การป้องกันโรคและภัยจากน้ําท่วม
ด้วยความห่วงใยผู้ประสบภัยน้ําท่วม จาก กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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1. เตรียมความพร้อม
* เตรียมตัวเองและครอบครัว ให้แข็งแรง ปลอดภัยทั้งกายและใจ ให้พร้อมสําหรับการบูรณะบ้าน
ให้กลับเป็นบ้านเหมือนเดิม
* เตรียมอุปกรณ์สําหรับทําความสะอาดบ้าน เช่น แปรงขัดพื้น น้ํายาทําความสะอาด น้ํายาฆ่าเชื้อโรค
ไม้รีดน้ํา เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง น้ํามันหล่อลื่น เช่น SONAX จารบี น้ํามันจักรเย็บผ้า
* เตรียมอุปกรณ์สวมใส่เพื่อความปลอดภัย ลดโอกาสการบาดเจ็บ และป้องกันโรคต่างๆ เช่น ถุงมือยาง
รองเท้าบู๊ท กางเกงกันน้ํา แว่นตา หน้ากากอนามัย

2. ระมัดระวังเมือ่ เข้าบ้าน
* เริ่มทําความสะอาดบ้านเมื่อน้ําลดถึงระดับข้อเท้า เพราะจะชะล้างตะกอนที่ตกตามพื้นออกง่ายกว่าการ
ปล่อยให้แห้ง ควรทําความสะอาดบ้าน พื้น ฝ้าและผนัง ภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังน้ําลดเพื่อกําจัดเชื้อรา
* ระหว่างทําความสะอาดให้สวมอุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ ถุงมือยางแบบยาว รองเท้าบู๊ท กางเกงกันน้ํา
หน้ากากอนามัย แว่นตา หมวก
* เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศ
* หากได้กลิ่นแก๊สรั่วให้รีบปิด และอย่าทําอะไรให้เกิดประกายไฟ
* ระวังสัตว์อันตรายที่มากับน้ํา เช่น งู ตะขาบ
* เดินอย่างระมัดระวัง เนื่องจากอาจลื่นล้มเพราะตะไคร่น้ํา ดินโคลนจากน้ําท่วมขัง หรือได้รับบาดเจ็บ
จากเศษวัสดุหรือของมีคมที่ลอยมากับน้ํา
* ตัดระบบไฟฟ้าที่จ่ายเข้าบ้านโดยปลดคัตเอ๊าท์ที่แผงเมนสวิตซ์ของบ้านป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่ว ลัดวงจร

3. สํารวจตรวจตรา
ระบบโครงสร้าง
* ตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ตัวบ้าน เสา ขื่อ คาน
ฝ้าเพดาน ระเบียง หลังคา รั้วบ้าน หากเสียหาย ผุกร่อน ให้รีบซ่อมแซม
เพื่อความปลอดภัย
* บ้านที่มีชั้นใต้ดินและยังมีน้ําท่วมขัง ให้สูบหรือระบายน้ําออก เพราะอาจ
จะทําให้โครงสร้างบ้านยุบตัวได้
* สํารวจสภาพพื้นบ้าน ฝาบ้าน เพื่อเตรียมการซ่อมแซม
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ระบบไฟฟ้า
* สํารวจสภาพ สายไฟฟ้า เต้ารับ เต้าเสียบ สวิตซ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
ไฟฟ้าแสงสว่าง
* อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่แช่อยู่ในน้ํา ห้ามใช้งานทันที ต้องให้ช่างไฟฟ้า
ที่มีความชํานาญตรวจสอบความ ปลอดภัย และซ่อมบํารุงก่อน
* ระบบสายไฟฟ้าในบ้าน เต้ารับ เต้าเสียบ สวิตซ์ไฟฟ้า ในบ้านชั้นล่าง
หรือที่แช่อยู่ในน้ํา ห้ามใช้งานจนกว่าจะทําการตรวจสอบ ไล่ความชื้น
ซ่อมแซม ให้ปลอดภัยโดยช่างไฟฟ้าที่ชํานาญเท่านั้น
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับไฟฟ้าได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง โทร. 1130
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 1129

ระบบประปา
* สํารวจหารอยแตกของท่อน้ํา ถ้าพบให้ปิดวาล์วตรงมิเตอร์น้ํา และทําการซ่อมแซม ห้ามดื่มน้ําประปา
หรือนํามาใช้ทําอาหาร จนกว่าจะรู้ว่าสะอาดและปลอดภัยแล้ว
* ถังเก็บน้ําที่อยู่ใต้ดินหรือในระดับน้ําท่วมถึงต้องล้างทําความสะอาดภายในถัง
แล้วจึงปล่อยน้ําประปาใหม่ที่สะอาดลงเก็บไว้ใช้งานต่อไป
* ถ้ามีปั๊มน้ํา ในกรณีที่เครื่องไม่แช่น้ํา ให้ตรวจสอบความผิดปกติ อาจมีเศษสกปรก
เข้าไปอุดตัน กีดขวางการทํางาน ให้ปรึกษาช่างในการทําความสะอาดก่อนใช้งาน
* หากปั๊มน้ําถูกน้ําท่วม อย่าใช้งานทันที ควรหาช่างมาตรวจสอบ แก้ไข เพื่อความ
ปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากเพลิงไหม้ในตัวมอเตอร์

