
รายงานสถานการณ์น้ําท่วม  
เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14 วันที่ 19 ตุลาคม 2554  
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา www.dpck5.com    
 
1.สถานการณ์สาธารณภยั 
  ข้อมูลต้ังแต่วันที่ 19 กันยายน ถึง 19 ตุลาคม 2554 เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14 มี
พ้ืนที่น้ําท่วมเพิ่มขึ้นใน จังหวัดนครราชสีมา (อําเภอโนนสูง) และสถานการณ์น้ํามีแนวโน้มสูงขึ้นใน อ.พิมาย 
แต่ไม่มีศูนย์อพยพ และการระบาดของโรค 

สรุปสถานการณ์สาธารณภัย ประจําวันที่ 19 ตุลาคม 2554 เวลา 07.00 น 
ตารางที่ 1 รายละเอียดพ้ืนที่ที่ถูกน้ําท่วม ใน เขตฯ 14  

จังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน  ครัวเรือน 
สุรินทร ์ 9 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  
 รัตนบุรี ความเสียหายอยู่ระหว่างสํารวจ 
 จอมพระ ความเสียหายอยู่ระหว่างสํารวจ 
 สังขะ ความเสียหายอยู่ระหว่างสํารวจ 
 กาบเชิง ความเสียหายอยู่ระหว่างสํารวจ 
ที่มา: รายงานสถานการณ์สาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ถึง 19 ตุลาคม 2554 
(07.00 น.)  
 



2. สภาพน้ําทว่ม (ข้อมูลจาก ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้าํ กรมชลประทาน) 
 จ.นครราชสีมา น้ําได้ล้นตลิ่งแม่น้ํามูลเข้าท่วมพ้ืนที่การเกษตรและชุมชนในพื้นที่ 4 อําเภอ คือ 
อําเภอชุมพวง อําเภอเมืองยาง อําเภอโนนสูง (ระดับน้ํายังทรงตัว) อําเภอพิมาย (ระดับน้ํามีแนวโน้มสงูขึ้น) 
ชาวบ้านในพืน้ที่ยังไม่มีการอพยพ และทางสํานักชลประทานได้ติดต้ังเครื่องผลักดันน้ําในลําน้ําลําตะคองไป
จํานวน 12เครือ่ง 
 จ.ชัยภูมิ  ยังคงเหลือพื้นที่น้ําท่วมจํานวน 15อําเภอ คือ เกษตรสมบูรณ ์คอนสาร จัตุรสั บ้านเขว้า 
เมือง หนองบัวแดง เนินสง่า ภักดีชุมพล แก้งคร้อ บ้านแทน่ คอนสวรรค์ ภูเขียว ซับใหญ่ เทพสถิต และหนอง
บัวระเหว ซึ่งส่วนใหญ่จะท่วมพื้นที่ทางเกษตรกรรม ไม่มีชาวบ้านอพยพ  โครงการชลประทานชัยภูมิได้
จัดส่งเครื่องสูบน้ําเข้าช่วยเหลือในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ จํานวน 13  เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ําจํานวน 6 
เครื่อง 
 จ.สุรนิทร์ แมน่้ํามูลเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมใน 8 อําเภอ  62 ตําบลคือ เมือง สําโรงทาบ ทา่ตูม ชุมพลบุรี 
ศรีณรงค์ รัตนบุรี จอมพระ และสังขะ ซึ่งส่วนใหญ่จะทว่มพื้นที่ทางเกษตรกรรม ไม่มีชาวบ้านอพยพ  
โครงการชลประทานสุรินทร์ได้จัดส่งเครื่องสูบน้ําเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ จํานวน 4  เครื่อง 
 
3. ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ทีอ่ยู่ในเกณฑ์น้าํมากกว่าร้อยละ 80 เขตตรวจสาธารณสขุ 14 
 สภาพอา่งเก็บน้ําขนาดใหญใ่นเขตตรวจสาธารณสุข 14 ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2554 

อ่างเก็บน้ํา ปริมาณน้ําในอ่างฯวันนี ้
(%ของความจุ) 

ปริมาณน้ํา 
ที่รับได้อีก 
(ล้าน ม3)  

วันที่ 14 ต.ค 54 17 ต.ค 54 18 ต.ค 54 19 ต.ค 54  
จุฬาภรณ์ (ชย) 107 106 106 105 0 
ลําตะคอง (นม) 107 110 110 111 0 
ลําพระเพลิง (นม) 105 105 105 107 0 
มูลบน (นม) 111 115 115 122 0 
ลําแซะ (นม) 102 105 105 111 0 
ลํานางรอง (บร) 84 86 75 78 27 

  
จากข้อมูลปริมาณอ่างเก็บน้ําทั้ง 6 อ่าง ข้อมูล ณ วันที่ 19 ต.ค. 2554 พบว่า ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํา 

