
หลังจากมีเหตุน้้าทว่มใหญใ่นหลายพื้นท่ี ทาง SIU พยายามจะสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันภัยและรับมือจากน้า้
ท่วม จนได้พบ “คู่มือรับมือสถานการณ์น้้าทว่ม” ซึ่งเราได้น้าบางส่วนมาให้ได้ชมและได้เพิ่มเตมิข้อมูลท่ีน่าสนใจ ส้าหรับสาย
ด่วนศูนย์ปฏิบัตกิารช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย(ศปภ) โทร 1111 หรือสามารถแจ้งได้ที่ call center มือถือทุกระบบ และ 191 

การเตรียมการก่อนน้้าท่วม 

การป้องกันตัวเองและความสียหายจากน้า้ท่วม ควรมกีารเตรียมการไว้ล่วงหน้า เพราะหากรอให้มกีารเตือนภัยเวลามักไม่
เพียงพอ รู้จกักับภัยน้้าทว่มของคณุ สอบถามหน่วยงานท่ีมีการจัดการดา้นน้้าทว่ม ด้วยคา้ถามดงัตอ่ไปน้ี 

 ภายในละแวกใกล้เคยีงในรอบหลายปี เคยเกดิน้้าทว่มสูงที่สุดเท่าไร  
 เราสามารถคาดคะเนความเรว็น้า้หรือโคลนได้หรือไม่  
 เราจะไดก้ารเตือนภัยล่วงหน้าก่อนท่ีน้้าจะมาถงึเป็นเวลาเท่าไหร่  
 เราจะได้รับการเตือนภัยอยา่งไร  
 ถนนเส้นใดบา้ง ในละแวกนี้ทีจ่ะถูกน้้าทว่มหรือจะมีสิ่งกดีขวาง  

การรับมือส้าหรับน้้าท่วมครั้งต่อไป 

1. คาดคะเนความเสียหายทีจ่ะเกดิขึ้นกับทรัพย์สินของคุณเมื่อเกิดน้า้ท่วม  
2. ท้าความคุ้นเคยกับระบบการเตือนภัยของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและขี้นตอนการอพยพ  
3. เรียนรู้เส้นทางการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุด จากบา้นไปยังที่สูงหรือพื้นที่ปลอดภัย  
4. เตรียมเครื่องมือรับวิทยุแบบพกพา อุปกรณ์ท้าอาหารฉุกเฉินแหล่งอาหารและไฟฉาย รวมทั้งแบตเตอร์ร่ีส้ารอง  
5. ผู้คนที่อาศัยในพ้ืนท่ีเส่ียงต่อภัยน้า้ท่วม ควรจะเตรียมวัสดุ เช่น กระสอบทราย แผ่นพลาสติก ไม้แผ่น ตะปู กาวซิลิโคน 

เพื่อใช้ป้องกันบา้นเรือน และควรทราบแหล่งวัตถุที่จะนา้มาใช้  
6. น้ารถยนต์และพาหนะไปเก็บไวใ้นพ้ืนท่ีซึ่งน้้าไม่ทว่มถงึ  
7. ปรึกษาและทา้ข้อตกลงกับบรษิัทประกันภัย เกี่ยวกับการประกันความเสียหาย  
8. บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ส้าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและเก็บไวต้ามทีจ่้างา่ย  
9. รวบรวมของใช้จา้เป็นและเสบยีงอาหารท่ีต้องการใช้ ถายหลังน้้าทว่มไวใ้นท่ีปลอดภัยและสูงกว่าระดับที่คาดวา่น้้าจะ

ท่วมถงึ  
10. ท้าบันทึกรายการทรัพย์สินมคี่างทั้งหมด ถา่ยรูปหรือวดีีโอเก็บไวเ้ป็นหลักฐาน  
11. เก็บ บันทึกรายการทรัพย์สิน เอกสารส้าคัญและของมีคา่อื่นๆ ในสถานท่ีปลอดภัยห่างจากบา้นหรือห่างไกลจากที่น้้า

