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Health Facilities AffectedHealth Facilities Affected

NakornrachasimaNakornrachasima Regional HospitalRegional Hospital



Hadyai Regional Hospital



Medical OperationMedical Operation
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PrePre--hospital Carehospital Care
• Search and rescue

–DMAT
–MERT

• EMS
–FR
–BLS
–ALS

• Field Command system
–MIMMS
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Hospital CareHospital Care
• Closing of hospital
• Rehabilitation
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Hospital system need to be recover
• Medical record and statistics
• Patient service (OPD, IPD, Surgery etc.)
• Life line
• Drug and medical supplies
• Laundry
• Food service
• Laboratory service
• Disease control
• Dead body management
• Hospital Staffing
• Transportation
• Public relation
• Referral system (Refer in , Refer out, D/C)



Food and donation material management



Nutrition Unit



Laundry system



Supply and sterilization



Waste water treatment system



Oxygen Valve

Liquid Oxygen



Dead body management



Transportation system



Temporary walk way



Refer of critical patients
By car

By boat By air 
transport

Rearrangement of referral system



Disease control and prevention

Conjunctivitis
Contact Dermatitis

Snake bite and insect bite
Leptospirosis



Conclusion

• Heavy rain over expectation is more 
common.

• Health facilities (Hospitals, Health 
centers) need to have a plan to 
protect them self.




