรงพยาบาลเครือข่ายในการส่งต่อผู้ป่วย 
- งดรับผู้ป่วยในที่สามารถรอได้ และงดนัดผ่าตัด 
  ผู้ป่วยที่สามารถรอได้ 
- จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจรักษาแก่ผู้ป่วย 
  ในพ้ืนที่น้้าท่วม หรือจ่ายยาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป            
- ศูนย์ประชาสัมพันธ์     
- งานซ่อมบ้ารุง 
- งานซ่อมบ้ารุง 
- ศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วย 
- องค์กรแพทย์ 
 
- กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

แผนอุทกภัย ๔ (เกิดอุทกภัย) การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
น้้าเริ่มล้นและไหลเข้าสู่พ้ืนที่ลุ่มใน
โรงพยาบาล 

- รายงานจังหวัด และส่วนกลาง 
- ประกาศภาวะฉุกเฉิน “อุทกภัย” ในโรงพยาบาล 
- ตัดกระแสไฟฟ้าในจุดที่น้้าท่วมถึง 
- เตรียมจัดสร้างสะพานไม้เชื่อมทางเข้าออกใน 
  โรงพยาบาล 
- ประสานขอรถรับ-ส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลใน 
  เครือข่าย 
- เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายตาม 
  ความสมัครใจหรือตามพยาธิสภาพของผู้ป่วย 
- งดรับผู้ป่วยในทุกประเภท  
- รับให้บริการตรวจรักษาเฉพาะผู้ป่วยนอกทุกคลินิค 
- จัดทีมแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมต่างๆไป 
  ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่นัด หรือฉุกเฉินในโรงพยาบาล 
  เครือข่ายที่มีศักยภาพ 
- จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจรักษาแก่ผู้ป่วย  
  ๔ มุมเมืองและในพ้ืนที่น้้าท่วม หรือจ่ายยาผู้ป่วย 
  โรคเรื้อรัง 
- จัดทีมออกบริการช่วยเหลือประชาชนในการบริโภค 
  อาหาร น้้าดื่มน้้าใช้  การขับถ่าย การก้าจัดขยะมูล 
  ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
- จัดระบบการก้าจัดขยะมูลฝอยทั่วไป และขยะติด 
  เชื้อในโรงพยาบาลใหม่ตามสถานการณ์ 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป            
- ศูนย์ประชาสัมพันธ์     
- งานซ่อมบ้ารุง 
- งานซ่อมบ้ารุง 
- ศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วย 
- ศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วย 
 
- องค์กรแพทย์ 
 
- องค์กรแพทย์ 
- องค์กรแพทย์ 
- องค์กรแพทย์ 
 
 
- กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
 
 
- กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
 
 
- กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
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๒. แผนป้องกันสถานที่ส าคัญ  โดยฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

ระบุจุดส าคัญ ตั้งแนวป้องกันและเครื่องสูบน้ าบริเวณจุดส าคัญ หมายเหตุ 
๑. ประปาและระบบบ้าบัดน้้าเสีย - วางแนวแท่งคอนกรีต(Barier)บริเวณด้านนอกข้าง  

  ระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
- จัดเตรียมเรือพาย จ้านวน  
  ๑๕ ล้า 

๒. ห้องเก็บศพ - จดัท้าคันดินปิดกั้นจากแนวแท่งคอนกรีตบริเวณด้าน 
  นอกข้างระบบบ้าบัดน้้าเสียถึงถนนสายอ่างทอง-ป่าโมก 

- จัดเตรียมเรือเครื่อง  
  จ้านวน  ๒ ล้า 

๓. งานกายอุปกรณ์ - ย้ายไปที่ห้องสมุดเดิม  
๔. ห้อง X-Ray  - เสริมกระสอบทรายบริเวณหน้าห้องX-Ray และติดตั้ง 

   เครื่องสูบน้้าเสริม 
 

๕. คลินิกเพ่ือสุขภาพ  - ย้ายไปที่คลินิกหู ตา คอ จมูกเดิม  
๖. ซักฟอก  - ย้ายผ้าและอุปกรณ์ท่ีจ้าเป็นไปท่ีหอผู้ป่วยอายุรกรรม 

   หญิงเดิม 
 

๗. บ้านพักอาศัย  - ขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไปไว้ในที่สูงและติดตั้งเครื่อง 
   สูบน้้าบริเวณข้างบ้านผู้อ้านวยการ 

 