ท่วมถงึ เช่น ตูเ้ซฟที่ธนาคาร หรือไปรษณีย์  
12. ท้าแผนการรับมือน้า้ท่วม และถ่ายเอกสารเก็บไวเ้ป็นหลักฐานท่ีสังเกตุไดง้่าย และติดตัง้อุปกรณ์ป้องกันน้้าทว่มที่

เหมาะสมกับบ้านของคุณ  



ถ้าคุณคือพ่อแม่ 

 ท้าหารซกัซ้อมและให้ข้อมูลแก่บตุรหลานของคุณ ขณะเกดิน้้าทว่ม เช่น ไม่สัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้า ปล๊ักไฟ หลีกเล่ียง
การเล่นน้้าและอยู่ใกล้เส้นทางน้า้  

 ต้องการทราบหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานท้องถิ่น  
 ต้องการทราบแผนฉุกเฉินส้าหรับ โรงเรียนท่ีบุตรหลานเรียนอยู่  
 เตรีมแผนการอพยพส้าหรับครอบครัวของคุณ  
 จัดเตรียมกระสอบทราย เพื่อกันน้้าไม่ให้เข้าสู่บ้านเรือน  
 ต้องมั่นใจว่าเด็กๆ ได้รับทราบแผนการรับสถานการณ์น้้าทว่มของครอบครัวและของโรงเรียน  

การท้าแผนรับมือน้้าท่วม 

การจดัท้าแผนรับมือน้้าทว่ม จะชว่ยใหคุ้ณนึกถงึส่ิงตา่งๆ ที่จะต้องท้าหลังได้รับการเตือนภัยเดินส้ารวจทั่วทัง้บ้านด้วย
ค้าแนะน้าที่กล่าว มา พร้อมทั้งจดบันทึกด้วยวา่จะจัดการคา้แนะน้าอย่างไร ในชว่งเวลาที่ทุกๆ คนเร่งรีบและตื่นเต้นเนื่องจาก
ภัยคุกคาม ส่ิงที่ส้าคญัที่จะลืมไมไ่ด้ก็คือ หมายเลขโทรศัพท์ตา่งๆ ที่ส้าคัญไว้ในแผนด้วย 

ถ้าคุณมีเวลาเล็กน้อยหลังการเตือนภัย 

ส่ิงที่ต้องทา้และมีในแผน 

 สัญญาเตือนภัยฉุกเฉิน และสถานีวิทยุ หรือสถานีโทรทัศน์ท่ีรายงานสถานการณ์  
 รายชื่อสถานท่ี 2 แห่งที่สมาชกิในครอบครัวสามารถพบกันได้หลังจากพลัดหลงโดยสถานท่ีแรกใหอ้ยู่ ใกล้บริเวณบ้าน

และอีกสถานที่อยู่นอกพื้นท่ีที่น้้าท่วมถงึ  

ระดับการเตือนภัยน้้าทว่ม 

ลักษณะการเตือนภัยมี 4 ประเภท คือ 

1. การเฝ้าระวังน้า้ท่วม : มีความเปน็ไปได้ที่จะเกิดน้า้ท่วมและอยู่ในระหว่างสังเกตุการณ์  
2. การเตือนภัยน้้าท่วม : เตือนภัยจะเกิดน้า้ท่วม  
3. การเตือนภัยน้้าท่วมรุนแรง : เกดิน้้าท่วมอย่างรุนแรง  
4. ภาวะปกติ : เหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติหรือเป็นพื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้า้ท่วม  

 



