
 
 

 
 
 

สคร.5 เตือนผูประสบภัยน้ําทวม ระวงัโรคที่มากับน้ํา 
  

โรคผิวหนัง โรคน้ํากัดเทา เทาเปอย โรคฉี่หนู อุจจาระรวง อาหารเปนพิษ โรคตาแดง และ 
อันตรายจากสัตวมีพิษท่ีหนีน้ํา ลวนเปนโรคภัยท่ีมากับน้ําทวม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ 
สคร.5 หวงใยประชาชน แนะปองกันตนเองจากภัยท่ีมากับภาวะน้ําทวม 

 

นายแพทยธีรวัฒน วลัยเสถียร รักษาการผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 
นครราชสีมา กลาวถึงสถานการณน้ําทวมวา หลังจากมีฝนตกตอเนื่องตลอดทั้งเดือนที่ผานมา ทําใหหลาย
พื้นที่ รวมทั้งในภาคอีสานประสบกับปญหาน้ําทวมบานเรือน ทวมพื้นที่ทําการเกษตร และทวมขังเปนเวลา
หลายวันกวาระดับน้ําจะลดลง ทําใหเกิดโรคภัยตางๆ ที่มาพรอมกับน้ําทวมที่ตองระวัง ไดแก โรคผิวหนัง 
น้ํากัดเทา เทาเปอย โรคเลปโต สไปโรซีส หรือโรคฉี่หนู โรคติดตอระบบทางเดินหายใจ อุจจาระรวง อาหาร
เปนพิษ โรคตาแดง และอันตรายจากสัตวมีพิษ เชน งู และตะขาบที่หนีน้ําขึ้นมา  

 

ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา กลาวตอไปวา สําหรับการปองกัน
โรคที่มากับน้ําทวม ขอใหประชาชนปฏิบัติตัวเพื่อปองกันการเจ็บปวยที่อาจเกิดขึ้น เชน โรคระบบทางเดิน 
อาหาร ขอใหดื่มน้ําสะอาด อยาใชน้ําที่ทวมขังมาลางภาชนะ เนื่องจากมีส่ิงสกปรกปนเปอนอยู และขอให
ถายอุจจาระลงในถุงดํา หรือถุงพลาสติก อยาถายลงในน้ําที่ทวมเด็ดขาด เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อ
โรค ที่สําคัญ ขอใหลางมือดวยน้ําสะอาดบอยๆ เทาที่จะทําได เพื่อปองกันโรคทางเดินหายใจ และขอใหสวม
เสื้อผาที่อบอุน ไมลงเลนน้ํา เพราะอาจทําใหเปนหวัด หรือปอดบวมได สวนการปองกันโรคเลปโตสโรซีส 
หรือโรคฉี่หนู ขอใหสวมรองเทาบูทเมื่อตองเดินลุยน้ํา เพื่อปองกันไมใหเกิดบาดแผลที่เทา ปองกันไมใหเชื้อ
โรคเขาสูบาดแผลที่เทา รวมทั้งปองกันสัตวที่หนีน้ํามากัดได 
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สคร.5 เตือน ภาวะน้ําทวม กระแสน้ําไหลเชี่ยว ผูปกครองควรดูแลบุตรหลานใกลชิด 

เพื่อระวังเด็กจมน้ํา 
 

  หลายพื้นท่ีท่ีประสบปญหาน้ําทวมขัง และมีกระแสน้ําไหลเชี่ยว อาจกอใหเกิดอันตรายตอ
เด็ก เนื่องจากอาจจมน้ําเสียชีวิต สคร.5 แนะนําผูปกครองใหดูแลบุตรหลานอยางใกลชิด เพราะเด็กอาจไป
เลนน้ํา และถูกกระแสน้ําไหลเชี่ยวกราก พัดจมน้ําเสียชีวิตได 
 

  นายแพทยธีรวัฒน วลัยเสถียร รักษาการผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่5 
นครราชสีมา กลาววา ในชวงนี้ บานเรือนของประชาชนในหลายพื้นที่ ตางประสบกับปญหาน้ําทวมขัง 
และมีกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยว จึงเตือนผูปกครองใหดูแลเด็กอยางใกลชิด ไมปลอยใหเด็กเลนน้ํา จับปลา 
พายเรือหรือวายน้ําเลนในบริเวณที่มีน้ําทวมขัง และแหลงน้ําตางๆ อยางเด็ดขาด เพราะเด็กอาจถูก
กระแสน้ําไหลเชี่ยวกราก พัดจมน้ําเสียชีวิตได  
   

  ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่5 นครราชสีมา กลาวตอไปวา วิธีการปองกันเด็ก
จมน้ําในชวงน้ําทวมขัง คือ ดูแลเด็กอยางใกลชิดอยาใหคลาดสายตา ควรดูแลไมใหเด็กเดินลุยน้ํา 
เพียงลําพัง เพราะเด็กอาจไมชํานาญเสนทาง จนเดินตกทอ หรือหลุมที่มีน้ําทวมขัง หามปรามไมใหเด็ก
ออกไปเลนน้ําในบริเวณที่มีน้ําทวมสูง โดยเฉพาะบริเวณทางน้ําไหล ซ่ึงกระแสน้ําไหลเชี่ยวกรากมากกวา 
ปกติ และถึงแมวาเด็กจะวายน้ําเปน ก็ไมควรปลอยใหเด็กไปเลนน้ํา จับปลา พายเรือ หรือวายน้ําในแหลง 
น้ําตางๆ ตามลําพัง เพราะเด็กอาจไดรับอันตรายจากสัตวมีพิษที่อาศัยอยูใตน้ํา เชน งู ปลิง และเตือนเด็ก 
หากพบเห็นเพื่อนจมน้ํา ควรหามไมใหเด็กลงไปชวยเหลือเอง ควรแจงใหผูใหญที่อยูในบริเวณใกลเคียง
เขาชวยเหลือแทน  
 

“สคร.5 หวงใย อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี” 
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สคร.5 เตือนประชาชน ใชหลัก สี ่สอ. ปองกันโรคและภัยจากน้ําทวม 
 

  จากสถานการณน้ําทวมท่ีเกิดขึ้นในหลายจังหวัด ประชาชนควรมีความระมัดระวังการดูแล 
สุขอนามัยมากขึ้นกวาปกติ เนื่องจากมีโอกาสเกิดโรคและภัยสุขภาพหลายอยาง เชน โรคตาแดง โรค
อุจจาระรวง โรคไขฉี่หนู สัตวมีพิษ และการจมน้ํา 
 

  นายแพทยธีรวัฒน วลัยเสถียร รักษาการผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่5 
นครราชสีมา กลาวถึงสถานการณน้ําทวมที่เกิดขึ้น และสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชน 
และโรคภัยที่อาจเกิดขึ้น สคร.5 โดย กรมควบคุมโรค แนะนําประชาชนควรปฏิบัติตัวตามหลัก ส่ี สอ 
ปองกันโรคและภัยจากน้ําทวม ดังนี้  
  ส. ที่หนึ่ง ดื่มน้ํา กินอาหารที่สุกสะอาด 
  ส. ที่สอง รักษารางกาย มือเทาใหสะอาด และอบอุน ไมขยี้ตาเมื่อมีฝุน หรือหากน้ําสกปรก 
เขาตาใหลางดวยน้ําสะอาด ไมควรลงแชน้ําที่ทวมขัง หากจํา เปน ตองรีบลางตัวใหสะอาดโดยเร็ว 
  ส.ที่สาม ระวังสัตวมีพิษที่อาจหลบหนีเขามาในที่พักอาศัย เชน งู แมงปอง ตะขาบ 
  ส.ที่ส่ี ส่ิงแวดลอม รอบตัวเรา เนนการกําจัดขยะ ถายอุจจาระลงถุง ตัดวงจรไฟฟา ภายใน
บาน ใหระวังการจมน้ํา 
 
 

“สคร.5 หวงใย อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี” 
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สคร.5 เตือนโรคภัยท่ี มาจากน้ําทวมขัง 
 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนถึงโรคภัยที่มา
จากน้ําทวมขัง ดังตอไปนี้  

 

1. ถาน้ําทวมในระยะ 1-2 วัน ใหระมัดระวัง ไฟดูด หากตัวเปยกไมควรสัมผัสเครื่องใชไฟฟา 
สวิตชไฟฟาหรือปล๊ักไฟที่มีน้ําทวม หามใชงานโดยเด็ดขาด ระมัดระวังการจมน้ํา ไมควรปลอยใหเด็กอยู
ตามลําพัง หรือลงเลนน้ําเพราะอาจโดนกระแสน้ําพัด ทําใหจมน้ํา เสียชีวิตได 

 

2. ถาน้ํายังทวมขัง 1-2 สัปดาห จะเริ่มมีน้ํากัดเทา ตาแดง ไขหวัด ไขหวัดใหญ ไขฉี่หนู อุจจาระ
รวง แผลอักเสบติดเชื้อ ควรสวมรองเทาบูทเมื่อตองลุยน้ํา หมั่นลางมือดวยน้ําสบูและน้ําสะอาด สวมใส
เสื้อผาใหรางกายอบอุน 

 

3. ถาน้ํายังทวมขังนาน 1-2 เดือน จะเริ่มมีโรคไขเลือดออก ไขออกผ่ืน ระมัดระวังอยาใหยุงกัด  
 
 

“สคร.5 หวงใย อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี” 
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