คูมือรับมืออุทกภัย
Flood Handbook

เผยแพรโดย งานสื่อสารนานาชาติ (CICC) ศูนยสื่อสารองคกร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การเตรียมการก่อนนํ้าท่วม
การป้องกันตัวเองและความสียหายจากนํ้าท่วม ควรมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า เพราะหากรอให้มีการ
เตือนภัยเวลามักไม่เพียงพอ รู้จักกับภัยนํ้าท่วมของคุณ สอบถามหน่วยงานที่มีการจัดการด้านนํ้าท่วม ด้วยคําถาม
ดังต่อไปนี้
- ภายในละแวกใกล้เคียงในรอบหลายปี เคยเกิดนํ้าท่วมสูงทีส่ ุดเท่าไร
- เราสามารถคาดคะเนความเร็วนํ้าหรือโคลนได้หรือไม่
- เราจะได้การเตือนภัยล่วงหน้าก่อนที่นํ้าจะมาถึงเป็นเวลาเท่าไหร่
- เราจะได้รับการเตือนภัยอย่างไร
- ถนนเส้นใดบ้าง ในละแวกนี้ที่จะถูกนํ้าท่วมหรือจะมีสิ่งกีดขวาง

การทําแผนรับมือนํ้าท่วม
การจัดทําแผนรับมือนํ้าท่วม จะช่วยให้คุณนึกถึงสิ่งต่างๆ ที่จะต้องทําหลังได้รับการเตือนภัยเดินสํารวจทั่ว
ทั้งบ้านด้วยคําแนะนําที่กล่าว มา พร้อมทั้งจดบันทึกด้วยว่าจะจัดการคําแนะนําอย่างไร ในช่วงเวลาที่ทุกๆ คนเร่ง
รีบและตื่นเต้นเนื่องจากภัยคุกคาม สิง่ ที่สําคัญที่จะลืมไม่ได้ก็คือ หมายเลขโทรศัพท์ต่างๆ ที่สาํ คัญไว้ในแผนด้วย

