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 การพฒันาทางด้านเศรษฐกิจสง่ผลให้เกิดปัญหาสิง่แวดล้อม

ถูกท�าลาย ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศทั่วโลก กล่าวคือ  

การพฒันาย่ิงรุดหน้าปัญหาคณุภาพสิง่แวดล้อมและภาวะมลพิษก็ย่ิง

ก่อตวัและทวีความรุนแรงมากย่ิงขึน้ ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่ง

ท่ีก�าลงัประสบกบัปัญหาดงักลา่วอยู่ในขณะนี ้ ทัง้นีเ้พราะการพฒันา

เศรษฐกิจในช่วงท่ีผ่านมาได้ให้ความส�าคัญกับความเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจ โดยการน�าเอาทรัพยากรธรรมชาตไิปใช้ประโยชน์ โดยมิได้

มีการวางแผนการจดัการท่ีเหมาะสมรองรับปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ ท�าให้

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหลืออยูมี่สภาพเสื่อมโทรมลง และปัญหาตา่งๆ 

ด้านสิง่แวดล้อมก็เพ่ิมขึน้ ปัญหาเหลา่นีส้ง่ผลกระทบตอ่ความเป็นอยู่

ของประชาชน ระบบนิเวศ รวมทัง้สง่ผลให้การเกิดสาธารณภยัมีความ

รุนแรงและหลากหลายมากย่ิงขึน้ แนวทางหนึ่งท่ีได้รับการยอมรับ

แล้วว่าจะช่วยบรรเทาความรุนแรง และลดความสญูเสียต่อชีวิตและ 

ทรัพย์สินของประชาชนได้ดีท่ีสุด คือการเตรียมความพร้อมในการ

ป้องกนัภยัให้กบัประชาชน

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้จัดท�าคู่มือ 

ฉบบันีข้ึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ประชาชนเตรียมพร้อมเผชิญภยัพิบตัิ

หลากหลายรูปแบบท่ีอาจเกิดขึน้ เพ่ือลดความสญูเสียของประชาชน 

ให้น้อยลง โดยเนือ้หาของคูมื่อดงักลา่วเก่ียวข้องกบัแนวทางการปฏิบตัติวั

ค�าน�า



ของบคุคล ครอบครัว ชมุชน ตลอดจนสงัคมสว่นรวมอยา่งเป็นระบบ 

ทกุขัน้ตอนครอบคลมุภยัพิบตัหิลากหลายรูปแบบท่ีอาจเกิดขึน้ ทัง้ภยัพิบตัิ

ตามธรรมชาต ิ(Natural Disaster) ภยัพิบตัเิทคโนโลยี (Technological 

Disaster) และภยัพิบตัซิบัซ้อน (Complex Disaster) เพ่ือให้ประชาชน 

ครอบครัว ชมุชน หรือสงัคมมีความปลอดภยั นอกจากนีย้งัมีบทเฉพาะ

ส�าหรับผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคม อาทิ ผู้ทพุพลภาพ ผู้ พิการทางสายตา 

และผู้ พิการทางการได้ยิน ได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิหากต้องประสบ 

ภยัพิบตั ิจงึหวงัวา่คูมื่อฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์อยา่งย่ิงในการลดความสญูเสยี

จากภยัพิบตัท่ีิอาจเกิดขึน้ในอนาคต

(นายฉตัรชยั พรหมเลศิ)

อธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
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 - เคร่ืองอุปโภคบริโภค เชน่ ข้าวสาร 

อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง น�า้ด่ืมสะอาดบรรจขุวด 

ยารักษาโรคท่ีสามารถใช้ได้อยา่งน้อย 3 - 4 วนั

 - ของใช้ที่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินชีวติ

ในระยะแรก เช่น ไฟฉายพร้อมถ่านแบบกนัน�า้ 

วิทย ุพร้อมถ่านส�ารอง ชดุปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

นกหวีด เทียนไข เชือก ถงุพลาสตกิสีด�า กระดาษ

ช�าระ ด่างทบัทิม สบู่ แปรงฟัน ยาสีฟัน เสือ้ผ้า

ส�ารอง เป็นต้น

	 นับวันภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดบ่อยครั้งจนกลายเป็น

เรื่องใกล ้ ตัวที่ทุกคนต ้องเตรียมพร ้อมรับมือ	 ถุงยังชีพ	 

จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะช่วยให้สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย	

จึงขอแนะประชาชนให้จัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งของจ�าเป็น 

ในถุงยังชีพ	ประกอบด้วย

ถุงยังชีพฉุกเฉิน...  
 พร้อมไว้เมื่อภัยมา
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 - เอกสำรส�ำคัญต่ำงๆ ให้เก็บ

ไว้ในถงุพลาสติกกนัน�า้ ได้แก่ บตัรประจ�าตวั

ประชาชน ทะเบียนบ้าน สตูบิตัร ส�าเนาเอกสาร

ท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพ เชน่ บตัรประกนัสงัคม  

กรมธรรม์ประกันชี วิต ภาพถ่ายของคน  

ในครอบครัว เป็นต้น พร้อมถ่ายส�าเนาไว้ 

หลายๆ ชดุ เพ่ือป้องกนัการสญูหาย

  ที่ ส�ำคัญ สิ่ งของเหล่ำนีต้้องบรรจุในกระเป๋ำที่ มี 

น�ำ้หนักเบำ พกพำสะดวก โดยจัดเก็บไว้ในที่ที่สำมำรถหยิบ 

ใช้งำนได้ง่ำย หม่ันตรวจสอบและเปล่ียนสิ่งของที่บรรจุ เพื่อป้องกัน

กำรหมดอำยุและเน่ำเสีย ท�ำให้ไม่สำมำรถน�ำมำใช้งำนได้ 

เม่ือเกดิเหตุฉุกเฉิน
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แนะน�าผู้ขับขี่เตรียมพร้อมก่อนเดินทางไกล
 การตรวจสอบรถให้พร้อมใช้งาน	 การเตรียมพร้อม 

ด้านสภาพร่างกาย	การตรวจสอบและเลอืกใช้เส้นทางท่ีปลอดภยั	

ถือเป็นหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่จะช่วยเพ่ิมความปลอดภัยในการ

เดินทาง	 เพื่อความปลอดภัยขอแนะผู้ขับขี่ให้เตรียมความพร้อม

ก่อนออกเดินทาง	ดังนี้ 

 ตรวจสอบสภาพรถ 

 ก่อนเดินทำง ตรวจสอบรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

โดยเฉพาะระบบเบรกให้สามารถหยดุรถได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ระบบ

สญัญาณไฟมีแสงไฟสอ่งสวา่งทกุดวง เติมลมยางรถยนต์ไมอ่อ่นหรือ

แข็งเกินไป รวมถงึ เตมิน�า้ในหม้อน�า้ และตรวจสอบน�า้มนัเบรกให้อยู่

ในระดบัท่ีก�าหนด หากตรวจพบความบกพร่องของเคร่ืองยนต์ให้น�ารถ 

ไปเข้าศูนย์บริการ เพ่ือซ่อมแซม

และแก้ไขในทนัที ตลอดจนจดัเตรียม

อปุกรณ์ส�าหรับใช้งานในยามฉกุเฉิน 

ไว้ประจ�ารถ เชน่ สายลากจงู สายพว่ง

แบตเตอร่ี ไฟฉาย ยางอะไหล ่เป็นต้น 

อบุัติเหตุทางถนน... 
ภัยจากการเดินทาง
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 ขณะเดินทำง หมั่นสังเกตสัญญาณความผิดปกติของ

รถยนต์ จะชว่ยให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อยา่งทนัทว่งที และลด

ความเสี่ยงตอ่การเกิดอบุตัเิหตุ

เตรียมพร้อมด้านสภาพร่างกาย 

 ก่อนเดนิทำง นอนหลบัพกัผอ่นให้เพียงพอ 

อย่างน้อย 8 ชัว่โมง งดเว้นการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี

สว่นผสมของแอลกอฮอล์หรือของมนึเมาทกุชนิด 

ไม่ทานยาท่ีมีฤทธ์ิกล่อมหรือกดประสาท เพราะ

จะท�าให้งว่งนอนจนเกิดอาการหลบัในขณะขบัข่ี 

 ขณะเดินทำง ปฏิบัติตามป้ายเตือน

และป้ายจราจรริมข้างทางอยา่งเคร่งครัด สวมใส่

อปุกรณ์นิรภยัทกุครัง้ไมว่า่จะเดนิทางใกล้หรือไกล 

เพ่ือลดอตัราการบาดเจ็บและเสยีชีวิตกรณีประสบ

อุบตัิเหตุ หากมีอาการง่วงนอน ควรจอดพกัรถ 

ในบริเวณท่ีปลอดภยั 

 ศึกษาสภาพเส้นทาง 

 ก่อนเดินทำง ตรวจสอบเส้นทางจราจรจากเว็บไซต์หรือ

สอบถามจากผู้ อ่ืน พร้อมท�าความเข้าใจ

เส้นทางอย่างละเอียด นอกจากจะช่วย 

ให้สามารถวางแผนการเดนิทางและเลือกใช้ 

เส้นทางท่ีปลอดภัยแล้ว ยังช่วยป้องกัน

อบุตัเิหตท่ีุเกิดจากความไมช่�านาญเส้นทาง

อีกด้วย
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 ขณะเดินทำง  หลีกเลี่ยงการขับรถ

ผ่านเส้นทางเสี่ยงต่างๆ เช่น ถนนท่ีมีสภาพช�ารุด  

น� า้ท่วมขัง  ห รืออยู่ ในระหว่างการก่อสร้าง  

เพราะจะเพ่ิมความเสีย่งตอ่การเกิดอบุตัเิหต ุให้เลีย่ง

ไปใช้เส้นทางอ่ืนท่ีปลอดภยั กรณีทศันวิสยัไมดี่ เชน่  

ฝนตกหนกั หมอกลงจดั เป็นต้น ควรจอดพกัรถ 

ในบริเวณท่ีปลอดภยั รอจนทศันวิสยัดีขึน้คอ่ยขบัรถตอ่ ท่ีส�าคญั ควรใช้

ความเร็วให้เหมาะสมกบัสภาพเส้นทางและทศันวิสยัในการเดนิทาง

 

ค�าแนะน�าในข้างต้นเป็นหลักพื้นฐานในการขับขี่อย่างปลอดภัย	

แต่หากผู้ขับขี่มองข้ามก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้
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เตือนผู้ขับขี่…..
เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ

ยิ่งขับรถเร็ว... ยิ่งเสี่ยงตาย 

 การขับรถด้วยความเร็วสูงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด

อบุตัเิหตทุางถนนในลกัษณะรนุแรง	โดยกว่า	3	ใน	4	ของอบัุตเิหตุ

เกดิจากการขบัรถด้วยความเร็วสูง	จงึมคี�าเตอืนเพือ่ลดความเสีย่ง

ต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ความเร็วสูง	ดังนี้

	 ปัจจัยเสี่ยง 

 การขบัรถเร็วท�าให้ผู้ขบัข่ีมีขอบเขตและระยะในการมองเหน็

เส้นทางลดลง เม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินจะไมมี่เวลาเพียงพอท่ีจะแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าได้อย่างทนัท่วงที หากผู้ขบัข่ีขบัรถด้วยความเร็วสงูและ 

เกิดอบุตัเิหต ุแรงปะทะจะเพ่ิมขึน้ตามความเร็ว ท�าให้มีอตัราการบาดเจ็บ

และเสียชีวิตสงูขึน้ 
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	 การป้องกันอันตรายจากการขับรถเร็ว 

 - ใช้ความเร็วไมเ่กิน 90 กม./ชม. เพราะเป็นอตัรา

ท่ีจะชว่ยให้ผู้ขบัข่ีสามารถหยดุรถได้อยา่งปลอดภยั เม่ือเกิด

เหตฉุกุเฉิน

  - ใช้ความเร็วเหมาะกบัสภาพถนน สภาพอากาศ 

และสภาพการจราจร โดยปฏิบตัิตามป้ายจ�ากดัความเร็ว 

ท่ีตดิริมข้างทาง ลดความเร็วลงกวา่ปกตเิม่ือขบัผา่นเส้นทาง

บริเวณชมุชน โรงเรียน ทางโค้ง และทางลาดชนั 

 - ไม่ใช้ความเร็วสูงในการขับรถช่วงโพล้เพล้  

ช่วงพลบค�่า และกลางคืน เพราะความมืด ท�าให้ระยะ 

การมองเหน็เส้นทางลดลง ผู้ขบัข่ีควรใช้ความเร็วให้สมัพนัธ์กบั

ระยะในการมองเหน็เส้นทาง หากมีสิง่กีดขวางจะได้สามารถ

หยดุรถได้ทนั 

 - กรณีขบัผา่นเส้นทางท่ีทศันวิสยัไมดี่  

เชน่ หมอกลงจดั ฝนตกหนกั ควนัไฟปกคลมุ เป็นต้น 

ให้ลดความเร็วในระดบัท่ีสม�่าเสมอและสามารถ

ควบคุมรถได้ หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้สามารถ

หยดุรถได้อยา่งปลอดภยั
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 กว่าร้อยละ	 50	 ของอุบัติเหตุทางถนนเกิดจากการ 

เมาแล้วขับ	 โดยเฉพาะในช่วงหลังเท่ียงคืนไปแล้ว	 กว่า	 1	 ใน	 10	 

ของคนขับรถบนท้องถนนเป็นผู้ที่ดื่มสุราจนขาดสติสัมปชัญญะ 

เพ่ือลดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ	 ขอแนะน�าวิธีหลีกเลี่ยง

อันตรายจากผู้ขับรถที่เมาสุรา	ดังนี้

 ปัจจยัเส่ียง

 เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีฤทธ์ิกดประสาท 

ท�าให้ความสามารถในการขบัข่ีและการมองเหน็

เส้นทางลดลง ไม่สามารถตดัสินใจแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง การตอบสนองต่อ

เหตกุารณ์ฉกุเฉินช้ากวา่ปกต ิ8 เทา่ จงึเพ่ิมความเสีย่ง

ตอ่การเกิดอบุตัิเหตทุางถนนรุนแรงกวา่ปกต ิ

เมาแล้วขับ 
เสี่ยงอุบัติเหตุรุนแรง 
เสี่ยงตายเพิ่มขึ้น
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 วธีิป้องกันอุบตัเิหตุจำกกำรเมำแล้วขับ

 หากต้องขบัรถ ห้ามด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์

อย่างเด็ดขาด ควรให้เพ่ือนท่ีไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

เป็นผู้ขบัแทน หรือใช้บริการรถแทก็ซ่ี รถโดยสารสาธารณะ

 กรณีไม่มีเพ่ือนร่วมทาง ควรรอจนสร่างเมาก่อน

จึงขับรถ หรือหาท่ีจอดพักรถในบริเวณท่ีปลอดภัย เช่น  

จดุพกัรถริมทาง สถานีบริการน�า้มนั เป็นต้น

 

 วธีิหลีกเล่ียงอันตรำยจำกผู้เมำแล้วขับ

หากสังเกตพบผู้ ร่วมใช้เส้นทางมีลักษณะ 

การขบัข่ีท่ีผิดปกต ิเชน่ ขบัคร่อมเลนตลอดเวลา  

ขับรถส่ายไปมา เป็นต้น ให้ชะลอความเร็ว  

เว้นระยะหา่งจากรถคนัดงักลา่วให้มากกวา่ปกต ิ

ถ้ารถคนัดงักลา่วอยู่ด้านหลงั ควรขบัชิดซ้าย 

และลดความเร็วลง เพ่ือให้รถคันดังกล่าว 

ขบัแซงไปก่อน 

 หากขบัรถผา่นสีแ่ยกท่ีมีสญัญาณไฟจราจร 

ในช่วงกลางคืน ควรชะลอความเร็ว และ 

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ไมมี่รถว่ิงผา่น เพราะอาจ

มีผู้ ขับข่ีท่ีเมาสุราขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดง 

ท�าให้เกิดอบุตัเิหตไุด้
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 การขบัรถตดิต่อกันเป็นเวลานาน 

อาจท�าให ้ผู ้ขับขี่ เกิดอาการหลับใน	 

ซึง่การหลบัในถือเป็นสาเหตุส�าคญัทีท่�าให้

เกิดอุบัติเหตุทางถนน	 แต่เน่ืองจาก

ปัจจุบันยังไม่มีเครื่องตรวจวัดอาการ

ง่วงนอน	ท�าให้ไม่สามารถเก็บรวบรวม

เป็นสถติอิบุตัเิหตุทางถนนได้	เพือ่ความ

ปลอดภัย	 ขอแนะวิธีป้องกันและแก้ไข

กรณมีีอาการง่วงนอนในขณะขับรถ	ดงันี ้

 ปัจจยัเส่ียง 

 คนหลับในเป รียบเสมือน 

คนหูหนวก ตาบอด ชั่วขณะ โดยผู้ ขับข่ี 

มกัเกิดอาการหลบัในแบบไม่รู้ตวั หากวบูหลบั 

เ พียง 3 –  5 วินาที  จะท�าให้รถ ว่ิง 

โดยปราศจากการควบคุมเป็นระยะทาง

กวา่ 100 เมตร จงึเสี่ยงตอ่การเกิดอบุตัเิหตุ

ร้ายแรง 

ง่วงขับหลับใน...
ป้องกันได้ด้วยตนเอง
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 วธีิป้องกันอำกำรหลับใน 

 ก่อนเดนิทำง นอนหลบัพกัผอ่น

ให้เพียงพออยา่งน้อย 7 - 8 ชัว่โมง งดเว้น

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะผู้ ท่ีอดนอน  

เพราะจะกระตุ้ นให้เกิดอาการหลับใน 

อยา่งฉบัพลนั ไมท่านยาท่ีมีฤทธ์ิกดประสาท เชน่ 

ยาแก้แพ้ ยาลดน�า้มกู เป็นต้น เพราะจะท�าให้มีอาการงว่งนอนในขณะขบัข่ี

 ขณะเดินทำง ปรับท่านัง่ให้ถูกต้อง ไม่นัง่ขบัในลกัษณะ 

กึ่งนอนขับ จะช่วยให้ร่างกายเกิดการต่ืนตัวมากขึน้ วางแผนก่อน 

เดินทางไกล โดยเลือกช่วงเวลาในการ 

เดนิทางท่ีเหมาะสม มีเพ่ือนร่วมเดนิทาง 

เพ่ือชวนพดูคยุหรือผลดัเปลีย่นกนัขบัรถ 

ตลอดจนหลีกเลี่ยงการขบัรถตดิตอ่กนั

เป็นเวลานาน เพราะจะท�าให้ร่างกาย

ออ่นเพลียจนเกิดอาการหลบัใน

 วธีิแก้ไขกรณีมีอำกำรง่วงนอน 

 - หยดุพกัรถทกุระยะ 150 กิโลเมตร

หรือทุก 2 ชั่วโมง ในบริเวณท่ีปลอดภัย เช่น  

ป๊ัมน�า้มนั จดุพกัรถริมทาง เพ่ือพกัหลบัปรับเปลีย่น

อิริยาบถจะชว่ยคลายอาการงว่งนอนลงได้

 - หากมีอาการง่วงนอน แต่ไม่สามารถหาท่ีหยุดพักรถ 

ท่ีปลอดภยัได้ ให้เปิดหน้าตา่งรถ เพ่ือให้แรงลมปะทะใบหน้า เปิดเพลงดงัๆ 

จงัหวะเร็วๆ และร้องเพลงคลอตาม ด่ืมน�า้ จิบกาแฟ ทานของขบเคีย้ว 

ใช้เลบ็จิกปลายนิว้ก้อย จะชว่ยให้ตาสวา่งชัว่คราว จากนัน้เม่ือหาท่ีจอด

พกัรถได้แล้วจงึคอ่ยพกัหลบัสกัครู่จนรู้สกึสดช่ืนขึน้ จงึคอ่ยขบัรถตอ่

DRUGS

ÂÒá¡ŒäÍ
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 แม้โทรศพัท์มอืถือจะเป็นอปุกรณ์ทีช่่วยเพิม่ความสะดวก

สบายในการติดต่อสื่อสาร	 แต่การใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ 

จะเพิม่ความเสีย่งสงูต่อการเกดิอบุตัเิหตทุางถนน	เพ่ือความปลอดภัย 

ขอแนะวิธีป้องกันอุบัติเหตุจากการโทรแล้วขับ	ดังนี้ 

 ปัจจยัเส่ียง

  การคยุโทรศพัท์จะท�าให้ผู้ขบัข่ีเสียสมาธิ มีปฏิกิริยาโต้ตอบ

และการตดัสนิใจแก้ไขปัญหาเม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินช้ากวา่ปกต ิ0.5 วินาที 

รวมทัง้ยงัสง่ผลตอ่การมองเหน็ป้ายสญัลกัษณ์ ป้ายจราจร ป้ายบอกทาง  

(Inattention Blindness) แม้จะมองเห็นป้ายแต่ก็ไม่สามารถจดจ�า 

รายละเอียดของป้ายได้ 

โทรไม่ขับ .... 
ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ
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 วธีิป้องกันอุบตัเิหตุจำกกำรโทรศัพท์ขณะขับรถ

 - หลีกเลี่ยงการใช้โทรศพัท์เคลื่อนท่ีขณะขบัรถ 

เพราะแม้สายตาของผู้ขบัข่ีจะจ้องอยู่ท่ีถนน แต่ก็เสมือน 

มองไม่เห็นเส้นทาง เน่ืองจากสมาธิของคนขับอยู่ ท่ี 

บทสนทนาทางโทรศพัท์ เม่ือเกิดเหตฉุกุเฉิน จงึไมส่ามารถ

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทนัที ท�าให้เพ่ิมความเสีย่งตอ่การ 

เกิดอบุตัเิหตุ

 - ใช้อปุกรณ์เสริมส�าหรับการสนทนาทางโทรศพัท์

เคลื่อนท่ี เชน่ แฮนด์ฟรี บลทูธู หรือให้เพ่ือนท่ีร่วมเดนิทาง

ไปด้วยรับโทรศพัท์แทนจะปลอดภยัมากกว่า เพราะหาก 

ผู้ขบัข่ีใช้มือถือโทรศพัท์ จะเหลอืมือจบัพวงมาลยัเพียงข้างเดียว 

เม่ือเกิดเหตฉุกุเฉิน จึงไม่สามารถหกัหลบสิ่งกีดขวางได้ทนั 

อยา่งไรก็ตาม แม้จะใช้อปุกรณ์เสริมในการพดูคยุโทรศพัท์ 

ผู้ขบัข่ีก็ไมค่วรคยุโทรศพัท์เกิน 5 นาที 

 - หากไมมี่อปุกรณ์เสริมส�าหรับการสนทนาหรือ 

ไม่มีเ พ่ือนรับโทรศัพท์แทน ควรหาท่ีจอดรถริมทาง  

ในบริเวณท่ีปลอดภยัแล้วคอ่ยคยุโทรศพัท์ 

 