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ํามูลบน (นม) ซึ่งเปน็ผลกระทบจากปริมาณน้ําฝนที่ตกติดต่อกันต้ังแต่
วันที่15-17 ต.ค.54 ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่ติดกับลําน้ํามูลมีน้ําล้นตลิ่งเข้าท่วมหมู่บ้านเช่น อ.โนนสูง อ.พิมาย 
อ.ชุมพวง  ยกเว้นอ่างเก็บจุฬาภรณ์ (ชย) ที่มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย 
 
 สําหรับ ข้อมูลปริมาณน้ําฝนที่ตกหนักสูงสดุ (ข้อมูลกรมอุตุฯ เวลา 07.00 น. วันที่ 17-18 ต.ค. 54) 
คือ อําเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ 40.0 มม.   
 

 
 



4. สภาพอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ประจําวันที่ 18 ตุลาคม 2554 เวลา 01.00 น 
บริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลมุด้านตะวนัออก

ของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแล้ว ลักษณะเช่นนี้ทาํให้บริเวณประเทศ
ไทยตอนบนเริม่มีฝนลดลง และอุณหภมูิจะลดลงได้ 1-3 องศาเซลเซียส 

 
5. การดําเนนิกิจกรรมของ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 
 5.1 กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข 
 ได้ประสานข้อมูลสถานการณ์น้ําท่วมใน จ.นครนายก และ จ.สมุทรปราการ ได้ข้อมูลดังนี้   

จ.นครนายก น้าํท่วมขัง ใน 4 อําเภอ  คือ อ.เมืองนครนายก : (7 ตําบล 49 หมู่บ้าน)       อ.บ้าน
นา :  (1 ตําบล 13 หมู่บ้าน)   อ.ปากพลี:   (5 ตําบล 19 หมู่บ้าน)  อ.องครักษ์:  (11 ตําบล 118 หมู่บ้าน)  ยัง
ไม่มีการจัดต้ังจุดพักพิงและยังไม่มีรายงานการระบาดของโรค   
 จ.สมุทรปราการ  ไม่มีน้ําท่วมในพื้นที ่
 ทั้งนี้ทั้ง 2 จังหวัดยังไม่ต้องการความช่วยเหลือ 
 5.2 กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง 
 ยืนยันผู้เสียชีวิต 1 รายจากการจมน้ํา (น้ําไหลเชี่ยว)  นายอาทิตย์ ชะนะนาม อายุ 17 ปี  หมู4่  
ต.หนองคู อ.ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์ เสียชีวิตวันที่ 14 ต.ค. 54 พบศพวันที่ 16.ต.ค.54 
 
6. การสนับสนุนLogistic 
  ในวันที่ 18 ต.ค.54 ไม่มีการสนับสนุน Logistic  
 
 
 

หน่วยจัดทําข้อมูลสถานการณ์น้ําท่วม สคร.5 นครราชสีมา 



  ดวยศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ ๕.๓ สุรินทร   ไดออกปฏิบัติงานสนับสนุน
หมูบานน้ําทวม  ดังนี้ 
  -  วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ สถานการณน้ําในพื้นที่ริมแมน้ํามูล  ขณะนี้ยังไมถึงขั้น
วิกฤติมีน้ําหลากทวมพื้นที่การเกษตรของ  ราษฎรบางพื้นที่   บานเรือนราษฎรและสถานที่ราชการยังไมได
รับผลกระทบ  ถาไมมีน้ําไหลหลากจากจังหวัดบุรีรัมยและนครราชสีมา 
  -  สวนราชการและราษฎรมีการเตรียมพรอมรับสถานการณน้ําตลอดเวลา  พื้นที่ที่ได
ติดตามสถานการณน้ําทวม  (วันที่ 17  ต.ค.  2554)  ตําบลยะวึก  ตําบลเมืองบัว  ตําบลสระขุด  อําเภอชุมพล
บุรี   ซ่ึงเปนผลการปฏิบัติงานของทางศตม. 5.3  สุรินทร 
  -  ในสวนตําบลทาตูม  ตําบลโพนครก  ตําบลบัวโคก   อําเภอทาตูม  เปนผลการปฏิบัติงาน
ของทาง นคม. 5.3.3 ทาตูม 
  -  อําเภออื่น ๆ นอกเหนือจากรายงาน  มีน้ําทวมในพื้นที่ทางการเกษตรเปนสวนใหญ 
 
สิ่งสนับสนุน 
-  ยาทากันยุง (ศตม.) จํานวน  48  หลอด 
-  ขณะนี้ทางศตม. 5.3 สุรินทร  ไดจัดเตรียมรถประชาสัมพันธเคลื่อนที่แลว 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
 

                    
 

                    
 
ช่ือผูปฏิบัติงาน   ๑.  นายสุริยันต    บุติมาลย 
  ๒. นายสุริเชษฐ   บุติมาลย 