อาหารและนํ้าดื่ม
เมนูอาหารที่ ไม่บูดง่าย ได้แก่ ไข่ต้ม ไข่เค็ม นํ้าพริกต่าง ๆ กุนเชียงทอด หมูทอด หมูแผ่น หรือเป็นข้าว
เหนียวนึ่งธรรมดา ข้าวหลามที่ไม่ใส่กะทิ ขนมปังกรอบ จะเก็บไว้ได้หลายวัน หลีกเลี่ยงการบริจาคขนมปังปอนด์
เพราะมีอายุสนั้ ประมาณ 5-7 วัน และขึ้นราง่าย ผลไม้ เช่น กล้วยนํ้าว้า ส้ม ฝรัง่ ชมพู่ ให้ผปู้ ระสบภัย และแจกนม
กล่องยูเอชทีให้เด็ก ก็จะช่วยให้ผู้ประสบภัยได้รับสารอาหาร วิตามินครบถ้วนยิ่งขึ้น ช่วยเสริมภูมิต้านทานโรค ไม่
ป่วยง่าย
สิ่งที่ต้องเตรียม
1.ขวดนํ้าพลาสติคใส ที่ดื่มนํ้าหมดแล้วพร้อมฝาที่ปิดได้แน่นสนิท ขนาดไม่เกินสองลิตร เมื่อวางนอนแล้วความหนา
ที่แสงอาทิตย์ผ่านไม่เกิน 10 ซม. ขวดยิ่งชลูดยิ่งดี รังสีดวงอาทิตย์จะได้ทะลุทะลวงได้มาก พลาสติคไม่เก่าหรือมี
รอยขีดข่วนมากเกินไป เพราะรังสีจะผ่านได้ไม่ดี ภายในขวดสะอาด แกะพลาสติคภายนอกออกหมด
2. แหล่งนํ้าสะอาดที่สุดเท่าทีจ่ ะหาได้ วิธีนี้ใช้ฆ่าเชื้อโรคได้ดี แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาสารเคมีปนเปื้อนในภาวะปกติ
ครัวเรือนที่ดื่มนํ้าฝน ถ้าต้องการประหยัดพลังงานและทุกคนในบ้านแข็งแรงดี อาจจะใช้วิธีนี้แทนการต้มก็ได้
3. ถ้านํ้าขุ่นควรมีผ้ากรองตะกอนดิน เช่น ผ้าขาวบาง หรือผ้าขาวม้าสะอาดหลายๆ ชัน้ เมื่อกรองได้ที่บรรจุนํ้าเต็ม
ขวด เปิดฝาวางทับหนังสือพิมพ์รายวันหน้าแรก ควรจะสามารถมองลงไปก้นขวด อ่านพาดหัวข้อข่าวรองได้
(ตัวอักษรในแนวหลักขนาด 3.5 ซม.)
4. บริเวณที่จะวางขวดตากแดดที่ร้อน โดยเฉพาะถ้ามีโลหะเช่นแผ่นสังกะสีลกู ฟูก หรือ อะลูมิเนียมจะดีมาก
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วิธีการเตรียมนํ้าดื่ม
1.กรองนํ้าที่หาได้ กรอกลงขวดให้ได้ประมาณ 3 ใน 4 ขวด
2.เขย่าแรงๆ อย่างนํ้า 20 ครั้ง ให้อากาศ (ออกซิเจน) ผสมกับนํ้าให้ทั่ว
3.เติมนํ้าให้เต็มขวด ปิดฝาแน่นสนิท
4.วางขวดในแนวนอน ตากแดดตามข้อ 4 ข้างบนทิ้งไว้ อย่าพยายามขยับขวดโดยไม่จาํ เป็น เพื่อให้ออกซิเจนไม่
แยกตัวจากนํ้า ตากแดดโดยใช้เวลา
- 2 ชั่วโมงถ้าแดดจัด พื้นที่วางเป็นโลหะและนํ้าค่อนข้างใส
- 6 ชั่วโมงบนพื้นกระเบื้องหรือซีเมนต์
- 2 วันถ้ามีเมฆมาก
ถ้าฝนตกตลอดแดดไม่ออกเลย ให้รองนํ้าฝนดื่มแทน
นํ้าในขวดดังกล่าวนําไปดื่มได้เลย หรือจะเก็บไว้ดื่มในภายหลังก็ได้ แสงแดด ความร้อน และออกซิเจนจะทํา
ปฏิกิริยากันฆ่าเชื้อโรคทั้งแบคทีเรีย ไวรัส และพยาธิ 99.9% แต่อาจจะมีสาหร่ายเซลเดียวซึ่งทนรังสียูวีและความ
ร้อนซึ่งอาจจะจับตัวเป็นตะไคร่นํ้าในขวดได้ถ้าเก็บขวดไว้นาน แต่นํ้าทีม่ ีสาหร่ายเหล่าไม่มีอันตรายต่อผู้ดื่มทั่วไปที่มี
ภูมิคุ้มกันปกติ
หมายเหตุ
1.เทคโนโลยีง่ายๆ ที่วิจัยและพัฒนาโดยองค์การนานาชาติ www.sodis.ch นี้ ฆ่าเชื้อโรคโดยพลังแสงแดด ซึ่งมี
รังสียูวี + รังสีความร้อน + อนุมูลออกซิเจนและโอโซน ซึง่ เกิดจากการทําปฏิกิริยาระหว่างออกซิเจนที่เราผสมนํ้า
ระหว่างเขย่าขวด เหมือนนํ้าบรรจุขวดขายซึ่งผ่านรังยูวี หรือ โอโซน ในระดับที่เข้มข้น
2.ขวดนํ้าใส PET หรือ Poly Ethylene Terephthalate (โพลีเอทธิลีนเทเรฟทาเลต) ที่ตากแดดในระดับนี้
ปลดปล่อยสารเคมีน้อยมาก ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัย ไม่เหมือนวัสดุ
ประเภท PVC ทุกวันนี้เราก็ดื่มนํ้าบรรจุขวด PET กันอยู่แล้ว
(ที่มา ศ.นพ.ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ หัวหน้าหน่วยระบาดวิทยา และผู้อํานวยการสถาบันและ
พัฒนาสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ถุงยังชีพนั้น สิง่ ของจําเป็นทีค่ วรมีในถุงยังชีพ ได้แก่...
1. อาหารแห้ง เช่น บะหมี่กงึ่ สําเร็จรูป ปลากระป๋อง ผักกาดดองกระป๋อง ปลาราดพริก นํ้าพริกกระปุก เนื้อ
เค็ม ไข่เค็ม หมูหยอง หมูแผ่น ฯลฯ ในปริมาณที่เพียงพอต่อการบริโภคไม่น้อยกว่า 3 วัน ที่สําคัญอย่าลืมที่เปิด
กระป๋องด้วย
2. ข้าวหอมมะลิกระป๋อง และข้าวสาร หรือหากเดินทางไปแจกด้วยตนเอง อาจซื้อข้าวเหนียวนึ่งกับเนื้อ
หรือหมูทอดใส่ถุงเพราะไม่บูดง่าย (เนื่องจากผู้ประสบภัยบางคนได้รบั อาหารกระป๋องจนเบื่อแล้ว)
3. นํ้าดื่ม เครือ่ งดื่มแพ็คกล่อง และขนมปังกรอบ ขนมถุงต่าง ๆ ที่เด็กชอบ นมถั่วเหลืองและนํ้าผลไม้
สําหรับถวายพระฉันหลังเพล
4. นมผง และขวดนมสําหรับเด็กเล็ก พร้อมด้วยกระติกนํ้าร้อนขนาดเล็ก ชนิดเสียบไฟได้
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5. กระบอกไฟฉายพร้อมถ่าน ควรมีถ่านสํารองด้วยหลาย ๆ ชุด เทียนไข และไฟแช็ค
6. ชุดปฐมพยาบาล และยาสามัญประจําบ้าน ยาแก้นํ้ากัดเท้า ยาทาแผลสด ยาดม ยาหม่อง ยาแก้ไข้แก้
หวัด ยาแก้ไอ เจ็บคอ เกลือแร่ซอง ยาแก้ทอ้ งเสีย โลชั่นกันยุง ยาแก้คัน และยารักษาเชื้อรา นํ้ากัดเท้า
7. กระดาษทิชชู และกระดาษชําระแบบเปียก ใช้สาํ หรับการชําระล้างเพื่อสุขอนามัย
8. ถุงดําสําหรับใส่ขยะ พร้อมเชือกฟางหรือหนังยาง สําหรับมัดปากถุง
9. ผ้าอนามัย และยาคุมสําหรับผู้หญิง ถุงยางอนามัยสําหรับผูช้ าย ผ้าอ้อมสําเร็จรูปสําหรับเด็กเล็กและ
คนแก่ กระโถน ถุงก๊อบแก๊บพร้อมที่นั่งถ่ายแบบของคนป่วย
10. เสื้อชูชีพ จําเป็นมากสําหรับคนแก่ คนป่วย และเด็ก ที่ควรมีไว้ประจําตัว
11. รองเท้าแตะยาง เสื้อกันฝน หมวกกันแดด ร่ม เสื้อยืด สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าขาวม้า ผ้าถุง
กางเกงในกระดาษ หน้ากากกันฝุ่น
12. นกหวีด เพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ
13. เชือกไนลอนเส้นยาว ๆ สําหรับผูกของ ตากผ้า ฯลฯ
14. กระจกเล็ก ๆ เอาไว้สะท้อนแสงขอความช่วยเหลือ
15. แผ่นพลาสติกและเทปกาว เพื่อใช้ในการทําที่หลบภัยภายในทีพ่ ัก
ตัวอย่างรายการชุดของสภากาชาดไทย ประกอบด้วย
1. บะหมี่กงึ่ สําเร็จรูป จํานวน 30 ซอง
2. ปลากระป๋อง จํานวน 6 กระป๋อง
3. ผักกาดดอง จํานวน 6 กระป๋อง
4. ปลาราดพริก จํานวน 6 กระป๋อง
5. ข้าวหอมมะลิกระป๋อง 150 กรัม จํานวน 6 กระป๋อง
6. นํ้าพริก จํานวน 2 กระปุก
7. ไก่ทอดกระเทียม จํานวน 2 กระป๋อง
8. เครื่องดื่มช็อคโกแลตผง 3 in 1 (1X6 ซอง) จํานวน 2 ถุง
9. ข้าวสาร (5 กิโลกรัม) จํานวน 1 ถุง
10. โลชั่นกันยุง จํานวน 1 ขวด
11. เทียนไข (1X2 เล่ม) จํานวน 1 กล่อง
12. ไฟแช็ค จํานวน 1 อัน
13. กระบอกไฟฉายพร้อมถ่าน จํานวน 1 ชุด
14. ยาสามัญประจําบ้าน จํานวน 1 ชุด
15. ยาแก้นํ้ากัดเท้า จํานวน 1 หลอด
16. เกลือไอโอดีน จํานวน 1 ถุง
17. ถุงขยะสีดํา ขนาดเล็ก จํานวน 1 แพ็ค (6 ใบ)
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18. ถุงขยะสีดํา ขนาดใหญ่ จํานวน 1 แพ็ค (6 ใบ)