14 คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ

 แม้อุปกรณ์นิรภัยจะเป ็นอุปกรณ์ที่ช ่วยลดอัตรา 

การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน	 แต่หากใช้งานอย่าง 

ไม่ถูกวิธ	ีก็อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้	เพื่อความปลอดภัย	

ขอแนะวิธีใช้อุปกรณ์นิรภัยอย่างถูกต้อง	ดังนี้

ใช้อุปกรณ์นิรภัยถูกวิธี.... 
ลดอันตราย 
ลดเสี่ยงตายจากอุบัติเหตุ
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 เขม็ขัดนิรภยั 

 ในกรณีท่ีประสบอุบตัิเหตุ เข็ดขดันิรภยัจะท�าหน้าท่ีฉุดรัง้ 

ผู้ประสบเหตมิุให้กระเดน็ออกนอกรถและป้องกนัศีรษะ ล�าตวัมิให้พุง่

กระแทกกบัอปุกรณ์ตา่งๆ ภายในรถ จงึชว่ยลดอตัราการบาดเจ็บสาหสั

และเสียชีวิต 

 กำรคำดเขม็ขัดนิรภยัที่ถูกต้อง 

  คนทั่วไป ปรับเบาะนัง่ให้พอดี 

เพ่ือให้สายเข็มขัดแนบชิดล�าตัว โดยคาด

ทาบกระดูกเชิงกราน สะโพก ในระดับต�่า

กวา่เข็มขดัธรรมดา พาดผา่นหน้าอก กระดกู

ไหปลาร้าและหวัไหล่ พร้อมจัดสายเข็มขัด 

ให้กระชบั ไมพ่ลกิ บดิ งอ หรือหยอ่น เพราะหาก

ประสบอบุตัิเหตจุะไมส่ามารถเหน่ียวรัง้ล�าตวัของผู้ประสบเหต ุ ท�าให้

ได้รับอนัตราย มากขึน้ 

8

4

  สตรีมีครรภ์ ให้เข็มขัดส่วนล่าง 
พาดผ่านหน้าตกั ขาทัง้สองข้าง และอยู่ระหว่าง
กึง่กลางของลิน้ป่ี ในระดบัต�า่กวา่ครรภ์และหา่งจาก
สะโพกมากท่ีสดุ ห้ามคาดผ่านบริเวณหน้าท้อง
โดยตรง เพราะหากประสบอบุตัเิหตจุะเป็นอนัตราย 
ตอ่เด็กในครรภ์ ให้ใช้หมอนใบเลก็รองท่ีหน้าท้อง
ส่วนล่างก่อนคาดเข็มขัดนิรภัย จะช่วยลดแรง

กระแทกได้ 
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 ข้อควรระวังในกำรใช้เขม็ขัดนิรภยั

 1. ห้ามคาดพาดชิดล�าคอ เน่ืองจากอาจถกู

สายเข็มขดันิรภยัรัดคอจนขาดอากาศหายใจเสียชีวิต

 2. ห้ามคาดพาดวัตถุมีคมและของแข็ง 

ท่ีแตกหกังา่ย เพ่ือป้องกนัอนัตรายกรณีประสบอบุตัเิหต ุ

 3. ห้ามคาดไว้ใต้วงแขน เพราะหากประสบ

อบุตัเิหตจุะท�าให้ซ่ีโครงหกั

 4. ห้ามให้เด็กเล็กคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ ใหญ่ เพราะไม่

สามารถปกป้องเดก็จากการถกูกระแทกหรือหลดุออกนอกตวัรถ รวมถงึ

ยงัท�าให้เดก็ได้รับอนัตรายจากถงุลมนิรภยั

 5. ห้ามคาดพาดตวัเด็กในขณะอุ้มเด็กนั่งตกั เพราะหาก

ประสบอบุตัเิหต ุจะได้รับบาดเจ็บรุนแรงทัง้สองคน 

 เบำะน่ังนิรภยั 

 เหมาะส�าหรับเดก็อายตุ�่ากวา่ 11 ปี โดยให้ยดึเบาะนัง่นิรภยั

ไว้บริเวณกึง่กลางของเบาะหลงั เพราะเป็นจดุท่ีปลอดภยัท่ีสดุ รวมถงึ

เลือกใช้ให้เหมาะสมกบัวยัของเดก็ ดงันี ้

 - เดก็แรกเกิด – 1 ปี (น�า้หนกัน้อยกวา่ 10 กก.) 

ให้ใช้เบาะนัง่นิรภยัแบบหนัไปด้านหลงัรถ 

 - เดก็อาย ุ 1 – 5 ปี (น�า้หนกั 10 – 18 กก.)  

ให้ใช้เบาะนัง่นิรภยัแบบหนัไปด้านหน้ารถตามปกต ิ

 - เดก็อาย ุ5 – 10 ปี (น�า้หนกั 18 – 28 กก.) 

ให้ใช้เบาะนั่งนิรภัยแบบท่ีนั่งเสริม เพ่ือยกตัวเด็ก  

ให้สงูพอท่ีจะคาดเข็ดขดันิรภยัได้ 
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 กรณีไม่มีเบำะน่ังนิรภยั

 ควรให้เด็กนั่งบริเวณเบาะหลังรถค่อนไปทางใดทางหนึ่ง  

ห้ามมิให้เด็กนัง่เบาะหน้า หากจ�าเป็นต้องเลื่อนเบาะไปทางด้านหลงั 

ให้มากท่ีสดุ เพ่ือออกหา่งจากคอนโซลรถและกระจก

หน้ารถ ห้ามมิให้เด็กนั่งหรือยืนชิดแผงหน้าปัด

หรือนัง่ตกัผู้ โดยสารท่ีนัง่ด้านหน้ารถ เพราะหาก

ประสบอบุตัิเหตเุด็กจะได้รับอนัตรายทัง้จากแรง

กระแทกของถงุลมนิรภยัและรถยนต์ ท�าให้มีโอกาส

เสียชีวิตมากขึน้ 

 

 หมวกนิรภยั

 การสวมหมวกนิรภยัท่ีได้มาตรฐานอยา่งถกูวิธี 

จะชว่ยป้องกนัการบาดเจ็บรุนแรงท่ีศีรษะได้ถงึ ร้อยละ 70 

และป้องกนัการเสียชีวิตได้ถงึร้อยละ 40

 กำรเลือกใช้หมวกนิรภยั

 - ใช้หมวกนิรภยัแบบเต็มใบท่ีมีขนาดพอดีกบั

ศีรษะ มีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานอตุสาหกรรม (มอก.) 

ก�ากบั ไมใ่ช้หมวกนิรภยัท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ศีรษะ เพราะหาก

ประสบอบุตัเิหต ุหมวกจะหลดุออกจากศีรษะได้ 

 - เลอืกใช้หมวกท่ีมีสสีนัสดใสหรือสสีวา่ง จะชว่ย

ให้สงัเกตเหน็อยา่งชดัเจนในระยะไกล 

 - ห้ามน�าหมวกท่ีเคยประสบอุบัติเหตุหรือถูกกระแทก 

อย่างรุนแรงมาใช้งาน และเปลี่ยนหมวกนิรภัยใบใหม่ทุกๆ 5 ปี หรือ 

ตรวจพบวา่หมวกอยูใ่นสภาพช�ารุด และหมดอายกุารใช้งาน 
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 กำรสวมหมวกนิรภยัอย่ำงถูกวธีิ 

 - สวมหมวกนิรภยัตรงๆ บนศีรษะ ไมเ่อียงไปทางใดทางหนึง่ 

ปรับสายรัดคางให้กระชบัใต้คาง สายรัดข้างไม่บิดหรือหย่อน และมี

ความแนน่หนาเพียงพอท่ีหมวกจะไมห่ลดุออกจากศีรษะหรือเลื่อน

เปลี่ยนต�าแหนง่ได้งา่ย 

 วธีิดแูลหมวกนิรภยั

  - ระวังอย่าให้หมวกนิรภัยกระแทกพืน้หรือของแข็ง 

อยา่งรุนแรง เพราะโฟมจะยบุตวัและเกิดรอยร้าว ท�าให้ประสทิธิภาพ

ในการรองรับแรงกระแทกลดลง

 - ไม่เก็บหมวกนิรภยัไว้ในบริเวณใกล้แหล่งความร้อนหรือ

กลางแจ้งเป็นเวลานาน ห้ามน�าทินเนอร์ เบนซนิ น�า้ยาเคลอืบสรีถยนต์

มาเช็ดท�าความสะอาดหมวกนิรภยั เพราะอาจท�าให้โฟมด้านในละลาย 

สง่ผลให้หมวกนิรภยัเสื่อมสภาพเร็วขึน้

 

 ไม่ว่าจะเดินทางเป็นระยะทางใกล้หรือไกล	 ทุกครั้งที่ขับขี่

และโดยสารยานพาหนะ	ต้องใช้อปุกรณ์นิรภยัให้ถกูต้อง	เหมาะสม 

และถูกวิธีเสมอ 
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 ก่อนออกเดินทางและหลังกลับ 

จากการเ ดินทางไกล	 ผู ้ ขับขี่ ควร 

ตรวจสอบรถให้อยู่ในสภาพปลอดภัยและ

พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	โดยปฏิบัติ	ดังนี้ 

 ยำงรถยนต์ ตรวจสอบสภาพยาง 

โดยสงัเกตหน้ายางมิให้มีรอยแตก รอยปริ หรือ

รอยปดูบวม ดอกยางไมส่กึหรอ ร่องยางลกึ พร้อมทัง้

เตมิแรงดนัลมยางให้อยูใ่นระดบัท่ีก�าหนด 

ความพร้อมของสภาพรถ
ตรวจรถให้พร้อมก่อนเดินทาง....
ห่างไกลอุบัติเหตุ
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 เคร่ืองยนต์ ตรวจสอบน�า้มนัคลทัซ์ น�า้มนั

เคร่ือง น�า้มนัเบรก น�า้มนัเกียร์ให้อยูใ่นระดบัท่ีก�าหนด 

ไม่ร่ัวไหลหรือลดระดบัผิดสงัเกต หากพบสิ่งผิดปกติ

ภายในห้องเคร่ือง เชน่ ระดบัน�า้หลอ่เยน็พร่อง สายพาน

สกึหรอ ทอ่ยางหม้อน�า้แตก หม้อน�า้ร่ัว เป็นต้น ให้น�ารถ

ไปตรวจสอบหาสาเหตุและซ่อมแซมในทนัที จะช่วย

ป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงท่ีเกิดจากความไม่สมบูรณ์ 

ของสภาพเคร่ืองยนต์

 แบตเตอร่ี ตรวจสอบระดับน�า้ในหม้อน�า้

แบตเตอร่ี หากน�า้แห้งจะท�าให้รถสตาร์ทไมต่ดิ ไมเ่ตมิน�า้ 

มากเกินไป เพราะจะท�าให้ประสิทธิภาพการท�างาน 

ของแบตเตอร่ีลดลง 

 ระบบเบรก ตรวจสอบระดบัน�า้มนัเบรกและ

ผ้าเบรก หากตรวจพบความผิดปกตขิองระบบเบรก เชน่ 

เหยียบแป้นเบรกไม่ลง มีเสียงดงัขณะหยดุรถ เบรกรถ

แล้วรถไมห่ยดุในระยะท่ีก�าหนดหรือเสยีการทรงตวั เป็นต้น 

ให้น�ารถไปเปลี่ยนผ้าเบรกใหม ่
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 ระบบสัญญำณไฟ ตรวจสอบสัญญาณไฟ 

ให้แสงไฟสอ่งสวา่งทกุดวง หากหลอดไฟขาด หรือสญัญาณ

ไฟช�ารุด ให้เปลี่ยนใหม ่พร้อมเช็ดท�าความสะอาดโคมแก้ว

ครอบสญัญาณไฟให้แสงไฟสอ่งสวา่งได้มากขึน้ 

 ระบบใบปัดน�ำ้ฝน หากตรวจพบเนือ้ยางใบปัด

น�า้ฝนแข็ง แห้งกรอบหรือหลดุร่อน และเม่ือเปิดใช้งานแล้ว  

กวาดน�า้ฝนไม่สะอาด กระจกมีรอยขุ่นมัว หรือเป็นเส้น  

ให้เปลี่ยนใบปัดน�า้ฝนใหม ่

 อุปกรณ์ฉีดกระจก ถังน�า้ฉีดกระจกไม่มีรอย 

ร่ัวซึม สายยางน�า้ฉีดกระจกไม่มีรอยฉีกขาด หัวฉีดน�า้ 

ไมอ่ดุตนั และตรวจสอบระดบัน�า้ในถงัน�า้ฉีดกระจกมิให้น�า้พร่อง 

พร้อมเตมิน�า้ยาเช็ดกระจกหรือแชมพสูระผมลงในน�า้ฉีดกระจก 

จะชว่ยขจดัคราบสกปรกได้ดีขึน้
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 อุปกรณ์ฉุกเ ฉินประจ�ารถ 

เป็นเครื่องมือส�าคัญที่ช่วยแก้ไขปัญหา 

เฉพาะหน้ากรณีรถเสีย	 เจ้าของรถ 

ควรจัดเตรยีมอปุกรณ์ฉกุเฉนิไว้ประจ�ารถ

ดังนี้

พกอุปกรณ์ฉุกเฉินติดรถ.... 
เพิ่มความปลอดภัย
ในการเดินทาง
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 แม่แรง ประแจขันล้อ และยำงอะไหล่ 

ใช้ส�าหรับเปลี่ยนยางรถยนต์ ซึ่ง เ จ้าของรถ 

ควรตรวจสอบยางอะไหล่ใ ห้อยู่ ในสภาพ 

พร้อมใช้งานอยูเ่สมอ

 สำยพ่วงแบตเตอร่ีรถยนต์  

ใช้ส�าหรับกรณีแบตเตอร่ีเสือ่มสภาพ ด้วยการ

ต่อพ่วงขัว้แบตเตอร่ีกบัรถคนัอ่ืน ให้ขัว้บวก

ตอ่กบัขัว้บวก และขัว้ลบตอ่กบัขัว้ลบ 

   ถงัดบัเพลิงขนำดเล็ก 

ใช้กรณีเกิดเพลิงไหม้รถท่ีไม่รุนแรง โดยยึดติดให้แน่นไว้ใน

ต�าแหนง่ท่ีหยิบใช้งานได้สะดวก ไมว่างไว้ใต้เบาะท่ีนัง่คนขบั 

เพราะอาจกลิง้ไปตดิแป้นเบรกและคนัเร่ง ก่อให้เกิดอบุตัเิหตไุด้

   ไฟเตอืนระวัง สำมเหล่ียมสะท้อนแสง ใช้ส�าหรับ

กรณีรถยนต์ขดัข้องและต้องจอดริมข้างทาง 

ในช่วงกลางคืน ในการใช้งานให้วางไว้ใน

ต�าแหนง่ท่ีผู้ ใช้เส้นทางรายอ่ืนมองเหน็ได้

อย่างชดัเจนในระยะไกล จะได้เพ่ิมความระมดัระวงั

และเปลี่ยนชอ่งทางรถได้ทนั



24 คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ

 ชุดอุปกรณ์ลำก พ่วง จูง 

เช่น เชือก ลวดสลงิ เป็นต้น ส�าหรับใช้

ลากจงูกรณีรถเสียหรือประสบอบุตัิเหต ุ

โดยให้ผูกไว้กับส่วนท่ีแข็งแรงท่ีสุด 

ของโครงสร้างรถ 

 นอกจากนี้	 ผู้ขับขี่ควรน�าไฟฉาย	 และชุดปฐมพยาบาล

เบื้องต้นติดรถไว้	 รวมถึงตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินประจ�ารถ 

ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	 และศึกษาวิธีใช้งานอุปกรณ์ฉุกเฉิน

แต่ละชนิด	 จะได้สามารถน�ามาใช้งานและแก้ไขสถานการณ์กรณี

เกิดเหตุฉุกเฉินในเบื้องต้น 
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ติดตั้ง – ดูแล
รถใช้ก๊าซถูกวิธี 
ลดเสี่ยงถังระเบิด 
เพลิงไหม้รถ
 แม้ก๊าซ	LPG	และ	NGV	จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ ใช้

รถในยุคน�้ามันแพง	แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้จากการ

ติดตั้งและดูแลรถใช้ก๊าซไม่ถูกวิธี	 เพื่อความปลอดภัย	 ขอแนะวิธี

ติดตั้ง	ดูแลและใช้รถระบบก๊าซ	ดังนี้

 กำรตดิตัง้ระบบก๊ำซในรถยนต์

 ติดตัง้ก๊าซกบัสถานบริการท่ีได้มาตรฐาน มีวิศวกรควบคมุ

การติดตัง้ ไม่ติดตัง้ แก้ไข ดัดแปลงอุปกรณ์ ท่ีเก่ียวกับระบบก๊าซ 

ด้วยตนเอง เลอืกใช้อปุกรณ์และถงัก๊าซท่ีเป็นของใหม ่มีเคร่ืองหมายรับรอง

มาตรฐานอตุสาหกรรม และใช้ส�าหรับตดิตัง้ในรถยนต์เทา่นัน้ 
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 กำรดแูลและใช้รถก๊ำซ

 - ตรวจสอบถงัก๊าซให้อยูใ่น

สภาพสมบรูณ์ หมัน่ใช้น�า้สบูต่รวจสอบ 

รอยร่ัวซึมของก๊าซตามข้อต่อต่างๆ  

หากพบรอยร่ัวซึมให้น�ารถไปให้ช่าง 

ผู้ช�านาญการตรวจสอบแก้ไข 

 - เติมก๊าซจากศูนย์บริการ 

ท่ีได้มาตรฐาน ไม่เติมก๊าซเกินแรงดัน

และความจขุองถงัก๊าซ เพราะจะท�าให้  

ถงัก๊าซเสือ่มสภาพและเสีย่งตอ่การระเบดิ

 - จอดรถในบริเวณท่ีอากาศถ่ายเทสะดวก หากจอดรถทิง้ไว้

เป็นเวลานานให้ปิดวาล์วท่ีถงัก๊าซ เพ่ือป้องกนัระบบวาล์วไฟฟ้าท�างาน

บกพร่อง ท�าให้เกิดการระเบดิหรือเพลงิไหม้ 

 กำรปฏบิตักิรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 

 - กรณีก๊าซร่ัวไหล ให้รีบออกหา่งจากรถ และ

ห้ามกระท�าการใดๆ ท่ีท�าให้เกิดประกายไฟในบริเวณ 

ท่ีเกิดเหต ุเพราะจะท�าให้เกิดการระเบดิและ

เพลงิไหม้รถได้

 - กรณีเกิดอุบัติเหตุ ให้น�า

รถจอดริมข้างทาง ดบัเคร่ืองยนต์พร้อมดงึ 

กุญแจรถออก ปิดวาล์วท่ีหัวถัง ก๊าซ  

พร้อมโทรแจ้งหนว่ยฉกุเฉิน 
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 - กรณีเพลิงไหม้รถ โทรแจ้ง

หน่วยฉุกเฉิน หากเพลิงไหม้เล็กน้อย 

ให้ใช้ถังดบัเพลิงฉีดพ่นบริเวณต้นเพลิง 

หากเพลงิลกุลามอยา่งรวดเร็วให้ออกหา่ง

จากรถโดยเร็วท่ีสดุ

 

 - หลงัประสบอบุตัเิหต ุผู้ขบัข่ี

ควรเปลี่ยนไปใช้ระบบน�า้มัน และ 

รีบน�ารถไปตรวจสอบระบบก๊าซกับ 

สถานบริการ เน่ืองจากถงัก๊าซอาจได้รับ

การกระทบกระเทือน จนก๊าซเกิดการ

ร่ัวไหล และเพลงิไหม้รถได้
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 สภาพถนนถือเป็นปัจจยัส�าคญัทีส่่งผลต่อความปลอดภัย

ในการเดินทาง	 โดยเฉพาะการขับผ่านเส้นทางท่ีไม่ปลอดภัย	 

จะเพิม่ความเส่ียงต่อการเกดิอบุตัเิหตทุางถนน	เพือ่ความปลอดภยั 

ขอแนะวิธีขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยงอย่างปลอดภัย	ดังนี้

 ถนนเปียกล่ืน

 ลดความเร็วให้อยูใ่นระดบั

ท่ีสามารถควบคมุรถได้ เว้นระยะหา่ง

จากรถคนัอ่ืนให้มากกว่าปกติ ค่อยๆ 

เหยียบเบรกเพ่ือหยดุรถห้ามเหยียบเบรก

กะทันหัน จะท�าให้ล้อล็อคส่งผลให้ 

รถเสียหลกัพลกิคว�่าได้
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แนะเทคนิคขับรถ
ผ่านเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุ
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 ถนนช�ำรุด เป็นหลุมบ่อ

 ยดึพวงมาลยัให้มัน่ หากจะหยดุรถ 

ให้แตะเบรกเบาๆ เพ่ือชะลอความเร็วรถ 

จะชว่ยให้ลดแรงสะบดัของพวงมาลยัและ

ตวัรถท่ีท�าให้รถเสยีหลกั สง่ผลให้รถทรงตวั

ได้ดีขึน้

 เส้นทำงที่ก�ำลังก่อสร้ำงหรืออยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุง

