
รายงานสถานการณน้ําทวม  
เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14 วันที่ 6 ตุลาคม 2554  
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา www.dpck5.com    
 
สถานการณ 
  ขอมูลพื้นฐาน เขตฯ14 ประกอบดวย 4 จังหวัดคือ นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ชัยภูม ิรวม 
88 อําเภอ ประชากรรวม 6.5 ลานคน จากวนัที่ 19 กันยายน ถึง   6  ตุลาคม 2554  เขตตรวจราชการ
สาธารณสุขที่ 14  สถานการณน้ําทวม 2 จังหวัด 20 อําเภอ 112  ตําบล  มีผูเสียชีวิต 6 ราย (  ชัยภูมิ 6 ราย) 
ในปจจุบนั จ.ชัยภูมิสถานการณคล่ีคลายแลว  คงเหลือเพียงจังหวดัสุรินทรที่อยูในภาวะน้ําทวม ใน 5 อําเภอ
คือ สําโรงทาบ ศรีณรงค ชุมพลบุรี เมือง และทาตูม รวม 16 ตําบล 89 หมูบาน ปจจบุันสถานการณดีขึ้นแลว 
ไมมีการตั้งคายอพยพแตอยางใด 

 
ตารางที่ 1 รายละเอียดพื้นทีท่ี่ถูกน้ําทวม ใน เขตฯ 14  จากวันที่ 19 กันยายน ถึง   6  ตุลาคม 2554 

จังหวดั อําเภอ ตําบล เสียชีวิต 
นครราชสีมา - ยังไมมีพื้นทีน่้าํทวม 0 
สุรินทร 5 14 0 
 เมือง เมืองที  ราม - 
 สําโรงทาบ สําโรงทาบ  เกาะแกว หนองฮะ - 
 ทาตูม บะ   - 
 

ชุมพลบุรี 
สระขุด  เมืองบัว ศรีณรงค  ชุมพลบุรี   
นาหนองไผ  และหนองเรือ - 

 ศรีณรงค ศรีสุข ตรวจ - 
บุรีรัมย - ยังไมมีพื้นทีน่้าํทวม - 
ชัยภูม ิ

15 
   98  ตําบล ไดรับความเดือดรอน 63487  ครัวเรือน 
126974 คน  6 

 เมือง ทุกตําบล 2 
 จัตุรัส ทุกตําบล 1 
 

บานเขวา 
บานเขวา ,ตลาดแรง, ลุมลําชี ,ชีบน, 
ภูแลนคา, โนนแดง - 

 หนองบัวระเหว ทุกตําบล 1 
 เนินสงา ทุกตําบล - 
 เทพสถิต วะตะแบก, หวยยายจิ๋ว, นายางกลัก ,บานไร, โปงนก - 
 หนองบัวแดง หนองบัวแดง,ชุมแสง        ถํ้าวัวแดง  นางแดด หนอง - 



จังหวดั อําเภอ ตําบล เสียชีวิต 
แวง     คูเมือง   ทาใหญ  ตําบลวังชมภ ู

 เกษตรสมบูรณ ทุกตําบล 1 
 ภักดีชุมพล บานเจียง เจาทอง วังทอง และตําบลแหลมทอง - 
 

คอนสาร 
คอนสาร ทุงพระ โนนคูณ หวัยาง ทุงลุยลาย ดงบัง ทุง
นาเลา ดงกลาง - 

 บานแทน ทุกตําบล 1 
 คอนสวรรค ทุกตําบล - 
 ภูเขียว ทุกตําบล - 
 ซับใหญ ทุกตําบล - 
เขต 14 20  112 6 
ขอมูลนครราชสีมา,บุรีรัมย.ชัยภูมิ,สุรินทร: รายงานสถานการณสาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ถึง 4 ตุลาคม 2554 
การดําเนินงานที่ผานมา 

1. ไดสนับสนุนสิ่งของใหจังหวัดแลวดังนี ้
ส่ิงสนับสนุน สสจ นม สสจ ชย สสจ บร สสจ สร คงเหลือ ณ 

 6 ตค. 54 
รองเทาบูท (คู) 880 1280 400 400 2,440 
เจลลางมือ (หลอด) 720 3,600 3,600 3,600 12,384 
ยาทากันยุง (หลอด) 2,160 7,200 7,200 8,064 3,840 
ผงปูนคลอรีน (กก.) - 50 - - 200 
ยาชุดน้ําทวม (ชุด) - 480 480 480 5,160 
คลอรีนหยดทพิย (ขวด)     200 
ยาพนยุง Cynoff-ZD (ลิตร)     175 
ยากําจดัแมลงวันไตรโครฟอส (กก)     350 
Deltamithin (ลิตร)     1,150 

