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เร่ืองที่ 1  
ข้อปฏิบัตใินการเข้าบ้านหลังน า้ท่วม 

 
อ.สรายทุธ ทรพัย์สขุ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 
Sarayut.S@chula.ac.th 

 
Check list รายการท่ีต้องท า 

 
1.ตอนเข้าบ้าน 

1. ตรวจสอบความแข็งแรงของประตรัูว้ท่ีโดนน า้พดั อาจหลุด
จากราง อาจล้มลงมาเป็นอนัตราย 

2. ตรวจสอบความแข็งแรงของต้นไม้ ก่ิงไม้ตาย เพราะอาจหกั 
และ หลน่เป็นอนัตรายได้ 

3. ระมดัระวงัการล่ืนล้มจากโคลนและตะไคร่น า้ 
4. ระมดัระวงัอนัตรายจากขยะมีคม เช่น แก้ว สงักะสี ตะป ูท่ี

อยูใ่นกองขยะและใต้โคลน 
5. ระมดัระวงัอนัตรายจากสารเคมีตกค้าง อาจมาจากสารเคมี

ท่ีหกออกมา เชน่ น า้ยาล้างห้องน า้ 
6. ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างบ้าน กรณีบ้านไม้

ขนาดเล็ก ท่ีอาจได้รับผลกระทบจากคล่ืนและน า้หนกัน า้ 
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7. ระวงัสตัว์อนัตรายท่ีอาจหนีน า้มาหลบซอ่นในท่ีท่ีคาดไมถ่ึง 
8. ตรวจสอบไฟฟ้าร่ัวในบริเวณท่ีมีน า้ขงั เคร่ืองมือง่ายๆ คือ ใช้

ไขควงตรวจกระแสไฟฟ้าตอ่ด้วยด้ามไม้...ไฟฟ้าร่ัวจะมีรัศมี 
ไมเ่กิน 1 เมตร 
 

2.ตอนท าความสะอาด ใช้งานอุปกรณ์ 
1. ระวงัการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองหรือเชือ้ราจากคราบแห้ง 

เวลาปัดกวาด (ควรสวมหน้ากากอนามยัและแวน่ตา) 
2. ไม่เปิดป๊ัมน า้ประปาใช้ในทันที (ควรให้ช่างตรวจสอบก่อน 

เพราะป๊ัมท่ีแช่น า้อาจเสียแล้วส่งผลให้ไฟฟ้าช็อต ควรซือ้
ใหม่) หรืออาจยกเลิกการใช้ป๊ัมโดยต่อท่อจากท่อประปา
โดยตรงก่อน 

3. บ้านท่ีมีถังเก็บน า้ใต้ดิน ควรตรวจสอบว่า น า้เข้าไปในถัง
หรือไม ่ถ้าเข้าให้ตอ่ทอ่จากทอ่ประปาโดยตรงก่อน 

4. บอ่ส้วมแบบถงัซมึ ไมมี่ปัญหาหลงัน า้ลดแล้ว 
5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าวา่ มีสว่นท่ีถกูน า้ทว่มหรือไม ่ 

ถ้ามี ควรถอดท าความสะอาดก่อนเดินระบบไฟ ระวงัการใช้
ปลัก๊ไฟท่ีอาจมีสตัว์จ าพวกแมลงเข้าไปอาศยัอยู่ เพราะอาจ
ท าให้ไฟฟ้าช็อต 
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6. เปิดประตูหน้าต่างให้มากท่ีสุด และทิง้ไว้หลายๆ วัน เพ่ือ
ระบายกลิ่น ฝุ่ นละออง และเชือ้รา 

7. งดใช้เคร่ืองปรับอากาศในระยะแรก เพ่ือระบายอากาศให้
มากท่ีสดุ 

8. งดใช้เคร่ืองปรับอากาศท่ีถกูน า้ท่วมโดยเด็ดขาด และควรให้
ชา่งมาตรวจสอบก่อน 

 
3.ตอนปรับปรุงซ่อมแซม 

1. หลังล้างท าความสะอาดแล้ว ต้องปล่อยให้แห้งสนิทเป็น
เวลานาน เพราะความชืน้จะคงอยู่ในวสัดกุ่อสร้าง เช่น ปนู
ฉาบ อิฐก่อ ช่องท่อ (อาจต้องเจาะรูเพ่ือช่วยระบาย) เป็น
เวลานาน โดยเฉพาะเม่ือไมถ่กูแดด 

2. หากไมร่อให้ความชืน้ระเหย วสัดท่ีุใช้ใหมอ่าจเสียหายได้ 
3. หลีกเล่ียงการใช้สียืดหยุ่น ประเภทโพลีเมอร์ อีพอกซ่ี 

ซิลิ โคน เ ม่ือความชืน้ยังไม่หมดไป เพราะจะยิ่งไปกัก
ความชืน้ให้ระเหยออกไมไ่ด้ 

4. วัสดุประเภทไม้ท่ีบิด โก่ง อาจต้องรอสักพัก เพ่ือประเมิน
ความเสียหาย อาจไมต้่องเปล่ียนใหมห่มดก็ได้ 

 
สรุปต้องใจเย็นๆ ครับ 
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เร่ืองที่ 2 การตรวจสอบระบบไฟฟ้า 
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ หลังน า้ลด 

 
ผศ.ดร.สคุคเณศ ตงุคะสมิต ภาควิชาฟิสิกส์ 

ทีมช่าง งานพฒันาและบริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ และ 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ 

 
คูมื่อนีจ้ดัท าขึน้เพ่ือเป็นการแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ 

ในการช่วยเหลือผู้ ท่ีประสบอทุกภยั และก าลงัจะกลบัเข้าบ้านหลงัจาก
น า้ลดแล้ว ในการเตรียมตัวท่ีเข้าบ้านและอยู่อาศัยอย่างปลอดภัย
เช่นเดิม เคร่ืองใช้ไฟฟ้าตา่งๆ ท่ีถกูน า้ท่วม จมน า้ ไม่จ าเป็นจะต้องหาซือ้
ใหมท่ัง้หมด หรือทิง้ของเก่าทัง้หมดเพ่ือเป็นขยะ หากมีทกัษะทางช่างนิด
หน่อย ก็อาจอาศยัข้อมูลในคู่มือ ซ่อมแซมแก้ไข ให้กลบัมาใช้งานได้
ดงัเดิม ประหยดัคา่ใช้จ่าย ลดการสร้างขยะท่ีไม่จ าเป็น หากคิดว่าไม่
สามารถท าเองได้ ขอให้ปรึกษาช่างผู้ช านาญในการซ่อมแซมแก้ไข มีสต ิ
คดิถึงความปลอดภยัไว้เสมอ  
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อุปกรณ์ขัน้ต้นท่ีควรมี/เตรียมไว้ ก่อนเข้าบ้านหลังน า้ท่วม 
1. ไขควงเช็คไฟฟ้า  
2. มิเตอร์วดัไฟฟ้า (ถ้าใช้เป็น)  
3. ไขควงแบนและแฉก ขนาดตา่งๆ  
4. รองเท้ายาง หรือ รองเท้าท่ีแห้ง  
5. ผ้าแห้งหรือถงุมือยาง (ถ้ามีจะปลอดภยัมาก)  
6. เคร่ืองเป่าลม (blower) หรือเคร่ืองเป่าผม  
7. เทปพนัสายไฟ  
8. คีมหรือมีด  
9. เตรียม สต!ิ  
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ท่ีร้ัว ก่อนเข้าบ้าน 
 

1. ตรวจสอบประตูท่ีเป็นโลหะ ว่ามีไฟฟ้าร่ัวหรือไม่ โดยใช้   
ไขควงวดัไฟ หลีกเล่ียงการจบัสว่นท่ีเป็นโลหะในขณะยืนแชน่ า้  

2. ตรวจสอบระดับน า้ว่าเคยท่วม สวิตช์อออด กระดิ่งไฟฟ้า
ประต ู ชดุเล่ือนประตไูฟฟ้า หรือ ไฟส่องสว่างหน้าประตหูรือไม่ 
อาจเป็นท่ีมาของไฟฟ้าร่ัวได้  

3. หากต้องสมัผัสประตูท่ีเป็นโลหะ และแน่ใจว่าไม่ได้ตดัไฟฟ้า 
ควรสวมถุงมือยาง หรือ ใช้ผ้าแห้งจับสัมผัสส่วนที่เป็น
โลหะ  

4. เม่ือเข้าบ้านได้แล้ว ควรตัดไฟฟ้าที่แผงไฟฟ้าหลักทันที ก่อน
ตรวจสอบตอ่ไป  

5. เม่ือน า้ลดจนแห้ง สวติช์ออด กระดิง่ไฟฟ้าประต ูต้องตรวจสอบ
การลัดวงจรภายใน ถอดออกมาเป่าให้แห้ง หรือเปล่ียนใหม ่ 
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ปล๊ักไฟ สวิตช์ไฟ โดนน ้าท่วมขัง 
 

 
 

1. ตัดระบบไฟฟ้าหรือยัง ตรวจสอบท่ีแผงจ่ายไฟฟ้าว่าสับ       
คทัเอาท์หรือเบรกเกอร์ลงหรือยงั ถ้าท่ีบ้านติดเคร่ืองตดัไฟฟ้าร่ัว 
ให้สงัเกตดวู่ามีการตดัไฟจากเคร่ืองหรือไม่ ก่อนลงมือท างาน
ต้องตัดไฟฟ้าก่อนเสมอ!  

2. ขณะท าการตรวจสอบต้องสวมรองเท้ายางชนิดหนา ไม่ควร
ยืนอยูใ่นน า้หรือท่ีชืน้แฉะ  

3. ตรวจดูด้วยสายตา  
 เช็คน า้ซมึในทอ่ร้อยสาย  

 ตรวจดสูายไฟวา่ช ารุดหรือไม่  

 เช็คภายในปลัก๊ไฟวา่มีน า้ขงัหรือไม่  
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4. ถอดฝาครอบปล๊ักไฟท าความสะอาดน า้ภายในกล่อง ถ้ามี 
เช็ดให้แห้ง  

5. ถอดตัวเต้าเสียบ ออกจากสายไฟ สะบดัน า้ท่ีอาจอยู่ด้านใน 
น าไปตากแดด ซกั 1-2 ชัว่โมง หรือเป่าแห้ง โดยใช้เคร่ืองเป่า
ลม (blower) หรือเคร่ืองเป่าผม หากสามารถใช้ไฟฟ้าจากส่วน
อ่ืนของบ้านท่ีไม่โดนน า้ท่วม เช่น จากชัน้ 2 (กรณีสามารถตดั
ไฟฟ้าเฉพาะชัน้ลา่งได้) 

6. ใช้แปรงท าความสะอาดตัวปล๊ักในกรณีมีตะไคร่น า้เกาะ หรือ
เกิดสนิมเขียว เพราะอาจท าให้เกิดการลดัวงจร ไหม้ได้ใน
ภายหลัง อาจใช้สเปรย์ล้างหน้าสัมผัส (contact cleaner 
spray) ชว่ยได้  

7. ท าปล๊ักไฟให้แห้งในส่วนของเบ้าหรือกล่องท่ีติดผนงั ประกอบ
สายไฟกลบัเข้าเต้าเสียบ ประกอบปลัก๊ไฟเข้ากลอ่งตามเดมิ  

8. ใช้เคร่ืองมือวัดไฟฟ้า (ถ้ามี) จะต้องไม่ลัดวงจร (ความ
ต้านทานมากๆ) ก่อนจา่ยไฟปกต ิ 

9. ทดลองจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าปลั๊ก  ใช้ไขควงวัดไฟวัดดู 
หลอดไฟท่ีไขควงต้องติดเวลาวดั ท่ีรูใดรูหนึ่ง และ ไม่ติดท่ีอีกรู
หนึง่  
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10. ท าข้อ 3 ถงึข้อ 9 เช่นนีกั้บทุกปล๊ักไฟท่ีน า้ท่วม สวิตช์ไฟท่ีถกู
น า้ท่วมก็ท าเช่นเดียวกัน แต่อาจใช้เวลาในการท าให้ด้านใน
สวิทช์แห้งนานกวา่  

11. ปรึกษาช่างไฟฟ้าผู้ช านาญ ถ้าไมส่ามารถท าได้ หรือท าแล้วยงั
มีการตดัไฟ หรือมีกลิ่นไหม้  
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ตู้แช่, ตู้เยน็ โดนน ้าท่วมขัง 
 

ก่อนลงมือท างานต้องถอดปล๊ักไฟฟ้าก่อนเสมอ!  
1. ล้างท าความสะอาดภายในและภายนอกตัวเคร่ืองตู้ แช ่

ตู้ เย็น ถอดแผงชัน้วางตา่งๆ กล่อง ท่ีท าน า้แข็ง ลิน้ชกัใส่ผกั 
ออกท าความสะอาด ตากแดดให้แห้ง อาจจดไว้ว่าชิน้ส่วนไหน
ถอดออกมาจากท่ีใด  

2. ในกรณีท่ีน า้เข้าฉนวนหรือแผงโฟมรอบตู้  (กรณีท่วมมาก หรือ
ตู้เย็นลอยน า้) อาจใช้เวลาเป็นสปัดาห์ในการท าให้แห้งสนิท  

3. ตรวจเช็คสายไฟ และ ปล๊ักตัวผู้ ว่าช ารุดหรือไม่ เปล่ียน
ปลัก๊ถ้าช ารุด  

4. ถอดแผงฝาครอบระบบท าความเย็นด้านหลงั ระวังสัตว์
อันตราย เชน่ ง ูตะขาบท่ีอาจเข้าไปหลบน า้ด้านหลงั  

5. เช็ดท าความสะอาดขัว้คอมเพรสเซอร์ (compressor) และ
อปุกรณ์ข้างเคียงให้แห้งสนิทและถอดดดู้านหลงัเคร่ืองว่ามีน า้
ขงัหรือไม ่(ถ้ามีท าให้แห้งและสะอาด) เน้นท่ีขัว้ไฟฟ้าตา่งๆ  

6. เช็คอุปกรณ์ทัง้หมดในตู้ เย็นท าให้แห้งสนิท เช่น ขัว้
หลอดไฟ เช็ดให้แห้ง หลอดไฟถอดท าความสะอาดและตดัตวั
ควบคมุอณุหภมูิในตู้เย็น  

7. เปิดตู้  ตากแดดให้แห้งประมาณ 1-2 วัน ขึน้อยู่กับ
สภาพแวดล้อม อาจหาก้อนถ่านใสไ่ว้เพ่ือชว่ยขจดักลิ่น  
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8. ตู้เยน็ท่ีควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สมควรเรียกช่างผู้
ช านาญ  

9. ประกอบทุกอย่างกลับเข้าท่ี ทดลองเปิดเคร่ือง ถ้าไม่มี

ความเยน็เรียกช่างผู้ช านาญ สง่ซอ่ม  
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เคร่ืองปรับอากาศ โดนน ้าท่วม 
 

ก่อนลงมือท างานต้องตัดไฟฟ้าก่อนเสมอ! ปลดเบรคเกอร์  
1. เช็คไฟก่อนว่ามีไฟหรือไม่ (ปิดเบรกเกอร์) โดยใช้ไขควงเช็คไฟ  
2. ล้างเช็ดท าความสะอาดภายนอก  
3. ถอดน๊อตฝาครอบด้านหลงัออกมาจะเห็นอปุกรณ์ภายใน  
4. ขณะถอดแผงฝาครอบระบบท าความเย็นด้านหลัง  ระวัง

สตัว์อนัตราย เชน่ ง ูตะขาบท่ีอาจเข้าไปหลบน า้ด้านหลงั 
5. ถอดฝาครอบคอมเพรสเซอร์ (compressor) ท าความสะอาด

ขัว้คอมเพรสเซอร์ให้แห้งสนิท หรือใช้เคร่ืองเป่าลม (blower) 
หรือเคร่ืองเป่าผม  

 ท าความสะอาดอปุกรณ์ข้างเคียงเช็ดแล้วทิง้ไว้ให้แห้ง  

 หมุนใบพัดลมว่าเกิดการติดขัดหรือไม่ ถ้าติดขดัใช้
น า้มนัไล่ความชืน้ เช่น Sonax ฉีดท่ีแกนหมนุมอเตอร์ 
ถ้าฉีดแล้วไม่หมุน หรือมีเสียงดงัขณะหมนุ เรียกช่าง
แอร์  

 จุดต่อสายไฟทุกส่วน ตรวจสอบเช็ดให้แห้ง ดูความ
เรียบร้อย  

6. ประกอบอปุกรณ์ตา่งๆ เข้าท่ีเดมิ  
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7. ตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ เช่น ท่อทองแดง ถ้า
ช ารุดให้เรียกชา่งแอร์  

8. ถ้าอุปกรณ์ทัง้หมดสมบูรณ์เปิดใช้งานได้ ถ้าไม่เย็นเรียกช่าง
แอร์ สง่ซอ่ม  
 

 
 

หมายเหต ุคอยล์ร้อน คือ อปุกรณ์ที่อยู่นอกอาคาร หรือ ชุด
คอมเพรสเซอร์นอกบา้น 
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ป๊ัมจ่ายน ้า โดนน ้าท่วม 
 

  
 
ก่อนลงมือท างานต้องตัดไฟฟ้าก่อนเสมอ! ปลดเบรคเกอร์  

1. ตรวจสอบเบรกเกอร์ว่าตัดไฟฟ้าแล้วหรือยงั ถ้าตดัแล้ว เปิดฝา
ครอบป๊ัม  

2. ตรวจสอบสายไฟ ขัว้ไฟฟ้า ท่ีเข้าป๊ัมน า้  
3. ท าความสะอาดมอเตอร์ เป่าให้แห้งโดยใช้เคร่ืองเป่าลม 

(blower) หรือเคร่ืองเป่าผม หรือสเปรย์ไล่ความชืน้ เช่น Sonax 
หรือ contact cleaner spray  

4. ถอดฝาครอบชุดสวิตซ์แรงดันและท าให้แห้งหรือใช้สเปรย์
ไล่ความชืน้ เน้นท่ีขัว้ไฟฟ้า หากมีคราบตะไคร่ หรือ สนิมเขียว 
ให้ขดัออกด้วยแปรง เป่าหรือเช็ดให้แห้ง  
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5. ทดสอบการหมุนของแกนมอเตอร์โดยใช้ไขควงแบนว่าหมุน
หรือไม ่ 

 ถ้าหมุน ประกอบกลับและเช็คไฟฟ้าร่ัวท่ีฝาครอบ 
ทดลองเปิดใช้งาน  

 ถ้าไม่หมุนเรียกช่างผู้ช านาญ สง่ซอ่ม  
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เคร่ืองซักผ้า โดนน ้าท่วม 
 

 
 

ก่อนลงมือท างานต้องถอดปล๊ักไฟฟ้าก่อนเสมอ!  
เคร่ืองซกัผ้ามีอยู ่3 ชนิด  

 ฝาบนอตัโนมตั ิ 

 ฝาบนก่ึงอตัโนมตั ิอาจมีถงัป่ันแยกตา่งหาก  

 ฝาหน้า  
1. ล้างท าความสะอาดถงัซกัผ้าและตวัเคร่ืองภายนอก ถงัซกั ถงั

ป่ัน  
2. ขณะถอดแผงฝาครอบตัวถัง ระวงัสตัว์อนัตราย เช่น ง ูตะขาบ

ท่ีอาจเข้าไปหลบน า้ด้านหลงั  
3. ตรวจสายไฟฟ้าของตวัเคร่ือง  
4. เช็คสายพาน ถ้าเป่ือยแตก เปล่ียนโดยชา่งผู้ช านาญ  
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5. มอเตอร์ถังซัก ถังป่ัน (ถ้ามี) ท าให้แห้งใช้เคร่ืองเป่าลม 
(blower) หรือเคร่ืองเป่าผม และสเปรย์ไลค่วามชืน้ ท าให้แห้ง  

6. สวิตซ์ควบคมุ (ปุ่ มกดตา่ง ๆ) ท าความสะอาดขัว้สายไฟ สนิม
เขียว ตะไคร่ ท าให้แห้ง  

7. ท าความสะอาดท่อน า้ทิง้ของเคร่ืองซกัผ้า  
8. ทดสอบเคร่ืองซักผ้า ถ้าไม่ท างานตามปกติ เรียกช่างผู้

ช านาญ สง่ซอ่ม  
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รถยนต์จอดแช่น ้า หรือจอดหนีน ้าไว้ 
 

1. ถ้ารถจอดจมน า้ทัง้คนั ท่วมถึงระดบัเคร่ืองยนต์ ห้ามสตาร์ท
เดินเคร่ืองเด็ดขาด ให้ลากหรือยกเข้าอู่หรือศนูย์บริการเพียง
กรณีเดียว  

2. หากท่วมไม่มาก ไม่เข้าเคร่ืองยนต์ ก่อนอ่ืนให้ถอดขัว้
แบตเตอร่ีออก ท าความสะอาดขัว้แบตเตอร่ีและขัว้ต่อ 
ตรวจสอบระดบัน า้กลัน่ในแบตเตอร่ี  

 
 

3. ตรวจสอบระดับน า้ที่ ท่วมรถ โดยดูจากคราบท่ีตวัถังหรือ
ประตูรถ ถ้าไม่แน่ใจเร่ืองระดบัน า้ท่ีท่วมรถ ไม่ควรสตาร์ท
รถยนต์เด็ดขาด เพราะน า้อาจเข้าเคร่ืองยนต์ทางช่องวดัระดบั
น า้มนัเคร่ือง  
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4. หลงัน า้ลด ควรเปล่ียนถ่ายของเหลวทุกอย่างท่ีอาจปนเปือ้น
น า้เสียได้  

 น า้มนัเคร่ือง  

 น า้มนัเกียร์ ATF  

 น า้มนัเฟืองท้าย  

 น า้มนัเบรก  

 น า้มนัพวงมาลยัเพาเวอร์ หากสีเปล่ียนหรือขุน่  

 น า้หลอ่เย็น –coolant หากสีเปล่ียนหรือขุน่  
5. รถท่ีแช่น า้เกินระดบัคร่ึงล้อไว้นาน ควรเปล่ียนผ้าเบรก เพราะ

อาจร่อนหรือยุย่เม่ือใช้งานจริงได้  
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6. ควรน ารถเข้าศูนย์บริการ เพ่ือตรวจสภาพหลงัลยุน า้หรือแช่น า้ 
เพ่ือประเมินสภาพความเสียหาย ก่อนน ากลบัไปใช้งานแบบ
ปกต ิ 

7. รถยนต์ท่ีจอดหนีน า้ไว้ อาจมีปัญหาเร่ืองแบตเตอร่ีเวลาน ารถ
กลับมาใช้งานอีกครัง้ หากสตาร์ทแล้วไม่ติดและไม่มีเสียง 
สันนิษฐานว่าแบตเตอร่ีอาจหมดหรืออ่อน  ใช้มิเตอร์วัด
แรงดนัไฟฟ้า หากต ่ากว่า 9 volts อาจเป็นปัญหาได้ เปล่ียน
หรือน าแบตเตอร่ีไปชาร์ตไฟใหม่ ท่ีร้านขายแบตเตอร่ีหรือ
ศนูย์บริการ อาจลองพว่งแบตเตอร่ีกบัรถคนัอ่ืนด ู 
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เร่ืองที่ 3 
การฟ้ืนฟูระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังน า้ลด 

 

ผศ.ดร.แนบบญุ หนุเจริญ 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 

naebboon.h@chula.ac.th 
 

การฟื้นฟูระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังน า้ลด ประกอบด้วยหัวข้อ
ตอ่ไปนี ้

1. การตรวจสอบระบบไฟฟ้าก่อนจ่ายไฟกลับเข้าสู่ระบบ
ตามปกต ิ

2. การตรวจสอบแก้ไขสวิตช์และปล๊ักไฟจมน ้า 
3. การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน อาคาร 
4. การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 

 
1. การตรวจสอบระบบไฟฟ้าก่อนจ่ายไฟกลับเข้าสู่ระบบตามปกต ิ

ในการเข้าไปปฏิบตัิการฟืน้ฟูตามขัน้ตอนท่ี 1-4 ต่อไปนี ้ ถึงแม้
จะตดัไฟฟ้าแล้ว แตเ่พ่ือความปลอดภยัจากอนัตรายของไฟฟ้า การสวม
รองเท้ายางและถุงมือยาง เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะกรณีท่ี
พืน้บ้านเป็นพืน้ดนิ หรือพืน้ท่ีท่ีมีความชืน้ของพืน้สงู 

 
 
 

mailto:naebboon.h@chula.ac.th
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ขัน้ตอนที่ 1: ในกรณีท่ีได้ท าการ OFF เซอร์กิตเบรกเกอร์หลกั 
หรือยกสะพานไฟ (คทัเอาท์) ของบ้าน อาคาร หรือโรงงาน ไว้แล้ว ให้
ข้ามไปขัน้ตอนท่ี 2 ได้เลย 

ในกรณีท่ี เซอร์กิตเบรกเกอร์หลกั หรือสะพานไฟ (คทัเอาท์) ยงั 
ON ไว้อยูต่ัง้แตท่ี่โดนน า้ทว่ม มีข้อควรปฏิบตัดิงันีคื้อ 

 ห้ามน าเดก็เข้ามาในบริเวณนัน้โดยเดด็ขาด! 