เป้ฉุกเฉินชุดทีเ่ ตรียมไว้ในที่พักอาศัย สําหรับยามเกิดพิบตั ิประเภทต่างๆ โดยรวมสิ่งของที่จําเป็นไว้ในเป้
สามารถคว้าได้ทันที สําหรับดํารงชีพในเวลา 3-7 วัน หรือในระยะยาวกว่านั้น
รายละเอียด
-เป้หลักสีแดงสด มีแถบสะท้อนแสงชัดเจน
-เป้สํารองแบบย่ามมีหูรูด เผื่อใช้ยามเป้หลักชํารุดหรือมีสงิ่ ของต้องขนมากขึ้น หรือใช้แยกของเป็นสัดส่วนได้
-กล่องอุปกรณ์ฉุกเฉิน SurvivalKit (ใส่ไว้ในเป้หลัก)
อุปกรณ์สื่อสารและส่งสัญญาณ
-ไฟฉายหลัก เป็นไฟฉายคาดศีรษะ ใช้ได้โดยมือว่างทั้งสองข้าง เปลี่ยนฝาหน้าเป็นสัญญาณฉุกเฉินสีแดงได้ (Petzl
tactikka plus)
-วิทยุพลังงานแสงอาทิตย์และมือหมุน ใช้รบั ฟังข่าวสารทางวิทยุ AM/FM ได้
เป็นไฟฉายสํารอง สามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือฉุกเฉินได้ (Eton Microlink FR150)
-วิทยุmp3 ฟังเสียงธรรมของครูบาอาจารย์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวสงบจิตใจยามเกิดภัยพิบตั ิ ใช้เก็บข้อมูลสําคัญ เป็นวิทยุ
สํารอง และเป็นการใช้ถา่ นทีม่ ีให้หมดจนก้อนสุดท้าย.
-กล่องพลาสติคล็อค ขนาดกลางแข็งแรง เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์อิเลคโทรนิคปลอดภัยกันนํ้าเข้า ภายในกล่องบุโฟ
มกันกระแทก ใช้ใส่อุปกรณ์สื่อสารอิเลคโทรนิคทุกประเภท -ไฟฉายคาดศีรษะ วิทยุไฟฉาย วิทยุmp3 โทรศัพท์มือถือ
หัวต่อประเภทต่างๆ และ battery ไว้ในกล่องเดียว
-(อาจเพิ่มอุปกรณ์แปลงไฟจากรถยนต์เข้ามือถือ)
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*(ไฟฉายคาดศีรษะและวิทยุmp3 ใช้แบต AAA เหมือนกันเพื่อความสะดวกในการหยิบใช้แทนกันได้)
-แบตเตอรี่ ถ่านสํารอง
-นกหวีดหลัก Fox pearl เสียงดัง มีมาตรฐาน เป่าเมื่อเปียกนํ้าได้ เลือกสีสะท้อนแสง
-นกหวีดเล็กสํารอง
-*สีเทียนหรือเมจิก 1 แท่งใช้เขียนบนพื้นผิวขุขระต่างๆทําเครื่องหมาย ป้ายข้อความ สัญลักษณ์ขนาดใหญ่ ได้
-แท่งเรืองแสงสีนํ้าเงิน x3 ใช้ส่องสว่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือยามฉุกเฉินได้รวดเร็ว เลือกสีนํ้าเงินเพราะคิด
ว่าสามารถมองเห็นได้ชัดทัง้ ในป่าหรือที่มตี ้นไม้และในเมือง
อุปกรณ์ประเภทมีด,คีม และ มีดอเนกประสงค์
-มีดขนาดกลางใบเรียบ LAND GB-910 เป็นมีดหลัก
-มีดพับอเนกประสงค์ Victorinox Huntsman มีมีด ที่เปิดขวดเปิดกระป๋อง กรรไกร เลื่อย ไขควง และอื่นๆ
-มีดพับอเนกประสงค์ (ขนาดเล็ก) Vic sd มี มีด ตะไบ กรรไกร แหนบ ใช้กับชุดปฐมพยาบาล
-คีม multitools ไม่ทราบยี่หอ้ คุณภาพน่าจะพอไว้วางใจได้ ใช้ตัดลวดแล้วไม่บิ่น (ใช้ดัด-ตัด ชุดขดลวดที่เตรียมไว้
ได้)
อุปกรณ์สําหรับต้มนํ้า ทําอาหาร
-หม้อถ้วยแสตนเลส สําหรับต้มนํ้าให้สุกฆ่าเชื้อโรค-ทําอาหาร
-สกอตไบรท์ ทําความสะอาดภาชนะ และสิ่งของอื่น
-แอลกอฮอลล์แข็ง x2 สําหรับทําอาหารยามจําเป็นได้ 2 มื้อเล็กโดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงก่อไฟ
อุปกรณ์ทําความสะอาดและปฐมพยาบาล
-กระเป๋ายาปฐมพยาบาล FirstAid Kit
*(ยาแก้เชื้อรานํ้ากัดเท้าหลอดใหญ่เพื่อทาแก้เชื้อรา ฮ่องกงฟุต ซึ่งเป็นโรคที่พบมากจากอุทกภัยนํ้าท่วม)
-เสปรย์กันยุงแมลง 2 ขวดเล็ก ทิ้งได้เมื่อหมด ไม่ต้องพกทั้งขวด
- Babywipe ทิชชู่เปียก สําหรับทําความสะอาดร่างกายแทนการอาบนํ้า ยามเกิดภัยพิบัติ นํ้าสะอาดขาดแคลน
-ทิชชูแ่ บบใช้งานอเนกประสงค์ (เหนียวและซับมากกว่าแบบธรรมดา) ใส่ในกล่องมีฝาปิดของ babywipe เดิมที่ใช้
หมดแล้ว เพื่อหยิบใช้สะดวกกันนํ้า
-ทิชชูแ่ บบธรรมดา
-แปรงสีฟัน