สิ่งที่คุณควรท้า : หลังจากได้รับการเตือนภยัจากหน่วยงานด้านเตือนภยัน้้าท่วม 

1. ติดตามการประกาศเตือนภัยจากสถานีวิทยุท้องถิ่น โทรทัศน์หรือรถแจ้งข่าว  
2. ถ้ามกีารเตือนภัยน้้าทว่มฉับพลันและคุณอยู่ในพ้ืนท่ีหุบเขาให้ปฎิบัติดังนี้  

o ปีนขึ้นท่ีสูงให้เรว็สุดเทา่ที่จะท้าได้  
o อย่าพยายาน้าสัมภาระติดตวัไปมากเกินไป ให้คดิวา่ชวีิตส้าคญัที่สุด  
o อย่าพยายามวิง่หรือขับรถผ่านบริเสณน้้าหลาก  

3. ด้าเนินการตามแผนรับมือน้า้ท่วมที่ได้วางแผนไว้แล้ว  
4. ถ้ามกีารเตือนภัยการเฝ้าระวังน้า้ท่วมจะยังมีเวลาในการเตรียมแผนรับมือน้้าท่วม  
5. ถ้ามกีารเตือนภัยน้้าทว่มและคุณอยู่ในพ้ืนท่ีน้้าทว่มถงึ ควรปฎิบัติดังนี้  

o ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและแกซ๊ถ้าจ้าป็น  
o อุดปิดช่องน้้าทิง้อ่างล่างจาน  
o พื้นที่ห้องน้้าและสุขภัณฑ์ทีน่้้าสามารถไหลเขา้บ้าน  
o อ่านวิธีการท่ีท้าให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์น้า้ท่วมเมื่ออยู่นอกบ้าน  
o ล็อคประตูบ้านและอพยพขึ้นที่สูง  
o ถ้าไม่มีที่ปลอดภัยบนท่ีสูง ให้ฟังข้อมูลจากวิทยุหรือโทรทัศน์เกี่ยวกับสถานท่ีหลบภัยของหน่วยงาน  

6. หากบ้านพกัอาศยัของคุณไม่ได้อยู่ในท่ีน้้าทว่มถงึ  
o อ่านวิธีการท่ีท้าให้ความปลอดภัยเมื่ออยู่ในบ้าน  

7. หากบ้านพกัอาศยัของคุณไม่ได้อยู่ในท่ีน้้าทว่มถงึแต่อาจมีน้้าทว่มในห้องใต้ดิน  
o ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องใต้ดิน  
o ปิดแก็ซหากคาดว่าน้า้จะทว่มเตาแก็ซ  
o เคลื่อนย้ายสิ่งของมีคา่ขึ้นขา้งบน  
o ห้ามอยูใ่นห้องใต้ดิน เมื่อมีน้า้ท่วมถีงบา้น  

น้้าท่วมฉับพลัน 

คือ น้้าท่วมทีเ่กดิขึ้นอย่างรวดเรว็มากในบริเวณที่ลุ่มต่า้ ในแม่น้า้ ล้าธารหรือร่องน้า้ที่เกดิจากฝนทีต่กหนักมากตดิต่อกัน
หรือจากพายุฝนที่เกดิซ้า้ที่หลายครั้ง น้้าป่าอาจเกดิจากที่ส่ิงปลูกสร้างโดยมนษุย์ เช่น เขื่อนหรือฝายพังทลาย 

 ถ้าได้ยินการเตือนภัยน้้าทว่มฉับพลันให้วิ่งไปบนท่ีสูงทันที  
 ออกจารถและท่ีอยู่ คิดอย่างเดยีววา่ต้องหนี  
 อย่าพยายามขับรถหรือวิ่งย้อนกลับไปทางที่ถูกน้้าทว่ม  



ปลอดภัยไวก้่อนเมือ่อยูน่อกบ้าน 

ห้ามเดินตามเส้นทางที่น้้าไหล 

มีผู้คนจ้านวนมากเสียชีวติจากจมน้้าตายในขณะท่ีน้้าก้าลังมาความสูงของน้้าแค่ 15 ซม. ก็ท้าให้เสียหลักล้มได้ 
ดังนั้นถา้มีความจา้เป็นต้องเดินผ่านท่ีน้้าไหลให้ลองน้าไม้จุ่มเพื่อวดัระดับ น้้าก่อนทุกครั้ง 