 เพ่ือความปลอดภยั ควรตดิตอ่การไฟฟ้าให้ส่งเจ้าหน้าท่ี
มาช่วยท าการ OFF เซอร์กิตเบรกเกอร์หลัก หรือยก
สะพานไฟ (คทัเอาท์) ของบ้าน อาคาร หรือโรงงาน 

 แต่หากมีความจ าเป็นท่ีไม่สามารถให้เจ้าหน้าท่ีการ
ไฟฟ้ามาช่วยเหลือได้ และต้องท าการ OFF เซอร์กิต
เบรกเกอร์หลกั หรือยกสะพานไฟ (คทัเอาท์) ของบ้าน 
อาคาร หรือโรงงาน ด้วยตนเอง เวลาเข้าไปปฏิบตัิงาน
ในบ้าน อาคาร หรือโรงงาน เพ่ือตัดไฟฟ้า มีข้อควร
ปฏิบตัดิงันีคื้อ 
1) เวลาเข้าไปปฏิบตัิงานควรมีผู้ ใหญ่เข้าไปด้วยกัน

อย่างน้อยอีก 1 คน เพ่ือคอยช่วยเหลือ เฝ้าระวัง 
กรณีฉกุเฉินจะได้ร้องขอความชว่ยเหลือได้ทนั 
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2) หากทราบว่าปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีจมน า้อยู่
ต าแหน่งไหนบ้าง ไม่ควรเข้าใกล้ในระยะ 2 เมตร 
เพ่ือป้องกนัอนัตรายจาก “ไฟดดู”  

3) ควรยืนบนเก้าอีพ้ลาสติกท่ีแห้ง และใส่รองเท้ายาง 
ถงุมือยาง เพ่ือป้องกนัไฟดดู ในขณะท่ีท าการ OFF 
เซอร์กิตเบรกเกอร์หลัก หรือยกสะพานไฟ (คัท
เอาท์) ของบ้าน อาคาร หรือโรงงาน 

4) หากไม่มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองความปลอดภัย
ทางไฟฟ้าเพียงพอ อย่าด าเนินการด้วยตนเอง ควร
เรียกช่างไฟฟ้าหรือผู้ มีความเช่ียวชาญทางไฟฟ้า 
มาให้ความชว่ยเหลือ 

 
หมายเหต ุในกรณีท่ีมีบ้านตดิกบัเพ่ือนบ้าน อาจจ าเป็นต้องระวงั

ผลของระบบไฟฟ้าของข้างบ้าน เช่น ข้างบ้านอาจจะไม่ได้ยกสะพานไฟ 
ท าให้อาจมีไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าของข้างบ้าน เช่น มอเตอร์ของประตู
ไฟฟ้าหน้าบ้าน หรือโคมไฟหน้าบ้าน เป็นต้น 
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ขัน้ตอนท่ี 2: กวาดน า้ขงัท่ีพืน้ออกให้หมด และรอให้พืน้แห้งอีก
สกัหนึง่วนัก่อน 
 

ขัน้ตอนท่ี 3: หลงัจากพืน้แห้งดีแล้ว ให้ปลดสายไฟของอุปกรณ์
ไฟฟ้าทกุชนิดท่ียงัเสียบปลัก๊อยู่ออกให้หมดก่อน เช่น ตู้ เย็น เคร่ืองซกัผ้า 
เตาไมโครเวฟ พดัลม โทรทศัน์ รวมถึงปลัก๊พ่วงต่างๆ โดยสวมรองเท้า
ยางและถงุมือยางในขณะปฏิบตังิาน 

ให้ส ารวจว่ามีสวิตช์ ปลัก๊ไฟ และอปุกรณ์ไฟฟ้าใดจมน า้อยู่บ้าง 
น ามาจัดท าเป็นรายการอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีจ าเป็นจะต้องรือ้ถอนเพ่ือ
ตรวจสอบสภาพ  
 

ขัน้ตอนที่  4: เดินส ารวจด้วยตาเปล่า เพ่ือตรวจสอบว่ามี
สายไฟฟ้าช ารุดเสียหายในบริเวณใดหรือไม่ โดยปกติสายไฟฟ้าสามารถ
จมน า้อยูไ่ด้นานระดบัหนึง่ หากสงัเกตพบความเสียหายให้แจ้งช่างไฟฟ้า
มาด าเนินการซอ่มแซม 
 

ขัน้ตอนที่  5: แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีการไฟฟ้า (กฟน. MEA Call 
Center 1130 / กฟภ. PEA Call Center 1129) หรือวิศวกร ช่วย
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าวา่ช ารุดเสียหายเน่ืองจากฉนวนไฟฟ้าฉีกขาด หรือ
เส่ือมสภาพหรือไม ่ 
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 โดยปกต ิเจ้าหน้าท่ีหรือวิศวกร จะท าการทดสอบใน 2 เร่ือง คือ   

 ตรวจสอบความเป็นฉนวนของระบบไฟฟ้า (สายไฟ, 
ปลัก๊ไฟ ฯลฯ) 

 ตรวจสอบกระแสร่ัวลงดนิของอปุกรณ์ไฟฟ้า 
 
2. การตรวจสอบแก้ไขสวิตช์และปล๊ักไฟจมน ้า 

1. การตรวจสอบแก้ไขต้องกระท าเม่ือระดบัน า้ลดต ่ากว่าสวิตช์และ
ปลัก๊ไฟแล้วเทา่นัน้ 

2. OFF เซอร์กิตเบรกเกอร์ หรือยกสะพานไฟ (คทัเอาท์) เพ่ือตดั
การจา่ยไฟในบริเวณท่ีจะรือ้ถอนสวิตช์ หรือปลัก๊ไฟท่ีจมน า้ 
หมายเหตุ ต้องตรวจสอบให้มัน่ใจว่าไม่มีไฟท่ีสายไฟของสวิตช์
หรือปลัก๊ไฟจริงๆ โดยใช้อปุกรณ์เชน่ ไขควงตรวจไฟ หรือ มิเตอร์
วัดไฟ เป็นต้น และในขณะปฏิบัติงานควรสวมถุงมือยางและ
รองเท้ายาง   

3. หากน า้ท่ีท่วมสวิตช์และปลัก๊ไฟมีความสกปรกสูง เช่น มีโคลน
ปนมาก หรือไม่สามารถถอดปลั๊กหรือแผงสวิตช์มาท าความ
สะอาดได้ ควรซือ้สวิตช์และปลัก๊ไฟใหมม่าเปล่ียน 

4. หากน า้ท่ีท่วมไม่สกปรกมากและประเมินได้ว่าสามารถท าความ
สะอาดสวิตช์และปลัก๊ไฟได้  

 ให้ถอดกล่องสวิตช์และปลั๊กไฟท่ีจมน า้ออกมาล้างท า
ความสะอาดด้วยน า้สะอาด  เช็ดและผึ่งไว้ให้แห้ง อาจ
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เป่าด้วยลมร้อนจากเคร่ืองเป่าผม โดยใช้อุณหภูมิระดบั
ปานกลางท่ีมือคนยงัทนได้  

 อาจใช้น า้ยาล้างหน้าสัมผัส (หาซือ้ได้ตามร้านขาย
เคร่ืองมือชา่งไฟฟ้า หรือร้านขายอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) 
ฉีดท าความสะอาดขัว้โลหะบริเวณท่ีต้องมีการสัมผัส
เพ่ือเช่ือมต่อทางไฟฟ้า ส าหรับปลัก๊ไฟ อาจเสียบปลั๊ก
เข้าออกหลายๆ ครัง้ เพ่ือขดัหน้าสมัผสัให้สะอาด ทัง้นี ้
ต้องท าในขณะยงัไมจ่า่ยไฟ 

5. จะต้องก าจดัน า้ท่ีท่วมขงัในท่อร้อยสายไฟและกล่องสวิตช์หรือ
กล่องปลั๊ก และเช็ดบริเวณดงักล่าวให้แห้งสนิทดี ก่อนท่ีจะน า
สวิตช์หรือปลัก๊ไฟกลบัไปตดิตัง้เข้าในต าแหนง่เดมิ 

6. หลงัจากนัน้ จึง ON เซอร์กิตเบรกเกอร์ หรือสบัสะพานไฟ (คทั
เอาท์) ลง เพ่ือจ่ายไฟกลับเข้าสู่ระบบตามปกติ นอกจากนี ้
แนะน าให้ทิง้ไว้สกัคร่ึงวนั จงึคอ่ยเสียบปลัก๊อปุกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือใช้
งานตามปกติ เพราะอาจจะยงัมีกระแสไฟฟ้าปริมาณน้อยไหล
ผ่านปลั๊กหรือสวิตช์ท่ียังคงมีความชืน้หลงเหลืออยู่บ้าง ความ
ร้อนจากกระแสไฟฟ้าท่ีอาจไหลได้นี ้จะช่วยท าให้ไอน า้หรือ
ความชืน้ระเหยออกไปด้วย  
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3. การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน อาคาร 
การตรวจสอบอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีจมน า้ หรืออปุกรณ์ท่ีอาจ

มีไอน า้เข้าไปสะสมภายใน ควรส่งให้ช่างผู้ช านาญเป็นผู้ตรวจสอบและ
ซอ่มแซมตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีเหมาะสม ไม่ควรท าเอง!! โดยเฉพาะ 

 อุปกรณ์ที่มีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ประกอบอยู่ เช่น วิทย ุ
โ ท ร ทั ศ น์  เ ค ร่ื อ ง เ ล่ น  VDO/DVD ตู้ เ ย็ น  เ ค ร่ื อ ง ซั ก ผ้ า 
เคร่ืองปรับอากาศ เหล่านี ้ช่างผู้ ช านาญจะต้องตรวจสอบและ
ท าความสะอาดแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ควบคมุการท างาน
ของอปุกรณ์ กรณีท่ีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหาย จ าเป็นต้อง
เปล่ียนใหม ่อปุกรณ์จงึจะท างานได้ตามปกติ  

 อุ ป ก ร ณ์ ที่ มี ม อ เ ตอ ร์ ไ ฟ ฟ้ า  ป ร ะ กอบอยู่  เ ช่ น  พั ด ล ม 
คอมเพรสเซอร์และคอยล์ร้อนของเคร่ืองปรับอากาศ ป๊ัมน า้ 
เหลา่นี ้ชา่งผู้ช านาญจะต้องถอดมอเตอร์มาล้างท าความสะอาด
โดยละเอียด ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีเหมาะสม ทัง้ในส่วนของ
ขดลวด ขัว้ไฟฟ้า ตลบัลกูปืน แล้วจึงประกอบคืนและตรวจสอบ
การท างานอยา่งถ่ีถ้วนอีกครัง้  
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ไม่แนะน าให้ถอดรือ้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ เคยจมน า้เหล่านีม้า
ตรวจสอบ หรือทดลองจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ด้วยตนเอง !! หาก
ไม่ใช่ช่างท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ทัง้นี  ้เพ่ือความปลอดภัย เพราะอาจมีอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร 
(Short-circuit) ท าให้อปุกรณ์เสียหายอย่างถาวรได้ทนัที หรือกระทัง่ท า
ให้ผู้ทดสอบได้รับอนัตรายจากประกายไฟ หรือไฟไหม้ 

 
หมายเหตุ ส าหรับการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 
ต้องใช้ช่างหรือวิศวกรผู้ เช่ียวชาญโดยเฉพาะ ติดต่อขอรับค าแนะน า
เพิ่มเติมได้จาก การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือท่ี
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาฯ 
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4. การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม  
ปัญหาของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ คือ ไม่

ทราบว่าจะซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าหรืออปุกรณ์ควบคมุอิเล็กทรอนิกส์ได้
อย่างไร ท่ีไหน ซ่อมแล้วจะสามารถน ากลับมาใช้ได้นานสักเท่าใด เม่ือ
เทียบกบัซือ้ใหม ่อยา่งไหนจะคุ้มคา่กวา่กนั  

ปัญหาเหล่านี  ้ เป็นปัญหาท่ียากและมีรายละเอียดในการ
พิจารณาหลายประเด็น เพ่ือท่ีจะหาค าตอบท่ีเหมาะสม ในเบือ้งต้น 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาฯ ได้ด าเนินการเพ่ือ
สนบัสนนุชว่ยเหลือผู้ประกอบการโรงงานอตุสาหกรรม ดงันี ้
 

 รวบรวมรายช่ือบริษัท/หน่วยงาน ท่ีสามารถตรวจสอบและซ่อม
บ ารุง มอเตอร์ไฟฟ้า ในเคร่ืองจกัรท่ีจมน า้ (หากสนใจ ขอรายช่ือ
ได้ท่ีภาควิชาฯ)  

 รวบรวมรายช่ือบริษัท/หน่วยงาน ท่ีสามารถตรวจสอบและซ่อม
บ ารุง อินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ท่ีจมน า้ (หาก
สนใจ ขอรายช่ือได้ท่ีภาควิชาฯ)  

 พิจารณาจัดตัง้ศูนย์รับปัญหาและให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการ
ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง และฟื้นฟูระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ในโรงงานอตุสาหกรรม  
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เร่ืองที่ 4 
4 ข้อ: รู้เก็บ รู้รักษา อาหารและยาในภาวะวกิฤต ิ

การบริโภคอาหารและยาให้ปลอดภยั 
 

ผศ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานภุาพ 
คณะเภสชัศาสตร์ จุฬาฯ 
Wanna.S@chula.ac.th  

 

 ในภาวะวิกฤติหรือเกิดภัยพิบัติต่างๆ อาหารส าเร็จรูปและยา 
มักจะเป็นสิ่งส าคัญล าดับต้นๆ ท่ีผู้ ประสบภัยจะเก็บส ารองไว้ใช้ยาม
ฉกุเฉิน นอกจากผลิตภัณฑ์ดงักล่าวท่ีเก็บไว้แล้ว ผู้ประสบภยัอาจได้รับ
สิ่งของบริจาคจาก ถุงยงัชีพท่ีส่งตอ่ๆ กนัมาจากแหล่งตา่งๆ อีกทางหนึ่ง
ด้วย  แต่ในช่วงเวลาดงักล่าว การเก็บรักษาอาหารและยาในสภาพท่ี
เหมาะสม เหมือนยามปกติอาจท าได้ยาก ด้วยข้อจ ากดัตา่งๆ ทัง้สถานท่ี
และเง่ือนไขอ่ืนๆ  ท าให้อาหารและยาท่ีมีอยู่นัน้ อาจเส่ือมสภาพได้ง่าย  
จนอาจก่อให้เกิดอนัตรายตอ่สขุภาพอีกด้วย เช่น เกิดอาการท้องเสียจาก
อาหารเป็นพิษ หรือยาเส่ือมสภาพจนไมอ่าจใช้ในการรักษาได้ 
 เพ่ือให้อาหารและยาท่ีเก็บส ารองไว้ ยงัคงมีคณุภาพ ปลอดภัย 
ตลอดจนลดความเส่ียงจากอนัตรายตา่งๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้  มีค าแนะน า
ในการเก็บรักษา ตลอดจนการตรวจสอบเบือ้งต้น ดงันี ้
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1 จัดเก็บให้เหมาะสม 
 ควรแยกเก็บยาไม่ให้ปะปนกับอาหาร โดยสถานท่ีเก็บยาควร
เป็นสถานท่ีเฉพาะ เชน่ ตู้ยา กลอ่งส าหรับเก็บยา  รวมทัง้ต้องแยกเก็บยา
ท่ีใช้รับประทานกบัยาท่ีใช้ภายนอก (ห้ามรับประทาน) ออกจากกนั  

แสงแดด ความร้อน ความชืน้หรือน า้ เป็นศตัรูส าคญัท่ีท าให้ยา/
อาหารส าเร็จรูปเส่ือมสภาพได้ง่าย ดงันัน้ ต้องเก็บไว้ไม่ให้ถูกแสงแดด 
ต้องไม่เก็บในท่ีท่ีร้อนจดัจนเกินไป และต้องไม่เก็บไว้ใกล้แหล่งท่ีชืน้หรือ
น า้ทว่มถึง นอกจากนี ้หากเปิดใช้ยาหรืออาหารแล้ว ต้องปิดภาชนะบรรจุ
ให้สนิท เพราะหากปิดไม่สนิท อากาศ ความชืน้ เชือ้โรค เชือ้รา อาจจะ
เข้าไปปนเปือ้นได้ จนท าให้เยิม้ ยุย่ ชืน้ ราขึน้ เส่ือมสภาพหรือเนา่เสียได้  

หากสถานท่ีเก็บยา/อาหารส าเร็จรูปถกูน า้ท่วมหรือมีความชืน้สงู 
ยา/อาหารส าเร็จรูปอาจเส่ือมสภาพ ควรทิง้ยาหรืออาหารนัน้ ไม่ควร
น ามาบริโภค 

อาหารหรือยาบางอย่างท่ีต้องเก็บไว้ในท่ีเย็น เช่น นม    
นมเปร้ียว (ชนิดท่ีต้องแช่เย็น) อินซูลินฉีดในผู้ป่วยเบาหวาน ฯลฯ 
ก็ต้องจัดอุณหภูมิในการเก็บให้เหมาะสม เช่น แช่ในตู้เย็น หรือถัง
น ้าแข็ง หากไม่แน่ใจควรแจ้งให้แพทย์ เภสัชกร หรือเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข ช่วยตรวจสอบหรือแนะน า 
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2 ตรวจสอบเบ้ืองต้นอย่างง่าย 
ตรวจสอบสภาพเบือ้งต้น สี กลิ่น หรือรสชาติ ของอาหาร

และยา ว่าเปล่ียนไปจากสภาพปกติที่ เคยเป็นหรือไม่ หากพบว่า 
เปล่ียนไป แสดงว่า เส่ือมสภาพแล้ว ไม่ควรน ามาบริโภค  

ยาเม็ดมีลกัษณะเยิม้หรือเป็นเกล็ดขึน้ แคปซูลบวม ยาน า้มีการ
แยกตวัหรือตะกอนแข็ง  มีใยของราปนในน า้ยา สีเปล่ียนไปจากเดิม ยา
ครีมมีลกัษณะแยกชัน้หรือแข็ง ฯลฯ 

อาหารบางอยา่ง เชน่ บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป อาจมีกลิ่นอบั เหม็นหืน 
หรือนมพร้อมด่ืมชนิดกล่อง อาจพบว่ากล่องบวม หรือเม่ือรับประทาน
แล้วพบวา่รสชาตเิปล่ียนไป หรือมีลกัษณะเป็นเมือก แสดงวา่เสียแล้ว  

อาหารกระป๋องต่างๆ หากพบว่า กระป๋องบวม บุบ หรือมีคราบ
สนิม ไม่ควรรับประทานเด็ดขาด เพราะอาจมีการปนเปือ้นเชือ้โรคหรือ
สารพิษท่ีเข้ามาทางรอยตะเข็บท่ีปริของกระป๋องได้  

ตรวจสอบวันหมดอายุ หรือวันที่ควรบริโภคก่อน ที่ฉลาก
หรือด้านบนด้านล่างภาชนะบรรจุ หากพ้นก าหนดวันดังกล่าว ไม่
ควรน ามาบริโภค 
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3  อ่านฉลากให้ชัด ขจัดความเส่ียง 
ควรดูแลให้มีฉลากติดข้างภาชนะท่ีบรรจุอาหารและยาเสมอ 

เพ่ือให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์นีคื้ออะไร หมดอายุหรือไม่ หากฉลากฉีกขาด ควร
หากระดาษเขียนข้อความตดิไว้ข้างภาชนะหรือท่ีเก็บด้วย   
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผลิตภัณฑ์ยา เพ่ือให้รู้ว่า คือยาชนิด
ใด รักษาโรคอะไร ฯลฯ หากไม่แน่ใจต้องรีบแจ้งให้แพทย์ เภสัชกร 
หรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขช่วยตรวจสอบ เพ่ือลดความเส่ียง
อันตรายจากการใช้ยาน้ันๆ 
 กฎหมายจะก าหนดให้ฉลากอาหารและยาต้องมีรายละเอียด 
ดงันี ้

1) ช่ือผลิตภัณฑ์  
ต้องอา่นให้แนใ่จวา่ ผลิตภณัฑ์ชนิดนีคื้ออะไร เป็นอาหารหรือยา  

ถ้าเป็นยาจะต้องมี เลขทะเบียนต ารับยา เช่น Reg No 1A 296/39 แต่
ถ้าเป็นอาหาร จะมีเคร่ืองหมาย (มีอาหารบาง
ประเภทท่ีกฎหมายไมก่ าหนดให้มีเคร่ืองหมายนี)้ 

ท่ีส าคญัคือ ถ้าเป็นยา ต้องรู้ว่า “ยาช่ืออะไร สรรพคุณรักษา
โรคอะไร ใช้อย่างไร มีข้อระมัดระวังหรือข้อห้ามอย่างไร” 
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2) วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ  
ยาทุกชนิดต้องแสดงวันหมดอายุ โดยแสดง วัน เดือน ปี 

