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 การพฒันาทางด้านเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดปัญหาสิง่แวดล้อมถูกท�าลาย 

ซ่ึงเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศทัว่โลก กล่าวคือ การพฒันาย่ิงรุดหน้า 

ปัญหาคณุภาพสิง่แวดล้อมและภาวะมลพษิก็ย่ิงก่อตวัและทวีความรุนแรง 

มากย่ิงข้ึน ประเทศไทยเป็นประเทศหนึง่ทีก่�าลงัประสบกับปัญหาดงักล่าวอยู่

ในขณะนี ้ทัง้นี ้เพราะการพฒันาเศรฐกิจในช่วงทีผ่่านมาได้ให้ความส�าคัญ 

กับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการน�าเอาทรัพยากรธรรมชาติ 

ไปใช้ประโยชน์ โดยมไิด้มกีารวางแผนการจดัการท่ีเหมาะสมรองรบัปัญหา 

ที่จะเกิดข้ึน ท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหลืออยู่มีสภาพเสื่อมโทรมลง  

และปัญหาต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมก็เพิ่มขึ้น ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อ 

ความเป็นอยู่ของประชาชน ระบบนเิวศ รวมทัง้ส่งผลให้การเกิดสาธารณภยั

มคีวามรนุแรงและหลากหลายมากย่ิงข้ึน แนวทางหนึง่ท่ีได้รับการยอมรับ

แล้วว่าจะช่วยบรรเทาความรุนแรง และลดความสูญเสียต่อชีวิตและ

ทรัพย์สนิของประชาชนได้ดีทีส่ดุ คือการลดความเสีย่งโดยการป้องกันและ

ลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม และการสร้างภูมิคุ้มกันผ่านกลไก

ประชารัฐตามกรอบแนวคิดของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั

แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ซ่ึงได้น�ากรอบการด�าเนนิงานเซนไดเพือ่ลดความเสีย่ง

จากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573 (Sendai Framework for Disaster 

Risk Reduction 2015 – 2030) มาเป็นแนวทางในการจัดการ

ค�ำน�ำ
(พิมพ์ครั้งที่ 6)



 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั จงึได้จดัท�าคู่มอืฉบับนีข้ึ้น โดยมี

วัตถุประสงค์เพือ่ให้ประชาชนเตรียมพร้อมเผชิญภยัพบัิตหิลากหลายรปูแบบ

ที่อาจเกิดข้ึน เพื่อลดความสูญเสียของประชาชนให้น้อยลง โดยเนื้อหา

ของคู่มือดังกล่าวเกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิบัติตัวของบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน ตลอดจนสังคมส่วนรวมอย่างเป็นระบบ ทุกข้ันตอนครอบคลุม 

ภยัพบัิติหลากหลายรูปแบบท่ีอาจเกิดข้ึน ท้ังภยัพบิติัตามธรรมชาต ิ(Natural 

Disaster) ภัยพิบัติเทคโนโลยี (Technological Disaster) และภัยพิบัติ

ซับซ้อน (Complex Disaster) เพื่อให้ประชาชน ครอบครัว ชุมชน หรือ

สังคมมีความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีบทส�าหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

อาทิ ผูท้พุพลภาพ ผูพ้กิารทางสายตา และผูพ้กิารทางการได้ยิน ตลอดจน

ได้เพิม่สาระเก่ียวกับเตรียมพร้อมรับมอืภยัพบิติั ลดเสีย่งอนัตราย...ด�าเนนิ

ชีวิตปลอดภัย, โคมลอย ลูกโป่ง พลุ บั้งไฟ ล�าแสงเลเซอร์...อันตราย

ต่อการเดินอากาศ และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา...ภัยเงียบจากยุงลาย เพื่อ

ให้ประชาชนได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหากต้องประสบภัยพิบัติ จึงหวังว่า

คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการลดความสูญเสียจากภัยพิบัต ิ

ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มกราคม 2560
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1คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ

 ความแปรปรวน ของสภาพอากาศโลกและภาวะโลกร้อน 

ส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทวีความรุนแรงและเกิดบ่อยครั้ง

มากข้ึน การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติไว้ล่วงหน้า จะช่วยลด

ผลกระทบจากสถานการณ์ภัย เพื่อความปลอดภัย ข้อควรปฏิบัติ

ในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ดังนี้

 v การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ 

  l จัดเตรียมสิ่งของที่จ�าเป็นไว้ใช้งานยามฉุกเฉิน เช่น 

เคร่ืองอปุโภคบรโิภค อาหารแห้ง น�า้ดืม่ ยารักษาโรค ไฟฉาย เป็นต้น

  l เรียนรู้หลักปฏิบัติในการรับมือภัยพิบัติ โดยศึกษา

ลักษณะข้อควรปฏิบัติ ข้อควรหลีกเลี่ยงของภัยพิบัติแต่ละประเภท 

วิธีป้องกัน แก้ไข การปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ การช่วยเหลือ 

และการปฐมพยาบาลในเบ้ืองต้น วิธีใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิง 

การเปิด – ปิดระบบไฟฟ้า ประปา และอุปกรณ์ถังก๊าซ

เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ 
ลดเสี่ยงอันตราย...ด�าเนินชีวิตปลอดภัย



  l จดจ�าหมายเลขโทรศพัท์ของหน่วยงาน

ส�าคัญ โดยเฉพาะหน่วยป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยั สถานตี�ารวจ สถานดัีบเพลงิ โรงพยาบาล 

ส�าหรับตดิต่อแจ้งเหตุและประสานขอความช่วยเหลอื

  l หมั่นติดตามข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการป้องกันภัยท้ังสภาพอากาศ ปริมาณน�้าฝน 

สถานการณ์น�้า ระดับการขึ้น – ลงของน�้าในแม่น�้า 

ระดับน�้าทะเลหนุน จะได้สามารถคาดการณ์แนวโน้ม

สถานการณ์ภัยและเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

ได้ทันท่วงที

  l ตรวจสอบบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพ

ปลอดภยัมโีครงสร้างมัน่คงแข็งแรง ไม่ต่อเตมิอาคาร 

จัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ ไม่กีดขวางทางเดิน 

ไม่จัดเก็บสิ่งของในบริเวณที่เสี่ยงต่อการล้มทับ

หรอืตกหล่น ตดัแต่งก่ิงไม้และโค่นต้นไม้ทีเ่สีย่งต่อการ

ล้มทบั รวมถึงตดิต้ังถังดับเพลงิเคมไีว้ในจดุทีห่ยิบใช้งาน

สะดวก

  l วางแผนเส้นทางการอพยพไปยังพื้นที่

ปลอดภัย โดยเรียนรู้ จดจ�าเส้นทางหนีภัย จุดนัดพบ

ที่ปลอดภัยไว้หลายแห่งในทุกทิศทาง ทั้งระยะใกล้

และระยะไกล รวมถึงวางแผนการอพยพหนีภัย

กรณีอาศัยอยู่ในชุมชนเสี่ยงภัยควรเข้าร่วมการ

คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ2



ฝึกซ้อมอพยพหนีภัยอยู่เสมอ เมื่อเกิดภัยพิบัติจะได้ปฏิบัติตน

อย่างปลอดภัย 

 v การปฏิบัติตนขณะเกิดภัย

  ติดตามข้อมูลสถานการณ์ภัย ตรวจสอบพยากรณ์อากาศ 

เพือ่ประเมนิสถานการณ์ภยัและตัดสนิใจแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

พร้อมปฏบัิติตามประกาศเตือนภยั และค�าแนะน�าของทางราชการ

อย่างเคร่งครัด กรณีสถานการณ์รุนแรงและมีประกาศเตือนภัย

ให้อพยพ ควรรีบออกจากพื้นที่ไปตามเส้นทางท่ีปลอดภัยในทันที 

โดยให้ความช่วยเหลือเด็กและคนชราก่อน 
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ปลอดภัยไว้ก่อน... 

 การเรียนรู้สัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติก่อนเกิด

ภัยพิบัติ ท�าให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติได้ทันท่วงที

และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ภัย

 อุทกภัย เกิดฝนตกหนกัและระดบัน�า้เพิม่สงูข้ึนต่อเนือ่ง

 ดินถล่ม น�า้เป็นสขุ่ีนข้นและเปลีย่นเป็นสเีดียวกับสดิีน 

    ภูเขา

 สึนาม ิ น�้าทะเลลดระดับลงอย่างรวดเร็วหลังเกิด 

    แผ่นดินไหวขนาดรุนแรงใต้มหาสมุทร

 พายุฤดูร้อน อากาศร ้อนอบอ ้าวและเมฆก ่อ ตัว 

    อย่างรวดเร็ว

 ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยควรจดชื่อ-นามสกุล หมายเลข

โทรศพัท์สมาชิกในครอบครวั ส�าหรับใช้ตดิต่อในกรณเีกิดเหตฉุกุเฉนิ 

หากมีเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุให้เขียนช่ือ-นามสกุล 

ทีอ่ยู่ของผูด้แูล ญาต ิและสมาชิกในครอบครัว

ไว้ในกระเป๋าเสือ้ เพือ่ใช้ติดต่อกรณไีด้รบับาดเจบ็  

พลดัหลงขณะอพยพ หรอือาศยัในศูนย์พกัพงิ

ชั่วคราว

ถุงยังชีพฉุกเฉิน...
พร้อมไว้เมื่อภัยมา
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 นบัวันภยัพบัิติทางธรรมชาตเิกิดบ่อยคร้ัง

จนกลายเป็นเรือ่งใกล้ตวัท่ีทกุคนต้องเตรียมพร้อม

รับมือ ถุงยังชีพ จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะช่วยให้

สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย จึงขอ

แนะประชาชนให้จดัเตรยีมอปุกรณ์และสิง่ของ

จ�าเป็นในถุงยังชีพ ประกอบด้วย

ถุงยังชีพฉุกเฉิน...
พร้อมไว้เมื่อภัยมา

 - เครื่องอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหาร

กระป๋อง น�้าด่ืมสะอาดบรรจุขวด ยารักษาโรคท่ีสามารถใช้ได้

อย่างน้อย 3 - 4 วัน

 - ของใช้ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินชีวิต

ในระยะแรก เช่น ไฟฉายพร้อมถ่านแบบกันน�้า 

วิทยุพร้อมถ่านส�ารอง ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

นกหวีด เทียนไข เชือก ถุงพลาสติกสดี�า กระดาษช�าระ 

ด่างทับทิม สบู่ แปรงฟัน ยาสีฟัน เสื้อผ้าส�ารอง 

เป็นต้น
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 - เอกสารส�าคญัต่างๆ ให้เกบ็ไว้ในถงุพลาสตกิกนัน�า้ ได้แก่ 

บัตรประจ�าตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ส�าเนาเอกสาร

ทีเ่ก่ียวข้องกับสขุภาพ เช่น บัตรประกันสงัคม กรมธรรม์ประกันชีวิต 

ภาพถ่ายของคนในครอบครวั เป็นต้น พร้อมถ่ายส�าเนาไว้หลายๆ ชดุ 

เพื่อป้องกันการสูญหาย

  ที่ส�าคัญ สิ่งของเหล่านี้ต้องบรรจุในกระเป๋าที่มีน�้าหนักเบา 

พกพาสะดวก โดยจัดเก็บไว้ในที่ท่ีสามารถหยิบใช้งานได้ง่าย 

หมัน่ตรวจสอบและเปลีย่นสิง่ของทีบ่รรจ ุเพือ่ป้องกันการหมดอายุ

และเน่าเสียท�าให้ไม่สามารถน�ามาใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
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 ปัจจุบันประชาชนหันมาใช้เส้นทางการจราจรทางน�้า

มากข้ึน แต่หากขาดความระมัดระวัง จะมีความเสี่ยงต่อ

การเกิดอุบัติภัยทางน�้า เพื่อความปลอดภัย ขอแนะวิธี

โดยสารเรืออย่างปลอดภัย ดังนี ้

มหันตภัยสายน�้าคร่าชีวิต

 การโดยสารเรือ

 การยืนรอเรือบนโป๊ะ ไม่รอเรือบนโป๊ะ 

เพราะขณะท่ีเรือเทียบท่าเข้าจอด คลื่นอาจซัด

ท�าให้ท่าเรือโคลงเคลง จนผู้ท่ียืนอยู่บนท่าเรือ

เสียการทรงตัวและพลัดตกน�้าได้ ควรยืนรอเรือ

ภายในเขตเส้นสีเหลืองที่ก�าหนดไว้

อุบัติภัยทางน�้า….



 การข้ึน-ลงเรอื รอให้เรือเทยีบท่าสนทิก่อนจงึเดินข้ึน-ลงเรือ

อย่างเป็นระเบยีบ ไม่ลงเรือทีบ่รรทกุเกินอตัราเพราะอาจเป็นสาเหตุ

ให้เรือล่มได้

 การโดยสารทางเรือ กระจายการนั่งบนเรืออย่างสมดุล 

หลีกเลี่ยงการยืนบริเวณท้ายเรือ หรือกราบเรือเพราะเสี่ยงต่อ 

การพลัดตกน�้า ไม่หยอกล้อเล่นกันหรือเดินไปมาเพราะอาจท�าให้

เรือเสียการทรงตัว หากเรือมีอาการเอียงหรือไหว ให้นั่งนิ่งๆ อย่า

ต่ืนตระหนก ให้พยายามฝืนอาการเอียง

ของเรือ ท่ีส�าคัญควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้ง 

ที่โดยสารเรือ หลีกเลี่ยงการด่ืมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์หรอืของมนึเมาทุกชนดิ หากเกิด

เหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง

ให้ปลอดภัย

 

 การปฏิบัติตนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

 กรณีพลัดตกเรือ ควบคุมสติ

ให้มัน่ พยุงตัวลอยน�า้โดยใช้ขาสองข้าง

ตีน�้า พยายามหาที่ยึดเกาะ เพื่อรอ

การช่วยเหลือ
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 หากเรือโดยสารล่ม พยายามว่ายน�้า

ผละออกจากเรือโดยเร็วท่ีสุด เพื่อป ้องกัน

การถูกน�า้ดดูเข้าไปใต้ท้องเรอื ว่ายน�า้ออกห่างจาก

ใบพัดเรือให้มากที่สุด ถอดสิ่งของที่ถ่วงน�้าหนัก

ออกให ้หมด  รวมท้ังพยายามคว ้าสิ่ งของ  

ที่ลอยน�้าได้ไว้ยึดหรือพยุงตัวรอการช่วยเหลือ 

อย่าฝืนว่ายน�้าเข้าหาฝั่ง เพราะอาจหมดแรง

หรือเป็นตะคริวจมน�้าเสียชีวิตได้

 การช่วยเหลือคนจมน�้า

 - หากว่ายน�้าไม่เป็น ไม่ควรลงไปช่วยเหลือผู้ที่พลัดตกน�้า 

เพราะคนตกน�้าจะอยู่ในอาการตื่นตระหนก อาจกอดรัด ท�าให้จมน�้า

เสียชีวิตท้ังคู ่ ให้ใช้วิธีย่ืนไม้หรือโยนสิ่งของ

ที่สามารถลอยน�้าได้ เช่น ห่วงยาง เสื้อชูชีพ 

ถังแกลลอน เป็นต้น ให้ผูท้ีจ่มน�า้ยึดเกาะลอยตัว

เข้าหาฝั่งหรือพยุงตัวรอการช่วยเหลือ 

 - กรณีลงไปช่วยเหลือคนจมน�้า ให้ว่ายน�้า

เข ้าทางด้านหลังพร้อมจับตัวผู ้ประสบเหตุ

ลอยตวัในท่านอนหงายให้ใบหน้าพ้นน�า้ จากนัน้ 

ให้ประคองตัวเข้าหาฝั ่ง หากผู ้ประสบเหตุ 

หยุดหายใจให้ท�าการผายปอด และน�าส่ง 

โรงพยาบาลในทันที



 ในช่วงฤดูฝนของทุกปี บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น�้า

และพืน้ทีน่อกแนวคันกัน้น�ำ้มักได้รับผลกระทบจำกภำวะน�ำ้ล้นตลิง่ จึงขอแนะ

วิธีรับมือภำวะน�้ำล้นตลิ่ง ดังนี้ 

 

