
การเตรียมรับสถานการณ์น ้าท่วม 
 การป้องกันตัวเองและความเสียหายจากน ้า
ท่วม ควรมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า เพราะหาก รอ
ให้มีการเตือนภัย เวลามักจะไม่เพียงพอ  
การเตรียมความพร้อมก่อนน ้าท่วม 
การรับมือส้าหรับน ้าท่วมครั งต่อไปควรปฏิบัติดังนี                                 
1.เรียนรู้เส้นทางการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดจากบ้าน
ไปยังที่สูงหรือพื นที่ปลอดภัย 
2.เตรียมเคร่ืองรับวิทยุแบบพกพา อุปกรณ์ท้าอาหาร
ฉุกเฉิน แหล่งอาหารและไฟฉาย รวมทั งแบตเตอร่ี
ส้ารอง 
3.ผู้คนที่อาศัยในพื นที่ เสี่ยงต่อภัยน ้าท่วม ควรจะ
เตรียมวัสดุ เช่น กระสอบทราย แผ่นพลาสติก ไม้แผ่น 
ตะปู กาวซิลิโคน เป็นต้น เพื่อใช้ป้องกันบ้านเรือน  
4.น้ารถยนต์และพาหนะไปเก็บไว้ในพื นที่ซึ่งน ้าไม่
ท่วมถึง 
5.บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ส้าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
และเก็บไว้ตามที่จ้าง่าย 
6.รวบรวมของใช้จ้าเป็นและเสบียงอาหารเพื่ออุปโภค
และบริโภค  เช่น  ข้ าวสาร  อาหารแห้ง  อาหาร
กระป๋อง  และน ้ าดื่มสะอาดส้าหรับอุปโภคและ
บริโภค 
7.เคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่มีค่าไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
และสูงกว่าระดับที่คาดว่าน ้าจะท่วมถึง 

สิ่งที่คุณควรท้า   
1.  ติดตามการประกาศเตือนภัยจากสถานีวิทยุท้องถิ่น 
โทรทัศน์หรือรถฉุกเฉิน 
2.  ถ้ามีการเตือนภัยน ้าท่วมฉับพลัน และคุณอยู่ใน
พื นที่หุบเขาให้ปฏิบัติดังนี  

-  ปีนขึ นที่สูงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท้าได้ 
-  อย่ าพยายามน้าสัมภาระติดตัวไปมาก

เกินไป ให้คิดว่าชีวิตส้าคัญที่สุด 
-  อย่าพยายามวิ่งหรือขับรถผ่านบริเวณทาง

น ้าหลาก 
3.  ด้าเนินการตามแผนรับมือน ้าท่วมที่ได้วางแผนไว้
แล้ว 
4.  ถ้ามีการเตือนการเฝ้าระวังน ้าท่วม  จะยังพอมีเวลา
ในการเตรียมแผนรับมือน ้าท่วม 
5.  ถ้ามีการเตือนภัยน ้าท่วมและคุณอยู่ในพื นที่น ้าท่วม
ถึง ควรปฏิบัติดังนี  

-  อุดปิดช่องน ้าทิ งอ่างล้างจาน พื นห้องน ้า
และสุขภัณฑ์ที่น ้าสามารถไหลเข้าบ้าน 

-  อ่านวิธีการที่ท้าให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์
น ้าท่วมเมื่อยู่นอกบ้าน 

-  ปิดอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและแก๊สถ้า
จ้าเป็น 

-  ล๊อคประตูบ้านและอพยพขึ นที่สูง 

 -   ถ้าไม่มีที่ปลอดภัยบนที่สูง ให้ฟังข้อมูลจาก 
วิทยุหรือโทรทัศน์ เกี่ยวกับ สถานที่หลบภัยของ
หน่วยงาน 
6.  หากบ้านพักอาศัยของคุณไม่ได้อยู่ในที่น ้าท่วมถึง
แต่อาจมีน ้าท่วมในห้องใต้ดิน 

-   ปิดอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในห้องใต้ดิน 
-  ปิดแก๊สหากคาดว่าน ้าจะท่วมเตาแก๊ส 
-  เคลื่อนย้ายสิ่งของมีค่าขึ นข้างบนหรือที่สูง 
-  ห้ามอยู่ในห้องใต้ดินหรือนอนในห้องใต้

