
รายงานสถานการณ์น้ําท่วม  
เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14 วันที่ 20 ตุลาคม 2554  
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา www.dpck5.com    
 
1. สถานการณ์สาธารณภยั 
  ข้อมูลต้ังแต่วันที่ 19 กันยายน ถึง 20 ตุลาคม 2554 เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14 มี
พ้ืนที่น้ําท่วมเพิ่มขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์  ไม่มีศูนย์อพยพ และการระบาดของโรค 

สรุปสถานการณ์สาธารณภัย ประจําวันที่ 20 ตุลาคม 2554 เวลา 07.00 น 
จังหวัดสุรนิทร์ เนื่องจากน้ําในแม่น้ํามลูเอ่อล้นตลิ่ง ส่งผลให้น้ําท่วมในพื้นที่ 9 อําเภอ 68 ตําบล 580 

หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 13,969 ครัวเรือน ดังนี้  
 1. อําเภอเมืองสุรินทร ์ 7 ตําบล (เพิ่มขึ้น 5 ตําบล)  10 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลเมืองที  ราม เพี้ยราม 

ตระแสง  ตาอ็อง  สวาย  และตําบลเฉนียง  
 2. อําเภอชุมพลบุรี 9 ตําบล (เพิ่มขึ้น 3 ตําบล)  91 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลสระขุด เมืองบัว ยะวึก 

กระเบื้อง ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี นาหนองไผ่ ไพรขลา และตําบลหนองเรือ  
 3. อําเภอท่าตูม 8 ตําบล (เพิ่มขึ้น 6 ตําบล)  86 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลทุ่งกุลา กระโพ พรมเทพ     

โพนครก หนองบัว หนองเมธี และตําบลท่าตูม  
 4. อําเภอศรีณรงค์ 3 ตําบล(เพิ่มขึ้น 1 ตําบล)   27 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลศรีสุข ณรงค์ และตําบล

ตรวจ  
 5. อําเภอสําโรงทาบ 4 ตําบล (เพิ่มขึ้น 1 ตําบล)  17 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลสําโรงทาบ หนองฮะ หมื่น

ศรี และตําบลเกาะแก้ว  
 6. อําเภอรัตนบุรี 12 ตําบล 162 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลแก (หมู่ที ่1-15) กุดขาคีม (หมูท่ี่ 1-11) ทับ

ใหญ ่(หมู่ที ่1-10) หนองบัวทอง (หมู่ที ่1-9) ดอนแรด (หมู่ที ่1-16) ยางสว่าง (หมู่ที่ 1-11) เปิด (หมู่ที ่1-17) 
ธาตุ (หมู่ที ่1-14) ไผ่ (หมู่ที ่1-14) หนองบัวบาน (หมู่ที ่1-15) และตําบลรัตนบุรี (หมูท่ี่ 1-17)  

 7. อําเภอจอมพระ 8 ตําบล 33 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลจอมพระ (หมู่ที ่8,10,12,14) ลุ่มระวี (หมู่ที ่
1,3,4,5,8,9) บุแกรง (หมู่ที ่5,9-11) เมืองลิง (หมู่ที ่1,5-9) บ้านผือ (หมู่ที่ 2,3,6,10) เป็นสุข (หมู่ที ่1,4,5,8-
10) และตําบลหนองสนิท (หมู่ที ่4,7)  

 8. อําเภอสังขะ 11 ตําบล 84 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลสะกาด ทับทัน เทพรักษา บ้านซบ ขอนแตก  
กระเทียม บ้านจารย์ ตาตุม ตาคง และตําบลสังขะ  

 9. อําเภอกาบเชิง 6 ตําบล 75 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลคูตัน ด่าน ตะเคียน แนงมุด และตําบลโคก
ตะเคียน  
 
ที่มา: รายงานสถานการณ์สาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ถึง 20 ตุลาคม 2554 
(07.00 น.)  
 