 ประชาชน 

 - ตรวจสอบการข้ึนลงของน�า้ น�ากระสอบทราย

มาเสริมแนวคันก้ันน�้าให้สูงข้ึน พร้อมดูแลคันก้ันน�้า 

และเสาบ้านให้อยู่ในสภาพมัน่คงแข็งแรง เพือ่ป้องกัน

กระแสน�้าซัด ท�าให้คันก้ันน�้าและบ้านทรุดตัว

พังลงมา  

แนะชุมชนริมน�้ำ
รับมือน�้ำล้นตลิ่ง

คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ10



 - ขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของมีค่าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าข้ึนที่สูง 

ให้พ้นจากแนวระดับน�้าท่วมถึง รวมถึงตรวจสอบสะพานไม้ที่ใช้

เป็นทางเดินชั่วคราวมิให้อยู่ในสภาพผุพังหรือมีตะไคร่เกาะ เพราะจะ

ท�าใหล้ื่นไถลพลัดตกน�้าได้

 เกษตรกร 

 - ผกูยึดกระชังเลีย้งสตัว์น�า้ให้แน่นหนา เสริมแนวคนัก้ันน�า้

ให้สูงข้ึน เพื่อป้องกันพื้นท่ีการเกษตรได้รับความเสียหาย พร้อม

จดัเตรียมเครือ่งสบูน�า้ระบายน�า้ออกจากพืน้ท่ี รวมทัง้เร่งเก็บผลผลติ

ที่อยู่ในระยะเก็บเกี่ยว
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 ชุมชนที่ตั้งอยู ่ในพื้นที่เส่ียงภัยน�้ำท่วม 

ทัง้ทีล่ำดเชงิเขำ ท่ีลุม่ริมแม่น�ำ้ และทำงน�ำ้ไหลผ่ำน

มคีวำมเส่ียงต่อกำรเกดิน�ำ้ท่วมฉับพลนั และน�ำ้ป่ำ

ไหลหลำก ขอแนะวธิเีตรียมรับมือ และกำรหนภัีย

น�้ำท่วมอย่ำงปลอดภัย ดังนี้ 

แนะเตรียมรับมือ -
หนีภัยจากน�้าท่วม
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 ก่อนเกิดอุทกภัย 
 หมัน่ตดิตามพยากรณ์อากาศและประกาศ

แจ้งเตอืนภยั ปฏบัิตติามค�าเตอืนอย่างเคร่งครัด 

จดัเตรียมน�า้ด่ืม ยารกัษาโรค ไฟฉาย เทียนไข 

อาหารแห้งและของใช้อื่นที่จ�าเป็นไว้ใช้งาน

ในยามฉุกเฉิน ปรับสภาพแวดล้อมรอบบ้าน

ให้พร้อมรับมือน�้าท่วม บ้านที่อยู่ริมน�้าให้น�า

กระสอบทรายมาจัดวางเป็นแนวคันก้ันน�้า 

ส่วนบ้านที่อยู่ในเขตชุมชนที่มักเกิดน�้าท่วมขัง 

ให้ท�าความสะอาดท่อระบายน�า้มใิห้มเีศษขยะ

กีดขวางทางไหลของน�้า

 ขณะเกิดอุทกภัย
 กรณนี�า้ท่วมไม่รนุแรง ให้ขนย้ายสิง่ของ

ข้ึนที่สูง พร้อมตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้าน 

และย้ายปลั๊กไฟ ให้พ้นจากระดับน�้าท่วมถึง

 กรณีน�้าท่วมรุนแรงจนต้องอพยพ 

ตั้งสติ อย่าตื่นตระหนก ให้ความช่วยเหลือ 

เด็กและคนชราก่อน โดยหนีไปตามเส้นทาง 

ทีป่ลอดภยัพ้นจากแนวการไหลของน�า้ หลกีเลีย่ง

การเดินข้ามล�าน�้าที่มีระดับน�้าสูงเหนือเข่า 
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และบริเวณท่ีกระแสน�้าไหลเชี่ยวกราก เพราะอาจถูกน�้าพัดหรือ 

ได้รับอนัตรายจากท่อนไม้หรอืก้อนหินทีล่อยมาตามน�า้ ห้ามขับรถยนต์

หรือรถจักรยานยนต์ผ่านบริเวณที่มีน�้าท่วมสูง เพราะความแรง

ของกระแสน�้าอาจพัดรถจมน�้าได้
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 กำรด�ำเนินชีวิตในช่วงน�้ำท่วมมีควำมเส่ียงที่จะได้รับอันตรำย

จำกอุบตัภัิยต่ำงๆ เพือ่ให้กำรใช้ชวีติในช่วงน�ำ้ท่วมเป็นไปด้วยควำมปลอดภัย 

ขอเตือนภัยที่มักเกิดในช่วงน�้ำท่วม ดังนี้

 จมน�้า

 - หลีกเลี่ยงการเดินลุยน�้า ลงเล่นน�้า 

พายเรอืหรอืจบัสตัว์น�า้ในบริเวณทีม่กีระแสน�า้

ไหลเชี่ยวกราก 

รู้ทันอันตราย 
ช่วยป้องกันภัยในช่วงน�้าท่วม
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 - ไม ่อยู ่ ใกล ้บริเวณทางน�้ าไหลผ ่าน

หรือร่องน�า้ท่ีมรีะดับน�า้สงูเหนอืเข่า เพราะความแรง

ของกระแสน�้าพัดอาจจมน�้าเสียชีวิต 

 - ใช้ไม้ส�ารวจเส้นทาง หลีกเลี่ยงการเดิน

ลุยน�้าในช่วงกลางคืน หากจ�าเป็นให้ใช้ไฟฉาย

ส่องทาง เพือ่ป้องกันการพลดัตกท่อระบายน�า้หรอื

บ่อน�้า น�าวัสดุที่สามารถลอยน�้าได้ เช่น ห่วงยาง 

ถังแกลลอน ลูกมะพร ้าว ขวดน�้าพลาสติก 

ยางในรถยนต์ เป็นต้น มาใช้ยึดเกาะขณะเดนิลยุน�า้

และช่วยเหลือผู้ที่พลัดตกน�้า

 - ห้ามใช้รถยนต์ผ่านเส้นทางทีม่นี�า้ท่วมสงู 

เพราะรถจะไม่สามารถต้านความแรงของกระแสน�า้ 

อาจท�าให้รถถูกน�้าพัดออกนอกเส้นทางหรือ

จมน�้าได้ 

 - การโดยสารเรือ ให้สวมใส่อปุกรณ์ชูชีพ

หรือน�าอุปกรณ์ท่ีสามารถลอยน�้าได้ติดไว้ในเรือ 

เพื่อใช้ลอยตัวรอการช่วยเหลือกรณีเรือล่ม 

 - กรณลีงจบัสตัว์น�า้หรอืเก็บเก่ียวผลผลติ

ในช่วงน�้าท่วม ไม่ควรอยู่ในน�้าเป็นเวลานาน

เกินไป เพราะจะท�าให้เป็นตะครวิ จมน�า้เสยีชีวิตได้
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 - ดแูลเด็ก ผูส้งูอายุและผูพ้กิารอย่างใกล้ชิด 

เพราะเป็นกลุม่เสีย่งท่ีไม่สามารถช่วยเหลอืตัวเอง

ให้ปลอดภัยได้ หากพลัดตกน�้าจะมีโอกาสจมน�้า 

เสียชีวิตสูงกว่ากลุ่มอื่นแม้จะว่ายน�้าเป็นก็ควร 

สวมเสื้อชูชีพ หรือใช้อุปกรณ์ที่สามารถพยุงตัวได้

ขณะเดินลยุน�า้ทีท่่วมสงูหรือพายเรอื เพราะกระแสน�า้

ที่ไหลเช่ียวกราก อาจท�าให้ร่างกายไม่สามารถ

ต้านแรงน�้า ส่งผลให้จมน�้าเสียชีวิตได้

 ไฟฟ้าดูด

 - ตัดกระแสไฟฟ้าที่แผงสวิตซ์ไฟรวม

หรือสบัสวิตซ์ไฟลง พร้อมย้ายสวิตซ์ไฟและเคร่ืองใช้

ไฟฟ้าให้พ้นจากระดับที่น�้าท่วมถึง 

 - ก ่ อนน� าอุ ปกรณ ์ ไฟฟ ้ ามา ใช ้ ง าน  

ควรตรวจสอบอปุกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปลอดภยั 

ผูใ้ช้งานไม่อยู่บนพืน้ทีช้ื่นแฉะ พร้อมสวมรองเท้า

ให้เรียบร้อย 
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 - เมื่อเปิดใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าแล้วพบ

สิ่งผิดปกติ เช่น มีกลิ่นเหม็นไหม้ มีเสียงดัง

มาจากเครื่อง เป็นต้น ให้หยุดใช้งานในทันที 

พร้อมน�าไปให้ช่างผูช้�านาญการซ่อมแซมให้อยู่

ในสภาพปลอดภัย

 - ห้ามใช้และสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้า

ในขณะท่ีตวัเปียกช้ืนหรืออปุกรณ์ไฟฟ้าเปียกน�า้ 

ห้ามน�าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีได้รับความเสียหาย

จากน�้าท่วมมาใช้งานอย่างเด็ดขาด เพราะอาจ

ท�าใหถู้กไฟฟ้าดูดเสียชีวิตได้ 

 - ไม่เดินลุยน�้าและพายเรือเข้าใกล้

แนวเสาไฟฟ้า เพราะหากมกีระแสไฟฟ้าร่ัวไหล 

จะท�าให้ได้รับอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด

เสียชีวิต

 โรคภัยไข้เจ็บ 

 - รับประทานอาหารที่ปรุงสุก สด ใหม ่ 

และด่ืมน�้าสะอาดที่ต ้มสุก หรือผ่านการ

แกว่งสารส้มฆ่าเช้ือ ล้างมือให้สะอาดก่อน

รับประทานอาหาร



19คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ

 - ดูแลรักษาสขุภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ 

เพือ่ป้องกันโรคระบาดในช่วงน�า้ท่วม เช่น ไข้หวัด 

ปอดบวม ตาแดง โรคระบบทางเดินอาหาร 

เป็นต้น ล้างเท้าให้สะอาดหลังเดินลุยน�้าท่วม 

จะช่วยป้องกันโรคน�้ากัดเท้า โรคเท้าเปื่อย 

และโรคฉี่หนู

 - ถ ่ายอุจจาระลงถุงพลาสติกและ 

ใส่ปูนขาวลงไปเลก็น้อย พร้อมปิดปากถุงให้แน่น 

แลว้ใสถ่งุด�าซ้อนอกีชัน้ ก่อนน�าไปทิง้ในบรเิวณ

ท่ีจัดไว้ ห้ามถ่ายอุจจาระลงน�้าอย่างเด็ดขาด 

เพราะจะป็นการแพร่เชื้อโรค

 เพลิงไหม้ 

 - ใช้เทียนและตะเกียงน�้ามันที่จุดไฟ 

ให้แสงสว่างอย่างระมดัระวัง และดับไฟให้สนทิ

ทุกครั้งหลังใช้งาน รวมถึงระมัดระวังในการใช้

อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นพิเศษ เพราะหากกระแส

ไฟฟ้ารั่วไหล นอกจากจะท�าให้ถูกไฟฟ้าดูด

เสียชีวิตแล้ว ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด

เพลิงไหม้บ้านอีกด้วย
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 ของมีคม 

 - สวมรองเท้าบู๊ททุกคร้ังท่ีเดินลยุน�า้ 

เพือ่ป้องกันการเหยียบเศษวัสดแุละของมคีม

ที่อยู่ใต้น�้า

 สัตว์มีพิษ

 - ระมดัระวังสตัว์มพีษิท่ีอาจหนนี�า้ท่วมเข้ามาอาศยัอยู่ในบ้าน 

โดยเฉพาะบริเวณใต้ตู้ รองเท้า เสื่อ พร้อมปิดฝาภาชนะกักเก็บน�้า

ให้มิดชิด เพื่อก�าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

ที่อาจเป็นพาหะของโรคในช่วงน�้าท่วม
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 ในช่วงระยะเวลำไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำ 

พื้นที่ลำดเชิงเขำของไทยประสบภัยดินถล่ม

บ่อยคร้ัง เพื่อควำมปลอดภัย ขอแนะ

ข้อสังเกตและวิธีปฏิบัติกรณีเกิดดินถล่ม 

ดังนี้

 สาเหตขุองดนิถล่ม มปัีจจยัส�าคญั

มาจากภาวะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง

บนท่ีลาดเชิงเขา ประกอบกับไม่มรีากไม้

ยึดเกาะหน้าดิน ท�าให้ดินภเูขาซ่ึงชุ่มน�า้

อยู่แล้ว ไม่สามารถอุม้น�า้ไว้ได้จนพงัถล่ม

และเลื่อนไหลลงมาจากที่ลาดชัน

แนะชุมชนเชิงเขา 
สังเกตสัญญาณเตือนภัย
จากธรรมชาติ 
ช่วยชีวิตรอดจากภัยดินถล่ม
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  พืน้ทีเ่สีย่งดนิถล่ม บรเิวณทีล่าดเชิงเขาใกล้ล�าห้วย มร่ีองรอย

ดินไหล ดินเลื่อน และรอยแยกบนภูเขาเคยมีร่องรอยการเกิด 

ดินถล่ม ล�าห้วยมีกองหิน เนินทรายปนโคลน และต้นไม้ หรือ

ก้อนหินขนาดเล็กใหญ่ปนกันตลอดท้องน�้า 

 สิ่งบอกเหตุก่อนเกิดดินถล่ม มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง

นานกว่า 6 ช่ัวโมง (มากกว่า 100 มม. ต่อวัน) ระดับน�า้ในล�าห้วย

เพิ่มสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว และมีสีขุ่นข้นหรือสีเดียวกับสีดินภูเขา 

มีเสียงดังผิดปกติมาจากภูเขาหรือล�าห้วย สัตว์ป่าแตกตื่น มีต้นไม้

ขนาดเล็กไหลมาพร้อมกับน�้า 

 การเตรียมพร้อมก่อนเกิดดินถล่ม ชุมชนที่อยู ่ในพื้นที่

เสีย่งภยัควรจดัเวรยามเฝ้าระวัง ติดตามพยากรณ์อากาศ ประกาศ

แจ้งเตือนภยั สงัเกตความผดิปกติของธรรมชาติทีเ่ป็นสญัญาณเตือน

ก่อนเกิดดินถล่ม โดยเฉพาะในช่วงกลางคืน ซ่ึงมกัเกิดน�า้หลากและ

ดินถล่ม 

 การหนีภัยดินถล่ม อย่ามัวแต่ห่วงทรัพย์สิน ให้หนีไป

ตามเส้นทางที่พ้นจากแนวการไหลของดินถล่ม โดยข้ึนที่สูงหรือ

สถานที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่เป็นแนวการไหลของดิน 

หรือมีกระแสน�้าไหลเชี่ยวกราก หากจ�าเป็นต้องใช้เส้นทางดังกล่าว
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ให้ใช้เชือกผกูล�าตัวแล้วยึดตดิไว้กับต้นไม้หรอืสิง่ปลกูสร้างท่ีมัน่คง

แข็งแรง เพื่อป้องกันกระแสน�้าที่ไหลเชี่ยวกรากพัดจมน�้า ที่ส�าคัญ 

ห้ามว่ายน�้าหนีโดยเด็ดขาด เพราะอาจกระแทกกับซากต้นไม้ 

หรือหินที่ไหลมาตามน�้า

 หลังเกิดดินถล่ม ห้ามเข้าใกล้บริเวณที่เกิดดินถล่มหรือ

บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย เพื่อป้องกันอันตรายจากการ

พังทลายซ�้า 
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 แม้ประเทศไทยจะไม่ได้ตั้งอยู่บนศูนย์กลำงแผ่นดินไหวขนำดใหญ่ 

แต่หลำยจงัหวดัตัง้อยูบ่นรอยเลือ่นทีท่รงพลงั อีกทัง้ประเทศเพือ่นบ้ำน

ยังมีแนวรอยเลื่ อนที่ อำจก ่อให ้ เ กิดแผ ่นดินไหวขนำดรุนแรง 

เพื่อควำมปลอดภัย ขอแนะวิธีรับมือและกำรปฏิบัติตนอย่ำงปลอดภัย

จำกแผ่นดินไหว ดังนี้

แผ่นดนิไหว..หายนะจากธรณพิีบัติภัย 
เรียนรู้ รับมือ ภัยแผ่นดินไหว
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 ก่อนเกิดเหตุ
 ตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ ภายในบ้าน

