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1.สถานการณ์สาธารณภยั 
  ข้อมูลต้ังแต่วันที่ 19 กันยายน ถึง 14 ตุลาคม 2554 เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14 
สถานการณ์ทรงตัว ยังคงมีพ้ืนที่นําท่วมใน 3 จังหวัด คือ จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ และสุรนิทร์ แต่ไม่มีศนูย์
อพยพ และการระบาดของโรค 

สรุปสถานการณ์สาธารณภัย ประจําวันที่ 14 ตุลาคม 2554 เวลา 07.00 น 
ตารางที่ 1 รายละเอียดพ้ืนที่ที่ถูกน้ําท่วม ใน เขตฯ 14  

จังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน  ครัวเรือน 
สุรินทร ์ 5 15 89 5,305 

 สําโรงทาบ สําโรงทาบ  3-5,7-9,12  
  เกาะแก้ว 3,6-8  
  หนองฮะ 10  
 ชุมพลบุรี สระขุด 2,5,7,8,10  
  เมืองบัว 1-4,7-8  
  ศรีณรงค ์ 2-4,7-9,12  
  ชุมพลบุรี 2-11,13-15,17-20  
  นาหนองไผ่ 2-4,8,16  
  หนองเรือ 1-9  
 เมือง เมืองที 3  
  ราม 12  
 ท่าตูม บะ 8  
  ทุ่งกุลา 1-3,6-7  
 ศรีณรงค ์ ศรีสุข 1-6  
  ตรวจ 1,2,4,6,7,9,12,13,15  
ที่มา: รายงานสถานการณ์สาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ถึง 14 ตุลาคม 2554 
(07.00 น.)  
2.สภาพน้ําท่า (ข้อมูลจาก ศูนย์ประมวลวิเคราะหส์ถานการณน์้ํา กรมชลประทาน) 
 จ.นครราชสีมา มีน้ําล้นตลิ่งแมน่้ํามูลเข้าท่วมพ้ืนที่ทางการเกษตรและชุมชน ในพื้นที่ 3 อําเภอ คือ 
อ.ชุมพวง ( 7 ตําบล) อ.เมืองยาง ( 4 ตําบล) อ.ลําทะเมนชัย (2 ตําบล) ชาวบ้านในพืน้ที่ยังไม่มีการอพยพ 
และทางสํานักชลประทานได้ติดต้ังเครื่องผลักดันน้ําในลําน้ําลําตะคองไปจํานวน 12เครือ่ง 



 จ.ชัยภูมิ  ยังคงเหลือพื้นที่น้ําท่วมจํานวน 15อําเภอ คือ เกษตรสมบูรณ ์คอนสาร จัตุรสั บ้านเขว้า 
เมือง หนองบัวแดง เนินสง่า ภักดีชุมพล แก้งคร้อ บ้านแทน่ คอนสวรรค์ ภูเขียว ซับใหญ่ เทพสถิต และหนอง
บัวระเหว ซึ่งส่วนใหญ่จะท่วมพื้นที่ทางเกษตรกรรม ไม่มีชาวบ้านอพยพ 
 3.สุรนิทร์ แมน่้ํามูลเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมใน 8 อําเภอ คือ เมือง สําโรงทาบ ท่าตูม ชุมพลบุรี ศรีณรงค์ 
รัตนบุรี จอมพระ และสังขะ ซึ่งส่วนใหญ่จะท่วมพื้นที่ทางเกษตรกรรม ไม่มีชาวบ้านอพยพ 
 
3.ปริมาณน้าํในอ่างเก็บน้าํขนาดใหญ่ ที่อยู่ในเกณฑ์น้ํามากกว่าร้อยละ 80 เขตตรวจสาธารณสขุ 14 
 สภาพอา่งเก็บน้ําขนาดใหญใ่นเขตตรวจสาธารณสุข 14 ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2554 

อ่างเก็บน้ํา ปริมาณน้ําที่ใช้การได้ 
(%ของความจุ) 

ปริมาณน้ํา 
ที่รับได้อีก 
(ล้าน ม3)  

วันที่ 11 ต.ค.54 12 ต.ค.54 13 ต.ค 54 14 ต.ค 54  
จุฬาภรณ์ (ชย) 107 107 107 107 0 
ลําตะคอง (นม) 103 104 106 107 0 
ลําพระเพลิง (นม) 97 101 104 105 0 
มูลบน (นม) 106 109 110 111 0 
ลําแซะ (นม) 100 100 102 102 0 
ลํานางรอง (บร) 81 68 83 84 37 

 จากข้อมูลปริมาณอ่างเก็บน้ําทั้ง 6 อ่าง ข้อมูล ณ วันที่ 14 ต.ค. 2554 พบว่า ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํา
ยังคงทรงตัวทั้ง 6 อ่างฯ 
 สําหรับ ข้อมูลปริมาณน้ําฝนที่ตกหนัก (เกิน 90.0 มม.) (ข้อมูลกรมอุตุฯ เวลา 07.00 น. วันที่ 12-
13 ต.ค. 54) มี 3 แห่งคือ จังหวัดสุรินทร ์ที่อบต.หนองเมธี อําเภอท่าตูม 107.0 มม.  อบต.เกาะแก้ว อําเภอ
สําโรงทาบ 98.0 มม. จังหวัดบุรีรัมย์ อบต.ป่าชัน อําเภอพลับพลาชัย 95.0 มม. 
 

4. สภาพอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ประจําวันที่ 13 ตุลาคม 2554 เวลา 07.00 น 
ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อม

ความกดอากาศต่ําบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนาม ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเล
อันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบน มีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบ
ทั่วไป และมีฝนตกหนักได้บางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกในระยะนี้  
 
5. การดําเนนิกิจกรรมของ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 
 5.1 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ มีกิจกรรมเฝ้าระวังข่าว และแจ้งมาที่กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง เพื่อ
ตรวจสอบข่าว เมื่อมีเหตุผิดปกติ 
  5.1.1 กลุ่มสื่อสารฯ ทราบข่าวจากสื่อโทรทัศน์ว่า มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ํา ที่อ.ลําปลายมาศ 
จ.บุรีรัมย์ จึงแจ้งมาที่กลุ่มระบาดฯเพื่อตรวจสอบไปยังพื้นที่ SRRTลําปลายมาศ หลังจากตรวจสอบแลว้ พบว่า 
เป็นการเสียชีวิตจากการจมน้ําจริง แต่ไม่ใชพ้ื่นที่ที่เกิดน้ําท่วม  



  5.2.2 กลุ่มตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯได้รับแจ้งจากจนท.รพ.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 
ว่า มีชาวบ้านได้รับผลกระทบ น้ํากัดเท้า จากภาวะน้ําท่วมขัง มาต้ังแต่ต้นเดือน ตุลาคม 2554 จํานวน 26 หมู ่
ประสานขอยารักษาน้ํากัดเท้า ทางกลุ่มตอบโต้จึงประสานไปยังสสจ.นครราชสีมา เพื่อจัดสรรยารักษาไปให้ยัง
พ้ืนที่ต่อไป 
  
 

หน่วยจัดทําข้อมูลสถานการณ์น้ําท่วม สคร.5 นครราชสีมา 