ดิน  เมื่อมีน ้าท่วมถึงบ้าน 
 โรคภัยที่แฝงมาท้าร้ายผู้คนพร้อมกับน ้า
ท่วมมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ โรคน ้ากัดเท้า
และผื่นคัน ไข้หวัด โรคเครียดวิตกกังวล โรคตา
แดง โรคอุจจาระร่วงและสัตว์พิษกัด  
โรคน ้ากัดเท้าและผื่นคัน  

โรคน ้ากัดเท้า หรือ ฮ่องกงฟุต จะมีอาการคัน
จากเชื อรา ที่มาจากการแช่อยู่ในน ้าเป็นเวลานาน จน
ท้าให้ราร้ายตัวนี เจริญเติบโตไปตามซอกนิ วเท้า โดย
เชื อราจะท้าให้ผิวหนังลอกเป็นขุย  เกิดผื่นที่ เท้ า 
ผิวหนังที่เท้าเกิดพุพอง นิ วเท้าหนา พบบ่อยที่ซอกนิ ว 
แต่อาจลุกลามไปถึงฝ่าเท้าและเล็บได้   การรักษาและ
ป้องกันท้าได้โดยล้างเท้าให้สะอาดด้วยสบู่ และเช็ด



ให้แห้ง ใส่ถุงเท้าที่สะอาดไม่เปียกชื นและไม่ใส่
รองเท้าคู่เดิมทุกวัน  
ไข้หวัด  

เกิดจากเชื อไวรัสเข้าสู่จมูก และคอจะท้าให้
เยื่อจมูกบวมและแดง มีการหลั่งของเมือกออกมา  โดย
ผู้ที่เป็นไข้หวัดจะมีอาการจามและน ้ามูกไหลน้ามา
ก่อน อ่อนเพลียปวดศีรษะเล็กน้อย แต่มักไม่ค่อยมีไข้ 
บางรายอาจมีอาการปวดหู เยื่อแก้วหูมีเลือดคั่ง โรคมัก
เป็นไม่เกิน 2-5 วัน มีการระบาดหนักในช่วงฤดูหนาว 
เนื่องจากความชื นต่้า และอากาศเย็น ติดต่อได้จาก
น ้าลาย และเสมหะผู้ป่วย ให้พักและดื่มน ้ามากๆ สิ่งที่
ส้าคัญในการป้องกัน คือ ดูแลสุขภาพตัวเองให้
แข็งแรงตลอดเวลา 
โรคเครียดวิตกกังวล  

โรคเครียดเป็นสิ่งที่คนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่
ป้องกันไม่ให้ร่างกายอ่อนแอลงเพราะความ เครียดได้
ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ อย่าพึ่ง
สารอาหารใดสารอาหารหนึ่งเพื่อลดความ เครียด เพื่อ
ป้องกันภาวะน ้าตาลต่้า พยายามออกก้าลังกายอย่าง
สม่้าเสมอ  และพักผ่อนให้เพียงพอ และรู้จักผ่อนคลาย 
โรคตาแดง 

เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุตาที่ติดเชื อไวรัส 
ติดต่อโดยตรงจากการสัมผัสน ้าตาของผู้ป่วยที่ติดมา
กับนิ วมือและแพร่จากนิ วมือมาติด  อาการเกิดได้

ภายใน 1-2 วัน  สามารถติดต่อได้ง่ายมาก โดยการ
คลุกคลีใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วย ใช้เสื อผ้าหรือ
สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย และไม่รักษาความสะอาดของ
ร่างกาย โดยเฉพาะมือและใบหน้า ผู้ป่วยโรคตาแดงจะ
มีอาการตาแดง เคืองตา ตาขาวจะมีสีแดงเร่ือๆ น ้าตา
ไหล เจ็บตา มักมีขี ตามากจากการติดเชื อแบคทีเรียมา
พร้อมกัน  
                การป้องกันท้าได้โดยล้างมือด้วยน ้าและสบู่
ให้สะอาดอยู่เสมอ  ไม่คลุกคลีใกล้ชิด  และหมั่นดูแล
รักษาความสะอาดของร่างกาย สิ่งของเคร่ืองใช้เช่น 
เสื อผ้า ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอนให้สะอาด
อยู่เสมอ 

มีเหตุด่วน ! 

พ่อ แม ่พี่น้องและประชาชนในพื นที่  
สามารถแจ้งเหตุได้ที่ 
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