ให้อยู่ในสภาพมัน่คงแข็งแรงและปลอดภยัอยู่เสมอ โดยท�าการยึดติด

อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ กับพื้นหรือผนังบ้านอย่างแน่นหนา 

ไม่วางสิ่งของที่มีน�้าหนักมากไว้บนหลังตู้หรือท่ีสูง เพื่อป้องกัน

แรงสัน่สะเทอืน ท�าให้สิง่ของหล่นลงมาทับผูท่ี้อาศัยอยู่ในบ้านเรือนได้ 

 ระหว่างเกิดเหตุ 
  กรณีอยู่ในอาคาร

  - ให้หาที่หลบก�าบังในบริเวณที่ปลอดภัย พร้อมใช้มือ

ก�าบังศีรษะและล�าคอ โดยหมอบบริเวณใต้โต๊ะหรอืเก้าอีท่ี้แข็งแรง 

ไม่มีสิ่งของหล่นใส่ หรืออยู่ในจุดที่มีโครงสร้างแข็งแรง เช่น 

สามเหลีย่มใต้คาน หรือช่องว่างรอบๆ สิง่ของหรอืโครงสร้างอาคาร

ที่มีความมั่นคงแข็งแรงและทนต่อแรงกดทับได้มาก เป็นต้น ไม่อยู่

ใต้คานหรือใกล้เสา อยู่ให้ห่างจากประตู หน้าต่างที่เป็นกระจก

และเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถล้มลงมาได้ 
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  - ห ้ามว่ิงหนีออกจากอาคาร 

โดยใช้ลิฟต์หรือบันไดหนีไฟอย่างเด็ดขาด 

เพราะอาจได้รบัอนัตรายจากสิง่ของท่ีร่วงหล่น 

โดยเฉพาะหากกระแสไฟฟ้าดับ จะท�าให้

ติดค้างอยู่ในลิฟต์ และขาดอากาศหายใจ

เสียชีวิตได้ 

  กรณีก�าลังขับรถ

  ให้หยุดรถและหาทีจ่อดรถในบรเิวณ

ท่ีปลอดภัยและรอจนกว่าเหตุแผ่นดินไหว

จะสงบค่อยขับรถต่อ ห้ามหยุดรถบริเวณ

บนและใต้สะพาน ทางด่วน ป้ายโฆษณา 

และต้นไม้ขนาดใหญ่ 

 หลังเกิดเหตุ
 - รีบปิดวาล์วถังก๊าซ ท่อแก๊ส ตัดกระแส

ไฟฟ้าโดยปิดสวิตซ์ไฟ หรือสับคัทเอาท์ ตลอดจน

ห้ามก่อประกายไฟในบรเิวณดงักล่าว เช่น จดุไม้ขีดไฟ 

สูบบุหรี่ เป็นต้น เพราะอาจมีแก๊สรั่วไหลในพื้นที่

ใกล้เคียง ท�าให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้ 
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 - เมื่อแผ่นดินไหวยุติ ให้รีบออกจาก

อาคารโดยเร็วที่สุด ไม่กลับเข้าไปในอาคาร 

เพราะหากเกิดการสัน่ไหวซ�า้อกี อาคารอาจพงัถล่ม

ลงมาได้ อย่าหลงเชื่อข่าวลือ ให้ติดตามรับฟัง

สถานการณ์พร้อมปฏิบัติตามประกาศเตือนภัย

จากหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด 
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 สึนามิเป็นภัยพิบัติท่ีเกิดหลังเหตุแผ่นดินไหวขนาดใหญ่

ใต้มหาสมุทร ซึ่งเม่ือเกิดจะมีความรุนแรงและสร้างความสูญเสีย

อย่างมหาศาลต่อพื้นที่ริมชายฝั่งทะเล เพื่อความปลอดภัย ขอแนะ

วิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากสึนามิ ดังนี้

 รู้จัก “สึนามิ”

 - สึนามิเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกใต้ทะเล

อย่างฉับพลัน หรือภายหลังเกิดแผ่นดินไหวมากกว่า 8 ริคเตอร์ 

ใต้มหาสมทุร ทีม่ศูีนย์กลางในระดับต้ืน ท�าให้เกิดการกระทบกระเทือน

อย่างแรงจนน�้าปริมาณมากในทะเลเกิดการ

เคลื่อนตัว มักเกิดตามขอบแผ่นเปลือกโลก

ที่มีการมุดตัวของแผ ่นพื้นมหาสมุทร

ใต้แผ่นพื้นทวีป

TSUNAMIสึนามิ .... 
มหันตภัยคลื่นยักษ์ เรียนรู้ 
เตรียมพร้อมรับมือภัยสึนามิ
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 สึนามิมีลักษณะคล ้ายกับคลื่น ท่ัวไป แต ่ เคลื่ อนตัว 

ด้วยความเร็ว 500-800 กม./ชม. โดยผู้ที่อยู่กลางทะเลไม่สามารถ

รบัรูไ้ด้ เพราะคลืน่มคีวามสงูต�า่กว่า 1 เมตร แต่เมือ่คลืน่ 

เดินทางถึงชายฝั่งทะเล จะก่อตัวเป็นก�าแพงสูง 

และดึงน�้ าจากทะเลถาโถมเข ้ าสู ่ ชายฝ ั ่ ง

ด้วยความเร็วสูง จึงสามารถกวาดทุกอย่าง

บนชายฝั่งลงสู่ท้องทะเลได้ในพริบตา

 

 วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดสึนามิ

 หากอยู่บริเวณชายฝั ่งทะเล หากมีประกาศแจ้งเตือน

หรือรบัรู้ถึงการเกิดแผ่นดนิไหว และสงัเกตเห็นน�า้ทะเลลดระดับลง

อย่างรวดเร็ว ให้รีบหนีข้ึนที่สูง (สูงกว่าระดับน�้าทะเลมากกว่า 

15 เมตร) หรือเข้าไปอยู่ในอาคารสงูทีม่ัน่คงแข็งแรง 

โดยอยู ่ให ้ห ่างจากชายฝั ่งทะเล ปากแม่น�้า

หรือล�าน�้าท่ีติดกับทะเลมากที่สุด เพราะสึนามิ

อาจซัดเข้าไปในพืน้ท่ีดงักล่าว ท�าให้เกิดอนัตรายได้ 

 - กรณีได้รับค�าเตือนภัยสึนามิ ให้รีบหนี 

ออกจากพื้นท่ีริมชายฝั ่งทะเล ไปตามเส้นทาง 

ที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่

อย่างเคร่งครัด 
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 - กรณีอ ยู ่ ใน เรื อ ให ้ รีบน� า เรื อออกไป

กลางทะเล บรเิวณน�า้ลกึนอกชายฝ่ัง เพราะคลืน่ 

ที่อยู ่ห่างชายฝั ่งมีขนาดเล็ก พร้อมติดตาม 

รับฟังสถานการณ์เป็นระยะ รวมถึงแจ้งจุด 

ที่เรือลอย จะได้สามารถขอความช่วยเหลือได้ 

หากเกิดเหตฉุกุเฉนิ ก่อนกลบัเข้าฝ่ังให้แจ้งเจ้าหน้าท่ี 

ชายฝั่งทราบล่วงหน้า 

 - หลังเกิดสึนามิ ให้รออยู่ในบริเวณที่ปลอดภัยสักระยะ 

และอยู่ให้ห่างจากชายฝั่งทะเล ห้ามลงไปบริเวณชายหาดในทันที 

เพราะสึนามิประกอบด้วยคลื่นหลายระลอก

และสามารถซัดเข้าสู่ชายฝั่งได้ตลอดเวลา ให้รอ

จนมีประกาศยกเลิกการแจ้งเตือนภัยหรือยุติ

สถานการณ์ 
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 พายุลมแรง เป็นภัยท่ีมักเกิดในช่วงฤดูร้อนท่ีสภาพอากาศ

แปรปรวนในช่วงก่อนเกิดพายุฤดรู้อน รวมถึงช่วงฤดฝูน โดยเฉพาะ

บรเิวณท่ีตัง้อยูใ่นแนวท่ีพายุหมุนเขตร้อนเคล่ือนตวัผ่านจะมีพายุลมแรง 

ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรพัย์สินได้ เพ่ือลดความสญูเสีย ขอแนะ

วิธีเตรียมพร้อมรับมือและการปฏิบัติตนกรณีเกิดพายุลมแรง ดังนี้

วาตภัย... ภัยร้ายที่มากับสายลม 
เตือนอันตรายจากพายุลมแรง
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 ก่อนเกดิ ตรวจสอบสภาพบ้านเรอืน 

โดยเพิม่ท่ีค�า้ยันประตู หน้าต่าง หลงัคาบ้าน 

ให้อยู่ในสภาพแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของ

ที่สามารถปลิวลมได้ในที่มิดชิด ตัดแต่งกิ่งไม้

และโค่นต้นไม้บริเวณรอบบ้านทีไ่ม่อาจหัก

โค่นท้ิง หากพบเห็นป้ายโฆษณาอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัย ให้แจ้ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการแก้ไข ส่วนเกษตรกรให้จัดท�าที่ค�้ายัน

หรอืสิง่ปกคลมุผลผลติทางการเกษตร เพือ่ป้องกันแรงลมพดัพชืผล

ทางการเกษตรเสียหาย 

 ขณะเกิด หลบในอาคารที่มั่นคงแข็งแรง 

ปิดประตูหน้าต่างให้สนิท เพื่อป้องกันสิ่งของปลิว

เข้ามากระแทกหรือแรงลมหอบพัดบ้านเรือนได้รับ

ความเสยีหาย อยู่ให้ห่างจากสิง่ปลกูสร้างท่ีไม่มัน่คง

แข็งแรง ไม่หลบพายุใต้ต้นไม้ ป้ายโฆษณา ใกล้แนว

เสาไฟฟ้า เพราะเสี่ยงต่อการถูกล้มทับ

 หลังเกิด หากมีต้นไม้หักโค่น เสาไฟฟ้าล้ม 

สายไฟขาด ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดการ

แก้ไขและซ่อมแซมโดยด่วน รีบช่วยเหลือและน�า

ผู้บาดเจ็บส่งสถานพยาบาลที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
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 กรณีพบเห็นสายไฟฟ้าขาด

 ห้ามเข้าใกล้บริเวณที่สายไฟฟ้าขาด ไม่ใช้ไม้

หรือวัสดุอื่นๆ เขี่ยหรือจับสายไฟฟ้า เพราะหากมี

กระแสไฟฟ้ารั่วไหล จะท�าให้ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิต 

 หากสายไฟฟ้าขาดตกลงน�้า ให ้งดเว ้น

การประกอบกิจกรรมทางน�้าในพื้นท่ีดังกล่าวทุกชนิด เพราะน�้า

เป็นสือ่น�าไฟฟ้าอย่างดี ท�าให้ถูกไฟฟ้าดดูเสยีชีวิต ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ี

การไฟฟ้าด�าเนินการแก้ไขในทันที 

 กรณีสายไฟฟ้าพาดบนรถยนต์

 กรณีอยู่ในรถ ห้ามลงจากรถจนกว่าจะแน่ใจ

ว่ากระแสไฟฟ้าถูกตัดแล้ว ยกเว้นกรณีรถเกิด

เพลงิไหม้ พยายามเคลือ่นรถออกจากบริเวณดงักล่าว 

หากไม่สามารถท�าได้ให้ขอความช่วยเหลือจากคน

ทีอ่ยู่นอกรถ หรือโทรแจ้งเจ้าหน้าทีก่ารไฟฟ้าด�าเนนิการ

ตัดกระแสไฟฟ้าในบริเวณที่เกิดเหตุ

 การลงจากรถ ลงจากรถโดยไม่ให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง

ของร่างกายสัมผัสกับพื้นและตัวรถพร้อมกัน เมื่อเท้าแตะพื้นแล้ว 

ให้ก้าวเท้าช่วงสั้นๆ ออกห่างจากรถ 

ให้มากที่สุด พร้อมทั้งห้ามกลับเข้าไป

ในรถจนกว ่าจะตัดกระแสไฟฟ ้า

เรียบร้อยแล้ว
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 ฟ้าผ่าเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติท่ีมักเกิดควบคู ่กับพายุ

ฝนฟ้าคะนอง ซึ่งกว่า 1 ใน 3 ของผู้ที่ถกูฟ้าผ่ามักเสียชีวิตในที่เกิดเหต ุ

โดยพ้ืนท่ีท่ีมีผู ้ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตมากท่ีสุด ได้แก ่ ท่ีโล ่งแจ ้ง 

เพ่ือความปลอดภัย ขอแนะวิธีป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าในช่วงท่ีเกิด

พายุฝนฟ้าคะนอง ดังนี้

 กรณีอยู่กลางแจ้ง
 หากไม่สามารถหาที่หลบได้ และ

จ�าเป็นต้องอยู่กลางแจ้ง ให้เก็บมอืทัง้สองข้าง

แนบชิดตดิกับเข่า ก้มศรีษะเข้าไประหว่างขา 

ให้ร่างกายมีลักษณะกลมหรือนั่งยองๆ 

แบบเขย่งปลายเท้า ให้ส้นเท้าลอยข้ึน

เหนือพื้น และสัมผัสกับพื้นน้อยท่ีสุด 

แนะป้องกันฟ้าผ่า... 
มหันตภัยร้ายช่วงต้น – 
ปลายฤดูฝน
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โดยให้ส้นเท้าทั้งสองข้างสัมผัสกัน เพราะเมื่อฟ้าผ่ากระแสไฟจะวิ่ง

จากเท้าหนึ่งไปลงดินอีกข้างหนึ่ง หากส้นเท้าทั้งสองข้างไม่สัมผัสกัน 

จะท�าให้กระแสไฟวิ่งเข้าสู่ล�าตัวก่อนที่จะลงสู่เท้าอีกข้าง ก่อให้เกิด

อันตรายได้

 ข้อควรปฏิบัต ิ
 ห้ามหลบพายุฝนใกล้วัตถุที่มีความสูง

โดดเด่น เช่น ป้ายโฆษณา ต้นไม้สูง เป็นต้น 

ไม่สวมใส่เครื่องประดับประเภทเงิน ทองค�า 

นาค ทองแดง หรือสมัผสักับวัตถุทีเ่ป็นโลหะ 

ไม่ใช้ร่มที่มีด้ามปลายบนสุดเป็นเหล็กแหลม

หรือโลหะ เนื่องจากจะเป็นตัวล่อให้ฟ้าผ่า 

ห้ามใช้โทรศัพท์มอืถือและโทรศพัท์สาธารณะ 

เพราะแม้โทรศัพท์จะไม่ใช่สื่อล่อฟ้า แต่ฟ้าผ่า

จะเหนี่ยวน�ากระแสไฟฟ้าเข้ามาในมือถือ 

ท�าให้แบตเตอรี่ลัดวงจรและระเบิด ส่งผลให้ 

ผูถู้กฟ้าผ่าได้รบับาดเจบ็รนุแรงมากข้ึน ทีส่�าคญั

ให้หลกีเลีย่งการประกอบกิจกรรมทกุประเภทกลางแจ้ง โดยเฉพาะ

ในจุดเสี่ยงต่างๆ เช่น สระน�้า ชายหาด สนามกอล์ฟ เป็นต้น 

เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า  

แนะป้องกันฟ้าผ่า... 
มหันตภัยร้ายช่วงต้น – 
ปลายฤดูฝน
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 กรณีอยู่ในอาคาร
 ให้หลบในอาคารที่มีสายล่อฟ้า แต่ห้ามข้ึนไปบนดาดฟ้า 

บริเวณมมุตกึ ระเบียงด้านนอกอาคาร หรอือยู่ใกล้หน้าต่างท่ีเป็นโลหะ 

งดใช้เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ทกุชนดิทัง้โทรทศัน์ 

วิทยุ อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์แบบมีสาย เครื่องท�าน�้าอุ่น  

และถอดปลั๊กไฟให้เรียบร้อย เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาภายนอกอาคาร 

