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1. สถานการณ์โดยทั่วไป 
  ข้อมูลต้ังแต่วันที่ 19 กันยายน ถึง 11 ตุลาคม 2554  เขตตรวจราชการสาธารณสุขที ่14  ยัง
พบน้ําท่วม 3 จังหวัด 43 อําเภอ 244  ตําบล 1,961 หมูบ้่าน มีผู้เสียชีวิต 8 ราย (ชัยภูมิ 8 ราย) ในปจัจุบัน จ.
ชัยภูมิสถานการณ์คลี่คลายแล้ว คงเหลือเพียงจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ซึ่งพื้นที่สว่นใหญ่
เป็นการท่วมในพื้นที่เกษตรกรรม เรือกสวนไร่นา ยังไม่มีการตั้งคา่ยอพยพแต่อย่างใด พ้ืนที่ที่น้ําท่วมยังทรงตัว 

สรุปสถานการณ์สาธารณภัย ประจําวันที่ 11 ตุลาคม 2554 เวลา 07.00 น 
 

ตารางที่ 1 รายละเอียดพ้ืนที่ที่ถูกน้ําท่วม ใน เขตฯ 14 จากวันที่ 19 กันยายน ถึง 11 ตุลาคม 2554 
จังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน  ครัวเรือน 
สุรินทร ์ 8 56 443 5,305 
 สําโรงทาบ สําโรงทาบ  3,4,5,7,8,9,12  
  เกาะแก้ว 3,6,7,8  
  หนองฮะ 10  
  หมื่นศร ี 2-6  
 ศรีณรงค ์ ศรีสุข 1-6  
  ตรวจ 1,2,4,6,7,8,9,12,13,15  
  ณรงค์ 1,5,9,12  
 ชุมพลบุรี สระขุด 1,2,5,7,8,10  
  เมืองบัว 1-5,7-8,12,14,16  
  ยะวึก 1-3,5-9  
  กระเบื้อง 1-2,6,10  
  ศรีณรงค ์ 2-4,7-9,12  
  ชุมพลบุรี 2-7,9-15,17-19,21  
  นาหนองไผ่ 2-5,7-10,16-18  
  ไพลขลา 1,4,6-8,10-11  
  หนองเรือ 1-9  
 เมือง เมืองที 3  
  ราม 12  
  เพี้ยราม 1,3  
 ท่าตูม บะ 4,8-11,13-15  
  ทุ่งกุลา 1-3,6-7  



จังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน  ครัวเรือน 
  กระโพ 8-15,18  
  พรมเทพ 1-3,5-6,8,10,10,14,16, 

18,20,22 
 

  โพนครก 1-16  
  หนองบัว 6-9  
  หนองเมธี 1-4,7-8  
  ท่าตูม 1,4-5,10-11,13,15,21-22  
 รัตนบุรี น้ําเขียว 1-13  
  แก 1-15  
  กุดขาคีม 1-11  
  รัตนบุรี 1-17  
  ซับใหญ ่ 1-10  
 จอมพระ กระหาด 3  
  จอมพระ 8,10,12,14  
  ลุ่มระวี 1,3,4,5,8,9  
  บุแกรง 5,9,10,11  
  เมืองลีง 1,5,6,7,8,9  
  บ้านผือ 2,3,6,10  
  เป็นสุข 1,4,5,8,9,10  
  หนองสนิท 4,7  
 สังขะ ดม 1,2,4-6,7,9-12  
  สะกาด 1-10,14-16  
  ทับทัน 1-4,6-9,10-16  
  เทพรักษา 7  
  บ้านชบ 1  
  ขอนแตก 4,5,18  
  กระเทียม 2-4  
  บ้านจารย์ 2,3,9,10  
  ตาตุม 2,7,8,10,11,13,14,17,18  
นครราชสีมา 22 121 1,091 26,829 
บุรีรัมย์ 13 67 427 22,221 
เขต 14 43 244 1,961  

ข้อมูลนครราชสีมา,บุรีรัมย์.ชัยภูมิ,สุรินทร์: รายงานสถานการณ์สาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย ถึง 11 ตุลาคม 2554 



2. ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํา เขตตรวจสาธารณสุข 14 
 สภาพอา่งเก็บน้ําขนาดใหญใ่นเขตตรวจสาธารณสุข 14 ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 

อ่างเก็บน้ํา ปริมาณน้ําที่ใช้การได้ (%ของความจุ) ปริมาณน้ํา ที่รับได้อีก (ล้าน ม3)  
จุฬาภรณ์ (ชย) 107 0 
ลําตะคอง (นม) 103 0 
ลําพระเพลิง (นม) 97 3 
มูลบน (นม) 106 0 
ลําแซะ (นม) 100 0 
ลํานางรอง (บร) 81 40 

 
3. การดําเนนิกิจกรรมของ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 
 3.1 กิจกรรมทีศู่นย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที ่5.3 สรุินทร์ และ หน่วยควบคุมโรคติดต่อนําโดย
แมลงที ่5.3.3 ท่าตูม สนับสนนุในพื้นที่ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 มีดังนี ้
วัน เดือน ป ี สถานทีท่ี่ลงปฏิบัติงาน หลังคาเรือน 

(จํานวน) 
สิ่งสนับสนนุทีจ่ัดสรรให้พืน้ที่ 

10 ต.ค. 54 ม.5 บ.สายสะนอง ต.สระขุด อ.ชุมพลบุรี 94 -ทรายทีมีฟอส 5,000 กรัม 
-เจลล้างมือ  50  หลอด 
-เดลตราไวด์  1  ขวด 

 ม.2 บ.อ้อ ต.สระขุด อ.ชุมพลบุรี 193 -ทรายทีมีฟอส 1,000 กรัม 
-เจลล้างมือ  50  หลอด 
-เดลตราไวด์  1  ขวด 

 ม.7 บ.ตลิ่งชัน ต.สระขุด อ.ชุมพลบุร ี 164 -ทรายทีมีฟอส 1,000 กรัม 
-เจลล้างมือ  50  หลอด 
-เดลตราไวด์  1  ขวด 

  
 3.2 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯจัดทําข่าวแจกสือ่มวลชน เรื่อง “เตือนภัยโรคที่มากับน้ําท่วม” และ “วิธี
ทําเกลือแร่รับประทานเองในบ้าน”  
 
 
 

หน่วยจัดทําข้อมูลสถานการณ์น้ําท่วม สคร.5 นครราชสีมา 


