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คู่มือการดูแลเด็กและครอบครัวด้ วยกองทัพมด

ในยามภัยพิบตั ิธรรมชาติดว้ ยน้ าท่วมที่เป็ นวงกว้างเกือบค่อนประเทศ ทาให้ประชาชนทุกระดับอยู่
ในสภาวะตึงเครี ยดเป็ นจานวนมาก การจะทาให้ประชาชนโดยเฉพาะครอบครัวมีกาลังใจ และได้รับการ
เยียวยาสภาพจิตใจ เพื่อมาช่วยกันดูแลเด็กไปด้วย จึงได้เกิดแนวคิดในการทาคู่มือนี้ให้กบั ผูค้ นที่ทางานด้าน
เด็กและเยาวชนและครอบครัว รวมทั้งจิตอาสาที่ตอ้ งการช่วยเหลือ เพื่อใช้ประโยชน์จากภัยพิบตั ิครั้งนี้ คู่มือ
เล่มนี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผใู้ หญ่และผูท้ างานด้านเด็กและครอบครัว มีแนวทางในการดูแลซึ่งกันและกัน
ช่วยกันเฝ้ าระวังผูค้ น และสัตว์เลี้ยง รวมทั้งการส่งต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ กรณี ที่จาเป็ นได้เป็ นอย่างดี และกระจายตัว
ลงสู่สงั คมในวงกว้าง จึงเรี ยกเล่นๆว่า กองทัพมดนัน่ เอง
“ขอให้ทุกท่านมีกาลังใจ พลังใจ ในการลุกขึ้นก้าวเดิน และก้าวข้ามภัยพิบตั ิครั้งนี้ไปด้วยกัน”

ขอขอบคุณ
นายแพทย์สุริยเดว ทรี ปาตี
ผูอ้ านวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ร.ศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
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ภัยพิบัตธิ รรมชาติกบั การจัดตั้งระบบช่ วยเหลือทางสั งคม : กองทัพมด
นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อานวยการสถาบันแห่ งชาติเพือ่ การพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ตั้งสติ!!
การเปิ ดใจยอมรับกับเหตุการณ์ ซึ่งจะทาให้ ลดความเครียดลงได้
โดยใช้หลัก 2 แบบกล่าวคือ
1. การเปรี ยบเทียบกับเหตุภยั พิบตั ิที่แย่กว่า เช่น เหตุการณ์ในประเทศอื่นๆ ที่แรงกว่า
2. การใช้กลไกทางจิตเพื่อลดแรงกดดันของตนเอง เช่น อาศัยความเชื่อกรรมเวร ระบายอารมณ์
การประสบเหตุท้งั ชุมชนทาให้มีเพื่อนร่ วมทุกข์หรื อชะตากรรมเดียวกัน กิจกรรมหลากหลาย
รู ปแบบ ดนตรี ศิลปะ การเล่น การพูดคุย เป็ นต้น

สารวจ สมาชิก คน/สัตว์เลี้ยง เด็ก ผูส้ ูงอายุ ผูท้ ุพลภาพ ทรัพย์สมบัติที่มีค่าและสาคัญมากๆ เพื่อการ
จัดการให้ปลอดภัย

เตรียม

สิ่งของ อุปกรณ์ ของใช้ที่จาเป็ นสาหรับการยังชีพ

 อาหาร น้ าดื่ม/กระติกน้ า อาหารที่สะดวกต่อการปรุ ง
 ยาที่จาเป็ น ยาที่ใช้บ่อย รวมทั้งยาที่กินประจาขาดไม่ได้ (โรคประจาตัว) และยาน้ าสาหรับ
เด็ก
 ยากิน แก้ปวด (Paracet) แก้เวียนศรี ษะ (Dramamine) น้ าเกลือ(ORS)
ยาแก้แพ้ (CPM, Atarax)
 ยาทา แก้ตาแดง ยาทาฆ่าเชื้อรา ยาทาฆ่าเชื้อแบคทีเรี ย
 อุปกรณ์ทาแผล Plaster/Betadine ผ้าพันแผล
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ที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและสามารถจัดการอุจจาระ ปัสสาวะได้
 อุปกรณ์ /ของใช้ ที่จาเป็ น
สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน แป้ งทาผิวแห้ง
แว่นตา ผ้าปิ ดปากปิ ดจมูก (Mask)
ผ้าอนามัย
รองเท้าบู๊ท
ไฟฉาย แบตเตอรี่ สารอง
 ถุงมือหนา