ท�าใหเ้กิดกระแสไฟฟ้ากระชากและวิ่งมาตาม

สายไฟ สายโทรศัพท์ เสาอากาศ ท่อน�า้ประปา 

ส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย 

และผูท่ี้ก�าลงัใช้งานอยู่ได้รับอนัตราย รวมถึง

ห้ามอาบน�้า สระผม ล้างจาน ในบริเวณ

ใกล้เขตแนวฟ้าผ่าเพราะน�้าเป็นตัวน�าไฟฟ้า

อย่างดีที่จะท�าให้เกิดอันตรายได้
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 จากข้อมลูสถิติอุบัติภัยจากฟ้าผ่า พบว่า พ้ืนท่ีท่ีมีคนถกูฟ้าผ่า

เสียชีวิตเป็นอันดับแรก ได้แก่ ท่ีโล่งแจ้ง หากไม่สามารถหาท่ีหลบ

ภายในอาคารที่ปลอดภัยในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ ให้ปฏิบัติดังน้ี

แนะวิธหีลบหลีก ฟ้าผ่า 
กรณีอยู่กลางแจ้ง
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 ใต้ต้นไม้
 กรณีที่จ�าเป็นต้องหลบพายุฝน

ใต้ต้นไม้ ควรหลบใต้ต้นไม้หรือพุ่มไม้ที่อยู่ 

เป็นกลุ่ม ไม่หลบใต้ต้นไม้ท่ีอยู่โดดเด่น

เพียงต้นเดียวในที่โล่งแจ้งหรือต้นท่ีสูง

ที่สุด เพราะมีโอกาสสูงที่จะถูกฟ้าผ่า 

และอยู่ให้ห่างจากล�าต้น อย่างน้อย 2 เมตร 

เพราะเมื่อฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าจะสามารถ

ว่ิงไปตามรากต้นไม้ท�าให้ได้รับอันตราย 

กรณมีหีลายคน ให้กระจายกันหลบใต้ต้นไม้

หลายๆ ต้น จะปลอดภัยมากกว่า

 รถยนต์
 แม้ห้องโดยสารรถยนต์จะเป็นพื้นที ่

ทีป่ลอดภยัจากฟ้าผ่ามากทีส่ดุ แต่หากฟ้าผ่า

ลงมาท่ีรถในขณะที่รถก�าลังว่ิง อาจท�าให้

ยางระเบิดและก่อให้เกิดอันตรายได้ 

เพือ่ความปลอดภยัควรจอดรถในพืน้ทีป่ลอดภยั 

และปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด ถ้าฟ้าผ่า

ลงมาบรเิวณรอบๆ รถ ห้ามว่ิงหนอีอกจากรถ 

เพราะกระแสไฟจะไหลจากตัวรถลงสูพ่ืน้ดิน

ท�าให้ได ้รับอันตราย ห้องโดยสารรถ

จึงถือเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุด



39คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ

 เพิงพักสังกะสี
 ห้ามใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเด็ดขาด 

เพราะโทรศัพท์เป็นสื่อล่อฟ้าอย่างดี ประกอบ 

กับฟ ้ าสามารถผ ่ าทะลุสั งกะสีลงมาได ้  

เพื่อความปลอดภัยให้ป ิดโทรศัพท์มือถือ 

พร้อมถอดเครือ่งประดับประเภทเงิน ทอง นาค 

ทองแดง ไม่อยู่ใกล้หรือถือวัตถุท่ีเป็นสือ่น�าไฟฟ้า  

เช่น อปุกรณ์การเกษตร ร่มปลายแหลม เป็นต้น 

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า
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 แม ้อุปกรณ์ ไฟฟ ้าจะมีประ โยชน ์  แต ่หากผู ้ ใช ้

ขาดความระมัดระวัง และไม่รู้วิธีใช้อย่างถูกต้อง อาจท�าให้

ได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ เพื่อความปลอดภัย 

ขอแนะวิธีเลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 

ดังนี้ 

รู้หลักใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าถูกวิธี… 
ช่วยชีวิตรอดปลอดภัย
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 การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 เลอืกให้เหมาะสมกับสภาพพืน้ทีแ่ละวัตถุประสงค์ในการใช้งาน 

ขนาดของสายไฟฟ้าเหมาะกับปริมาณกระแสไฟฟ้า 

หากใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดหรือจุดต่อบริเวณ

ปลัก๊ไฟไม่แน่น จะท�าให้สายไฟร้อนกว่าปกติ ท�าให้

กระแสไฟฟ้ารั่วไหลและถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตได้

 การติดตั้ง 
 ไม่ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ในระดับที่ต�่า โดยเฉพาะเต้ารับ 

เพราะเด็กอาจซุกซนน�านิว้หรือวัสดุอืน่แหย่เข้าไปในรูเต้ารบั ท�าให้

ถูกไฟฟ้าดูดได้ โดยเฉพาะหากเกิดน�า้ท่วม จะท�าให้กระแสไฟฟ้ารัว่ไหล 

ก่อให้เกิดอันตรายได้ ไม่ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าไว้บริเวณที่ช้ืนแฉะ 

หรือเปียกช้ืน พร้อมติดต้ังสายดินกับเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทที่มี

เปลือกหุ้มเป็นโลหะและตั้งอยู่กับที่ 

เช่น เคร่ืองท�าน�้าอุ่น เคร่ืองซักผ้า 

เตาไมโครเวฟ เป็นต้น เพื่อป้องกัน

กระแสไฟฟ้ารัว่ไหล ท�าให้ถูกไฟฟ้าดดู

เสียชีวิต

 ก่อนใช้งาน 
 อ่านฉลากค�าแนะน�าให้ละเอียดและ

ปฏบัิติตามอย่างเคร่งครดั ตรวจสอบอปุกรณ์

ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภยั 

ไม่อยู่ในสภาพเปียกช้ืน ช�ารุด หรือมกีระแส

ไฟฟ้ารั่วไหล
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 การตรวจสอบ
 ตรวจสอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอย่างสม�า่เสมอ 

โดยสังเกตความผิดปกติของเครื่องใช้ไฟฟ้า 

หากอยู่ในสภาพช�ารดุ สายไฟฟ้ามสีหีมองคล�า้ 

ฉนวนหุ้มสายไฟมีรอยแตก ให้รีบเปลี่ยนใหม่

ทันทีและน�าไปให้ช่างผู้ช�านาญการซ่อมแซม

 วิธีใช้ 
 ห ้ามใช ้หรือสัมผัสเค ร่ืองใช ้ ไฟฟ ้าในขณะท่ีร ่างกาย

หรือมือเปียกช้ืนอย่างเด็ดขาด เพราะอาจถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิต 

ไม่เสียบปลั๊กไฟฟ้าหลายตัวในเต้ารับเดียวกัน 

ปลดปลัก๊ไฟและปิดสวิตซ์ไฟทุกคร้ังหลงัเลกิใช้งาน 

หากไม่มีความรู้เก่ียวกับระบบไฟ ห้ามซ่อมแซม 

เครือ่งใช้ไฟฟ้าด้วยตนเอง เพราะอาจเกิดความผดิพลาด 

ท�าให ้ ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิต หลีกเลี่ยงการใช ้

เครือ่งใช้ไฟฟ้าขณะท่ีมฝีนฟ้าคะนอง เพราะอปุกรณ์

ไฟฟ้าจะได้รับความเสียหายและผู้ใช้งานจะได้รับ

อันตรายจากฟ้าผ่า 

 การช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูด
 - ห้ามใช้มอืเปล่าหรือส่วนใดส่วนหนึง่

ของร่างกายสัมผัสถูกตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูด ให้ยืน

อยู่บนพื้นหรือวัสดุที่แห้ง และสวมรองเท้า

พื้นยาง เพื่อป้องกันการถูกกระแสไฟฟ้าดูด 
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 - รบีตดักระแสไฟฟ้า โดยสบัสวิตช์ไฟ ยกสะพานไฟ (cut out) 

และเบรกเกอร์ออกในทันที หรือน�าวัสดุที่เป็นฉนวนป้องกันไฟฟ้า 

เช่น ผ้าแห้ง กิ่งไม้แห้ง เป็นต้น มากระชาก ผลักหรือดันตัวผู้ถูก

ไฟฟ้าดูดออกจากบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหล 

  - เมื่อช่วยผู ้ถูกไฟฟ้าดูดออกจากจุดเกิดเหตุได้แล้ว 

ให้ตรวจสอบชีพจร หากหมดสติให้ใช้วิธีปั๊มหัวใจ หรือผายปอด 

โดยการเป่าปาก พร้อมรีบน�าส่งโรงพยาบาลในทันที
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 อปุกรณ์ไฟฟ้าทีม่อีายกุารใช้งานยาวนาน

อาจมีสภาพช�ารุด จนเป็นสาเหตุให ้

กระแสไฟฟ้าลัดวงจร ท�าให้ผู ้ ใช ้งาน

ได้รับอันตรายได้ เพ่ือความปลอดภัย 

ขอแนะวิธีตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ดังนี้

ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า... 
ลดเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจร
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 - สังเกตสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้อยู่

ในสภาพพร้อมใช้งาน สายไฟฟ้าไม่มีสีคล�้า 

ไม่มีกลิ่นเหม็นไหม้ ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า

ไม่ช�ารุด ไม่มีรอยฉีกขาด ไม่มีรอยแตกร้าว 

ไม่มีรอยไหม้ ไม่มีรอยกัดแทะของสัตว์

และไม่มีรอยสิ่งของหนักกดทับ 

 - เ ลือกใช ้ขนาดของสายไฟฟ ้า 

ให ้ เหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟ้า 

และการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า หากใช้

กระแสไฟฟ้าเกินขนาดหรือจุดต่อบริเวณ

ปลั๊กไฟไม่แน่น จะท�าให้อุณหภูมิสายไฟ

อยู่ในระดับสูงกว่าปกติ ให้จัดการแก้ไข 

เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

 - หม่ันตรวจสอบสายไฟฟ้านอกอาคาร 

หรือผนังใต้ฝ้าเพดานเป็นพิเศษ โดยเฉพาะจุดต่อ

และข้อต่อสายไฟฟ้า หากมีมดและแมลงอาศัย 

มรีอยน�า้รัว่ซึม ให้แจ้งช่างผูช้�านาญการมาซ่อมแซม

หรือเปลี่ยนใหม่ในทันที 
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 - จัดการแก้ไขสายไฟฟ้าที่อยู่ในจุดเสี่ยง

อันตราย เช่น ใกล้แหล่งความร้อน สารเคมี 

สารไวไฟ แสงแดดส่องถึง ฝนสาดหรือวาง

ของหนกักดทบัสายไฟ เพราะจะท�าให้ฉนวนไฟฟ้า

ช�ารุดได้ง ่าย จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด

กระแสไฟฟ้าลัดวงจร 

 - ไม่ปล่อยให้สายไฟฟ้าพาดโครงสร้าง

ส่วนทีเ่ป็นโลหะหรอืเหลก็โดยตรง ให้น�าสายไฟ

ร้อยใส่ท่อพีวีซี เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วลงบน

โครงโลหะ และหากสายไฟฟ้าช�ารุด จะท�าให้

เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ 

 หากไม่มีความรู ้ ความช�านาญ

เก่ียวกับระบบไฟฟ้า ห้ามด�าเนินการ

ตรวจสอบ แก้ไข หรือซ่อมแซมอุปกรณ์

ไฟฟ้าด้วยตนองอย่างเด็ดขาด เพราะเสีย่ง

ต่อการถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิต
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 “บ้าน” ที่หลายคนคิดว่าเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย 

แต่ความประมาทและการจัดสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย 

อาจท�าให ้บ ้านกลายเป ็นสถานท่ีอันตรายได ้ เช ่นกัน 

เพื่อป้องกันอุบัติภัยที่มักเกิดขึ้นในบ้าน ขอแนะวิธีดูแลและ

จดัสภาพแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านอย่างปลอดภัย ดังนี้

 พืน้บ้าน เลอืกวัสดปุพูืน้แบบหยาบ หมัน่ท�า 

ความสะอาดพืน้มใิห้มคีราบสกปรกหรอืตะไคร่น�า้

ที่อาจท�าให้ลื่นล้ม หกล้ม ไม่ท�าความสะอาดพื้น

โดยใช้น�้ายาที่ท�าให้พื้นลื่นกว่าปกติ 

ดูแล – จัดสภาพแวดล้อม
บ้านปลอดภัย...ลดอบัุติภัยในบ้านเรอืน



 บันได ระเบียงบ้าน ท�าราวลูกกรงให้ถ่ี  

ติดตั้งท่ีก้ันบริเวณราวบันได และระเบียงบ้าน

เพือ่ป้องกันเด็กเอาตัวหรือศีรษะลอดเข้าไป ท�าให้ 

พลดัตกลงมา ไม่วางสิง่ของหรือผ้าเช็ดเท้ากีดขวาง

ทางเดิน เพื่อป้องกันการลื่นหกล้ม

 ประตูหน้าต่าง เลือกใช้เหล็กดัดแบบที่

สามารถเปิดได้ เก็บกุญแจห้องไว้ในจุดที่หยิบ

ใช้งานได้สะดวก ไม่วางสิง่ของกีดขวางทางออก 

หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได ้หนีออกจากบ้าน

ได้ทันท่วงที 

 อุปกรณ์ไฟฟ้า ติดต้ังปลั๊กไฟไว้ในระดับ

ที่พ ้นมือเด็ก พร้อมใช้ที่ป ิดครอบรูปลั๊กไฟ 

เพื่อป้องกันเด็กเอานิ้วหรือวัสดุอื่นแหย่ปลั๊กไฟ 

ท�าให้ถูกไฟฟ้าดูด ตรวจสอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าให้อยู่

ในสภาพพร้อมใช้งาน หากช�ารุดให้รีบซ่อมแซม 

หลังใช้งานควรปิดสวิตซ์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกคร้ัง เพื่อป้องกัน

กระแสไฟฟ้าลัดวงจรท�าให้เกิดเพลิงไหม้ 

 สนามหญ้า พื้นสนามไม่เป็นหลุมบ่อหรือ

มเีศษวัสดุสิง่ของมคีมตกหล่น รวมถึงหมัน่ตดัหญ้า

ให้โล่งเตียน เพื่อป้องกันสัตว์มีพิษเข้าไปอาศัย
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 ลานจอดรถ ไม่ให้เด็กใช้ลานจอดรถเป็นสถานที่ 

ว่ิงเล่น ก่อนขับรถเข้าออกบ้าน ควรตรวจสอบลานจอดรถ

และบริเวณรอบๆ รถ เพื่อป้องกันขับรถทับเด็กเสียชีวิต

 บ่อน�า้ ท�ารัว้ก้ันล้อมรอบบริเวณบ่อน�า้ ไม่ปล่อยให้

เดก็วิง่เล่นบริเวณริมบ่อน�า้หรือสระน�า้ตามล�าพงั เพราะ

อาจลื่นไถล และพลัดตกจมน�้าเสียชีวิต

 การจัดวางสิ่งของ 

 จัดวางสิ่งของภายในบ้านให้เป็นระเบียบ 

โดยเฉพาะสารเคม ีของมคีม และวัสดท่ีุมลีกัษณะ

เป็นเช้ือเพลิงไว ้ในที่มิดชิด พ้นจากมือเด็ก 

เพื่อป้องกันเด็กน�าไปเล่น ท�าให้ได้รับอันตราย 

 ไม่วางสิ่งของไว้บนหลังตู้เย็น โทรทัศน์

หรือท่ีสูง เพราะหากเด็กปีนข้ึนไปหยิบสิ่งของ อาจท�าให้ได้รับ

อันตรายจากการถูกสิ่งของหล่นใส่ หรือตู้เย็น โทรทัศน์ล้มทับ

 เกบ็แยกสารเคมีไว้บรเิวณทีอ่ากาศถ่ายเท

สะดวก ห ่ า งจากจุ ด ท่ีมี ประกายไฟหรื อ

แหล่งความร้อน เพราะหากสารเคมที�าปฏกิิรยิากัน 

จะท�าให้เกิดเพลิงไหม้ รวมถึงไม่จัดเก็บสารเคมี

ไว ้ในภาชนะบรรจุอาหาร หากมีคนหยิบไป

รบัประทาน จะก่อให้เกิดอนัตรายถึงข้ันเสยีชีวติได้

 การจดัสภาพแวดล้อมภายในบ้านและรอบบ้านอย่างปลอดภัย 

รวมถึงจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ จะช่วยลดความเสี่ยง

ต่อการเกิดอุบัติภัยในบ้านเรือน
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 เพลิงไหม้เป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดบ่อยครั้งมากที่สุด 

