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ซูเปอรไ์ตฝุ้่ นไหเ่ยีย่นก ำลงั

เคลือ่นเขำ้สูช่ำยฝั่งตะวนัออก

ของฟิลปิปินส ์

 

ไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน*ซุปเปอร์ไต้ฝุ่น

ระดับ 5 

 

 

ออกหนว่ยแพทย์ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัย 

พายไุหเ่ยี่ยน ประเทศฟลิปิปนิส์ 
 

25 พ.ย. 56 

จัดของเตรยีมออกหนว่ยแพทยช์่วยเหลอืผู้ประสบภยั

จากพายไุตฝุ้่น ทีป่ระเทศฟลิปิปินส ์ 

สมัภาระตอนนีย้าและเครือ่งกรองน ้า พรอ้มกบัอาหาร

ส าเร็จรปูอกี 10 กลอ่ง ยาเม็ดละลายน ้าฆา่เชือ้โรค

รวม 30 ลัง มลูคา่ประมาณ 500000 บ. 

   

27 -29 พ.ย. 56  

ออกหนว่ยแพทย ์  

ฟลิปิปินส•์  เมอืง TACLOBAN   
 

 

*  เป็นพายุไต้ฝุ่นที่ท าให้มียอดผู้เสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับสองจากบันทึกของ

พายุไต้ฝุ่นที่พัดเข้าโจมตีฟิลิปปินส์ มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3,976 คน เป็นพายุลูกที่ 

30 ของฤดูพายุไต้ฝุ่นแปซิฟิก พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2556
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27 พ.ย. 56 ออกหนว่ยแพทย ์ณ ประเทศฟลิปิปินส์ 

ขนของมาทั้งหมด 35 ลังแล้ว 250 กก. ผ่านมาได้เรียบร้อย ทีมเรา

คุณหมอชนินจะเป็นผู้ประสานงานกับทางกาชาดและรพ. ในพื้นที่ให้ จุดที่

จะเข้าไปท างานคือ tacloban และ sarma ท่านเลขาแพทย์สภาขอให้

ส ารวจพื้นที่ส าหรับคณะแพทย์อาสาสมัครที่จะตามมาออกหน่อยช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยในรุ่นต่อไป  

   

พบกาชาดเซบูทราบว่าการท างานผ่านกาชาดต้องผ่านทางกาชาด

สากลและกาชาดฟิลิปปินส์ก่อนหรือผ่านทางรัฐบาล/กระทรวงสาธารณะสุข 

แจ้งให้ทราบว่าทางเหนือของเซบูเสียหายมากแต่มีกาชาดญี่ปุ่นและ

เยอรมันมาตั้งศูนย์ช่วยเหลืออยู่แล้ว เสร็จแล้วไปพบคณะบดีของมหาลัย 

SWU South Westhern Dr. Arline และคณะทราบว่าทางมหาลัยจัดหน่วย

แพทย์ไปช่วยทางเหนือของเซบูร่วมกับหน่วยของอิสราเอล และน าของไป

บริจาคให้ด้วย ปกติในวันเสาร์อาทิตย์ เลขาท่านอยู่ Sarmar มีพี่ชายเป็น

ผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่นั้นและบอกว่าขาดทีมแพทย์และความช่วยเหลืออย่างมาก 

ไม่ค่อยมีคนเข้าไปในพื้นที่ ข่าวก็ไม่มีออกทั้งๆ ที่โดนตั้งแต่แรกล าบาก

มากๆ  ออกมาก็ไปที่San Carlos Uni. พบทีมงานคุณพ่อ Eugine และคุณ

พ่อ แอนโทนี่ ชื่อคุณ Brenet Abreneka  มีศูนย์ช่วยเหลืออยู่7 แห่งใน 

Tacloban โดยใช้ที มแพทย์จาก  Tacloban med center มี  คุณหมอ

Florentino , และคุณหมอ Valenrino เป็นผู้น าซึ่งเราจะเข้าไปหาวันพรุ่งนี้ 

ทีมนี้ยินดีจะท างานร่วมกับทีมเราได้ตลอดทุกเรื่อง ซึ่งดูจะเหมาะสมที่สุดแต่

ไม่มีหน่วยช่วยเหลือที่ซ่าม่า 
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สรุปเราจะเข้า tacloban และ sarmar พรุ่งนี้เิอาของไปให้และพร้อม