4. ลงมือทําความสะอาด
* เก็บกวาดกิ่งไม้หรือสิ่งปฏิกูลในบ้าน เก็บขยะใส่ถุงขยะมัดปากถุง
* ขัด ล้าง ทําความสะอาดบ้าน สิ่งของเครื่องใช้ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ
แล้วปล่อยให้ลมพัดผ่าน
* กําจัดตะกอนจากน้ําท่วมเพราะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค
* ถ้าเป็นไปได้ ให้ทําความสะอาดพื้นบ้าน ฝาผนัง ด้วยน้ํายาทําความสะอาด
ที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคด้วย
* ระหว่างทําความสะอาด ให้เปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ สวมอุปกรณ์
ป้องกัน ได้แก่ แว่นตา รองเท้าบู๊ท ถุงมือยางแบบยาว หน้ากากอนามัย
กางเกงกันน้ํา หมวก
* ห้ามพาเด็กเล็กกลับไปอยู่บ้านในวันแรก เพราะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย การติดเชื้อโรค
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5. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค หลังน้ําลด
เชื้อรา
สิ่งที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพซึ่งจะก่อให้เกิดโรคต่อคนและสัตว์เลี้ยง
หลังน้ําลดคือ เชื้อรา ถ้าเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วจะมีอาการแพ้เชื้อราได้ เช่น
โพรงจมูกอักเสบ หรือ เยื่อจมูกอักเสบ ระคายเคืองที่นัยน์ตา หายใจแรง
มีอาการหอบหืด และหากป่วยเป็นโรคเรื้อรังอยู่ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ
โรคความดันโลหิตสูง โรคโลหิตจาง จะมีความเสี่ยงติดเชื้อและก่อโรคซ้ําซ้อนได้
จุดที่มักมีเชื้อราขึ้นและซ่อนอยู่ ได้แก่ ใต้พื้น บริเวณฝ้าเพดาน ผ้าม่าน
ท่อน้ําที่มีการรั่วซึม ใต้วอลล์เปเปอร์ โดยเฉพาะวัสดุบุผนังที่เป็นไวนิล (vinyl)
จะแห้งแต่ภายนอกเท่านั้น แต่จะเก็บกักความชื้นไว้ข้างใต้ ทําให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี
วิธีกําจัดเชื้อราในบ้านหลังน้ําลด
* สิ่งของใดที่มีเชื้อราขึ้นให้ทิ้งไปเลย โดยเฉพาะวัสดุที่มีรูพรุนหรือทําด้วยผ้า จะกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อรา
* พื้นบ้าน เครื่องเรือน เครื่องไม้ เครื่องมือ เตาอบ ผนังบ้าน สามารถใช้น้ํายาประเภทล้างครัวเรือนผนัง
ห้องน้ําได้ เพื่อขจัดเอาเชื้อโรคเชื้อราที่ฝังตัวออกไป
* สิ่งของที่ทําด้วยผ้า เช่น เสื้อผ้าที่จมน้ําท่วม หลังซักล้างแล้วให้นํามาต้มฆ่าเชื้อก่อนนํามาใช้
* จาน ชาม ช้อน ให้ล้างด้วยน้ํายาล้างจานใหม่ทั้งหมด
* อาหารแห้งที่เก็บไว้เป็นเวลานานในช่วงที่น้ําท่วม ความชื้นจะทําให้อาหารขึ้นรา ให้ทิ้งไป ห้ามนํามากิน
* ให้ทําความสะอาดพื้นและผนัง โดยการขัดล้างให้เร็วที่สุด ภายใน 24 – 48 ชั่วโมงหลังน้ําลด หากพบว่า
มีเชื้อราฝังแน่นตามผนัง ไม่สามารถขัดล้างออกได้ ควรเปลี่ยนใหม่ ไม่ควรทาสีทับ รวมทั้งให้ช่างมาล้าง
ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศไปพร้อมกันด้วย