 
 สนับสนุน รองเทาบูท สคร. 8    800 คู 
  สนับสนุนยาทากันยุง สคร. 2     720  ซอง 
 
 

2. จัดตั้ง war room ที่ สคร.5 และจัดทีมเฝาระวังสอบสวนโรค 2 ทีม ทีมพนยากําจัดพาหะนําโรค 2 ทีม 
ทีมสุขศึกษาประชาสัมพันธ 2 ทีม  



3. จัดทีมประสานงานในพื้นทีโ่ดยใช ศตม.ประจําจังหวดัตางๆมีบทบาทหนาที ่
3.1 เปนที่ stock สํารองของ logistics supply ตางๆ 
3.2 ใหเฝาระวังโรคเชิงรุกโดยรวมประชุม war room กับทางพื้นที่ ,ประสานงานกับ SRRT 

จังหวดั, การตดิตามขาวสารจากสื่อมวลชน ,การตรวจเยีย่มหาขาวจากศูนยอพยพตางๆ และ
หนวยแพทยเคลื่อนที่ 

3.3 เปนทีมพนยากําจัดพาหะนําโรคโดยดําเนนิงานรวมกับทาง อบต.และ รพ.สต.ในพื้นที่ โดย
กําหนดพนยุงทุก 7 วัน พนแมลงวันทุก 3 วนั 

3.4 ประเมินระบบสุขาภิบาล หองน้ํา หองครัว น้ํากิน น้ําใช ทกุวัน 
4. ซักซอมแผนบนโตะเกีย่วกับการดําเนนิการหากมีการตั้งศนูยอพยพ 
5. จัดเตรียมแฟมเฝาระวังโรคประจําศูนยอพยพ กรณีมีการตั้งศูนยอพยพ 
6. จัดเตรียมขอมลู เอกสาร ส่ือตางๆสําหรับการประชาสัมพันธและสื่อสารความเสี่ยง 
7. กรณีน้ําทวมบานเจาหนาที่ กาํหนดที่พกัสํารองใหที่บานพักราชการและอาคารสํานักงานฯบางสวน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แนวทางรายงานผูปวยดวยโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา 
 

ผูปวยมารับบริการที่หนวยแพทยในศูนยอพยพ 
 
 

มาดวยอาการดังตอไปนี ้
กลุมอาการ อาการทีพ่บบอย  หนวยแพทยควรดําเนินการ 
โรคทางเดิน
อาหาร 

อาเจียนมาก 
ถายเปนน้ํา 
ถายเหลวตั้งแต 3 ครั้ง/วัน 

-แจงศูนยประสานงาน 
-ทํา RSC 
-เก็บอาหารที่สงสัยในตูเย็น 
-ใหดื่มนํ้าเกลือแรปริมาณเทากับที่ถายหรืออาเจียนออกไป 

ไขเลือดออก ไขสูงติดตอกันหลายวัน เบ่ือ
อาหาร คลื่นไส อาเจียน ปวด
ทอง ทองอืด มีจุดเลือดออกตาม
ตัว อาจซึมหรือช็อค 

-แจงศูนยประสานงาน 
-เช็ดตัวลดไข 
-ปองกันยุงกัน 
-คนหาผูปวยรายอื่นในชุมชนในชวง 2-3 สัปดาหกอนหนานัน้ 
-สํารวจคาดชันคีวามชุกชุมลูกนํ้ายุงลาย คือ CI 

ไขออกผื่น ไขและมีผืน่ตามรางกาย อาจมีไอ 
นํ้ามูกรวมดวย 

-แจงศูนยประสานงาน 
-แยกผูปวยออกจากผูอ่ืนประมาณ 1 สัปดาห 
-แยกสิ่งของเครื่องใช 

ไขหวัดใหญ ไขสูง ไอ เจ็บคอ มีนํ้ามูก หายใจ
ลําบาก หอบ 

-แจงศูนยประสานงาน 
-แยกผูปวยประมาณ 1 สัปดาห 
-แยกสิ่งของเครื่องใช 
-ใหผูปวยสวมหนากากอนามยั 
-หากเปนกลุมเสี่ยง หญิงตั้งครรภ คนอวน ใหพบแพทย 
-หากไมใชกลุมเสี่ยงแตมีไขสูงติดตอกัน 2 วันหรือเริ่มมีอาการ
เหนื่อย แนะนําใหพบแพทย 
-คนใกลชิดใหสังเกตอาการตนเอง 1 สัปดาห ถาเริ่มปวยให 
ปฏิบัติเหมือนผูปวย 