 ปฏิบตัติามป้ายเตือนและลกูศรบอกทาง

อย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่างให้เหมาะสม 

และเผ่ือระยะการเบ่ียงล�า้ของช่องทาง  

เพ่ือหลกีเลีย่งการเบ่ียงหลบในระยะกระชัน้ชิด  

รวมถึงระมัดระวังเศษวัสดุก่อสร้างหรือ 

แผงกัน้จราจรท่ีอาจกีดขวางเส้นทางเดินรถ 

จะชว่ยป้องกนัการเฉ่ียวชนท�าให้เกิดอบุตัเิหตุ

ร้ายแรงได้

 ทำงแยกที่ไม่มีสัญญำณไฟ 

 ชะลอความเร็ว มองด้านซ้ายและขวา 

อย่างรอบคอบจนแน่ ใจว่า ไม่ มี รถ ว่ิงผ่าน  

คอ่ยขบัรถผา่นทางแยก ห้ามเปิดไฟฉกุเฉิน เพราะ

จะท�าให้ผู้ ขับรถคันอ่ืนมองเห็นไฟกระพริบ 

เพียงด้านเดียว จนเกิดความเข้าใจผิดคดิวา่รถก�าลงั

จะเลีย้ว ก่อให้เกิดอบุตัเิหตไุด้
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 ทำงโค้ง 

 ชะลอความเร็วเม่ือขบัเข้าโค้ง

และเร่งเคร่ืองเม่ือขบัพ้นโค้ง ไมข่บัล�า้

เข้าไปในช่องทางอ่ืน ประเมินสภาพ

เส้นทาง มองให้ไกลและลกึ หากไมมี่

รถว่ิงสวนทางมาให้ใช้วิธีตดัโค้งจะชว่ย

ให้รถทรงตวัได้ดี หากเป็นโค้งหกัศอก ให้บีบแตรในเวลากลางวนั หรือ

กระพริบไฟสงูในเวลากลางคืน เพ่ือสง่สญัญาณเตือนและป้องกนัรถว่ิง

ตดัโค้งสวนทางมา

 ถนนสำยรอง 

 ไมเ่ปลีย่นชอ่งทางกะทนัหนั ขณะแซงรถควร

เพ่ิมความระมดัระวงัรถท่ีว่ิงสวนทางมา เพราะอาจเกิด

อบุตัิเหตใุนลกัษณะชนประสานงา การขบัรถในช่วง 

กลางคืน ให้เปิดใช้ไฟสงูเป็นระยะ หากรถว่ิงสวนทางมา 

ให้เปลี่ยนเป็นไฟต�่าทันที ระมัดระวังรถท่ีสัญญาณไฟ

ช�ารุด ไม่ขับรถบนไหล่ทางหรือแซง

ในช่องทางด้านซ้าย เพราะอาจมี 

รถจกัรยานยนต์วิ่งสวนทางหรือรถจอด

ริมข้างทางโดยไม่ให้สัญญาณไฟ 

ตลอดจนระมัดระวังสัตว์เลีย้งท่ีอยู่

บริเวณ ริมข้างทาง
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 จุดตดัทำงรถไฟ 

 หากสงัเกตเหน็ป้ายเตือนจดุตดั

ข้ามทางรถไฟให้ผู้ขบัรถชะลอความเร็วลง 

หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟ ไม่ต�่ากว่า 

5 เมตร มองทางด้านซ้ายและขวาอย่าง

ระมดัระวงั จนแนใ่จวา่ไมมี่ขบวนจะมีรถไฟ

ว่ิงผ่านเส้นทางข้างหน้า จึงจะสามารถ 

ขบัรถผา่นไปได้ ห้ามขบัรถตดัหน้าขบวนรถไฟ เพราะอาจเร่งความเร็ว

ไมท่นั ท�าให้ถกูรถไฟชนได้

 

 ถนนที่มีเลนสวน ไหล่ทำงแคบ ไม่มีไหล่ทำง 

 เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้เหมาะสม  

หากขบัช้าควรขบัรถชิดชอ่งทางด้านซ้าย เพ่ือให้รถท่ี

ขบัเร็วกวา่มีชอ่งทางเพียงพอในการขบัแซง ก่อนแซง 

ควรมองอยา่งรอบคอบ ให้แนใ่จวา่ไมมี่รถสวนทางมา  

ห้ามขับรถแซงบริเวณทางโค้งหรือ 

ในระยะกระชัน้ชิดอย่างเด็ดขาด 

เพราะอาจชนประสานงากับรถท่ี 

ขับสวนทางมา
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 จุดกลับรถ 

 หยดุรอรถและกลบัรถในจดุท่ีก�าหนดเทา่นัน้ 

ไม่เลื่อนรถไปกีดขวางช่องทางจราจร และควรมองรถ

จนแนใ่จวา่รถท่ีวิ่งมาอยูใ่นระยะไกล 

จึงสามารถกลบัรถได้ พร้อมกะระยะ

ทางและเร่งอตัราความเร็วในการออกรถ 

ให้เหมาะสม ส�าหรับผู้ ท่ีขับผ่าน 

จุดกลบัรถ ให้เพ่ิมความระมัดระวัง 

เป็นพิเศษ เพราะอาจมีรถขบัตดัหน้า

เพ่ือกลบัรถ ท�าให้เกิดอบุตัเิหตขุึน้ได้ 

	 หากผู้ขับขี่ประมาท...ย่อมมีความเสี่ยงต่อการ

เกิดอุบัติเหตุทางถนนในทุกสภาพเส้นทาง
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 ทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทาง 

เป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อการเกดิอบุตัเิหตทุางถนน 

หากทศันวสิยัไม่ดีจะเป็นอปุสรรคต่อการขบัขี	่

เพือ่ความปลอดภยั	ขอแนะวิธขีบัรถผ่านเส้นทาง

ที่มีทัศนวิสัยไม่ดี	ดังนี้ 

 ช่วงกลำงคืน 

 - ใช้สัญญาณไฟให้เหมาะสมกับ

สภาพเส้นทาง หากขับผ่านเส้นทางท่ีมืดมาก 

ให้เปิดไฟสูงเป็นระยะ และเปลี่ยนมาใช้ไฟต�่า

หรือไฟปกติเม่ือมีรถว่ิงสวนทางมา เพ่ือป้องกนั 

ผู้ขบัข่ีรายอ่ืนสายตาพร่ามวั จนเป็นสาเหตใุห้เกิด

อบุตัเิหตทุางถนน 

แนะเทคนิคขับรถ
ผ่านเส้นทางที่ทัศนวิสัยไม่ดี
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 - ใช้ความเร็วให้เหมาะสมกบัสภาพเส้นทาง 

ขบัรถให้ช้ากวา่ปกติ หากเกิดเหตฉุกุเฉินจะได้แก้ไข

สถานการณ์ได้ทัน กรณีเปลี่ยนช่องทางควรให้

สญัญาณไฟลว่งหน้า

 

 ช่วงฝนตกและหมอกปกคลุม

 - เพ่ิมความระมดัระวงัในการขบัข่ีเป็นพิเศษ 

ลดความเร็วให้ต�่ากว่าการขบัข่ีในช่วงปกติ โดยใช้

ความเร็วให้อยูใ่นระดบัท่ีสามารถควบคมุรถได้

 - เว้นระยะหา่งจากรถคนัหน้าให้มากกวา่

ปกติไม่ขบัชิดท้ายรถคนัหน้ามากเกินไป ไม่เปลี่ยน

ชอ่งทางกะทนัหนั จะท�าให้ผู้ ท่ีขบัรถตามหลงัมาหยดุ

รถไมท่นัก่อให้เกิดอบุตัเิหตไุด้

 - หากจะหยุดรถให้ค่อยๆ แตะเบรก  

ห้ามเหยียบเบรกจนล้อหยุดหมนุในทนัที จะท�าให้ 

ล้อลอ็คจนเสียหลกัพลกิคว�่าได้

 - เปิดใช้สญัญาณไฟหน้ารถและไฟตดัหมอก  

จะได้มองเห็นเส้นทางอย่างชัดเจน ไม่เปิดใช้  

ไฟกระพริบ เพราะจะท�าให้ผู้ขบัรถรายอ่ืนเข้าใจผิด 

คิดว่าเป็นรถจอดอยู่จึงเปลี่ยนเส้นทางกะทันหัน  

ก่อให้เกิดอบุตัิเหตไุด้ 

ÃÐÇÑ§
¶¹¹Å×è¹
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  - กรณีมีละอองฝ้าเกาะกระจกรถ  

ให้ลดระดบักระจกหน้าต่างลงหรือเปิดปุ่ มไล่ฝ้า 

ท่ีมีตะแกรงขดลวดความร้อน 

  -  ห า ก ทัศ น วิ สัย แ ย่ม า ก จ น ไ ม่

สามารถมองเห็นเส้นทาง ให้จอดรถพกัในบริเวณ

ท่ีปลอดภยั รอจนทศันวิสยัดีขึน้คอ่ยขบัรถตอ่ 
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 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากเหตฉุกุเฉนิอย่างถูกต้อง 

เป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยให้ผู ้ประสบเหตุ	 เอาชีวิตรอดได้อย่าง

ปลอดภัย	หากประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินให้ปฏิบัติ	ดังนี้

 ยำงระเบดิ จบัพวงมาลยัให้มัน่ คอ่ยๆ  

ถอนคันเร่ง เหยียบย� า้ เบรกเบาๆ แบบถ่ีๆ  

ห้ามเหยียบเบรก หกัพวงมาลยั หรือดงึเบรกมือ

กะทนัหนั เพราะอาจท�าให้รถเสียหลกัพลิกคว�่า 

ห้ามเหยียบคลทัซ์ จะท�าให้รถบงัคบัยากขึน้ 

  เบรกแตก โดยเหยียบย�า้เบรกแรงๆ 

แบบถ่ีๆ และลกึกวา่ปกต ิจะท�าให้เบรกมีก�าลงั

ดีขึน้ ลดความเร็วลง โดยใช้เบรกมือชว่ย และ

ดงึเบรกมือขึน้ลงเป็นระยะ เพ่ือป้องกนัล้อลอ็ค 

ท�าให้รถเสียหลกัพลกิคว�่าได้

เรียนรู้แก้เหตุฉุกเฉิน 
ช่วยชีวิตรอด...ปลอดภัย
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 คันเร่งค้ำง ให้ใช้เบรกช่วยชะลอ 

ความเร็ว โดยไม่ต้องใช้คลัทซ์ พร้อมใช้ 

ปลายเท้างดัคนัเร่งขึน้มา ถ้างดัคนัเร่งไม่ขึน้ 

ให้พยายามน�ารถเข้าจอดริมข้างทางในบริเวณ

ท่ีปลอดภยั จากนัน้ให้ดบัเคร่ืองยนต์เพ่ือหยดุ

การท�างานของคนัเร่ง

 หม้อน�ำ้แห้งหรือร่ัว รีบเปิดฝากระโปรงหน้ารถ เพ่ือระบาย

ความร้อนออกจากห้องเคร่ือง แล้วรอจนกว่าเคร่ืองยนต์จะเย็นตัว  

จงึคอ่ยเปิดฝาหม้อน�า้ออกโดยใช้ผ้าหนาๆ หรือสวมถงุมือ ห้ามย่ืนหน้า

เข้าใกล้หม้อน�า้ เพราะอาจโดนไอน�า้พุง่ใสห่น้า 

เติมน�า้ลงในหม้อน�า้ทีละน้อย หากหม้อน�า้ร่ัว 

ให้ใช้สบู่อดุรอยร่ัวและเติมน�า้ให้เต็ม หม้อน�า้ 

แล้วจงึคอ่ยๆ ขบัรถไปให้ชา่งตรวจสอบ แตต้่อง

หยดุพกัรถเป็นระยะเม่ือความร้อนขึน้สงู

 กระจกรถแตก ชะลอความเร็ว และน�ารถจอดริมข้างทาง 

ในบริเวณท่ีปลอดภยั หากยงัมีเศษกระจกหลงเหลอืให้ใช้ผ้า ค้อน ไม้ หรือ

แทง่เหลก็ทบุท่ีกระจกด้านนอกให้กระจกท่ีร้าวตกลงบนแผน่รอง แตต้่อง

ระวงัมิให้ เศษกระจกกระเด็นเข้าตา หากกระจกหน้ารถแตกทัง้บาน 

ให้ปิดกระจกด้านข้างทกุบาน เพ่ือมิให้ลมปะทะ

เข้ามาภายในรถ จะชว่ยให้รถทรงตวัดีขึน้ แตห่าก

กระจกด้านข้างแตก ให้น�ากระจกหน้าตา่งลง 

เพ่ือลดแรงสั่นสะเทือนท่ี ท�าให้กระจกแตก

เพ่ิมขึน้
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 รถพุ่งเข้ำมำในช่องทำง ลดความเร็วลง  

สง่สญัญาณเตือนรถท่ีว่ิงสวนทางเข้ามา ด้วยการ 

บีบแตร และกระพริบไฟสูง พร้อมขับรถชิด 

ขอบทางด้านซ้าย เพ่ือให้รถท่ีขับสวนทางมา 

ขับผ่านไปก่อน ห้ามหักหลบไปทางขวาหรือ 

ในชอ่งทางท่ีมีรถวิ่งสวนทางมา 

  สิ่ งของกีดขวำงเส้นทำง ชะลอ

ความเร็ว พยายามหักหลบสิ่งของท่ีหล่น

กีดขวางเส้นทาง แตต้่องระวงัรถท่ีวิ่งสวนทาง

หรือว่ิงตามมาในระยะกระชัน้ชิด หากหกัหลบ

ไม่ทนั ให้ขบัคร่อมสิ่งของ และระวงัอย่าให้

ล้อรถทบัสิ่งของโดยตรง เพราะจะท�าให้ยาง

ระเบิดได้ เม่ือขับผ่านไปแล้วให้น�ารถจอด 

ในบ ริ เ วณท่ีปลอดภัย  เ พ่ื อตรวจสอบ 

ความเสียหายของใต้ท้องรถ

 สัตว์วิ่งตดัหน้ำรถ 

 สุนัข ไม่บีบแตรรถ เพราะเม่ือสนุัข

ตกใจและวิ่งตดัหน้ารถออกหา่งจากสตัว์เลก็น้อย 

แต่ต้องระวงัถูกรถคนัอ่ืนเฉ่ียวชนหรือชนท้าย  

หากสุนัข ว่ิงตัดหน้ารถในระยะกระชัน้ ชิด  

ให้ตดัสนิใจชน ห้ามหกัพวงมาลยัหลบไปทางซ้าย 

เพราะอาจท�าให้รถเสียหลกัพุง่ลงข้างทาง หรือ

ชนกบัต้นไม้และเสาไฟฟ้า
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  สัตว์ใหญ่ อาทิ ช้าง ววั หรือควาย 

ต้องเพ่ิมความระมดัระวงัเป็นพิเศษ ห้ามบีบ 

แตรไล่ เพราะจะท�าให้สัตว์ต่ืนตกใจและ 

เข้ามาท�าร้าย ควรชะลอความเร็วและหยดุรถ 

รอจนกว่าสตัว์จะเดินผ่านเส้นทาง จึงค่อย

ขบัรถตอ่

 รถจมน�ำ้

 กรณีรถตกน�ำ้ น�า้จะยงัไมเ่ข้าห้อง

โดยสารในทนัที แตจ่ะคอ่ยๆ จมทีละนิด ผู้ขบัข่ี

ควรตัง้สต ิปลดเขม็ขดันิรภยั ปลดลอ็คประตรูถ

ทกุบานทนัที พร้อมเปิดกระจกให้น�า้ไหลเข้ารถ 

เพ่ือปรับความดนัภายในรถและนอกรถให้เทา่กนั 

จะชว่ยให้เปิดประตรูถได้งา่ยขึน้ จากนัน้ให้รีบ

ออกจากรถพร้อมดีดตวัขึน้เหนือน�า้ทนัที หาก

ไมส่ามารถเปิดกระจกรถได้ ให้ใช้ค้อนหรือของแข็งทบุกระจกรถด้านข้าง  

ไม่ควรทุบกระจกด้านหน้าหรือด้านหลัง เพราะเป็นกระจกนิรภัย 

จะแตกยากกวา่

  กรณีรถจมน�ำ้ทัง้คัน ไม่ควรเปิด

ประตรูถและไขกระจกรถในทนัที เพราะกระแสน�า้

จะไหลเข้ามากระแทกท�าให้ได้รับบาดเจ็บจนสลบได้ 

ควรลอยตวัและยกศีรษะขึน้เหนือน�า้ รอจนแรงดนัน�า้

ภายในรถเทา่กบัภายนอกรถจงึคอ่ยเปิดประตรูถออก 

จากนัน้ให้รีบดีดตวัขึน้เหนือน�า้ 
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 การช่วยเหลอืผูป้ระสบอบุตัเิหตอุย่างไม่ถกูวธีิ	นอกจาก

จะส่งผลให้ผู้ประสบเหตุได้รับบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตแล้ว	 

ยังท�าให้ผู้เข้าไปช่วยเหลือกลายเป็นผู้ประสบเหตุ

เสียเอง	เพ่ือความปลอดภยั	ขอแนะวธิช่ีวยเหลอื

ผูป้ระสบอบุตัเิหตใุนเบือ้งต้นอย่างปลอดภยั	ดงัน้ี 

 ขัน้ตอนที่ 1 เปิดสญัญาณไฟฉกุเฉินของรถคนัท่ีประสบเหต ุ

น�าก่ิงไม้หรือกรวยยางสสีะท้อนแสง มาวางหา่งจากจดุท่ีเกิดเหตไุมต่�่ากวา่ 

30 เมตร เพ่ือเตือนให้ผู้ขบัรถคนัอ่ืนเพ่ิมความระมดัระวงั ตรวจสอบ

สภาพแวดล้อมและการจราจรโดยรอบท่ีเกิดเหต ุ

หากอยูใ่นสภาพปลอดภยั จงึคอ่ยเข้าชว่ยเหลือ 

พร้อมโทรแจ้งต�ารวจและสถานพยาบาลให้จดั

สง่เจ้าหน้าท่ีมาชว่ยเหลือผู้ประสบอบุตัเิหตุ

รู้หลักช่วยชีวิต...
พาผู้ประสบเหตุพ้นนาทีวิกฤต
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 ขัน้ตอนที่ 2 ส�ารวจจ�านวนและประเมินอาการของผู้ประสบเหต ุ

ในเบือ้งต้น รีบปฐมพยาบาล ผู้ประสบเหตท่ีุหมดสติ โดยเฉพาะผู้ ท่ี 

หยดุหายใจ หวัใจหยดุเต้น และเสียเลือดมากเป็นล�าดบัแรก 

 - หัวใจหยุดเ ต้น  ท� าการ ป๊ัมหัวใจ  

โดยให้ผู้ประสบเหตนุอนบนพืน้ราบ ใช้มือกดบริเวณ

กลางหน้าอก สลบักบัการเป่าปากหรือใช้วิธีกดหน้าอก

ให้ยบุประมาณ 1.5 – 2 นิว้อยา่งแรงและเร็วประมาณ 

100 ครัง้ตอ่นาที โดยท�าตดิตอ่กนัจนกวา่ผู้ประสบเหตุ

จะสามารถหายใจได้เอง อยา่กดแรงเกินไป จะท�าให้ 

ผู้ประสบเหตซ่ีุโครงหกั ก่อให้เกิดอนัตรายมากขึน้ 

  - มีบำดแผลเลือดออกมำก ท�าการห้ามเลอืด  

โดยยกอวัยวะส่วนท่ีเลือดออกให้สูงขึน้  จะช่วย 

ให้เลือดไหลช้าลง พร้อมน�าผ้าสะอาดมากดบริเวณ

บาดแผล หรือใช้วิธีขนัชะเนาะ โดยน�าผ้าหรือสายยาง

มารัดบริเวณเหนือบาดแผล จะช่วยมิให้ผู้ บาดเจ็บ 

เสียเลือดมากจนช็อคหมดสต ิ

 - กระดกูหกั ห้ามเคลือ่นย้ายผู้ประสบเหตุ

หรือดึงกระดูกกลบัเข้าท่ี ให้ท�าการเข้าเฝือกชัว่คราว  

โดยใช้ก่ิงไม้ขนาบทัง้สองข้างของอวัยวะส่วนท่ีหัก  

แล้วใช้ผ้าหรือเชือกมดัให้แนน่ เพ่ือมิให้กระดกูสว่นท่ีหกั

เคลื่อนไหว จะช่วยลดอาการบาดเจ็บและป้องกนัมิให้ 

ผู้ประสบเหตพิุการ
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 - อวัยวะฉีกขำด ใช้ผ้าสะอาดปิดบริเวณบาดแผลและ 

พันรัดห้ามเลือด จากนัน้ให้น�าอวัยวะส่วนท่ีฉีกขาดใส่ถุงพลาสติก

สะอาด พร้อมปิดปากถงุให้แนน่แล้วน�าถงุไปแชน่�า้แข็ง 

 ขัน้ตอนที่ 3 หลงัจากปฐมพยาบาล

ผู้ ประสบเหตุในเบือ้งต้นแล้ว ให้รีบน�าส่ง 

สถานพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสดุ พร้อมแจ้งอาการ และ 

การปฐมพยาบาลในเบือ้งต้นให้เจ้าหน้าท่ีทราบ 

จะได้ท�าการรักษาได้อยา่งถกูต้อง

 ข้อควรระวังในกำรช่วยเหลือผู้ประสบอุบตัเิหตุ 

 - กรณีเสาไฟฟ้าล้มทับรถ หรือสายไฟฟ้าขาดพาดรถ  

ห้ามเข้าใกล้อยา่งเดด็ขาด เพราะอาจถกูไฟฟ้าดดูเสยีชีวิต ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ี

การไฟฟ้าตดักระแสไฟฟ้าบริเวณท่ีเกิดเหตกุ่อน จงึสามารถเข้าชว่ยเหลอื

ผู้ประสบภยัได้ 

 - หากมีน�า้มนัร่ัวไหล หรือได้กลิน่ก๊าซ ให้รีบดบัเคร่ืองยนต์

และออกหา่งจากจดุท่ีเกิดเหต ุรวมถงึ ห้ามกระท�าการใดๆ ท่ีท�าให้เกิด

ประกายไฟ เชน่ สตาร์ทเคร่ืองยนต์ สบูบหุร่ี เป็นต้น เพราะจะท�าให้เกิด

เพลงิไหม้ได้
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 แม้อุปกรณ์ไฟฟ้าจะมีประโยชน์	 แต่หากผู้ ใช้ขาดความ

ระมัดระวัง	 และไม่รู้วิธีใช้อย่างถูกต้อง	 อาจท�าให้ได้รับอันตราย

ถึงข้ันเสยีชวิีตได้	เพือ่ความปลอดภยั	ขอแนะวธิเีลอืกใช้และตดิตัง้

อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย	ดังนี้ 

 กำรเลือกใช้ 

 เลอืกให้เหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ีและวตัถปุระสงค์

ในการใช้งาน ขนาดของสายไฟฟ้าเหมาะกบัปริมาณกระแส

ไฟฟ้า หากใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดหรือจดุตอ่บริเวณปลัก๊ไฟ