โรคฉี่หนู
เป็นโรคติดต่อที่ระบาดจากโรคของสัตว์มาสู่คน โดยเฉพาะหนู
ติดต่อมาถึงคนได้โดยเชื้อจะออกมากับปัสสาวะหนู แล้วปนเปื้อนในแม่น้ํา
ลําคลอง พื้นที่ที่มีน้ําท่วมขัง หรือพื้นที่ชื้นแฉะ ซึ่งเชื้อไข้ฉี่หนูสามารถเข้าสู่
ร่างกายได้ทางบาดแผลหรือเยื่อบุอ่อนๆ ง่ามมือง่ามเท้า ตา หรือการกินอาหาร
ที่ไม่สะอาดมีฉี่หนูปนเปื้อนในอาหารนั้นๆ ผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้ฉี่หนู
ได้แก่ ผู้ที่ลุยน้ํา หรือแช่น้ํานานๆ ผู้ที่ลุยน้ําท่วมขัง
อาการ
หากได้รับเชื้อฉี่หนูเข้าสู่ร่างกาย ในช่วงวันที่ 2 จะเริ่มมีอาการไข้ขึ้นสูงเฉียบพลัน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
โดยเฉพาะน่อง โคนขา ปวดหัวรุนแรง หรือปวดหลัง หากกินยาแล้วไม่หาย ให้รีบพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
ข้อแนะนําในการป้องกันโรคฉี่หนู
* ห้ามเดินด้วยเท้าเปล่าในน้ําท่วมขัง หรือบริเวณที่มีน้ําเฉอะแฉะ เพราะอาจมีหนูตามท่อขึ้นมาหากินแล้วฉี่ไว้
* ถ้าจําเป็นต้องย่ําน้ํา ควรสวมรองเท้าบู๊ทยางกันน้ํา เมื่อขึ้นจากน้ําให้ล้างมือล้างเท้าให้สะอาด เช็ดให้แห้ง
* ถ้ามีบาดแผลบริเวณเท้าหรือขาและจําเป็นต้องย่ําน้ํา ให้ใช้ถุงพลาสติกสวมหรือคลุมเท้าและขา สวมรองเท้าบู๊ท
และหลังจากย่ําน้ําให้รีบล้างมือ ล้างเท้า โดยเฉพาะบริเวณบาดแผลให้สะอาด ใส่ยาฆ่าเชื้อทันที
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* ล้างมือก่อนกินอาหารทุกครั้ง
* ผัก ผลไม้ต้องล้างด้วยน้ําสะอาดหลายๆ ครั้ง ผลไม้ควรปอกเปลือกก่อนกิน
* ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ด้วยความร้อน หากจําเป็นต้องเก็บไว้ควรใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด
* ดื่มน้ําต้มสุก น้ํากรอง หรือน้ําสะอาดบรรจุขวด
* ทําความสะอาดที่พัก ไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของหนู
* ในกรณีที่กองเสื้อผ้าไว้บริเวณที่อาจมีหนูมาพักอาศัยหรือได้กลิ่นฉี่หนูบริเวณนั้นให้เอาไปตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อก่อน
แล้วจึงนําไปซักให้สะอาดอีกครั้งก่อนนํามาใส่
สายด่วน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
โทร 02 590 2803 ถึง 05

ฟื้นฟูสุขภาพจิต
วิธีช่วยลดความเครียดเมื่อผ่านวิกฤติน้ําท่วม
* ใช้เวลากับครอบครัว ความอบอุ่นในครอบครัว
จะช่วยเพิ่มพลังให้ทุกคนเข้มแข็งและพร้อมจะต่อสู้กับ
สถานการณ์ข้างหน้าต่อไปได้
* พูดคุยปัญหา ร่วมแบ่งปันความกังวลกับเพื่อน คนรอบข้างบ้าง จะช่วยให้ได้ระบายและผ่อนคลาย
ความเครียด
* เมื่อเกิดอาการซึมเศร้าจนเกินที่จะรับมือได้ ให้ขอความช่วยเหลือจากจิตแพทย์
* อย่าตําหนิเด็กที่มีพฤติกรรมแปลกไปจากเดิมหลังจากน้ําท่วม เช่น ฉี่รดที่นอน ดูดนิ้ว ให้รู้ว่าเด็กเพิ่งผ่าน
เหตุการณ์ที่รุนแรงในชีวิต และมีความตื่นกลัวไม่แพ้ผู้ใหญ่
* สายด่วนสุขภาพจิต โทร.1323

6. ขั้นตอนสําคัญ
* ถ่ายภาพความเสียหายเป็นหลักฐาน ให้เห็นเลขที่บ้านด้วย เพื่อใช้เบิกเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ
และยื่นกับบริษัทประกันภัย (ถ้ามี) เพื่อรับสินไหมทดแทน
* ทบทวนความเสียหายจากการสํารวจ เพื่อวางแผนซ่อมแซม บูรณะบ้าน จัดลําดับสิ่งที่ต้องทําตามความ
จําเป็นก่อนหลัง และค่อย ๆ เริ่มทําไปทีละอย่าง
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