-เจลล้างมือ ฆ่าเชื้อโรค เนื่องจากยามเกิดภัยพิบัติหรือหลังจากนั้นอาจมีโรคระบาดการทําความสะอาดฆ่าเชื้อเป็น
สิ่งจําเป็น
-นํ้ายา ฆ่าเชื้อโรคเดทตอลขวดเล็ก ใช้ละลายนํ้าฆ่าเชื้อโรคทําความสะอาดสิ่งต่างๆในปริมาณมาก
-ถุงพลาสติกใบใหญ่และเล็กหลายขนาด
-ขวดพลาสติดเล็กใส่นํ้ายาบ้วนปากและนํ้ามันมะกอก สําหรับกันผิวแห้งจากความร้อน-เย็น นวดคลายกล้ามเนื้อ
หล่อลื่นไม่ให้มดี พับ multitools เป็นสนิม *บรรเทาอาการเชื้อราตามผิวหนังจากนํ้าท่วม
อุปกรณ์ปกป้องและป้องกันร่างกาย
-ผ้าปิดจมูกแบบใช้แล้วทิ้ง x 12 ผืน
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-ถุงมือหนัง ป้องกันมือบาดเจ็บจากการหยิบจับสิ่งของ เช่นเศษซากปรักหักพัง
-ถุงมือผ้า หยิบจับสิ่งของเล็กน้อยและกันหนาว
-ถุงมือพลาสติก x24 ข้าง เผือ่ หยิบจับสิ่งสกปรก หรือทําแผล
-ผ้าห่มอวกาศ x2 ผืน เพื่อรักษาอุณหภูมิรา่ งกายยามจําเป็นฉุกเฉิน ใช้ปิดถ้วยหม้อสเตนเลสให้สุกเร็วขึ้น ใช้รอง
สะท้อนแสงอาทิตย์สําหรับวิธที ํานํ้าสะอาดด้วยแสงอาทิตย์
-เสื้อคลุมกันฝนแบบพลาสติก
-*แว่นตาว่ายนํ้า ใช้ป้องกันดวงตาได้ดียามเกิดภัยพิบัติ จากฝุ่นทราย ฝุ่นควัน แก๊สนํ้าตา ละอองนํ้า พายุฝนตกหนัก
ต่างๆ ได้ดี หรือสิ่งของเล็กๆที่มากับลมหรือนํ้าท่วมได้ ใช้ดํานํ้ายามนํ้าท่วมได้ถา้ จําเป็น เพิ่มขอบเขตการมองเห็น
เชือก
-เชือกเปล 10 เมตร สําหรับผูกมัดโยงสิ่งของสําภาระต่างๆ
-เชือกเล็ก 6 เมตร ใช้ผูกสิ่งของเล็กๆน้อยๆ เลือกมีสีสะท้อนแสง *อาจใช้เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายได้
-เชือกเอ็น 1 ม้วน 50 เมตร
-เชือกฟาง
-แลคซีนเทป เทปกาวผ้า ใช้ปะซ่อมแซมสิ่งของ
*เนื่องจากกระเป๋าเป็นของสําเนาแม้จะดูแล้วทนทานแต่ไม่มั่นใจเต็ม 100 เปอร์เซนต์จึงมีกระเป๋าสํารองไว้เผื่อ
ฉุกเฉิน
*ขวดนํ้าพลาสติก 1 ลิตร กับ 500 มิลลิลิตร แบบดูแล้วทนทานหน่อย สําหรับใช้ใส่นํ้า ใช้กับยาเม็ดทํานํ้าสะอาดได้
1 เม็ดและครึ่งเม็ดพอดี และสามารถใช้กบั อลูมิเนียมฟลอยด์เพื่อทํานํ้าสะอาดด้วย uv จากแสงอาทิตย์
*บางอย่างอาจไม่เอาไป เช่นขวดนํ้ายาบ้วนปากหรือหนังสือบางเล่ม แต่ลงไว้เผื่อเป็นไอเดียสําหรับท่านอื่นครับ
-การจัดชุดเป้ฉุกเฉินของผม เริ่มจาก ของหลักๆคือกล่องอุปกรณ์ฉุกเฉิน และ กระเป๋า-รองเท้า ก่อน จากนั้นค่อยไป
ส่วนอื่นๆเช่น ไฟฉาย มีด ยา เชือก ฯลฯ
-อุปกรณ์ทงั้ หมดนี้ไม่ได้ซื้อทีเดียวแต่ทยอยค่อยเก็บไปทีละน้อย
-ถือว่าเกือบครบสมบูรณ์แล้วครับ อาจมีปรับเปลี่ยนอีกนิดหน่อย สิ่งที่คิดว่าอาจเพิ่มเติมคือ ฟลายชีทกันแดดฝน กับ
ผ้าห่มฟรีสบางกันหนาว และ นํ้าเกลือจํานวนหนึ่งสําหรับล้างแผล
- (ถ้าใช้กระเป๋าเป้ใบที่มีอยู่แล้ว หรือใช้ไฟฉายมือหมุนและ ใช้วิทยุเล็กแบบใส่ถา่ นก็จะประหยัดได้มากขึ้นอีกแต่ได้
อุปกรณ์จําเป็นครบใกล้ เคียงกัน ชุดฉุกเฉินอาจใช้ของที่มีอยู่แล้วได้เช่นรองเท้า แล้วอาจค่อยไปลงรายละเอียดของ
แต่ละชิ้นภายหลังตามความเหมาะสมและงบประมาณของ แต่ละท่าน)
ราคารวมอุปกรณ์ ประมาณ 5,000 บาท + ชุดปฐมพยาบาล และยาต่างๆประมาณ 500 บาท = 5,500 บาท
หนังสือ
-วิธีรอดตายจากภัยพิบตั ิ
-คู่มือปฐมพยาบาล หมอชาวบ้าน
-แผนที่ทางหลวง
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นํ้าหนักกระเป๋าฉุกเฉิน
ประมาณ 4 กิโลกรัม ไม่รวมเสื้อผ้าและอาหาร
ประมาณ 5 กิโลกรัม รวมเสื้อผ้าและอาหารสําหรับ 3 ถึง 5 วัน
(ที่มา: http://board.palungjit.com/f178/รวบรวมข้อมูลเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัต-ิ 51726-74.html)