ซ่ึงในแต่ละคร้ังทีเ่กดิได้สร้างความเสยีหายต่อชวีติและทรพัย์สนิ 

เพื่อความปลอดภัย ขอแนะวิธีป้องกัน การปฏิบัติตน

และการอพยพหนีเพลิงไหม้ ดังนี้

เพลิงไหม้.....หายนะร้ายใกล้ตัว
เรียนรู้ ป้องกัน รู้ทันเพลิงไหม้
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 การป้องกันเพลิงไหม้ 

 - ก�าจดัวัสดุท่ีเป็นเช้ือเพลงิให้ห่างจากแหล่ง

ความร้อน ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพ

ปลอดภัย ติดตั้งระบบตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ

และสายดินกับอปุกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท ปิดสวิตช์ไฟ

และถอดปลั๊กไฟ ทุกคร้ังหลังใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า 

ดับธปูเทียนให้สนทิก่อนออกจากบ้าน จดัเก็บสิง่ของ

ให้เป็นระเบียบ ไม่กีดขวางทางเดิน หรือหน้าต่าง 

หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ จะได้สามารถหนีออกจากอาคารได้ทัน

 - ผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารสูงควรตรวจสอบ

ต�าแหน่งบนัไดหนไีฟ ทางออกฉกุเฉนิทีใ่กล้ห้องพกั

มากที่สุด ต�าแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุ อุปกรณ์

ดับเพลิง วางกุญแจห้องพัก และอุปกรณ์ฉุกเฉิน 

เช่น ไฟฉาย ไว้ใกล้กับเตียงนอน หากเกิดเพลงิไหม้

จะได้น�ามาใช้งานได้ทันที 

 การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้

 - ตัง้สติ ไม่ต่ืนตระหนก ถ้าสถานการณ์ไม่รุนแรง ให้ท�าการ

ควบคุมเพลิงเองในเบื้องต้น หากเป็นเพลิงที่ไหม้กระดาษ ไม้ 

หรือวัสดุท่ีตดิไฟธรรมดา ให้ใช้น�า้ดบั แต่ถ้าเป็นไฟไหม้เครือ่งใช้ไฟฟ้า 

สายไฟ น�้ามัน หรือ ก๊าซหุงต้ม ต้องใช้น�้ายาเคมีดับเพลิงเท่านั้น 

จากนัน้ให้รบีแจ้งเหตุเพลงิไหม้พร้อมรีบหนอีอกจากท่ีเกิดเหตใุนทนัที
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 - กรณีไฟไหม้นอกห้อง ให ้ใช ้มือสัมผัสบริเวณผนัง

หรือลกูบิดประต ูถ้ามคีวามร้อนสงูแสดงว่า เกิดเพลงิไหม้บรเิวณใกล้ๆ 

ห้ามเปิดประตูออกไป ปิดประตูให้สนทิ ใช้ผ้าหนาๆ  

ชุบน�้าอุดตามช่องท่ีควันสามารถเข้าไปได้ เช่น 

ใต้ประตู ช่องลม ขอบหน้าต่าง เป็นต้น จะท�าให้

เพลิงลุกลามช้าลง ถ้าลูกบิดไม่ร้อน ให้เปิดประตู

ออกไปอย่างช้าๆ และรีบเดินไปยังเส้นทางหนีไฟ

ที่ปลอดภัยในทันที

 - กรณีติดอยู่ในวงล้อมของกองเพลิง ให้โทรศัพท์แจ้งเหตุ

หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือด้วยการส่องไฟฉาย โบกผ้า 

เป่านกหวีด หรือตะโกนขอความช่วยเหลอืให้ผูท้ีอ่ยู่ภายนอกอาคาร

ทราบ จะได้สามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

 - หากไฟลุกลามติดเสื้อผ ้า ห ้ามว่ิงหนีโดยเด็ดขาด 

เพราะการวิง่จะย่ิงท�าให้ไฟลกุลามอย่างรวดเรว็ ให้นอนราบกับพืน้ 

พร้อมกลิ้งตัวไปมากับพื้น จนกว่าไฟจะดับ

 

  การหนีออกจากอาคารที่เพลิงไหม้ 

 - ให้ใช้บนัไดหนไีฟภายนอกอาคาร 

ห้ามใช้ลิฟต์อย่างเด็ดขาด เพราะเมื่อเกิด

เพลิงไหม้ ไฟฟ้าจะดับ ท�าให้ติดค้าง

อยู่ในลิฟต์ จนขาดอากาศหายใจเสียชีวิต 
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 - ไม่หลบเข้าไปอยู่ในบริเวณทีเ่ป็นจดุอบัภายในอาคารซ่ึงยาก

ต่อการช่วยเหลือ เช่น ห้องน�้า ห้องใต้ดิน ดาดฟ้า เป็นต้น 

เพราะแม้ช่วงแรกจะปลอดภัยจากเปลวเพลิง แต่หากไฟลุกลาม

รุนแรง น�้าในห้องน�้าจะไม่เพียงพอต่อการดับไฟ 

 - หากหนีออกจากอาคารท่ีเกิดเพลิงไหม้ได้แล้ว ห้ามกลับ

เข้าไปในอาคารที่เกิดเหตุอีก
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 ความประมาท ความรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ และสภาพแวดล้อม

ในการท�างานที่ ไม่ปลอดภัยเป็นสาเหตุส�าคัญของการ

เกิดอุบัติภัยในการท�างาน เพื่อความปลอดภัย ขอแนะ

หลักสร้างความปลอดภัยในการท�างาน ดังนี้  

รู้หลัก ปฏิบัติตามกฎ 
ลดอุบัติภัยในการท�างาน
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 ท�างานกับเครื่องจักร ศึกษาวิธีใช้เครื่องจักรอย่างละเอียด 

เลอืกใช้เครือ่งมอืให้ถูกวิธ ีถูกขนาดและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

การใช้งาน แต่งกายให้เหมาะสมกับประเภทของงาน สวมใส่

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายทุกคร้ังท่ีปฏิบัติงาน ห้ามใช้เครื่องจักร

ทีอ่ยู่ในสภาพช�ารุด เพิม่ความระมดัระวังในการ

ใช้เครื่องจักรที่มีส่วนประกอบของเฟือง ใบมีด 

และสายพานเป็นพิเศษ ห้ามท�าความสะอาด

เครื่องจักรในขณะเดินเครื่อง กรณีเคร่ืองจักร

ช�ารุด ให้ปิดสวิตช์ไฟเพื่อหยุดการท�างาน 

และแจ้งช่างผู้ช�านาญมาตรวจสอบแก้ไข 

 ท�างานก่อสร้าง ตรวจสอบอปุกรณ์

ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพปลอดภัย เลือกใช้

ให้ถูกต้องกับประเภทของงาน สวมใส่

อปุกรณ์ป้องกันอนัตรายทุกคร้ังท่ีปฏบัิติงาน 

ห้ามจุดไฟ สูบบุหรี่ หรือประกอบอาหาร

ในบริเวณงานก่อสร้างและพื้นที่จัดเก็บ 

วัสดุตกแต่งอาคาร เพราะเป็นเช้ือเพลิง

อย่างดีที่ท�าให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว 
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 ท�างานกับสารเคมี ปฏิ บั ติตาม

ระเบียบที่ก�าหนดอย่างเคร่งครัด สวมใส่

อปุกรณ์ป้องกันอนัตรายทุกคร้ังท่ีปฏบัิติงาน 

เช่น ผ้าปิดจมกู รองเท้าบู๊ต ถุงมอื หน้ากาก

กันสารเคม ีเป็นต้น หมัน่ตรวจสอบจดุเสีย่ง

ต่อการเกิดสารเคมรีัว่ไหล เช่น ข้อต่อ วาล์ว

ท่อส่งก๊าซ เป็นต้น จัดเก็บสารเคมีท่ีเป็น

อันตรายไว้ให้ห ่างจากวัสดุท่ีติดไฟง่าย 

เพื่อป้องกันการระเบิดและเพลิงไหม้ กรณี

สารเคมรีัว่ไหล ให้ใช้ผ้าปิดจมกู ออกให้ห่าง

จากบริเวณดังกล่าวไปอยู่ทางด้านเหนือลม

หรือที่สูง พร้อมเปิดช่องระบายอากาศ เพื่อให้

อากาศถ่ายเทสู่ภายนอกได้สะดวกมากขึ้น

 ท�างานในส�านักงาน จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองใช้

ส�านักงานให้เรียบร้อย ไม่วางบนที่สูง หรือกีดขวางทางเดิน จัดให้มี

ฝาครอบปิดสายไฟ สายอินเทอร์เน็ต 

เพื่อป้องกันการสะดุดล้ม พร้อมหมั่น

ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพ

ปลอดภัย เก็บแยกเอกสารออกจาก

พื้นที่เสี่ยงเพลิงไหม้ เช่น ปลั๊กไฟ 

หม้อไฟ เป็นต้น 
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 การด�าเนินชีวิตในปัจจุบันล้วนต้องเกี่ยวข้องกับ

ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

การเรยีนรูว้ธิีใช้ จดัเกบ็ ท�าลายอย่างถูกวิธ ีจะช่วยป้องกนั

อันตรายจากสารเคมีได้ ดังนี้

แนะใช้ – จัดเก็บสารเคมใีนบ้านถูกวธีิ 
ลดเลี่ยงภัยแฝงเร้นในชีวิตประจ�าวัน

 การเลือกซื้อ

 เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีมีส ่วนผสมของสารเคมี ซ่ึงได้รับ

การข้ึนทะเบียนวัตถุอนัตราย มเีคร่ืองหมาย อย. ช่ือการค้า ช่ือสามญั 

อตัราส่วนของสารส�าคญั ประโยชน์ วิธใีช้ ค�าเตือนหรอืข้อควรระวัง 

วิธีเก็บรักษา วิธีแก้พิษ หมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ผลิต 
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 การเลือกใช้

 อ่านฉลากก่อนใช้งานทกุครัง้ ปฏบัิติตามวิธใีช้และข้อแนะน�า

อย่างเคร่งครัด สวมถุงมอืและรองเท้าทกุคร้ังทีส่มัผสักับผลติภณัฑ์ 

ที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง สวมแว่นตาเพื่อป้องกันสารเคมีกระเด็น

เข้าตา ไม่ใช้ผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นอนัตรายต่อระบบทางเดินหายใจ

ในบริเวณที่อับอากาศ ห้ามสูบบุหรี่หรือท�าให้เกิดประกายไฟ 

ในขณะทีใ่ช้ผลติภณัฑ์ท่ีติดไฟง่าย เพราะอาจเกิดการระเบิด 

หลังใช้งานเสร็จแล้วควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง

 การเก็บรักษา

 แยกเก็บสารเคมีให้เป็นสัดส่วน ในที่มิดชิด พ้นมือเด็ก 

เก็บในท่ีแห้งและเย็น ห่างจากแหล่งความร้อน โดยวางบนพื้น 

หรือบนช้ันวางท่ีมัน่คง ไม่เก็บรวมกับยา อาหาร และของใช้อืน่ๆ รวมทัง้ 

ห้ามน�าผลติภณัฑ์ทีม่ส่ีวนผสมของสารเคม ี

เปลี่ยนถ่ายลงในภาชนะบรรจุอาหาร  

เพือ่ป้องกันเด็กหรือผูท่ี้ไม่รูน้�าไปรบัประทาน 

ท�าให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

 การท�าลาย 

 ห ้ามทิ้ งผลิตภัณฑ์ ท่ีมีส ่วนผสมของสารเคมีลงดิน 

ท่อระบายน�า้หรือโถส้วมอย่างเดด็ขาด ให้ทิง้ในถังขยะมพีษิ 

แยกจากขยะท่ัวไป โดยก�าจัดให้ถูกต้องกับประเภทของ

ผลิตภัณฑ์และค�าแนะน�าของผู้ผลิต
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 การเรียนรู้วิธีหนีภัยจากสารเคมีรั่วไหลท่ีถูกต้อง 

จะช่วยให้สามารถเอาตัวรอดจากเหตุสารเคมีรั่วไหล

อย่างปลอดภัย เพือ่ความปลอดภยั ขอแนะวิธปีฏิบตักิรณี

ทีต้่องอยู่ในเหตุการณ์สารเคมีรัว่ไหลในสถานการณ์ต่างๆ 

ดังนี้   

 หากอยู่ในรถ 

 หาท่ีจอดรถริมข้างทางในพื้นที่ร ่มซ่ึงปลอดภัยมากที่สุด 

เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับความร้อนสูง จากนั้นให้ดับเครื่องยนต์

และป ิดประตูหน ้าต ่ างรถให ้มิด ชิด 

พร้อมเปิดวิทยุรับฟังข่าวสาร ค�าแนะน�า

ในการปฏบัิติตน และรอจนกว่าจะได้รับแจ้ง 

ให้สามารถใช้ถนนได้ตามปกติ จึงค่อย

เลื่อนรถออกจากบริเวณดังกล่าว

รู้หลบ-หนีภัยสารเคมีรั่วไหล 
ช่วยชีวิตรอดปลอดภัย
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 หากอยู่ในอาคาร

  รีบปิดประตู หน้าต่างอาคารให้มิดชิด หากได้รับแจ้งว่า 

จะเกิดการระเบิดให้ปิดมูล่ีแ่ละผ้าม่านทีห่น้าต่าง เพือ่ป้องกันสะเก็ด

ระเบิด ปิดระบบระบายอากาศภายในอาคารทั้งหมด เช่น พัดลม 

เครื่องปรับอากาศ เครื่องท�าความร้อน เป็นต้น จากนั้นให้เข้าไป

หลบอยู่ในพื้นที่ในสุดของอาคาร น�าถุงพลาสติกหรือเศษผ้าชุบน�้า

อดุหรือปิดช่องประตู ใช้แผ่นพลาสติกปิดคลมุหน้าต่างหรอืเทปกาว

ปิดตามช่องระบายอากาศ พร้อมโทรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 กรณีอยู่ในพื้นที่ที่เกิดสารเคมีรั่วไหล 

 ให้รีบอพยพออกจากพืน้ทีท่ี่มสีารเคมรีัว่ไหล โดยใช้ผ้าสะอาด

ปิดจมูก เพื่อป้องกันการสูดดมสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย พยายามหนี

ออกไปอยู่ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก ทางด้านเหนือลม

หรอืทีส่งู จากนัน้ให้รบีแจ้งหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ

มาก�าจัดหรือท�าความสะอาดบริเวณท่ีเกิด

การรั่วไหล 
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 สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจ�าวันส่วนมากจัดเป็นสาร