ไมแ่นน่ จะท�าให้สายไฟร้อนกวา่ปกต ิท�าให้กระแสไฟฟ้าร่ัวไหล

และถกูไฟฟ้าดดูเสียชีวิตได้

รู้หลักใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าถูกวิธี… 
ช่วยชีวิตรอดปลอดภัย
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 กำรตดิตัง้ 

 ไม่ติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ในระดับท่ีต�่า  

โดยเฉพาะเต้ารับ เพราะเด็กอาจซุกซนน�านิว้หรือ

วสัดอ่ืุน แหยเ่ข้าไปในรูเต้ารับ ท�าให้ถกูไฟฟ้าดดูได้ 

โดยเฉพาะหากเกิดน�า้ท่วม จะท�าให้กระแสไฟฟ้า 

ร่ัวไหล ก่อให้เกิดอนัตรายได้ ไมต่ดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า

ไว้บริเวณท่ีชืน้แฉะหรือเปียกชืน้ พร้อมตดิตัง้สายดนิ

กบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภทท่ีมีเปลือกหุ้มเป็นโลหะและตัง้อยูก่บัท่ี เช่น 

เคร่ืองท�าน�า้อุน่ เคร่ืองซกัผ้า เตาไมโครเวฟ เป็นต้น เพ่ือป้องกนักระแส

ไฟฟ้าร่ัวไหล ท�าให้ถกูไฟฟ้าดดูเสียชีวิต

 ก่อนใช้งำน 

 อา่นฉลากให้ละเอียดและปฏิบตัติาม

อยา่งเคร่งครัด ตรวจสอบอปุกรณ์ไฟฟ้าให้อยู ่

ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย ไม่อยู่ใน

สภาพเปียกชืน้ ช�ารุด หรือมีกระแสไฟฟ้าร่ัวไหล

 กำรตรวจสอบ

 ตรวจสอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอย่างสม�่าเสมอ  

โดยสงัเกตความผิดปกตขิองเคร่ืองใช้ไฟฟ้า หากอยูใ่น

สภาพช�ารุด สายไฟฟ้ามีสีหมองคล�า้ ฉนวนหุ้มสายไฟ 

มีรอยแตก ให้รีบเปลี่ยนใหม่ทันทีและน�าไปให้ 

ชา่งผู้ช�านาญการซอ่มแซม
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 วธีิใช้ 

 ห้ามใช้หรือสมัผสัเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในขณะท่ี 

ร่างกายหรือมือเปียกชืน้อย่างเด็ดขาด เพราะอาจ

ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิต ไม่เสียบปลั๊กไฟฟ้าหลายตัว 

ในเต้ารับเดียวกนั ปลดปลัก๊ไฟและปิดสวิตซ์ไฟทกุครัง้ 

หลังเลิกใช้งาน หากไม่มีความรู้เก่ียวกับระบบไฟ  

ห้ามซอ่มแซมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าด้วยตนเอง เพราะอาจเกิด

ความผิดพลาด ท�าให้ถกูไฟฟ้าดดูเสียชีวิต หลีกเลี่ยง 

ก า ร ใ ช้ เ ค ร่ื อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า ข ณ ะ ท่ี มี ฝ น ฟ้ า ค ะ น อ ง  

เพราะอปุกรณ์ไฟฟ้าจะได้รับความเสยีหายและผู้ใช้งาน 

จะได้รับอนัตรายจากฟ้าผา่

 

 กำรช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้ำดดู

 - ห้ามใช้มือเปลา่หรือสว่นใดสว่นหนึง่ของ

ร่างกายสมัผสัถกูตวัผู้ถกูไฟฟ้าดดู ให้ยืนอยูบ่นพืน้หรือ 

วสัดท่ีุแห้ง และสวมรองเท้าพืน้ยาง เพ่ือป้องกนัการถกู

กระแสไฟฟ้าดดู 

 - รีบตัดกระแสไฟฟ้า โดยสับสวิตซ์ไฟ ปลดคัทเอาท์  

ยกสะพานไฟและเบรกเกอร์ออกในทนัที หรือน�าวสัดท่ีุเป็นฉนวนป้องกนั

ไฟฟ้า เชน่ ผ้าแห้ง ก่ิงไม้แห้ง เป็นต้น มากระชาก ผลกั หรือดนัตวัผู้ถกู

ไฟฟ้าดดูออกจากบริเวณท่ีมีกระแสไฟฟ้าร่ัวไหล 

 - เม่ือชว่ยผู้ถกูไฟฟ้าดดูออกจากจดุเกิดเหตไุด้แล้ว ให้ตรวจ

สอบชีพจร หากหมดสต ิให้ใช้วิธีป๊ัมหวัใจ หรือผายปอด โดยการเป่าปาก 

พร้อมรีบน�าสง่โรงพยาบาลในทนัที
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 อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งาน

ยาวนานอาจมีสภาพช�ารุด	 จนเป็นสาเหตุ

ให้กระแสไฟฟ้าลดัวงจร	ท�าให้ผู้ใช้งานได้รบั

อนัตรายได้	เพ่ือความปลอดภยั	ขอแนะวิธี

ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	ดังนี้

 - สงัเกตสภาพอปุกรณ์ไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

สายไฟฟ้าไมมี่สีคล�า้ ไมมี่กลิน่เหม็นไหม้ ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าไมช่�ารุด  

ไม่มีรอยฉีกขาด ไม่มีรอยแตกร้าว ไม่มีรอยไหม้ ไม่มีรอยกัดแทะ 

ของสตัว์และไมมี่รอยสิง่ของหนกักดทบั 

 - เลือกใช้ขนาดของสายไฟฟ้าให้เหมาะสมกับปริมาณ

กระแสไฟฟ้าและการใช้งานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า หากใช้กระแสไฟฟ้า 

เกินขนาดหรือจดุต่อบริเวณปลัก๊ไฟไม่แน่น จะท�าให้อณุหภมิูสายไฟ 

อยูใ่นระดบัสงูกวา่ปกต ิให้จดัการแก้ไข เพ่ือป้องกนักระแสไฟฟ้าลดัวงจร

ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า... 
ลดเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจร
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 - หมัน่ตรวจสอบสายไฟฟ้านอกอาคาร หรือ

ผนงัใต้ฝ้าเพดานเป็นพิเศษ โดยเฉพาะจุดต่อและข้อต่อ 

สายไฟฟ้า หากมีมดและแมลงอาศยั มีรอยน�า้ร่ัวซมึ ให้แจ้ง

ชา่งผู้ช�านาญการมาซอ่มแซมหรือเปลี่ยนใหมใ่นทนัที 

 -  จัดการแก้ไขสายไฟฟ้าท่ีอยู่ใน 

จุดเสี่ยงอนัตราย เช่น ใกล้แหล่งความร้อน  

สารเคมี สารไวไฟ แสงแดดสอ่งถงึ ฝนสาดหรือ

วางของหนักกดทับสายไฟ เพราะจะท�าให้

ฉนวนไฟฟ้าช�ารุดได้งา่ย จะเพ่ิมความเสีย่งตอ่การ

เกิดกระแสไฟฟ้าลดัวงจร 

 - ไม่ปล่อยให้สายไฟฟ้าพาดโครงสร้าง 

สว่นท่ีเป็นโลหะหรือเหลก็โดยตรง ให้น�าสายไฟร้อยใสท่อ่

พีวีซี เพ่ือป้องกนัไฟฟ้าร่ัวลงบนโครงโลหะ และหาก

สายไฟฟ้าช�ารุด จะท�าให้เกิดอนัตรายถงึชีวิตได้

 

 หากไม่มีความรู้	 ความช�านาญ

เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า	 ห้ามด�าเนินการ

ตรวจสอบ	แก้ไข	หรอืซ่อมแซมอปุกรณ์

ไฟฟ้าด้วยตนเองอย่างเดด็ขาด	เพราะ

เสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิต
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 “บ้าน”	 ที่หลายคนคิดว่าเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย	 
แต่ความประมาทและการจดัสภาพแวดล้อมทีไ่ม่ปลอดภยั	อาจท�าให้ 

บ้านกลายเป็นสถานท่ีอันตรายได้เช่นกัน	 เพื่อป้องกันอุบัติภัย 

ทีม่กัเกดิขึน้ในบ้าน	ขอแนะวธิดีแูลและจัดสภาพแวดล้อมในบ้านและ

รอบบ้านอย่างปลอดภัย	ดังนี้

 พืน้บ้ำน เลือกวสัดปุพืูน้แบบหยาบ หมัน่ท�า 

ความสะอาดพืน้มิให้มีคราบสกปรกหรือตะไคร่น�า้ท่ีอาจ

ท�าให้ลื่นล้ม หกล้ม ไมท่�าความสะอาดพืน้โดยใช้น�า้ยา 

ท่ีท�าให้พืน้ลื่นกวา่ปกต ิ

 บนัได ระเบยีงบ้ำน ท�าราวลกูกรงให้ถ่ี ตดิตัง้

ท่ีกัน้ บริเวณราวบนัได และระเบียงบ้านเพ่ือป้องกนัเดก็

เอาตวัหรือศีรษะลอดเข้าไป ท�าให้พลดัตกลงมา ไมว่าง 

สิ่งของหรือผ้าเช็ดเท้ากีดขวางทางเดิน เพ่ือป้องกัน 

การลื่นหกล้ม

ดูแล – จัดสภาพแวดล้อม
บ้านปลอดภัย...ลดอบัุติภัยในบ้านเรอืน
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 ประตูหน้ำต่ำง เลือกใช้เหล็กดัดแบบ 

ท่ีสามารถเปิดได้ เก็บกญุแจห้องไว้ในจดุท่ีหยิบใช้งาน

ได้สะดวก ไม่วางสิ่งของกีดขวางทางออก หากเกิด

เหตฉุกุเฉินจะได้หนีออกจากบ้านได้ทนัทว่งที

  อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ติดตัง้ปลัก๊ไฟไว้ในระดบั 

ท่ีพ้นมือเดก็ พร้อมใช้ท่ีปิดครอบรูปลัก๊ไฟ เพ่ือป้องกนั

เดก็เอานิว้หรือวสัดอ่ืุนแหยป่ลัก๊ไฟ ท�าให้ถกูไฟฟ้าดดู 

ตรวจสอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน  

หากช�ารุดให้รีบซอ่มแซม หลงัใช้งานควรปิดสวิตซ์ไฟ

และถอดปลัก๊ไฟทุกครัง้ เพ่ือป้องกันกระแสไฟฟ้า

ลดัวงจร ท�าให้เกิดเพลงิไหม้ 

 สนำมหญ้ำ พืน้สนามไมเ่ป็นหลมุบอ่หรือ

มีเศษวสัดสุิง่ของมีคมตกหลน่ รวมถงึหมัน่ตดัหญ้า

ให้โลง่เตียน เพ่ือป้องกนัสตัว์มีพิษเข้าไปอาศยั

 ลำนจอดรถ ไม่ให้เด็กใช้ลานจอดรถ 

เป็นสถานท่ีว่ิงเลน่ ก่อนขบัรถเข้าออกบ้าน ควรตรวจสอบ 

ลานจอดรถและบริเวณรอบๆ รถ เพ่ือป้องกนัการ 

ขบัรถทบัเดก็เสียชีวิต

 บ่อน�ำ้ ท�ารัว้กัน้ล้อมรอบบริเวณบ่อน�า้  

ไม่ปล่อยให้เด็กว่ิงเล่นบริเวณริมบ่อน�า้หรือสระน�า้ 

ตามล�าพงั เพราะอาจลื่นไถล และพลดัตกจมน�า้

เสียชีวิต

49คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ



50 คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ

 กำรจดัวำงสิ่งของ 
 - จดัวางสิง่ของภายในบ้านให้เป็นระเบียบ โดยเฉพาะ

สารเคมี ของมีคม และวสัดท่ีุมีลกัษณะเป็นเชือ้เพลิงไว้ใน 

ท่ีมิดชิด พ้นจากมือเดก็ เพ่ือป้องกนัเดก็น�าไปเลน่ ท�าให้ได้รับ

อนัตราย 

 - ไมว่างสิง่ของไว้บนหลงัตู้ เยน็ โทรทศัน์หรือท่ีสงู เพราะหาก

เด็กปีนขึน้ไปหยิบสิ่งของ อาจท�าให้ได้รับอนัตรายจากการถกูสิ่งของ

หลน่ใส ่หรือตู้ เยน็ โทรทศัน์ล้มทบั

 - เก็บแยกสารเคมีไว้บริเวณท่ีอากาศถ่ายเทสะดวก 

ห่างจากจดุท่ีมีประกายไฟหรือแหลง่ความร้อน เพราะหาก

สารเคมีท�าปฏิกิริยากัน จะท�าให้เกิดเพลิงไหม้ รวมถึง 

ไมจ่ดัเก็บสารเคมีไว้ในภาชนะบรรจอุาหาร หากมีคนหยิบไป 

รับประทาน จะก่อให้เกิดอนัตรายถงึขัน้เสียชีวิตได้

 การจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านและ

รอบบ้านอย่างปลอดภยั	รวมถงึจัดวางส่ิงของ

ให้เป็นระเบยีบ	จะช่วยลดความเสีย่งต่อการเกดิ

อุบัติภัยในบ้านเรือน
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 เพลิงไหม้เป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดบ่อยครั้งมากท่ีสุด	 ซึ่งใน 

แต่ละครั้งที่ เกิดได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	 

เพ่ือความปลอดภัย	 ขอแนะวิธีป ้องกัน	 การปฏิบัติตนและ 

การอพยพหนีเพลิงไหม้	ดังนี้

 กำรป้องกันเพลิงไหม้ 

 - ก�าจดัวสัดท่ีุเป็นเชือ้เพลงิให้หา่งจากแหลง่

ความร้อน ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพ

ปลอดภัย ติดตัง้ระบบตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติและ

สายดินกบัอปุกรณ์ไฟฟ้าทกุประเภท ปิดสวิทซ์ไฟและ

ถอดปลัก๊ไฟทกุครัง้หลงัใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ดบัธูปเทียน 

ให้สนิทก่อนออกจากบ้าน จดัเก็บสิง่ของให้เป็นระเบียบ 

ไมกี่ดขวางทางเดนิ หรือหน้าตา่ง หากเกิดเหตเุพลงิไหม้ 

จะได้สามารถหนีออกจากอาคารได้ทนั

เพลิงไหม้.....
หายนะร้ายใกล้ตัว
เรียนรู้ ป้องกัน 
รู้ทันเพลิงไหม้
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 - ผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นอาคารสงูควรตรวจสอบ

ต�าแหนง่บนัไดหนีไฟ ทางออกฉกุเฉินท่ีใกล้ห้องพกั

มากท่ีสดุ ต�าแหน่งท่ีตัง้อปุกรณ์แจ้งเหต ุ อปุกรณ์ 

ดบัเพลงิ วางกญุแจห้องพกั และอปุกรณ์ฉกุเฉิน เชน่ 

ไฟฉาย ไว้ใกล้กบัเตียงนอน หากเกิดเพลงิไหม้จะได้

น�ามาใช้งานได้ทนัที 

 กำรปฏบิตัตินเม่ือเกดิเพลิงไหม้

- ตัง้สติ ไม่ต่ืนตระหนก ถ้าสถานการณ์ไม่รุนแรง  

ให้ท�าการควบคมุเพลิงเองในเบือ้งต้น หากเป็นเพลิง 

ท่ีไหม้กระดาษ ไม้ หรือวสัดท่ีุตดิไฟธรรมดา ให้ใช้น�า้ดบั  

แต่ถ้าเป็นไฟไหม้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า สายไฟ น�า้มนั หรือ  

ก๊าซหงุต้ม ต้องใช้น�า้ยาเคมีดบัเพลงิเทา่นัน้ จากนัน้ให้รีบ

แจ้งเหตเุพลิงไหม้พร้อมรีบหนีออกจากท่ีเกิดเหตใุนทนัที

  - กรณีไฟไหม้นอกห้อง ให้ใช้มือสมัผสั

บริเวณผนังหรือลูกบิดประตู ถ้ามีความร้อนสูง 

แสดงวา่ เกิดเพลงิไหม้บริเวณใกล้ๆ ห้ามเปิดประตอูอกไป 

ปิดประตใูห้สนิท ใช้ผ้าหนาๆ ชบุน�า้อดุตามชอ่งท่ีควนั

สามารถเข้าไปได้ เชน่ ใต้ประต ูชอ่งลม ขอบหน้าตา่ง 

เป็นต้น จะท�าให้เพลงิลกุลามช้าลง ถ้าลกูบดิไมร้่อน ให้เปิดประตอูอก

ไปอยา่งช้าๆ และรีบเดนิไปยงัเส้นทางหนีไฟท่ีปลอดภยัในทนัที

  - กรณีตดิอยูใ่นวงล้อมของกองเพลงิ ให้โทรศพัท์แจ้งเหต ุ

หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือด้วยการส่องไฟฉาย โบกผ้า  

เป่านกหวีด หรือตะโกนขอความชว่ยเหลอืให้ผู้ ท่ีอยูภ่ายนอกอาคารทราบ 

จะได้สามารถชว่ยเหลือได้อยา่งทนัทว่งที
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 - หากไฟลุกลามติดเสื อ้ ผ้า ห้ามว่ิงหนีโดยเด็ดขาด  

เพราะการว่ิงจะย่ิงท�าให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว ให้นอนราบกับพืน้  

พร้อมกลิง้ตวัไปมากบัพืน้ จนกวา่ไฟจะดบั 

 กำรหนีออกจำกอำคำรที่เพลิงไหม้ 

 - ให้ใช้บนัไดหนีไฟภายนอกอาคาร 

ห้ามใช้ลิฟท์อย่างเด็ดขาด เพราะเ ม่ือเกิด 

เพลิงไหม้ ไฟฟ้าจะดบั ท�าให้ติดค้างอยู่ในลิฟท์ 

จนขาดอากาศหายใจเสียชีวิต 

 - ไมห่ลบเข้าไปอยูใ่นบริเวณท่ีเป็น

จดุอบัภายในอาคารซึง่ยากตอ่การชว่ยเหลอื เชน่  

ห้องน�า้ ห้องใต้ดิน ดาดฟ้า เป็นต้น เพราะแม้ช่วงแรกจะปลอดภยั 

จากเปลวเพลิง แต่หากไฟลกุลามรุนแรง น�า้ในห้องน�า้จะไม่เพียงพอ

ตอ่การดบัไฟ 

 - หากหนีออกจากอาคารท่ีเกิดเพลงิไหม้ได้แล้ว ห้ามกลบั

เข้าไปในอาคารท่ีเกิดเหตอีุก

53คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ



54 คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ

 ปัจจบุนัประชาชนหันมาใช้เส้นทางการจราจรทางน�า้มากขึน้ 

แต่หากขาดความระมัดระวัง	 จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัย

ทางน�า้	เพือ่ความปลอดภยั	ขอแนะวธิโีดยสารเรอือย่างปลอดภยั	

ดังนี้ 

 การโดยสารเรือ
 กำรยืนรอเรือบนโป๊ะ ไมร่อเรือบนโป๊ะ 

เพราะขณะท่ีเรือเทียบทา่เข้าจอด คลืน่อาจซดัท�าให้

ทา่เรือโคลงเคลง จนผู้ ท่ียืนอยูบ่นทา่เรือเสยีทรงตวั

และพลดัตกน�า้ได้ ควรยืนรอเรือภายในเขตเส้น 

สีเหลืองท่ีก�าหนดไว้

 กำรขึน้-ลงเรือ รอให้เรือเทียบทา่สนิทก่อน

จึงค่อยเดินขึน้ลงเรืออย่างเป็นระเบียบ ไม่ลงเรือท่ีบรรทุกเกินอตัรา 

เพราะอาจเป็นสาเหตใุห้เรือลม่ได้

อุบัติภัยทางน�้า….
มหนัตภยัสายน�า้คร่าชวิีต
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 กำรโดยสำรทำงเรือ กระจายการนัง่บนเรือ

อย่างสมดลุ หลีกเลี่ยงการยืนบริเวณท้ายเรือหรือ

กราบเรือ เพราะเสี่ยงตอ่การพลดัตกน�า้ ไมห่ยอกล้อ 

เล่นกันหรือเดินไปมา เพราะอาจท� าใ ห้ เ รือ 

เสยีการทรงตวั หากเรือมีอาการเอียงหรือไหว ให้นัง่น่ิงๆ 

อยา่ต่ืนตระหนก ให้พยายามฝืนอาการเอียงของเรือ ท่ีส�าคญัควรสวม

เสือ้ชูชีพทุกครัง้ท่ีโดยสารเรือ หลีกเลี่ยงการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮล์ 

หรือของมนึเมาทกุชนิด หากเกิดเหตฉุกุเฉินจะไมส่ามารถชว่ยเหลอืตนเอง

ให้ปลอดภยัได้ 

 การปฏิบัติตนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
 กรณีพลัดตกเรือ ควบคมุสติให้มัน่ พยงุตวัลอยน�า้โดยใช้

ขาสองข้างตีน�า้ พยายามหาท่ียึดเกาะ เพ่ือรอ

การชว่ยเหลือ

  หำกเรือโดยสำรล่ม พยายามวา่ยน�า้

ผละออกจากเรือโดยเร็วท่ีสดุ เพ่ือป้องกันการ

ถกูน�า้ดดูเข้าไปใต้ท้องเรือ ว่ายน�า้ออกห่างจาก

ใบพดัเรือให้มากท่ีสดุ ถอดสิง่ของท่ีถ่วงน�า้หนกั

ออกให้หมด รวมทัง้พยายามคว้าสิง่ของท่ีลอยน�า้ได้ 

ไว้ยึดหรือพยุงตัวรอการช่วยเหลือ อย่าฝืน 

ว่ายน� า้ เ ข้าหาฝ่ัง เพราะอาจหมดแรงหรือ 

เป็นตะคริวจมน�า้เสียชีวิตได้
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 การช่วยเหลือคนจมน�้า
 - หากว่ายน�า้ไม่เป็น ไม่ควรลงไป