ถ้าคุณมีเวลาเล็กน้อยหลังการเตือนภัย :
สิ่งที่ตอ้ งทําและมีในแผน
- สัญญาเตือนภัยฉุกเฉิน และสถานีวิทยุ หรือสถานีโทรทัศน์ที่รายงานสถานการณ์
- รายชื่อสถานที่ 2 แห่งที่สมาชิกในครอบครัวสามารถพบกันได้หลังจากพลัดหลงโดยสถานที่แรกให้อยู่
ใกล้บริเวณบ้านและอีกสถานที่อยู่นอกพื้นที่ที่นํ้าท่วมถึง

ระดับการเตือนภัยนํ้าท่วม
ลักษณะการเตือนภัยมี 4 ประเภท คือ
1. การเฝ้าระวังนํ้าท่วม : มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดนํ้าท่วมและอยู่ในระหว่างสังเกตุการณ์
2. การเตือนภัยนํ้าท่วม : เตือนภัยจะเกิดนํ้าท่วม
3. การเตือนภัยนํ้าท่วมรุนแรง : เกิดนํ้าท่วมอย่างรุนแรง
4. ภาวะปกติ : เหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติหรือเป็นพื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะนํ้าท่วม
สิ่งที่คุณควรทํา : หลังจากได้รับการเตือนภัยจากหน่วยงานด้านเตือนภัยนํ้าท่วม
1. ติดตามการประกาศเตือนภัยจากสถานีวิทยุทอ้ งถิ่น โทรทัศน์หรือรถแจ้งข่าว
2. ถ้ามีการเตือนภัยนํ้าท่วมฉับพลันและคุณอยู่ในพื้นที่หุบเขาให้ปฎิบัติดงั นี้
- ปีนขึ้นที่สูงให้เร็วสุดเท่าที่จะทําได้
- อย่าพยายานําสัมภาระติดตัวไปมากเกินไป ให้คิดว่าชีวิตสําคัญที่สดุ
- อย่าพยายามวิ่งหรือขับรถผ่านบริเสณนํา้ หลาก
3. ดําเนินการตามแผนรับมือนํ้าท่วมที่ได้วางแผนไว้แล้ว
4. ถ้ามีการเตือนภัยการเฝ้าระวังนํา้ ท่วมจะยังมีเวลาในการเตรียมแผนรับมือนํ้าท่วม
5. ถ้ามีการเตือนภัยนํ้าท่วมและคุณอยู่ในพื้นที่นํ้าท่วมถึง
ควรปฎิบัติดังนี้
- ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและแก๊ซถ้าจําป็น
- อุดปิดช่องนํ้าทิ้งอ่างล่างจาน
- พื้นที่ห้องนํ้าและสุขภัณฑ์ทนี่ ํ้าสามารถไหลเข้าบ้าน
- อ่านวิธีการทีท่ ําให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์นํ้าท่วมเมื่ออยู่นอกบ้าน
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- ล็อคประตูบ้านและอพยพขึน้ ที่สูง
- ถ้าไม่มีทปี่ ลอดภัยบนที่สูง ให้ฟังข้อมูลจากวิทยุหรือโทรทัศน์เกี่ยวกับสถานที่หลบภัยของหน่วยงาน
6. หากบ้านพักอาศัยของคุณไม่ได้อยู่ในที่นํ้าท่วมถึง
- อ่านวิธีการที่ทาํ ให้ความปลอดภัยเมื่ออยู่ในบ้าน
7. หากบ้านพักอาศัยของคุณไม่ได้อยู่ในที่นํ้าท่วมถึงแต่อาจมีนํ้าท่วมในห้องใต้ดิน
- ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องใต้ดิน
- ปิดแก็ซหากคาดว่านํ้าจะท่วมเตาแก็ซ
- เคลื่อนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นข้างบน
- ห้ามอยู่ในห้องใต้ดิน เมื่อมีนํ้าท่วมถีงบ้าน

รับมือนํ้าท่วม
1. หมั่นติดตามข่าวสาร และประกาศเตือนทุกช่องทาง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เสาสัญญาณ เป็นต้น
2. เตรียมข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค ไฟฉาย และอุปกรณ์ที่จําเป็นอื่น ๆ เพื่อเอาตัวรอดในยามนํ้า
ท่วม
3. เตรียมกระสอบทรายไว้เพื่อทําผนังกั้นนํ้า (แต่ห้ามวางไว้พิงกําแพง เพราะจะเพิ่มแรงดันให้นํ้าทะลักเข้า
มาได้งา่ ย)
4. หมั่นทําความสะอาดพื้น ไม่ให้มขี องอันตรายหากเกิดนํ้าท่วมสูง
5. เก็บของมีค่า และสัตว์เลี้ยง รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้า ไปไว้ชั้นบนของบ้าน
6. เตรียมเบอร์ติดต่อ หน่วยงานของรัฐ เผื่อต้องการความช่วยเหลือ
7. ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์สื่อสารให้พร้อม
8. หากเกิดนํ้าท่วมให้หนีขึ้นที่สูง และปิดวงจรไฟฟ้า เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
9. พยายามหาส่วนแห้งเพื่อหลบภัย และป้องกันไฟดูด
10. ห้ามรับประทานนํ้าที่ท่วมสูง หากขาดแคลนนํ้าดื่ม ให้ต้มก่อนทุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคระบาด
11. หากนํ้าท่วมไม่สงู มาก ให้ระวังการใช้รถใช้ถนน และดูแลเด็กเล็กไม่ให้ออกจากบ้าน
12. ระวังสัตว์มีพษิ ที่มากับนํา้ หากถูกกัดให้ลา้ งแผลด้วยนํ้าต้มสุกและเช็ดแอลกอฮอล์รอบแผล จากนั้น
หาทางไปโรงพยาบาลทันที