อันตราย ซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งโดยการสัมผัส 

การรับประทาน การสูดดม หากใช้อย่างไม่ถูกวิธี 

และไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน  

อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

เพือ่ความปลอดภยั ขอแนะวธิปีฐมพยาบาล

ผู้ได้รบัอนัตรายจากสารเคมีในเบือ้งต้น 

ก่อนน�าส่งสถานพยาบาล ดังนี้

 ผิวหนัง

 ใช้ผ้าสะอาดเช็ดสารเคมอีอกจากผวิหนงั

และรีบล้างออกทันทีด้วยการน�าน�้าสะอาด

ไหลผ่านบริเวณท่ีถูกสารเคมอีย่างน้อย 15 นาที 

รีบถอดเสื้อผ้าที่เปื ้อนสารเคมีออก จากนั้น

ให ้อาบน�้ าช� าระล ้ างร ่ างกายให ้สะอาด

ด้วยการฟอกสบู่และล้างด้วยน�้าจ�านวนมาก 

เพื่อให้สารเคมีเจือจาง 

หลักช่วยเหลือเบื้องต้น 
เมื่อได้รับอันตรายจากสารเคมี



 ดวงตา

 ให้รบีล้างออกโดยพยายามลมืตาในน�า้และเปิดเปลอืกตาออก 

เพื่อให้น�้าไหลผ่านตาอย่างน้อย 15 นาที ระวังอย่าให้น�้ากระเด็น

ไปเข้าตาอีกข้างหนึ่ง ห้ามขย้ีตาหรือใช้แอลกอฮอล์ น�้ายาล้างตา 

หรอืน�า้ยาหยอดตาอย่างเด็ดขาด เพราะจะท�าให้

ตาระคายเคืองมากขึ้น หลังจากท�าความสะอาด

เสร็จแล้วให้ใช้ผ้าก๊อซปิดดวงตาที่ได้รับอันตราย

จากสารเคมี

 สูดดม

 ให้รีบน�าผู้ป่วยออกมาอยู่ในท่ีโล่งแจ้งหรือบริเวณที่อากาศ

ถ่ายเทสะดวกทางด้านเหนอืลม ห่างจากทีเ่กิดเหตไุม่ต�า่กว่า 100 เมตร 

หรือเปิดประตู หน้าต่าง เพือ่ระบายอากาศและลดความเข้มข้นของ

สารเคมทีีร่ั่วไหล พร้อมท�าการผายปอดเพือ่กระตุ้นระบบทางเดนิหายใจ 

ท�าให้ผู้ป่วยหายใจสะดวกขึ้น

 รับประทาน

 ให้ปฐมพยาบาลด้วยการท�าให้อาเจียน แต่ต้องแน่ใจว่า

ผูป้ระสบเหตไุม่ได้รับสารพษิท่ีเป็นกรด เพราะการอาเจยีนจะท�าให้

อวัยวะภายในบอบช�้ามากข้ึน หากผู้ประสบพิษไม่ได้รับสารพิษ

ที่เป็นกรด ให้ล้วงคอเพื่ออาเจียน แล้วให้ด่ืมนม กลืนไข่ขาว

หรือน�้าเปล่าในทันที จะช่วยลดอัตราการดูดซึมของสารเคมีได้ 

แต่ห้ามท�าในกรณีผู้ป่วยชัก หมดสติ ไม่รู้สึกตัว เพราะเศษอาหาร

จะเข้าไปติดในหลอดลม ท�าให้หายใจไม่ออกเสียชีวิตได้  
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   ผู้ท่ีเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับอันตรายจากสารเคมี 

ควรสังเกตสภาพแวดล้อมในที่เกิดเหตุ จะได้ท�าการปฐมพยาบาล

ผูป้ระสบเหตุอย่างถูกต้องตามประเภทของสารพษิ 

โดยปฏบัิต ิดังนี ้สอบถามจากผู้อยู่ในเหตุการณ์

หรอืพบผูป้ระสบเหตุเป็นคนแรก โดยสงัเกตจาก

ภาชนะบรรจสุารพษิทีต่กหล่นในบริเวณใกล้เคียง 

และคราบของสารเคมีที่ติดอยู ่ตามร่างกาย

หรือเสื้อผ้า หรือกลิ่นของสารพิษจากลมหายใจ

ของผู้ประสบเหตุ 
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 ปัจจุบันครัวเรือนส่วนใหญ่นิยมน�าก๊าซหุงต้มมาใช้

ประกอบอาหาร แต่เนื่องจากก๊าซหุงต้ม มีคุณสมบัติไวไฟ

และเป็นเชือ้เพลงิท่ีติดไฟรวดเรว็ จงึมคีวามเสีย่งสงูท่ีจะเกดิ

ระเบิดและเพลิงไหม้ เพ่ือความปลอดภัย ขอแนะวิธีเลือก 

ติดตั้งและใช้ก๊าซหุงต้มอย่างปลอดภัย ดังนี้ 

 การเลือกถังก๊าซ 

 เลอืกใช้ถังก๊าซทีม่เีคร่ืองหมายรับรอง

มาตรฐานอตุสาหกรรม (มอก.) มกีารปิดผนกึ

บนวาล์วถังก๊าซ และข้อความระบนุ�า้หนกัถัง 

วัน เดือน ปี การทดสอบถังครั้งสุดท้าย

ไม่ควรเกิน 5 ปี รวมถึงถังก๊าซอยู่ในสภาพ

สมบูรณ์ ไม่บุบ ไม่บวม และเป็นสนิม

ใช้ก๊าซหุงต้มถูกวิธี 
ลดเสี่ยงระเบิด เพลิงไหม้
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 การติดตั้งถังก๊าซ 
 ติดตั้งถังก๊าซบนพื้นราบ ไม่ลาดเอียง 
ไม่วางถังก๊าซในแนวนอน เพราะก๊าซอาจ
รั่วไหลออกมา ควรวางถังก๊าซให้ห่างจาก 
เตาแก๊สประมาณ 1.5 - 2 เมตร ในบรเิวณ
ที่อากาศถ่ายเทสะดวก และสามารถ
เคลือ่นย้ายได้ง่าย ไม่อยู่ใกล้แหล่งความร้อน 
บรเิวณท่ีมปีระกายไฟหรืออปุกรณ์เคร่ืองใช้
ไฟฟ้าโดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดประกายไฟจนเกิดการระเบิดได ้ 
อกีท้ังไม่วางถังก๊าซบริเวณทีม่สีารเคมหีรอืไอน�า้ทีม่คีณุสมบัตกัิดกร่อน
ถังโลหะ เพราะอาจท�าให้ก๊าซรั่วไหล 
 การใช้ก๊าซหุงต้ม
 ห้ามกลิง้หรือกระแทกถังก๊าซ เพราะแรงกระแทก อาจท�าให้
ถังก๊าซระเบิด ก่อนใช้งานให้เปิดวาล์วท่ีถังก๊าซ โดยหมุนไม่เกิน  
2 รอบ แล้วจึงเปิดวาล์วที่เตาแก๊ส เพื่อป้องกันก๊าซกระจายตัว 

ในอากาศ หากมปีระกายไฟ จะท�าให้
เกิดการระเบิดได้ กรณีเปิดเตาแก๊ส
แล้วไฟไม่ตดิ ห้ามเปิดซ�า้ ให้ท้ิงระยะ
สักครู่ค่อยเปิดซ�้า เพราะอาจมีก๊าซ
สะสมเป็นจ�านวนมาก ท�าให้เปลวไฟ
พุ่งถูกร่างกาย และเกิดเพลิงไหม้ 
หลงัจากใช้งานเสร็จแล้ว ให้ปิดวาล์ว
ถังก๊าซก่อนและรอจนไฟที่เตาแก๊ส

ดับสนิทแล้วจึงปิดวาล์วที่หัวเตา
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 การตรวจสอบรอยรั่วบริเวณถังก๊าซ 

 ให้ใช้น�้าสบู่ลูบตามจุดต่างๆ ของถังก๊าซ 

หากมีฟองสบู่ผุดข้ึนมา แสดงว่าก๊าซรั่วไหล 

ให้ปิดวาล์วที่ถังก๊าซทันที และจัดการเปลี่ยน

ถังก๊าซใหม่ทันที

 กรณีก๊าซรั่วไหล 

  รีบปิดวาล์วถังก๊าซทันที แล้วเปิดประตู

หน้าต่างทุกบาน เพื่อระบายก๊าซออกสู่ภายนอก 

จากนั้น ให้ตรวจสอบหาสาเหตุที่ท�าให้ก๊าซรั่วไหล 

หากพบว่าเกิดจากถังก๊าซรั่ว ให้พลิกถังก๊าซ

ส่วนที่ร่ัวไหลไว้ด้านบน หรือน�าผ้าชุบน�้ามาปิด

บริเวณท่ีก๊าซรั่วจะช่วยลดการร่ัวไหลของก๊าซ 

ห้ามเปิดปิดอปุกรณ์ไฟฟ้าทกุชนดิหรือกระท�าการใดๆ 

ที่ท�าให้เกิดประกายไฟบริเวณที่ก๊าซรั่วไหล เช่น 

สบูบุหร่ี จดุไฟแช็ก เป็นต้น เพราะอาจท�าให้เกิด

เพลิงไหม้

 กรณีเกิดเพลิงไหม้

 ให้รบีปิดวาล์วถังก๊าซ หากไม่สามารถปิดได้

ให้ใช้น�้าราดหรือเครื่องดับเพลิงฉีดพ่นไปบริเวณ

ที่ไฟลุกไหม้จนกว่าไฟจะดับสนิท
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 ข้อห้าม

 ห้ามถ่ายเทก๊าซจากถังหน่ึงไปสู่อีก

ถังหนึง่ด้วยตนเอง และไม่น�าถังก๊าซหุงต้มท่ีใช้

ในครวัเรือนไปดัดแปลงใช้เป็นถังก๊าซเช้ือเพลงิ

ส�าหรบัใช้ในรถยนต์ เพราะเสีย่งต่อการเกิด

ระเบิดและเพลิงไหม้ 
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 การตรวจสอบรถให้พร้อมใช้งาน การเตรียมพร้อม

ด้านสภาพร่างกาย การตรวจสอบและเลือกใช้เส้นทาง

ที่ปลอดภัย ถือเป ็นหลักปฏิบัติ ข้ันพ้ืนฐานท่ีจะช ่วย

เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง เพื่อความปลอดภัย 

ขอแนะผู้ขับขี่ให้เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ดังนี้ 

 ตรวจสอบสภาพรถ 

 ก่อนเดินทาง ตรวจสอบรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

โดยเฉพาะระบบเบรกให้สามารถหยุดรถได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ระบบ

สัญญาณไฟมีแสงไฟส่องสว่างทุกดวง เติมลมยางรถยนต์ไม่อ่อน

อุบัติเหตุทางถนน... 
ภัยจากการเดินทาง

แนะน�าผู้ขับขี่เตรียมพร้อม
ก่อนเดินทางไกล
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หรือแข็งเกินไป รวมถึงเติมน�้าในหม้อน�้า และตรวจสอบน�้ามันเบรก

ให้อยู่ในระดับที่ก�าหนด หากตรวจพบความบกพร่องของเครื่องยนต์

ให้น�ารถไปเข้าศูนย์บริการ เพื่อซ่อมแซม

และแก้ไขในทันท ีตลอดจนจดัเตรียมอปุกรณ์

ส�าหรับใช้งานในยามฉกุเฉนิไว้ประจ�ารถ เช่น 

สายลากจูง สายพ่วงแบตเตอร่ี ไฟฉาย 

ยางอะไหล่ เป็นต้น 

 ขณะเดินทาง หมั่นสังเกตสัญญาณ

ความผิดปกติของรถยนต์ จะช่วยให้สามารถแก้ไขสถานการณ์

ได้อย่างทันท่วงที และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

 เตรียมพร้อมด้านสภาพร่างกาย 

 ก่อนเดินทาง นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

อย่างน้อย 8 ช่ัวโมง งดเว้นการด่ืมเครื่องดื่มท่ีมี

ส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือของมึนเมาทุกชนิด 

ไม่ทานยาท่ีมฤีทธ์ิกล่อมหรอืกดประสาท เพราะจะท�าให้

ง่วงนอนจนเกิดอาการหลับในขณะขับขี่ 

 ขณะเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือนและ

ป้ายจราจรริมข้างทางอย่างเคร่งครดั สวมใส่อปุกรณ์นริภยั 

ทุกครั้งไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือไกล เพื่อลดอัตรา

การบาดเจ็บและเสียชีวิตกรณีประสบอุบัติเหตุ หากมี

อาการง่วงนอน ควรจอดพักรถในบริเวณที่ปลอดภัย 
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ศึกษาสภาพเส้นทาง 

  ก่อนเดินทาง ตรวจสอบเส้นทางจราจร

จ า ก เ ว็ บ ไ ซต ์ ห รื อ ส อบถ ามจ ากผู ้ อื่ น  

พร้อมท�าความเข้าใจเส้นทางอย่างละเอียด 

นอกจากจะช่วยให้สามารถวางแผนการเดนิทาง

และเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยแล้ว ยังช่วย

ป้องกันอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความไม่ช�านาญ

เส้นทางอีกด้วย

 ขณะเดินทาง หลีกเลี่ยงการขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยงต่างๆ 

เช่น ถนนทีม่สีภาพช�ารดุ น�า้ท่วมขัง หรืออยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 

เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกดิอบุตัเิหตใุห้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอืน่ 

ที่ปลอดภัย กรณีทัศนวิสัยไม่ดี เช่น ฝนตกหนัก 

หมอกลงจดั เป็นต้น ควรจอดพกัรถในบริเวณทีป่ลอดภยั 

รอจนทัศนวิสัยดีข้ึนค่อยขับรถต่อ ที่ส�าคัญควรใช้

ความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทางและทศันวิสยั

ในการเดินทาง

  ค�าแนะน�าในข้างต้นเป็นหลักพื้นฐานในการขับข่ี

อย่างปลอดภัย แต่หากผู้ขับขี่มองข้ามก็จะเพิ่มความเสี่ยง

ต่อการเกิดอุบัติเหตุได้
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 ยิ่งขับรถเร็ว...ยิ่งเสี่ยงตาย 
 การขับรถด้วยความเรว็สงูเพิม่ความเสีย่งต่อการเกิดอบัุตเิหตุ

ทางถนนในลักษณะรุนแรง โดยกว่า 3 ใน 4 ของอุบัติเหตุเกิดจาก

การขับรถด้วยความเร็วสูง จึงมีค�าเตือนเพื่อลดความเสี่ยง

ต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ความเร็วสูง ดังนี้

 ปัจจัยเสี่ยง 
 การขับรถเร็วท�าให้ผูขั้บข่ีมขีอบเขตและระยะในการมองเห็น

เส้นทางลดลง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่มีเวลาเพียงพอที่จะแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที หากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูง

และเกิดอุบัติเหตุ แรงปะทะจะเพิ่มขึ้นตามความเร็ว ท�าให้มีอัตรา

การบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงขึ้น 

เตือนผู้ขับขี่…....
เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ
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 การป้องกันอันตรายจากการขับรถเร็ว 
 - ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม. 

เพราะเป็นอัตราที่จะช่วยให้ผู ้ขับข่ีสามารถ

หยุดรถได้อย่างปลอดภัย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

 - ใช้ความเร็วเหมาะกับสภาพถนน 

สภาพอากาศ และสภาพการจราจร โดยปฏบัิติตาม

ป้ายจ�ากัดความเร็วท่ีติดริมข้างทาง ลดความเร็วลงกว่าปกติ 

เมือ่ขับผ่านเส้นทางบริเวณชุมชน โรงเรียน ทางโค้ง และทางลาดชัน 

 - ไม่ใช้ความเร็วสูงในการขับรถช่วงโพล้เพล้ ช่วงพลบค�่า 

และกลางคืน เพราะความมืดท�าให้ระยะการมองเห็นเส้นทางลดลง 

ผู้ขับขี่ควรใช้ความเร็วให้สัมพันธ์กับระยะในการมองเห็นเส้นทาง 

หากมีสิ่งกีดขวางจะได้สามารถหยุดรถได้ทัน 

 - กรณีขับผ่านเส้นทางท่ีทัศนวิสัยไม่ดี เช่น หมอกลงจัด  

ฝนตกหนกั ควันไฟปกคลมุ เป็นต้น ให้ลดความเร็วในระดบัทีส่ม�า่เสมอ

และสามารถควบคมุรถได้ หากเกิดเหตุฉกุเฉนิจะได้

สามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภัย
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 กว่าร้อยละ 50 ของอุบัติเหตุทางถนนเกิดจาก 

การเมาแล้วขับ โดยเฉพาะในช่วงหลังเที่ยงคืนไปแล้ว 

กว่า 1 ใน 10 ของคนขับรถบนท้องถนนเป็นผู้ที่ด่ืมสุรา

จนขาดสตสิมัปชญัญะ เพือ่ลดอบุตัเิหตุจากการเมาแล้วขบั 

ขอแนะน�าวธิหีลกีเลีย่งอนัตรายจากผูขั้บรถทีเ่มาสรุา ดงันี้

 ปัจจัยเสี่ยง

 เครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์มฤีทธ์ิกดประสาท ท�าให้

ความสามารถในการขับขี่และการมองเห็นเส้นทาง

ลดลง ไม่สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ได้อย่างถูกต้อง การตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉกุเฉนิ

ช้ากว่าปกติ 8 เท่า จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด

อุบัติเหตุทางถนนรุนแรงกว่าปกติ 

เมาแล้วขับ 

เสี่ยงอุบัติเหตุรุนแรง 
เสี่ยงตายเพิ่มขึ้น
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วิธีป้องกันอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ

