
รายงานสถานการณ์น้ําท่วม  
เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14 วันที่ 21 ตุลาคม 2554  
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา www.dpck5.com    
 
1. สถานการณ์สาธารณภยั 
  ข้อมูลต้ังแต่วันที่ 19 กันยายน ถึง 21 ตุลาคม 2554 เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14 ไม่มี
ศูนย์อพยพ และการระบาดของโรค 

สรุปสถานการณ์สาธารณภัย ประจําวันที่ 21 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.อําเภอชมุพลบุรี 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 ณรงค ์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 21 ตุลาคม 2554 
(07.00 น.)  
 
 
 



2. สภาพน้ําทว่ม  
   2.1 ข้อมูลจากศูนยป์ระมวลวิเคราะหส์ถานการณน์้าํ กรมชลประทาน 
 จ.นครราชสีมา น้ําได้ล้นตลิ่งแม่น้ํามูลเข้าท่วมพ้ืนที่การเกษตรและชุมชนในพื้นที่ 4 อําเภอ คือ 
อําเภอชุมพวง อําเภอเมืองยาง อําเภอโนนสูง (ระดับน้ํายังทรงตัว) อําเภอพิมาย (ระดับน้ํามีแนวโน้มสงูขึ้น)
ชาวบ้านในพืน้ที่ยังไม่มีการอพยพ และทางสํานักชลประทานได้ติดต้ังเครื่องผลักดันน้ําในลําน้ําลําตะคองไป
จํานวน 12เครือ่ง 
 จ.ชัยภูมิ  กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
 จ.สุรนิทร์ แมน่้ํามูลเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมใน 9 อําเภอ  68 ตําบลคือ เมือง สําโรงทาบ ทา่ตูม ชุมพลบุรี 
ศรีณรงค์ รัตนบุรี จอมพระ และสังขะ ซึ่งส่วนใหญ่จะทว่มพื้นที่ทางเกษตรกรรม ไม่มีชาวบ้านอพยพ  
โครงการชลประทานสุรินทร์ได้จัดส่งเครื่องสูบน้ําเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ จํานวน 6  เครื่อง 
   2.2 ข้อมูลจาก ศตม.5.3 สุรินทร ์

อ่างเก็บน้ําห้วยเสนง  ระบายน้ําออกเพื่อรองรับน้ําจากอ่างเก็บน้ําอ่างอําปึล    ส่งผลให้สถานการณ์
ของน้ําได้ท่วมพ้ืนที่การเกษตร  ในต.คอโค  อ.เมือง  มีบ้านเรือนของราษฎรถูกน้ําท่วมประมาณ  5-10  
ครัวเรือน   ต.นอกเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์   น้ําท่วมถนนสายบ้านไทย – วัดสง่างาม  ถนนถูกตัดขาดสัญจร
ไม่ได้   พ้ืนที ่ม.4  บ้านแสงตะวัน   น้ําท่วมสถานที่ราชการและท่วมสวนหม่อน  (สํานกังานเกษตรจังหวัด
สุรินทร์) ต.กระโพ  อ.ท่าตูม   จ.สรุินทร์   ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีน้ําจากลําชี  และลําน้ํามูลไหลมาบรรจบกัน  ซึ่งทํา
ให้บริเวณนี้มีปริมาณน้ําเป็นจํานวนมาก   และทําให้เกิดน้าํท่วมนาข้าว   เสียหายเป็นพื้นที่บริเวณกว้าง  (ยัง
ประมาณไม่ได้)   ชาวบ้านต้องรีบช่วยกันเอากระสอบทรายกั้นน้ํา  เพื่อไม่ให้น้ําทะลักขา้มถนนมาอีกฝัง่หนึ่ง   
โดยชาวบ้านได้รับการสนับสนนุวัสดุ  อุปกรณ์จาก  อบต.ในพื้นที่   ช้างต้องอพยพมาหาอาหารนอกหมู่บ้าน 
 
3. ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ เขตตรวจสาธารณสุข 14 
 สภาพอา่งเก็บน้ําขนาดใหญใ่นเขตตรวจสาธารณสุข 14 ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2554 

อ่างเก็บน้ํา ปริมาณน้ําในอ่างฯวันนี ้
(%ของความจุ) 

ปริมาณน้ํา 
ที่รับได้อีก 
(ล้าน ม3)  