นํ้าท่วมฉับพลัน
คือ นํ้าท่วมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากในบริเวณทีล่ ุ่มตํ่า ในแม่นาํ้ ลําธารหรือร่องนํ้าที่เกิดจากฝนที่ตกหนัก
มากติดต่อกันหรือจากพายุฝนที่เกิดซํ้าที่หลายครั้ง นํ้าป่าอาจเกิดจากทีส่ ิ่งปลูกสร้างโดยมนุษย์ เช่น เขื่อนหรือฝาย
พังทลาย
- ถ้าได้ยินการเตือนภัยนํ้าท่วมฉับพลันให้วิ่งไปบนที่สูงทันที
- ออกจารถและที่อยู่ คิดอย่างเดียวว่าต้องหนี
- อย่าพยายามขับรถหรือวิ่งย้อนกลับไปทางที่ถูกนํ้าท่วม
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ปลอดภัยไว้ก่อนเมื่ออยูน่ อกบ้าน
- ห้ามเดินตามเส้นทางที่นํ้าไหล
มีผู้คนจํานวนมากเสียชีวิตจากจมนํ้าตายในขณะที่นํ้ากําลังมาความสูงของนํ้าแค่ 15 ซม. ก็ทําให้เสียหลัก
ล้มได้ ดังนั้นถ้ามีความจําเป็นต้องเดินผ่านที่นํ้าไหลให้ลองนําไม้จุ่มเพื่อวัดระดับ นํ้าก่อนทุกครั้ง
- ห้ามขับรถในพื้นที่ที่กําลังโดนนํ้าท่วม
การ ขับรถในพื้นทีท่ ี่นํ้าท่วมมีความเสียงสูงมากที่จะจมนํ้า หากเห็นป้ายเตือนตามเส้นทางต่างๆ ห้ามขับ
รถเข้าไปเพราะอาจมีอันตรายข้างหน้า นํ้าสูง 50 ซม. พัดรถยนต์จักรยสานยนต์ให้ลอยได้
- ห้ามเข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าและสาย
กระแส ไฟฟ้าสามารถวิ่งผ่านได้ เมื่อเกิดนํ้าท่วมแต่ละครั้งจะมีผู้เสียชีวิต เนื่องจากไฟดูดมากกว่าสาเหตุ
อื่นๆ เมื่อเห็นสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชํารุดเสียหายกรุณาแจ้ง 191 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หลังนํ้าท่วม
2 ขั้นตอนที่คณ
ุ ควรทําในวันแรก ๆ หลังจากเหตุการณ์นํ้าท่วม
ขั้นตอนที่ 1: เอาใจใส่ตัวเอง
หลังผ่านเหตุการณ์นํ้าท่วม คุณและครอบครัวอาจเกิดความซึมเศร้า และต้องใช้เวลากลับสู่ภาวะปกติอย่า
ลืมว่าเหตุการณ์นํ้าท่วมนั้นอาคารบ้าน เรือน ได้รับความเสียหาย คุณต้องดูแลตัวเองและครอบครัว พร้อมกับการ
บูรณะบ้านให้กลับบ้านเหมือนเดิม อุปสรรคที่สําคัญคือ ความเครียด รวมทั้งปัญหาอืน่ เช่น นอนหลับยาก ฝันร้าย
และปัญหาทางกาย โรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งคุณและครอบครัวควรปฏิบัติตามคําแนะนําดังนี้
1. ให้เวลากับครอบครัวเพราะความอบอุ่นในครอบครัวอาจช่วยเยี่ยวยารักษาได้ดี
2. พูดคุยปัญหากลับเพื่อนและครอบครัว ร่วมแบ่งปันความกังวลจะช่วยให้ได้ระบายและผ่อนคลาย
ความเครียด
3. ผักผ่อนและกินอาหารที่เป็นประโยชน์ เพราะมีปัญหาทั้งความเครียดและทางกายเพิ่มขึ้นเมื่อร่างกาย
อ่อนแอ
4. จัดรําดับสิง่ ที่จําเป็นต้องทําตามลําดับก่อนหลังและค่อย ๆ ทํา
5. ขอความช่วยเหลือจากจิตแพทย์เมื่อเกิดอาการซึมเศร้าจนที่จะรับมือได้
6. ดูแลเด็กๆให้ดี และโปรดเข้าใจเด็กมีความตื่นกลัวไม่แพ้กนั และอย่าตําหนิเด็กที่มีพฤติกรรมแลก ๆ
หลังจากนํา้ ท่วม เช่น ฉี่รดที่นอน ดูดนิ้วโป้งหรืเกาะคุณอยูต่ ลอดเวลา จําไว้ว่าเด็กพึง่ ผ่านเหตุการณ์ทรี่ ุนแรงในชีวิต
7. ระวังเรื่องสุขอนามัย เมื่ออยู่ในพื้นที่เคยนํ้าท่วม
ขั้นตอนที่ 2 การจัดการดูแลบ้านของคุณ
ที่ผ่านมามีผู้คนจํานวนมากเสียชีวิตเนื่องจากนํ้าท่วมส่วนใหญ่เกิดจากถูกไฟดูด หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจาก
นํ้าลดสิ่งแรกทีต่ ้องทําเมื่อกลับบ้านคือ การตรวจสอบความปลอดภัย ก่อนเข้าบูรณะและอยู่อาศัย โดยมีขั้นตอนดังนี้
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1.ปรับจูนคลื่นวิทยุโทรทัศน์ ฟังรายงานสถานการณ์
2.ติดต่อบริษัทประกันภัย เพื่อตรวจสอบความเสียหาย และซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ
3.เดินตรวจตารอบ ๆ บ้าน และเซ็คสายไฟฟ้า สายถังแก็สโดยถ้าหากเกิดแก็สรั่วจะสามารถรู้ได้จากกลิ่น
แก็สให้ระวังและรีบ โทรแจ้งร้านที่เป็นตัวแทนจําหน่าย
4.ตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้าง ตัวบ้าน ระเบียง หลังคา ให้แน่ใจว่าโครงสร้างทุกอย่างปลอดภัย
5.ตัดระบบไฟฟ้าที่จา่ ยเข้าบ้าน
6.ปิดวาล์วแก็สให้สนิทหากได้กลิน่ แก็สรั่วก่อไม่ควรเข้าใกล้บริเวณนั้น
7.เข้าไปในบ้านอย่างระมัดระวัง แลพอย่าใช้วัสดุที่ทําให้เกิดประกายไฟ
8.ถ่ายรูปความเสียหาย เพื่อเรียกร้องค่าชดเชยจากประกัน (ถ้ามี)
9.เก็บกู้สิ่งของที่มีค่า และห่อหุ้มรูปภาพหรือเอกสารสําคัญ
10.เก็บกวาดทําความสะอาดบ้าน เปิดหน้าต่างและประตู เพื่อระบายอากาศ และตรวจสอบความมั่นคงของ
โครงสร้างพื้นฐานของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
11.ซ่อมแซมโครงสร้างที่เสียหาย
12.เก็บกวาดกิ่งไม้หรือสิ่งปฏิกูลในบ้าน
13.ตรวจ หารอยแตกหรือรั่วของท่อนํ้าถ้าพบให้ปิดวาฃ์วตรงมิเตอร์นํ้า และไม่ควรดื่มและประกอบอาหาร
ด้วยนํ้าจากก๊อกนํ้า จนกว่าจะรู้ว่าสะอาดและปลอดภัย
14 ระบายนํ้าออกจากห้องใต้ดินอย่างช้า ๆ เนื่องจากแรงดันนํ้าภายนอกอาจจะมากจนทําให้เกิดรอยแตก
ของผนังหรืพื้นห้องใต้ดิน
15.กําจัดตะกอนที่มาจากนํ้าเนื่องจากเซื้อโรคส่วนมากมักจะมาจากตะกอน