ห้ามขับรถในพ้ืนท่ีที่ก้าลังโดนน้้าท่วม 

การ ขับรถในพ้ืนท่ีที่น้้าท่วมมีความเสียงสูงมากที่จะจมน้า้ หากเหน็ป้ายเตือนตามเส้นทางตา่งๆ ห้ามขับรถเข้าไป
เพราะอาจมีอันตรายขา้งหน้า น้้าสูง 50 ซม. พัดรถยนตจ์ักรยสานยนต์ให้ลอยได ้

ห้ามเขา้ใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าและสาย 

กระแส ไฟฟ้าสามารถวิง่ผ่านได้ เมื่อเกดิน้้าท่วมแต่ละครั้งจะมีผู้เสยีชีวติ เนื่องจากไฟดูดมากกวา่สาเหตุอื่นๆ เมื่อเห็น
สายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าช้ารดุเสียหายกรุณาแจ้ง 191 หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

หลังน้้าท่วม 

3 ขั้นตอนท่ีคุณควรท้าในวันแรก ๆ หลังจากเหตุการณ์น้้าทว่ม 

ขั้นตอนท่ี 1 : เอาใจใส่ตวัเอง 

หลังผ่านเหตุการณ์น้้าทว่ม คุณและครอบครัวอาจเกิดความซึมเศร้า และต้องใช้เวลากลับสู่ภาวะปกติอยา่ลืมวา่เหตกุารณ์
น้้าท่วมนั้นอาคารบ้าน เรือน ได้รับความเสียหาย คุณต้องดแูลตัวเองและครอบครัว พร้อมกับการบูรณะบ้านให้กลับบ้าน
เหมือนเดิม อุปสรรคที่ส้าคัญคือ ความเครียด รวมทั้งปัญหาอื่น เชน่ นอนหลับยาก ฝันร้ายและปัญหาทางกาย โรคภัยไข้เจ็บ ซึ่ง
คุณและครอบครัวควรปฏิบัติตามค้าแนะน้าดงันี ้

1. ให้เวลากับครอบครัวเพราะความอบอุ่นในครอบครัวอาจช่วยเยีย่วยารักษาไดด้ี  
2. พูดคุยปัญหากลับเพื่อนและครอบครัว ร่วมแบง่ปันความกังวลจะช่วยให้ได้ระบายและผ่อนคลายความเครียด  
3. พักผ่อนและกินอาหารท่ีเป็นประโยชน ์เพราะมีปัญหาทัง้ความเครยีดและทางกายเพิม่ขึ้นเมื่อร่างกายอ่อนแอ  
4. จัดร้าดับส่ิงที่จา้เป็นต้องท้าตามลา้ดับก่อนหลังและค่อย ๆ ท้า  
5. ขอความชว่ยเหลือจากจิตแพทย์เมื่อเกดิอาการซมึเศรา้จนทีจ่ะรับมือได้  
6. ดูแลเด็กๆให้ดี และโปรดเข้าใจเดก็มีความตื่นกลัวไม่แพก้ัน และอย่าตา้หนิเดก็ที่มีพฤติกรรมแลก ๆ หลังจากน้า้ท่วม 

เช่น ฉ่ีรดที่นอน ดูดนิ้วโป้งหรืเกาะคุณอยู่ตลอดเวลา จ้าไวว้า่เดก็พึ่งผ่านเหตกุารณ์ที่รุนแรงในชวีิต  



7. ระวังเรื่องสุขอนามัย เมื่ออยู่ในพ้ืนท่ีเคยน้า้ท่วม  

ขั้นตอนท่ี 2 การจดัการดูแลบ้านของคุณ 

ที่ผ่านมามีผู้คนจ้านวนมากเสียชวีิตเนื่องจากน้า้ท่วมส่วนใหญเ่กิดจากถูกไฟดูด หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากน้า้ลดสิ่งแรกที่
ต้องท้าเมื่อกลับบ้านคือ การตรวจสอบความปลอดภัย ก่อนเข้าบูรณะและอยู่อาศยั โดยมีขั้นตอนดงันี้ 