 เครื่องนุ่งห่ ม ชุดชั้นใน เสื้อผ้าที่สวมใส่ สบาย แห้ งง่ าย อุปกรณ์ เสื้อชู ชีพ
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ปฏิกริ ิยาของเด็กวัยต่ างๆ
เมื่อเกิดภัยพิบตั ิที่รุนแรง เด็กบางคนอาจมีปฏิบตั ิที่รับและปรับตัวกับสถานการณ์ได้ ขณะที่เด็กบาง
คนไม่สามารถปรับตัวได้ เกิดผลกระทบทางด้านจิตใจจนแสดงออกในอากัปกิริยาต่างๆ กัน เด็กบางคน
แสดงอาการทันที บางคนแสดงอาการช้า และมากบ้างน้อยบ้าง แตกต่างกันไป ปฏิกิริยาขึ้นอยูก่ บั การสูญ
เสีย
1. สูญเสียชีวิตของคนที่รัก/สัตว์เลี้ยง
2. สูญเสียทรัพย์สิน เช่น บ้านโรงเรี ยน ชุมชนที่อบอุ่น และรู้สึกเคยชินและดี
อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่จะสามารถฟื้ นฟูสภาพจิตใจกลับคืนมา เพียงแต่ใช้ระยะเวลาแตกต่างกัน
และขึ้นอยูก่ บั ความรุ นแรงของการสูญเสีย ความสาคัญของสิ่งที่สูญเสีย และการได้รับการคุม้ ครอง ปลอดภัย
สู่สภาพแวดล้อมใกล้เคียงเดิมให้เร็ วที่สุด นอกจากนี้ข้ ึนกับอายุ เพศ ครอบครัว เด็กๆ จะเครี ยดมากน้อย
ขึ้นอยูก่ บั อายุ พื้นฐานอารมณ์ และต้นทุนชีวิตของเด็ก โดยที่เด็กแต่ละคนแสดงอาการแตกต่างในกลุ่มเด็กโต
วัยรุ่ น จะมีภาวะซึมเศร้า หรื อวิตกกังวล ในขณะที่เด็กเล็กจะมีกลุ่มพฤติกรรมถดถอย เด็กหลายคนจะจดจา
เหตุการณ์และถ่ายทอดออกมาในการละเล่น หรื อแม้แต่งานวาดภาพต่างๆ ของเขา ยังมีบรรยากาศเหล่านี้
และราลึกถึงได้เช่นกัน

อาการแสดงโดยทัว่ ไป

1. หวาดกลัวและวิตกกังวล ซึ่งเป็ นกลไกธรรมชาติของร่ างกายในการป้ องกันเหตุร้าย ทั้งนี้ แต่ละ
ครอบครัวก็จะมีความเชื่อ ค่านิยม และการปฏิบตั ิที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ในวิถีชีวิต ก่อนเกิดเหตุอยูแ่ ล้ว
นักปฏิบตั ิการคงต้องคุยกับครอบครัวในการประเมินและรับรู้สถานะทั้งค่านิยม ความเชื่อของ
ครอบครัว ว่าจะส่งผลกระทบที่ยงั ทาให้รุนแรงต่อสภาวะจิตใจมากขึ้นหรื อไม่ เพื่อกาหนดแนว
ทางการให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ครอบครัวที่เข้าใจความรู้สึกของสมาชิกแม้แต่เด็ก จะทาให้
กระบวนการดูแลรักษา เยียวยาทางจิตใจ ยิง่ ทาได้ง่ายและรวดเร็ ว และสิ่งสาคัญคือการสร้างความ
คุม้ ครอง ปลอดภัย และมัน่ คงทางอารมณ์ต่อครอบครัว
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2. ความผิดปกติในการนอนหลับ มักพบหลังเหตุภยั พิบตั ิ ซึ่งจะมีท้งั ที่ผลุดลุกผลุดนัง่ บ่อย ไม่อยาก
ไปนอน เปิ ดไฟทิ้งไว้ ต้องการให้พ่อแม่นอนร่ วมอยูด่ ว้ ย ฝันร้ายหวาดผวา เป็ นต้น ในการบาบัดก็
คือ การสร้างความอบอุ่น ปลอดภัย และมัน่ ใจให้กบั เด็ก

อาการแสดงออกมาในรูปแบบพัฒนาการ แยกออกมาเป็ น 3 กลุ่ม
กลุ่มปฐมวัย (<5 ปี ) วัยเรียน (6-12 ปี ) และวัยรุ่น (12-19 ปี )

