ข้ อมูลสําหรับสื่อมวลชน

ชะตากรรม “ชาวใต้ ” หลังนํา้ ลด
เหตุการณ์น้ าํ ท่วมดินถล่มในพื้นที่ภาคใต้ 10 จังหวัด เมื่อวันที่ 23 มีนาคม - 20 เมษายน 2554 สร้างความ
เสี ยหายให้กบั พี่น้องภาคใต้เป็ นจํานวนมาก โดยมีผูไ้ ด้รับความเดื อดร้อนทั้งสิ้ น 628,998 ครัวเรื อน บ้านเรื อน
เสี ยหายทั้งหลังจํานวน 813 หลัง เสี ยหายบางส่วน 16,664 หลัง ยังไม่รวมความเสี ยหายต่อวัด โรงเรี ยน และมัสยิด
รวมถึงสาธารณูปโภคต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นถนน ท่อระบายนํ้า ฝาย ทํานบ และสะพาน
ที่สาํ คัญคือ มีผเู ้ สี ยชีวติ จากเหตุการณ์ครั้งนี้จาํ นวน 64 ราย
นอกจากความเสี ยหายทั้งชี วิตและทรัพย์สินเป็ นจํานวนมากแล้ว สิ่ งหนึ่ งที่ สําคัญได้ถูกกัดกร่ อนไป
พร้อมกับอุทกภัยครั้งนี้คือ สภาวะจิตใจของผูป้ ระสบอุทกภัย

คนใต้ นับพันเครียดจากนํา้ ท่ วม

ศูนย์ปฏิบตั ิการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข กรณี อุทกภัยภาคใต้
ได้นาํ ที มงานกรมสุ ขภาพจิตลงพื้นที่ เพื่อเยียวยาผูป้ ระสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 4-18 เมษายน 2554 พบว่า ผูม้ ารับ
บริ การตรวจสภาพจิตใจมีจาํ นวน 2,119 ราย โดยเป็ นผูป้ ่ วยที่ตอ้ งให้ยารักษาจํานวน 429 ราย และผูท้ ี่จดั อยูใ่ นกลุ่ม
เสี่ ยงหลังการประเมินแบบทดสอบความเครี ยดมีจาํ นวน 1,284 ราย (ดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 การให้ บริการตรวจวัดสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยใน 10 จังหวัดภาคใต้
ระหว่ างวันที่ 4-17 พฤษภาคม 2554

ทีม่ า : บทสรุ ปสําหรั บผู้บริ การ ข้ อมูล ณ วันที่ 4-18 เมษายน 2554 เวลา 12.00 น.
ศูนย์ ปฏิ บัติการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาสาธารณภัยด้ านการแพทย์ และสาธารณสุข กรณี อุทกภัยภาคใต้
อ้ างใน http://ict4.moph.go.th/flood/images/pdf/rpt25540418.pdf
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คนจิตตกอยากฆ่ าตัวตายเพิม่ 4 เท่า

จากข้อมูลผูป้ ระสบภัยในภาคใต้ 10 จังหวัด ที่มารับบริ การรักษาสุขภาพจิตใจ เมื่อวันที่ 4 -17 พฤษภาคม
2554 พบว่า ตลอดช่วงเวลา 10 วัน มีจาํ นวนผูป้ ่ วยด้วยภาวะเครี ยด ซึ มเศร้า และอยากฆ่าตัวตายเพิ่มสู งขึ้นเรื่ อยๆ
โดยผูป้ ่ วยที่มีความเครี ยดสูงมีจาํ นวน 215 ราย คิดเป็ นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 8 เท่าจากวันแรก และผูท้ ี่อยูใ่ นภาวะซึมเศร้า
จํานวน 331 ราย คิดเป็ นสัดส่วนเพิม่ ขึ้นเกือบ 10 เท่า (ดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 สภาวะสุ ขภาพจิตใจของผู้ประสบภัยใน 10 จังหวัดภาคใต้ ระหว่ างวันที่ 4 - 17 พฤษภาคม 2554

ทีม่ า : บทสรุ ปสําหรั บผู้บริ การ ข้ อมูล ณ วันที่ 4-18 เมษายน 2554 เวลา 12.00 น.
ศูนย์ ปฏิ บัติการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาสาธารณภัยด้ านการแพทย์ และสาธารณสุข กรณี อุทกภัยภาคใต้
อ้ างใน http://ict4.moph.go.th/flood/images/pdf/rpt25540418.pdf
กลุ่มที่น่าเป็ นห่ วงมากที่สุด เนื่ องจากอยูใ่ นสภาวะอยากฆ่าตัวตายมีจาํ นวนมากถึง 115 คน หรื อคิดเป็ น
สัดส่วนเพิม่ ขึ้นเกือบ 4 เท่า
สํ าหรั บผู้ประสบภัยบางราย ความสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นเป็ นฝั นร้ ายเกินกว่ าจิตใจจะต้ านทานได้ การช่ วย
เยียวยาและสร้ างภูมคิ ้ ุมกันใจจึงเป็ นภารกิจทีห่ น่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ องและคนไทยต้ องช่ วยเหลือและให้ กาํ ลังใจ เพือ่ ให้
ผู้ประสบภัยผ่านวันอันเลวร้ ายไปได้
ทีม่ า : สิ ริกร เค้าภูไท สํานักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ.
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