การรับมือสําหรับนํ้าท่วมครั้งต่อไป
1. คาดคะเนความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของคุณเมื่อเกิดนํ้าท่วม
2. ทําความคุ้นเคยกับระบบการเตือนภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขี้นตอนการอพยพ
3. เรียนรู้เส้นทางการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุด จากบ้านไปยังที่สูงหรือพื้นทีป่ ลอดภัย
4. เตรียมเครื่องมือรับวิทยุแบบพกพา อุปกรณ์ทําอาหารฉุกเฉินแหล่งอาหารและไฟฉาย รวมทั้ง
แบตเตอร์รี่สํารอง
5. ผู้คนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงต่อภัยนํ้าท่วม ควรจะเตรียมวัสดุ เช่น กระสอบทราย แผ่นพลาสติก ไม้แผ่น
ตะปู กาวซิลิโคน เพื่อใช้ป้องกันบ้านเรือน และควรทราบแหล่งวัตถุทจี่ ะนํามาใช้
6. นํารถยนต์และพาหนะไปเก็บไว้ในพื้นที่ซึ่งนํา้ ไม่ท่วมถึง
7. ปรึกษาและทําข้อตกลงกับบริษัทประกันภัย เกี่ยวกับการประกันความเสียหาย
8. บันทึกหมายเลขโทรศัพท์สําหรับเหตุการณ์ฉกุ เฉินและเก็บไว้ตามที่จําง่าย
9. รวบรวมของใช้จําเป็นและเสบียงอาหารที่ตอ้ งการใช้ ถายหลังนํ้าท่วมไว้ในที่ปลอดภัยและสูงกว่าระดับ
ที่คาดว่านํ้าจะท่วมถึง
10. ทําบันทึกรายการทรัพย์สินมีค่างทั้งหมด ถ่ายรูปหรือวีดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐาน
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11. เก็บ บันทึกรายการทรัพย์สิน เอกสารสําคัญและของมีคา่ อื่นๆ ในสถานทีป่ ลอดภัยห่างจากบ้านหรือ
ห่างไกลจากทีน่ ํ้าท่วมถึง เช่น ตู้เซฟที่ธนาคาร หรือไปรษณีย์
12. ทําแผนการรับมือนํ้าท่วม และถ่ายเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐานที่สังเกตุได้ง่าย และติดตัง้ อุปกรณ์ป้องกัน
นํ้าท่วมที่เหมาะสมกับบ้านของคุณ

ถ้าคุณคือพ่อแม่
- ทําการซักซ้อมและให้ข้อมูลแก่บตุ รหลานของคุณ ขณะเกิดนํ้าท่วม เช่น ไม่สัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ
หลีกเลี่ยงการเล่นนํ้าและอยู่ใกล้เส้นทางนํ้า
- ต้องการทราบหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานท้องถิ่น
- ต้องการทราบแผนฉุกเฉินสําหรับ โรงเรียนที่บุตรหลานเรียนอยู่
- เตรีมแผนการอพยพสําหรับครอบครัวของคุณ
- จัดเตรียมกระสอบทราย เพื่อกันนํ้าไม่ให้เข้าสูบ่ ้านเรือน
- ต้องมั่นใจว่าเด็กๆ ได้รับทราบแผนการรับสถานการณ์นาํ้ ท่วมของครอบครัวและของโรงเรียน

โรคที่มากับนํ้าท่วม
โรคนํ้ากัดเท้าและผื่นคัน
เกิด ขึ้นได้ก็เพราะผิวหนังเท้าของเรา โดยเฉพาะที่ง่ามเท้าเกิดเปียกชื้นและสกปรก เวลาที่เท้าสกปรก สิ่ง
สกปรกจะเป็นอาหารอย่างหนึ่งที่ทําให้เชื้อราหรือเชื้อโรคเจริญเติบโตได้ ดี เท้าที่แช่นาํ้ หรือเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลา
จะทําให้ผิวหนังที่เท้าอ่อนส่วนผิว ๆของหนังจะเปื่อยและหลุดออก เศษผิวหนังที่เปื่อยนี้จะทําให้เชื้อโรคที่ปลิวไปปลิว
มาเกาะติดได้ง่าย และผิวที่เปื่อยก็เป็นอาหารของเชื้อราได้ดี เชื้อราจึงไปอาศัยทําให้เกิดแผลเล็กๆขึ้นตามซอก
นิ้วเท้าเกิดเป็นโรคนํ้ากัด เท้าขึ้น
โรคนํ้ากัดเท้า มักพบว่ามีอาการคันและอักเสบตามซอกนิว้ เท้า (หรือนิ้วมือ) และถ้ามีเชื้อแบคทีเรียเข้าแทรกซ้อน
ด้วย ก็จะทําให้อักเสบเป็นหนอง และเจ็บปวดจนเดินลําบากได้

ไข้หวัด
ไข้หวัดเป็นการติดเชื้อของจมูก และคอ บางครั้งเรียก upper respiratory tract infection URI เกิดจากเชื้อ
ไวรัสซึ่งรวมเรียกว่า Coryza viruses ประกอบด้วย Rhino-viruses เป็นสําคัญ เชื้อชนิดอื่นๆมี Adenoviruses,
Respiratory syncytial virus เมื่อเชื้อเข้าสู่จมูก และคอจะทําให้เยื่อจมูกบวม และแดง มีการหลังของเมือกออกมา
แม้ว่าจะเป็นโรคที่หายเองใน 1 สัปดาห์แต่เป็นโรคที่นําผู้ป่วยไปพบแพทย์มากที่สุดโดยเฉลี่ยเด็กจะเป็นไข้ หวัด 612 ครั้งต่อปี ผูใ้ หญ่จะเป็น 2-4 ครั้ง ผู้หญิงเป็นบ่อยกว่าผูช้ ายเนื่องจากใกล้ชิดกับเด็ก คนสูงอายุอาจจะเป็นปีละ
ครั้ง
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โรคเครียดวิตกกังวล
ความเครียดเป็นระบบเตือนภัยของร่างกายให้เตรียมพร้อมที่กระทําสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง การมีความเครียดน้อย
เกินไปและมากเกินไปไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ ส่วนใหญ่เข้าใจว่าความเครียดเป็นสิ่งไม่ดีมันก่อให้เกิดอาการปวด
ศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ หัวใจเต้นเร็ว แน่นท้อง มือเท้าเย็น แต่ความเครียดก็มีส่วนดีเช่น ความตื่นเต้นความท้าทาย
และความสนุก สรุปแล้วความเครียดคือสิ่งที่มาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งมี่ทงั้ ผลดีและผลเสีย

โรคตาแดง
โรคตาแดงเป็นโรคตาที่พบได้บ่อย เป็นการอักเสบของเยื่อบุตา(conjuntiva)ที่คลุมหนังตาบนและล่างรวม
เยื่อบุตา ที่คลุมตาขาว โรคตาแดงอาจจะเป็นแบบเฉียบพลัน หรือแบบเรื้อรัง สาเหตุอาจจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรีบ
ไวรัส Chlamydia trachomatis ภูมิแพ้ หรือสัมผัสสารที่เป็นพิษต่อตา สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและ
เชื้อไวรัส มักจะติดต่อทางมือ ผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าเช็ดตัวโดยมากใช้เวลาหาย 2 สัปดาห์ ตาแดงจากโรคภูมิแพ้มักจะ
เป็นตาแดงเรื้อรัง มีการอักเสบของหนังตา ตาแห้ง การใช้contact lens หรือนํ้ายาล้างตาก็เป็นสาเหตุของตาแดง
เรื้อรัง