กลุ่มปฐมวัย
ร้องไห้ไม่ทราบสาเหตุ หงุดหงิด งอแงง่าย
- วิง่ ไปวิง่ มาถดถอย เช่น ดูดนิ้ วมือ ปั สสาวะรดที่นอน กลัวความมืด กลัวการพลัดพราก
หรื อกลัวคนแปลกหน้า แต่งตัวเองไม่ได้
- อาการผิดปกติทางการนอน ฝันร้าย นอนไม่หลับ กระสับกระส่ าย หวาดผวา การเข้า
นอน กลัวฝน ฟ้ าผ่า มากผิดสังเกต กินได้นอ้ ย พูดตะกุกตะกัก
ผูป้ กครองต้องให้ความใส่ใจกับอาการเหล่านี้ สร้างความอบอุ่น มัน่ ใจ และถ้าหากอาการต่างๆ
เหล่านี้ยงั เกิดขึ้นต่อเนื่องเกิน 1 เดือน ต้องพบจิตแพทย์
-

กลุ่มเด็กวัยเรียน
ในเด็กกลุ่มนี้ หวาดวิตก วิตกกังวล เป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งจะปรากฏออกมา เช่น
- กลุ่มพฤติกรรมถดถอย : ปั สสาวะรดที่นอน หวาดผวาการนอน นอนไม่หลับ ฝันร้าย
กลัวไม่มีสาเหตุ
- กลุ่มอาการทางกาย ปวดหัว ปวดท้อง มองไม่ชดั ฟังไม่ค่อยได้ยน
ิ
- กลุ่มอาการทางสังคม ไม่อยากไปโรงเรี ยน อยากอยูค่ นเดียว การเรี ยนแย่ วอกแวกเสี ย
สมาธิง่าย ไม่ร่วมกิจกรรมกลุ่มใดๆ
กลุ่มเด็กวัยรุ่น
ผลกระทบต่อวัยรุ่ น ทาให้เกิดความวิตกกังวลกับการที่เห็นครอบครัวประสบภัยพิบตั ิ กลุ่มเพื่อน
และการใช้ชีวิตกับกลุ่มเพื่อน ไม่ว่าจะเป็ นในชุมชน หรื อโรงเรี ยน
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สิ่งที่ตอ้ งเฝ้ าสังเกตในกลุ่มนี้
- การแยกตัวเอง
- อาการทางกายอันเกิดจากภาวะทางใจ
- ภาวะซึมเศร้า
- พฤติกรรมก้าวร้าว (ขโมยของ ทุบทาลาย)
- ถดถอยเรื่ องการเรี ยน
- การนอนหลับ
- พฤติกรรมเสี่ ยงในรู ปแบบต่างๆ รวมทั้งยาเสพติด กลุ่มวัยรุ่ นจะมีความรู ้สึกที่รุนแรง
นอกจากจะรู้สึกผิดที่ไม่สามารถป้ องกันไว้ได้ อาจคิดไปถึงการแก้แค้นในรู ปแบบ
ต่างๆ

สาหรับประชาชนกลุ่มได้ รับผลกระทบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ที่อาจจะส่งผลกระทบรุ นแรงต่อการฟื้ นฟูสภาพจิตใจ มีปัจจัยหลักๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
เป็ นผูท้ ี่ประสบภัยโดยตรง
ระยะเวลาที่ประสบภัย ระดับความรุ นแรง
ประวัติเดิมที่ เคยโดนประสบภัยมาก่อน
บุคลิกภาพมีอาการทางจิต หรื อพฤติกรรมรุ นแรงอยูแ่ ล้ว
ไม่ได้รับการเหลียวแลจากชุมชน สังคม
ไม่ได้รับการดูแลจากครอบครัว ญาติๆ หรื อเพื่อน
การตกทุกข์ได้ยากต่อเนื่อง เช่น ตกงาน ไร้ทิศทางอนาคต ทั้งทรัพย์สิน เงินทอง แรงกดดัน (หย่าร้าง
เปลี่ยนที่อยู่ ฯลฯ)