ตามหลงัข้อความ “ยาสิน้อาย”ุ  
 

 
 
ส าหรับอาหาร กฎหมายจะก าหนดแตกต่างกันไปตามประเภท

ของอาหาร ต้องพิจารณาให้ดี เพราะกฎหมายในปัจจบุนั ไม่ไ ด้บงัคบัว่า
ต้องแสดงเป็นตัวอักษรไทยเท่านัน้ ผู้ ผลิตบางรายจึงอาจแสดงเป็น 
ตวัเลข หรือตวัอกัษรองักฤษแทน เชน่  

 MFG250611  หมายความวา่ ผลิตวนัท่ี 25 มิถนุายน พ.ศ.2554 

 MFD.12/10/11 หมายความวา่ ผลิตวนัท่ี 12 ตลุาคม พ.ศ.2554 

 ผลิต 250611  หมายความวา่ ผลิตวนัท่ี 25 มถินุายน พ.ศ.2554 

 BBE251211  หมายความว่า ควรบริโภคก่อนวนัท่ี 25 ธันวาคม 
พ.ศ.2554 
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 EXP. 08/02/12 หมายความว่า หมดอายุวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ.2555 

 ควรบริโภคก่อน 251211  หมายความว่า ควรบริโภคก่อนวนัท่ี 
25 ธนัวาคม พ.ศ.2554   

 วันหมดอายุ 260512 หมายความว่า หมดอายุวันท่ี 26 
พฤษภาคม พ.ศ.2555  

 
 

3) ช่ือและท่ีตัง้ของสถานที่ผลิต  
เพ่ือท าให้ทราบข้อมลูเก่ียวกบัผู้ผลิตว่า ผลิตภณัฑ์นีผ้ลิตมาจาก

ท่ีใด หากเกิดอนัตรายหลงัจากการบริโภค จะสามารถติดตามตรวจสอบ
ย้อนกลบัได้ง่าย 
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4. หากจะทิง้ ต้องทิง้ให้ถูกวิธี 
 หากตรวจสอบแล้วพบว่า อาหารและยาท่ีมีอยู่นัน้เส่ือมสภาพ
หรือหมดอายุ  ควรน าไปทิง้หรือท าลายเพ่ือมิให้คนอ่ืนเผลอไปบริโภคได้  
ทัง้นีค้วรทิง้ลงในท่ีท่ีจัดไว้เฉพาะ ไม่ควรทิง้ลงในพืน้ดินหรือแหล่งน า้ 
เพราะอาจท าให้เกิดการปนเปือ้นสารเคมี (ยา) หรือแพร่เชือ้โรคได้ 
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เร่ืองที่ 5 
การดูแลสุขภาพในภาวะภยัพบิัตนิ า้ท่วม 

 

ศ.นพ. อนนัต์ ศรีเกียรติขจร 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

Anan.S@chula.ac.th  
 

1. ท้องร่วง (ท้องเสีย หรือท้องเดนิ) 
สาเหต ุ

เกิดจากการกินอาหารหรือด่ืมน า้ท่ีไม่สะอาดและปนเปื้อน     
เชือ้โรค กินอาหารสุกๆ ดิบๆ หรือน าน า้ท่ีท่วมขังซึ่งปนเปื้อนเชือ้โรคมา
ล้างอาหาร ภาชนะใส่อาหาร อุปกรณ์ประกอบอาหาร หรือช าระล้าง
ร่างกาย  
อาการ  

ถ่ายอุจจาระเป็นน า้หรือถ่ายเป็นมูกปนเลือดหรือถ่ายเหลว
บอ่ยๆ ปวดท้อง คล่ืนไส้ อาเจียน มีไข้ เบื่ออาหาร อ่อนเพลียจากการเสีย
น า้ ถ้าเป็นมากหรือเป็นในเด็กเล็กๆ หรือผู้สงูอาย ุและไม่ได้รับการรักษา
อยา่งถกูต้องอาจรุนแรงจนเสียชีวิตได้ 
การป้องกันและรักษา 
 ถ้าเป็นเด็กท่ีด่ืมนมแม่ ให้ด่ืมนมต่อได้ตามปกติ พร้อมป้อน

สารละลายน า้ตาลเกลือแร่ (โอ อาร์ เอส)* บอ่ยๆ  

mailto:Anan.S@chula.ac.th
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 ถ้าผู้ ป่วยเป็นเดก็ท่ีด่ืมนมผง ให้ผสมนมจางลงคร่ึงหนึ่งของท่ีเคย
ด่ืมและให้ด่ืมโอ อาร์ เอส สลบักนัไป 

 ถ้าผู้ ป่วยเป็นเดก็โตและผู้ใหญ่ ให้ด่ืมโอ อาร์ เอส สลบักบัอาหาร
ออ่น เชน่ ข้าวต้ม น า้ข้าวใสเ่กลือเล็กน้อยหรือน า้แกงจืด เป็นต้น 

 ไม่ควรกินยาเพ่ือให้หยดุถ่าย เพราะจะท าให้เชือ้โรคค้างอยู่ใน
ร่างกายซึง่จะเป็นอนัตรายมากขึน้ 

 หากมีอาการมากขึน้ เช่น อาเจียนมาก ไข้สงู ชกั หรือ ซึมมาก 
ควรไปพบแพทย์โดยเร็ว 

 ล้างมือด้วยสบูแ่ละน า้สะอาดทกุครัง้ก่อนเตรียมและปรุงอาหาร
ก่อนกินอาหารและหลงัการขบัถ่าย 

 ด่ืมน า้ท่ีสะอาด กินอาหารท่ีสะอาดปรุงสกุใหม่ๆ หรืออุ่นให้ร้อน
และเก็บอาหารในภาชนะท่ีปิดมิดชิด 

 ก าจดัสิ่งปฏิกลู ขยะมลูฝอย เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ของ
แมลงวนั อาหารและภาชนะท่ีใช้ส าหรับใส่อาหาร ควรท าความ
สะอาดและเก็บไว้ในท่ีท่ีแมลงหรือสตัว์น าโรคเข้าไมถ่ึง 

 
*สารละลายน า้ตาลเกลือแร่ หรือโอ อาร์ เอส ผสมตามสดัส่วนท่ีระบุ

ข้างซอง หรือเตรียมสารละลายเกลือแร่เองโดยผสมน า้ตาลทราย 2 ช้อน
โต๊ะ กับเกลือป่นคร่ึงช้อนชา ละลายในน า้ต้มสกุท่ีเย็นแล้ว 1 ขวดกลม 
หรือ 750 ซีซี ให้ผู้ ป่วยด่ืมบอ่ยๆ หากด่ืมไมห่มดใน 1 วนั ให้เททิง้ 
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2. ตาแดง 
 

    
 
สาเหต ุ 

ตาสมัผสักับน า้ท่ีไม่สะอาดโดยตรง เช่น ว่ายน า้ เดินลยุน า้ ตก
น า้ หรือใช้มือหรือนิว้ท่ีสัมผัสน า้ท่ีไม่สะอาดแล้วป้ายหรือขยีต้า หรือ
สมัผสัใกล้ชิดกบัผู้ ป่วย ได้แก่ การสมัผสัโดยตรงกบัน า้ตา ขีต้า น า้มูก 
ของผู้ ป่วยท่ีเป็นตาแดง หรือใช้สิ่งของเคร่ืองใช้ร่วมกับผู้ ป่วย  เช่น 
ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตวั ฯลฯ หรือจากแมลงวนั แมลงหว่ีท่ีมาตอมตา 
อาการ  

หลงัได้รับเชือ้ 1-2 วนั จะเร่ิมมีอาการระคายเคืองตา ปวดตา 
น า้ตาไหล กลวัแสง มีขีต้ามาก หนงัตาบวม เย่ือบตุาขาวอกัเสบแดง โดย
อาจเร่ิมจากตาข้างหนึง่ก่อนแล้วลามไปอีกข้างหนึ่ง ผู้ ป่วยมกัจะมีอาการ
ดีขึน้หายเองใน 1-2 สปัดาห์ แตอ่าจเกิดอาการแทรกซ้อน เช่น กระจกตา
ด าอกัเสบ มีอาการตามวั ปวดตามาก ในกรณีรุนแรงอาจมีอาการตามวั
ไปตลอดได้  
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การป้องกันและรักษา 
 เม่ือมีน า้สกปรกหรือฝุ่ นเข้าตา ควรรีบล้างตาด้วยน า้สะอาดทนัที                                                                   

 เม่ือมีอาการตาแดง ควรพบแพทย์ หากมีไข้ให้กินยาลดไข้ แก้
ปวดตามอาการ     

 ถ้ามีอาการปวดตารุนแรง ตาพร่ามวั หรืออาการไม่ทเุลาภายใน 
1 สปัดาห์ รีบไปพบแพทย์                                                                                                                                                  

 หมัน่ล้างมือให้สะอาดด้วยสบูบ่อ่ยๆ                                                                                                    

 ไมค่วรขยีต้า อยา่ให้แมลงตอมตา และไมค่วรใช้สายตามาก                                                                     

 ผู้ ป่วยท่ีเป็นตาแดงควรนอนแยกจากคนอ่ืนๆ และไม่ใช้สิ่งของ
ต่างๆ ร่วมกันและไม่ควรไปในท่ีมีคนมาก เพ่ือไม่ให้โรคแพร่
ระบาดตอ่ไป 
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3. โรคผิวหนัง 
 

     
  โรคน า้กดัเท้า             โรคผิวหนงัจากเชือ้รา        แผลพพุองเป็นหนอง 
 
สาเหต ุ

เกิดจากการย ่าน า้ท่ีมีเชือ้โรค โรคผิวหนงัจากแมลง สตัว์มีพิษกดั
ตอ่ย หรือสวมใสเ่สือ้ผ้าท่ีอบัชืน้เป็นเวลานาน 
อาการ 
 ผิวหนังบริเวณเท้าเป่ือย ต่อมาคนัตามซอกนิว้เท้า  เท้ามีกลิ่น 
เป็นตุม่พพุอง ผิวหนงัลอกเป็นขยุ ผ่ืนเป็นวงตามตวั คนั มีตุม่หนอง 
การป้องกันและรักษา 
 ควรหลีกเล่ียงการย ่าน า้โดยไมจ่ าเป็น  

 สวมใสเ่สือ้ผ้าท่ีสะอาด ไมเ่ปียกชืน้  

 หากมีอาการเท้าเป่ือย คนั ให้ทายารักษาตามอาการ หากมีแผล
หรือตุม่หนอง ควรเช็ดด้วยแอลกอฮอล์แล้วทายาฆ่าเชือ้ เช่น น า้
ยาเบต้าดีน 

 หากต้องย ่าน า้ ให้ใส่รองเท้าบู๊ทกันน า้ และหลงัย ่าน า้ ควรล้าง
เท้าให้สะอาดด้วยสบูแ่ละเช็ดให้แห้ง หากหารองเท้าบู๊ทไม่ได้ ให้
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ใช้ถุงพลาสติกด ามาประยุกต์ท าเ ป็นรองเท้ากันน า้  ตาม
ค าแนะน าของ ส านักโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสขุ ดงันี ้  
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4. โรคไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ 
 

   
 
สาเหต ุ 

เกิดจากเชือ้ไวรัส โดยแพร่กระจายผ่าน น า้มูก น า้ลาย เสมหะ 
และของใช้ของผู้ ป่วย 
อาการ   

ไข้หวดั จะมีน า้มกูไหล คดัจมกู ไอ จาม เจ็บคอ มีไข้ เบื่ออาหาร
และอ่อนเพลีย มกัหายได้เองภายใน 1 สปัดาห์ ส่วนโรคไข้หวดัใหญ่ 
อาการคล้ายคลึงกับไข้หวดั แตม่กัจะมีไข้สงู ปวดศีรษะ  ปวดเม่ือยตาม
ตวัมาก ในเด็กเล็ก ผู้สงูอาย ุหรือผู้ ท่ีมีโรคเรือ้รัง เช่น เบาหวาน ความดนั
โลหิตสงู โรคหวัใจและหลอดเลือด เป็นต้น อาจมีอาการรุนแรงได้ 

 
การป้องกันและรักษา 
 ควรใช้ผ้าปิดปากและจมูกเวลาไอ จาม หรือสวมหน้ากาก

อนามยัเพ่ือป้องกนัการแพร่เชือ้สูบ่คุคลอ่ืน 

 ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษนุ่มสะอาด เช็ดน า้มกู และไม่ควรสัง่
น า้มกูแรงๆ เพราะอาจท าให้เกิดหอูกัเสบได้  
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 กินอาหารออ่นท่ียอ่ยง่าย และด่ืมน า้อุน่มากๆ  

 อาบน า้หรือเช็ดตวัด้วยน า้อุน่ แล้วเช็ดตวัให้แห้ง 

 ถ้าเป็นไข้สงู ไข้นานเกิน 7 วนั เจ็บคอมาก ไอมาก เจ็บหน้าอก 
หอบเหน่ือย หรือมีอาการผิดปกตอ่ืินๆ ควรรีบไปพบแพทย์ 
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5. วัณโรค     
 

                  
สาเหตุ   

วณัโรคติดต่อโดยการแพร่กระจายจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง
ผ่านทางอากาศ โดยการไอ จาม พูด จากผู้ ป่วยท่ีเป็นวัณโรค ผู้ ท่ีสูด
หายใจเอาเชือ้เข้าไป อาจจะป่วยเป็นวณัโรคได้  
อาการ 

1. ไอติดตอ่กนัเกิน 2 สปัดาห์  ไอแห้งๆ  หรือไอมีเสมหะ หรือไอมี
เสมหะปนเลือด 

2. เจ็บหน้าอก เหน่ือยหอบ 
3. มีไข้ต ่าๆ ตอนบา่ยหรือค ่า 
4. เบื่ออาหาร น า้หนกัลด ออ่นเพลีย 
5. มีเหง่ือออกมากผิดปกต ิโดยเฉพาะตอนกลางคืน 

การป้องกันและรักษา 

 ถ้ามีอาการผิดปกตดิงักลา่วควรรีบไปพบแพทย์ 

 ผู้ ท่ีมีอาการดงักลา่วควรใช้ผ้าปิดปากและจมกูเวลาไอ จาม หรือ
สวมหน้ากากอนามยัเพ่ือป้องกนัการแพร่เชือ้สูบ่คุคลอ่ืน 

 รักษาสขุภาพให้แข็งแรงโดยออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ  

 กินอาหารท่ีมีประโยชน์ 
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6. โรคฉ่ีหนูหรือเลปโตสไปโรสิส 
 

   
 
สาเหต ุ 

เกิดจากเชือ้โรคท่ีปนมากับปัสสาวะสัตว์ ซึ่งมีหนูเป็นพาหะ
ส าคญั ปนเปือ้นอยู่ในน า้ท่วมขงั หรือพืน้ดินชืน้แฉะ เชือ้จะเข้าสู่ร่างกาย
ด้วยการไชเข้าทางบาดแผลหรือเข้าทางเย่ือบอุ่อนๆ เช่น ง่ามมือ ง่ามเท้า 
เย่ือบตุา ขณะท่ีแชน่ า้ กินอาหาร หรือน า้ท่ีปนเปือ้นเชือ้โรคฉ่ีหน ู
อาการ  

มกัมีอาการหลังได้รับเชือ้ 2-10 วนั มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวด 
เม่ือยกล้ามเนือ้ โดยเฉพาะนอ่งและโคนขา เจ็บคอ ท้องเดิน เย่ือบตุาแดง 
หรือมีเลือดออกท่ีตาขาว หรือมีตาเหลืองเป็นดีซ่าน มีปัสสาวะออกน้อย
หรือหอบ 
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การป้องกันและรักษา 

 ถ้ามีไข้สูง ปวดเม่ือยกล้ามเนือ้ หรืออาการอ่ืนดงัท่ีได้กล่าวมา
หลงัจากไปย ่าน า้หรือแชน่ า้ในชว่ง 1 เดือนท่ีผา่นมา ให้นึกถึงโรค
นี ้และรีบไปพบแพทย์ ไมค่วรหายามากินเอง 

 การป้องกันโดยหลีกเล่ียงการย ่าน า้ หรือสวมรองเท้าบู๊ตหรือ
รองเท้าถงุพลาสติกหากต้องลยุน า้ เม่ือขึน้จากน า้แล้วรีบช าระ
ร่างกายให้สะอาด 

 กินอาหารท่ีปรุงสกุทนัที และเก็บอาหารในท่ีมิดชิด 
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7. โรคไข้เลือดออก 
 

   
 
สาเหต ุ 

เน่ืองจากถกูยงุกดั มียงุลายเป็นพาหะ 
อาการ  

จะมีไข้สูงตลอดทัง้วนัประมาณ 2-7 วนั ปวดศีรษะ ปวดเม่ือย
ตามตวั ส่วนใหญ่มีอาการหน้าแดง อาจมีจุดแดงเล็กๆ ตามล าตวั แขน 
ขา คล่ืนไส้ อาเจียน ปวดท้อง เบื่ออาหาร ตอ่มาไข้จะเร่ิมลง ระยะนีต้้อง
ระวงัเป็นพิเศษ เพราะอาจเกิดอาการรุนแรง ผู้ ป่วยจะกระสบักระส่าย มือ
เท้าเย็น หรือมีเลือดออกผิดปกติ เช่น ถ่ายด า หรือไอปนเลือด อาจมี
ภาวะช็อก และเสียชีวิต 
การป้องกันและรักษา 
 ถ้ามีไข้สูง ให้เช็ดตัว และใช้ยาลดไข้พาราเซตามอล ห้ามใช้ 

แอสไพริน เพราะจะท าให้เลือดออกง่ายขึน้  

 กินอาหารออ่น ด่ืมน า้ผลไม้ หรือ น า้ตาลเกลือแร่บอ่ยๆ 
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 ถ้ายงัมีไข้สูง อาเจียน กินไม่ได้ อ่อนเพลียมาก กระสบักระส่าย 
ซึมลง มีเลือดออกผิดปกติ เช่น เลือดก าเดาไหล ถ่ายด า ไอเป็น
เลือด ประจ าเดือนมามาก ให้รีบพาผู้ ป่วยไปพบแพทย์ 

 ป้องกันยุงกัด โดยก าจดัแหล่งเพาะพนัธุ์ยุง ระวงัไม่ให้ยุงกัดใน
เวลากลางวนัโดยการนอนกางมุ้งหรือทายากนัยงุ  
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8. โรคมาลาเรีย 
 

   
 
สาเหต ุ 

เน่ืองจากถกูยงุกดั มียงุก้นปลอ่งเป็นพาหะ 
อาการ  

หลงัได้รับเชือ้ 7-10 วนั จะมีอาการไข้ ปวดศีรษะ บางรายอาจมี
อาการคล้ายไข้หวัด ในระยะแรกอาจมีไข้สูงตลอด บางรายมีอาการ
หนาวสั่น หรือเป็นไข้จับสั่น ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของโรค  ในรายท่ี
อาการรุนแรงอาจเสียชีวิต 
การป้องกันและรักษา 

 ถ้ามีอาการป่วยดงักลา่วควรรีบไปพบแพทย์ทนัที 

 ป้องกนัยงุกดัโดยนอนกางมุ้ง ทายากนัยงุ สวมใส่เสือ้ผ้าปกคลมุ
ร่างกายให้มิดชิด 
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9. โรคพยาธิจากน ้าท่วม     
 
9.1 โรคพยาธิปากขอ 

 

                       
 
ในพืน้ท่ีน า้ท่วมเป็นเวลานาน และผู้ ประสบภัยต้องเดินย ่าน า้ 

อาจเกิดโรคพยาธิปากขอ  ท าให้เกิดโรคโลหิตจางได้ 
สาเหตุ  

เกิดจากตวัอ่อนของพยาธิปากขอ ซึ่งมกัพบในดินท่ีชืน้แฉะ ถ้า
เป็นพยาธิปากขอชนิดท่ีอยู่ในคน ตวัอ่อนจะไชเข้าผิวหนัง เข้ากระแส
เลือด สูห่วัใจ ปอด ผ่านหลอดลมมายงัหลอดอาหาร แล้วไปเจริญเติบโต
เป็นระยะตวัเต็มวัยท่ีล าไส้เล็ก ถ้าเป็นพยาธิปากขอชนิดท่ีอยู่ในสุนัข 
แมว ตัวอ่อนจะไชเข้าผิวหนังของคนและเคล่ือนท่ีในผิวหนังชัน้หนัง
ก าพร้าเทา่นัน้ 
อาการ  

1. ตุม่แดง คนั หรือ รอยนนูแดงเป็นทางคดเคีย้วท่ีผิวหนงั บริเวณท่ี
พยาธิตวัออ่น   

2. โลหิตจางจากพยาธิระยะตวัเตม็วยัจะใช้สว่นปากเกาะผนงัล าไส้
และดูดเลือดเป็นอาหาร มีอาการซีด อ่อนเพลีย เหน่ือยง่าย 
วิงเวียน หน้ามืดบอ่ยๆ 
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การป้องกันและรักษา  

 สวมรองเท้าเวลาเดนิออกนอกบ้าน 

 ถ่ายอจุจาระลงในส้วมท่ีถกูสขุลกัษณะ 

 เ ม่ือมีอาการดัง ท่ีได้กล่าว รีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสขุเพ่ือตรวจรักษาตอ่ไป  

 
9.2 โรคหดิ เหา 
ในภาวะน า้ท่วม การท่ีผู้ประสบภัยต้องอพยพมาอยู่รวมกัน ท า

ให้มีโอกาสเกิดการระบาดของโรคหิดและเหา เพราะหลายคนต้องอพยพ
มาอยูใ่นศนูย์พกัพิงร่วมกนัจ านวนมากและต้องอยูใ่กล้ชิดกนั        

 
โรคหดิ  

        
 
สาเหตุ  
      เกิดจากหิดซึ่งเป็นพยาธิชนิดหนึ่งท่ีอยู่ตามผิวหนัง การติดต่อ
เกิดจากสมัผสัผู้ ท่ีเป็นโรคหิด อยา่งใกล้ชิดกนั 
อาการ  
        คนัมากโดยเฉพาะเวลากลางคืน แรกๆจะเป็นตุม่แดงเล็กๆ บาง
ตุม่ใสใส บางตุม่แตกลอกเป็นสะเก็ด บางครัง้เห็นเป็นรอยทางท่ีหิดขดุไป
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บนผิวหนงั ในเด็กอายมุากกว่า 1 ปีถ้าเป็นหิดมกัพบท่ีง่ามระหว่างนิว้มือ 
ข้อมือสว่นท่ีผิวบาง รักแร้ ข้อเท้า ก้น สะดือ ขอบกางเกง และขาหนีบ 
การป้องกันและรักษา 

 รักษาความสะอาดของร่างกายและเสือ้ผ้า ตลอดจนผ้าปท่ีูนอน 
ผ้าหม่และผ้าเช็ดตวัอยูเ่สมอ 

 หลีกเล่ียงการใช้เสือ้ผ้า เคร่ืองนุง่หม่ และเคร่ืองนอนร่วมกบัผู้ อ่ืน 

 ถ้ามีอาการดังท่ีได้กล่าว รีบพาผู้ ป่วยและคนในครอบครัวท่ี
ใกล้ชิดผู้ ป่วยทุกคนไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเพ่ือ
ตรวจและรักษา 