 หากต้องขับรถ ห้ามด่ืมเคร่ืองด่ืมทีม่แีอลกอฮอล์อย่างเดด็ขาด 

ควรให้เพื่อนท่ีไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นผู้ขับแทน หรือใช้

บริการรถแท็กซี่ รถโดยสารสาธารณะ

 กรณีไม่มีเพื่อนร่วมทาง ควรรอจนสร่างเมาก่อนจึงขับรถ 

หรือหาที่จอดพักรถในบริเวณท่ีปลอดภัย เช่น จุดพักรถริมทาง 

สถานีบริการน�้ามัน เป็นต้น 

วิธีหลีกเลี่ยงอันตรายจากผู้เมาแล้วขับ

 หากสังเกตพบผู้ร่วมใช้เส้นทางมีลักษณะ

การขับขี่ที่ผิดปกติ เช่น ขับคร่อมเลนตลอดเวลา 

ขับรถส่ายไปมา เป็นต้น ให้ชะลอความเร็ว 

เว้นระยะห่างจากรถคนัดังกล่าวให้มากกว่าปกต ิ

ถ้ารถคันดังกล่าวอยู่ด้านหลังควรขับชิดซ้าย

และลดความเรว็ลง เพือ่ให้รถคนัดงักล่าวขับแซง

ไปก่อน 

 หากขับรถผ่านสีแ่ยกทีม่สีญัญาณไฟจราจร

ในช่วงกลางคืน ควรชะลอความเรว็ และตรวจสอบ

ให้แน่ใจว่าไม่มีรถว่ิงผ่าน เพราะอาจมีผู้ขับข่ี

ที่เมาสุราขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดง ท�าให้เกิด

อุบัติเหตุได้
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 การขับรถติดต่อกันเป็นเวลานานอาจท�าให้ผู้ขับขี่

เกิดอาการหลับใน ซึ่งการหลับในถือเป็นสาเหตุส�าคัญ 

ที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน แต่เน่ืองจากปัจจุบันยังไม่มี

เครือ่งตรวจวดัอาการง่วงนอน ท�าให้ไม่สามารถเกบ็รวบรวม

เป็นสถติอิบุติัเหตุทางถนนได้ เพือ่ความปลอดภยั ขอแนะวธิี

ป้องกันและแก้ไขกรณมีีอาการง่วงนอนในขณะขับรถ ดงันี้ 

 ปัจจัยเสี่ยง 

 คนหลบัในเปรยีบเสมอืนคนหูหนวก ตาบอด ช่ัวขณะ โดยผูขั้บข่ี

มักเกิดอาการหลับในแบบไม่รู้ตัว หากวูบหลับเพียง 3 – 5 วินาที 

จะท�าให้รถว่ิงโดยปราศจากการควบคุมเป็นระยะทางกว่า 100 เมตร 

จึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง 

ง่วงขับ หลับใน...
ป้องกันได้ด้วยตนเอง
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 วิธีป้องกันอาการหลับใน 

 ก่อนเดินทาง นอนหลับพักผ่อน

ให้เพียงพอ อย่างน้อย 7 - 8 ชั่วโมง งดเว้น

เครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะผูท่ี้อดนอน 

เพราะจะกระตุ ้นให้เกิดอาการหลับใน

อย่างฉบัพลนั ไม่ทานยาทีม่ฤีทธ์ิกดประสาท 

เช่น ยาแก้แพ้ ยาลดน�า้มกู เป็นต้น เพราะจะท�าให้มอีาการง่วงนอน

ในขณะขับขี่

 ขณะเดินทาง ปรับท่านั่งให้ถูกต้อง ไม่นั่งขับในลักษณะ 

ก่ึงนอนขับ จะช่วยให้ร่างกายเกิดการตื่นตัวมากข้ึน วางแผน

ก่อนเดินทางไกล โดยเลอืกช่วงเวลาในการเดนิทาง 

ที่เหมาะสม มีเพื่อนร่วมเดินทาง เพื่อชวนพูดคุย 

หรือผลัดเปลี่ยนกันขับรถ ตลอดจนหลีกเลี่ยง

การขับรถติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะจะท�าให้

ร่างกายอ่อนเพลียจนเกิดอาการหลับใน

DRUGS

ÂÒá¡ŒäÍ
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 วิธีแก้ไขกรณีมีอาการง่วงนอน 

 - หยุดพักรถทุกระยะ 150 กิโลเมตรหรือ ทุก 2 ช่ัวโมง 

ในบรเิวณท่ีปลอดภยั เช่น ป๊ัมน�า้มนั จดุพกัรถริมทาง เพือ่พกัหลบั

ปรับเปลี่ยนอิริยาบถจะช่วยคลายอาการง่วงนอนลงได้

 - หากมีอาการง่วงนอน แต่ไม่สามารถหาที่หยุดพักรถ 

ที่ปลอดภัยได้ ให้เปิดหน้าต่างรถเพื่อให้แรงลมปะทะใบหน้า 

เปิดเพลงดังๆ จงัหวะเรว็ๆ และร้องเพลงคลอตาม ดืม่น�า้ จบิกาแฟ 

ทานของขบเคี้ยว ใช้เล็บจิกปลายนิ้วก้อยจะช่วยให้ตาสว่างชั่วคราว 

จากนัน้เมือ่หาทีจ่อดพกัรถได้แล้วจงึค่อยพกั

หลบัสกัครูจ่นรูส้กึสดชืน่ข้ึน จงึค่อยขับรถต่อ
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 แม้โทรศพัท์มอืถอืจะเป็นอปุกรณ์ทีช่่วยเพิม่ความสะดวกสบาย

ในการติดต่อสื่อสาร แต่การใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ 

จะเพิ่มความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ทางถนน เพื่อความปลอดภัย ขอแนะ

วิธีป้องกันอุบัติเหตุจากการโทรแล้วขับ 

ดังนี้ 

โทรไม่ขับ .... 
ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ
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 ปัจจัยเสี่ยง
 การคุยโทรศัพท์จะท�าให้ผู้ขับข่ีเสียสมาธิ มีปฏิกิริยาโต้ตอบ

และการตัดสนิใจแก้ไขปัญหาเมือ่เกิดเหตุฉกุเฉนิช้ากว่าปกติ 0.5 วินาที 

รวมทัง้ยังส่งผลต่อการมองเห็นป้ายสญัลกัษณ์ ป้ายจราจร ป้ายบอกทาง 

(Inattention Blindness) แม้จะมองเห็นป้ายแต่ก็ไม่สามารถจดจ�า

รายละเอียดของป้ายได้

 

 วิธีป้องกันอุบัติเหตุจากการโทรศัพท์ขณะขับรถ
 - หลกีเลีย่งการใช้โทรศพัท์เคลือ่นท่ีขณะขับรถ 

เพราะแม้สายตาของผูขั้บข่ีจะจ้องอยู่ท่ีถนน แต่ก็เสมอืน

มองไม่เห็นเส้นทาง เนื่องจากสมาธิของคนขับอยู่ที่ 

บทสนทนาทางโทรศัพท์ เมือ่เกิดเหตุฉกุเฉนิ จงึไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันที ท�าให้เพิ่มความเสี่ยง

ต่อการเกิดอุบัติเหตุ

 - ใช้อปุกรณ์เสรมิส�าหรับการสนทนาทางโทรศพัท์

เคลื่อนท่ี เช่น แฮนด์ฟรี บลูทูธ หรือให้เพื่อน 

ทีร่่วมเดินทางไปด้วยรบัโทรศพัท์แทนจะปลอดภยัมากกว่า 

เพราะหากผู ้ขับข่ีใช้มือถือโทรศัพท์ จะเหลือมือจับพวงมาลัย

เพียงข้างเดียว เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จึงไม่สามารถหักหลบสิ่งกีดขวาง

ได้ทัน อย่างไรก็ตาม แม้จะใช้อุปกรณ์เสริมในการพูดคุยโทรศัพท์ 

ผู้ขับขี่ก็ไม่ควรคุยโทรศัพท์เกิน 5 นาที 

 - หากไม่มีอุปกรณ์เสริมส�าหรับการสนทนาหรือไม่มีเพื่อน

รับโทรศัพท์แทน ควรหาที่จอดรถริมทาง ในบริเวณที่ปลอดภัย

แล้วค่อยคุยโทรศัพท์ 
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 แม้อุปกรณ์นิรภัยจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดอัตรา

การบาดเจบ็และเสยีชีวติจากอบุตัเิหตทุางถนน แต่หากใช้งาน

อย่างไม่ถูกวิธี ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ 

เพื่อความปลอดภัย ขอแนะวิธีใช้อุปกรณ์นิรภัยอย่างถูกต้อง 

ดังนี้

ใช้อุปกรณ์นิรภัยถูกวิธี.... 
ลดอันตราย 
ลดเสี่ยงตายจากอุบัติเหตุ
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 เข็มขัดนิรภัย ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ เข็ดขัดนิรภัย

จะท�าหน้าทีฉ่ดุร้ังผูป้ระสบเหตุมใิห้กระเด็นออกนอกรถและป้องกัน

ศรีษะ ล�าตวัมใิห้พุง่กระแทกกับอปุกรณ์ต่างๆ ภายในรถ จงึช่วยลด

อัตราการบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต

8

4

  การคาดเข็มขัดนิรภัยที่ถูกต้อง 
 คนทั่วไป ปรับเบาะนั่งให้พอดี เพื่อให้

สายเข็มขัดแนบชิดล�าตวั โดยคาดทาบกระดูก

เชิงกราน สะโพก ในระดับต�่ากว่าเข็มขัด

ธรรมดา พาดผ่านหน้าอก กระดูกไหปลาร้า

และหัวไหล่ พร้อมจัดสายเข็มขัดให้กระชับ 

ไม่พลกิ บิด งอ หรอืหย่อน เพราะหากประสบ

อุ บัติ เหตุจะไม ่สามารถเหน่ียว ร้ังล�าตัว

ของผูป้ระสบเหตุ ท�าให้ได้รับอนัตรายมากข้ึน 

 สตรี มีครรภ ์ ให ้ เ ข็มขัดส ่วนล ่าง

พาดผ่านหน้าตกั ขาท้ังสองข้าง และอยู่ระหว่าง

ก่ึงกลางของลิ้นปี ่ ในระดับต�่ากว่าครรภ์

และห่างจากสะโพกมากที่สุด ห้ามคาดผ่าน

บริเวณหน้าท้องโดยตรง เพราะหากประสบ

อุบัติเหตุจะเป็นอันตรายต่อเด็กในครรภ์ 

ให้ใช้หมอนใบเล็กรองท่ีหน้าท้องส่วนล่าง

ก่อนคาดเข็มขัดนริภยั จะช่วยลดแรงกระแทกได้ 
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 ข้อควรระวังในการใช้เข็มขัดนิรภัย
 1. ห้ามคาดพาดชิดล�าคอ เนื่องจาก

อาจถูกสายเข็มขัดนิรภัยรัดคอจนขาดอากาศ

หายใจเสียชีวิต

 2. ห้ามคาดพาดวัตถุมีคมและของแข็ง

ท่ีแตกหักง่าย เพื่อป้องกันอันตรายกรณี

ประสบอุบัติเหตุ 

 3. ห้ามคาดไว้ใต้วงแขน เพราะหากประสบอบัุติเหตุจะท�าให้

ซี่โครงหัก

 4. ห้ามให้เดก็เลก็คาดเข็มขัดนริภยัของผูใ้หญ่ เพราะไม่สามารถ

ปกป้องเด็กจากการถูกกระแทกหรือหลุดออกนอกตัวรถ รวมถึง

ยังท�าให้เด็กได้รับอันตรายจากถุงลมนิรภัย

 5. ห้ามคาดพาดตัวเด็กในขณะอุ้มเด็กนั่งตัก เพราะหาก

ประสบอุบัติเหตุ จะได้รับบาดเจ็บรุนแรงทั้งสองคน 

 เบาะนั่งนิรภัย เหมาะส�าหรับเด็กอายุต�่ากว่า 11 ปี โดยให้

ยึดเบาะนั่งนิรภัยไว้บริเวณก่ึงกลางของเบาะหลัง เพราะเป็นจุด

ที่ปลอดภัยที่สุด รวมถึงเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก ดังนี้

 - เด็กแรกเกิด – 1 ปี (น�า้หนกั

น้อยกว่า 10 กก.) ให้ใช้เบาะนั่งนิรภัย

แบบหันไปด้านหลังรถ 

 - เด็กอายุ 1 – 5 ปี (น�้าหนัก 

10 – 18 กก.) ให้ใช้เบาะนั่งนิรภัย

แบบหันไปด้านหน้ารถตามปกติ 
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 - เด็กอายุ 5 – 10 ปี (น�้าหนัก 18 – 28 กก.) ให้ใช้เบาะนั่ง

นิรภัยแบบท่ีนั่งเสริม เพื่อยกตัวเด็ก ให้สูงพอที่จะคาดเข็มขัด

นิรภัยได้ 

 ควรให้เด็กนั่งบริเวณเบาะหลังรถค่อนไปทางใดทางหนึ่ง 

ห้ามมใิห้เด็กนัง่เบาะหน้า หากจ�าเป็น ต้องเลือ่นเบาะไปทางด้านหลงั

ให้มากท่ีสดุเพือ่ออกห่างจากคอนโซลรถและกระจกหน้ารถ ห้ามมใิห้

เดก็นัง่หรอืยืนชิดแผงหน้าปัดหรอืนัง่ตักผูโ้ดยสารทีน่ัง่ด้านหน้ารถ 

เพราะหากประสบอบัุติเหตเุดก็จะได้รับอนัตราย ทัง้จากแรงกระแทก

ของถุงลมนิรภัยและรถยนต์ ท�าให้มีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้น 

 หมวกนิรภัย
 การสวมหมวกนริภยัทีไ่ด้มาตรฐานอย่างถูกวิธี 

จะช่วยป้องกันการบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะได้ถึง 

ร้อยละ 70 และป้องกันการเสยีชีวิตได้ถึงร้อยละ 40

 การเลือกใช้หมวกนิรภัย
 - ใช้หมวกนิรภัยแบบเต็มใบที่มีขนาดพอดี 

กับศรีษะ มเีคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานอตุสาหกรรม 

(มอก.) ก�ากับ ไม่ใช้หมวกนิรภัยที่มีขนาดใหญ่กว่า

ศรีษะ เพราะหากประสบอบัุตเิหต ุหมวกจะหลดุออก

จากศีรษะได้ 

 - เลือกใช้หมวกที่มีสีสันสดใสหรือสีสว่าง 

จะช่วยให้สังเกตเห็นอย่างชัดเจน ในระยะไกล 
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 - ห้ามน�าหมวกที่เคยประสบอุบัติเหตุหรือถูกกระแทก

อย่างรุนแรงมาใช้งาน และเปลี่ยนหมวกนิรภัยใบใหม่ ทุกๆ 5 ปี 

หรอืเมือ่ตรวจพบว่าหมวกอยู่ในสภาพช�ารดุ และหมดอายุการใช้งาน 

 การสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี 
 - สวมหมวกนริภยัตรงๆ บนศีรษะ ไม่เอยีงไปทางใดทางหนึง่ 

ปรบัสายรัดคางให้กระชับใต้คาง สายรัดข้าง

ไม่บิดหรือหย่อน และมีความแน่นหนา

เพียงพอที่หมวกจะไม่หลุดออกจากศีรษะ

หรือเลื่อนเปลี่ยนต�าแหน่งได้ง่าย 

 วิธีดูแลหมวกนิรภัย
 - ระวังอย ่าให ้หมวกนิรภัยกระแทกพื้นหรือของแข็ง

อย่างรุนแรง เพราะโฟมจะยุบตัวและเกิดรอยร้าว ท�าให้ประสทิธภิาพ

ในการรองรับแรงกระแทกลดลง

 - ไม่เก็บหมวกนิรภัยไว้ในบริเวณใกล้แหล่งความร้อน

หรือกลางแจ้งเป็นเวลานาน ห้ามน�าทินเนอร์ เบนซิน น�้ายาเคลือบสี

รถยนต์มาเช็ดท�าความสะอาดหมวกนิรภัย เพราะอาจท�าให้โฟม

ด้านในละลาย ส่งผลให้หมวกนิรภัยเสื่อมสภาพเร็วขึ้น

 