1. ปรับจูนคลื่นวิทยุโทรทัศน์ ฟังรายงานสถานการณ์  
2. ติดต่อบริษัทประกันภัย เพื่อตรวจสอบความเสียหาย และซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ  
3. เดินตรวจตารอบ ๆ บ้าน และเซค็สายไฟฟ้า สายถังแก็สโดยถ้าหากเกิดแก็สร่ัวจะสามารถรู้ได้จากกล่ินแก็สให้ระวัง

และรีบ โทรแจ้งร้านที่เป็นตวัแทนจ้าหน่าย  
4. ตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้าง ตวับ้าน ระเบยีง หลังคา ให้แน่ใจว่าโครงสรา้งทุกอย่างปลอดภัย  
5. ตัดระบบไฟฟ้าที่จา่ยเข้าบา้น  
6. ปิดวาล์วแก็สให้สนิทหากได้กลิ่นแก็สร่ัวก่อไม่ควรเขา้ใกล้บริเวณนัน้  
7. เข้าไปในบา้นอยา่งระมดัระวงั แลพอย่าใช้วัสดุที่ทา้ใหเ้กิดประกายไฟ  
8. ถ่ายรูปความเสียหาย เพื่อเรียกรอ้งค่าชดเชยจากประกัน (ถ้าม)ี  
9. เก็บกู้สิง่ของที่มคี่า และห่อหุ้มรูปภาพหรือเอกสารส้าคัญ  
10. เก็บกวาดทา้ความสะอาดบา้น เปิดหน้าตา่งและประตู เพื่อระบายอากาศ และตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้าง

พื้นฐานของสิง่ก่อสร้างตา่ง ๆ  
11. ซ่อมแซมโครงสร้างที่เสียหาย  
12. เก็บกวาดกิ่งไม้หรือส่ิงปฏิกูลในบ้าน  
13. ตรวจ หารอยแตกหรือร่ัวของท่อน้้าถ้าพบให้ปิดวาฃว์ตรงมเิตอร์น้า้ และไม่ควรดืม่และประกอบอาหารด้วยน้้าจาก

ก๊อกน้้า จนกวา่จะรูว้่าสะอาดและปลอดภัย  
14. ระบายน้้าออกจากห้องใตด้ินอยา่งช้า ๆ เนื่องจากแรงดันน้า้ภายนอกอาจจะมากจนท้าใหเ้กดิรอยแตกของผนงัหรืพื้น

ห้องใตด้ิน  
15. ก้าจดัตะกอนทีม่าจากน้้าเนื่องจากเซื้อโรคส่วนมากมักจะมาจากตะกอน  

โรคท่ีมากับน้้าท่วม 

โรคน้้ากัดเทา้และผ่ืนคัน 

เกิด ขึ้นได้ก็เพราะผิวหนังเท้าของเรา โดยเฉพาะที่ง่ามเท้าเกิดเปียกชื้นและสกปรก เวลาที่เท้าสกปรก 
สิ่งสกปรกจะเป็นอาหารอย่างหนึ่งที่ท้าให้เชื้อราหรือเชื้อโรคเจริญเติบโตได้ ดี เท้าที่แช่น้้าหรือเปียกชื้นอยู่
ตลอดเวลา จะท้าให้ผิวหนังที่เท้าอ่อนส่วนผิว ๆของหนังจะเปื่อยและหลุดออก เศษผิวหนังที่เปื่อยนี้จะท้าให้เชื้อ