 เสือ้ผ้าและเคร่ืองนอนของผู้ ป่วยและคนในครอบครัวท่ีใกล้ชิด
ผู้ ป่วยควรซกัด้วยน า้ร้อน หรือต้มแล้วตากแดด 
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โรคเหา         

       
สาเหต ุ

เกิดจากเหาซึ่งเป็นพยาธิชนิดหนึ่งท่ีอยู่บนผม ติดต่อโดยการท่ี
ศีรษะไปอยู่ใกล้ชิดกบัศีรษะของผู้ ท่ีเป็นเหา นอกจากนีย้งัติดตอ่จากการ
ใช้หวี แปรงแปรงผม หรือ หมวกร่วมกนั 
อาการ  

คนัศีรษะ รวมทัง้ท้ายทอย หลงัห ูถ้าเกามาก (โดยเฉพาะในเด็ก) 
อาจพบหนงัศีรษะอกัเสบ แดง มีน า้เหลืองไหลร่วมด้วย 
การป้องกันและรักษา 

 รักษาความสะอาดของร่างกายและเสือ้ผ้า ตลอดจนผ้าปท่ีูนอน 
ผ้าหม่และผ้าเช็ดตวัอยูเ่สมอ 

 หลีกเล่ียงการใช้เสือ้ผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม หวี และเคร่ืองนอนร่วมกับ
ผู้ อ่ืน 

 ถ้ามีอาการดงักล่าว รีบพาผู้ ป่วยและคนในครอบครัวท่ีใกล้ชิด
ผู้ ป่วยทุกคนไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเพ่ือตรวจ
และรักษา 

 เสือ้ผ้าและเคร่ืองนอนของผู้ ป่วยและคนในครอบครัวท่ีใกล้ชิด
ผู้ ป่วย ควรซกัด้วยน า้ร้อน หรือต้มแล้วตากแดด 

 หวีท่ีเคยใช้อยูต่ามปกตต้ิองทิง้ไป 
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10. การป้องกันอุบัตเิหตุท่ีท าให้เกิดบาดแผล 
 เม่ือเกิดน า้ท่วมผู้ประสบภยัอาจเกิดอบุตัิเหตจุากการเดินไปชน
หรือเหยียบของมีคมต่างๆ ท าให้เกิดบาดแผลและก่อให้เกิดโรคตามมา 
เช่น แผลติดเชือ้ ดงันัน้ ถ้าจ าเป็นต้องเดินย ่าน า้ควรใส่รองเท้าบู๊ทกนัน า้ 
ไม่ควรใส่รองเท้าท่ีอบทัง้วนัและไม่ควรใส่รองเท้าท่ีเปียกชืน้ หากน า้ล้น
เข้าไปในรองเท้าบู๊ทให้ถอดแล้วเทน า้ในรองเท้าออกเป็นคราวๆ ไม่ควรแช่
น า้อยู่ตลอดเวลา หลงัการเดินย ่าน า้ทุกครัง้ต้องล้างเท้าให้สะอาด ฟอก
สบู่ให้ทั่ว และใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้ง โดยเฉพาะซอกนิว้เท้า หากมี
บาดแผลให้ใช้แอลกอฮอล์เช็ดแล้วใสย่าฆา่เชือ้ เชน่ เบตาดีน เป็นต้น 
การดูแลแผล 

บาดแผลท่ีดแูลไมดี่ อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนขึน้ เช่น แผลติดเชือ้
จากแบคทีเรีย เกิดหนอง เป็นแผลเรือ้รัง เกิดการเน่าของเนือ้เย่ือจน
บางครัง้อาจต้องตดัอวยัวะสว่นนัน้ทิง้ไปหรือเสียชีวิตได้ 
การปฏิบัตติัวเม่ือเกิดบาดแผล 

 แผลข่วน แผลถลอก หรือแผลแยกของผิวหนังท่ีไม่ลึก จะมี
เลือดออกเล็กน้อยและหยดุเองได้ แผลพวกนีไ้ม่ค่อยมีอนัตราย
ให้ท าความสะอาดบาดแผลโดยใส่ยาฆ่าเชือ้ เช่น เบตาดีนและ
ปิดบาดแผล แผลก็จะหายเอง 
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 แผลฉีกขาด เป็นแผลท่ีเกิดจากแรงกระแทกจากวสัดท่ีุไม่คอ่ยมี
คม แผลมักฉีกขาดขอบกระรุ่งกระร่ิง แผลชนิดนีเ้นือ้เย่ือถูก
ท าลายและมีโอกาสตดิเชือ้มาก ควรท าความสะอาดบาดแผลให้
สะอาด ถ้าบาดแผลลึกมากควรไปพบแพทย์เพราะผู้ ป่วยอาจ
ได้รับอันตรายจากการติดเชือ้โรคและควรได้รับวัคซีนป้องกัน
บาดทะยกั 
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11. การป้องกันการจมน ้า 
การจมน า้เป็นอุบัติเหตุท่ีพบได้บ่อยในภาวะน า้ท่วมท่ีมีความ

รุนแรง มกัจะท าให้ตายในเวลาเพียงไม่ก่ีนาที มกัเกิดกบัเด็กเล็ก และคน
ท่ีวา่ยน า้ไมเ่ป็น 

11.1 การช่วยเหลือขณะเกิดเหตุ 

 ถ้าว่ายน า้เป็น พยายามช่วยดึงผู้ จมน า้เข้าหาฝ่ัง ถ้าว่ายน า้ไม่
เป็น รีบร้องขอความชว่ยเหลือ 

 เม่ือดึงผู้จมน า้ขึน้ฝ่ังแล้ว ให้รีบปฐมพยาบาลทนัที ถ้าผู้ประสบ
เหตุหยุดหายใจ ให้ท าการเป่าปากช่วยหายใจ หากคล าชีพจร
ไมไ่ด้ให้นวดหวัใจทนัที 

 ให้ความอบอุน่กบัร่างกายผู้จมน า้โดยใช้ผ้าคลมุตวัไว้ 

 ถ้าอาการไมดี่ขึน้ รีบสง่ผู้ประสบเหตไุปโรงพยาบาลทนัที หรือขอ
ความชว่ยเหลือจากหน่วยการแพทย์ฉกุเฉิน (หมายเลขโทรศพัท์ 
1669)  
11.2 การป้องกัน 

 ไมค่วรลงเลน่น า้บริเวณท่ีมีน า้ขงั น า้เช่ียว เพราะอาจจะเส่ียงตอ่
การเจ็บป่วยอ่ืนๆ แล้วยงัเส่ียงตอ่การจมน า้เสียชีวิตด้วย 

 ระวังอย่าให้เด็กเล็กเล่นน า้หรือเล่นในบริเวณใกล้กับน า้ตาม
ล าพงั 
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 ควรส ารวจและเฝ้าระวงัพืน้ท่ีบริเวณบ้าน รอบบ้านและชุมชนท่ี
เส่ียงตอ่การพลดัตกและจมน า้ 

 ในภาวะน า้ทว่มไมค่วรด่ืมของมนึเมา 

 หากจ าเป็นต้องเดินทาง/ท ากิจกรรมทางน า้  ควรเตรียมอปุกรณ์
ชูชีพให้พร้อม เช่น เสือ้ชูชีพ ห่วงยาง แกลลอนเปล่า ขวดน า้
พลาสตกิเปลา่ หรือลกูมะพร้าวเพ่ือชว่ยในการลอยตวั 

 ประชาชนท่ีเป็นโรคประจ าตวัไม่สามารถดแูลตวัเองได้ขณะเกิด
เหตุ เช่น โรคลมชัก เครียด ความดนัโลหิตต ่า  ไม่ควรอยู่ตาม
ล าพงั 
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12. การป้องกันไฟฟ้าดูด 
   ในช่วงท่ีเกิดภาวะน า้ท่วม นอกจากการจมน า้แล้ว การถูกไฟฟ้า
ดดูเป็นอบุตัเิหตท่ีุส าคญั และท าให้เกิดอนัตรายถึงชีวิตได้ 
      12.1 การช่วยเหลือขณะเกิดเหตุ 

 เม่ือพบคนถูกไฟฟ้าดูด ให้ตัดการจ่ายไฟทันที  โดยการสับ
สะพานไฟ (คทัเอาท์ หรือ เต้าเสียบ) เพ่ือตดักระแสไฟฟ้าก่อนจะ
เข้าไปชว่ยเหลือ 

 หากไม่สามารถสับสะพานไฟลงได้  ห้ามใช้มือไปจบัต้องคนท่ี
ก าลงัถกูไฟฟ้าดดู 

 ผู้ ท่ีจะเข้าไปช่วยเหลือ ร่างกายต้องไม่เปียกน า้และสวมรองเท้า 
และต้องไมส่มัผสัผู้ถกูไฟฟ้าดดูโดยตรง 

 ยืนในท่ีแห้งและใช้ไม้แห้งหรือฉนวนไฟฟ้าเข่ียอุปกรณ์ไฟฟ้าให้
พ้นจากผู้ ท่ีถกูไฟฟ้าดดู หรือใช้ผ้าแห้ง/เชือกดงึผู้ ป่วยออกจากจดุ
ท่ีเกิดเหตโุดยเร็ว 

 เม่ือชว่ยผู้ถกูไฟฟ้าดดูหลดุออกมาแล้ว ให้รีบปฐมพยาบาลทนัที 
ถ้าผู้ประสบเหตหุยดุหายใจ ให้ท าการเป่าปากช่วยหายใจ หาก
คล าชีพจรไมไ่ด้ให้นวดหวัใจทนัที 

 รีบส่งผู้ประสบเหตไุปโรงพยาบาลทนัที หรือขอความช่วยเหลือ
จากหนว่ยการแพทย์ฉกุเฉิน (หมายเลขโทรศพัท์ 1669)  
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12.2 การป้องกัน 

 ควรส ารวจว่ามีสายไฟฟ้าแรงสงูท่ีใดบ้างท่ีอยู่ใกล้ระดบัน า้ท่วม 
ควรเขียนป้ายเตือนไมใ่ห้เดนิหรือพายเรือเข้าใกล้ 

 ส ารวจสายไฟฟ้า ปลัก๊ไฟ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีติดตัง้ในระดบัต ่า 
ต้องรีบย้ายให้สงูพ้นระดบัน า้ 

 ถ้าน า้ทว่มปลัก๊ไฟแล้ว ให้รีบปลดสะพานไฟ (คทัเอาท์) ทนัที 

 ให้ตรวจสายไฟท่ีแชน่ า้  เพราะอาจมีกระแสไฟฟ้าร่ัว 

 หลีก เ ล่ีย งการ เ ข้ า ใก ล้ เ สา เหล็ ก ท่ี มี อุปกร ณ์ ไฟ ฟ้ า  ถ้ า
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าย้ายไม่ทนัถกูน า้ท่วมแล้ว ควรหยดุใช้งานจนกว่า
จะได้รับการตรวจสภาพเสียก่อน 

 ตรวจสอบสวิตช์ไฟฟ้าว่ามีน า้เข้าหรือถูกฝนสาดหรือไม่  ถ้า
เปียกน า้อยา่แตะต้องอปุกรณ์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าใดๆ 

 ห้ามใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีน า้ท่วมแล้ว ควรตรวจสอบก่อนว่าไม่มี
ไฟฟ้าร่ัว โดยผู้ เช่ียวชาญ 

 อย่าแตะต้องสวิตช์ไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีก าลงั
เสียบปลัก๊อยู ่ในขณะท่ีร่างกายเปียกชืน้หรือยืนอยูบ่นพืน้เปียกๆ 

 งดใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าทกุชนิดขณะเกิดน า้ทว่ม 
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13.  การถูกสัตว์กัด  
ในภาวะน า้ท่วม ผู้ประสบภยัอาจถกูสตัว์กดัได้ เน่ืองจากสตัว์ไม่

ว่า จะเป็นชนิดท่ีมีพิษหรือไม่มีพิษจะพยายามหนีน า้ขึน้มาอยู่บนท่ีแห้ง 
ตามตรอก ซอก ซอย และบริเวณตา่งๆในบ้าน ตามซอกมมุหรือแม้แตใ่น
รองเท้า  

หากโดนสัตว์กัดต่อย โดยไม่แน่ใจว่ามีพิษหรือไม่มีพิษ  ให้
ล้างแผลด้วยน า้ต้มสกุหรือน า้ดา่งทบัทิมให้สะอาด ใช้ผ้าสะอาดซบัแผล
ให้แห้ง เสร็จแล้วเช็ดบริเวณรอบๆ แผลด้วยน า้ยาแอลกอฮอล์ ไม่เช็ดลง
บนแผล อาจใช้ยาหม่องท่ีมีสรรพคุณบรรเทาอาการแพ้จากแมลงสตัว์
กดัตอ่ยทาบริเวณรอบๆ แผล เพ่ือบรรเทาอาการบวม แดงร้อน แตห่ากสี
ของบาดแผลเปล่ียนไป หรือมีหนอง ควรไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสขุเพ่ือดแูลรักษาตอ่ 

หากโดนสัตว์มีพิษ เช่น ตะขาบกัด หรือ แมงป่องต่อย อนัดบั
แรกให้ใช้น า้มะนาว หรือน า้ส้มสายชท่ีูใช้กนัในครัวเรือนราดบริเวณท่ีโดน
กัดหรือต่อยเพ่ือท าลายพิษก่อน แล้วค่อยล้างให้สะอาดด้วยน า้ต้มสุก
หรือน า้ด่างทบัทิม ตามด้วยประคบเย็นเพ่ือลดอาการบวมและปวด แต่
หากปวดมากให้กินยาแก้ปวด เช่น พาราเซตามอล แต่หากปวดจนทน
ไม่ได้ให้รีบไปพบแพทย์ ในระหว่างเดินทางไปพบแพทย์ให้ประคบแผล
ด้วยผ้าเย็นไปด้วย (หากสามารถท าได้) 

หากโดนงูกัด ควรรีบแจ้งคนท่ีอยู่ใกล้ตวัมากท่ีสุดให้พามาพบ
แพทย์หรือติดต่อให้รถช่วยเหลือผู้ประสบภัยพาไปโรงพยาบาลโดยเร็ว 
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ในระหว่างท่ีรอความช่วยเหลือ ให้หาแผ่นไม้ยาวมาดามแขนหรือขาข้าง
ท่ีถกูงกูดั และใช้ผ้ายดึพนัตัง้แตโ่คนแขน/ขาไปยงัปลายแขน/ขาให้ยึดติด
กับแผ่นไม้ให้แน่น (ไม่ควรพนัแน่นจนเกินไป เพราะจะท าให้ส่วนปลาย
ของแขน/ขานัน้เส่ียงตอ่การขาดเลือดไปเลีย้ง) และควรปลกุให้ผู้ ท่ีถกูงูกดั
รู้สึกตวัอยู่ตลอดเวลา หากสามารถน าซากงูมาด้วยก็จะช่วยให้แพทย์
ประเมินได้ว่าจะต้องให้เซรุ่มแก้พิษงูหรือไม่   การสังเกตว่าเป็นงูพิษ
หรือไม่มีพิษ ถ้าเป็นงูพิษ เช่น งูเขียวหางไหม้ กัดจะมีรอยเขีย้ว 1-2 รู 
และหากไมใ่ชง่พูิษจะไมมี่รอยเขีย้ว แตจ่ะมีรอยฟันเป็นแนวโค้ง  

หากถูกปลิงกัดหรือดูดเลือด  

 หากเห็นตวัปลิงเกาะอยู่บนร่างกายไม่ควรดงึออกทนัทีเพราะจะ
ท าให้เนือ้ฉีกขาดเป็นแผลใหญ่ และ เลือดหยดุยากขึน้ ควรใช้
น า้เกลือเข้มข้น(ใช้น า้ผสมเกลือแกง) น า้ส้มสายชูแท้หรือ
แอลกอฮอล์ 70% หยดบริเวณรอบๆ ปากของปลิงหรือ อาจใช้
ไม้ขีดหรือบหุร่ีท่ีตดิไฟจีต้วัปลิงจะท าให้ปลิงหลดุออกได้ 

 ท าความสะอาดบาดแผลด้วยยาฆ่าเชือ้ เช่น น า้ยาเบตาดีนหยด
ลงบนส าลีหรือไม้พันส าลีท่ีสะอาดเช็ดเป็นวงรูปก้นหอยจาก 
สว่นในแผลออกสูส่ว่นรอบนอกของแผล 

 ถ้าไม่มีน า้ยาท าความสะอาดบาดแผล อาจใช้วิธีการพืน้บ้าน 
เชน่ ใช้ใบสาบเสือล้างให้สะอาดน ามาขยีปิ้ดปากแผล หรือใช้ยา
เส้นพอกปิดปากแผล เป็นต้น 
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 หากเลือดยงัไม่หยดุไหล ให้ใช้ยาซึ่งมีฤทธ์ิช่วยในการหดตวัของ
เนือ้เย่ือและหลอดเลือด เช่น คาลามายโลชัน่ ทาบริเวณปาก
แผล 

 หากสงสยัว่าปลิงชอนไชเข้าไปในร่างกาย เช่น มีเลือดออกตาม
ช่องหรือโพรงตา่งๆ ไม่หยดุ ให้รีบน าส่งโรงพยาบาล  แพทย์จะ
ได้ชว่ยเหลือคีบปลิงออกได้ทนั 

 ควรเดินทางโดยเรือหรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีลอยน า้ได้  ถ้าจ าเป็นต้อง
เดินลุยน า้โดยเฉพาะจุดท่ีมีน า้ท่วมสูงระดับเอวขึน้ไป  ควร
แตง่ตวัให้มิดชิด ควรใส่กางเกงใน สวมกางเกงขายาว และสวม
ถงุพลาสติกหุ้มเท้าและหุ้มปลายขากางเกงทัง้ 2 ข้าง แล้วรัด
ด้วยเชือกหรือยาง เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ปลิงเข้าไปในกางเกงได้ 

 หลีกเล่ียงการเล่นน า้หรือแช่น า้นานๆโดยเฉพาะในบริเวณท่ีน า้
ทว่มขงั 

 ระมดัระวงับุตรหลานหรือเด็กเล็กท่ีเล่นน า้ในบริเวณน า้ท่วมขัง 
เพราะเส่ียงต่อการท่ีปลิงจะเกาะและชอนไชเข้าไปในทวาร  รู 
ชอ่ง และโพรงตา่งๆ ของร่างกายได้ 
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14. ความรู้เร่ืองวัคซีนส าหรับประชาชนช่วงน ้าท่วม 
14.1 วัคซีนป้องกันไข้ไทฟอยด์ 

 ไข้ไทฟอยด์มีช่ือเรียกอีกอย่างว่า ไข้รากสาดน้อย เป็นโรคติดต่อ
ชนิดหนึ่ง เกิดจากการติดเชือ้ Salmonella typhi ท าให้เกิดอาการไข้สูง 
ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คล่ืนไส้ อาเจียน ปวดแน่นท้อง อาจมี
อาการถ่ายเหลว (ซึ่งมักพบในเด็กมากกว่าผู้ ใหญ่) ติดต่อกันโดยการ
รับประทานอาหารหรือน า้ท่ีมีการปนเปือ้นของเชือ้ หรือจากการสมัผสักบั
คนท่ีมีเชือ้ในอจุจาระแตไ่ม่แสดงอาการ(พาหะ) อาการของโรคจะรุนแรง
ในเดก็เล็กและคนชรา  

โรคนีส้ามารถป้องกนัได้ด้วยการฉีดวคัซีนป้องกนัไข้ไทฟอยด์ ซึ่ง
มี 2 ชนิด คือ ชนิดฉีดและชนิดรับประทาน ซึ่งประสิทธิภาพไม่ต่างกัน 
วคัซีนชนิดรับประทานมีลกัษณะเป็นแคปซูล บรรจกุลอ่งละ 3 แคปซูล ใช้
โดยรับประทานหลังอาหารมือ้ใดก็ได้ วันเว้นวัน จนครบทัง้ 3 แคปซูล 
สว่นวคัซีนชนิดฉีด ใช้ส าหรับฉีดกล้ามเนือ้บริเวณหวัไหล ่ผู้ ท่ีสมควรได้รับ
วัคซีนไข้ไทฟอยด์ ได้แก่ 1) ผู้ ท่ีมีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ ท่ีเป็นพาหะ
ของไข้ไทฟอยด์ 2) ผู้ ท่ีด่ืมน า้หรืออาหารท่ีมีโอกาสปนเปือ้นเชือ้นี ้3) ผู้ ท่ี
เดนิทางไปยงัแหลง่ท่ีมีเชือ้นีเ้ป็นเชือ้ประจ าถ่ิน  
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14.2 วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบเอ 
โรคตบัอกัเสบเอเกิดจากเชือ้ไวรัสตบัอกัเสบชนิดเอ ติดตอ่ได้โดย

การรับประทานอาหารและน า้ด่ืมท่ีปนเปือ้นเชือ้ไวรัส เชือ้นีมี้ความคงทน
ตอ่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ในน า้ และท่ีชืน้เป็นเวลาได้หลายเดือน และทน
ตอ่ความเค็มของน า้ทะเลได้ด้วย พบได้ทัว่ไปในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ในแหลง่ท่ีมีสขุอนามยัในการรับประทานท่ีไม่ดี ดงันัน้ ในช่วงน า้ท่วมอาจ
ท าให้มีความเส่ียงต่อการด่ืมน า้และรับประทานอาหารท่ีปนเปือ้นเชือ้นี ้
ได้ ซึ่งหากติดเชือ้จะท าให้เกิดอาการตับอักเสบ ได้แก่ ไข้ เบื่ออาหาร 
ปวดเม่ือย ปัสสาวะสีเข้ม ตวัเหลือง ตาเหลือง การได้รับวัคซีนป้องกัน
ไวรัสตบัอกัเสบเอจะท าให้สามารถป้องกนัโรคนีไ้ด้ โดยการฉีดวคัซีนเข้า
กล้ามเนือ้ต้นแขน จ านวน 2 เข็ม หา่งกนั 6-12 เดือน  

 
14.3 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคท่ีพบบ่อย สามารถพบได้ในคนทุกเพศ 

ทกุวยั ทุกเชือ้ชาติ เป็นโรคท่ีสามารถติดตอ่ได้ง่ายและรวดเร็ว ดงันัน้ ใน
สภาวะท่ีต้องมีการอพยพคนจ านวนมากไปอยู่ในสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง
จึงมีความเส่ียงท่ีจะมีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่ได้ อาการท่ีส าคญั
ของโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ คัดจมูก น า้มูกไหล แล้วตามมาด้วยไข้สูง 
ปวดศีรษะ หนาวสะท้าน ไอแห้งๆ โรคนีส้ามารถป้องกันได้ด้วยการให้
วัคซีน ซึ่งมีหลายชนิด ทัง้ชนิดฉีดและชนิดพ่นจมูก ซึ่งส่วนใหญ่จะให้
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วคัซีนด้วยการฉีดเป็นหลกั โดยให้ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ปีละ 1 
ครัง้  