วันที่ 18 ต.ค 54 19 ต.ค 54 20 ต.ค 54 21 ต.ค 54  
จุฬาภรณ์ (ชย) 106 105 105 105 0 
ลําตะคอง (นม) 110 111 111 112 0 
ลําพระเพลิง (นม) 105 107 107 106 0 
มูลบน (นม) 115 122 127 125 0 
ลําแซะ (นม) 105 111 112 112 0 
ลํานางรอง (บร) 75 78 79 79 25 

 จากข้อมูลปริมาณอ่างเก็บน้ําทั้ง 6 อ่าง ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 2554 พบว่า ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํา
ยังคงทรงตัว  สําหรับ ข้อมูลปริมาณน้ําฝน (ข้อมูลกรมอตุุฯ เวลา 07.00 น. วันที่ 19-20 ต.ค. 54) ภาคตะวัน
ตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีฝน 
 



4. สภาพอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ประจําวันที่ 21 ตุลาคม 2554  
บริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางจากประเทศจีนที่แผล่งมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมี

กําลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีหมอกบางพื้นที่กับอากาศเย็นในตอนเช้าในช่วง
วันที่ 21 ต.ค. – 24 ต.ค. 54 คาดว่า ทุกภาคจะมีฝนตกกระจายทั่วไป ประมาณ 10-30 มม. 
 
5. การดําเนนิกิจกรรมของ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 
   5.1 กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง 
 5.1.1 รับทราบข้อมูลผู้เสียชีวิตจากการจมน้ํา จํานวน 2 ราย  ดังนี้ 
         1. เพศชาย อายุ 25 ปี ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ เสียชีวิตบริเวณฝายน้ําล้น ใกล้ๆที่ว่า
การอําเภอศรีณรงค์เนื่องจากไปยิงนกแล้วพลัดตกน้ํา เสียชีวิตวันที่ 14 ต.ค. 2554 
         2. เพศหญิง อายุ 9 ปี ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ จมน้ําในทุง่นาก่อนถึงฝ่ายน้ําล้นประมาณ 
800 เมตร เสียชีวิตวันที่ 18 ต.ค. 2554 ที่ รพ. ศีขรภูมิ  
        การดําเนินการ SRRT สังขะ รายงานจํานวนผู้เสียชีวิตไปที่ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯจ.สุรินทร์ 
เมื่อวันที่ 20 ต.ค.54 
5.2 ศตม.5.3 สุรินทร ์

- สนับสนุน  รองเท้าบู๊ทแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ําท่วม  10  ครัวเรือน  (10 คู่) 
- ออกหน่วยประชาสัมพันธ์  ในหมู่บ้านที่ประสบภัยน้ําท่วม  (ตามทางน้ําที่ระบายออกจากห้วยเสนงสู่  

ลําน้ําชี  สู่ลําน้าํมูลที่อ.ท่าตูม  จ.สุรินทร)์ 
5.3 นคม.5.3.3 

- สนับสนุนเจลล้างมือ อ.รัตนบุรี จํานวน 84 หลอด 
- ยาทากันยุง 200 ซอง 

5.4 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ 
 วิเคราะห์ข่าวจํานวน 5 เรื่อง จาก 2 แหล่งขา่ว แจ้งผู้บริหาร  นักวิชาการและเครือข่ายสื่อมวลชน (ดัง
เอกสารแนบ) 
 
 

  
 

หน่วยจัดทําข้อมูลสถานการณ์น้ําท่วม สคร.5 นครราชสีมา 



        
 
 
 
 

 
 

 
เรียน ผู้อํานวยการสํานัก/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือข่ายสื่อมวลชนเขต ๑๔  

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.๕ ขอสรุปวิเคราะห์ข่าวที่อาจจะมีผลกระทบต่อกรมควบคุม
โรค ดังรายละเอียดดังนี้   

วันที่ /แหล่งข่าว ประเด็นข่าว แนวทางการ
ดําเนนิงาน 

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔  

หน้า ๑๔ 

 