ช่วยเหลือผู้ ท่ีพลดัตกน�า้ เพราะคนตกน�า้จะอยู่

ในอาการต่ืนตระหนก อาจกอดรัดท�าให้จมน�า้ 

เสียชีวิตทัง้คู่ ให้ใช้วิธีย่ืนไม้หรือโยนสิ่งของ 

ท่ีสามารถลอยน�า้ได้ เช่น ห่วงยาง เสือ้ชูชีพ  

ถงัแกลลอน เป็นต้น ให้ผู้ ท่ีจมน�า้ยดึเกาะลอยตวั

เข้าหาฝ่ังหรือพยงุตวัรอการชว่ยเหลือ 

 - กรณีลงไปชว่ยเหลอืคนจมน�า้ ให้วา่ยน�า้เข้าทางด้านหลงั  

พร้อมจับตัวผู้ ประสบเหตุลอยตัวในท่านอนหงายให้ใบหน้าพ้นน�า้  

จากนัน้ให้ประคองตวัเข้าหาฝ่ัง หากผู้ประสบเหต ุ

หยุดหายใจให้ท�าการผายปอด และน�าส่ง 

โรงพยาบาลในทนัที
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 ความประมาท	ความรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์	และสภาพแวดล้อม

ในการท�างานท่ีไม่ปลอดภยัเป็นสาเหตุส�าคญัของการเกดิอุบตัภิยั

ในการท�างาน	เพือ่ความปลอดภัย	ขอแนะหลกัสร้างความปลอดภยั

ในการท�างาน	ดังนี้  

 ท�ำงำนกับเคร่ืองจักร ศึกษาวิธี 

ใช้เคร่ืองจกัรอย่างละเอียด เลือกใช้เคร่ืองมือ

ใ ห้ถูก วิ ธี  ถูกขนาดและสอดคล้องกับ

วตัถปุระสงค์การใช้งาน แตง่กายให้เหมาะสม 

กบัประเภทของงาน สวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกนั

อนัตรายทกุครัง้ท่ีปฏิบตังิาน ห้ามใช้เคร่ืองจกัร

ท่ีอยู่ในสภาพช�ารุด เพ่ิมความระมัดระวัง 

ในการใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีส่วนประกอบของเฟือง ใบมีด และสายพาน 

เป็นพิเศษ ห้ามท�าความสะอาดเคร่ืองจักรในขณะเดินเคร่ือง กรณี

เคร่ืองจักรช�ารุด ให้ปิดสวิทช์ไฟเพ่ือหยุดการท�างาน และแจ้งช่าง 

ผู้ช�านาญมาตรวจสอบแก้ไข 

รู้หลัก 
ปฏิบัติตามกฎ 
ลดอุบัติภัย
ในการท�างาน
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 ท�ำงำนก่อสร้ำง ตรวจสอบอปุกรณ์

ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพปลอดภัย เลือกใช้ 

ให้ถกูต้องกบัประเภทของงาน สวมใสอ่ปุกรณ์

ป้องกนัอนัตรายทกุครัง้ท่ีปฏิบตังิาน ห้ามจดุไฟ  

สูบบุห ร่ี  หรือประกอบอาหารในบริเวณ 

งานก่อสร้างและพืน้ท่ีจดัเก็บวสัดตุกแตง่อาคาร 

เพราะเป็นเชือ้เพลิงอย่างดีท่ีท�าให้ไฟลกุลาม

อยา่งรวดเร็ว

 

 ท�ำงำนกับสำรเคมี ปฏิบัติตาม

ระเบียบท่ีก�าหนดอย่างเคร่งครัด สวมใส่

อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายทกุครัง้ท่ีปฏิบตังิาน 

เช่น ผ้าปิดจมกู รองเท้าบู๊ท ถงุมือ หน้ากาก

กนัสารเคมี เป็นต้น หมัน่ตรวจสอบจดุเสี่ยง 

ตอ่การเกิดสารเคมีร่ัวไหล เชน่ ข้อตอ่ วาล์วทอ่

สง่ก๊าซ เป็นต้น จดัเก็บสารเคมีท่ีเป็นอนัตราย

ไว้ให้ห่างจากวัสดุท่ีติดไฟง่าย เพ่ือป้องกัน 

การระเบิดและเพลงิไหม้ กรณีสารเคมีร่ัวไหล  

ให้ใช้ผ้าปิดจมกู ออกให้หา่งจากบริเวณดงักลา่ว 

ไปอยูท่างด้านเหนือลมหรือท่ีสงู พร้อมเปิดชอ่ง

ระบายอากาศ เพ่ือให้อากาศถ่ายเทสูภ่ายนอก

ได้สะดวกมากขึน้
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 ท�ำงำนในส�ำนักงำน จดัเก็บ

วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองใช้ส�านักงาน 

ให้เรียบร้อย ไมว่างบนท่ีสงูหรือ กีดขวาง

ทางเดิน จัดให้มีฝาครอบปิดสายไฟ  

สายอินเตอร์เน็ท เพ่ือป้องกนัการสะดดุล้ม 

พร้อมหมัน่ตรวจสอบอปุกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่

ในสภาพปลอดภยั เก็บแยกเอกสารออกจากพืน้ท่ีเสี่ยงเพลงิไหม้ เช่น 

ปลัก๊ไฟ หม้อไฟ เป็นต้น 
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 การด�าเนินชีวิตในปัจจุบันล้วนต้อง

เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคม ี

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 การเรียนรู้วิธีใช้	 จัดเก็บ	 

ท�าลายอย่างถูกวิธี	 จะช ่วยป้องกันอันตราย 

จากสารเคมีได	้ดังนี้

 กำรเลือกซือ้

 เลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสม 

ของสารเคมี ซึง่ได้รับการขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตราย 

มีเคร่ืองหมาย อย. ช่ือการค้า ช่ือสามัญ 

อัตราส่วนของสารส�าคัญ ประโยชน์ วิธีใช้  

ค�าเตือนหรือข้อควรระวงั วิธีเก็บรักษา วิธีแก้พิษ 

หมายเลขโทรศพัท์ของสถานท่ีผลติ 

 กำรเลือกใช้

 อ่านฉลากก่อนใช้งานทกุครัง้ ปฏิบตัิตาม

วิธีใช้และข้อแนะน�าอย่างเคร่งครัด สวมถุงมือและ

รองเท้าทกุครัง้ท่ีสมัผสักบัผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นอนัตราย

ต่อผิวหนงั สวมแว่นตาเพ่ือป้องกนัสารเคมีกระเด็น

แนะใช้ – จัดเก็บสารเคมใีนบ้านถูกวธีิ 
ลดเลี่ยงภัยแฝงเร้นในชีวิตประจ�าวัน



61คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ

เข้าตา ไมใ่ช้ผลติภณัฑ์ ท่ีเป็นอนัตรายตอ่ระบบ

ทางเดนิหายใจในบริเวณท่ีอบัอากาศ ห้ามสบูบหุร่ี

หรือท�าให้เกิดประกายไฟในขณะท่ีใช้ผลติภณัฑ์

ท่ีตดิไฟงา่ย เพราะอาจเกิดการระเบดิ หลงัใช้งาน

เสร็จแล้วควรล้างมือให้สะอาดทกุครัง้

 กำรเกบ็รักษำ

 แยกเก็บสารเคมีให้เป็นสดัสว่น ในท่ี

มิดชิดพ้นมือเดก็ เก็บในท่ีแห้งและเยน็ หา่งจาก

แหลง่ความร้อน โดยวางบนพืน้หรือบนชัน้วาง 

ท่ีมัน่คง ไม่เก็บรวมกบัยา อาหาร และของใช้

อ่ืนๆ รวมทัง้ห้ามน�าผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสม 

ของสารเคมีเปลีย่นถ่ายลงในภาชนะบรรจอุาหาร 

เพ่ือป้องกันเด็กหรือผู้ ท่ีไม่รู้น�าไปรับประทาน 

ท�าให้เกิดอนัตรายถงึขัน้เสียชีวิตได้

  กำรท�ำลำย 

  ห้ามทิง้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสม 

ของสารเคมีลงดิน ท่อระบายน�า้ หรือโถส้วม

อย่างเด็ดขาด ให้ทิง้ในถงัขยะมีพิษ แยกจาก

ขยะทัว่ไป โดยก�าจดัให้ถกูต้องอยู่กบัประเภท

ของผลติภณัฑ์และค�าแนะน�าของผู้ผลติ



		 การเรียนรู ้วิธีหนีภัยจากสารเคมีรั่วไหล 

ทีถ่กูต้อง	จะช่วยให้สามารถเอาตวัรอดจากเหตสุารเคม ี

รั่วไหลอย่างปลอดภัย	 เพื่อความปลอดภัย	 ขอแนะวิธี 

ปฏิบัติกรณีที่ต้องอยู่ในเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหล 

ในสถานการณ์ต่างๆ	ดังนี้ 

  

 หำกอยู่ในรถ 

 หาท่ีจอดรถริมข้างทางในพืน้ท่ีร่ม 

ซึ่ งปลอดภัยมาก ท่ีสุด  เ พ่ือหลีก เลี่ ยง 

การได้รับความร้อนสงู จากนัน้ให้ดบัเคร่ืองยนต์ 

และปิดประตหูน้าต่างรถให้มิดชิด พร้อมเปิด

วิทยรัุบฟังขา่วสาร ค�าแนะน�าในการปฏิบตัติน 

และ รอจนกวา่จะได้รับแจ้งให้สามารถใช้ถนน 

ได้ตามปกต ิจงึคอ่ยเลือ่นรถออกจากบริเวณ

ดงักลา่ว

รู้หลบ-หนีภัยสารเคมีรั่วไหล 
ช่วยชีวิตรอดปลอดภัย
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 หำกอยู่ในอำคำร

 รีบปิดประต ูหน้าตา่งอาคารให้มิดชิด หากได้รับแจ้งวา่จะเกิด

การระเบิดให้ปิดมู่ลี่และผ้าม่านท่ีหน้าต่าง เพ่ือป้องกนัสะเก็ดระเบิด 

ปิดระบบระบายอากาศภายในอาคารทัง้หมด เชน่ พดัลม เคร่ืองปรับอากาศ  

เคร่ืองท�าความร้อน เป็นต้น จากนัน้ให้เข้าไปหลบอยูใ่นพืน้ท่ีในสดุของบ้าน 

น�าถงุพลาสตกิหรือเศษผ้าชบุน�า้อดุหรือปิดชอ่งประต ูใช้แผน่พลาสตกิ

ปิดคลมุหน้าตา่งหรือเทปกาวปิดตามชอ่งระบายอากาศ พร้อมโทรแจ้ง

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

 กรณีอยู่ในพืน้ที่ที่เกดิสำรเคมีร่ัวไหล 

 ให้รีบอพยพออกจากพืน้ท่ีท่ีมีสารเคมีร่ัวไหล โดยใช้ผ้าสะอาด

ปิดจมูก เพ่ือป้องกันการสูดดมสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย พยายามหนี 

ออกไปอยู่ ในบริเวณท่ีอากาศถ่ายเทสะดวก ทางด้านเหนือลม 

หรือท่ีสงู จากนัน้ให้รีบแจ้งหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบมาก�าจดัหรือท�าความสะอาด

บริเวณท่ีเกิดการร่ัวไหล 

 



หลักช่วยเหลือเบื้องต้น 
เมื่อได้รับอันตรายจากสารเคมี
 สารเคมีท่ีใช้ในชวีติประจ�าวนัส่วนมากจดัเป็นสารอนัตราย 

ซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งโดยการสัมผัส	 การรับประทาน	 

การสูดดม	หากใช้อย่างไม่ถูกวิธี	และไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์

การใช้งาน	 อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้	 เพื่อความ

ปลอดภัย	 ขอแนะวิธีปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจากสารเคมี

ในเบื้องต้น	ก่อนน�าส่งสถานพยาบาล	ดังนี้

 ผิวหนัง

 ใช้ผ้าสะอาดเช็ดสารเคมีออกจากผิวหนงั

และรีบล้างออกทนัทีด้วยการน�าน�า้สะอาดไหลผา่น

บริเวณท่ีถูกสารเคมีอย่างน้อย 15 นาที รีบถอด

เสือ้ผ้าท่ีเปือ้นสารเคมีออก จากนัน้ให้อาบน�า้ช�าระล้าง

ร่างกายให้สะอาดด้วยการฟอกสบูแ่ละล้างด้วยน�า้

จ�านวนมาก เพ่ือให้สารเคมีเจือจาง 

 ดวงตำ

 ให้รีบล้างออกโดยพยายามลืมตาในน�า้และ

เปิดเปลือกตาออก เพ่ือให้น�า้ไหลผ่านตาอย่างน้อย 

15 นาที ระวงัอย่าให้น�า้กระเด็นไปเข้าตาอีกข้างหนึ่ง 

ห้ามขยีต้าหรือใช้แอลกอฮอล์ น�า้ยาล้างตา หรือน�า้ยา

หยอดตาอยา่งเดด็ขาด เพราะจะท�าให้ตาระคายเคืองมากขึน้ หลงัจาก

ท�าความสะอาดเสร็จแล้ว ให้ใช้ผ้าก๊อซปิดดวงตาท่ีได้รับอนัตรายจาก

สารเคมี
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 สูดดม

  ให้รีบน�าผู้ ป่วยออกมาอยู่ในท่ีโล่งแจ้งหรือบริเวณท่ีอากาศ

ถ่ายเทสะดวก ทางด้านเหนือลม หา่งจากท่ีเกิดเหตไุมต่�่ากวา่ 100 เมตร  

หรือเปิดประตู หน้าต่าง เพ่ือระบายอากาศและลดความเข้มข้น 

ของสารเคมีท่ีร่ัวไหล พร้อมท�าการผายปอดเพ่ือกระตุ้นระบบทางเดนิหายใจ 

ท�าให้ผู้ ป่วยหายใจสะดวกขึน้

 รับประทำน

 ให้ปฐมพยาบาลด้วยการท�าให้อาเจียน แต่ต้องแน่ใจว่า 

ผู้ประสบเหตไุม่ได้รับสารพิษท่ีเป็นกรด เพราะการอาเจียนจะท�าให้

อวยัวะภายในบอบช�า้มากขึน้ หากผู้ประสบเหต ุไมไ่ด้รับสารพิษท่ีเป็นกรด 

ให้ล้วงคอเพ่ืออาเจียน แล้วให้ด่ืมนม กลืนใขข่าวหรือน�า้เปลา่ในทนัที 

จะช่วยลดอตัราการดดูซมึของสารเคมีได้ แตห้่ามท�าในกรณีผู้ ป่วยชกั 

หมดสติ ไม่รู้สกึตวั เพราะเศษอาหารจะเข้าไปติดในหลอดลม ท�าให้

หายใจไมอ่อกเสียชีวิตได้  

 ผู้ที่เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับอันตรายจากสารเคมี	

ควรสังเกตสภาพแวดล้อมในที่เกิดเหตุ	จะได้ท�าการปฐมพยาบาล

ผู้ประสบเหตุอย่างถูกต้องตามประเภทของสารพิษ	 โดยปฏิบัต	ิ

ดังนี้	 สอบถามจากผู ้อยู ่ ในเหตุการณ์หรือพบผู ้ประสบเหต ุ

เป็นคนแรก	โดยสงัเกตจากภาชนะบรรจสุารพษิทีต่กหล่นในบรเิวณ

ใกล้เคียง	และคราบของสารเคมีที่ติดอยู่ตามร่างกายหรือเสื้อผ้า	

หรือกลิ่นของสารพิษจากลมหายใจของผู้ประสบเหตุ 
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 ปัจจบุนัครัวเรอืนส่วนใหญ่นยิมน�าก๊าซหงุต้มมาใช้ประกอบ

อาหาร	แต่เนือ่งจากก๊าซหงุต้ม	มคีณุสมบตัไิวไฟและเป็นเชือ้เพลิง

ที่ติดไฟรวดเร็ว	 จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดระเบิดและเพลิงไหม้	 

เพื่อความปลอดภัย	 ขอแนะวิธีเลือก	 ติดตั้ง	 และใช้ก๊าซหุงต้ม 

อย่างปลอดภัย	ดังนี้ 

 กำรเลือกถงัก๊ำซ 

 เลือกใช้ถังก๊าซท่ีมีเคร่ืองหมายรับรอง

มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) มีการปิดผนึก 

บนวาล์วถงัก๊าซ และข้อความระบนุ�า้หนกัถงั วนั เดือน ปี 

การทดสอบถงัครัง้สดุท้ายไมค่วรเกิน 5 ปี รวมถึง 

ถงัก๊าซอยูใ่นสภาพสมบรูณ์  ไมบ่บุ ไมบ่วม และเป็นสนิม

 กำรตดิตัง้ถงัก๊ำซ 

 ติดตัง้ถังก๊าซบนพืน้ราบ ไม่ลาดเอียง  

ไม่วางถังก๊าซในแนวนอน เพราะก๊าซอาจร่ัวไหล

ออกมา ควรวางถงัก๊าซให้หา่งจากเตาแก๊สประมาณ 

1.5 - 2 เมตร ในบริเวณท่ีอากาศถ่ายเทสะดวก และ

สามารถเคลือ่นย้ายได้งา่ย ไมอ่ยูใ่กล้แหลง่ความร้อน 

บริเวณท่ีมีประกายไฟหรืออปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ใช้ก๊าซหุงต้มถูกวิธี 
ลดเส่ียงระเบดิ เพลิงไหม้
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โดยเดด็ขาด เพราะอาจเกิดประกายไฟจนเกิดการระเบดิได้ อีกทัง้ไมว่าง 

ถังก๊าซบริเวณท่ีมีสารเคมีหรือไอน�า้ท่ีมีคุณสมบตัิกัดกร่อนถังโลหะ 

เพราะอาจท�าให้ก๊าซร่ัวไหล 

 กำรใช้ก๊ำซหงุต้ม

 ห้ า ม ก ลิ ง้ ห รื อ ก ร ะ แ ท ก ถั ง ก๊ า ซ  

เพราะแรงกระแทก อาจท�าให้ถังก๊าซระเบิด  

ก่อนใช้งานให้เปิดวาล์วท่ีถงัก๊าซ โดยหมนุไมเ่กิน 

2 รอบ แล้วจงึเปิดวาล์วท่ีเตาแก๊ส เพ่ือป้องกนัก๊าซ

กระจายตวัในอากาศ หากมีประกายไฟจะท�าให้

เกิดการระเบดิได้ กรณีเปิดเตาแก๊สแล้วไฟไมต่ดิ  

ห้ามเปิดซ�า้ ให้ทิง้ระยะสักครู่ค่อยเปิดซ�า้ เพราะอาจมีก๊าซสะสม 

เป็นจ�านวนมาก ท�าให้เปลวไฟพุง่ถกูร่างกายและเกิดเพลงิไหม้ หลงัจาก

ใช้งานเสร็จแล้วให้ปิดวาล์วถงัก๊าซก่อนและรอจนไฟท่ีเตาแก๊สดบัสนิท

แล้วจงึปิดวาล์วท่ีหวัเตา

 กำรตรวจสอบรอยร่ัวบริเวณถงัก๊ำซ 

 ให้ใช้น�า้สบู่ลูบตามจุดต่างๆ ของถังก๊าซ หากมีฟองสบู ่

ผดุขึน้มาแสดงว่าก๊าซร่ัวไหล ให้ปิดวาล์วท่ีถงัก๊าซทนัที และจดัการ

เปลี่ยนถงัก๊าซใหมท่นัที
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 กรณีก๊ำซร่ัวไหล 

  รีบปิดวาล์วถงัก๊าซทนัที แล้วเปิด 

ประตูหน้าต่างทุกบาน เพ่ือระบายก๊าซ 

ออกสูภ่ายนอก จากนัน้ให้ตรวจสอบหาสาเหตุ

ท่ีท�าให้ก๊าซร่ัวไหล หากพบว่าเกิดจาก 

ถังก๊าซร่ัวให้พลิกถังก๊าซส่วนท่ี ร่ัวไหล 

ไว้ด้านบน หรือน�าผ้าชุบน�า้มาปิดบริเวณ 

ท่ีก๊าซร่ัวจะชว่ยลดการร่ัวไหลของก๊าซ ห้ามเปิดปิดอปุกรณ์ไฟฟ้าทกุชนิด

หรือกระท�าการใดๆ ท่ีท�าให้เกิดประกายไฟบริเวณท่ีก๊าซร่ัวไหล เช่น  

สบูบหุร่ี จดุไฟแช็ก เป็นต้น เพราะอาจท�าให้เกิดเพลงิไหม้

 กรณีเกดิเพลิงไหม้

 ให้รีบปิดวาล์วถังก๊าซ หากไม่

สามารถปิดได้ให้ใช้น�า้ราดหรือเคร่ืองดบัเพลงิ

ฉีดพ่นไปบริเวณท่ีไฟลุกไหม้จนกว่าไฟ 

จะดบัสนิท

  ข้อห้าม

  ห้ามถ่ายเทก๊าซจากถงัหนึง่ไปสูอี่ก

ถงัหนึง่ด้วยตนเอง และไมน่�าถงัก๊าซหงุต้มท่ีใช้

ในครัวเรือนไปดดัแปลงใช้เป็นถงัก๊าซเชือ้เพลงิ

ส�าหรับใช้ในรถยนต์ เพราะเสี่ยงต่อการเกิด

ระเบดิและเพลงิไหม้ 
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 โรคไข้หวดันกหรือไข้หวดัใหญ่ในสตัว์ปีกเป็นโรคทีเ่กดิจาก

การติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ	 ซึ่งมีท้ังชนิดรุนแรงน้อยและ

รนุแรงมาก	สตัว์ปีกทุกชนิดสามารถตดิโรคนีไ้ด้	โดยโรคไข้หวดันก 

ที่เกิดในประเทศไทยเป็นสายพันธุ ์	 H5N1	 ที่เมื่อติดต่อถึงคน 

อาจท�าให้เสียชีวิตได้

 การติดต่อจากสัตว์ปีกมาสู่คน
 โรคไข้หวดันกสามารถตดิตอ่จากสตัว์ปีก 

มาสู่คนได้โดยการสัมผัสกับสัตว์ปีกป่วยหรือ 

ซากสตัว์ปีกท่ีตาย เชือ้ไวรัสจะอยูใ่นน�า้มกู น�า้ลาย 

และอุจจาระของสตัว์ป่วย เข้าสู่ร่างกายของคน 

ทางเย่ือบตุา จมกู และปาก

 อาการที่เกิดในคน
 มีไข้ร่วมกบัอาการอย่างใดอย่างหนึง่ ได้แก่ ปวดกล้ามเนือ้ 

ไอ หายใจผิดปกติ และมีประวตัิการสมัผสัโดยตรงกบัสตัว์ปีกท่ีป่วย

หรือตาย

โรคไข้หวัดนก…. 
ภัยระบาด
คร่าชีวิต
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 การปฏบิตัตินของผู้เล้ียงหรอืผู้ปฏบิตังิาน
กับสัตว์ปีก
 - ควรใช้อปุกรณ์ป้องกนัร่างกาย เช่น  