อาการที่ต้องได้ รับการเยียวยาเป็ นพิเศษทันที
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หวาดผวา เห็นภาพหลอนภัยพิบตั ิอยูต่ ลอดเวลา
อาการเหงื่อแตก ใจสัน่
ตกใจ ผวาง่าย
เฉื่อย ไร้ความรู้สึก แววตาหมอง
ซึมเศร้า จนขาดชีวิตประจาวัน
มีความคิดสั้น อยากฆ่าตัวตาย
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วิกฤติกบั การขั้นตอนเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัย (Crisis Intervention)
ขั้นที่ 1 สร้ างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
- สร้างความคุน้ เคย และรู ้สึกที่ดีต่อกันและไว้วางใจ
- สัญญาเฉพาะสิ่ งที่อยูใ่ นความสามารถที่จะทาได้
ขั้นที่ 2 กาหนดปัญหาให้ ชัดเจนตรงกัน
- สารวจปั ญหาทั้งหมดรวมทั้งเรี ยงความสาคัญของปั ญหา ถามความรู ้สึกของสมาชิกทุก
คนรวมทั้งตัวเด็กและครอบครัว
- นาประเด็นปั ญหาร่ วมที่ชดั เจน มาร่ วมระดมสมองในระดับชุมชน
- ประเมินความรุ นแรงของปั ญหา และสมรรถนะของครอบครัว ชุมชน และผูใ้ ห้
คาปรึ กษา เพื่อกาหนดแนวทาง
ขั้นที่ 3 รับฟังอย่างตั้งใจ หลีกเลี่ยงการแทรกแซงในระหว่างที่เล่า โดยเฉพาะการใช้คาพูดที่ทาให้ผเู้ ล่าไม่
สบายใจ ไม่พอใจ
ขั้นที่ 4 สร้ างความเข้ าใจ รับความรู้สึกด้ วยความเห็นใจ และเข้าใจด้วยความอดทนต่อความรู้สึกของเขาที่
อยากจะแสดงออกมาได้โดยตรง มีความอ่อนโยน เห็นอกเห็นใจ ให้ความสาคัญกับความรู้สึกที่เกิดขึ้น
ขั้นที่ 5 สร้ างแนวทางร่ วมกันในภาษาที่เข้ าใจง่ าย โดยเฉพาะตามวัยที่เหมาะสม อาจใช้ศพั ท์ในลักษณะที่
เข้าใจง่าย รวมทั้งหากจาเป็ นทาเป็ นกลุ่ม ร่ วมกับเพื่อน หรื อสมาชิกในบ้าน ในสิ่งที่ไม่เป็ นความลับ ก็
สามารถกระทาได้

ข้ อปฏิบัติ ต่ อเด็กทีป่ ระสบภัยทุกวัย
1. ให้เด็กได้มีโอกาสสะท้อนความรู้สึก รับรู้ความรู้สึก
2. อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบง่ายๆ ตามวัยที่เหมาะสม
3. ทาให้เด็กได้รับรู้
ความรัก
ไม่ใช่ความผิดใคร รวมทั้งของตัวเอง
ผูใ้ หญ่ให้ความเชื่อมัน่ ว่าจะดูแลตามความสามารถ
เด็กมีสิทธิที่จะรู้สึกผิดหวัง
4. เปิ ดโอกาสให้เด็กได้ระบายความรู้สึก (ร้องให้ รู้สึกเศร้า) ด้วยรู ปแบบต่างๆทั้งการพูดคุย
เขียนวาดภาพ เป็ นต้น
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หลีกเลีย่ งข้ อปฏิบัตเิ หล่ านีต้ ่ อเด็ก
1.
2.
3.
4.
5.

คาดหวังให้เด็กสู้ อดทน มากเกินไป
ผูใ้ หญ่แสดงอารมณ์ไม่พอใจ เวลาเห็นเด็กเกรี้ ยวกราด
ผูใ้ หญ่ไม่พอใจ เวลาเด็กมีพฤติกรรมถดถอย หรื อมีปัญหาในการนอน
ผูใ้ หญ่ไม่พยายามทาชีวิตให้ปกติ สาหรับกิจวัตรประจาวัน เช่น การกินด้วยกัน นอนด้วยกัน
ผูใ้ หญ่ที่ไม่เข้าใจความรู้สึกของเด็ก และไม่เปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมตามความเหมาะสมของวัย
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ตารางแสดงการประเมินระดับความเครียดพร้ อมแนวทางปฏิบัติแบบง่ ายๆ 4ระดับ
ระดับความเครียด

รุนแรงมากที่สุด
มาก

ปานกลาง

น้ อย

อาการแสดง
แนวทางปฏิบัติ
อยูใ่ นภาวะซึมเศร้า แยกตัวเอง กินไม่ได้
พบจิตแพทย์ /นักจิตวิทยา ด่ วน
นอนไม่หลับ ไม่อยากสบตา พูดคุยน้อยมาก
(ต้องอยู่ในความดูแล)
ไม่ทา ไม่ร่วมกิจกรรม
ดารงชีวิตได้นอ้ ยลง แววตาทุกข์ เครี ยด กิน
ส่ งพบบุคลากรสาธารณสุ ขโดยเร็ว
ไม่ค่อยได้ นอนไม่กลับ วิตกกังวล ไม่อยาก
ทางาน พูดแต่เรื่ องไม่ดี ไม่ร่วมกิจกรรม
ดารงชีวิตตามปกติ แต่เป็ นไปด้วยความทุกข์
กองทัพมด
ทางานได้ แต่บ่นปวดหัว ปวดท้อง แววตา
-พูดคุย/ ทั้งระบายอารมณ์ สะท้อน
ทุกข์ กินได้แต่นอ้ ยลง นอนหลังได้แต่ไม่
ความรู้สึก
เต็มที่ ร่ วมกิจกรรมได้นอ้ ย
- กลุม่ บาบัด
ดารงชีวิตตามปกติ กินได้ นอนหลับ ทางาน
กองทัพมด
ตามปกติ สีหน้าแววตาปกติ ร่ วมกิจกรรมได้ การได้พดู คุยระบายอารมณ์
ดี พูดคุยปกติ แต่มีเรื่ องให้ขบคิดอยูต่ ลอด
- การได้ร่วมกิจกรรมเพื่อผ่อนคลาย
สมหวัง/ผิดหวัง
(ร้องเพลง วาดรู ป เล่นฯ)
- การได้คุยกันในทีม