โรคที่ปลิวไปปลิวมาเกาะติดได้ง่าย และผิวที่เปื่อยก็เป็นอาหารของเชื้อราได้ดี เชื้อราจึงไปอาศัยท้าให้เกิดแผล
เล็กๆขึ้นตามซอกนิ้วเท้าเกิดเป็นโรคน้้ากัด เท้าขึ้น 
โรคน้้ากัดเท้า มักพบว่ามีอาการคันและอักเสบตามซอกนิ้วเท้า (หรือนิ้วมือ) และถ้ามีเชื้อแบคทีเรียเข้าแทรก
ซ้อนด้วย ก็จะท้าให้อักเสบเป็นหนอง และเจ็บปวดจนเดินล้าบากได้ 
ไข้หวัด 

ไข้หวัด 

เป็นการติดเชื้อของจมูก และคอ บางครั้งเรียก upper respiratory tract infection URI เกิดจากเชื้อ
ไวรัสซึ่งรวมเรียกว่า Coryza viruses ประกอบด้วย Rhino-viruses เป็นส้าคัญ เชื้อชนิดอ่ืนๆมี Adenoviruses, 
Respiratory syncytial virus เมื่อเชื้อเข้าสู่จมูก และคอจะท้าให้เยื่อจมูกบวม และแดง มีการหลังของเมือก
ออกมาแม้ว่าจะเป็นโรคที่หายเองใน 1 สัปดาห์แต่เป็นโรคที่น้าผู้ป่วยไปพบแพทย์มากที่สุดโดยเฉลี่ยเด็กจะเป็น
ไข้ หวัด 6-12 ครั้งต่อปี ผู้ใหญ่จะเป็น 2-4 ครั้ง ผู้หญิงเป็นบ่อยกว่าผู้ชายเนื่องจากใกล้ชิดกับเด็ก คนสูงอายุ
อาจจะเป็นปีละคร้ัง 

โรคเครียดวิตกกังวล 

ความเครียด 

เป็นระบบเตือนภัยของร่างกายให้เตรียมพร้อมที่กระท้าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การมีความเครียดน้อยเกินไปและ
มากเกินไปไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ ส่วนใหญ่เข้าใจว่าความเครียดเป็นสิ่งไม่ดีมันก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะ ปวด
กล้ามเนื้อ หัวใจเต้นเร็ว แน่นท้อง มือเท้าเย็น แต่ความเครียดก็มีส่วนดีเช่น ความต่ืนเต้นความท้าทายและความ
สนุก สรุปแล้วความเครียดคือสิ่งที่มาท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งมี่ทั้ง ผลดีและผลเสีย 

โรคตาแดง 

โรคตาแดงเป็นโรคตาที่พบได้บ่อย เป็นการอักเสบของเยื่อบุตา(conjuntiva)ที่คลุมหนังตาบนและล่าง
รวมเยื่อบุตา ที่คลุมตาขาว โรคตาแดงอาจจะเป็นแบบเฉียบพลัน หรือแบบเรื้อรัง สาเหตุอาจจะเกิดจากเชื้อ
แบคทีเรีบ ไวรัส Chlamydia trachomatis ภูมิแพ ้หรือสัมผัสสารที่เป็นพิษต่อตา สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อ
แบคทีเรียและเชื้อไวรัส มักจะติดต่อทางมือ ผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าเช็ดตัวโดยมากใช้เวลาหาย 2 สัปดาห์ ตาแดง
จากโรคภูมิแพ้มักจะเป็นตาแดงเรื้อรัง มีการอักเสบของหนังตา ตาแห้ง การใช้contact lens หรือน้้ายาล้างตาก็
เป็นสาเหตุของตาแดงเรื้อรัง 