ผ้ากนัเปือ้น ผ้าปิดปากและจมกู แว่นตา ถงุมือ 

และรองเท้าบู๊ท

 -  หลงัการปฏิบตังิานต้องล้างมือ อาบน�า้  

สระผม ซกัเสือ้ผ้าให้สะอาด โดยการแชน่�า้ยาฆา่เชือ้

หรือน�าไปผึง่แดดให้แห้งก่อนน�ามาใช้งาน

 ข้อควรปฏบิติักรณีพบสัตว์ปีกป่วยหรอืตาย
 - หากพบสตัว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ี

ปศสุตัว์ในพืน้ท่ี และปฏิบตัิตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าท่ีเพ่ือป้องกนั

การแพร่ระบาดของโรค

 - การท�าลายสัตว์ปีกให้เผาหรือฝังโดยการ

ขุดหลมุลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ราดด้วยน�า้ยา 

ฆา่เชือ้ ฝังกลบให้แนน่ แล้วจงึราดทบัด้วยน�า้ยาฆา่เชือ้

อีกครัง้

 - ก่อนสมัผสัจบัซากสตัว์ปีก ต้องใช้ผ้าปิดปาก

และจมูก พร้อมทัง้สวมถุงมือเพ่ือป้องกันการสัมผัส 

ซากสตัว์โดยตรง

 -  ท�าความสะอาดอปุกรณ์ท่ีใช้ด้วยน�า้ยาฆา่เชือ้โรค 

และท�าลายถงุมือ ผ้าปิดปากและจมกู โดยการฝังหรือเผา 

 -  ไม่ทิง้สัตว์ปีกป่วยหรือตายลงในแหล่งน�า้

สาธารณะ
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 การป้องกันโรคไข้หวัดนกในฟาร์มสัตว์ปีก
 - ห้ามน�ายานพาหนะเข้ามาในฟาร์ม หากจ�าเป็นให้ใช้น�า้ยา

ฆา่เชือ้โรคฉีดพน่ก่อนทกุครัง้

 - ห้ามบุคคลภายนอกเข้าหรือออกจากฟาร์ม หากจ�าเป็น 

ให้ผา่นการอาบน�า้ยาฆา่เชือ้โรค และเปลี่ยนเคร่ืองแตง่กายก่อน

 - ท�าโรงเรือนแบบเปิดเพ่ือรักษาความสะอาด และก�าจัด 

เศษอาหารเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้สตัว์อ่ืนเข้ามาในโรงเรือน

 - พน่น�า้ยาฆา่เชือ้โรคท่ีไขแ่ละถาดไขท่กุครัง้ท่ีน�าเข้าฟาร์ม

 ข้อแนะน�ากรณีพบสัตว์ปีกตายผิดสังเกต 

 l กรุงเทพมหำนคร แจ้งส�านกังานเขตท่ีพบสตัว์ปีกตาย

ป่วยตาย หรือศนูย์ปฏิบตักิารไข้หวดันก กทม. หรือสายดว่น 1555 

 l กรมปศุสัตว์ โทร. 0 2653 4551-4 ตอ่ 101-105

 l ต่ำงจงัหวัด แจ้งปศสุตัว์อ�าเภอหรือจงัหวดั
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 ไข้หวดัใหญ่สายพันธุ์ใหม่	ชนดิเอ	เอช	1	เอน็	1	เป็นโรคทีแ่พร่ 

ติดต่อระหว่างคนสู่คน	 พบที่ประเทศเม็กซิโก	 และสหรัฐอเมริกา 

แล้วแพร่ไปยังอีกหลายประเทศ

เชื้อสาเหตุ
 เกิดจากเชือ้ไวรัสไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่

ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 (A/H1N1) เป็นเชือ้ตวัใหม ่

ท่ีไมเ่คยพบมาก่อน เกิดจากการผสมสารพนัธกุรรม

ระหวา่งเชือ้ไข้หวดัใหญ่ของคน สกุร และนก

การแพร่ติดต่อ
 เกิดจากการถูกผู้ ป่วยไอจามรดโดยตรงหรือ

หายใจเอาฝอยละอองเสมหะ น�า้มกู น�า้ลายในระยะ 1 เมตร 

เน่ืองจากเชือ้ไวรัสอยูใ่นเสมหะ น�า้มกู น�า้ลาย แตบ่างราย

อาจได้รับเชือ้ทางอ้อมผา่นทางมือ หรือสิง่ของเคร่ืองใช้ 

ท่ีปนเปือ้นเชือ้ เชน่ แก้วน�า้ ลกูบดิประต ูเป็นต้น เชือ้จะเข้าสู่

ร่างกายทางจมกู ตา ปาก

รู้ทันไวรัส...
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
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อาการป่วย
 ผู้ ป่วยส่วนใหญ่จะเร่ิมมีอาการหลงัจากได้รับ

เชือ้ไวรัส 1-3 วนั อาการป่วยใกล้เคียงกนักบัโรคไข้หวดัใหญ่

ท่ีเกิดขึน้ทัว่ไป เชน่ มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเม่ือยกล้ามเนือ้ 

อ่อนเพลีย ไอ เจ็บคอ อาจมีอาการเบ่ืออาหาร คลื่นไส้ 

อาเจียน หรือท้องเสียด้วย

การป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ
 - หลกีเลีย่งการคลกุคลกีบัผู้ ป่วยไข้หวดัใหญ่

 - ไมใ่ช้แก้วน�า้ หลอดดดูน�า้ ช้อน ผ้าเช็ดมือ 

ผ้าเช็ดหน้าร่วมกบัผู้ อ่ืน โดยเฉพาะผู้ ป่วยไข้หวดัใหญ่

 - ใช้ช้อนกลางทกุครัง้ เม่ือรับประทานอาหาร

ร่วมกบัผู้ อ่ืน

 - หมัน่ล้างมือบอ่ยๆ ด้วยน�า้และสบู ่หรือเจล

แอลกอฮอล์ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงหลงั ไอ จาม

 - รักษาสขุภาพให้แข็งแรง โดยรับประทาน

อาหารท่ีมีประโยชน์ รวมทัง้ไข ่นม ผกั และผลไม้ ด่ืมน�า้

สะอาดและนอนหลบัพกัผอ่นให้พอเพียง ออกก�าลงักาย

อยา่งสม�่าเสมอ หลีกเลี่ยงบหุร่ีและสรุา

การป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อ
 - หากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ ควรหยุดงาน 

หยดุเรียน เป็นเวลา 1-7 วนั ซึง่จะชว่ยลดการแพร่ระบาดได้

 - หลีกเลี่ยงการคลกุคลีใกล้ชิดกบัผู้ อ่ืน

 - สวมหน้ากากอนามัย เ ม่ืออยู่กับผู้ อ่ืน  

หรือใช้ทิชชปิูดจมกูปากทกุครัง้ท่ีไอจาม ทิง้ทิชชลูงในถงัขยะ

ท่ีมีฝาเปิด แล้วล้างมือให้สะอาดด้วยน�า้และสบู่



74 คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ

 เกิดจากเชื้อไวรัสล�าไส้หรือเอนเทอไรไวรัสหลายชนิด 

พบได้บ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต�่ากว่า	 5	 ปี	 ในโรงเรียน

อนุบาล	 สถานรับเลี้ยงเด็ก	 ศูนย์เด็กเล็ก	 สถานท่ีเล่นของเด็ก 

ในห้างสรรพสนิค้า	โดยเฉพาะในทีอ่ยูร่วมกัน	อย่างแออดั	จะมีโอกาส

ท่ีเกิดการระบาดได้	 โรคเกิดประปรายตลอดปี	 แต่จะเพ่ิมมากขึ้น 

ในฤดูฝน	ซึ่งอากาศเย็นและชื้น

โรคมือ เท้า ปาก...
ไวรัสร้ายที่ทุกคนต้องระวัง
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การแพร่ติดต่อ
 การตดิตอ่สว่นใหญ่เกิดจากได้รับเชือ้

ไวรัสเข้าสูป่ากโดยตรง โดยเชือ้ไวรัสตดิมากบัมือ

หรือของเลน่ท่ีเปือ้นน�า้ลาย น�า้มกู น�า้จากตุม่พอง

และแผล หรืออุจจาระของผู้ ป่วย และเกิดจาก

การไอจามรดกนั ส�าหรับการตดิเชือ้จากอจุจาระ

จะเกิดได้ในระยะท่ีเดก็มีอาการทเุลา จนกระทัง่

หายป่วยแล้วประมาณ 1 เดือน แต่จะเกิดขึน้ 

ได้น้อยกวา่ 

 หลงัจากได้รับเชือ้ 3-6 วนั ผู้ติดเชือ้ 

จะเร่ิมแสดงอาการป่วย เ ร่ิมด้วยมีไข้ต�่าๆ 

อ่อนเพลีย ต่อมาอีก 1-2 วนั มีอาการเจ็บปาก  

กลนืน�า้ลายไมไ่ด้และไมย่อมทานอาหาร เน่ืองจาก

มีตุม่แดงท่ีลิน้ เหงือก และกระพุ้งแก้ม จะพบตุม่

หรือผ่ืนนนูสีแดงเลก็ (มกัไมค่นั) ท่ีฝ่ามือ นิว้มือ 

ฝ่าเท้า และอาจพบท่ีก้นด้วย ตุม่นีจ้ะกลายเป็นตุม่พองใส บริเวณรอบๆ 

อกัเสบและแดง ตอ่มาตุม่จะแตกออกเป็นแผลหลมุตืน้ๆ อาการจะทเุลา

และหายเป็นปกต ิภายใน 7-10 วนั

การป้องกันโรค
 โรคนีย้ังไม่มีวัคซีนป้องกัน แต่ป้องกันได้โดยการรักษา 

สขุอนามยั ผู้ปกครองควรแนะน�าบตุรหลานและผู้ เลีย้งดเูดก็ให้ล้างมือ

ให้สะอาดด้วยน�า้และสบู ่ตดัเลบ็ให้สัน้ หลีกเลี่ยงการใช้สิง่ของร่วมกนั 

และให้ช้อนกลาง
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การควบคุมโรค
 - หากพบเด็กป่วย ต้องรีบแยก

เพ่ือป้องกันไม่ให้เชือ้แพร่ไปยังเด็กคนอ่ืนๆ  

ผู้ปกครองควรรีบพาเดก็ไปพบแพทย์ และหยดุ

รักษาตวัท่ีบ้านประมาณ 5-7 วนั หรือจนกว่า

จะหายเป็นปกต ิ

 - หากมีเดก็ป่วยจ�านวนมาก ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้จดัการ

สถานรับเลีย้งเดก็ต้องด�าเนินการ ดงันี ้

  l ปิดห้องเรียนท่ีมีเดก็ป่วยหรือปิดทัง้โรงเรียนชัว่คราว 

(ประมาณ 5-7 วนั)

  l ท�าความสะอาดสถานท่ีเพ่ือฆา่เชือ้โรค บริเวณห้องน�า้ 

ห้องส้วม สระวา่ยน�า้ ครัว โรงอาหาร บริเวณท่ีเลน่ของเดก็ สนามเดก็เลน่ 

โดยใช้สารละลายเจือจางของน�า้ยาฟอกขาว (20 มิลลลิติร ตอ่น�า้ 1 ลติร) 

หรือน�า้ยาท�าความสะอาดท่ีใช้ตามบ้านเรือน

  l ท�าความสะอาดของเล่น  

เคร่ืองใช้ของเดก็ด้วยการซกัล้างแล้วผึง่แดด

ให้แห้ง

  l หยุดใช้เคร่ืองปรับอากาศ  

เปิดมา่นให้แสงแดดสอ่งให้ทัว่ถงึ
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 โรคตดิเชือ้ไวรสัอโีบลา	เป็นโรคตดิเชือ้ไวรสัชนดิเฉยีบพลัน

รุนแรง	 เกิดจากเชื้อไวรัสอีโบลา	 (Ebola	 virus)	 ประกอบด้วย	 

5	สายพันธุ์	ได้แก่	สายพันธุ์ไอวอรีโคสต์	สายพันธุ์ซูดาน	สายพันธุ ์

ซาร์อี	 สายพันธุ์เรสตัน	 (Reston)	 และสายพันธุ์	 Bundibugyo	

โดยสายพันธุ์ซูดาน	 สายพันธุ์ซาร์อี	 และสายพันธุ์	 Bundibugyo	

ท�าให้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกา 

และท�าให้มอีตัราป่วยตายประมาณร้อยละ	60-90	ในขณะทีส่ายพันธุ์

ไอวอรโีคสต์	และสายพนัธุเ์รสตนั	(Reston)	มักไม่ท�าให้เกดิอาการ

รุนแรงและยังไม่มีรายงานการเสียชีวิตจากสายพันธุ์เรสตัน

การติดต่อ
 การติดต่อจากคนสู่คน เกิดจากการ

สัมผัสตรงกับเลือดท่ีติดเชือ้สารคัดหลั่ง เช่น  

น�า้มกู น�า้ลาย ปัสสาวะ อจุจาระ อวยัวะ หรือ

น�า้อสจิุ นอกจากนี ้ การติดเชือ้ในโรงพยาบาล  

ก็พบได้บ่อยผ่านทางเข็มและหลอดฉีดยา  

ท่ีปนเปือ้นเชือ้และยงัพบการแพร่กระจายเชือ้อีโบลา

ในพิธีศพได้บอ่ย เน่ืองจากผู้มาร่วมพิธีศพอาจมีการสมัผสัโดยตรงกบั

ร่างกายของผู้ เสียชีวิต 

โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา...
รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้
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อาการ
 โรคอีโบลาเป็นโรคเฉียบพลนัรุนแรง

จากเชือ้ไวรัส โดยมากมักจะแสดงออกเป็น 

ไข้เฉียบพลัน อ่อนเพลียมาก ปวดกล้ามเนือ้  

ปวดศีรษะและเจ็บคอ ตามด้วยอาการอาเจียน 

ท้องเสีย ผ่ืนผิวหนงั ไต และตบัท�างานบกพร่อง 

และในบางรายจะพบการตกเลอืดทัง้ภายในและ

ภายนอก และเสียชีวิต 

วัคซีนและยารักษา
 ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคอีโบลา และยารักษาจ�าเพาะ  

ขณะนีก้�าลงัอยูร่ะหวา่งการศกึษาวิจยั ผู้ ป่วยท่ีอาการรุนแรงจ�าเป็นต้อง

ได้รับการดแูลรักษาแบบประคบัประคองอยา่งเข้มงวด 

ผู้ ป่วยมักจะมีอาการขาดน�า้บ่อยๆ จึงจ�าเป็นต้อง 

ได้สารละลายเกลือแร่ เพ่ือแก้ไขอาการขาดน�า้ 

โดยอาจให้ทางปาก หรือทางเส้นเลือด
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 ในช่วงฤดูฝนของทุกปี	บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่ม

รมิฝ่ังแม่น�า้และพืน้ทีน่อกแนวคันกัน้น�า้มกัได้รบัผลกระทบจากภาวะ

น�้าล้นตลิ่ง	จึงขอแนะวิธีรับมือภาวะน�้าล้นตลิ่ง	ดังนี้ 

 ประชาชน 

 - ตรวจสอบการขึน้ลงของน�า้ น�ากระสอบทราย

มาเสริมแนวคนักัน้น�า้ให้สงูขึน้ พร้อมดแูลคนักัน้น�า้และ

เสาบ้านให้อยูใ่นสภาพมัน่คงแขง็แรง เพ่ือป้องกนักระแสน�า้ซดั  

ท�าให้คนักัน้น�า้และบ้านทรุดตวัพงัลงมา

  

  - ขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของมีค่าและ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าขึน้ท่ีสูง พ้นจากแนวระดับ 

น�า้ท่วมถึง รวมถึงตรวจสอบสะพานไม้ท่ีใช้

เป็นทางเดนิชัว่คราวมิให้อยูใ่นสภาพผพุงัหรือ

มีตะไคร่เกาะ เพราะจะท�าให้ลืน่ไถลพลดัตกน�า้ได้

 เกษตรกร 

 - ผกูยดึกระชงัเลีย้งสตัว์น�า้ให้แนน่หนา เสริมแนวคนั

กัน้น�า้ให้สงูขึน้ เพ่ือป้องกนัพืน้ท่ีการเกษตรได้รับความเสยีหาย 

พร้อมจดัเตรียมเคร่ืองสบูน�า้ระบายน�า้ออกจากพืน้ท่ี รวมทัง้

เร่งเก็บผลผลติท่ีอยูใ่นระยะเก็บเก่ียว

แนะชุมชนริมน�้า
รับมือน�้าล้นตลิ่ง
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 ชุมชนที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยน�้าท่วม	 ท้ังท่ีลาดเชิงเขา	 

ที่ลุ่มริมแม่น�้า	และทางน�้าไหลผ่านมีความเสี่ยงต่อการเกิดน�้าท่วม

ฉับพลัน	และน�้าป่าไหลหลาก	ขอแนะวิธีเตรียมรับมือ	และการหนี

ภัยน�้าท่วมอย่างปลอดภัย	ดังนี้ 

 ก่อนเกิดอุทกภัย 

 หมั่นติดตามพยากรณ์อากาศและ

ประกาศแจ้งเตือนภยั ปฏิบตัติามค�าเตือนอยา่ง

เคร่งครัด จดัเตรียมน�า้ด่ืม ยารักษาโรค ไฟฉาย 

เทียนไข อาหารแห้งและของใช้อ่ืนท่ีจ�าเป็น

ไว้ใช้งานในยามฉุกเฉิน ปรับสภาพแวดล้อม

รอบบ้านให้พร้อมรับมือน�า้ทว่ม บ้านท่ีอยูริ่มน�า้  

ให้น�ากระสอบทรายมาจดัวางเป็นแนวคนักัน้น�า้ สว่นบ้านท่ีอยูใ่นเขตชมุชน

ท่ีมกัเกิดน�า้ทว่มขงั ให้ท�าความสะอาดทอ่ระบายน�า้มิให้มีเศษขยะกีดขวาง

ทางไหลของน�า้

 ขณะเกิดอุทกภัย
 กรณีน�ำ้ท่วมไม่รุนแรง ให้ขนย้าย

สิง่ของขึน้ท่ีสงู พร้อมตดักระแสไฟฟ้าภายในบ้าน 

และย้ายปลัก๊ไฟ ให้พ้นจากระดบัน�า้ทว่มถงึ

แนะเตรียมรับมือ-
หนีภัยจากน�้าท่วม
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 กรณีน�ำ้ท่วมรุนแรงจนต้องอพยพ ตัง้สต ิอยา่ต่ืนตระหนก 

ให้ความช่วยเหลือเด็กและคนชราก่อน  

โดยหนีไปตามเส้นทางท่ีปลอดภัยพ้นจาก 

แนวการไหลของน�า้ หลกีเลีย่งการเดนิข้ามล�าน�า้

ท่ีมีระดบัน�า้สงูเหนือเขา่ และบริเวณท่ีกระแส

น�า้ไหลเช่ียวกราก เพราะอาจถกูน�า้พดัหรือ 

ได้รับอนัตรายจากทอ่นไม้หรือก้อนหินท่ีลอยมา

ตามน�า้ ห้ามขบัรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์

ผ่านบริเวณท่ีมีน�า้ท่วมสงู เพราะความแรง

ของกระแสน�า้อาจพดัรถจมน�า้ได้



รู้ทันอันตราย 
ช่วยป้องกันภัยในช่วงน�า้ท่วม
 การด�าเนินชีวิตในช่วงน�้าท่วมมีความเสี่ยงที่จะได้รับ

อนัตรายจากอบุตัภิยัต่างๆ	เพือ่ให้การใช้ชวิีตในช่วงน�า้ท่วมเป็นไปด้วย

ความปลอดภัย	ขอเตือนภัยที่มักเกิดในช่วงน�้าท่วม	ดังนี้

 จมน�้ำ
 - หลกีเลีย่งการเดนิลยุน�า้   ลงเลน่น�า้ 

พายเรือหรือจบัสตัว์น�า้ในบริเวณท่ีมีกระแสน�า้

ไหลเช่ียวกราก 

 - ไม่อยู่ใกล้บริเวณทางน�า้ไหลผ่าน 

หรือร่องน�า้ท่ีมีระดบัน�า้สงูเหนือเขา่ เพราะความแรง

ของกระแสน�า้พดัอาจจมน�า้เสียชีวิต 

 - ใช้ไม้ส�ารวจเส้นทาง หลีกเลี่ยงการเดินลุยน�า้ในช่วง 

กลางคืน หากจ�าเป็นให้ใช้ไฟฉายสอ่งทาง เพ่ือป้องกนั

การพลดัตกทอ่ระบายน�า้หรือบอ่น�า้ น�าวสัดท่ีุสามารถ

ลอยน�า้ได้ เช่น ห่วงยาง ถงัแกลลอน ลกูมะพร้าว  

ขวดน�า้พลาสตกิ ยางในรถยนต์ เป็นต้น มาใช้ยดึเกาะ

ขณะเดนิลยุน�า้และชว่ยเหลือผู้ ท่ีพลดัตกน�า้
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 - ห้ามใช้ยานพาหนะในการเดนิทาง