 
14.4 วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก 

 โรคบาดทะยักพบได้ทัว่โลก เกิดได้กับทุกคนทุกอายุ รวมทัง้ใน
ทารกแรกเกิด(จากการคลอดท่ีไม่สะอาด) เป็นโรคไม่ติดตอ่ เกิดจากการ
ติดเชือ้แบคทีเรียท่ีบาดแผล ดังนัน้ในสภาวะน า้ท่วมจึงอาจท าให้
ประชาชนท่ีต้องเดินลุยน า้มีความเส่ียงเพิ่มขึน้จากการถูกสิ่งของมีคม
บาดและเส่ียงต่อการติดเชือ้บาดทะยกั โดยปกติวคัซีนนีเ้ป็นวคัซีนท่ีทุก
คนเคยได้รับมาก่อนตัง้แตว่ยัเดก็ แตเ่น่ืองจากเม่ือพ้นวยัเด็กมาแล้วไม่ได้
มีการบงัคบัฉีดวคัซีนชนิดนีอี้ก ท าให้ภูมิต้านทานลดลงหรือหายไปเม่ือ
เวลาผ่านไป จนท าให้ไม่สามารถป้องกันเชือ้นีไ้ด้ ประชาชนทัว่ไปจึงควร
ได้รับวคัซีนนีท้กุ 10 ปี ดงันัน้ผู้ ท่ีได้รับวคัซีนนีค้รัง้สดุท้ายเกิน 10 ปี และ
มีความเส่ียงดังท่ีกล่าวมาจึงควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก
กระตุ้น 1 เข็ม 
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15. ค าแนะน าในการดูแลตนเองส าหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
(โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรค
หลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคทางเดินหายใจหรือโรค
ปอดเรือ้รัง โรคไตเรือ้รัง) 

1) ควรอพยพออกจากพืน้ท่ีประสบภยั เพ่ือจะได้รับความช่วยเหลือ
ง่าย ควรไปอยู่กบัญาติในพืน้ท่ีน า้ไม่ท่วมมากกว่าอยู่ท่ีศนูย์พกั
พิง หากอยู่ท่ีศนูย์พกัพิงควรแจ้งเจ้าหน้าท่ีประจ าศนูย์พกัพิงใน
กรณีท่ีทา่นมีโรคประจ าตวั 

2) ตรวจสอบยาว่ามีเพียงพอหรือไม่ โดยควรมียาประจ าท่ีกิน
ตอ่เน่ืองได้อย่างน้อย 1-2 เดือน เม่ือต้องย้ายบ้านควรน ายาท่ีใช้
อยู่เป็นประจ าติดตวัไปด้วย จดัเก็บยาในภาชนะท่ีเหมาะสม 
(กรณียาฉีดอินซูลินส าหรับผู้ ป่วยเบาหวาน ควรเก็บในตู้ เย็น แต่
ถ้าไม่มีตู้ เย็นสามารถเก็บไว้นอกตู้ เย็นได้นานประมาณ 1 เดือน 
หรือใส่ถงุพลาสติกแช่ไว้ในโอ่งน า้  แตห้่ามเก็บไว้กลางแดดหรือ
ใกล้ท่ีร้อน) และกินยาตามค าแนะน าของแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสขุอยา่งเคร่งครัด และพกบตัรประจ าตวัผู้ ป่วยหรือบตัร
แสดงตวัท่ีมีเลขประจ าตวั 13 หลกั ตดิตวัตลอดเวลา 

3) ควรเคล่ือนไหวร่างกายอย่างเหมาะสมเพ่ือเป็นการออกก าลัง
กาย และฝึกหายใจคลายเครียด โดยหายใจเข้าลึกและผ่อน
คลายลมหายใจออกช้าๆ น้อยกว่า 10 ครัง้ตอ่นาที ท าวนัละ 2-3 
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ครัง้ๆ ละ 15 นาที  ทัง้นีไ้ม่ควรท าถ้าเพิ่งกินอาหารมาไม่ถึงคร่ึง
ชัว่โมง 

4) ผู้ ป่วยท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ในกรณีท่ีต้องย้ายบ้าน ญาติควร
น ายาท่ีใช้อยู่เป็นประจ าติดตวัมาด้วย จดัเก็บยาในภาชนะท่ี
เหมาะสม พร้อมดแูลให้กินยาตามค าแนะน าของแพทย์หรือ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุอยา่งเคร่งครัด   

5) ผู้ ป่วยโรคเรือ้รังท่ีนอนอยู่กับเตียง ญาติควรพลิกร่างกายผู้ ป่วย
อย่างน้อยทุกๆ 2 ชั่วโมง ตรวจดกูารเกิดแผลกดทับอย่าง
สม ่าเสมอ และควรตดิป้ายแสดงรายละเอียดไว้กบัตวัผู้ ป่วย โดย
มีรายละเอียดของช่ือผู้ ป่วยและญาติท่ีสามารถติดต่อได้ โรคท่ี
ป่วยและยาท่ีจ าเป็นต้องใช้ 

6) ผู้ ป่วยโรคเรือ้รังท่ีต้องการท าสาธารณประโยชน์ ไม่ควรหกัโหม 
ควรท ากิจกรรมท่ีเหมาะสม เชน่ การบรรจถุงุยงัชีพ การประกอบ
อาหาร หลีกเล่ียงการบรรจุกระสอบทราย หรือกิจกรรมท่ีใช้
แรงงานหนกั เป็นต้น 

7) ผู้ ป่วยเบาหวาน ควรระวงัการเกิดแผล โดยเฉพาะท่ีเท้า ควรดแูล
รักษาเท้าให้แห้ง และใส่รองเท้าป้องกนัน า้เม่ือต้องลยุน า้ ผู้ ป่วย 
ญาต ิหรือผู้ใกล้ชิด ควรหมัน่สงัเกตอาการเตือนท่ีแสดงว่าโรคจะ
รุนแรงหรือท าให้เสียชีวิตได้ หากพบมีความผิดปกติ ให้รีบพาไป
พบแพทย์ หรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขหรือแจ้งเจ้าหน้าท่ีภายใน
ศนูย์พกัพิงในกรณีท่ีมีการอพยพ 
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       อาการเตือนที่แสดงว่าโรคจะรุนแรง 
 หิว ใจสัน่ มือสัน่ เหง่ือออกมาก 

 กระหายน า้มาก ปัสสาวะมาก ออ่นเพลีย 

 เจ็บแน่นหรือจุกหน้าอก และ/หรือปวดร้าวไปท่ีแขน คอ 
ขากรรไกร 

 ซมึลง สบัสน หมดสต ิหรือชกั 

 พดูไม่ได้ พดูล าบาก พดูไม่ชดั พูดไม่รู้เร่ือง หรือเวลายิม้พบว่า
มมุปากข้างหนึง่ตก หรือยกแขนไมข่ึน้ 1 ข้าง  

 เวียนศีรษะ เดนิเซหรือสญูเสียการทรงตวั หรือปวดศีรษะรุนแรง 

 มีแผลและมีลกัษณะบวมแดงหรือคล า้ ร่วมกบัมีไข้ 

 หอบเหน่ือย หรือหายใจล าบาก 
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เร่ืองที่ 6 
การดูแลบ้านและการใช้ชีวติในบ้านที่น า้ท่วม 

 

ผศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบตุร 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 

atch.s@chula.ac.th  

 
 มหาอุทกภยัครัง้ร้ายแรงท่ีเกิดขึน้นี ้ไม่มีใครคาดคิด และคงไม่มี
ใครเตรียมพร้อมท่ีจะรับมือได้ทนั ตวับ้านเรือนท่ีไม่ได้ออกแบบมาส าหรับ
ท่ีน า้ท่วมถึง จึงมีความเสียหายอย่างมากหลงัน า้ลด เจ้าของบ้านจะไม่
สามารถเข้าอยู่ได้ทนัทีหลงัน า้ลด แตต้่องท าความสะอาด และซ่อมแซม
บ้านก่อน  
 ดงันัน้ อย่าเพิ่งย้ายสิ่งของกลบัเข้าบ้านทันทีหลงัน า้ลด จะต้อง
ตรวจสอบแก้ไขจนกว่าบ้านจะมีความพร้อม ให้กลบัเข้าไปอยู่อาศยัได้ 
หากมีการวางแผนในการตรวจสอบ และซ่อมแซมอย่างเป็นระบบจะ
สามารถลดปริมาณงานท่ีต้องท า และย่นระยะเวลาท่ีต้องเสียไป รวมทัง้
สิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุ คือ มีความปลอดภัยแก่ชีวิต และทรัพย์สิน ดังนัน้ ก่อน
ท าการใดๆ จึงมีจุดท่ีต้องตรวจสอบและซ่อมแซม เพ่ือให้มองเห็น
ภาพรวมการซอ่มแซมดงัตอ่ไปนี ้

 
 
 

mailto:atch.s@chula.ac.th
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 1. บริเวณรอบๆ ตัวบ้าน 

 พืน้ถนนภายนอก หากโดนกดทบัด้วยปริมาณน า้ท่ีมีระดบัน า้ท่ี
สงู ซึ่งจะมีน า้หนกักดทบัมาก มกัก่อให้เกิด การทรุดตวัของถนนภายใน
บ้าน มีรอยแตกร้าวให้เห็น แต่ทัง้นีย้ังขึน้อยู่กับว่าในขณะเม่ือน า้ลดลง 
การลดลงของน า้เป็นไปอย่างรวดเร็ว หรือค่อยๆ ลด การลดลงอย่าง
รวดเร็วด้วยการสูบน า้ออกมกัจะท าความเสียหายแก่พืน้ถนนรอบๆ ตวั
บ้านได้มากกวา่ โดยจะเห็นได้ชดัเจนว่า มีการทรุดตวัท่ีพืน้ตา่งระดบัจาก
ตัวบ้าน เน่ืองจากท่ีพืน้ถนนมีโครงสร้างแยกออกมาจากตัวบ้าน ซึ่ง
วิธีการแก้ไขซอ่มแซมต้องรอให้น า้แห้งสนิทจริงๆ แล้วส ารวจแนวแตกร้าว
ว่า เป็นการแตกร้าวท่ีผิวเท่านัน้ หรือเป็นการแตกท่ีมีผลถึงโครงสร้าง
พืน้ท่ี อาจจะเกิดขึน้จากการทรุดตวัของชัน้ดินภายใต้พืน้ หากเป็นการ
แตกเพียงท่ีผิวถนน การซ่อมแซมคงท าได้ง่ายกว่า เพียงท าการสกัดผิว
ออกแล้วท าผิวปนูใหม่ แต่หากเป็นความเสียหายถึงโครงสร้างก็คงต้อง
ทบุแล้วสร้างใหม ่

 ส าหรับสนามหญ้าหรือสวนท่ีปลูกไว้ หากท่วมนาน ก็คงจะไม่
สามารถรักษาชีวิตต้นไม้เหล่านัน้ไว้ได้ แต่ในกรณีท่ียังรอดอยู่ สภาพ
ต้นไม้ยงัอยูใ่นสภาพต้องฟืน้ตวัอีกนาน ยงัไม่พร้อมท่ีจะใส่ปุ๋ ยใดๆ ทัง้สิน้ 
จะต้องปล่อยทิง้ไว้อย่างน้อย 1 เดือน เพ่ือให้ต้นไม้เหล่านัน้ค่อยๆ คืน
สภาพกลบัมาดงัเดมิก่อนท่ีจะใสปุ่๋ ยรอบใหม่ 
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 สว่นของก าแพงบ้าน อาจจะมีความเสียหายท่ีเกิดจากแรงดนัน า้ 
จะต้องตรวจสอบว่า มีการเอนเอียงมากผิดปกติหรือไม่ เพราะอาจจะล้ม
พงัลงมาท าความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินภายหลงั   

 ส่วนของประตรัูว้บ้าน กลอน กญุแจตา่งๆ ท่ีเป็นโลหะมกัจะเกิด
สนิม ต้องขดัทาสีใหม ่หรือใสน่ า้มนัหลอ่ล่ืน 

 
 2.ผนังบ้าน 

 รอยคราบน า้บนผนังจะติดคงทนต่อไปอีกนานหากไม่รีบท า
ความสะอาด ถ้าน า้ท่วมขงัไม่นาน การล้างขดัออกก็คงท าได้โดยง่าย แต่
ในกรณีท่ีรอยคราบมีสารเจือปน มีสีเข้มสกปรกมากก็จะต้องขัดสีออก 
แล้วทาสีทบัใหมท่ัง้ผนงั  
 อยา่งไรก็ตาม มีข้อควรค านงึ 2 อยา่ง  
1)  ‘การทาสี’ ต้องมัน่ใจวา่ผนงัแห้งสนิทจริงๆ ก่อนท่ีจะทาสีใหม่ มิฉะนัน้
จะทาสีไม่ติด และหลุดร่อนภายหลงั ซึ่งในบางกรณี การทิง้ผนงัให้แห้ง
อาจจะใช้เวลาอยา่งน้อย 2 สปัดาห์ขึน้ไป  
2)  ‘เชื้อรา’ จะต้องทาด้วยน า้ยาฆ่าเชือ้ หรือคลอรีน ก่อนท่ีจะทาสีทับ 
หรืออาจจะหาน า้ยาเคมีป้องกันเชือ้ราผสมลงไป สิ่งท่ีจะตามมาทันที
ภายในหนึ่งเดือนหลังน า้ลดคือ ปลวก ซึ่งจะเข้ามาท ารังจากใต้ดิน ซึ่ง
จะต้องใช้น า้ยาฆา่ปลวก และตรวจตราผนงัตามจดุตา่งๆ ด้วย 
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3. พืน้ท่ีภายในตัวบ้าน 

 หากน า้ทว่มเข้าไปถึงภายในบ้าน ความเสียหายจะมีมากตอ่วสัดุ
ตกแต่งผิวทัง้ตวับ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบ้านท่ีปิดทิง้ไว้เฉยๆ ไม่มี
อากาศถ่ายเทเป็นเวลานานร่วมเดือน สิ่งท่ีอาจจะพบมาก คือ เชือ้ราขึน้
ทัง้บ้าน วิธีจดัการท่ีดีท่ีสดุ คือ ต้องตรวจสอบว่ามีสตัว์ร้ายใดๆ แอบซ่อน
อยู่หรือไม่ พยายามท าความสะอาดเท่าท่ีจะท าได้ก่อน ทัง้การใช้น า้ยา
ฆ่าเชือ้ น า้ยาฆ่าแมลง ตรวจตราทุกซอกมุมท่ีอาจมีงู ตะขาบ หรือหน ู
เข้ามาอาศยัอยู ่ต้องเปิดประตหูน้าตา่งทิง้ไว้ เพ่ือระบายอากาศตลอด 2-
3 อาทิตย์ หลงัจากท าความสะอาดเบือ้งต้น ควรติดตัง้พดัลมดดูอากาศ 
หรือเดินเคร่ืองพดัลมดดูอากาศในห้องน า้อย่างเต็มท่ี รวมทัง้เปิดม่านรับ
แสงแดดเพ่ือไลค่วามชืน้สะสม 

 หลงัจากท าความสะอาดเบือ้งต้น จึงกลบัมาซ่อมแซมภายในตวั
บ้าน ตวัพืน้บ้านท่ีเป็นพรมหรือวสัดเุส้นใย คงไม่สามารถรักษาไว้ได้ หรือ
หากได้ ก็คงต้องท าความสะอาดค่อนข้างมาก หากเป็นพืน้ไม้ปาร์เก้ ชิน้
ไม้มกัจะหลุดลอยตามน า้ โดยชิน้ไม้จะบวม และติดเข้าไปดงัเดิมไม่ได้
จนกวา่จะตากให้แห้งแล้วทาน า้ยาเคลือบไม้ใหม่ หากเป็นพืน้ไม้ลามิเน็ท
จะต้องล่อนออกมาตากแห้ง แล้วทากาวติดข้าไปใหม่ ซึ่งขึน้อยู่กบัว่า มี
การบดิงอมากเพียงใด 
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4. เคร่ืองเรือนหรือเฟอร์นิเจอร์ 
 เคร่ืองเรือนมีข้อควรระวงัเร่ือง เชือ้รา หลีกเล่ียงการใช้สารเคมีตวั
ท าละลายทกุชนิดในการท าความสะอาดเคร่ืองเรือนท่ีเป็นไม้ หรือเบาะ
หนงั ส่วนตู้  หรือโต๊ะ ชัน้วางของท่ีเป็นไม้อดั ถ้าถูกน า้ท่วมนาน อาจจะกู้
กลบัมาได้ยาก เพราะแผ่นปิดผิวจะลอกออกมา หรือไม้อดัจะบวมจนใช้
ต่อไปไม่ได้ ก็จะต้องเปล่ียนเป็นชิน้ๆ ไป อย่างไรก็ดี ควรหาทางออกใน
การน าเศษวสัดท่ีุจะทิง้ น ามาใช้ท าประโยชน์อยา่งอ่ืนได้อีก 

  
 5. ระบบไฟฟ้า 
 ระบบไฟฟ้าถือเป็นสว่นท่ีได้รับความเสียหายท่ีต้องระวงัอย่างยิ่ง 
เพราะมีอนัตรายถึงชีวิต ต้องมัน่ใจวา่ บ้านแห้งสนิท ไม่มีน า้ขงัในปลัก๊ไฟ 
หากไม่ได้สบัสะพานไฟก่อนอพยพออกไปยิ่งต้องระวงั เม่ือเข้าไปในตวั
บ้านหลังน า้แห้งแล้ว ต้องสับสะพานไฟทัง้หมดลงก่อน จนมั่น ใจว่า
ปลอดภยั แล้วจงึท าการตรวจสอบจดุตา่งๆ ตอ่ไป (แนะน าให้ตามช่างไฟ
มาตรวจสอบให้) ซึง่หากตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และมัน่ใจว่าทกุจดุแห้ง
ดีแล้ว จงึคอ่ยสบัสะพานไฟกลบัมา 
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 6.ระบบเคร่ืองปรับอากาศ 

 เคร่ืองปรับอากาศประกอบด้วยเคร่ืองตวัใน (Fan Coil) ท่ีมกั
เป็นตวัแขวนผนังท่ีอยู่สูงจากพืน้ จึงไม่ได้รับผลกระทบจากน า้ท่วม แต่
อย่าเปิดสวิตช์เดินเคร่ืองจนกว่าจะได้ตรวจสอบทัง้ตวันอกบ้าน และตวั
ในบ้าน  
 ส าหรับตัวในบ้านให้ท าความสะอาดแผ่นกรองหลังตัวเคร่ือง 
(Filter) ทนัที อาจจะต้องใช้น า้ยาฆ่าเชือ้ หรือ คลอรีนผสมน า้แช่ไว้ แล้ว
จงึตากให้แห้ง แล้วน ากลบัมาตดิตัง้ใหม ่ 
 ส่วนของตัวนอกบ้าน (Condensing Unit) ท่ีถูกน า้ท่วม 
โดยทัว่ไปมกัจะไมเ่สียหายมากนกั ปล่อยไว้ให้แห้งสนิทเสียก่อนท่ีจะเปิด
เดินเคร่ืองใหม่ ก็จะใช้งานได้ แล้วจึงตามช่างแอร์มาเช็คระบบทัง้หมด 
เพราะอาจจะต้องมีการดูแลเร่ืองน า้ยาแอร์  ระบบแผงวงจร หรือ 
น า้มนัหลอ่ล่ืนในอปุกรณ์ หรือ คอมเพรสเซอร์ตามมาอีกมาก 

 
 7. ระบบประปาสุขาภบิาล 

 ระบบน า้ดีท่ีเป็นถังเก็บน า้ อาจจะมีน า้เสียไหลซึมเข้าไป ต้อง
ถ่ายน า้ออก ท าความสะอาดด้วยคลอรีน แล้วเปิดน า้ทิง้ออกจากระบบ
ท่อให้หมด ส าหรับระบบเคร่ืองป๊ัมน า้ก็เช่นเดียวกัน ทิง้ไว้ให้แห้งสนิท
ก่อนเปิดเดินเคร่ืองใหม่  หากไม่ทิง้ให้แห้งจริงๆ แล้วเปิดเคร่ืองท างาน 
อปุกรณ์แผงวงจรตา่งๆ จะช็อตไหม้ เสียหายได้ และน ามาสูอ่คัคีภยั 
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 ระบบน า้เสีย หรือระบบส้วม แบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ท่ีอยู่ใน
ระบบส้วมท่ีตามปกติมักจะช่วยย่อยสลายสิ่งปฏิกูลในส้วม สิ่งมีชีวิต
เหล่านีม้ักจะตายไป และจะส่งผลให้ระบบบ าบดัหยุดชะงัก และท าให้
ส้วมราดไมล่ง ดงันัน้ ควรจะต้องใช้เอ็นไซม์ หรือจลุินทรีย์มาเทใส่ในส้วม 
และทิง้ไว้ 2-3 วนั ก่อนท่ีจะใช้ส้วมครัง้แรก นอกจากนี ้หากพบว่ามีกลิ่น
เหม็นเกิดขึน้ กลิ่นเหลา่นัน้อาจจะเกิดขึน้จากการท่ีฝาท่อน า้เสียแห้ง และ 
ท าให้กลิ่นจากบอ่บ าบดัย้อนกลบัเข้ามาในตวับ้าน จะต้องตรวจสอบโดย
การเทน า้ลงในฝาท่อต่างๆ เพ่ือปิดช่องท่ีกลิ่นจะย้อนกลับเข้ามาในตวั
บ้าน 

 ส าหรับส้วมชัน้ล่างท่ีถูกน า้ท่วม โดยทัว่ไปในระบบส้วมจะมีท่อ
อากาศซึ่งท าหน้าท่ีไล่อากาศภายในระบบท่อส้วมออกขณะกดชกัโครก 
เพ่ือให้กดชกัโครกลงได้ ให้ตรวจสอบว่าท่อเหล่านีไ้ม่มีสิ่งอุดตนัจากน า้
ท่วม เพราะหากท่ออากาศเหล่านีอ้ดุตนัก็จะกดชกัโครกไม่ลง หากท าได้
ในอนาคตควรตอ่ทอ่อากาศนีใ้ห้สงูถึงหลงัคาชัน้สองไปเลย 
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 8. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอ่ืน ๆ  
 เคร่ืองใช้ไฟฟ้าบางชนิด เช่น ตู้ เย็น พดัลม หม้อหงุข้าว เคร่ืองซกั
ผ้า เคร่ืองอบผ้า และอ่ืนๆ หากถูกน า้ท่วมต้องท าความสะอาด แล้ว
ปล่อยให้แห้งสนิท จึงค่อยเปิดเคร่ือง เพ่ือดวู่าจะต้องน าไปซ่อมอะไรอีก 
หรือไม ่ 
 กรณีท่ีห่อเคร่ืองใช้ไฟฟ้าด้วยถุงพลาสติกทิง้ไว้เป็นเดือนในบ้าน
ท่ีถูกน า้ท่วม อาจจะเกิดเชือ้ราขึน้ตามอุปกรณ์เหล่านี ้ต้องท าความ
สะอาดด้วยน า้ยาฆ่าเชือ้ให้หมด ก่อนจะทิง้ไว้ให้ระบายอากาศจนแห้ง 
แล้วจงึน ากลบัมาใช้ใหม ่