โรคอุจาจระรว่ง 

โรคอุจจาระร่วง หมายถึง ภาวะที่มีการถ่ายอุจจาระเหลว จ้านวน 3 ครั้งต่อกันหรือมากกว่า หรือถ่าย
เป็นน้้ามากกว่า 1 ครั้ง ใน 1 วัน หรือถ่ายเป็นมูกหรือปนเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อใน
ล้าไส้จากเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว ปรสิตและหนอนพยาธิ สถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย
มักจะหาสาเหตุของเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดอาการ อุจจาระร่วงไม่ได้ ก็จะให้การวินิจฉัยจากอาการ อาการแสดงและ
ลักษณะอุจจาระได้แก่ บิด (Dysentery) อาหารเป็นพิษ (Food poisoning) ไข้ทัยฟอยด์ (Typhoid fever) เป็น
ต้น ในกรณีที่มีอาการของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันไม่ใช่โรคดังกล่าวข้างต้น และอาการไม่เกิน 14 วัน ก็จะ
รายงานเป็นโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute diarrhea) 

แหล่งให้ความช่วยเหลือน้้าท่วม 

หน่วยงานให้ความช่วยเหลือน้้าท่วมและหมายเลขสอบถามข้อมูลน้้าท่วมต่าง ๆ 

ศูนย์รับบริจาคสิ่งของโคราช 

 หากต้องการบริจาคสิ่งของ ให้ไปที่ศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมานะคะ  
 ต้องการบริจาคเงิน ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 044-259-996-8, 044-259-993-4 หรือโอนมาได้ที่ 

ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.
นครราชสีมา” เลขบัญชี 301-0-86149-4  

ศูนย์อ้านวยการแก้ไขปัญหาน้้าทว่ม จงัหวัดนครราชสีมา 

 สามารถสอบถามและขอความช่วยเหลือได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 044-342652-4 และ 044-342570-7  

โรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสีมา 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 086-251-2188 ตลอด 24 ชั่วโมง  
 ทางโรงพยาบาลมีความต้องการน้้าด่ืมบรรจุขวด นมกล่อง และอาหารแห้ง รวมทั้งของใช้เบ็ดเตล็ด

ผู้ป่วย เช่น ผ้าอ้อมส้าเร็จรูปส้าหรับเด็กและผู้ใหญ่ ผ้าอนามัย เป็นจ้านวนมาก  
 สามารถบริจาคเงินไปได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “โรงพยาบาล

มหาราช นครราชสีมา” เลขที่บัญชี 301-3-40176-1  



กรมอุตุนิยมวิทยา 

 เว็บไซต์ tmd.go.th  
 สายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 1182  
 สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร (AM 1287 KHz) โทร. 02-383-9003-4, 

02-399-4394  
 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, 038-655-

477  
 สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จ.ภูเก็ต (FM 107.25 MHz) โทร. 076-216-549  
 สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จ.ชุมพร (FM 94.25 MHz) โทร. 077-511-421  

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 เว็บไซต์ disaster.go.th  
 สายด่วนนิรภัย หมายเลขโทรศัพท์ 1784  
 ขบวนช่วยเหลือน้้าท่วมออกเรื่อย ๆ ขอรับบริจาคเน้นไปที่ น้้า, ยาแก้ไข้, เสื้อ สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-7450-6  

 

http://tmd.go.th/
http://disaster.go.th/


สถานการณ์น้้าท่วมยังคงน่าเป็นห่วง 

กรุงเทพมหานคร 

 สามารถไปบริจาคสิ่งของได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อาคารศาลาว่าการกทม.1 (เสาชิงช้า), 
ศาลาว่าการกทม.2 (ดินแดง) และที่ส้านักงานเขตทุกแห่งทั่วกรุงเทพฯ 50 แห่ง สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-6858  

สภากาชาดไทย 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-251-7853-6 , 02-251-7614-5 ต่อ 1603  
 สามารถบริจาคเงินไปได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี 

“สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” เลขที่บัญชี 045-3-04190-6 แล้วแฟ็กซ์ใบน้าฝากพร้อม
เขียนชื่อและที่อยู่มาที่ ส้านักงานการคลัง สภากาชาดไทย ถึงหัวหน้าฝ่ายการเงิน หมายเลขโทรสาร 
02-250-0120 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-256-4066-8  