รวมพลพรรคภาคีเครือข่ าย
เด็ก + เยาวชน +สื่อ

กองทัพมด

กิจกรรมกลุ่มสั มพันธ์
- ดูแลรายบุคคล
- กลุ่มบาบัด
- กิจกรรมกลุ่ม

รอบแรก ฟังข้ อมูล
รอบ 2 ทากิจกรรม
รอบ 3 ประเมิน/ติดตาม

ให้ สังเกตสิ่ งต่างๆ ระหว่างเป็ นผู้รับฟังดังต่อไปนี้
ดูวถิ ีชีวติ
การร่ วมกิจกรรม
พฤติกรรม
ทัศนคติ/ความรู้สึก

กินนอน พูดคุย
งาน , เล่น ตามวัย
พฤติกรรม ถดถอย, ,ปัญหาการนอน
มองลบ – มองบวก

กิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมรายคน
ส่ งต่อแพทย์ด่วน/ตามปกติ
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โดยสรุป ตารางประเมินตามตารางแล้วแบ่ งเป็ น 4 ระดับดังนี้
ระดับน้ อย
ระดับปานกลาง
ระดับมาก
ระดับมากที่สุด

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือรายบุคคล
ระบบบริ การสาธารณสุข/และติดตาม
พบจิตแพทย์ด่วน






บทบาทของกองทัพมด
1.
2.
3.
4.

ประเมินความเสี่ยง
รับฟัง เพือ่ พัฒนาสุ ขภาพจิต ทราบและประเมินความเสี่ยง
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เพื่อสะท้อนความรู้สึกที่ดี
การจัดการเป็ นระบบ โดยคัดแยกเพื่อจัดลาดับเพือ่ ช่ วยเหลือทั้ง 4 กลุ่ม

ข้ อหลีกเลี่ยงของพีเ่ ลีย้ งกองทัพมด
1.
2.
3.
4.

การบังคับให้เล่าเหตุการณ์
การเจาะลึกในประวัติส่วนตัวมากเกินไป
พูดว่าทุกอย่างดี ไม่มีปัญหา หรื อพูดในสิ่งที่นอกเหนือจากความสามารถ
การเปรี ยบเทียบ กล่าวโทษ
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ทักษะของกองทัพมดที่จาเป็ นการให้ ความช่ วยเหลือแก่ ผ้ปู ระสบภัย

1. มีทักษะการเป็ นผู้ฟัง 3 ระดับ
- ฟังอย่างเดียว อย่างตั้งใจ ไม่ขดั
- ฟังแล้วสะท้อนภาพเพื่อให้เล่าต่อ
- ฟังแล้วเติมประเด็น เพื่อให้ผเู ้ ล่าค้นพบทางออก
2. ทัศนคติเชิงบวก การค้นหาจุดแข็ง/จุดเด่ น เพือ่ สร้ างความรู้สึกที่ดี
ข้อปฏิบตั ิ