หรือขบัผา่นเส้นทางท่ีมีน�า้ทว่มสงู เพราะรถจะไม ่

สามารถต้านความแรงของกระแสน�า้ ท�าให้รถ 

ถูกน�า้พดัออกนอกเส้นทางหรือจมน�า้ได้ 

  -   การโดยสารเรือ ให้สวมใสอ่ปุกรณ์

ชชีูพหรือน�าอปุกรณ์ท่ีสามารถลอยน�า้ได้ตดิไว้ในเรือ 

เพ่ือใช้ลอยตวัรอการชว่ยเหลือกรณีเรือลม่ 

 - กรณีลงจบัสตัว์น�า้หรือเก็บเก่ียวผลผลติ

ในช่วงน�า้ท่วม ไม่ควรอยู่ในน�า้เป็นเวลานานเกินไป 

เพราะจะท�าให้เป็นตะคริว จมน�า้เสียชีวิตได้

 - ดแูลเดก็ ผู้สงูอายแุละผู้ พิการอยา่งใกล้ชิด  

เพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง

ให้ปลอดภัยได้ หากพลัดตกน�า้จะมีโอกาสจมน�า้ 

เสียชีวิตสงูกวา่กลุม่อ่ืน

  แม้จะว่ายน�า้เป็นก็ควรสวมเสือ้ชูชีพ หรือใช้อุปกรณ์ 

ท่ีสามารถพยงุตวัได้ขณะเดนิลยุน�า้ท่ีทว่มสงูหรือพายเรือ เพราะกระแสน�า้ 

ท่ีไหลเช่ียวกราก อาจท�าให้ร่างกายไม่สามารถ 

ต้านแรงน�า้ สง่ผลให้จมน�า้เสียชีวิตได้
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 ไฟฟ้ำดูด
 -  ตดักระแสไฟฟ้าท่ีแผงสวิตซ์ไฟรวม 

หรือสับสวิตซ์ไฟลง พร้อมย้ายสวิตซ์ไฟและ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าให้พ้นจากระดบัท่ีน�า้ทว่มถงึ 

 -   ก่อนน�าอปุกรณ์ไฟฟ้ามาใช้งาน ควรตรวจสอบ 

อุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ผู้ ใช้งาน 

ไมอ่ยูบ่นพืน้ท่ีชืน้แฉะ พร้อมสวมรองเท้าให้เรียบร้อย 

 - เ ม่ือเปิดใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าแล้วพบ 

สิง่ผิดปกต ิเชน่ มีกลิน่เหมน็ไหม้ มีเสยีงดงัมาจากเคร่ือง 

เป็นต้น ให้หยุดใช้งานในทนัที พร้อมน�าไปให้ช่าง 

ผู้ช�านาญซอ่มแซมให้อยูใ่นสภาพปลอดภยั

 - ห้ามใช้และสมัผัสเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในขณะท่ีตวัเปียกชืน้ 

หรืออปุกรณ์ไฟฟ้าเปียกน�า้ ห้ามน�าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีได้รับความเสียหาย

จากน�า้ทว่มมาใช้งานอยา่งเดด็ขาด เพราะอาจท�าให้ถกูไฟฟ้าดดูเสยีชีวิตได้ 

 - ไม่เดินลุยน�า้และพายเรือเข้าใกล้แนว 

เสาไฟฟ้า เพราะหากมีกระแสไฟฟ้าร่ัวไหล จะท�าให้

ได้รับอนัตรายจากการถกูไฟฟ้าดดูเสียชีวิต 

 โรคภัยไข้เจ็บ 

 - รับประทานอาหารท่ีปรุงสกุ สด ใหม ่และ

ด่ืมน�า้สะอาดท่ีต้มสกุหรือผา่นการแกวง่สารส้มฆา่เชือ้ 

ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร
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 - ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ 

เพ่ือป้องกันโรคระบาดในช่วงน�า้ท่วม เช่น ไข้หวดั 

ปอดบวม ตาแดง โรคระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น 

ล้างเท้าให้สะอาดหลงัเดนิลยุน�า้ทว่ม จะชว่ยป้องกนั

โรคน�า้กดัเท้า โรคเท้าเป่ือย และโรคฉ่ีหนู

 - ถ่ายอจุจาระลงถงุพลาสตกิและใสป่นูขาวลงไปเลก็น้อย 

พร้อมปิดปากถงุให้แนน่ แล้วใสถ่งุด�าซ้อนอีกชัน้ ก่อนน�าไปทิง้ในบริเวณ

ท่ีจดัไว้ ห้ามถ่ายอจุจาระลงน�า้อยา่งเดด็ขาด เพราะจะเป็นการแพร่เชือ้โรค

 เพลิงไหม ้

 - ใช้เทียนและตะเกียงน�า้มันท่ีจุดไฟ 

ให้แสงสว่างอย่างระมดัระวงั และดบัไฟให้สนิท 

ทกุครัง้หลงัใช้งาน รวมถงึระมดัระวงัในการใช้อปุกรณ์

ไฟฟ้าเป็นพิเศษ เพราะหากกระแสไฟฟ้าร่ัวไหล 

นอกจากจะท�าให้ถกูไฟฟ้าดดูเสียชีวิตแล้ว ยงัเพ่ิม

ความเสี่ยงตอ่การเกิดเพลงิไหม้บ้านอีกด้วย
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 ของมีคม 

 -  สวมรองเท้าบู๊ ททุกครั ง้ ท่ี เดินลุยน� า้  

เพ่ือป้องกนัการเหยียบเศษวสัดแุละของมีคมท่ีอยูใ่ต้น�า้

 สัตว์มีพิษ
 - ระมดัระวงัสตัว์มีพิษท่ีอาจหนีน�า้ทว่มเข้ามา

อาศยัอยูใ่นบ้าน โดยเฉพาะบริเวณใต้ตู้  รองเท้า เสื่อ 

พร้อมปิดฝาภาชนะกักเก็บน�า้ให้มิดชิด เพ่ือก�าจัด

แหลง่เพาะพนัธุ์ยงุท่ีอาจเป็นพาหะของโรคในชว่งน�า้ทว่ม
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 ในช่วงระยะเวลาไม่กีปี่ทีผ่่านมา  

พื้นที่ลาดเชิงเขาของไทยประสบภัย 

ดินถล่มบ่อยครั้ง	เพื่อความปลอดภัย	

ขอแนะข้อสงัเกตและวธิปีฏบิติักรณเีกดิ

ดินถล่ม	ดังนี้

 สำเหตุของดนิถล่ม มีปัจจยัส�าคญัมาจากภาวะฝนตกหนกั

อยา่งตอ่เน่ืองบนท่ีลาดเชิงเขา ประกอบกบัไมมี่รากไม้ยดึเกาะหน้าดนิ 

ท�าให้ดินภเูขาซึง่ชุ่มน�า้อยู่แล้ว ไม่สามารถอุ้มน�า้ไว้ได้จนพงัถลม่และ

เลื่อนไหลลงมาจากท่ีลาดชนั

  พืน้ที่เส่ียงดนิถล่ม บริเวณท่ีลาดเชิงเขาใกล้ล�าห้วย มีร่องรอย

ดินไหล ดินเลื่อน และรอยแยกบนภเูขาเคยมีร่องรอยการเกิดดินถลม่ 

ล�าห้วยมีกองหิน เนินทราย ปนโคลน และต้นไม้ หรือก้อนหินขนาดเลก็

ใหญ่ปนกนัตลอดท้องน�า้ 

แนะชุมชนเชิงเขา 
สังเกตสัญญานเตือนภัย
จากธรรมชาติ 
ช่วยชีวิตรอดจากภัยดินถล่ม
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 สิ่งบอกเหตุก่อนเกิดดนิถล่ม มีฝนตกหนกัอย่างตอ่เน่ือง

นานกว่า 6 ชัว่โมง (มากกว่า 100 มม. ต่อวนั) ระดบัน�า้ในล�าห้วย 

เพ่ิมสงูขึน้อยา่งรวดเร็ว และมีสีขุน่ข้นหรือสีเดียวกบัสีดนิภเูขา มีเสียงดงั 

ผิดปกติมาจากภูเขาหรือล�าห้วย สตัว์ป่าแตกต่ืน มีต้นไม้ขนาดเล็ก 

ไหลมาพร้อมกบัน�า้ 

 กำรเตรียมพร้อมก่อนเกดิดนิถล่ม ชมุชนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีเสีย่งภยั

ควรจดัเวรยามเฝ้าระวงั ตดิตามพยากรณ์อากาศ ประกาศแจ้งเตือนภยั 

สงัเกตความผิดปกตขิองธรรมชาตท่ีิเป็นสญัญาณเตือนก่อนเกิดดนิถลม่ 

โดยเฉพาะในชว่งกลางคืน ซึง่มกัเกิดน�า้หลากและดนิถลม่ 

 กำรหนีภยัดนิถล่ม อยา่มวัแตห่ว่งทรัพย์สนิ ให้หนีไปตาม

เส้นทางท่ีพ้นจากแนวการไหลของดินถล่ม โดยขึน้ท่ีสงูหรือสถานท่ี

ปลอดภยั หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางท่ีเป็นแนวการไหลของดิน หรือมี

กระแสน�า้ไหลเช่ียวกราก หากจ�าเป็น ต้องใช้เส้นทางดงักลา่วให้ใช้เชือก 

ผูกล�าตัวแล้วยึดติดไว้กับต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างท่ีมั่นคงแข็งแรง  

เพ่ือป้องกนักระแสน�า้ท่ีไหลเช่ียวกรากพดัจมน�า้ ท่ีส�าคญั ห้ามวา่ยน�า้หนี

โดยเดด็ขาด เพราะอาจกระแทกกบัซากต้นไม้หรือหินท่ีไหลมาตามน�า้

 หลังเกิดดินถล่ม ห้ามเข้าใกล้

บริเวณท่ีเกิดดินถล่มหรือบ้านเรือนท่ีได้รับ

ความเสียหาย เพ่ือป้องกนัอนัตรายจากการ

พงัทลายซ�า้ 

แนะชุมชนเชิงเขา 
สังเกตสัญญานเตือนภัย
จากธรรมชาติ 
ช่วยชีวิตรอดจากภัยดินถล่ม
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 พายลุมแรง	เป็นภยัทีม่กัเกดิในช่วงฤดรู้อนทีส่ภาพอากาศ

แปรปรวนในช่วงก่อนเกดิพายฤุดรู้อน	รวมถงึช่วงฤดฝูน	โดยเฉพาะ 

บริเวณที่ตั้งอยู ่ ในแนวที่พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่าน 

จะมีพายุลมแรง	 ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้	 

เพือ่ลดความสญูเสยี	ขอแนะวิธเีตรยีมพร้อมรบัมอืและการปฏบิตัติน

กรณีเกิดพายุลมแรง	ดังนี้

 ก่อนเกิด ตรวจสอบสภาพบ้านเรือน 

โดยเพ่ิมท่ีค�า้ยันประตู หน้าต่าง หลังคาบ้าน  

ให้อยู่ในสภาพแข็งแรง จดัเก็บสิ่งของท่ีสามารถ

ปลวิลมได้ในท่ีมิดชิด ตดัแตง่ก่ิงไม้และโคน่ต้นไม้

บริเวณรอบบ้านท่ีไม่อาจหกัโค่นทิง้ หากพบเห็น

ป้ายโฆษณาอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัย ให้แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ด�าเนินการแก้ไข สว่นเกษตรกรให้จดัท�าท่ีค�า้ยนัหรือสิง่ปกคลมุผลผลติ

ทางการเกษตร เพ่ือป้องกนัแรงลมพดัพืชผลทางการเกษตรเสียหาย 

 ขณะเกดิ หลบในอาคารท่ีมัน่คงแข็งแรง ปิดประตหูน้าตา่ง 

ให้สนิท เพ่ือป้องกนัสิง่ของปลวิเข้ามากระแทกหรือแรงลมหอบพดับ้านเรือน

ได้รับความเสยีหาย อยูใ่ห้หา่งจากสิง่ปลกูสร้าง 

ท่ี ไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่หลบพายุใ ต้ ต้นไม้  

ป้ายโฆษณา ใกล้แนวเสาไฟฟ้า เพราะเสีย่งตอ่การ

ถกูล้มทบั

วาตภัย... ภัยร้ายที่มา
กับสายลม เตือนอันตราย
จากพายุลมแรง
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 ห ลั ง เ กิ ด  ห า ก มี ต้ น ไ ม้ หั ก โ ค่ น  

เสาไฟฟ้าล้ม สายไฟขาด ให้แจ้งหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้องมาจดัการแก้ไขและซอ่มแซมโดยดว่น 

รีบชว่ยเหลือและน�าผู้บาดเจ็บสง่สถานพยาบาล

ท่ีอยูบ่ริเวณใกล้เคียง 

 กรณีพบเหน็สำยไฟฟ้ำขำด

 ห้ามเข้าใกล้บริเวณท่ีสายไฟฟ้าขาด  

ไม่ใช้ไม้หรือวัสดุอ่ืนๆ เข่ียหรือจับสายไฟฟ้า  

เพราะหากมีกระแสไฟฟ้าร่ัวไหล จะท�าให้ถกูไฟฟ้าดดู

เสียชีวิต 

 หากสายไฟฟ้าขาดตกลงน�า้ ให้งดเว้นการประกอบกิจกรรม

ทางน�า้ในพืน้ท่ีดงักลา่วทกุชนิด เพราะน�า้เป็นสือ่น�าไฟฟ้าอยา่งดี ท�าให้

ถกูไฟฟ้าดดูเสยีชีวิต ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีการไฟฟ้าด�าเนินการแก้ไขในทนัที 

 กรณีสำยไฟฟ้ำพำดบนรถยนต์

 กรณีอยู่ในรถ ห้ามลงจากรถจนกวา่จะแนใ่จวา่กระแสไฟฟ้า

ถูกตดัแล้ว ยกเว้นกรณีรถเกิดเพลิงไหม้ พยายาม

เคลื่อนรถออกจากบริเวณดงักลา่ว หากไม่สามารถ

ท�าได้ให้ขอความช่วยเหลือจากคนท่ีอยูน่อกรถ หรือ

โทรแจ้งเจ้าหน้าท่ีการไฟฟ้าด�าเนินการตดักระแส

ไฟฟ้าในบริเวณท่ีเกิดเหตุ

 กำรลงจำกรถ ใช้วิธีกระโดดลอยตวัลงจากรถ 

โดยไม่ให้อวยัวะสว่นใดสว่นหนึ่งของร่างกายสมัผสั 

กับพืน้และตัวรถพร้อมกัน เม่ือเท้าแตะพืน้แล้ว  

ให้ก้าวเท้าช่วงสัน้ๆ ออกห่างจากรถให้มากท่ีสุด 

พร้อมทัง้ห้ามกลบัเข้าไปในรถจนกวา่จะตดักระแสไฟฟ้า

เรียบร้อยแล้ว



  ฟ้าผ่าเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ

ที่มักเกิดควบคู ่กับพายุฝนฟ้าคะนอง	 

ซึง่กว่า	1	ใน	3	ของผู้ทีถ่กูฟ้าผ่ามกัเสยีชวีติ 

ในที่ เกิดเหตุ	 โดยพื้นที่ที่มีผู ้ถูกฟ้าผ ่า 

เสียชีวติมากทีสุ่ด	ได้แก่	ทีโ่ล่งแจ้ง	เพือ่ความ

ปลอดภัย	ขอแนะวิธีป้องกันอันตรายจาก

ฟ้าผ่าในช่วงที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง	ดังนี้

 กรณีอยู่กลางแจ้ง
 หากไม่สามารถหาท่ีหลบได้ และจ�าเป็นต้องอยู่กลางแจ้ง 

ให้เก็บมือทัง้สองข้างแนบชิดติดกับเข่า ซุกศีรษะเข้าไประหว่างขา 

ให้ร่างกายมีลกัษณะกลมหรือนัง่ยองๆ แบบเขยง่ปลายเท้า ให้ส้นเท้า

ลอยขึน้เหนือพืน้ และสมัผสักบัพืน้น้อยท่ีสดุ โดยให้ส้นเท้าทัง้สองข้าง

สมัผสักนั เพราะเม่ือฟ้าผ่ากระแสไฟ

จะว่ิงจากเท้าหนึง่ไปลงดนิอีกข้างหนึง่ 

หากส้นเท้าทัง้สองข้างไม่สัมผัสกัน  

จะท�าให้กระแสไฟว่ิงเข้าสูล่�าตวัก่อนท่ีจะ

ลงสูเ่ท้าอีกข้าง ก่อให้เกิดอนัตรายได้

แนะป้องกันฟ้าผ่า... 
มหนัตภยัร้ายช่วงต้น – ปลายฤดฝูน
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 ข้อควรปฏิบัติ 
 ห้ามหลบพายฝุนใกล้วตัถท่ีุมีความสงูโดดเดน่  

เช่น ป้ายโฆษณา ต้นไม้สูง เป็นต้น ไม่สวมใส ่

เคร่ืองประดบัประเภทเงิน ทองค�า นาค ทองแดง หรือ

สมัผสักบัวตัถท่ีุเป็นโลหะ ไมใ่ช้ร่มท่ีมีด้ามปลายบนสดุ 

เป็นเหล็กแหลมหรือโลหะ เน่ืองจากจะเป็นตัวล่อ 

ให้ฟ้าผา่ ห้ามใช้โทรศพัท์มือถือและโทรศพัท์สาธารณะ 

เพราะแม้โทรศพัท์จะไมใ่ชส่ือ่ลอ่ฟ้า แตฟ้่าผา่จะเหน่ียวน�า

กระแสไฟฟ้าเข้ามาในมือถือ ท�าให้แบตเตอร่ีลดัวงจร

และระเบิด ส่งผลให้ผู้ถกูฟ้าผ่าได้รับบาดเจ็บรุนแรง

มากขึน้ ท่ีส�าคญัให้หลกีเลีย่งการประกอบกิจกรรมทกุประเภทกลางแจ้ง 

โดยเฉพาะในจดุเสี่ยงตา่งๆ เชน่ สระน�า้ ชายหาด สนามกอล์ฟ เป็นต้น 

เพราะจะเพ่ิมความเสี่ยงตอ่การถกูฟ้าผา่  

 กรณีอยู่ในอาคาร
 ให้หลบในอาคารท่ีมีสายล่อฟ้า แต่ห้ามขึน้ไปบนดาดฟ้า 

บริเวณมมุตกึ ระเบียงด้านนอกอาคาร หรืออยูใ่กล้หน้าตา่งท่ีเป็นโลหะ  

งดใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ทกุชนิดทัง้โทรทศัน์  วิทย ุ 

อินเตอร์เน็ท คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์แบบมีสาย  

เคร่ืองท�าน�า้อุน่ และถอดปลัก๊ไฟให้เรียบร้อย เพราะฟ้า

อาจผา่ลงมาภายนอกอาคาร ท�าให้เกิดกระแสไฟฟ้า 

กระชากและว่ิงมาตามสายไฟ สายโทรศัพท์  

เสาอากาศ ท่อน�า้ประปา ส่งผลให้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ได้รับความเสียหาย และผู้ ท่ีก�าลงัใช้งานอยู่ได้รับ

อนัตราย รวมถงึห้ามอาบน�า้ สระผม ล้างจาน ในบริเวณ

ใกล้เขตแนวฟ้าผ่า เพราะน�า้เป็นตวัน�าไฟฟ้าอยา่งดี 

ท่ีจะท�าให้เกิดอนัตรายได้ 
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 จากข้อมลูสถติอิบุตัภิยัจากฟ้าผ่า	พบว่า	พ้ืนท่ีท่ีมีคนถกู 

ฟ้าผ่าเสียชีวิตเป็นอันดับแรก	 ได้แก่	 ที่โล่งแจ้ง	 หากไม่สามารถ 

หาที่หลบภายในอาคารที่ปลอดภัยในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองได ้

ให้ปฏิบัติดังนี้

 ใต้ต้นไม้
 กรณีท่ีจ�าเป็นต้องหลบพายฝุนใต้ต้นไม้ 

ควรหลบใต้ต้นไม้หรือพุม่ไม้ท่ีอยูเ่ป็นกลุม่ ไมห่ลบ

ใต้ต้นไม้ท่ีอยูโ่ดดเดน่เพียงต้นเดียวในท่ีโลง่แจ้ง 

หรือต้นท่ีสงูท่ีสดุ เพราะมีโอกาสสงูท่ีจะถกูฟ้าผา่ 

และอยู่ให้ห่างจากล�าต้น อย่างน้อย 2 เมตร 

เพราะเม่ือฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าจะสามารถว่ิง 

ไปตามรากต้นไม้ท�าให้ได้รับอันตราย กรณี 

มีหลายคนให้กระจายกนัหลบใต้ต้นไม้หลายๆ ต้น 

จะปลอดภยัมากกวา่

แนะวิธหีลบหลีก ฟ้าผ่า 
กรณีอยู่กลางแจ้ง
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 รถยนต์
 แม้ห้องโดยสารรถยนต์จะเป็นพืน้ท่ี

ท่ีปลอดภยัจากฟ้าผา่มากท่ีสดุ แตห่ากฟ้าผา่

ลงมาท่ีรถในขณะท่ีรถก�าลังว่ิง อาจท�าให้ 

ยางระ เบิดและก่อใ ห้ เ กิดอันตรายไ ด้  

เพ่ือความปลอดภยัควรจอดรถในพืน้ท่ีปลอดภยั  

และปิดประต ูหน้าตา่งให้มิดชิด ถ้าฟ้าผา่ลงมา 

บริเวณรอบๆ รถ ห้ามว่ิงหนีออกจากรถ 

เพราะกระแสไฟจะไหลจากตวัรถลงสูพื่น้ดนิ

ท�าให้ได้รับอนัตราย ห้องโดยสารรถจงึถือเป็น

พืน้ท่ีท่ีปลอดภยัท่ีสดุ

  เพิงพักสังกะสี
  ห้ ามใ ช้ โทรศัพ ท์ มือ ถือ 

อย่างเด็ดขาด เพราะโทรศัพท์มือถือ 

เป็นสื่อล่อฟ้าอย่างดี ประกอบกับฟ้ า

สามารถผ่ าทะลุสังกะสี ลงมาไ ด้  

เพ่ือความปลอดภยัให้ปิดโทรศพัท์มือถือ

พร้อมถอดเคร่ืองประดบัประเภทเงิน ทอง 

นาค ทองแดง เป็นต้น ไม่อยู่ใกล้หรือ

ถือวตัถท่ีุเป็นสื่อน�าไฟฟ้า เช่น อปุกรณ์

การเกษตร ร่มปลายแหลม เป็นต้น  

เพ่ือลดความเสี่ยงตอ่การถกูฟ้าผา่
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 แม้ประเทศไทยจะไม่ได้ต้ังอยู่บนศูนย์กลางแผ่นดินไหว