 
 นอกจากประเด็นท่ีกล่าวมาแล้ว สิ่งท่ีเจ้าของบ้านอาจจะต้อง
ประสบหลงัน า้ท่วม คือ ช่างซ่อมบ้านหายาก ควรจะพยายามช่วยเหลือ
ตนเองก่อนเท่าท่ีจะท าได้ และแนะน าว่าให้รวมกลุ่มเพ่ือนบ้านในชมุชน
ใกล้เคียงกนัหลายๆ หลงั เพ่ือตามช่างมาท าพร้อมๆ กัน เพราะนอกจาก
ช่างจะไม่ต้องเสียเวลาไปมาแล้ว อาจจะสามารถต่อรองราคาซ่อมแซม
บ้านให้ถกูลงด้วย นอกจากนีก้ารซ่อมแซมบ้านหลงัน า้ท่วมคงต้องคอ่ยๆ 
ท าไปตามความจ าเป็นตามเวลาท่ีมี คงไม่สามารถท่ีจะก าหนดให้ทุก
อย่างเสร็จสมบูรณ์พร้อมกันได้ 100 % ภายใน 1 เดือนหลังน า้ลด ทัง้นี ้
อย่าลืมว่าอุทกภัยอาจจะมีโอกาสกลับมาได้อีกเร่ือยๆ และถ่ีขึน้ อัน
เน่ืองมาจากปัญหาการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ การวางแผนท่ีดี
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จะช่วยให้การซ่อมแซมบ้านมีความคุ้ มค่า และมีภูมิป้องกันสิ่งท่ีจะ
เกิดขึน้อีกในอนาคตอนัใกล้ 
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เร่ืองที่ 7 
การฟ้ืนฟูต้นไม้และบริเวณบ้าน 

 

อ.สิรินทรา วณัโณ และ อ.ปารณ ชาตกลุ 
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 

Sirintra.v@chula.ac.th  
 
1. ต้นไม้ 
 1.1 ท าไมน า้ท่วมแล้วต้นไม้ตาย  

เวลาน า้ท่วม ต้นไม้มักจะตายเพราะการขาดน า้และอากาศ  
เน่ืองจากเวลาน า้ท่วมจะมีน า้ขงัเป็นเวลานานและเกิดการเน่าเสียท าให้
ปริมาณออกซิเจนในน า้ต ่า รากพืชท่ีจมอยู่ในน า้นานก็จะไม่สามารถ
หายใจหรือดงึออกซิเจนในน า้มาใช้ในการด ารงชีวิตได้  และน า้เน่าท่ีขงั
อยู่จะท าให้ระบบรากของพืชถกูท าลาย เม่ือรากอ่อนท่ีมีหน้าท่ีหาอาหาร
ไม่สามารถท าหน้าท่ีหาน า้และอาหารได้แล้ว พืชก็จะยืนต้นตายเพราะ
อาการขาดน า้และอาหารน่ีเอง 

 
 
 
 
 
 

mailto:Sirintra.v@chula.ac.th
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 1.2 สัญญาณต่างๆ ที่พบทางกายภาพ 
เราสามารถสงัเกตอาการของต้นไม้ท่ีจะบง่บอกว่าต้นไม้ก าลงัมี

ปัญหา ต้องการความชว่ยเหลือ หรือวา่ก าลงัจะตายได้ง่ายๆ ดงันี ้  

 อาการใบเห่ียวเป็นอาการเร่ิมต้นท่ีบอกถึงการขาดน า้ของ
ต้นไม้   

 อาการใบเห่ียวเฉา เปล่ียนสีเป็นสีคล า้หรือน า้ตาล แล้วแห้ง
ตดิกบัต้น เป็นอาการท่ีบอกว่าต้นไม้ตายแน่นอนไม่สามารถ
ช่วยชีวิตได้ทนั ในบางต้นท่ีมีความเปราะบาง หรืออ่อนไหว
(sensitive) กับการท่วมของน า้ จะแสดงอาการให้เห็นได้
ภายใน 3 วันจากวันท่ีน า้เร่ิมท่วม อาการลักษณะแบบนี ้
มกัจะแสดงให้เห็นวา่ต้นไม้จะตายทนัทีเม่ือมีน า้ทว่มขงั 

 อาการใบเปล่ียนสีแล้วทิง้ใบ เป็นอาการท่ีคล้ายๆ กับการ
เปล่ียนฤดูกาลของพืช เป็นอาการท่ีจะบอกว่าพืชก าลัง
พยายามปรับตวั คือเหมือนการปรับตวัให้เข้ากับฤดแูล้ง ท่ี
เกิดจากอาการขาดน า้ พืชจงึทิง้ใบ 
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1.3 ต้นไม้ตายหรือยัง 
ในการดูแต่เพียงภายนอกคงไม่สามารถทราบได้ว่าต้นไม้ยังมี

ชีวิตอยูห่รือไม ่ต้นไม้ท่ีผา่นสภาวะน า้ทว่มจะเกิดอาการเครียด อาจจะท า
ให้หยุดการเจริญเติบโต ซึ่งจะท าให้เราไม่มัน่ใจว่าต้นไม้ยงัมีชีวิตอยู่ จึง
อยากจะแนะน าวิธีการในการทดสอบง่ายๆ มีดงันี ้

 ให้ดท่ีูใบและล าต้นแห้งกรอบ แห้งทัง้ต้นก็แปลว่าต้นไม้ตาย
แล้ว 

 ถ้ายงัพอจะมีใบหลงเหลืออยู ่หรือทิง้ใบทัง้ต้น อยา่เพิ่งปักใจ
ว่าตายแน่นอน ให้ลองจับท่ีก่ิงว่าก่ิงยังมีความยืดหยุ่นอยู่
หรือไม่ ก่ิงท่ีแห้งตายแล้วจะเปราะ หักง่าย และไม่เหนียว 
ถ้าไม่แน่ใจก็ลองหกัก่ิงเล็กๆ ด ูถ้าก่ิงยงัเหนียว ฉีกขาดยาก  
และในบางชนิดอาจจะมีน า้ยางไหลออกมาก็แปลว่าต้นไม้
นัน้ยงัมีชีวิตอยู ่

 หากเป็นต้นไม้ใหญ่ก่ิงอาจจะสงูเกินเอือ้ม ลองใช้มีดสะกิดท่ี
เปลือกล าต้นดูว่าเปลือกแห้งหรือไม่ เปลือกไม้ควรจะมี
ความชุ่มช่ืนและมีน า้เลีย้งล าต้นอยู่ บางต้นจะดูง่ายมาก
เพราะถ้ามีน า้ยางไหลออกมาก็จะเห็นชดัเจนว่ายงัมีชีวิตอยู่
แนน่อน   
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 1.4 ปฐมพยาบาลหลังน า้ลดส าหรับต้นไม้ใหญ่ 

 เม่ือน า้เร่ิมลดลงสิ่งแรกท่ีควรจะท าคือการรดยาฆ่าเชือ้รา 
เพ่ือลดการสญูเสียของระบบราก   

 รดวิตามินเร่งการเจริญเติบโตของราก หรือวิตามิน B1 
เพ่ือให้กระตุ้นการเจริญเตบิโตของรากใหม่ เพ่ือท าหน้าท่ีเร่ง
หาอาหารมาฟืน้ฟลู าต้น  

 งดการให้ปุ๋ ย เพราะรากท่ีก าลงัอ่อนแอจะไม่สามารถดดูซึม
อาหารท่ีมีความเข้มข้นสงูได้ การให้ปุ๋ ยอาจจะท าให้รากยิ่ง
เนา่เสียได้ 

 งดการให้น า้ เพ่ือหยุดการเน่าเพิ่มเติมของราก เพราะดินท่ี
ผ่านน า้ท่วมมีปริมาณน า้ในดินมากเกินความต้องการของ
พืชอยูแ่ล้ว 

 ขุดหลุม ขนาด ไม่
ใหญ่ สามารถขุดได้
มากกว่า 1 หลมุ ลึก 
50-100 ซม.  ถ้าจะ
ให้เ รียบร้อยใช้ท่อ 
PVC ขนาด 8-12 
นิว้ เจาะรูข้างๆ เพ่ือให้น า้ซึมเข้ามาในหลุม ถ้าน า้ในดินยัง
สูงอยู่ ให้โรยก้นหลุมด้วยกรวดหรือกระถางแตกชิน้ใหญ่ๆ
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ด้านล่าง แล้วใช้เคร่ืองสูบน า้ (หรือไดโว่) ถ้ามีใช้อยู่ภายใน
บ้านให้ดขูนาดเคร่ืองสบูน า้แล้วขุดหลุมท่ีมีขนาดเหมาะสม
กนั แล้วสบูน า้ออกเพ่ือให้น า้ในดินลดปริมาณได้เร็วขึน้ การ
ขุดหลุมจะท าหลุมเดียวก่อนก็ได้เพ่ือดูปริมาณน า้ หาก
พบวา่มีปริมาณน า้มากจึงขดุเพิ่ม เพ่ือเป็นการเร่งระบายน า้
ออก   

 ขุดบริเวณโคนต้นเพ่ือเปิดให้อากาศถ่ายเท หากรากมี
อาการเน่า การเปิดหน้าดินอาจจะท าให้ได้กลิ่นเน่าได้เลย  
ทัง้นีต้้องท าการรดยาฆ่าเชือ้ราเพิ่มเติม ควรเปิดปากหลุม
เพ่ือตากดินให้แห้ง ปากหลุมไม่ควรจะเปิดมากเกินไป 
เพราะอาจจะท าให้ต้นไม้ล้มได้   

 เม่ือน า้ท่วมขังนานอาจจะมีการทรุดตวัหรือการเคล่ือนตวั
ของดิน อาจจะพบต้นไม้ใหญ่เอียง ควรท าการค า้ยนัอย่าง
เร่งด่วนก่อนท่ีต้นไม้จะโค่น ควรระมัดระวังเป็นอย่างมาก
ไมใ่ห้เกิดการบดอดัของดนิบริเวณล าต้น เพราะดินท่ีผ่านน า้
ท่วมขงัมีความอ่อนนุ่มสงู เม่ือถกูบดอดัแล้วโพรงอากาศใน
ดนิจะไมมี่ท าให้ออกซิเจนในดนิต ่าและไมซ่มึน า้ รอจนต้นไม้
ฟืน้ตวั หรือเม่ือไม้ค า้ยันผุจึงเอาไม้ออก ถ้าต้นไม้มีขนาด
ใหญ่หรือมีอายุมากแล้วแนะน าให้ติดต่อผู้ เช่ียวชาญมา
ด าเนินการค า้ยนั เพ่ือให้แน่ใจว่าโครงสร้างของไม้ค า้ยันมี
ความแข็งแรงและรับน า้หนกัของต้นไม้ได้ 
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 1.5 ปฐมพยาบาลหลังน า้ลดส าหรับไม้พุ่ม และไม้คลุมดนิ 

 หากตรวจสอบแล้วว่ายังมีชีวิตอยู่ ก่อนอ่ืนต้องท าความ
สะอาดใบและต้นด้วยน า้สะอาด เพราะน า้ ท่ีท่วมมีสิ่ ง
สกปรกและเชือ้โรคมาก ท าความสะอาดให้ได้มากท่ีสุด
เน่ืองจากโคลนท่ีเคลือบใบไม้อยู่จะท าให้แสงไม่สามารถ
สอ่งถึงใบไม้ สง่ผลให้ไมส่ามารถสงัเคราะห์แสงได้ 

 หลงัจากนัน้ให้ใช้วิธีเดียวกบัไม้ยืนต้นได้   
 

 1.6 ปฐมพยาบาลหลังน า้ลดส าหรับหญ้า 
สนามหญ้าจะเป็นส่วนท่ีเหมือนจะตายง่ายท่ีสุดในบรรดาพืช

พรรณท่ีอยู่ในภูมิทัศน์ เพราะถ้ายิ่งเป็นสนามหญ้าผืนใหญ่ ก็จะดู
เหมือนวา่จะมีผลกระทบมาก แตท่ี่จริงหญ้าหลายชนิดสามารถทนตอ่น า้
ทว่มขงัได้ดี   

 ตดัหญ้าในสนามให้สัน้ตามความสงูปกติ 

 ล้างท าความสะอาดด้วยน า้สะอาด ท าให้ได้มากท่ีสุด
เน่ืองจากโคลนท่ีเคลือบใบหญ้าจะท าให้หญ้าไม่สามารถ
สงัเคราะห์แสงได้ 

 ท าการรดยาฆา่เชือ้รา เพ่ือลดการสญูเสียของระบบราก   
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 รดวิตามินเร่งการเจริญเติบโตของราก หรือวิตามิน B1 เพ่ือ
กระตุ้นการเจริญเติบโตของรากใหม่ และท าหน้าท่ีเร่งหา
อาหารมาฟืน้ฟลู าต้น  

 ทิง้ไว้เพ่ือดอูาการก่อน เพราะเราจะไม่ทราบว่าหญ้าจะตาย
ทัง้หมดหรือไม ่หญ้าอาจจะตายเพียงบางสว่นเทา่นัน้   

 หากหญ้าตายเพียงบางส่วนก็ค่อยท าการซ่อมแซมส่วนท่ี
ตายเทา่นัน้ เพ่ือเป็นการประหยดังบประมาณ   

 หากมีน า้ท่วมขังนานเป็นเดือน หญ้าอาจจะตายทัง้หมด 
จะต้องท าการปูหญ้าใหม่ แนะน าให้ใช้ผู้ เช่ียวชาญในการ
ปลูกหญ้าใหม่ เพราะหญ้ามีกรรมวิธีการปลูกและต้องการ
อปุกรณ์เฉพาะในการด าเนินการ 

 
1.7 การจัดการกับต้นไม้ที่ตายแล้ว 
การจดัการกับต้นไม้ท่ีตายแล้วดูเหมือนจะเป็นเร่ืองง่าย แต่ไม่

ง่ายอย่างท่ีคิด ถ้าเราเอาทุกอย่างใส่ถุงด าแล้วน าไปทิง้เราก็จะสูญเสีย
ประโยชน์อยา่งมากจากสิ่งท่ีเราน าไปทิง้ 

 ส าหรับไม้พุ่ม ไม้คลุมดินท่ีขนาดไม่ใหญ่มาก วิธีท่ีอยาก
แนะน าทกุท่านท่ีประสบปัญหา คือ ให้ขดุหลมุในสนามหรือ
ท่ีวา่งภายในบริเวณบ้าน หรือจะท าคอก แล้วน าต้นไม้ท่ีตาย
แล้วใสล่งไป ถ้าก่ิงเกะกะก็อาจจะหัน่ให้ชิน้เล็กลง เพ่ือไม่ให้
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เปลืองท่ีในหลุมแล้วฝังกลบ เราจะได้ปุ๋ ยอย่างดีท่ีจะน า
กลับมาใช้ได้ หรือถ้าขุดหลุมก็จะเป็นการฟื้นฟูดินเพิ่ม
อินทรียสารและอากาศให้กบัดนิไปในตวั 

 ส าหรับต้นไม้ใหญ่ท่ีตายแล้ว ไม่แนะน าเป็นอย่างยิ่งถ้าจะ
ด าเนินการตัดด้วยตนเอง เพราะต้นไม้มีปริมาณและมี
น า้หนักมากเกินกว่าท่ีจะจัดการหรือด าเนินการกันเอง 
ในช่วงการฟื้นฟูอาจจะหาบริการตัดต้นไม้ได้ยากและ
อาจจะต้องรอนาน  แนะน าให้ท าการค า้ยันต้นไม้ไว้บ้าง  
เพราะต้นไม้อาจสญูเสียการทรงตวัจากรากท่ีเน่าเป่ือยอยู่ใต้
ดนิ จะล้มลงมาทบัคนในบ้านและทรัพย์สินมีคา่ได้   
 

1.8 การฟ้ืนฟู   
การฟืน้ฟูต้นไม้ภายในภูมิทศัน์ของบ้านหรือส านกังาน หลงัจาก

ท่ีได้ท าความสะอาดบริเวณบ้านและได้เก็บขยะเรียบร้อยแล้ว ก่อนท่ีเรา
จะเร่ิมน าต้นไม้กลบัมาปลกูใหม่ เราควรจะรู้ก่อนว่าต้นไม้ท่ีเหมาะสมกบั
ภูมิทศัน์ของเราคืออะไร จากภยัพิบตัิในครัง้นีเ้ราจะทราบว่าต้นอะไรอยู่
ได้หรือทนน า้ทว่มขงัได้   

เรารู้จกัภูมิประเทศหรือท่ีตัง้ของบ้านเรามากเพียงไหน เป็นบ้าน
ท่ีปลูกสร้างมานาน ยงัไม่เคยประสบกับสถานการณ์น า้ท่วมมาก่อนเลย  
อยากให้เข้าใจว่าภัยพิบตัิในครัง้นีไ้ม่ใช่สิ่งท่ีจะเกิดขึน้เป็นประจ าทุกปี 
ดงันัน้ พืชพรรณท่ีเราปลกูอยูเ่ดมิหากต้องการจะน ากลบัมาปลกูใหม่ก็ไม่
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นา่จะเป็นปัญหาแตอ่ย่างใด อยากปลกูอะไรก็ปลกูได้ตามความชอบ แต่
ถ้าหากบ้านเราตัง้อยู่ในพืน้ท่ีเส่ียงกบัน า้ท่วมและมีน า้ท่วมบอ่ยครัง้ หรือ
เป็นเส้นทางน า้ผ่านตัง้อยู่ใกล้คลองระบายน า้ หรืออยู่ในพืน้ท่ีฟลัดเวย์ 
(Floodway) ควรจะค านึงถึงต้นไม้ท่ีจะน ามาปลูกใหม่เพ่ือให้ไม่เกิดการ
สญูเสียต้นไม้อีก   

ต้นไม้ท่ีทนน า้ท่วมขัง เช่น ตาล มะพร้าว มะดัน มะกอกน า้ 
อินทนิลน า้ ตีนเป็ดน า้ มะขาม จิก ตะไคร้น า้ หมากแดง หมากงาช้าง  
หนวดปลาหมึก เตย พลับพลึง ชมพู่ กระทุ่มน า้ ล าพู ชะมวง หว้าน า้ 
เสม็ด หยีน า้ ฯลฯ 
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2. ดนิ 
 2.1 ปัญหาของดนิท่ีพบหลังน า้ลด 

 ดินไม่คงตวั เน่ืองจากมีความอ่ิมตวัจากน า้ท่ีขงัอยู่นาน ท า
ให้ดนิแปรสภาพเป็นดนิโคลนมีความออ่นตวั 

 มีปริมาณออกซิเจนต ่า เพราะดินท่ีชุ่มน า้ถกูน า้เข้าไปแทนท่ี
อากาศท่ีอยู่ในดิน และน า้ท่ีขงัอยู่เป็นเวลานานเร่ิมเกิดการ
เน่าเสีย ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในน า้และดินมีปริมาณ
น้อยลงเร่ือยๆ 

 มีขยะและสิ่งสกปรกตกค้างท่ีถูกพัดพามากับน า้ อาจจะ
สง่ผลให้เกิดน า้เนา่เสียมากขึน้ 

 มีสภาพเป็นกรด (เน่ืองจากน า้ท่ีขงัเป็นน า้เน่ามีจลุินทรีย์อยู่
มาก) 

 สารปนเปือ้นท่ีมาพร้อมกบัน า้ โดยอาจสะสมมากในบริเวณ
ใกล้โรงงานอตุสาหกรรม อาจจะส่งผลให้เกิดการปนเปือ้น
ในชัน้น า้ใต้ดนิหรือบอ่น า้ใต้ดนิได้ 

 ตะกอนหน้าดินท่ีถูกน า้พดัพาออกไป จะท าให้หน้าดินท่ีมี
ความอดุมสมบรูณ์ถกูชะล้างออกจากพืน้ท่ี 

 ดนิโคลนท่ีมากบัน า้ จะเป็นตะกอนแขวนลอยท่ีถกูน า้พดัพา
มา หากน า้หยุดนิ่ง ก็จะเกิดการตกตะกอน เกิดดินโคลน
หรือดนิเลนมาเคลือบพืน้ผิว  
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 2.2 วิธีการแก้ปัญหาดนิหลังน า้ลด 

 ไม่ควรเพิ่มน า้หนกัให้กับดินท่ีถูกน า้ท่วมขงั เพราะอาจเกิด
การทรุดตวัของพืน้ท่ีบริเวณนัน้ได้ เน่ืองจากหากน าอะไรท่ีมี
น า้หนกัมากไปวางในบริเวณนัน้ น า้ท่ีเป็นของเหลวจะไหล
ออก ดินจะถูกบดอัดขาดอากาศในดิน ไม่เหมาะกับการ
ปลกูพืช ควรจะปลอ่ยให้ดนิแห้งตามธรรมชาตกิ่อน 

 ไม่ควรน าดินนัน้ ไปใช้ประโยชน์ในการก่อส ร้างหรือ
การเกษตรในทนัที เน่ืองจากไม่มีความคงตวั มีเชือ้โรค และ
มีคา่ pH ของดนิไมเ่หมาะสม 

 ขัน้ตอนในการปรับปรุงดนิหลงัน า้ทว่ม  

 แยกขยะและสิ่งสกปรกท่ีสามารถหยิบออกได้ออกให้
หมด 

 พรวนดินและตากดินเพ่ือฆ่าเชือ้โรคในดิน ประมาณ 1
สปัดาห์ 

 ตรวจสอบคา่ pH ของดินให้มีความเหมาะสมกบัการ
เพาะปลกู 

 หากมี EM Ball เหลือสามารถน ามาใส่ในดิน เพ่ือ
ปรับปรุงคณุภาพดนิได้ 
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3. ระบบรดน ้าต้นไม้ 
3.1 ปัญหาของระบบระบายน า้ในงานภูมิทัศน์ที่พบหลังน า้

ลด 
งานระบบรดน า้ต้นไม้ท่ีพบปัญหาหลงัเกิดอทุกภัยนัน้ ส่วนมาก

จะเป็นระบบรดน า้แบบสปริงเกอร์ และระบบรดน า้แบบน า้หยด ซึ่งหาก
ไม่ได้รับการป้องกันโดยการถอดหวัสปริงเกอร์หรือหวัน า้หยดออกให้พ้น
น า้แล้วอุดสายยางไว้ อาจเกิดปัญหาการอุดตันของหัวจ่ายน า้หรือใน
สายยางได้ 

 
 3.2 แนวทางการแก้ปัญหา 
 ถ้าระบบรดน า้มีการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ควร

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการท างานของคอมพิวเตอร์ว่า
เป็นปกติดีหรือไม่ หากพบปัญหาควรให้ผู้ เช่ียวชาญเป็นผู้
ตรวจสอบแก้ปัญหาอีกครัง้หนึง่ 

 ตรวจสอบตามหวัสปริงเกอร์ หรือหวัน า้หยดทีละจุด ว่าพบ
ปัญหาสายยางเสียหายหรือไม่ แล้วท าความสะอาดหัว
สปริงเกอร์ หรือหัวน า้หยดท่ีถูกน า้ท่วม หากถอดได้ให้
ออกมาล้างท าความสะอาดไลส่ิ่งอดุตนัออกให้หมด 