ปิ ยะวาจา
ความรัก 3 ระดับ

พูด
กอด
Visual สบตา เห็นใจ

Support system
เรื่ องปัจจัย 4/ความปลอดภัย

3. เป็ นผู้สังเกตที่ดี สังเกตปฏิกริ ิยาของเด็กที่แสดงออก ทั้งด้ านร่ างกาย อากัปกิริยา และสังคม
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10 ข้ อห้ ามเมือ่ นา้ ท่ วม
รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
สาหรับเจ้าของหมาและอาสาช่ วยหมา !! :(1) ห้ามล่ามคอเด็ดขาด เพราะอาจเป็ นการแขวนคอตายอย่างไม่ต้งั ใจ รวมถึงมิอาจหลีกหนี
ศัตรู เช่น งู ที่หนีน้ ามาได้
(2) ห้ามปล่อยให้หมาว่ายน้ าอยูต่ ลอด เพราะเป็ นไปไม่ได้เนื่องจากหมาหมดแรงจมน้ าได้
เช่นกัน
(3) ห้ามไล่จบั หมาที่ไม่รู้จกั ในสถานที่ไม่คุน้ เคย เพราะมีสิทธิถกู กัด และประสบอุบตั ิเหตุ
เช่น เหยียบสิ่งแหลมคม จมร่ องน้ า ฯลฯ
(4) ห้ามปล่อย หรื อเลี้ยงหมาไว้ใกล้สายไฟฟ้ า เพราะมันอาจกัดและเล่นยามว่าง ไม่มีอะไร
ทา จึงกัดแก้เครี ยดและถูกไฟช็อต
(5) ห้ามสัมผัสสิ่งปฏิกลู ขับถ่ายจากหมาโดยมือเปล่า เพราะสามารถรับเชื้อโรคได้ง่าย ควร
ใช้ถุงมือ หรื อครอบแล้วหยิบจับด้วยถุงพลาสติก ค่อยนาไปกาจัด
(6) ห้ามปล่อยหมาออกไปวิง่ ว่าย ท่อง ยา่ น้ าเล่น เพราะเสี่ยงต่ออุบตั ิเหตุการรับสารพิษ
และเชื้อโรคที่มากับน้ า
(7) ห้ามหมามิให้เล่น ไล่ สู้ กัด กิน สัตว์มีพิษทั้งหลาย เช่น งู คางคก ตะขาบ แมลงสาบ ฯลฯ
(8) ห้ามเลี้ยงหมาด้วยอาหารบูดเน่าเสีย หมดอายุ เช่นเดียวกับน้ ากินก็หา้ มกินน้ าที่ท่วมอยู่
เพราะเป็ นแหล่งเชื้อโรคและสารพิษ ต้องให้กินน้ าสะอาดเช่นเดียวกับเจ้าของ
(9) ห้ามทิ้งหมาไว้ตามลาพังกับผูท้ ี่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เช่น คนชรา คนป่ วย หรื อเด็ก
ทารก ฯลฯ เพราะมีโอกาสเสี่ยงต่ออันตรายจากการถูกทาร้าย
(10) ห้ามผูกลากจูงหมาไว้กบั ท้ายรถยนต์ หรื อเรื อยนต์ขณะอพยพขนย้าย เพราะหมาอาจ
หมดแรงจมน้ าตายได้ง่ายและช่วยไม่ทนั
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10 ข้ อเสนอแนะเมือ่ นา้ ท่ วม
สาหรับอาสาสมัครช่ วยหมาและนานาสัตว์ :(1) มีอุปกรณ์ป้องกันและช่วยชีวิตตัวเองที่เหมาะสม เช่น บ่วงจับหมา ถุงมือ รองเท้าบู๊ท
กรง สวิง เสื้อชูชีพ เรื อกูภ้ ยั ฯลฯ
(2) ศึกษาเส้นทาง ภูมิประเทศของสถานที่จะต้องเข้าช่วยหมาเพื่อรู้ทางหนีทีไล่ สิ่งกีดขวาง
ฯลฯ
(3) สัตว์แต่ละตัวควรอยูใ่ นที่แยกขังไม่ปล่อยรวมกันเพื่อมิให้ทะเลาะเบาะแว้ง กัดกัน และ
เพื่อให้จาแนกแหล่งที่มาได้ง่าย
(4) สัตว์ทุกตัวที่ช่วยเหลือมาต้องมีการทาเครื่ องหมายระบุตวั ให้ชดั โดยการใส่ปลอกคอ
ติดรหัสหมายเลข และใช้ไมโครชิพฉีดไว้ พร้อมกับบันทึกข้อมูลรายละเอียดสถานที่ไปช่วยรับตัวมา เพื่อว่า
จักได้นาคืนบ้านเดิมอย่างถูกต้องเมื่อน้ าลด
(5) หากเป็ นไปได้ อาสาสมัครช่วยหมา ช่วยสัตว์ทุกคนควรฉีดวัคซีนเรบีส์(โรคพิษสุนขั
บ้า) และป้ องกันบาดทะยักไว้ก่อน
(6) จัดเตรี ยมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลของคนและสัตว์ไปอย่างพร้อมเพรี ยงและผ่านการฝึ ก