ไขและการ
รับรูตวั
เปลี่ยนแปลง 

ไขสูงเฉียบพลนั ปวดศรีษะมาก 
การรับรูตัวเปลีย่นแปลง สับสน 
ซึม ชัก หมดสติ 

-แจงศูนยประสานงาน 
-แนะนําใหสงตอไป รพ เน่ืองจากอาจเปนโรคติดตอรายแรง 
-ระวังไมใหโดนน้ําลายหรือเสมหะผูปวย 

ไข ปวดนอง ไข ปวดนอง ตัวเหลือง  -แจงศูนยประสานงาน 
-พิจารณาใหการรักษาเบื้องตนดวย Doxycyclin 
-แนะนําใหสงตอไป รพ เน่ืองจากอาจเปนโรคติดตอรายแรง 

                                                         
 
 

แจงเจาหนาที่ระบาด 
รวบรวมขอมูลผูปวยจากทะเบียนจัดทํารายงานทุกวัน 

เก็บสิ่งสงตรวจกรณีโรคทางเดินอาหาร  
 
 

เจาหนาที่ระบาดออกสอบสวนโรค 
 
 

สรุปสถานการณโรคแจง ผอ ศูนย 
 
 
 
 
 
 



 
การดําเนินงานเฝาระวังสุขาภิบาล 

 
สํารวจวันละ ๒ ครั้ง เวลา ๙.๐๐ น และ ๑๕.๐๐ น 

 
 
 
 

สํารวจประเมินหองสุขาทุกแหง 
 
 
 

ประเมินโรงครัว 
 
 
 

การกําจัดขยะ ระบบระบายน้ํา 
 
 
 
 

สรุปสถานการณแจง ผอ ศูนยทุกวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบสํารวจการจัดการและเฝาระวังดานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมในศูนยอพยพ  

 
 

ลําดับ หัวขอการประเมิน มี ไมมี หมายเหต ุ
การสุขาภิบาลอาหาร 
    - สถานที่ปรงุประกอบอาหารสะอาดเปนระเบียบ    
    - อาหารปรุงสุกใหมทุกมื้อ    
    - สถานที่เก็บวัตถดุิบสาํหรบัปรุงประกอบวางสูงจากพื้น 60 ซม.    

1 

    - เศษอาหาร นํ้าทีล่างภาชนะมีการกําจดัเหมาะสม    
การจัดการน้ําสะอาด 
2.1 นํ้าดื่ม     
     - นํ้าดื่มบรรจุขวด    
     - นํ้าดื่มบรรจุขวดที่เทใสถงัน้ําและใสนํ้าแข็ง   มีการหยดคลอรีน (หยด

ทิพย) 
     - นํ้าประปา (Residual chlorine ≥ 0.2 ppm)   ชุดตรวจครอรีน 
2.2 นํ้าใช    
     - นํ้าประปาชุมชน (Residual chlorine ≥ 0.2 ppm)   ชุดตรวจครอรีน 

2 

     - นํ้าบริการจากหนวยงานตางๆ (Residual chlorine ≥ 0.2 ppm)   ชุดตรวจครอรีน 
การสุขาภิบาลที่อยูอาศัย 3 
     - มีพ้ืนที่นอนเหมาะสมกับจาํนวนคน ไมแออัด   1 คน/พ้ืนที่ 3 ตร.ม. 
การจัดการขยะมูลฝอย 
     - ทําความสะอาดภายในสถานทีห่รือหองพักอาศัยทุกวัน    
     - ทําความสะอาดบริเวณรอบสถานที่พักอาศัยทุกวัน    
     - ถังขยะหรอืที่ใสขยะเพียงพอ   ปองกันแมลงวนั/สัตวได 

4 

     - การเก็บขนขยะมูลฝอยออกจากคายอพยพทุกวัน    
การกาํจัดส่ิงปฏิกูลและนํ้าเสีย 
     - มีหองน้ําหองสวมเพียงพอ/เหมาะสม    
     - หองน้ําหองสวมมีการทําความสะอาดทกุวัน    
     - มีสบูเพียงพอสําหรับลางมือ    

5 

     - มีการระบายน้ําเสยีลงสูทอสาธารณะ หรอืบอซึม ไมมีนํ้าขัง    
การควบคุมแมลงและพาหะนําโรค 
6.1 ยุง    
     - มีการพนเคมี    
     - มีการใชยา/โลชั่นทากันยุงครอบคลุม    
6.2 แมลงวัน    
     - มีการพนเคมี    

6 

     - มีการปองกันแมลงวันตอมอาหาร เชน ฝาชี, ผาปดคลุม ฯลฯ    
 
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
ปญหาอุปสรรค
....................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
.......................... 