๘. หม้อแปลงไฟฟ้า ๒ จุด  - ก่ออิฐฉาบปูนปิดกั้นโดยรอบหม้อแปลงไฟฟ้า  
  

๓. แผนส ารองทรัพยากร 
  ๓.๑ ออกซิเจน สามารถส้ารองออกซิเจนเหลว ขนาด ๓,๕๐๐ ลิตร ส้าหรับใช้งานได้ ๕ วัน/ครั้ง โดยหอผู้ป่วย
พิเศษศัลยกรรมกระดูกและข้อ รวมถึงออกซิเจนแทงคต์ามหน่วยงานบริการ ๗๒ ถัง ให้ใช้งานได้ ๕ วัน/ครั้ง 

          ๓.๒ เชื้อเพลิง ส้ารองแก๊ส LPG ส้าหรับใช้ในโรงครัว งานซักฟอกและงานจ่ายกลาง ใช้งานได้ ๑ เดือน 
          ๓.๓  ระบบส ารองไฟฟ้าฉุกเฉิน มีเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าทั้งหมด ๕ เครื่อง (ขนาด ๖๐๐ KVA. ๑ เครื่อง ๔๐๐ 

KVA. ๒ เครื่อง ๓๗๕ KVA. ๑ เครื่อง ๑๐๐ KVA. ๑ เครื่อง) เครื่องก้าเนิดไฟฟ้าอยู่ในที่สูง เมื่อระบบไฟฟ้านอกขัดข้องระบบ
ไฟฟ้าส้ารองในโรงพยาบาลสามารถเปิดระบบในเวลา ๓ วินาทีและจ่ายกระแสไฟฟ้าส้ารองให้ได้ภายใน ๕ วินาที 
                    ๓.๔ ระบบน้ าประปา โรงพยาบาลผลิตน้้าประปาใช้ภายในโรงพยาบาลโดยมีระบบน้้าประปาส้ารอง จ้านวน 
๑,๓๒๐ ลบ.ม. ใช้ได้ ๔ วัน ดงันี้ 

 - ระบบประปา             ๑๖๐ ลบ.ม.       - อาคารรวมใจ               ๑๖๐ ลบ.ม. 
 - อาคารรัฐประชา         ๑๖๐ ลบ.ม.       - อาคารอ้านวยการใหม่       ๓๑๐ ลบ.ม. 
 - อาคารเฉล ิมพระเกียรติ  ๒๒๐ ลบ.ม.       - อาคารผู้ป่วย ๑๔๔ เตียง     ๓๑๐ ลบ.ม.  

หากระบบประปาภายในโรงพยาบาลประสบปัญหาผลิตน้้าไม่ได้ สามารถเปิดน้้าประปาจากประปาส่วนภูมิภาคเข้ามาใช้บริการได้
โดยตรง 
  ๓.๕ ระบบบ าบัดน้ าเสีย สามารถท้าการบ้าบัดน้้าเสียได้ต่อเนื่อง จนกระทั่งประสบอุทกภัยและน้้าเข้ามาท่วม
ภายในโรงพยาบาลและมีระดับน้้าสูงจากพ้ืนถึง ๕๐ ซม. ระบบต้องปิดท้าการบ้าบัด เนื่องจากน้้าจะไหลท่วมเข้าระบบแนวท่อน้้า
ทิ้งตามอาคารต่าง 

๓.๖ ส ารองยาและเวชภัณฑ์  โดยกลุ่มงานเภสัชกรรม 
      รายการยาส้ารองน้้าท่วม 

 
๑. Norflox ๔๐๐ mg.    ๓๐ X    ๔๐๐ tab. 
๒. Norflox ๑๐๐ mg.                ๑๕๐ tab. 
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๓. Dicloxa ๒๕๐ mg.      ๒ X    ๕๐๐ cap. 
๔. Immodium     ๑๐ X ๑,๐๐๐ cap. 

  ๕. Clotrimazole Cream ๕ gm.                     ๒,๐๐๐ หลอด 
  ๖. ๐.๑% TA Cream ๕ gm.              ๕๐๐ หลอด 
  ๗. Choram ed.                       ๑,๕๐๐ ขวด 
  ๘. Para ๕๐๐ mg.           ๑๒๐ X     ๕๐๐ tab.  
  ๙. Para Syr. ขนาด ๖๐ mg.          ๑๒๐ X     ๕๐๐ ml. 
         ๑๐. CPM tab.                     ๑๒๐ X     ๕๐๐ tab. 
         ๑๑. CPM Syr.            ๕๐๐ X       ๖๐ ml. 
         ๑๒. Roxitho tab.            ๑๐๐ X     ๑๐๐ tab. 
                  ๑๓. Amoxy ๕๐๐ mg.           ๑๒๐ X     ๕๐๐ tab. 
         ๑๔. Amoxy ๒๕๐ mg. Syr.                            ๒๕๐ X       ๖๐ ml. 
         ๑๕. Amoxy ๑๒๕ mg. Syr.          ๕๐๐ X       ๖๐ ml. 
         ๑๖. Atarax tab.             ๑๒  X  ๑,๐๐๐ tab.   
                  ๑๗. ORS กล่องๆละ ๕๐ ซอง                        ๒๐๐ ซอง 
         ๑๘. Povidine Solution ขนาด ๓๐ ml.              ๒๐๐ ขวด 
                  ๑๙. เซรุ่มงูเขียวหางไหม้                  ๒๐ Vial 
                  ๒๐. เซรุ่มงูเห่า                   ๒๐ Vial 
                  ๒๑. เซรุ่มงูแมวเซา                   ๑๐ Vial 
                  ๒๒. ยากลากเกลื้อน ๕  X ๑๕ g.                                      ๒๐๐ หลอด 

