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1. สถานการณ์สาธารณภัย 
 ข้อมูลต้ังแต่วันที่ 19 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2554 เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14 พ้ืนที่น้ําท่วมยังคงมีอยู่ 
2 จังหวัด คือ จ.นครราชสีมา และ จ.สุรินทร์ ไม่มีศูนย์อพยพ และการระบาดของโรค 

สรุปสถานการณ์สาธารณภัยประจําวนัที ่31 ตุลาคม 2554 เวลา 07.00 น 
ขนาดของศนูย์พักพิง จังหวัด อําเภอ 

(จํานวน) 
ตําบล 

(จํานวน) ใหญ ่ กลาง เล็ก 
กิจกรรมที่ดําเนินการ การระบาด

ของโรค 

นครราชสีมา 4 - ไม่ม ี ไม่ม ี 3 -ประสานงานกับ
นายอําเภอที่มีผู้เข้าพัก 

-พ่นเคมีกําจัดแมลงใน
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี อ.สคีิ้ว ใน
วันเสาร์ที่ 29 ต.ค.54
เพื่อเตรียมรับผู้อพยพ
จากรพ.ศรีธัญญา 

ไม่ม ี

สุรินทร ์ 14 118 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี รายละเอียดอยู่ข้อ 4 ไม่ม ี
 
2. สภาพอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ประจําวันที ่30 ตุลาคม 2554 เวลา 23.00 น.  

บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง 
 

3. ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ เขตตรวจสาธารณสุข 14 
แม้ว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา จะไม่มีฝนตกหนักแล้วก็ตาม แต่ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํายังคงเกินที่จะกักเก็บไว้

ได้ กรมชลประทานจึงยังคงต้องระบายน้ําทั้ง 5 อ่างเก็บน้ํา จึงอาจจะส่งผลให้พ้ืนทีท่ี่อยู่ติดแม่น้ํามูล ยังคงมีน้ําท่วมอยู่ 
ยกเว้น อ่างเก็บน้ําลํานางรอง ที่มีปริมาณน้าํเพียง 85% ดังตารางข้างล่าง 

ปริมาณน้ําในอ่างฯวันนี้  
(%ของความจุ) อ่างเก็บน้ํา 

31 ต.ค. 54 

ปริมาณน้ําทีร่ะบาย
ออกจากอ่าง 
(ล้าน ม3) 

ปริมาณน้ํา ที่รับได้อีก 
(ล้าน ม3) 

จุฬาภรณ์ (ชย) 103 1.00 0 
ลําตะคอง (นม) 112 1.48 0 



ปริมาณน้ําในอ่างฯวันนี้  
(%ของความจุ) อ่างเก็บน้ํา 

31 ต.ค. 54 

ปริมาณน้ําทีร่ะบาย
ออกจากอ่าง 
(ล้าน ม3) 

ปริมาณน้ํา ที่รับได้อีก 
(ล้าน ม3) 

ลําพระเพลิง (นม) 100 0.63 0 
มูลบน (นม) 111 2.78 0 
ลําแซะ (นม) 112 1.75 0 
ลํานางรอง (บร) 85 0 18 

   

4. การดําเนินกิจกรรมของ สคร.5 
วันที ่ กลุ่มที่ดําเนินกิจกรรม กิจกรรมที่ดําเนินการ 

28 ต.ค. 54 ศตม. 5.3 สุรินทร์ - ติดตามสถานการณ์ที่อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ปริมาณน้ํา
เริ่มลดลง มีบ้านเรือนน้ําท่วมขังรอบบริเวณบ้าน 
จํานวน 30 หลงัคาเรือน 
- ออกเยี่ยมชุมชน/รพ.สต.สะเอิง  ต.โพนครก  อ.ท่าตูม  
ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  
สาธารณสุขอําเภอท่าตูม รพ.ท่าตูม และ นคม.ที่ 5.3.3  
ท่าตูม 
- สนับสนุนรองเท้าบูธ สําหรับ นพ.สสจ.และคณะ 
จํานวน 15 คู่ , รองเท้าบูธสีดําสําหรับตํารวจตชด.ที่
ช่วยเหลือชาวบ้าน จํานวน 25 คู ่
- ยาทากันยุง จํานวน 168 หลอด 
- ออกรถเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ครั้ง 

30 ต.ค. 54 PHER สคร.5 ประสานข้อมูลเรื่องศูนย์
อพยพ กับทางจังหวัดนครราชสีมา 

มีผู้อพยพดังนี้ 
1. อ.ปากช่อง จํานวน 13 คน พักที่ศูนย์วิจัยข้าวโพด
และข้าวฟ่าง 
2. อ.วังน้ําเขียว จํานวน 8 คน พักที่ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต (คนชรา) 
3. อ.สีคิ้ว จํานวน 15 คน พักที่วัดเลิศนิมิต 
**หมายเหตุ มจีํานวนผู้อพยพอีกประมาณ 300 คน ที่
เข้าพักตามรีสอร์ทต่างๆ ของอ.วังน้ําเขียว  

31 ต.ค. 54 กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง - ตรวจจับการระบาดในพื้นที่ที่น้ําท่วม พบว่า ยังไม่มี
การระบาดในพื้นที่ 

31 ต.ค. 54 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ สคร.5 - วิเคราะห์ข่าว จํานวน 1 เรื่อง จาก 1 แหลง่ข่าว 
- จัดทําป้ายไวนิลเรื่อง “สุขบัญญัติ10ประการ” เพื่อ
เตรียมสนับสนนุให้สําหรับศูนย์อพยพ จํานวน 20 แผ่น 
ฝ่ายทาํข้อมูล กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สคร.5 