 



2. สภาพน้ําทว่ม  
    2.1 (ข้อมูลจากศนูย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณน์้ํา 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  สถานการณ์นํ้าในลุ่มนํ้าชีมี
แนวโน้มเพิ่มข้ึน   
 จ.สุรนิทร์ แมน่้ํามูลเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมใน 9 อําเภอ  68 ตําบลคือ เมือง สําโรงทาบ ทา่ตูม ชุมพลบุรี 
ศรีณรงค์ รัตนบุรี จอมพระ และสังขะ ซึ่งส่วนใหญ่จะทว่มพื้นที่ทางเกษตรกรรม ไม่มีชาวบ้านอพยพ  
โครงการชลประทานสุรินทร์ได้จัดส่งเครื่องสูบน้ําเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ จํานวน 6  เครื่อง 
   2.2 (ข้อมูลจาก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย ์ คปสอ.เมือง  และจากการสํารวจของ นคม.
บุรีรัมย์) 

จากสถานการณ์น้ําเอ่อล้นตลิ่งลําห้วยจระเข้มาก ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมในพื้นทางเดินน้ําของลําห้วยใน
เขตอําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยตามแนวลําห้วยโดยเฉพาะ
พ้ืนที่แอ่งกะทะประสบอุทกภัย จํานวน 6 หมู่บ้านจํานวน  133  หลังคาเรือน ประกอบด้วย ม. 1 บ้านโคกวัด  
ม. 7 บ้านห้วย  ม. 9  บ้านหัวลิง ม. 15 บ้านศิลาชัย ม. 4 บ้านไทเจริญและ ม.  9  บ้านยางน้อย  มีโรงเรียน
และสถานศึกษาถูกน้ําท่วมแต่อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน  และไม่มีจุดอพยพ เนื่องจากยังพักอาศัยในบ้านได้ มีบาง
ครัวเรือนไปอาศัยอยู่บ้านญาติ   ซึ่งจากการสํารวจพื้นที่ของ    นคม.เมืองบุรีรัมย์ พบว่ามีบางชุมชนมีน้ําท่วม
สูงประมาณ 1-2 เมตร  ถนนและสะพานบริเวณปั้ม ปตท.บ้าน โคกวัดมีน้ําเอ่อล้นแต่ยังสามารถใช้คมนาคมได้  
พบจุดบริการประชาชนจํานวน  3  จุด  ลักษณะเป็นเตนท์ช่ัวคราว ให้บริการ อาหาร ยารักษาโรคเบื้องต้น 
และช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง  บางจดุมีการต้ังเครื่องสูบระบายน้ํา  

สิ่งที่พืน้ที่ดําเนินการ 
           1. เทศบาล สาธารณสุข  ทหาร  ต้ังจุดให้บริการประชาชนจํานวน 3 แห่ง  ได้แก่  บริเวณสีแ่ยก
กระสัง   หน้าโรงเรียนเทศบาล 3 และหน้าวิทยาลัยเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์   โดยบริการประชาชนด้านอาหาร  
ยารักษาโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น  การขนย้ายสิ่งของ 
           2. สาธารณสุขอําเภอเมือง ส่งเจ้าหน้าที่ประจํา จุดละ 3 คน และแจกจ่าย  รองเท้าบูท จํานวน  85 คู่   
ชุดยาและเวชภัณฑ์จํานวน  500  ชุด ยาทาน้ํากัดเท้าจํานวน  300 ตลับ  
           3. จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ นํากําลังพลให้การช่วยเหลือประชาชน ในการวางกระสอบทราย  ขนย้าย
สัมภาระขึ้นที่สงู  การระบายน้ํา ออกจากชุมชน  โรงเรียน 
 4. หน่วยงาน อปท. บรรจุกระสอบทรายเพื่อกั้นน้ําเข้าท่าวชุมชนและได้ขุดลอกทางเดินน้ําเพื่อให้
สามารถระบายน้ําได้เร็วย่ิงขึ้น 
 
 



3. ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ เขตตรวจสาธารณสุข 14 
 

        สภาพอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ในเขตตรวจสาธารณสุข 14 ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2554 
อ่างเก็บน้ํา ปริมาณน้ําในอ่างฯวันนี ้