 
๔. แผนเคลื่อนย้ายและส่งต่อ 

แผนการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ส าคัญ และผู้ป่วย 
 

หน่วยงาน สถานที่เคลื่อนย้าย ผู้รับผิดชอบ 
๑. ห้องกายภาพบ้าบัด  ชั้น ๒ ห้องสมุดเดิม หัวหน้างานกายภาพบ้าบัด 
๒. งานX-Ray Mobile ชั้น ๑ ER.ใหม่  หัวหน้างาน X-Ray 
๓. คลินิคเพ่ือสุขภาพ ชั้น ๒ คลินิก หู ตา คอ จมูกเดิม กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
๔. งานซักฟอก ชั้น ๒ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงเดิม งานซักฟอก 
๕. คลินิคแพทย์แผนไทย ชั้น ๒ คลินิกทันตกรรมเดิม       หัวหน้าคลินิกแพทย์ แผนไทย 
๖. กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ชั้น ๒ ฝ่ายบริหารทั่วไปเดิม หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 
๗. งานกายอุปกรณ์ ชั้น ๒ ห้องประชุมเทศชูกลิ่น หัวหน้างานกายภาพบ้าบัด 
๘. รถพยาบาลฉุกเฉิน ริมถนนอ่างทอง-ป่าโมก หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
๙. เครื่องมืออื่นๆที่ย้ายได้ ชั้น ๒ ห้องประชุมเทศชูกลิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
แผนการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย 

๑. รับส่งต่อเฉพาะผู้ป่วยนอกจากโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
๒. ส่งต่อผู้ป่วยในของโรงพยาบาลอ่างทอง ไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายในและนอกจังหวัด เช่น รพท.ลพบุรี

และรพศ.สระบุรี 
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๕. แผนการปรับระบบบริการ 
 ๕.๑ จัดท้าสะพานทางเชื่อม จากด้านหน้าถนนสายอ่างทอง-ป่าโมก เข้ามาเชื่อมกับ OPD.ใหม่ 
 ๕.๒ เปิดตรวจผู้ป่วยนอกทุกแผนก ที่ชั้น ๒,๓ อาคารอ้านวยการและ OPD ใหม ่
           ๕.๓ เปิดบริการฉุกเฉิน ที่ชั้น ๑ อาคารอ้านวยการและ OPD ใหม ่
 ๕.๔ ห้องจ่ายยาในและยานอก เปิดบริการ ๒๔ ชั่วโมง ที่ชั้น ๒ อาคารอ้านวยการและ OPD ใหม่ 
 ๕.๕ ผู้ป่วยนัดผ่าตัดที่รอได้ ให้เลื่อนนัดออกไป ๒-๓ สัปดาห์ 
  
๖. แผนบริการเชิงรุก  โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
 ๖.๑ เปิดให้บริการตรวจรักษาเชิงรุก นอกโรงพยาบาล ๔ จุด คือ 
  - จุดที่ ๑  โรงพยาบาลอ่างทอง ๒      
  - จุดที่ ๒  โรงพยาบาลอ่างทอง ๓   
                    -  จุดที่ ๓  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านอิฐ 

          -  จุดที่ ๔  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลศาลาแดง 
 ๖.๒ ให้บริการตรวจรักษาเชิงรุกในพ้ืนที่ประสบอุทกภัย ๔ จุด คือ 
                 - จุดที่ ๑ ชุมชนบ้านรอ   
  - จุดที่ ๒ ชุมชนวัดอ่างทอง 
                     - จุดที่ ๓ ชมุชนบางแก้ว ๑ 
                - จุดที่ ๔ ชุมชนบางแก้ว ๒ 
 ๖.๓ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจเยี่ยมและจ่ายยาที่บ้าน 
  ๖.๓.๑ คณะปฏิบัติงานรับสถานการณ์อุทกภัย อ้าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ปี ๒๕๕๔ จ้านวน ๓ ทีม 
ประกอบด้วย 
 ทีมท่ี ๑  
  ๑. น.ส.สมบัติ      น้้าดอกไม้   พยาบาลวิชาชีพช้านาญการพิเศษ    หัวหน้าทีม 
  ๒. นางธิดาพร      ศิลประเสริฐ   พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ  
  ๓. นางรสมาลิน    แก้วประไพ       พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
           ๔. นางชมพูนุท     ประทุมวัน        พยาบาลวิชาชพีช้านาญการ 
                     ๕. ดร.รังสรรค์      สุบงกฎ           นักวชิาการสาธารณสุขช้านาญการ 