 เปิดระบบรดน า้โดยท่ียงัไม่ต้องใส่หวัสปริงเกอร์หรือหัวน า้
หยดกลบัคืน เพ่ือไลส่ิ่งท่ีอาจอดุตนัออกจากสายยางทัง้หมด 
พร้อมทัง้ตรวจสอบการอดุตนัของสายยาง 
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 ประกอบหัวสปริงเกอร์ หรือหัวน า้หยดกลับเข้าท่ี แล้ว
ทดสอบอีกทีหนึ่ง หากยงัพบปัญหาให้ตามผู้ เช่ียวชาญเข้า
มาตรวจสอบ 
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เร่ืองที่ 8 
การจัดการขยะในภาวะน า้ท่วม 

 

สถาบนัวิจยัสภาวะแวดลอ้ม จุฬาฯ 
vpongsak@chula.ac.th  

 

ในภาวะน า้ท่วม มาตรการการจัดเก็บขยะในหลายพืน้ท่ีไม่
สามารถด าเนินการได้ ผลท่ีเกิดขึน้คือการสะสมขยะในพืน้ท่ีต่างๆ ท่ีน า้
ทว่มขงัและได้รับผลกระทบจากน า้ท่วม ส่งผลให้ขยะกระจดักระจายโดย
ขาดการควบคุม ขยะหลายประเภททัง้ขยะชุมชนและขยะอันตราย
บางอยา่งจงึอาจเป็นต้นเหตใุห้เกิดปัญหาสขุภาพและสิ่งแวดล้อม คูมื่อนี ้
จดัเตรียมเพื่อให้ความรู้และข้อแนะน าเบือ้งต้นส าหรับผู้ประสบภยัในการ
จดัการขยะในภาวะน า้ทว่มและหลงัน า้ลด 
 
1.ขยะท่ีต้องให้ความส าคัญในภาวะน ้าท่วม 

กลุม่ขยะอนัตราย 

 สารเคมีท่ีใช้ภายในบ้าน เช่น น า้ยาล้างห้องน า้ น า้ยาเช็ดกระจก 
น า้ยาถพืูน้ ทินเนอร์ กาว ฯลฯ       -  

 สารเคมีท่ีใช้กับเคร่ืองยนต์ต่างๆ น า้มันประเภทต่างๆ เช่น 
น า้มนัเคร่ือง น า้มนัก๊าด  

 แบตเตอร์ร่ีและถ่านไฟฉาย 

mailto:vpongsak@chula.ac.th
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 อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีเสียแล้ว เช่น วิทยุ โทรทัศน์ กล้อง
ถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ 

 เคร่ืองส าอางและยา เชน่ น า้ยาทาเล็บ น า้ยาล้างเล็บ น า้ยาย้อม
ผม น า้ยาโกนหนวด แอลกอฮอล์ ฯลฯ 

 เคมีภัณฑ์ท่ีใช้ในสนามหญ้าและสวน เช่น ปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง ยา
ปราบวชัพืช 

 
กลุม่ขยะทัว่ไป 

 ขยะจากการใช้ชีวิตประจ าวันในบ้านช่วงน า้ท่วม เช่น เศษ
อาหาร ภาชนะพลาสติก ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร และของใช้ 
กระดาษช าระ ผ้าอนามยั ขวดน า้ ฯลฯ       

 ชิน้ส่วนเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองเรือนท่ีเสียหาย ในปัจจุบนัตู้ ท่ีใช้
ส่วนใหญ่ท ามาจากการอดัวสัดตุ่างๆ ท่ีมิใช่ไม้จริง วสัดุเหล่านี ้
เ ม่ือแช่น า้ในระยะเวลาหนึ่งจะบวม ยุ่ย และถูกย่อยโดย
แบคทีเรียและเชือ้รา ซึง่ท าให้เกิดน า้เน่าและกลิ่นเหม็น และอาจ
น าไปสูก่ารเกิดแหลง่เพาะเชือ้โรค 
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 สิ่งปฏิกลูจากร่างกายท่ีเก็บใส่ถงุด า เป็นขยะกลุ่มท่ีควรให้ความ
ระมดัระวงัเป็นพิเศษ แม้จะไมจ่ดัอยู่ในประเภทขยะอนัตราย แต่
ถือว่าเป็นแหล่งส าคัญของการแพร่เชือ้โรค ผู้ ประสบภัยควร
ปฏิบตัิตามข้อแนะน าของการใช้ส้วมเหล่านี ้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใสป่นูขาวฆา่เชือ้และการปิดปากถงุให้มิดชิด  

 เศษใบไม้ ก่ิงไม้ และต้นไม้ในสวน 
 
2.ข้อแนะน าการจัดการขยะในภาวะน ้าท่วม 

1. จดัเตรียมถงุด าและเชือกเพ่ือการจดัเก็บขยะ 
2. ลดการท าให้เกิดขยะ โดยการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เช่น ใช้

กระดาษช าระเท่าท่ีจ าเป็น จัดเตรียมอาหารเท่าท่ีจ าเป็น เพ่ือ
ไมใ่ห้เกิดอาหารเหลือทิง้ 

3. กรณีขยะอนัตราย 

 สวมถุงมือยาง และผ้าปิดปากก่อนท่ีจะท าการสัมผัส
หรือเคล่ือนย้ายขยะอนัตราย 

 ควรแยกเก็บออกจากขยะทัว่ไป เช่น เก็บรวบรวมไว้ใน
ภาชนะหรือถุงสีแดงหรือถุงท่ีเขียนป้ายระบุว่าเป็นขยะ
อนัตราย หรือวตัถอุนัตราย  

 ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ให้ท าความสะอาดทนัที ถ้าหาก
พบวา่หกร่ัวไหลอยูภ่ายในบ้าน 
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 ขณะท่ีท าการเก็บขยะอนัตรายภายในบ้านให้เปิดประตู
หน้าตา่งเพื่อเพิ่มการระบายอากาศ 

 ไม่เทสารเคมีท่ีตกค้างอยู่ภายในภาชนะทิง้ไปกับน า้ท่ี
ทว่ม         

 ภายหลังท่ีมีการสัมผัสขยะอันตราย ให้ท าการล้างมือ
และอาบน า้ช าระร่างกายทนัที  

 ห้ามเทหรือผสมสารเคมีหลายๆ ชนิดรวมกัน เพราะจะ
ท าให้เกิดปฏิกิริยาได้ เชน่ ระเบดิ 

 ห้ามเผาสารเคมี 
4. กรณีขยะทัว่ไป 

 หากเป็นไปได้ควรแยกประเภทขยะ เช่น ประเภท
พลาสตกิ ขวดแก้ว และขยะสารอินทรีย์ยอ่ยสลายได้ 

 จดัเก็บขยะแตล่ะประเภทแยกใส่ถงุด าและผกูปากถงุให้
แนน่ และเก็บไว้ในท่ีแห้ง กรณีบ้านท่ีถกูน า้ท่วมและไม่มี
ท่ีเก็บถุงขยะเหล่านี ้ควรผูกเชือกปากถุงท่ีมดัแน่นและ
ผูกไว้กับเสาหรือต้นไม้ เพ่ือกันการถูกพัดพาไปกับน า้ 
ในกรณีขยะย่อยสลายได้ การเติมปนูขาวจะช่วยยบัยัง้
การเกิดกลิ่นเหม็นได้ 
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 ไม่ควรทิง้เคร่ืองเรือน หรือทรัพย์สินท่ีเสียหายจากน า้
ท่วมไปกับน า้ แต่ควรรวบรวมไว้ในพืน้ท่ีท่ีแห้ง เพ่ือรอ
การจดัเก็บเม่ือน า้ลด 

 เก็บเศษขยะท่ีลอยอยู่ในบริเวณบ้าน โดยใช้ตะแกรง 
หรือไม้ช้อนปลา เพ่ือลดปริมาณอินทรียวัตถุท่ีจะเพิ่ม
ความเนา่เสียของน า้ 

 ไมเ่ผาขยะด้วยตวัเองในบ้าน 

 
5. ในภาวะน า้ทว่ม ผู้ประสบภยัทัง้ท่ียงัอาศยัอยู่ในบ้านเรือนในเขต

น า้ท่วมหรือในศูนย์พักพิง ส่วนใหญ่จะมีความเครียดจากการ
ต้องปรับตัวกับสภาพความเป็นอยู่ท่ีเปล่ียนไป รวมถึงความ
กังวลกับความเสียหายท่ีเกิดขึน้กับทรัพย์สิน การท าความ
สะอาด เก็บขยะ และจัดสถานท่ีรอบตัวท่านให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยเท่าท่ีจะท าได้ จะท าให้ท่านมีกิจกรรมและช่วยคลาย
ความเครียดและความวิตกกังวล รวมถึงยงัเป็นการช่วยจดัการ
ขยะและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กนัอีกด้วย 

6. ท้ายท่ีสดุ ขอให้ผู้ประสบภยัทกุทา่นมีก าลงัใจ มองปัญหาอย่างมี
สติ และเช่ือมัน่ว่าเราจะสามารถผ่านวิกฤตนีไ้ปได้ด้วยกันอย่าง
แนน่อน 
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เร่ืองที่ 9 
การเตมิอากาศเพื่อป้องกัน 

ปัญหาน า้เน่าเสียจากเหตุการณ์น า้ท่วม 
       

กลุ่มอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 

vpongsak@chula.ac.th  

 
จากเหตุการณ์น า้ท่วมใหญ่หลายพืน้ท่ีในปัจจุบนั หลายฝ่ายมี

ความกังวลใจเก่ียวกับปัญหาน า้เน่าเสีย  ซึ่งอาจเกิดขึน้ตามมาและ
เกิดขึน้แล้วในบางพืน้ท่ี โดยเฉพาะในพืน้ท่ีซึ่งน า้ท่วมขังต่อเน่ืองเป็น
เวลานาน การเน่าเสียของน ้ าอาจกล่าวได้ว่าเกิดจากการท่ี
สารอินทรีย์ในน ้ามีปริมาณสูง เม่ือเกิดการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ 
(ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ หรือจากการเติม EM เข้าไปในปริมาณและ
สภาวะท่ีไม่เหมาะสม) จึงส่งผลให้ออกซิเจนละลายในน า้หรือค่าดีโอ 
(Dissolved oxygen, DO) มีปริมาณลดลง และในท่ีสดุอาจก่อให้เกิด
สภาวะไร้อากาศ ซึง่สง่กลิ่นเหม็น และสง่ผลเสียตอ่ปลาและสตัว์น า้ตา่งๆ 
ซึง่เป็นสภาวะท่ีเราไมต้่องการ หรืออาจเรียกวา่เกิดน า้เนา่  

การเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้กับน ้า (Aeration) นับว่ามี
ความส าคญัอย่างมาก และส่งผลโดยตรงตอ่การปรับปรุงคณุภาพน า้ใน
แหล่งน า้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณท่ีมีน ้าท่วมขังท่ีค่อนข้างลึก 

mailto:vpongsak@chula.ac.th
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(มากกว่า 1 เมตร) เป็นระยะเวลานานๆ โดยออกซิเจนซึ่งเติมลงใน
แหล่งน า้จะสามารถช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์โดยอาศยัการท างานของ
จุลินทรีย์ ส่งผลให้ปริมาณสารอินทรีย์ในแหล่งน า้ลดน้อยลงได้ และท า
ให้ค่าการละลายของออกซิเจนหรือดีโอ (DO) เพิ่มขึน้ในระยะยาว ค่า
การละลายออกซิเจนนบัเป็นพารามิเตอร์หนึ่งท่ีสามารถบง่บอกคณุภาพ
น า้ได้ โดยในแหล่งน า้ท่ีสะอาด ไม่เน่าเสีย โดยทัว่ไปควรมีคา่การละลาย
ออกซิเจนมากกว่า 2 มิลลิกรัมตอ่ลิตร (DO > 2 mg/L หรือ 2 ppm) 
ในทางทฤษฎี การย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะท่ีมีออกซิเจนสามารถ
อธิบายอยา่งง่ายดงันี ้

 
สารอินทรีย์ + O2                CO2 + H2O + จลุินทรีย์ท่ีเจริญเตบิโตขึน้ 
 

จะเห็นได้ว่าการเติมอากาศหรือออกซิเจนนบัเป็นปัจจยัท่ีส าคญั
อย่างยิ่งในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน า้ การเติมออกซิเจนจึงนบัว่า
เป็นปัจจัยส าคญัท่ีจะช่วยให้การย่อยสลายสารอินทรีย์เกิดขึน้ไ ด้อย่าง
สมบูรณ์ ทัง้นี ้จุลินทรีย์นัน้ต้องการความเข้มข้นของออกซิเจนน้อยกว่า
สตัว์น า้ทัว่ไป ดงันัน้การเติมออกซิเจนจะต้องมากเกินพอให้เหลือส าหรับ
สตัว์น า้ด้วย ส่วนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะไร้อากาศนัน้ถือได้
วา่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในแหล่งน า้โดยทัว่ไป เพราะสตัว์น า้จะตายและ
น า้จะสง่กลิ่นเหม็นเนา่เสีย 

  

จลุนิทรีย์ 
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1. แนวทางการเลือกขนาดอุปกรณ์เติมอากาศ (Size of aerator) 
อย่างง่าย  

เพ่ือใช้ในการเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้กับน า้ท่วมขังท่ีค่อนข้าง
ลกึ (มากกวา่ 0.5 - 1 เมตร) เป็นระยะเวลานานนัน้ เราสามารถพิจารณา
ได้จากขนาดของพืน้ท่ี (Area) และความลึกของน า้ (Depth) ในบริเวณ
ดงักลา่ว โดยอปุกรณ์เตมิอากาศท่ีใช้กนัทัว่ไป สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 
ประเภท ได้แก่  

1. อปุกรณ์เติมอากาศแบบจุ่มลงในน า้ (Submerged Aerator) ซึ่ง
อาศยัการเป่าอากาศลงในน า้โดยตรงเพ่ือเตมิอากาศ 

2. อปุกรณ์เติมอากาศท่ีผิวน า้ (Surface Aerator) ซึ่งอาศยัการป่ัน
กวน หรือตีน า้ท่ีบริเวณผิวน า้ เพ่ือให้น า้มีโอกาสสมัผสักบัอากาศ
ด้านบน เพ่ือเตมิอากาศลงในน า้ 

 
อยา่งไรก็ตาม ในสภาวะน า้ทว่มท่ีเกิดขึน้นี ้อุปกรณ์เติมอากาศ

ท่ีผิวน ้า น่าจะเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมมากกว่า เน่ืองจากสามารถ
ตดิตัง้ได้ง่าย และมีหลกัการท างานไมซ่บัซ้อน  

ดังนัน้ ในท่ีนีจ้ึงขอน าเสนอแนวทางการเลือกใช้อุปกรณ์เติม
อากาศท่ีผิวน า้ส าหรับพืน้ท่ีขนาดใหญ่ (ชุมชน หรือ นิคมอุตสาหกรรม 
เป็นต้น) ท่ีประสบปัญหาน า้เน่าเสียจากการท่วมขังเป็นเวลานาน โดย
อ้างอิงจากขนาดพืน้ท่ีและความลกึของน า้ท่ีต้องการเติมอากาศ ดงัแสดง
ในตารางตอ่ไป 
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2. ข้อแนะน าในการเลือกขนาดเคร่ืองเตมิอากาศ 
 

ความลกึ 
(เมตร) 

ความกว้าง 
(เมตร) 

ขนาดเคร่ืองเติมอากาศ 
(กิโลวัตต์ / แรงม้า) 

1 – 2  หาแนวทางให้น า้มีการเคลือ่นไหวหรือหมนุเวียน เช่น สบู
น า้ขึน้แล้วปล่อยเหนือน า้ด้วยเคร่ืองสูบน ้าขนาดเล็ก 
ดังรูปที่ 1 และ 2 

หรือ 
ประยกุต์ใช้อุปกรณ์เติมอากาศแบบหัวฟู่ (ในตู้ปลา) 

เพื่อสร้างฟองอากาศส าหรับเติมอากาศให้น า้ที่ท่วมขัง 
โดยทัว่ไป หวัฟู่  1 หวั สามารถครอบคลมุพืน้ที่ประมาณ 
50 * 50 เซนติเมตร 

2 – 3 ประยกุต์ใช้แนวทางและอปุกรณ์ที่กลา่วถึงข้างต้น  
หรือ 

ประยกุต์ใช้กังหันน ้าชัยพัฒนา ดงัข้อแนะน าด้านลา่ง 
3 – 3.5 9 – 12 7.5 / 10 
3.5 – 4 10 – 15 15 / 20 
4 – 4.5 12 – 18 22.5 
3.5 – 5 14 – 20 30 

4.5 – 5.5 14 – 23 37.5 
4.5 – 6 15 – 26 55 
4.5 – 6 18 – 27 75 

 



การดูแลบ้านและการใช้ชีวิตหลงัน ้าท่วม ฉบบัสามญัประจ าบา้น 

 

 
110 

โดยจากขนาดเคร่ืองเตมิอากาศ (กิโลวตัต์ / แรงม้า) ท่ีเลือกใช้
ข้างต้น มีข้อแนะน าในการเดินระบบเตมิอากาศ ดงันี ้

 ขัน้ที่ 1: เร่ิมเติมอากาศในพืน้ท่ีเป็นเวลา 2 ชัว่โมง (120 นาที) 
ซึ่งเป็นการเพิ่มคา่ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen: DO) 
จากน า้ท่ีเนา่เสียสูร่ะดบัออกซิเจนละลายท่ีอ่ิมตวั 

 ขัน้ท่ี 2: พกัการเตมิอากาศเป็นเวลา 30 ชัว่โมง (ประมาณ 1 วนั
คร่ึง) 

 ขัน้ที่ 3: เร่ิมเติมอากาศอีกครัง้เป็นเวลา 90 นาที เพ่ือเพิ่มค่า
ออกซิเจนท่ีลดลงในชว่งหยดุเตมิอากาศสูร่ะดบัอ่ิมตวัอีกครัง้ 
 
หลงัจากนัน้ ท าซ ้าในข้ันตอนท่ี 2 และ 3 ต่อไปเร่ือยๆ เพ่ือ

ป้องกันไม่ให้ปริมาณออกซิเจนในน า้ลดลงจนถึงระดับท่ีน า้เน่าเสีย 
รวมถึงลดปัญหาเร่ืองกลิ่นเหม็น และผลกระทบต่อสัตว์น า้ในบริเวณ
ดงักลา่ว 

 
 



การดูแลบ้านและการใช้ชีวิตหลงัน ้าท่วม ฉบบัสามญัประจ าบา้น 

 

 
111 

 
 

  
รูปท่ี 1-2 การเตมิอากาศที่ผิวน า้ด้วยวิธีต่าง ๆ 

 
โดยทัว่ไป อปุกรณ์เติมอากาศท่ีผิวน า้ (Surface Aerator) ท่ีใช้มี

ขนาดในช่วง 0.75 – 75 กิโลวตัต์ (1 – 100 แรงม้า) ซึ่งขนาดท่ีเลือกใช้
ดงักล่าวนัน้ จะขึน้อยู่กบัขนาดพืน้ท่ี หรือขนาดของเคร่ืองเติมอากาศท่ีมี 
ทัง้นี ้หากขนาดเคร่ืองเติมอากาศท่ีหาได้มีขนาดไม่พอเพียงกับพืน้ท่ี 
สามารถติดตั้งเคร่ืองเติมอากาศหลายๆ เคร่ือง โดยเคร่ืองเติม
อากาศ 1 เคร่ืองรองรับพืน้ท่ีรูปร่างส่ีเหล่ียมจตัรัุสท่ีมีขนาดเล็กลง (ดงั
แสดงในตารางข้างต้น) เพ่ือให้เคร่ืองเติมอากาศท่ีติดตัง้สามารถ
ครอบคลมุพืน้ท่ีทัง้หมดได้ 
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3. ข้อแนะน าการเตมิอากาศแบบน ้าพุด้วยเคร่ืองสูบน ้าขนาดเล็ก 
 

 
  รูปท่ี 3     รูปท่ี 4 
 
เคร่ืองสูบน า้แบบจุ่มทั่วไปสามารถประยุกต์มาเป็นเคร่ืองเติม

อากาศได้อย่างดี โดยท่ีมีหลกัการง่ายๆ คือ น าน า้ท่ีก้นบ่อ (มีออกซิเจน
ต ่าสุด) มาสมัผสักบัอากาศ ในกรณีท่ีไม่มีชมุชนอยู่ใกล้ๆ สามารถท าได้
โดยสูบน า้ออกมาปล่อยท่ีผิวน า้ แรงดันน า้ท่ีสูบเข้าไปทางฐานและท่ี
ปลอ่ยออกปลายทอ่ (ดงัรูปท่ี 3) จะท าให้น า้หมนุเวียนทัง้ในแนวราบและ
แนวดิง่ ซึง่จะเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กบัน า้ตลอดความลกึ  
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แต่ถ้าหากมีบ้านหรือชุมชนใกล้ๆ การสูบน า้มาปล่อยท่ีผิวน า้
อาจก่อให้เกิดความร าคาญของละอองน า้ (Mist หรือ Aerosol) ได้ ใน
กรณีนีค้วรประยุกต์มาเป็นดงัรูปท่ี 4 โดยท าการลดขนาดท่อให้เล็กลง 
แรงดนัท่ีเปล่ียนแปลงจะดดูเอาอากาศมาผสมกับน า้ก่อนปล่อยออกไป
ใต้ผิวน า้ ซึง่จะชว่ยท าให้น า้ไมก่ระฉอกหรือกระเด็นไปสร้างความร าคาญ
แก่คนรอบข้าง 
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4. ข้อแนะน าการประยุกต์ใช้งานกังหันชัยพัฒนา 
เคร่ืองเติมอากาศชนิดหนึ่ง ท่ีใช้งานกันอย่างแพร่หลายใน

ประเทศไทย คือ กังหันน ้าชัยพัฒนา ซึง่จดัเป็นเคร่ืองเตมิอากาศท่ีผิวน า้ 
(Surface Aerator) อีกประเภทหนึ่ง (ดงัแสดงในรูปด้านล่าง) โดยมี
ข้อแนะน าในการตดิตัง้กงัหนัน า้ชยัพฒันา ดงันี ้
 

ตัวแปร ข้อแนะน า 
ขนาดเคร่ืองเติมอากาศ 
พืน้ท่ีครอบคลมุ รูปร่างเป็นสีเ่หลีย่มผืนผ้า 

 ความลกึ 
 ความกว้าง 
 ความยาว 

การเดินระบบ 

1.5 กิโลวตัต์ (2 แรงม้า) 
 

มากกวา่ 1 เมตร 
ประมาณ 2.5 เมตร 
ประมาณ 10 เมตร 

ตามข้อแนะน าด้านบน 
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รูปและแผนภูมิกังหันน า้ชัยพัฒนา 