- โคราช 4 เขื่อนอ่วม  

         ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํา 4 แห่ง ใน จ.นครราชสีมา 
คือ อ่างเก็บน้ํา ลําตะคอง อ.สีคิ้ว, อ่างเก็บน้ําลําพระเพลิง อ.
ลําพระเพลิง, อ่างเก็บน้ําลํามูลบน และอ่างเก็บน้ําลําแชะ 
อ.ครบุรี ปริมาณน้ําสูงกว่า 105% ของความจุกักเก็บ และฝน
ที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้ลําน้ํามูลซึ่งรองรับน้ําจากลุ่มน้ํา
ต่างๆทั่วจังหวัดเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่
การเกษตรที่ติดลําน้ํามูลหลายพื้นที่ ใน ต.ลํามูล อ.โนนสูงน้ํา
ท่วมบ้านเรือน 7 หมู่บ้าน แต่อ่างเก็บน้ําทั้ง 4 แห่งยังคงพร่อง
น้ําจากอ่างเก็บน้ําตลอดเวลา 

- เขื่อนพิมายน้ําซึม 

         ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธ์ิ ระดม 
จนท. นําหินคลุก ปูน อุดดินที่ทรุดตัวบริเวณปีกซ้ายของตัว
เขื่อนระบายน้ําพิมาย หลังเขื่อนต้องรองรับน้ําปริมาณมาก
นานกว่า 1 เดือน ทําให้น้ําซึมตามรอยขอบเขื่อน ดินอุ้มนํ้า
เกิดการทรุดตัวเป็นโพรงกว้างกว่า 8 เมตร ลึก 4 เมตร เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อตัวเขื่อน  

- กลุ่มสื่อสารความ
เสี่ยงฯ ได้แจ้ง
ผู้บริหาร และ
เครือข่ายสื่อมวลชน
แล้ว 
 



- บุรีรัมย์ท่วมเขตเมือง  

          น้ําจากลําน้ําต่างๆเอ่อล้นเข้าท่วมหลายตําบลในเขต 
อ.เมืองบุรีรัมย์ ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและโรงเรียนบ้าน
กระสัง ต.กระสัง ระดับน้ําสูงเกือบ 1 เมตร ต้องระดมเครื่อง
สูบน้ํา ระบายออกตลอด 24 ช่ัวโมง และพื้นที่ จ.บุรีรัมย์
อากาศหนาวเย็นลงอย่างฉับพลัน 

- ปลัด สธ. เชื่อม 5 รพ. เครือข่าย 

         สํารองเตียงผู้ป่วยแห่งละ 5% นพ.ไพจิตร วราชิต 
ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.จะดําเนินการ 4 เรื่อง คือ 1. จัดการ
ระบบข้อมูลข่าวสารที่สามารถเชื่อมต่อกับ ศปภ.มาจัดระบบ
บริการทางการแพทย์ การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง 2. เพิ่มความเข้มแข็งระบบการ
ประสานงานระหว่างส่วนกลางกับ จ.ที่ประสบภัยเพื่อช่วยเรือ 
ยารักษาโรค 3. จัดทําระบบรายงานข้อมูลสถานการณ์ให้ผ็
บริหารระดับสูง 4. จัดทําแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมกับสภา
พ้ืนที่ ดูแลประชาชนตามศูนย์อพยพและติดอยู่ตามบ้าน  

          พ้ืนที่ กทม.มี รพ.เครือข่าย มีเตียงว่าง 35,000 เตียง
สามารถรองรับผู้ป่วยจาก จ.ที่ประสบภัย 1,500 เตียงต่อวัน 
แต่หาก รพ.ในกทม.ได้รับผลกระทบน้ําท่วมก็จะส่งต่อผู้ป่วย
ไปยัง จ.ส่วนภูมิภาค  

 

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔  

หน้า ๒๙ 

 

- สธ.บุรีรัมย์ระดมทีมแพทย์ช่วยคนละโว้ 

        ผอ. รพ.บุรีรัมย์  ร่วมกับ สสจ.และหน่วยกู้ภัย จัดทีม
แพทย์ พยาบาล เครื่องมือ และเวชภัณฑ์ยา ไปตรวจรักษาผู้
ประสบอุทกภัยที่ จ. ลพบุรี เพื่อเยียวยาความเดือดร้อนให้
ผู้ประสบภัย 

- กลุ่มสื่อสารความ
เสี่ยงฯ ได้แจ้ง
ผู้บริหาร และ
เครือข่ายสื่อมวลชน
แล้ว 
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