ทีมท่ี ๒ 
  ๑. นางผการัตน์    ศรีเจริญธรรม     พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ           หวัหน้าทีม 
  ๒. นางสมบัติ       น้้าดอกไม้         พยาบาลวิชาชีพช้านาญการพิเศษ 
  ๓. น.ส.ลักษวดี     ชุตาภา            พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
  ๔. นางอัญชลี       ตรีสุคนธ์          พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
                     ๕. ดร.รังสรรค์      สุบงกฎ            นักวชิาการสาธารณสุขช้านาญการ 
 ที่มท่ี ๓ 
  ๑. นางรัชชา        มีศิลป์             พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ            หัวหน้าทีม 
  ๒. นางอารมณ์     เอ่ียมสุนทร       พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
  ๓. นายสวงค์       พินวงศ์            พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
                      ๔. นางรัตนา      งิ้ววิจิตร           พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
                      ๕. ดร.รังสรรค์    สุบงกฎ            นักวชิาการสาธารณสุขช้านาญการ 
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ทั้ง ๓ ทีมให้มีหน้าที่ 
 เมื่อเกิดอุทกภัย 

๑. ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน โดยแจกเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพ่ือช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย ทั้งทางบกและทางน้้า ในเขตอ้าเภอเมืองอ่างทอง  โดยจัดเจ้าหน้าที่สลับปรับเปลี่ยนในการ
ออกปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 

๒. จัดตั้งหน่วยบริการสาธารณสุขชั่วคราวตามจุดอพยพ เพ่ือให้บริการด้านสาธารณสุขต่างๆแก่ประชาชนตาม
ความเหมาะสม 

๓. รายงานสถานการณ์อุทกภัย ให้คณะอ้านวยการทราบเป็นระยะตามสถานการณ์และความเหมาะสมและ
รายงานผลการด้าเนินงานในแต่ละวันให้คณะอ้านวยการทราบจนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ 

๔. ติดตามขอความช่วยเหลือเพ่ือรับการสนับสนุนจากคณะอ้านวยการ เมื่อสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงเกินขีด
ความสามารถ 

ภายหลังการเกิดอุทกภัย  
๑. จัดหน่วยออกส้ารวจท้องที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากอุทกภัยและรายงานคณะอ้านวยการ 
๒. จัดเตรียมหาน้้าสะอาดบริการประชาชน โดยจัดเตรียมวัสดุ เคมีภัณฑ์ในการฆ่าเชื้อโรค 
๓. เฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคระบาด โดย 

- ส้ารวจและใช้สารเคมีท้าลายเชื้อโรค ก้าจัดสัตว์และแมลงน้าโรค 
- ก้าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล ที่อาจจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค  
- ให้สุขศึกษา ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและระมัดระวังป้องกันโรคติดต่อหลังน้้าลด 

๔. การรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพจิต 
- จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการรักษาพยาบาลแจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่จ้าเป็นแก่

ประชาชน พร้อมทั้งฟ้ืนฟูสภาพจิตใจแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย 
- จัดสถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ประสบภัย เปิดให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ 

 
๒. มาตรการด าเนินการหลังน้ าลด 

 ๑. ให้การรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสุขภาพจิต โดยการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ แจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่จ้าเป็นแก่
ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตรับผิดชอบ 
 ๒. เฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคระบาด โดยการท้าลายแหล่งเชื้อโรค และให้สุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ระมัดระวังป้องกันโรคติดต่อภายหลังน้้าลด 
 ๓. ส้ารวจความเสียหาย และรวบรวมเสนอระดับสูงขึ้นไป เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 
 
 ลงชื่อ           ผู้จัดท้าแผน      ลงชื่อ    ผู้เสนอแผน 
            (ดร.รังสรรค์   สุบงกฎ)                    (นายแพทย์วีระ  ปิยะสิงห์)  
         ประธานคณะอนุกรรมการด้าเนินงานป้องกันอุทกภัย                 เลขานุการคณะกรรมการ ENV. 
 
          
 ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบแผน  ลงชื่อ    ผู้อนุมัตแิผน 
                 (นายแพทย์สุวัตร์  งามภูพันธ์)        (นายแพทย์ณรงค ์ อภิกุลวณิช) 
        ประธานคณะกรรมการ ENV.        ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลอ่างทอง 