ออกหนว่ยแพทย์ และประเมินสถานการณ์อีกครั้ง คาดว่าคงจะสามารถ

ประสานงานต่อเนือ่งได้ทั้งสองพื้นทีไ่ดใ้นทรปิต่อไป โดยจะสร้างบ้านให้ผู้

เดือดร้อนเหมือนกบัที่เราท าในพื้นที่อ่ืนๆ ด้วยครับ 

              

           

28 พ.ย. 56 

วันนี้ตื่นตีหนึ่งออกจากรร. ไปรอขึ้นเครื่องแอร์ฟิลิปปินส์ไปทาโคบัน 

ถึงสนามบินมองเห็นสภาพเมืองที่พังยับเยิน มีเครื่องบินกองทัพจอดขนของ/

คนอยู่สองล า เจ้าของรพ. Tacloban Med. Center Dr. valenriano มารับ

คณะเองเลย ท่านพาชมเมืองที่ก าลังท าความสะอาด โดยมูลนิธิจากไต้หวัน

จ้างวันละสี่ร้อยเปโซต่อคนต่อวัน มาถึงรพ. พบคณะกาชาดทาโคบัน ทาน

อาหารเช้าเสร็จไปเยี่ยมรพ.ศูนย์ yisata พบผอ. รพ. ทราบว่าได้รับของ

บริจาคมาจ านวนมากแต่ขาดยาฉีด เครื่องดูดเสมหะ ลาริ้งโก แอมบูแบค 

และเสื้อเจ้าหน้าที่รพ. จากนั้นมาเยี่ยมรพ. Bathany ของคริสตจักร เสียหาย

มากๆจนเปิดท าการยังไม่ได้ มีคณะแพทย์จากอเมริกามาท าน้ าสะอาด

แจกจ่ายให้คนทั่วไปจากบ่อน้ าในรพ.  ต่อจากนั้นไป รพ. เซนต์ปอล ที่

คณะแพทย์ชาวเกาหลีขอตั้งรพ. สนามอยู่ พบคุณแม่ชี Eloisa เป็นหมอที่

ปรึกษาของผู้ว่า แนะน าให้เราจัดทีมมาช่วยระยะหลังจากนี้ไปหนึ่งเดือน
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และให้พักและออกหน่วยไปพร้อมกับจนท. ของท่าน ซึ่งจะไปตามจุดที่

เดือนร้อนต่างๆเช่นเมืองPalo เป็นต้น กลับ มาทานอาหารที่รพ. แล้ว

เดินทางไป Sarmar ตลอดทางไปเมืองถูกท าลายไปเกือบหมด ข้ามสะพาน

ไปฝั่งซาม่าแต่ก็ต้องกลับเพราะถ้าจะไปเมืองจีวันที่ตั้งใจไว้ต้องขับไปอีกสี่

ชม. จึงกลับไม่ทันและอันตรายด้วย หมอวาเลนเลียโนจึงพาไปดูเมืองPalo 

และ Palawan ที่เสียหายอย่างหนักและก าลังรอความช่วยเหลืออยู่ เสร็จ

แล้วไปรพ. วิจัยพยาธิที่มูลนิธิสะมาริตันมาตั้งรพ. ค่ายอยู่เรียนรู้งานกับเขา

หน่อยแล้ว ไปอนุสาวรี แมคอาเธอร์ ที่เลเต้ landing  ฝนตกหนักมากๆจึง

กลับมาทาโคบัน ไปรพ. Tacloban City ต่อด้วย RTR MH ที่เสียหายน้อย

มากเป็นศูนย์ที่แพทย์ต่างชาติมาร่วมท างานหลายกลุ่ม มีของ/เสื้อผ้า/

อาหารแห้งจากรัฐสภาส่งมาช่วยจ านวนมาก  กลับมาที่พักห้าโมงครึ่ง 

ประชุมสรุปงานทราบว่าทางรพ. ต่างๆ ขาดยาฉีดและยาโรคเรื้อรัง เช่น HT 

HD และปัจจัยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ าเป็น เช่น น้ ามัน เป็นต้น  

เราจึงวางแผนการไว้เบื้องต้นดังนี้  

1. รพ. Tacloban Med Center จะช่วยซ่อมหลังคาให้ ในงบประมาณ

400000บ. และช่วยจัดหายาฉีด/ผ่าตัดที่จ าเป็นให้ด้วยโดยส่งมาเป็นกรณี

ด่วนพิเศษ 

2. รพ. ศูนย์ทาโคบัน จัดหาเสื้อ uniform เจ้าหน้าที่ แพทย์พยาบาล

ให้ ประมาณ 700 ตัวและเสื้อกาวน์แพทย์ห้าสิบตัวในงบประมาณ 100000 

บาทและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องการอีกในงบประมาณ 

200000 บ. 