โรคอุจจาระร่วง
โรคอุจจาระร่วง หมายถึง ภาวะทีม่ ีการถ่ายอุจจาระเหลว จํานวน 3 ครั้งต่อกันหรือมากกว่า หรือถ่ายเป็น
นํ้ามากกว่า 1 ครั้ง ใน 1 วัน หรือถ่ายเป็นมูกหรือปนเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง สาเหตุเกิดจากการติดเชือ้ ในลําไส้จาก
เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว ปรสิตและหนอนพยาธิ สถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทยมักจะหา
สาเหตุของเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดอาการ อุจจาระร่วงไม่ได้ ก็จะให้การวินิจฉัยจากอาการ อาการแสดงและลักษณะ
อุจจาระได้แก่ บิด (Dysentery) อาหารเป็นพิษ (Food poisoning) ไข้ทัยฟอยด์ (Typhoid fever) เป็นต้น ในกรณี
ที่มีอาการของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันไม่ใช่โรคดังกล่าวข้างต้น และอาการไม่เกิน 14 วัน ก็จะรายงานเป็นโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute diarrhea)

โรคฉี่หนู
เป็นโรคที่มีหนูเป็นตัวแพร่โรคที่สําคัญ เชื้อโรคที่ออกมากับปัสสาวะหนูจะปนเปื้อนอยู่ในนํ้าท่วมขัง หรือบน
พื้นดินที่ชื้นแฉะได้นาน ประชาชนที่เดินลุยนํ้า ยํ่าโคลนอาจติดเชื้อโรคนี้ได้ จึงควรป้องกันโรคนี้โดยการสวมรองเท้า
บูทยาง หรือสวมรองเท้าถุงพลาสติก
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วิธีทํารองเท้าถุงพลาสติก ป้องกันโรคฉี่หนู (กรมควบคุมโรค)
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แหล่งให้ความช่วยเหลือนํ้าท่วม
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือนํ้าท่วม
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือนํ้าท่วมและหมายเลขสอบถามข้อมูลนํ้าท่วมต่าง ๆ
1. ศูนย์รับบริจาคสิ่งของโคราช
- หากต้องการบริจาคสิง่ ของ ให้ไปที่ศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมานะคะ
- ต้องการบริจาคเงิน ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 044-259-996-8, 044-259-993-4 หรือโอนมาได้ที่ ธนาคารกรุงไทย
สาขานครราชสีมา บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.นครราชสีมา” เลขบัญชี 301-086149-4
2. ศูนย์อํานวยการแก้ไขปัญหานํ้าท่วม จังหวัดนครราชสีมา
- สามารถสอบถามและขอความช่วยเหลือได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 044-342652-4 และ 044-342570-7
3. โรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสีมา
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 086-251-2188 ตลอด 24 ชั่วโมง
- ทางโรงพยาบาลมีความต้องการนํ้าดื่มบรรจุขวด นมกล่อง และอาหารแห้ง รวมทั้งของใช้เบ็ดเตล็ดผู้ป่วย เช่น
ผ้าอ้อมสําเร็จรูปสําหรับเด็กและผู้ใหญ่ ผ้าอนามัย เป็นจํานวนมาก
- สามารถบริจาคเงินไปได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “โรงพยาบาล
มหาราช นครราชสีมา” เลขที่บัญชี 301-3-40176-1
4. กรมอุตุนิยมวิทยา
- เว็บไซต์ tmd.go.th
- สายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 1182
- สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร (AM 1287 KHz) โทร. 02-383-9003-4, 02399-4394
- สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จ.นครราชสีมา (FM 94.25 MHz)โทร. 044-255-252
- สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จ.พิษณุโลก (FM 104.25 MHz) โทร. 055-284-328-9
- สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จ.ระยอง (FM 105.25 MHz) โทร. 038-655-075, 038-655477
- สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จ.ภูเก็ต (FM 107.25 MHz) โทร. 076-216-549
- สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จ.ชุมพร (FM 94.25 MHz) โทร. 077-511-421
5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เว็บไซต์ disaster.go.th
- สายด่วนนิรภัย หมายเลขโทรศัพท์ 1784
- ขบวนช่วยเหลือนํ้าท่วมออกเรื่อย ๆ ขอรับบริจาคเน้นไปที่ นํ้า, ยาแก้ไข้, เสื้อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-7450-6 แผนที่คลิกที่นี่
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6. กรุงเทพมหานคร
- สามารถไปบริจาคสิง่ ของได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อาคารศาลาว่าการกทม.1 (เสาชิงช้า),
ศาลาว่าการกทม.2(ดินแดง) และทีส่ ํานักงานเขตทุกแห่งทั่วกรุงเทพฯ 50 แห่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-6858
7. สภากาชาดไทย
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-251-7853-6 , 02-251-7614-5 ต่อ 1603
- สามารถบริจาคเงินไปได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี
“สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” เลขที่บัญชี 045-3-04190-6 แล้วแฟ็กซ์ใบนําฝากพร้อมเขียนชื่อและที่
อยู่มาที่ สํานักงานการคลัง สภากาชาดไทย ถึงหัวหน้าฝ่ายการเงิน หมายเลขโทรสาร 02-250-0120 สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-256-4066-8
- สามารถไปบริจาคสิง่ ของได้ที่ สํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ สภากาชาดไทย 1871 ถนน
อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หากมาจากถนนพระราม 4 ให้เลี้ยวตรงแยกอังรีดูนังต์ เมื่อเข้าสู่ถนนอังรี
ดูนังต์ให้ชิดซ้ายทันที เนื่องจากอยู่ต้นๆถนน (ทางด้านพระราม 4) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2517853-6 ต่อ 1603 หรือ 1102 หากเป็นวันหยุดราชการ ต่อ 1302 , 02-251-7614-5 หมายเลขโทรสาร 02-2527976
- สามารถลงทะเบียนร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วมได้ที่ http://www.rtrc.in.th/ หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-251-7853-6 , 02-251-7614-5 ต่อ 1603 มาช่วยแพ็คชุด
ธารนํ้าใจ หรือช่วยขนพวกข้าวสารอาหารแห้งขึ้นรถบรรทุก แต่มีเงื่อนไขอยู่ว่า ต้องการผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง และ
สามารถยกของหนักได้ (เพราะงานค่อนข้างหนัก และต้องยกของหนัก) เป็นผู้ชายก็จะดีมาก หากเราต้องการกําลัง
พล จะโทรศัพท์ไปติดต่อว่าจะสะดวกมาในวันที่เราแพ็คของหรือไม่ เป็นราย ๆ ไป
(ที่มา ข้อมูลจาก http://www.cendru.net)
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