ขนาดใหญ่	แต่หลายจังหวัดตัง้อยูบ่นรอยเลือ่นที่ทรงพลัง	อีกทั้ง

ประเทศเพื่อนบ้านยังมีแนวรอยเลื่อนที่อาจก่อให้เกิดแผ่นดินไหว

ขนาดรนุแรง	เพือ่ความปลอดภยั	ขอแนะวธิรีบัมอืและการปฏบิตัติน

อย่างปลอดภัยจากแผ่นดินไหว	ดังนี้

 ก่อนเกิดเหตุ
 ตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ ภายในบ้าน

ให้อยูใ่นสภาพมัน่คงแข็งแรงและปลอดภยัอยูเ่สมอ โดยท�าการยดึติด

อปุกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ตา่งๆ กบัพืน้หรือผนงับ้านอยา่งแนน่หนา ไมว่าง

สิง่ของท่ีมีน�า้หนกัมากไว้บนหลงัตู้หรือท่ีสงู เพ่ือป้องกนัแรงสัน่สะเทือน 

ท�าให้สิง่ของหลน่ลงมาทบัผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นบ้านเรือนได้ 

แผ่นดินไหว..หายนะจากธรณีพิบัติภัย 
เรียนรู้ รับมือ ภัยแผ่นดินไหว
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 ระหว่างเกิดเหตุ 
 กรณีอยู่ในอำคำร

 - ให้หาท่ีหลบก�าบงัในบริเวณ

ท่ีปลอดภยั พร้อมใช้มือก�าบงัศีรษะและ

ล�าคอ โดยหมอบบริเวณใต้โต๊ะหรือเก้าอี ้

ท่ีแข็งแรง ไมมี่สิง่ของหลน่ใส ่หรืออยูใ่นจดุ

ท่ีมีโครงสร้างแข็งแรง เช่น สามเหลี่ยม

ใต้คาน หรือช่องว่างรอบๆ สิ่งของหรือ

โครงสร้างอาคารท่ีมีความมัน่คงแข็งแรง

และทนต่อแรงกดทับได้มาก เป็นต้น  

ไม่อยู่ใต้คานหรือใกล้เสา อยู่ให้ห่างจากประต ู หน้าต่างท่ีเป็นกระจก

และเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ท่ีสามารถล้มลงมาได้ 

 - ห้ามว่ิงหนีออกจากอาคารโดยใช้ลิฟต์หรือบนัไดหนีไฟ

อยา่งเดด็ขาด เพราะอาจได้รับอนัตรายจากสิง่ของท่ีร่วงหลน่ โดยเฉพาะ

หากกระแสไฟฟ้าดบั จะท�าให้ตดิค้างอยูใ่นลฟิต์ และขาดอากาศหายใจ

เสียชีวิตได้ 

 กรณีก�ำลังขับรถ

 ให้หยดุรถและหาท่ีจอดรถในบริเวณท่ีปลอดภยั

และรอจนกวา่เหตแุผน่ดนิไหวจะสงบ คอ่ยขบัรถตอ่  

ห้ามหยุดรถบริเวณบนและใต้สะพาน ทางด่วน  

ป้ายโฆษณา และต้นไม้ขนาดใหญ่ 
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 หลังเกิดเหตุ
 - รีบปิดวาล์วถงัก๊าซ ทอ่แก๊ส ตดักระแสไฟฟ้า

โดยปิดสวิตซ์ไฟ หรือสับคัทเอาท์ ตลอดจนห้ามก่อ

ประกายไฟในบริเวณดงักลา่ว เชน่ จดุไม้ขีดไฟ สบูบหุร่ี 

เป็นต้น เพราะอาจมีแก๊สร่ัวไหลในพืน้ท่ีใกล้เคียง ท�าให้

เกิดการระเบดิหรือเพลงิไหม้ได้ 

 - เม่ือแผน่ดนิไหวยตุ ิให้รีบออกจาก

อาคารโดยเร็วท่ีสดุ ไม่กลบัเข้าไปในอาคาร 

เพราะหากเกิดอาฟเตอร์ช็อค อาคารอาจพงั

ถลม่ลงมาได้ อยา่หลงเช่ือขา่วลอื ให้ตดิตาม

รับฟังสถานการณ์ พร้อมปฏิบตัติามประกาศ

เตือนภยัจากหนว่ยงานภาครัฐอยา่งเคร่งครัด 
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 สึนามิเป็นภัยพิบัติที่เกิดหลังเหตุแผ่นดินไหวขนาดใหญ่

ใต้มหาสมุทร	 ซึ่งเมื่อเกิดจะมีความรุนแรงและสร้างความสูญเสีย

อย่างมหาศาลต่อพืน้ท่ีริมชายฝ่ังทะเล	เพ่ือความปลอดภยั	ขอแนะ

วิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากสึนามิ	ดังนี้

 รู้จัก “สึนามิ”
 - สึนามิเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกใต้ทะเล 

อยา่งฉบัพลนั หรือภายหลงัเกิดแผน่ดนิไหวมากกวา่ 8 ริคเตอร์ใต้มหาสมทุร

ท่ีมีศูนย์กลางในระดบัตืน้ ท�าให้เกิดการกระทบกระเทือนอย่างแรง  

จนน�า้ปริมาณมากในทะเลเกิดการเคลื่อนตัว มักเกิดตามขอบ 

แผน่เปลือกโลกท่ีมีการมดุตวัของแผน่พืน้มหาสมทุรใต้แผน่พืน้ทวีป

สึนามิ .... 
มหันตภัยคลื่นยักษ์ 
เรียนรู้ เตรียมพร้อม
รับภัยสึนามิ
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 สึนามิมีลักษณะคล้ายกับคลื่นทั่วไป  

แตเ่คลื่อนตวัด้วยความเร็ว 500-800 กม./ชม.  

โดยผู้ ท่ีอยู่กลางทะเลไม่สามารถรับรู้ได้  

เพราะคลื่นมีความสูงต�่ากว่า 1 เมตร แต่เม่ือ 

คลื่นเดินทางถึงชายฝ่ังทะเล จะก่อตัวเป็น

ก�าแพงสูงและดึงน�า้จากทะเลถาโถมเข้าสู่ชายฝ่ังด้วยความเร็วสูง  

จงึสามารถกวาดทกุอยา่งบนชายฝ่ังลงสูท้่องทะเลได้ในพริบตา 

 วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดสึนามิ
 หากอยู่บริเวณชายฝ่ังทะเล แล้วมี

ประกาศแจ้งเตือนหรือรับรู้ถงึการเกิดแผน่ดนิไหว  

และสงัเกตเหน็น�า้ทะเลลดระดบัลงอยา่งรวดเร็ว 

ให้ รีบหนีขึน้ ท่ีสูง  (สูงกว่าระดับน� า้ทะเล

มากกวา่ 15 เมตร) หรือเข้าไปอยูใ่นอาคารสงู

ท่ีมัน่คงแขง็แรง โดยอยูใ่ห้หา่งจากชายฝ่ังทะเล 

ปากแม่น�า้หรือล�าน�า้ท่ีติดกับทะเลมากท่ีสุด  

เพราะสนึามิอาจซดัเข้าไปในพืน้ท่ีดงักลา่ว ท�าให้เกิดอนัตรายได้ 

 - กรณีได้รับค�ำเตอืนภยัสนึำม ิให้รีบ

หนีออกจากพืน้ท่ีริมชายฝ่ังทะเล ไปตามเส้นทาง 

ท่ีปลอดภยั และปฏิบตัติามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าท่ี

อยา่งเคร่งครัด 
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 - กรณีอยู่ในเรือ ให้รีบน�าเรือออกไป

กลางทะเล บริเวณน�า้ลกึนอกชายฝ่ัง เพราะคลื่น

ท่ีอยูห่า่งชายฝ่ังมีขนาดเลก็ พร้อมติดตามรับฟัง

สถานการณ์เป็นระยะ รวมถึงแจ้งจุดท่ีเรือลอย 

จะได้สามารถขอความชว่ยเหลือได้ หากเกิดเหต ุ

ฉกุเฉิน ก่อนกลบัเข้าฝ่ังให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีชายฝ่ังทราบ

ลว่งหน้า 

 - หลังเกิดสึนำมิ ให้รออยู่ในบริเวณท่ีปลอดภยัสกัระยะ 

และอยู่ให้ห่างจากชายฝ่ังทะเล ห้ามลงไปบริเวณชายหาดในทันที  

เพราะสนึามิประกอบด้วยคลืน่หลายระลอก

และสามารถซดัเข้าสูช่ายฝ่ังได้ตลอดเวลา 

ให้รอจนมีประกาศยกเลกิการแจ้งเตือนภยั

หรือยตุสิถานการณ์ 

 



100 คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ

 ในขณะเกิดภัยพิบัติบุคคลทุพพลภาพ	 เป็นบุคคลซึ่งมี

ความต้องการจ�าเป็นพิเศษด้านต่างๆ	 เพื่อให้สามารถด�าเนินชีวิต

และมส่ีวนร่วมในสงัคมได้อย่างบุคคลทัว่ไป	ขอแนะวธิดีแูลและช่วยเหลอื

ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	ดังนี ้

อุปกรณ์ฉุกเฉินส�าหรับผู้พิการ
 - ไม้เท้าหรือเคร่ืองชว่ยฟังส�ารอง

 - แบตเตอร่ีส�ารองส�าหรับเคร่ืองชว่ยฟัง

 - กระดาษและปากกา ส�าหรับผู้ พิการ

ทางการได้ยินใช้ในการสื่อสาร 

 - สขุภณัฑ์ส�ารอง เชน่ คอมฟอร์ตร้อย 

  - ถงุมือหนงั เพ่ือใช้หมนุล้อรถเข็น

  - แบตเตอ ร่ีส� ารองส� าห รับรถเ ข็น 

แบบมอเตอร์ 

  - รถเข็นน�า้หนกัเบาแบบมือเข็น

การช่วยเหลือผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ
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ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว
 l การชว่ยเหลือผู้ ท่ีนัง่รถเข็น 

  - จดัทา่ให้คนพิการนัง่หลงัตรงชิดพนกัพิง 

โดยเท้าวางบนท่ีวางเท้าทัง้สองข้าง 

  - การขึน้ทางลาดหรือทางตา่งระดบั ให้เขน็รถ 

โดยเข็นไปทางด้านหน้าหรือใช้วิธียกล้อหน้าขึน้ แล้วใช้ 

เท้าเหยียบแทง่เหลก็ใต้เก้าอีด้้านหลงัแล้วจงึยกล้อหลงัตามขึน้ไป

  - เทคนิคการลงทางลาด ให้เข็นรถโดยเอาด้านหลงัลง

 

ผู้พิการทางสายตา
 l วิธีการน�าทางผู้ พิการทางสายตา 

  - ผู้น�าทางใช้หลงัมือแตะหลงัมือหรือแขนของคนตาบอด 

เพ่ือเป็นสญัญาณบอกให้เตรียมตวัและทราบต�าแหนง่ของผู้น�าทาง

  - การเดนิต้องเดนิไมช้่าหรือเร็วจนเกินไป และต้องรักษา

ต�าแหนง่ของมือและแขนท่ีจบัให้อยูใ่นสภาพเดมิ

  - การขึน้บันไดหรือลงบันได ผู้ น�าทางจะบอกว่า 

“ขึน้” หรือ “ลง” และก้าวขึน้หรือลงน�าหน้าผู้ พิการทางสายตา 1 ขัน้  

เม่ือพ้นบนัไดขัน้สดุท้ายแล้วผู้น�าทางจะหยดุยืนครู่หนึง่ ซึง่เป็นการบอก

สญัญาณวา่พ้นบนัไดแล้ว 

  - การเปิดและปิดประต ูผู้น�าทางจะใช้มือข้างท่ีคนตาบอด 

จบัอยู่จบัลกูบิด โดยผู้น�าทางจะเดินหน้าไปก่อนคนตาบอดเดินตาม

แล้วปิดประต ู
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ผู้พิการทางการได้ยิน
สิ่งที่ผู้พกิำรทำงกำรได้ยนิควรทรำบ

 l มีป้ายแขวนคอท่ีมีรายละเอียด

วา่เป็นผู้ พิการทางการได้ยิน

 l ศกึษาสญัญาณเตือนภยัตา่งๆ 

 l เก็บเคร่ืองชว่ยฟังในท่ีปลอดภยั

ท่ีสามารถหยิบได้งา่ย 

 l เตรียมแผน่กระดาษท่ีเป็น

ข้อความส�าคญัเก่ียวกบัตวัทา่น 



“เมอร์ส”.......
ไวรัสมรณะ

 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	สายพันธุ์	2012	หรือกลุ่มอาการ

ทางเดินหายใจตะวันออกกลาง	 Middle	 East	 Respiratory	

Syndrome:	MERS	หรือโรคเมอร์ส	เป็นเชื้อสายพันธุ์หนึ่งในกลุ่ม

ไวรสัโคโรนา	(MERS	Corona	Virus	:	MERS	CoV)	การระบาดส่วนใหญ่ 

อยู่ในประเทศแถบตะวันออกกลาง	และเกาหลีใต้

 

อาการของโรค 
 ผู้ ป่วยท่ีตดิเชือ้ MERS CoV บางรายไมมี่อาการ ในรายท่ีมี
อาการบางรายมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเลก็น้อย เช่น ไข้ ไอ 
นอกจากนี ้ในผู้ ป่วยบางรายจะมีอาการในระบบทางเดนิอาหาร ได้แก่ 
ท้องร่วง ร่วมด้วย และบางรายอาจมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
รุนแรง และถึงแก่ชีวิตได้ ผู้ ป่วยท่ีอาการรุนแรงอาจท�าให้เกิดระบบ 
ทางเดนิหายใจล้มเหลว จงึควรได้รับการดแูลในห้องดแูลผู้ป่วยภาวะวิกฤติ 
(intensive care unit) 

วิธีการแพร่โรค 
 เป็นการตดิเชือ้ระหวา่งสตัว์สูค่น ส�าหรับการแพร่เชือ้ระหวา่ง
คนสู่คนสามารถแพร่ผ่านทางเสมหะของผู้ ป่วยจากการไอ เป็นต้น 
และมกัเกิดจากการสมัผสัอยา่งใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยโดยมิได้มีการป้องกนั
ตนเอง โดยเฉพาะอยา่งย่ิง ในโรงพยาบาล

การรักษา 
 เป็นการรักษาตามอาการแบบประคบัประคอง ยงัไมมี่วคัซีน 
และยารักษาท่ีจ�าเพาะ
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การป้องกัน 
 l ส�ำหรับผู้เดนิทำง/นักท่องเที่ยว ควรปฏิบตัติน ดงันี ้
  - หลีกเลี่ยงการคลกุคลีใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยระบบทางเดนิ
หายใจ หรือผู้ ท่ีมีอาการไอ หรือจาม
  - ผู้ มีโรคประจ�าตวัท่ีเสีย่งตอ่การป่วย อาจพิจารณาสวม
หน้ากากป้องกนัโรค และเปลี่ยนบอ่ยๆ เม่ือเข้าไปในสถานท่ีท่ีมีคนอยู่
รวมกนัมากๆ
  - ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ โดยเฉพาะเม่ือสมัผสักบั
สารคดัหลัง่ของผู้ ป่วยหรือสิง่แวดล้อมท่ีผู้ ป่วยสมัผสั
  - หลีกเลี่ยงการเข้าไปสมัผสักบัฟาร์มสตัว์ หรือสตัว์ป่า
ตา่งๆ หรือด่ืมนมสตัว์ โดยเฉพาะอฐู ซึง่อาจเป็นแหลง่รังโรคของเชือ้ได้
  - ถ้ามีอาการไข้ ไอ มีน�า้มูก เจ็บคอ ควรหลีกเลี่ยง 
การสมัผสัคลกุคลกีบับคุคลอ่ืนเพ่ือลดการแพร่กระจายเชือ้ เม่ือไอ หรือจาม 
ควรใช้กระดาษช�าระปิดปาก และจมกูทกุครัง้ และทิง้กระดาษช�าระท่ีใช้แล้ว 
ลงในถงัขยะท่ีปิดมิดชิด และล้างมือให้สะอาด กรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัไิด้ 
ควรไอ หรือจามลงบนเสือ้ผ้าบริเวณต้นแขน ไมค่วรจามรดมือและรีบไป
พบแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุในพืน้ท่ี
 l ส�ำหรับประชำชนทั่วไป
  - หลีกเลี่ยงการคลกุคลีใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยระบบทางเดิน
หายใจ หรือผู้ ท่ีมีอาการไอ หรือจาม
  - ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ โดยเฉพาะเม่ือสมัผสักบั
สารคดัหลัง่ของผู้ ป่วยหรือสิง่แวดล้อมท่ีผู้ ป่วยสมัผสั
  - เม่ือเข้าเย่ียมชมฟาร์ม หรือพืน้ท่ีโรงเก็บผลผลิต
ทางการเกษตร ควรรักษาสขุอนามยัทัว่ไป เช่น ล้างมือเป็นประจ�า 
ก่อนและหลงัการสมัผสัสตัว์ หลกีเลีย่งการสมัผสัสตัว์ป่วย และรับประทาน
อาหารท่ีถกูสขุอนามยั
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หมายเลขโทรศัพท์ฉกุเฉนิ

แจ้งเหตุร้าย โทรศัพท์

เหตดุว่นเหตรุ้าย 191

ศนูย์ดบัเพลงิศรีอยธุยา 199

หนว่ยแพทย์กู้ ชีพกรุงเทพมหานคร 1554

กองปราบปราม 1195

ต�ารวจทางหลวง 1193

ต�ารวจทอ่งเท่ียว 1155

ศนูย์นเรนทร 1669

มลูนิธิร่วมกตญัญู 0-2751-0951-3

ศนูย์วิทยกุรุงธน 0-2451-7228-9

ป่อเตก็ตึง้ 0-2226-4444-8

ศนูย์วิทยรุามา 0-2354-6999

ศนูย์สง่กลบัและรถพยาบาล กรมต�ารวจ 1691

ศนูย์เอราวณั กรุงเทพมหานคร 1646

ศนูย์ควบคมุการจราจรบนทางดว่น 1543

ศนูย์ควบคมุและสัง่การจราจร 1197

ศนูย์คุ้มครองผู้ โดยสารสาธารณะ กรมขนสง่ทางบก 1584
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ศนูย์จราจรอบุตัิเหต ุจส.100 1137

สถานีวิทยชุมุชนร่วมด้วยชว่ยกนั (FM 96) 1677

สถานีวิทย ุสวพ.91 1644

ศนูย์ด�ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 1567

แจ้งเหตไุฟดบั 1130

แจ้งเหตนุ�า้ไมไ่หล 1125

ศนูย์ร้องทกุข์กรุงเทพมหานคร 1555

สอบถามเดก็หาย 0-2282-1815

กญุแจรถยนต์หาย 0-2275-4343

สายดว่นรถหาย 0-2711-9160

บริการสอบถามหมายเลขโทรศพัท์ทัว่ประเทศ 1133

เหตุฉุกเฉินชีวิตและสุขภาพ

ไฟฟ้าขดัข้อง 1130

ประปาขดัข้อง 1125

ศนูย์เตือนภยัพิบตัแิหง่ชาติ 1860

ศนูย์บริการขา่วอากาศ กรมอตุนิุยมวิทยา 1182

เหตุฉุกเฉินชีวิตและสุขภาพ

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั สายดว่นนิรภยั 1784

ศนูย์ปลอดภยัทางน�า้ 1199
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อบุตัเิหตทุางน�า้ กองบญัชาการต�ารวจ 1196

ศนูย์ประชาบดี 1300

ศนูย์ปรึกษาปัญหาชีวิต สมาคมสะมาริตนัส์แหง่ประเทศไทย 0-2713-6793

ฮอทไลน์คลายเครียด กรมสขุภาพจิต 1667

ศนูย์ด�ารงธรรม 1567

ศนูย์บริการข้อมลูภาครัฐเพ่ือประชาชน 1111

ศนูย์พิทกัษ์สทิธิเดก็และครอบครัว กระทรวงศกึษาธิการ 1579

ศนูย์รับแจ้งขา่วยาเสพตดิ ส�านกังานต�ารวจแหง่ชาติ 1688

ศนูย์สวสัดภิาพเดก็ เยาวชน และสตรี 0-2282-3892

สายดว่นผู้บริโภค ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 1556

สายดว่นร้องทกุข์ ส�านกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1166

แจ้งบัตรเอทีเอ็ม-บัตรเครดิตหาย

ธนาคารกรุงเทพ 1333

ธนาคารกสกิรไทย 0-2888-8888

ธนาคารกรุงไทย 1551

ธนาคารทหารไทย/ธนาคารดีบีเอส ไทยทน ุ 1558

ธนาคารไทยพาณิชย์ 0-2777-7777

ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 0-2729-8807

ธนาคารเอเชีย 1585
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ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) 1595

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 1572

ธนาคารยโูอบี รัตนสนิ 1580

ธนาคารไทยธนาคาร 0-2626-7777

ธนาคารนครหลวงไทย 0-2208-5000

ธนาคารซตีิแ้บงค์ 1588

ธนาคารธนชาต 1589

ธนาคารออมสนิ 0-2299-8555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 0-2202-2000

ธนาคารฮอ่งกงเซ่ียงไฮ้ แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ 1590

อีซ่ีบาย 0-2695-0000

เพาเวอร์บาย 0-2627-8208

อิออน 0-2665-0111

สอบถามข้อมลูอายดับตัร ATM – บตัรเครดิต 1188
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คณะที่ปรึกษา
นายฉตัรชยั พรหมเลศิ อธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

นายอนสุรณ์ แก้วกงัวาล รองอธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

นายพรพจน์ เพญ็พาส รองอธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

นายสปุกิต โพธ์ิปภาพนัธ์ รองอธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ผู้จัดท�า
นายกอบชยั บญุอรณะ ผู้อ�านวยการส�านกันโยบายป้องกนัและ

 บรรเทาสาธารณภยั

นายภสูติ สมจิตต์ เลขานกุารกรม

นางสาวศริิวรรณ จลุวนิชรัตนา ผู้อ�านวยการกองเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์

นางสาวชชัดาพร บญุพีระณชั ผู้อ�านวยการสว่นนโยบายภยัธรรมชาติ

นางมณีรัตน์ อดลุยประภากร นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ กองเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์

นางสาวปรางค์เนตร เฟ่ืองฟุ้ ง นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

นางสาวปรียา นาสขุ พนกังานนโยบายและแผนงาน

คู่มือประชาชนในการเตรียมตัว
ให้รอดปลอดภัยพิบัติ
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ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
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