 สามารถไปบริจาคสิ่งของได้ที่ ส้านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย 1871 
ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หากมาจากถนนพระราม 4 ให้เลี้ยวตรงแยกอังรีดูนังต์ 
เมื่อเข้าสู่ถนนอังรีดูนังต์ให้ชิดซ้ายทันที เนื่องจากอยู่ต้นๆถนน (ทางด้านพระราม 4) สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-251-7853-6 ต่อ 1603 หรือ 1102 หากเป็นวันหยุดราชการ ต่อ 1302 , 
02-251-7614-5 หมายเลขโทรสาร 02-252-7976  

 สามารถลงทะเบียนร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้้าท่วมได้ที่ http://www.rtrc.in.th/ หรือ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-251-7853-6 , 02-251-7614-5 ต่อ 1603 มา
ช่วยแพ็คชุดธารน้้าใจ หรือช่วยขนพวกข้าวสารอาหารแห้งขึ้นรถบรรทุก แต่มีเงื่อนไขอยู่ว่า ต้องการผู้ที่
มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถยกของหนักได้ (เพราะงานค่อนข้างหนัก และต้องยกของหนัก) เป็น
ผู้ชายก็จะดีมาก หากเราต้องการก้าลังพล จะโทรศัพท์ไปติดต่อว่าจะสะดวกมาในวันที่เราแพ็คของ
หรือไม่ เป็นราย ๆ ไป  

 

 

http://www.rtrc.in.th/


สิ่งท่ีควรมีติดบ้าน 

 ไฟฉาย เช็กถ่ายด้วย (หรือเทียนไข พร้อมไม้ขีด)  
 ยาสามัญประจ้าบ้าน และยาโรคประจ้าตัว  
 อาหารแห้ง ถ้าเป็นบะหมี่กึ่งส้าเร็จรูปแนะน้าเป็นแบบซองเวลาไม่มีไฟฟ้าและแก๊สสามารถขย้ากิน

สะดวกกว่า  
 แนะน้าให้น้ากล้วย หรือส้ม ติดบ้านด้วยเพราะการกินบะหมี่ส้าเร็จรูปติดต่อกันมีผลต่อสุขภาพ  
 ส้าหรับคอนโด ถังน้้าพลาสติกส้าคัญ เผื่อน้้าไม่ไหล  
 กางเกงใน ผ้าอนามัย  
 ถ้าน้้ายังไม่ท่วมให้ถอนเงินสดติดตัวไว้ด้วย เพราะน้้าท่วมแล้วจะถอนไม่ได้  
 รวมไปถึงชาร์จแบตมือถือด้วย ก่อนที่จะตัดไป เพราะส้าคัญในการสื่อสาร  

ส้าหรับผู้มีรถยนต์ 

 น้ารถอพยพขึ้นที่สูง  
 ถอดแบตเตอรี่รถยนต์ออก เพราะถ้าน้้าเข้ารถความเสียหายจะน้อยลง  
 โทรสอบถามเส้นทางกับต้ารวจทางหลวง 1193  
 ผู้ที่จะเอารถไปจอดหนีน้้ากรุณาโทรเช็กว่ายังมีที่เหลือไม่งั้นอาจเสียเที่ยว  

 

 

 

 

 

 

 



ข่าวสารใน Social Network 

SIU ขอแนะน้า 

Twitter 

 @thaiflood  
 @siamarsa  
 @paipibat  

Facebook 

 น้้าขึ้นให้รีบบอก  
 “อาสาสมัครฟื้นฟูประเทศไทย”  

ข้อมูลจาก: http://www.cendru.net 

http://www.twitter.com/thaiflood
http://www.twitter.com/siamarsa
http://www.twitter.com/paipibat
http://www.facebook.com/room2680
http://www.facebook.com/SiamArsa
http://www.cendru.net/