 
 
 
 
นางนันทนา แตประเสริฐ   นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
กลุมปฏิบัติการฯ   ผูรายงาน 
 



แนบทาย   
รายช่ือทีม เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในเขตอื่นๆ ดังนี ้
 6.1  ทีม เฝาระวังสอบสวนโรค 2 ทีม ๆละ 8 คน เพื่อดําเนินการ 7 วันตอทีม 
ทีมที่ 1  
หัวหนาทีม    
1. นางนันทนา       แตประเสริฐ         ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ      หมายเลขโทรศัพท   085 – 6116728      ขนาดเสื้อ เบอร  XL 
ทีมปฏิบัติการ 
2. น.ส.จันทรา       กฤษณสุวรรณ        ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ      หมายเลขโทรศัพท   086 - 8750797    ขนาดเสื้อ เบอร  XXL 
3. นายธนเดช         สัจจวัฒนา             ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ      หมายเลขโทรศัพท    080 - 7299455    ขนาดเสื้อ เบอร  XL 
4. นายวิจิตร           โกสละกิจ             ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ       หมายเลขโทรศัพท    089 - 2801599    ขนาดเสื้อ เบอร  L 
5. นายวิวัฒน         สังฆะบุตร              ตําแหนง นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ        หมายเลขโทรศัพท   0847881404       ขนาดเสื้อ เบอร   L 
6. นางสาวสุทา      โนมขุนทด             ตําแหนง จพง.สาธารณสุข         หมายเลขโทรศัพท  0899474784         ขนาดเสื้อ เบอร   L                       
7. นายบําเพ็ญ        เกงขุนทด              ตําแหนง จพง. สาธารณสุขชํานาญงาน     หมายเลขโทรศัพท       087 - 9610536    ขนาดเสื้อ เบอร  XL 
8. นาย โยธิน        ชิดโคกสูง               ตําแหนง พนักงานขับรถยนต  (รถตู)        หมายเลขโทรศัพท       081-0713214      ขนาดเสื้อ เบอร   L 
  
หัวหนาทีม  ( 2 ) 
1. นางกาญจนา      ยังขาว                  ตาํแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการพิเศษ   หมายเลขโทรศัพท   081 - 9760141    ขนาดเสื้อ เบอร  L 
ทีมปฏิบัติการ 
2. นายประดิษฐ      ทองจุน              ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ   หมายเลขโทรศัพท       089 - 8655564    ขนาดเสื้อ เบอร  XXL  
3. นายวีระพงษ      เรียบพร              ตําแหนง นวก.สาธารณสุข                     หมายเลขโทรศัพท      085- 8536692      ขนาดเสื้อ เบอร   L  
4. นายชาญชัย        อาศัยรม             ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ    หมายเลขโทรศัพท       089 - 2801599    ขนาดเสื้อ เบอร  XL 
5. นายสุพุฒิ           ปนนิกร              ตําแหนง จพง. สาธารณสุขชํานาญงาน    หมายเลขโทรศัพท       089 - 5801340   ขนาดเสื้อ เบอร  XL 
6.นางสาวสุรัสวดี พยัคฆไธสง         ตาํแหนง นักเผยแพร                               หมายเลขโทรศัพท       081- 0629155      ขนาดเสื้อ เบอร   M 
7.นายนรินทร   พรหมสมบูรณ         พนักงานขับรถยนต (รถตู)             หมายเลขโทรศัพท     087-2466729       ขนาดเสือ้ เบอร L 
 