3. จัดสร้างบ้านพักให้ผู้สูญเสียบ้านทั้งหลังจ านวน 10 ครอบครัวๆ ละ 

50000 บ. รวม 500000 บ.  

4. หาทุนช่วยค่าใช้จ่ายในการจัดแพทย์อาสามาร่วมงานฟื้นฟู

ประเทศฟิลิปปินส์จ านวน 300000 บ. รวมงบประมาณเบื้องต้นขั้นต่ า ใน
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โครงการร่วมบูรณะฟื้นฟูประเทศฟิลิปปินส์ 1,500,000 บาท เสร็จประชุมก็

ทานอาหารเตรียมการดูงานพรุ่งนี้กับหมอวาเลนเลยโนโดยจะไปดูงาน

สภากาชาดและแจ้งสังกัดกลุ่มแพทย์จากเมืองไทยมาช่วยบูรณะที่ทาโคบัน

ด้วยอีกหนึ่งกลุ่ม สรุปแพทย์ที่มาช่วยงานในพื้นที่ได้แก่ ไทย จีน ญี่ปุ่น 

อเมริกา เกาหลี มาเลเซีย เวียดนาม แคนาดา เป็นต้น 

   

 

   

 

  

29 พ.ย. 56 

เช้านี้ช่วยกันดูคนไข้หัวใจหยุดเต้นมาที่ห้องฉุกเฉินแต่ไม่สามารถกู้

ชีพได้เสียไปหนึ่งราย สายๆจึงไปที่ศูนย์ประสานงานสภากาชาติสากลและ

กาชาดฟิลิปปินส์ที่ตั้งชั่วคราวอยู่ที่ ร.ร. Layte Park Hotel เรือที่จอดอยู่
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ลอยขึ้นมาติดอยู่บนฝั่ง เราได้รายงานตัวกับรองผอ. ศูนย์ว่ามาจากแพทย

สภาประเทศไทย เขาเลยให้เราร่วมออกหน่วยเยี่ยมบ้านกับอาสาสมัคร

ฟิลิปปินส์ที่  Barangay 39 Calvary Hill ตรวจครรภ์ให้วัคซีนเด็กๆ ทั้ง

โปลิโอ หัดและให้ vit A กันnight blindness อีกด้วย บ่ายเสร็จเดินออก

มาแล้วต้องกลับมารพ. เอง พบแพทย์ที่จบพร้อมๆ กับหมอชนินนั่งรออยู่ คุย

กันหลายเรื่อง หมอหัวใจที่อยู่ USA กลับมาหลังพายุเข้าพอดีต้องเดินเกือบ 

3 ชม. ผ่านศพมาเป็นจ านวนมาก เสร็จแล้วออกมาเยี่ยม รพ. Tacloban 

City ที่เสียหายอย่างมากทั้ง รพ. หมอที่นั้นเล่าให้ฟังว่าพายุเข้าอยู่เกือบ 5 

ชม. หลังคาลอยหายไปหมด เราเลยตกลงว่าจะช่วยกันหาทุนมาท าหลังคา

ให้ใหม่เฉพาะ OPD และ OR งบประมาณเบื้องต้น 400,000 บ. ออกมาเขา

แนะน าให้ไปเมืองที่เสียหายอย่างมากคือเมือง Taro,Tanauan, Dagami 

และTorasa ระหว่างทางแวะเข้าไปดู ร.ร. Oriantal ที่สวยมากในเกาะ

น้ี ปัจจุบันพังยับเยิน และเดินต่อไป Mc Arthor Park บริเวณที่ท่านยกพล

ขึ้นบกที่นี้เพื่อปล่อยให้ฟิลิปปินส์เป็นอิสระจากญี่ปุ่น คนที่นี่ชื่นชมเขามาก 

คณะเรายังได้จ่ายกับข้าว/ผลไม้มาท ากันเองที่ รพ. ด้วย กลับมาถึงรพ.ฟัง

สรุปความต้องการที่จะขอให้คณะเราช่วยคือ 1. ยาและเครื่องมือผ่าตัด 2. 

ทุนซ่อมท าหลังคา 1.2 ล้านบาท  

เราพิจารณาแล้วคงหาเงินบริจาคมาช่วยประมาณ 500,000 บาท 

ส่วนยาและอุปกรณ์จะขอรับบริจาคแทนได้เท่าไรก็เท่านั้น  
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