(%ของความจุ) 
ปริมาณน้ํา 
ที่รับได้อีก 
(ล้าน ม3)  

วันที่ 17 ต.ค 54 18 ต.ค 54 19 ต.ค 54 20 ต.ค 54  
จุฬาภรณ์ (ชย) 106 106 105 105 0 
ลําตะคอง (นม) 110 110 111 111 0 
ลําพระเพลิง (นม) 105 105 107 107 0 
มูลบน (นม) 115 115 122 127 0 
ลําแซะ (นม) 105 105 111 112 0 
ลํานางรอง (บร) 86 75 78 79 25 

 
 จากข้อมูลปริมาณอ่างเก็บน้ําทั้ง 6 อ่าง ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค. 2554 พบว่า ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํา
ยังคงทรงตัว  ยกเว้นอ่างเก็บน้ํามูลบน (นม) มีแนวโน้มเพิม่ขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบจากปริมาณน้ําฝนทีต่ก
ติดต่อกันต้ังแต่วันที่15-17 ต.ค.54 ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่ติดกับลําน้ํามูลมีน้ําล้นตลิ่งเข้าท่วมหมู่บ้านเช่น      
อ.โนนสูง อ.พิมาย อ.ชุมพวง   
 
 สําหรับ ข้อมูลปริมาณน้ําฝนสูงสุด (ข้อมูลกรมอุตุฯ เวลา 07.00 น. วันที่ 18-19 ต.ค. 54) คืออําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา 10.0  มม.   
 
4. สภาพอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ประจําวันที่ 19 ตุลาคม 2554  

บริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลมุประเทศไทยแล้ว 
ลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงและอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส
ในช่วงวนัที ่20 ต.ค. – 23 ต.ค. 54 คาดว่า ทุกภาคจะมีฝนตกกระจายทั่วไป ประมาณ 10-30 มม. 
 
5. การดําเนนิกิจกรรมของ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 
 5.1 ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ 5.3 สุรินทร์    
  5.1.1 เฝ้าระวังสถานการณ์โรคร่วมกับ นคม. 5.3.3 ท่าตูม 
  5.1.2 สนับสนนุยาทากันยุง 48 หลอด 
  5.1.3 จัดเตรยีมรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 

                            



 5.2 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ 
  5.2.1 สรุปและวิเคราะห์ข่าวที่อาจมีผลกระทบต่อกรมควบคุมโรคแจ้งผูบ้ริหาร  นักวิชาการ  
และเครือข่ายสื่อมวลชนเขต14 
 5.3 หน่วยควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
     5.3.1 ประสานงานข้อมูลจาก สสจ.บุรีรมัย์ เพื่อติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ําท่วม 
  5.3.2 ร่วมประชุมกับ คปสอ.เมือง เพื่อติดตามสถานการณแ์ละเตรียมการช่วยเหลือ
ประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
 
6. Logistic 

ลําดับที ่ รายการ (หน่วยนับ) ยอดคงคลัง ณ วันที่ 20 ต.ค.54 
1 ยาชุดช่วยผู้ประสบภัย (กล่อง) 4,560 
2 รองเท้าบู๊ท (คู่) 160 
3 ถุงมือยางสีส้ม (คู่) 356 
4 ยาทากันยุง (ซอง) 20000 
5 โลช่ันทากันยุง (ขวด) 2880 
6 เจลล้างมือ 50g. (หลอด) 25656 
7 คลอรีน เม็ด (100 เม็ด/ขวด) 17300 
8 Trichlorfon   1ถัง/5 กก (กก.) 360 
9 ปูนขาว 5 กก /ถุง  (ถุง) 240 
10 สารส้มก้อน 1 กก /ถุง (ถุง) 300 
11 คลอรีน หยดทิพย์ (ขวด) 30 

 
 

หน่วยจัดทําข้อมูลสถานการณ์น้ําท่วม สคร.5 นครราชสีมา 