วิธีใช้อย่างถูกต้องมาล่วงหน้า หากรู้จกั วิธีช่วยชีวิตบุคคลด้วยจักดีมาก
(7) หากพยายามจับสัตว์ดว้ ยวิธีใช้มือหรื อเครื่ องมือทัว่ ไปแล้วไม่สามารถทาได้ หรื อเป็ น
สัตว์ดุร้าย หรื อเป็ นสัตว์มีพิษ สัตว์ป่าละก็ควรเรี ยกผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะเรื่ องมาดาเนินการเพื่อความปลอดภัย
เช่น สัตวแพทย์เพื่อใช้ปืนยิงยาสลบ ฯลฯ
(8) ประชุมวางแผน แบ่งหน้าที่ของทีมงานก่อนเข้าช่วยเหลือสัตว์ในสถานที่ต่างๆโดยใช้
ข้อมูลเบื้องต้นมาประเมินก่อนลงมือ โดยควรมีแผนสารองเมื่อเกิดเหตุผดิ พลาดขึ้น
(9) มีการสื่อสาร ประสานงานกับแหล่งรองรับสัตวแพทย์ที่ช่วยเหลือไปแล้วอย่าง
เหมาะสม มิเช่นนั้นจะกลายเป็ นการช่วยให้พน้ ภัยน้ าแต่ไปเจอภัยอื่นอีก ดังที่ว่า “หนีเสือปะจระเข้” !
(10) ปฏิบตั ิต่อสัตว์ดว้ ยความเมตตา อ่อนโยน ละมุนละม่อม แต่แฝงไว้ดว้ ยความเข้มแข็ง
อดทน อย่าใช้อารมณ์โกรธ ฉุนเฉียวเข้าใส่ รวมถึงความสงบในขณะปฏิบตั ิเพื่อมิสร้างความตกอกตกใจแก่
สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีความหวาดระแวงอยูแ่ ล้ว
ทั้งนี้ให้ยดึ ถือความปลอดภัยของคน สัตว์ และทรัพย์สินเป็ นสาคัญ !
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ผลกระทบต่อสัตว์เลีย้ ง
1) โรคติดเชื้อหลังนา้ ลด ได้แก่ โรคติดเชื้อต่างๆที่เป็ นผลจากการแพร่ กระจายตามน้ า
และคัง่ ค้าง หลงเหลือ เปรอะเปื้ อนอยูต่ ามสถานที่ต่างๆ หรื อแหล่งน้ าขัง ซึ่งสัตว์อาจไปเหยียบ ยา่ เล่น สัมผัส
หรื อกิน ทาให้เกิดความเจ็บป่ วยตามมา เชื้อโรคเหล่านี้ได้แก่ กลุ่มของเชื้อแบคทีเรี ย เช่น เชื้อ อี.โคไล ทาให้
ท้องร่ วง ฯลฯ กลุ่มของปรสิตหรื อพยาธิ เช่น พยาธิไส้เดือน พยาธิปากขอ รวมถึงพยาธิหนอนหัวใจที่มียงุ ซึ่ง
เพิ่มจานวนมากเพราะเกิดจากแหล่งน้ าขังทัว่ ไป ฯลฯ
2) อุบัตเิ หตุ น้ าท่วมจะพัดเอาขยะต่างๆมาตกค้าง พร้อมกับโคลนเลน ทาให้มองไม่เห็น
เมื่อเหยียบยา่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ของมีคม เช่น เศษตะปู สังกะสี เศษแก้ว ฯลฯ เมื่อสัตว์เลี้ยงเหยียบยา่ ลงไปจึง
ถูกทิ่มตาจนเกิดบาดแผลและติดเชื้อง่าย ตลอดจนระบบไฟฟ้ าที่เกิดการลัดวงจร หรื อรั่วไหล เมื่อเข้าใกล้และ
สัมผัสก็จะถูกไฟฟ้ าดูดเอาได้ ฯลฯ
3) ขาดอาหาร เนื่องจากช่วงติดเกาะเพราะน้ าท่วม จนไม่ได้กินอาหารหรื อกินไม่เพียงพอ
ทาให้เกิดภาวะขาดอาหาร หรื อร่ างกายทรุ ดโทรมลงเพราะขาดสารอาหารที่จาเป็ นสาหรับร่ างกาย หรื อแม้แต่
น้ าก็ตาม น้ าท่วมน้ ามากแต่ไม่ได้กินน้ าก็มี เพราะสัตว์หลายๆตัวหวาดกลัวกระแสน้ า ไม่เคยพบเคยเห็นจึง
กลัวไม่กล้าลงมากินหรื อสัมผัส ตลอดจนน้ าที่สกปรกด้วย มันจึงขาดน้ าได้อย่างไม่น่าเชื่อ
วิธีลดอันตรายหรือป้องกันภัยที่ตามมาหลังนา้ ท่ วมก็คอื
1) หาที่อยูอ่ ย่างปลอดภัยให้แก่สตั ว์เลี้ยงของคุณ เพื่อมิให้ออกไปเพ่นพ่าน รวมถึงมีความ