 
ทัง้นีก้ารติดตัง้กังหนัชยัพฒันาอาจมีข้อจ ากัดบางประการ เช่น 

ระบบไฟฟ้าท่ีใช้ต้องเป็นระบบ 3 เฟส และอาจมีการลากสายไฟใต้น า้ 
และต้องมีการติดตัง้ตู้  control ซึ่งต้องติดตัง้บนพืน้ดิน รายละเอียด
เพิ่มเติมเก่ียวกับการติดตัง้สามารถติดต่อประสานงานได้ท่ีมูลนิธิชัย
พฒันาโดยตรง    

ขอขอบคุณ นายณัฐวิชญ์ ชวเลิศพรศิยา ส าหรับการค านวณ
และร่วมจัดท าบทความนี ้ด้วยความปรารถนาดีจากกลุ่มอาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  
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ค าเตือน:  
 หากมีการใช้อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับไฟฟ้า ต้องตรวจสอบสภาพ

ของอุปกรณ์ก่อนใช้งาน และต้องมีการติดตัง้ท่ีปลอดภัย โดย
สายไฟทัง้หมดอยู่เหนือน า้ และด าเนินการติดตัง้โดยผู้ ช านาญ
เทา่นัน้  

 ควรตรวจสอบเร่ืองการติดตัง้การตดัไฟ (Safety cut) โดยไม่ควร
ตัง้ให้ตอ่ตรง (Direct) เพราะจะไมก่นัไฟร่ัว 

 การติดตัง้เคร่ืองเติมอากาศควรปรึกษาบริษัทจัดจ าหน่าย
ส าหรับรายละเอียดตา่งๆ ในการติดตัง้ เพ่ือความปลอดภยั และ
ได้ประสิทธิภาพสงูสดุ 
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เร่ืองที่ 10 
ความผิดปกตขิองสัตว์เลีย้ง 

ที่พบได้หลังน า้ท่วมและการแก้ไข 

 
รศ.สพ.ญ.ดร. เกวลี ฉตัรดรงค์ 
คณะสตัวแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ 

kaywalee.c@chula.ac.th  
 

ความผิดปกต ิ สาเหตุ การแก้ไข 
1. พฤติกรรม

เปลีย่นแปลง ขีต้กใจ 
ก้าวร้าว 

 

ได้รับบาดเจ็บจาก
อทุกภยั 
 
 

- พดูคยุด้วยน า้เสยีง
ออ่นโยน  
- ให้การสมัผสับอ่ยขึน้ 

 
2. วิ่งหนีจากบ้าน 

 
 
  

 

กลิน่ปัสสาวะก าหนด
อาณาเขตที่เคยท าไว้ 
หายไปจากบ้านและ
บริเวณบ้านเนื่องจากน า้
ทว่ม 

- ใสก่รง หรือล้อมคอก 
- ใสป่ลอกคอและสายจงู 
พาเดินรอบบ้าน 

 
 

mailto:kaywalee.c@chula.ac.th
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ความผิดปกต ิ สาเหตุ การแก้ไข 
3. ขนร่วง กินน้อย 

น า้หนกัลด แมวไม่
เลยีขนท าความ
สะอาดตวั ขบัถ่าย
น้อยลง 

 

ความเครียด (disaster 
stress trauma) 

- พาจงูเดินบอ่ยๆ  
- พดูคยุด้วยน า้เสยีง
ออ่นโยน 

     

4. โรคระบบทางเดิน
หายใจ มีน า้มกู ไอ 

 

- ส าลกัน า้ 
- ติดเชือ้จากสตัว์ตวัอื่น
ในศนูย์พกัพงิ 

- พบสตัวแพทย์ 

 
 

5. โรคพยาธิหวัใจ 

 

น า้ทว่มขงัเป็นบอ่เกิดของ
ยงุซึง่เป็นพาหะของโรค 

- พบสตัวแพทย์  
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ความผิดปกต ิ สาเหตุ การแก้ไข 

6. โรคผิวหนงั 

      

คนั ผิวหนงัแดง ขนร่วง - พบสตัวแพทย์ 

 
7. เห็บ หมดั เหา 

 

คนั ขนร่วง ผิวหนงัอกัเสบ - พน่ยาก าจดัเห็บหมดั
บนตวั 
- พบสตัวแพทย์ 
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โรคสัตว์สู่คนท่ีตดิมาจากช่วงน า้ท่วม 

รวบรวมโดย Emerging and Re-emerging Infectious 
Diseases in Animals Center คณะสตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
1. โรคท้องเสีย  

สาเหต ุ

 เชือ้แบคทีเรียอีโคไล (E. coli) 

 เชือ้โปรโตซวัจีอาดเิอซิส (Giardiasis) 

 พยาธิปากขอ (Hookworm) 

 พยาธิแส้ม้า (Trichuriasis) 
อาการในสัตว์และคน 
 ท้องร่วง ถ่ายอจุจาระปนเลือด น า้หนกัลด สญูเสียน า้ 
การตดิต่อ 

 คนกินอาหารหรือน า้ท่ีมีเชือ้ปนเปื้อนอุจจาระของสัตว์ท่ี เป็น
พาหะ 

การป้องกัน 

 กินอาหารปรุงสกุ 

 ล้างมือให้สะอาดบอ่ยๆ 

 ด่ืมน า้และน า้แข็งท่ีผา่นการฆา่เชือ้แล้ว 

 ถ่ายพยาธิให้สตัว์เลีย้งเป็นประจ า โดยเฉพาะลกูสนุขั ลกูแมว 

 เก็บหรือคลมุกระบะทรายแมวให้มิดชิด 
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2. โรคจากการเคล่ือนท่ีของตัวอ่อนพยาธิ (Larva migrans) 
สาเหต ุ

ตวัอ่อนพยาธิ เช่น พยาธิปากขอ พยาธิตวักลม เคล่ือนท่ีผ่าน
ผิวหนงั ล าไส้ หรือลูกตา บางชนิดเคล่ือนท่ีไปยงัสมองและไขสนัหลงัได้
ด้วย 

อาการในสัตว์ 
 ลูกสตัว์มีอาการท้องเสีย การเคล่ือนท่ีของพยาธิไปตามอวยัวะ

ตา่งๆ อาจไมท่ าให้เกิดอาการในสตัว์ แตเ่กิดอาการในคน  
อาการในคน 
 ขึน้อยูก่บัต าแหนง่ท่ีตวัออ่นพยาธิไชไป เชน่ ... 

 การเคล่ือนท่ีผา่นผิวหนงั ท าให้ผิวหนงัเป็นเส้นนนู แดง อกัเสบ 

 การเคล่ือนท่ีผา่นล าไส้ ท าให้มีอาการท้องเสีย 

 การเคล่ือนท่ีผา่นลกูตา ท าให้ตาบอดได้ 
การตดิต่อ 

 คนกินอาหาร น า้ท่ีมีเชือ้ปนเปือ้นอจุจาระของสตัว์ท่ีเป็นพาหะ 
การป้องกัน 

 กินอาหารปรุงสกุ 

 ล้างมือให้สะอาดบอ่ยๆ 

 ด่ืมน า้และน า้แข็งท่ีผา่นการฆา่เชือ้แล้ว 

 ถ่ายพยาธิให้สตัว์เลีย้งเป็นประจ า โดยเฉพาะลกูสนุขั ลกูแมว 

 เก็บหรือคลมุกระบะทรายแมวให้มิดชิด 
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3. โรคเลปโทสไปรา (Leptospirosis) 
สาเหต ุ

 เชือ้แบคทีเรีย Leptospira spp. พบบอ่ยในฤดฝูน การระบาด
มกัเกิดหลงัน า้ทว่ม 

อาการในสัตว์ 
 อาการในสุนัข ได้แก่ มีไข้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย  ไม่กิน

อาหาร ตวัแข็ง ปวดกล้ามเนือ้รุนแรง ไตเสียหาย สตัว์อายุน้อยมกัแสดง
อาการรุนแรงกวา่สตัว์อายมุาก  

อาการในคน 
 มีตัง้แตแ่บบอ่อนจนถึงรุนแรง ได้แก่ มีอาการคล้ายไข้หวดั (มีไข้ 

ปวดหวั ปวดตามร่างกาย) อ่อนแรง อาเจียน ดีซ่าน และคอแข็ง ในรายท่ี
มีอาการรุนแรงมกัพบไต ตบั ระบบประสาทส่วนกลาง สมอง และไขสนั
หลงัถกูท าลาย 

การตดิต่อ 

 คนเกิดโรคจากการสัมผัสกับปัสสาวะของสัตว์ป่วยท่ีติดเชือ้
ปนเปือ้นในดนิหรือน า้ เชือ้เข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลท่ีผิวหนงั เย่ือเมือก 
ตา จมกู และปาก  

การป้องกัน 

 หนเูป็นแหลง่น าโรค การควบคมุประชากรสตัว์ฟันแทะจึงเป็นสิ่ง
ส าคญั  

 ไมส่มัผสัปัสสาวะ เลือด เนือ้เย่ือของสตัว์ท่ีตดิเชือ้ 
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 ล้างมือบอ่ย ๆ  

 ด่ืมน า้สะอาดผา่นการฆา่เชือ้  
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4. โรคสเตรปโทคอกโคซิส (Streptococcosis) 
สาเหต ุ
 เชือ้แบคทีเรีย Streptococcus spp.  
อาการในสัตว์ 
 สตัว์ท่ีพบการเกิดโรคมากท่ีสุด ได้แก่ ม้า หนูตะเภา สุกร สุนัข 

และแมว ในสุนัขและแมวพบการติดเชือ้ท่ีผิวหนัง บาดแผล ข้อ ปอด
อักเสบ ในบางครัง้การติดเชือ้อาจเกิดรุนแรงมากท าให้ตายได้ เรียก
อาการนีว้่า กลุ่มอาการท๊อกซิกช็อก (Toxic shock syndrome) มีอาการ
ไอ อาเจียน ตัวแข็ง กล้ามเนือ้สั่น กล้ามเนือ้อ่อนแรง ชัก ปวดอย่าง
รุนแรง อาจพบเลือดก าเดาไหลหรือถ่ายเป็นเลือด 

อาการในคน 
 มีอาการเจ็บคอ เจ็บเวลากลืน ปวดหัว ไข้สูง คล่ืนไส้ อาเจียน 

น า้มกูไหล เรียกว่า อาการสเตรปโทรต (Strep throat) หากมีผ่ืนแดงบน
ผิวหนงั เรียกว่า สการ์เล็ตฟีเวอร์ (Scarlet fever) โรคนีท้ าให้เกิดการติด
เชือ้ไปยงัสว่นอ่ืนๆ ของร่างกาย เชน่ ผิวหนงั หวัใจ ข้อตอ่ และปอด  
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การตดิต่อ 
 คนเป็นโรคเกิดจากการสัมผัสกับคนท่ีติดเชือ้ หรือจากการติด

เชือ้โดยตรงเข้าสู่บาดแผล ผ่านทางอากาศ หรือการกิน การติดเชือ้จาก
สตัว์พบได้ไมบ่อ่ย 

 สตัว์ติดต่อระหว่างสตัว์โดยการสมัผสัโดยตรง ผ่านอากาศ วตัถุ
ปนเปือ้นเชือ้ และบางครัง้ผา่นการกินได้ 

การป้องกัน 
 เน่ืองจากเชือ้แบคทีเรียกลุ่มนีพ้บได้เป็นปกติบนตวัสตัว์ จะเกิด

โรคเม่ือร่างกายอ่อนแอ ดงันัน้ จึงสามารถลดการเกิดโรคได้โดยป้องกัน
การเกิดความเครียด รักษาสขุอนามยัท่ีดี ท าความสะอาดบาดแผล 

 ในคน ให้หมั่นล้างมือให้สะอาด ท าความสะอาดแผลด้วยน า้
และสบูใ่ห้สะอาด เม่ือพบว่ามีการติดเชือ้ให้พบแพทย์ และควรใส่ถงุมือ
และล้างมือให้สะอาดทกุครัง้หลงัจากท างานกบัสตัว์ 
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5. โรคพยาธิตัวกลม (Toxocariasis) 
สาเหต ุ

 พยาธิตวักลมในสนุขัคือ Toxocara canis ในแมวคือ Toxocara 
cati 

อาการในสัตว์ 

 สัตว์เลีย้งท่ีติดเชือ้ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ สัตว์บางตวัอาจมี
อาการอาเจียน เบื่ออาหาร น า้หนกัลด การติดเชือ้อย่างรุนแรงท าให้ลูก
สนุขัและลกูแมวตายได้ 

อาการในคน 

 ส่วนใหญ่แล้วการท่ีคนได้รับไข่พยาธิ จะไม่ท าให้เกิดอาการหรือ
ความเสียหายต่ออวยัวะ เว้นแตมี่การเคล่ือนท่ีของตวัอ่อนของพยาธิตวั
กลมไปในอวยัวะต่างๆ ของร่างกาย จะท าความเสียหายแก่เนือ้เย่ือใน
ร่างกายได้ ตวัอ่อนสามารถท าความเสียหายต่อเส้นประสาท หรือเข้าไป
อยูใ่นตา ท าให้ตาบอดได้ 

การตดิต่อ 

 สุนขัและแมวทุกอายุติดพยาธิตัวกลมได้ แต่มกัพบในสตัว์อายุ
น้อย โดยผา่นจากแมไ่ปสูล่กูขณะตัง้ท้อง 

 คนตดิเชือ้จากการกินไขพ่ยาธิท่ีปนเปือ้นกบัอจุจาระในดิน ทราย 
หรือพืช โดยไขพ่ยาธิอยูไ่ด้เป็นเวลานานในสวนสาธารณะ และสนามเด็ก
เลน่ 
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การป้องกัน 

 ถ่ายพยาธิให้สตัว์เลีย้งเป็นประจ า 

 ลูกสุนัขและลูกแมวต้องได้รับการตรวจและถ่ายพยาธิจาก     
สตัวแพทย์ในชว่งแรกของชีวิต 

 ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร 
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6. โรคท๊อกโซพลาสโมซิส (Toxoplasmosis)  
สาเหต ุ

 เชือ้โปรโตซวั Toxoplasma gondii 
      อาการในสัตว์ 

 สัตว์ท่ีเป็นโรคมักไม่แสดงอาการป่วย แต่จะมีความรุนแรงใน
สัตว์อายุน้อย ในแมวอาจพบปอดอักเสบ หรือการเสียหายของระบบ
ประสาทหรือตา สนุขัท่ีติดเชือ้อาจแสดงอาการสมองอกัเสบ เช่น ชกั คอ
ตก สัน่ หรืออมัพาต  

 อาการในคน 

 ผู้ มีความเส่ียงต่อโรคสูงคือ ผู้ มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง อาการ
เร่ิมต้นจากไม่รุนแรง คล้ายเป็นหวดั ได้แก่ มีไข้ ปวดเม่ือยตามตวั ปวด
ศีรษะ เจ็บคอ และอาจแสดงอาการรุนแรงได้ ถ้าโปรโตซัวท าลาย
กล้ามเนือ้ ระบบประสาท หวัใจ ปอด หรือตา เชือ้ท าให้หญิงมีครรภ์แท้ง 
และท าให้เดก็ในครรภ์มีความผิดปกตแิตก่ าเนิด 

 การตดิต่อ 

 คนติดโรคได้จากการกินโอโอซิสต์ของเชือ้ท่ีปนอยู่ในผกัดิบหรือ
เนือ้ท่ีปรุงไมส่กุ อาจตดิเชือ้จากการสมัผสัอจุจาระของแมวท่ีตดิเชือ้ 

 
 
 
 
 



การดูแลบ้านและการใช้ชีวิตหลงัน ้าท่วม ฉบบัสามญัประจ าบา้น 

 

 
130 

 การป้องกัน 

 เตรียมอาหารอย่างถูกวิธี ปรุงเนือ้ให้สุก ควรล้างผลไม้และผัก
ก่อนรับประทาน สวมถุงมือท าความสะอาดกระบะอุจจาระของแมว 
หญิงมีครรภ์และผู้ ท่ีมีภาวะทางภูมิคุ้ มกันบกพร่อง ไม่ควรท าความ
สะอาดกระบะถ่ายอจุจาระของแมว 
 เลีย้งแมวในบ้าน เพ่ือป้องกันการปล่อยเชือ้โอโอซีสต์ออกสู่
สิ่งแวดล้อม 
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เร่ืองที่ 11  
สัตว์มีพษิ 

 
รศ. ดร. ก าธร ธีรคปุต์ 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ 

 
หลังจากบ้านเรือนถูกอุทกภัย สิ่งหนึ่งท่ีเจ้าของบ้านควรให้

ความส าคญัมากเป็นอนัดบัต้นๆ คือ ความปลอดภยัตอ่ชีวิตจากสตัว์มี
พิษ เช่น งูและตะขาบ ท่ีอาจหนีเข้ามาหลบซ่อนอยู่ในบ้านเรือนในช่วง
ภาวะน า้ท่วม โดยเฉพาะบ้านท่ีอยู่ติดกับแหล่งธรรมชาติ สวน ทุ่งหญ้า 
ทุ่งนา หรือบงึท่ีมีพนัธุ์ไม้หนาแน่น จึงควรปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ก่อนท่ีจะเข้า
บ้านเรือน 
 

1. ควรท าการตรวจตราอย่างละเอียด โดยก่อนท าการรือ้ค้น หรือ
เก็บกวาดท าความสะอาดภายในบ้านหรือรอบๆ บ้าน  

2. ควรสวมถุงมือยางและรองเท้าบู๊ทเพ่ือป้องกันการถูกสัตว์มี
พิษกดั  

3. การตรวจหาสัตว์มีพิษท่ีอยู่ในบ้านในเบือ้งต้นควรใช้ไม้ยาวๆ
เดินเคาะไปตามพืน้หรือตามกองวัสดุให้ทั่วทุกซอกทุกมุม 
โดยเฉพาะในครัว ห้องน า้ และห้องเก็บของท่ีอยู่ชัน้ล่าง ส่วน
ใหญ่งแูละตะขาบจะหนีออกจากท่ีซอ่น  
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4. จากนัน้ตรวจสอบบริเวณที่นอน หมอน มุ้ง กองผ้า ภายในตู้
ท่ีปิดไมส่นิท ด้านหลงัตู้  ตลอดจนข่ือและเพดานให้ถ่ีถ้วน  
 

   
 

5. ส าหรับรอบๆ บ้านควรตรวจดบูริเวณท่ีทิง้ขยะ กองไม้ บนต้นไม้ 
ทอ่น า้ รวมทัง้ใต้ถนุบ้านด้วย ทัง้นีค้วรหลีกเล่ียงการรือ้ค้น หรือ
เก็บกวาดท าความสะอาดภายในบ้านหรือรอบๆ บ้านในเวลา
กลางคืนถ้าแสงไฟไม่เพียงพอ  

6. ส าหรับในท่ีท่ีมีแสงน้อยเช่นตามซอกมุมตา่งๆ ควรใช้ไฟฉาย
ช่วยเพ่ือตรวจตราได้อยา่งทัว่ถึง  
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ในประเทศไทยจะพบงูชนิดท่ีไม่มีพิษมากกว่าชนิดท่ีมีพิษ แต่ถ้า
หากพบงูให้สันนิษฐานก่อนว่าเป็นงูพษิ กรณีท่ีพบงใูนระยะใกล้ให้อยู่
นิ่งๆ และคอ่ยๆ ถอยออกมาช้าๆ โดยปกติแล้วงูมกัจะเลือ้ยหนีไปเองและ
จะไม่เข้ามาท าร้ายคนหากไม่ถูกรบกวน ท่ีส าคญัคือ  ไม่ควรตีงูหรือ

พยายามจับงูเองควรแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเช่ียวชาญมาด าเนินการ 
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เร่ืองที่ 12  
แหล่งเพาะพันธ์ุลูกน า้ยุง 

 
ผศ. ดร. ดวงแข สิทธิเจริญชยั 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ 

 
เป็นท่ีทราบกันดีว่าปัญหาหนึ่งท่ีมากับน า้ท่วม คือ ยุงเป็น

จ านวนมาก ซึ่งเป็นทัง้พาหะน าโรค และ/หรือก่อให้เกิดความร าคาญ 
จากการกดักินเลือด น า้เน่าปนเปือ้นสารอินทรีย์ท่ีท่วมขงัในบริเวณรอบ
บ้านเป็นเวลานาน มกัเป็นแหลง่วางไขแ่ละเพาะพนัธุ์ของยงุร าคาญ  

การท าลายแหลง่เพาะพนัธุ์ลกูน า้ยงุร าคาญท าได้ ดงันี ้
 

1. ท าให้บริเวณนัน้แห้ง ด้วยการสูบน า้ทิง้ไป หรือโดยการปรับ
บริเวณนัน้ให้เป็นพืน้ราบไมส่ามารถกกัเก็บน า้ได้อีกตอ่ไป  

2. ถ้าหากน า้ เน่าขังอยู่ ในท่อระบายน า้รอบ ๆ บ้าน ให้ ฉีด
น า้ประปาลงไปในท่อระบายน า้ เพ่ือไล่น า้ท่ีเน่าขังให้ไหล
ออกไปจากทอ่  

3. ถ้าเป็นไปได้ควรพยายามท าให้ท่อระบายน า้แห้งอยู่เสมอหรือ
ควรฉีดน า้ดีไลน่ า้เนา่เสียในทอ่ระบายน า้อยู่เป็นประจ า  
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4. ขณะจดัเก็บบ้านควรตรวจหาและคว ่าท าลายเศษสิ่งของหรือ
ภาชนะเก็บน า้ท่ีไมจ่ าเป็นทัง้ภายในบ้านและรอบบ้าน  

5. ภาชนะท่ีจ าเป็นใช้ในการกักเก็บน า้ต้องมีฝาปิดมิดชิด ทัง้นี ้
เพ่ือเป็นการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์และป้องกันการวางไข่ของ
ยุงลาย ซึ่งเป็นยุงพาหะน าโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อ
ยงุลาย ลกูน า้ยงุลายชอบอาศยัในน า้ขงัท่ีใสสะอาด  

6. ตัวอย่างของแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน า้ยุงลาย ได้แก่ โอ่งน า้ ตุ่ม
น า้ จานรองกระถางต้นไม้ ยางรถยนต์เก่า เศษขวดน า้ กระป๋อง 
แก้วพลาสติก กล่องโฟม และถงุพลาสติก เป็นต้น หรือแม้แตน่ า้
ท่ีขงัในโพรงไม้และตามกาบของใบไม้ เช่น กาบกล้วย ก็อาจเป็น
แหลง่อาศยัของลกูน า้ยงุลายได้  
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7. ควรป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัด โดยในเวลากลางวันควร
พักอาศัยอยู่ในห้องท่ีสว่างมีอากาศถ่ายเทได้ดี ส่วนเวลา
กลางคืนควรนอนกางมุ้งหรือพกัผอ่นในห้องที่มีการติดตัง้มุ้ง
ลวด  

8. ถ้ามีความจ าเป็นต้องใช้สารเคมีในการป้องกนัก าจดัยงุ สารไล่
แมลงที่สกัดจากพืชสมุนไพร เชน่ น า้มนัตะไคร้หอม หรือสาร
ฆ่าแมลงสังเคราะห์ในกลุ่มไพรีทรอยด์ ก็เป็นทางเลือกหนึ่งท่ี
แนะน า 
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