 6.2 ทีม พนเคมีกําจัดแมลงพาหะนําโรค  2 ทีม ๆละ 8 คน เพื่อดําเนนิการ 7 วันตอทีม 
ทีมท่ี 1 
หัวหนาทีม 
1. นายดอกรัก      ฤทธิ์จีน                  ตําแหนง จพง.สาธารณสุขอาวุโส              หมายเลขโทรศัพท  089 - 8484711         ขนาดเสื้อ เบอร   XXL 
ทีมปฏิบัติการ 
2. นายสวัสดิ์        จาพิชม               ตําแหนง พ. ปฏิบัติการควบคุมพาหะนําโรค    หมายเลขโทรศัพท                              ขนาดเสื้อ เบอร   L 
3. นายมนตรี        แกวทอง             ตําแหนง พ. ปฏิบัติการควบคุมพาหะนําโรค    หมายเลขโทรศัพท                              ขนาดเสื้อ เบอร   L 
4. นายไตรสรณ     ใจคุณ                ตําแหนง พ. ปฏิบัติการชันสูตรโรค                  หมายเลขโทรศัพท                              ขนาดเสื้อ เบอร   L 
5. นายชูชาติ         ภูหมื่นไวย          ตําแหนง พ. ปฏิบัติการควบคุมพาหะนําโรค   หมายเลขโทรศัพท                              ขนาดเสื้อ เบอร   L 
6. นายกฤศ            เรียงไธสง          ตําแหนง นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ              หมายเลขโทรศัพท      081-0768029       ขนาดเสื้อ เบอร   L 
7. นายสมชาย        งอกเงิน             ตําแหนง  พ.  ขับรถยนต  (รถ 4 ประตู)           หมายเลขโทรศัพท                              ขนาดเสื้อ เบอร   L 
 
ทีมท่ี 2 
หัวหนาทีม 
1. นาย เดชาธร    วงหิรัญ     ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  หมายเลขโทรศัพท 087-9064856   ขนาดเสื้อ เบอร   L 
   ทีมปฏิบัติการ 
2. นายบัญชา ทองคําขาว     ตําแหนง พ.  ขับรถยนต                                  หมายเลขโทรศัพท                                          ขนาดเสื้อ เบอร   L 
3. นายสมพงษ  โสภณ        ตําแหนง พ.  ขับรถยนต                                   หมายเลขโทรศัพท                                          ขนาดเสื้อ เบอร   L 



4. นายภุชงค  ประสพหมู    ตําแหนง พ. ปฏิบัติการทดลองพาหะนําโรค   หมายเลขโทรศัพท                                          ขนาดเสื้อ เบอร  XL 
5. นายปญญา  คงมะกล่ํา     ตําแหนง พ. ปฏิบัติการทดลองพาหะนําโรค   หมายเลขโทรศัพท                                          ขนาดเสื้อ เบอร  XL 
6. นายเฉลิมพล  ชองแวน    ตําแหนง แมบาน                                             หมายเลขโทรศัพท                                          ขนาดเสื้อ เบอร   M 
7. นายเชษฐ   ศาสตรใหม ตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทยชานาญการ หมายเลขโทรศัพท                                          ขนาดเสื้อ เบอร   L 
8. นายสุพรรณ    ผิวผา         ตําแหนง พ. ขับรถยนต   (รถ 4 ประตู)           หมายเลขโทรศัพท     085-7695329               ขนาดเสื้อ เบอร   L 
 
เพิ่ม พาหนะ รถปกอัพ  บรรทุกเครื่องพน 2  คัน(รถ 6 ลอ ,วัคซีน)  วิทยุส่ือสาร  มี 3  เครื่อง  คล่ืนความถี่ที่ใช  
155.75  และ  155.25   เรือ 2 ลํา เสื้อชูชีพ 20 ตัว  และวัสดุอุปกรณ (รองเทาบูท,เจล,ยาทากันยุง,ไฟฉาย,ชุดยา
รักษาโรค,ยาชดุน้ําทวม,มุงชบุ,หยดทพิย) 
 
6.3 ทมีขอมูลและเฝาระวังสถานการณ  2 ทีม ๆ ละ 2 คน  เตรียมในพืน้ที่ และเฝาระวัง oncall   
ทีมที่ 1  
       1. นส.สุทธิลักษณ     หนูรอด      ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ      หมายเลขโทรศัพท                          ขนาดเสื้อ เบอร  M 
         2. นางสุพาพร แสนศรี                ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                หมายเลขโทรศัพท                        ขนาดเสื้อ เบอร  L 
 
ทีมที่ 2 
      1. นางเฉลิมพร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ตําแหนง นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ  หมายเลขโทรศัพท   081 - 9011056 ขนาดเสื้อ เบอร   M  
        2. นายกุศล ชื่นเมืองปก      ตําแหนง จพง. สาธารณสุขชํานาญงาน     หมายเลขโทรศัพท                              ขนาดเสื้อ เบอร  XL 
 
 
 
 