สะอาดพอควรเป็ นการป้ องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน
2) จัดหาอาหารและน้ าให้กินอย่างเพียงพอเพื่อที่สตั ว์เลี้ยงจะได้ไม่พยายามออกไปหากินเอง
3) หากมีโอกาสควรพาสัตว์เลี้ยงไปตรวจร่ างกายและถ่ายพยาธิจากสัตวแพทย์
4) ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงออกไปวิ่งเล่นอย่างอิสระจนกว่าจะได้ทาความสะอาดและขจัดขยะ
มูลฝอยที่มากับน้ าในบริ เวณบ้านออกหมด
5) ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคทาความสะอาดกรงหรื อที่อยูข่ องสัตว์ก่อนจะนามาใช้ใหม่
ข้ อปฏิบัตกิ บั สัตว์เลีย้ งหลังนา้ ท่ วม
สัตว์ประเภท หมา เหมียว วิหค และสัตว์แปลกๆ เมื่อน้ าลดน้ าแห้ง สู่ภาวะปกติแล้วว่า ท่าน
เจ้าของควรทาอะไรบ้างเพื่อสุขภาพและความเป็ นอยูท่ ี่ปลอดโรคทั้งกายและใจ ดังนี้
(1) กรงหรื อคอกที่ใช้เลี้ยงสัตว์ ซึ่งเคยจมน้ าแช่น้ าขังอยูต่ อ้ งขัดล้าง ทาความสะอาด ใช้
น้ ายาฆ่าเชื้อโรคพ่นทิ้งไว้ และตากแดดให้แห้งก่อนนามาใช้
(2) พวกรังนก กุฎิที่นกเคยอยู่ ให้ตรวจดูว่าไม่มีสตั ว์เลื้อยคลาน แมลง และแมงที่มีพิษแอบ
ซ่อนอยูก่ ่อนนาไปใช้
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(3) ภาชนะใส่น้ า ให้อาหารต้องล้าง ขัดถูก และฆ่าเชื้อโรคเสียก่อน หากตากแดดทิ้งไว้สกั
ระยะก็จะดี จากนั้นจึงนามาใช้
(4) หมาที่แช่น้ า ท่องน้ า ว่ายน้ าเล่น หลังน้ าแห้งแล้ว ควรพาไปพบสัตวแพทย์ เพื่อถ่าย
พยาธิ และฉีดวัคซีนป้ องกันโรคเลปโตสไปโรซีส หรื อไข้ฉี่หนู ซึ่งมากับน้ า มันอยูใ่ นวัคซีนรวมกับไข้หดั
และตับอักเสบ
(5) สาหรับเจ้าเหมียว ให้รีบทาความสะอาดกะบะทราย หรื อสุขาเหมียว โดยเปลี่ยนทราย
หรื อวัสดุดูดซับโดยด่วน อย่าปล่อยทิ้งไว้ให้เป็ นที่สะสมของเชื้อโรค
(6) กรงนกที่ทาด้วยซี่ไม้ หรื อลวดตะข่ายเส้นเล็ก หากแช่น้ านานๆจะผุ หรื อเปื่ อยจนมิอาจ
ขังนกอยูต่ ่อไปได้ ควรเปลี่ยนใหม่ดีกว่า ก่อนนกจะหนีไป
(7) กรงที่อยูบ่ นพื้นดิน ควรเปลี่ยนดินใหม่เพื่อปลอดภัยจากการสะสมของเชื้อโรค และ
ตะกอนสารพิษอันตราย
(8) กาจัดแมลงพาหะเชื้อโรคที่แอบซ่อนตามที่ต่างๆให้หมดก่อนนาสัตว์เลี้ยงเข้าไปเลี้ยง
ในบริ เวณนั้นๆ
(9) สัตว์ที่เคยเปี ยกหรื อสัมผัสน้ าท่วมมาแล้ว ควรอาบน้ าทาความสะอาดร่ างกายใหม่อีก
ครั้งเมื่อน้ าลดแล้ว
(10) อาหารสัตว์ที่เป็ นอาหารสาเร็ จรู ป เช่น อาหารเม็ดของหมา แมว นก ธัญญพืชของนก
หนู กระต่าย ฯลฯ เมื่อเปิ ดถุงไว้แล้วหรื อถุงสัมผัสน้ าแม้ภายนอก มีโอกาสได้รับความชื้นในอากาศที่มีสูงเมื่อ
ช่วงน้ าท่วม จึงอาจก่อให้เกิดการเติบโตของเชื้อราในอาหารสัตว์เหล่านั้นได้เป็ นอย่างดี ซึ่งบางครั้งเราอาจ
สังเกตไม่พบ ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงของคุณ จึงมิควรนามาใช้ต่อ อย่าเสียดายครับ ทิ้งไป ซื้อ
ของใหม่ๆชัวร์ๆมาให้พวกเขากินดีกว่า
ฉะนั้นอย่ารี รอครับ เมื่อน้ าลดแล้วรี บหันมาดูแลสัตว์เลี้ยงของเราซะด้วย อย่าลืมเชียว !
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