 ไม่ว่าจะเดินทางเป็นระยะทางใกล้หรือไกล ทุกครั้งที่ขับข่ี

และโดยสารยานพาหนะ ต้องใช้อุปกรณ์นิรภัยให้ถูกต้อง เหมาะสม 

และถูกวิธีเสมอ 
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 ก่อนออกเดินทางและหลังกลับจากการเดินทางไกล 

ผู ้ขับขี่ควรตรวจสอบรถให้อยู ่ ในสภาพปลอดภัยและ

พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยปฏิบัติ ดังนี้ 

 ยางรถยนต์ ตรวจสอบสภาพยาง โดยสังเกต

หน้ายางมิให้มีรอยแตก รอยปริ หรือรอยปูดบวม 

ดอกยางไม่สึกหรอ ร่องยางลึก พร้อมทั้งเติมแรงดัน

ลมยางให้อยู่ในระดับที่ก�าหนด 

 เครื่องยนต์ ตรวจสอบน�้ามันคลัทช์ น�้ามันเครื่อง 

น�า้มนัเบรก น�า้มนัเกียร์ให้อยู่ในระดับท่ีก�าหนด ไม่ร่ัวไหล

หรือลดระดับผิดสังเกต หากพบสิ่งผิดปกติภายใน

ห้องเคร่ือง เช่น ระดบัน�า้หล่อเย็นพร่อง สายพานสกึหรอ 

ท่อยางหม้อน�้าแตก หม้อน�้าร่ัว เป็นต้น ให้น�ารถ 

ไปตรวจสอบหาสาเหตุและซ่อมแซมในทันที จะช่วยป้องกัน

อุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของสภาพเครื่องยนต์

ความพร้อมของสภาพรถ
ตรวจรถให้พร้อมก่อนเดินทาง....
ห่างไกลอุบัติเหตุ
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 แบตเตอรี่ ตรวจสอบระดับน�้าในหม้อน�้า

แบตเตอรี่ หากน�้าแห้งจะท�าให้รถสตาร์ทไม่ติด ไม่เติมน�้า

มากเกินไป เพราะจะท�าให้ประสิทธิภาพการท�างาน

ของแบตเตอรี่ลดลง 

 ระบบเบรก ตรวจสอบระดบัน�า้มนัเบรกและผ้าเบรก 

หากตรวจพบความผิดปกติของระบบเบรก เช่น 

เหยียบแป้นเบรกไม ่ลง มีเสียงดังขณะหยุดรถ 

เบรกรถแล้วรถไม่หยุดในระยะท่ีก�าหนดหรือเสีย

การทรงตัว เป็นต้น ให้น�ารถไปเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ 

 ระบบสัญญาณไฟ ตรวจสอบสัญญาณไฟ

ให้แสงไฟส่องสว่างทุกดวง หากหลอดไฟขาด หรือ

สญัญาณไฟช�ารุด ให้เปลีย่นใหม่ พร้อมเช็ดท�าความสะอาด

โคมแก้วครอบสัญญาณไฟให้แสงไฟส่องสว่างได้

มากขึ้น 

 ระบบปัดน�้าฝน หากตรวจพบเนื้อยางใบปัด

น�้าฝนแข็ง แห้งกรอบหรือหลุดร่อน และเมื่อเปิด

ใช้งานแล้ว กวาดน�้าฝนไม่สะอาด กระจกมีรอยขุ่นมัว 

หรือเป็นเส้น ให้เปลี่ยนใบปัดน�้าฝนใหม่ 

 อุปกรณ์ฉีดกระจก ถังน�า้ฉดีกระจกไม่มรีอยร่ัวซึม 

สายยางน�า้ฉดีกระจกไม่มรีอยฉกีขาด หัวฉดีน�า้ไม่อดุตัน 

และตรวจสอบระดับน�า้ในถังน�า้ฉดีกระจกมใิห้น�า้พร่อง 

พร้อมเติมน�้ายาเชด็กระจกหรอืแชมพูสระผมลงในน�้า

ฉีดกระจก จะช่วยขจัดคราบสกปรกได้ดีขึ้น
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 อปุกรณ์ฉกุเฉนิประจ�ารถ เป็นเคร่ืองมอืส�าคญัทีช่่วย

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากรณีรถเสยี เจ้าของรถควรจดัเตรียม

อุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ประจ�ารถ ดังนี้

พกอุปกรณ์ฉุกเฉินติดรถ.... 
เพิ่มความปลอดภัย
ในการเดินทาง
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 แม่แรง ประแจขันล้อ และยางอะไหล่ 

ใช้ส�าหรับเปลี่ยนยางรถยนต์ ซ่ึงเจ้าของรถ

ควรตรวจสอบยางอะไหล่ให้อยู ่ในสภาพ

พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

 สายพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ ใช้ส�าหรับ

กรณีแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ด้วยการต่อพ่วง

ข้ัวแบตเตอร่ีกับรถคันอื่น ให้ข้ัวบวกต่อกับ

ขั้วบวก และขั้วลบต่อกับขั้วลบ 

 ถงัดบัเพลงิขนาดเล็ก ใช้กรณเีกิดเพลงิไหม้

รถทีไ่ม่รนุแรง โดยยึดติดให้แน่นไว้ในต�าแหน่ง

ทีห่ยิบใช้งานได้สะดวก ไม่วางไว้ใต้เบาะทีน่ัง่คนขับ เพราะอาจกลิง้

ไปติดแป้นเบรกและคันเร่ง ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

 ไฟเตอืนระวงัสามเหลีย่มสะท้อนแสง ใช้ส�าหรบักรณรีถยนต์

ขัดข้องและต้องจอดริมข้างทาง ในช่วงกลางคืน ในการใช้งาน

ให้วางไว้ในต�าแหน่งที่ผู้ใช้เส้นทางรายอื่นมองเห็นได้อย่างชัดเจน

ในระยะไกล จะได้เพิ่มความระมัดระวังและเปลี่ยนช่องทางรถ

ได้ทัน
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 ชุดอุปกรณ์ลาก พ่วง จูง เช่น 

เชือก ลวดสลิง เป ็นต ้น ส�าหรับ

ใช้ลากจงูกรณรีถเสยีหรือประสบอบัุติเหตุ 

โดยให้ผูกไว้กับส่วนที่แข็งแรงที่สุด

ของโครงสร้างรถ 

 นอกจากนี ้ผูขั้บข่ีควรน�าไฟฉาย และชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น

ติดรถไว้ รวมถึงตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินประจ�ารถให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งาน และศึกษาวิธีใช้งานอุปกรณ์ฉุกเฉินแต่ละชนิด  

จะได้สามารถน�ามาใช้งานและแก้ไขสถานการณ์กรณเีกิดเหตุฉกุเฉนิ

ในเบื้องต้น 
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 แม ้ก ๊าซ LPG และ NGV จะเป ็นอีกทางเลือกหนึ่ง 

ของผู้ใช้รถในยุคน�า้มนัแพง แต่กม็คีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิอนัตรายได้

จากการตดิตัง้และดูแลรถใช้ก๊าซไม่ถกูวธิ ีเพือ่ความปลอดภัย 

ขอแนะวิธีติดตั้ง ดูแลและใช้รถระบบก๊าซ ดังนี้

ติดตั้ง - ดแูลรถใช้ก๊าซถกูวิธี 
ลดเสี่ยงถังระเบิด เพลิงไหม้รถ
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 การติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์
 ติดตั้งก๊าซกับสถานบริการท่ีได้มาตรฐาน มีวิศวกรควบคุม

การติดต้ัง ไม่ติดตั้ง แก้ไข ดัดแปลงอุปกรณ์ที่เก่ียวกับระบบก๊าซ 

ด้วยตนเอง เลอืกใช้อปุกรณ์และถังก๊าซทีเ่ป็นของใหม่ มเีคร่ืองหมาย

รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม และใช้ส�าหรับติดต้ังในรถยนต์

เท่านั้น 

 การดูแลและใช้รถก๊าซ
 - ตรวจสอบถังก๊าซให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 

หมั่นใช้น�้าสบู่ตรวจสอบรอยร่ัวซึมของก๊าซ

ตามข้อต่อต่างๆ หากพบรอยร่ัวซึมให้น�ารถไปให้

ช่างผู้ช�านาญการตรวจสอบแก้ไข 

 - เติมก๊าซจากศนูย์บริการทีไ่ด้มาตรฐาน 

ไม่เติมก๊าซเกินแรงดันและความจุของถังก๊าซ 

เพราะจะท�าให้ถังก๊าซเสื่อมสภาพและเสี่ยง

ต่อการระเบิด

 - จอดรถในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก หากจอดรถทิ้งไว้

เป็นเวลานานให้ปิดวาล์วท่ีถังก๊าซ เพื่อป้องกันระบบวาล์วไฟฟ้า

ท�างานบกพร่อง ท�าให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ 
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 การปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 - กรณีก๊าซรั่วไหล ให้รีบออกห่าง

จากรถ และห้ามกระท�าการใดๆ ที่ท�าให้

เกิดประกายไฟในบริเวณท่ีเกิดเหตุ 

เ พ ร า ะ จ ะท� า ใ ห ้ เ กิ ด ก า ร ร ะ เ บิ ด

และเพลิงไหม้รถได้

 - กรณีเกิดอุบัติเหตุ ให้น�ารถ

จอดริมข ้ า งทาง ดับ เค ร่ืองยนต ์

พร ้อมดึงกุญแจรถออก ป ิดวาล ์ว

ทีหั่วถังก๊าซ พร้อมโทรแจ้งหน่วยฉกุเฉนิ 

  - กรณีเพลิงไหม้รถ โทรแจ้งหน่วยฉุกเฉิน 

หากเพลิงไหม้เล็กน้อยให้ใช้ถังดับเพลิงฉีดพ่นบริเวณ 

ต้นเพลิง หากเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วให้ออกห่าง

จากรถโดยเร็วที่สุด 

  - หลังประสบอุบัติเหตุ ผู้ขับข่ีควรเปลี่ยนไปใช้

ระบบน�้ามัน และรีบน�ารถไปตรวจสอบระบบก๊าซ 

กับสถานบ ริการ เนื่ อ งจาก ถังก ๊ าซอาจได ้ รั บ

การกระทบกระเทือนจนก๊าซเกิดการรั่วไหลและเพลิงไหม้

รถได้
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 สภาพถนนถอืเป็นปัจจยัส�าคญัทีส่่งผลต่อความปลอดภยั

ในการเดินทาง โดยเฉพาะการขบัผ่านเส้นทางที่ไม่ปลอดภัย 

จ ะ เพิ่ มความ เสี่ ยงต ่อการ เกิดอุบั ติ เ ห ตุทางถนน  

เพื่อความปลอดภัย ขอแนะวิธีขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยง

อย่างปลอดภัย ดังนี้

 ถนนเปียกลื่น
 ลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถ

ควบคุมรถได้ เว้นระยะห่างจากรถคันอื่น

ให้มากกว่าปกติ ค่อยๆ เหยียบเบรกเพือ่หยุดรถ

ห้ามเหยียบเบรกกะทันหัน จะท�าให้ล้อล็อค

ส่งผลให้รถเสียหลักพลิกคว�่าได้

แนะเทคนิคขับรถ
ผ่านเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุ
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 ถนนช�ารุด เป็นหลุมบ่อ
ยึดพวงมาลยัให้มัน่ หากจะหยุดรถให้แตะเบรก

เบาๆ เพื่อชะลอความเร็วรถ จะช่วยให ้

ลดแรงสะบัดของพวงมาลัยและตัวรถ

ที่ท�าให้รถเสียหลัก ส่งผลให้รถทรงตัว

ได้ดีขึ้น

 เส้นทางที่ก�าลังก่อสร้างหรืออยู่ระหว่างการปรับปรุง
 ปฏบัิตติามป้ายเตือนและลกูศรบอกทาง

อย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่างให้เหมาะสม

และเผื่อระยะการเบี่ยงล�้าของช่องทาง 

เพือ่หลกีเลีย่งการเบ่ียงหลบในระยะกระช้ันชิด 

รวมถึงระมัดระ วัง เศษวัสดุก ่ อสร ้ าง

หรือแผงก้ันจราจรที่อาจกีดขวางเส้นทาง

เดนิรถ จะช่วยป้องกันการเฉีย่วชนท�าให้เกิด

อุบัติเหตุร้ายแรงได้

 ทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟ 

 ชะลอความเร็ว มองด้านซ้ายและขวา

อย่างรอบคอบจนแน่ใจว ่าไม ่มีรถว่ิงผ ่าน 

ค่อยขับรถผ่านทางแยก ห้ามเปิดไฟฉุกเฉิน 

เพราะจะท�าให้ผูขั้บรถคนัอืน่มองเห็นไฟกระพรบิ

เพียงด้านเดียว จนเกิดความเข้าใจผิดคิดว่า

รถก�าลังจะเลี้ยว ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
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 ทางโค้ง 
 ชะลอความเร็วเมื่อขับเข้าโค้ง และเร่งเครื่องเมื่อขับพ้นโค้ง 

ไม่ขับล�้าเข้าไปในช่องทางอื่น ประเมินสภาพเส้นทาง มองให้ไกล

และลึก หากไม่มีรถว่ิงสวนทางมา 

ให้ใช้วิธตัีดโค้งจะช่วยให้รถทรงตัวได้ดี 

หากเป็นโค้งหักศอกให้บีบแตรในเวลา

กลางวัน หรือกระพริบไฟสูงในเวลา

กลางคืน เพื่อส ่งสัญญาณเตือน

และป้องกันรถวิ่งตัดโค้งสวนทางมา

 ถนนสายรอง 
 ไม ่ เปลี่ ยนช ่องทางกะทันหันขณะแซงรถ ควรเพิ่ม

ความระมดัระวังรถทีว่ิ่งสวนทางมา เพราะอาจเกิดอบัุตเิหตุในลกัษณะ

ชนประสานงา การขับรถในช่วงกลางคืนให้เปิดใช้ไฟสูงเป็นระยะ  

หากรถว่ิงสวนทางมาให้เปลี่ยนเป็นไฟต�่าทันที ระมัดระวัง

รถท่ีสัญญาณไฟช�ารุด ไม่ขับรถบนไหล่ทาง

หรือแซงในช่องทางด้านซ้าย เพราะอาจมีรถ

จกัรยานยนต์ว่ิงสวนทางหรอืรถจอดรมิข้างทาง

โดยไม่ให้สัญญาณไฟ ตลอดจนระมัดระวัง

สัตว์เลี้ยงที่อยู่บริเวณริมข้างทาง
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 จุดตัดทางรถไฟ 

 หากสังเกตเห็นป้ายเตือนจุดตัดข้ามทางรถไฟให้ผู ้ขับรถ

ชะลอความเร็วลง หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟ ไม่ต�่ากว่า 5 เมตร 

มองทางด้านซ้ายและขวาอย่างระมัดระวัง 

จนแน่ใจว่าไม่มีขบวนรถไฟวิ่งผ่านเส้นทาง

ข้างหน้า จงึจะสามารถขับรถผ่านไปได้ ห้ามขับรถ

ตดัหน้าขบวนรถไฟ เพราะอาจเร่งความเร็วไม่ทนั 

ท�าให้ถูกรถไฟชนได้

 ถนนที่มีเลนสวน ไหล่ทางแคบ ไม่มีไหล่ทาง 
 เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้เหมาะสม หากขับช้าควรขับรถ

ชิดช่องทางด้านซ้ายเพื่อให้รถที่ขับเร็วกว่ามีช่องทางเพียงพอ 

ในการขับแซง ก่อนแซง ควรมองอย่างรอบคอบให้แน่ใจว่า 

ไม่มีรถสวนทางมา ห้ามขับรถแซงบริเวณ

ทางโค้งหรือในระยะกระชั้นชิดอย่างเด็ดขาด 

เพราะอาจชนประสานงากับรถที่ ขับ

สวนทางมา
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 จุดกลับรถ 
 หยุดรอรถและกลับรถในจุดที่ก�าหนดเท่านั้น ไม่เลื่อนรถ

ไปกีดขวางช่องทางจราจร และควรมองรถจนแน่ใจว่ารถที่ว่ิงมา

อยู่ในระยะไกล จงึสามารถกลบัรถได้ พร้อมกะระยะทางและเร่งอตัรา

ความเร็วในการออกรถให้เหมาะสม ส�าหรับผู้ท่ีขับผ่านจุดกลับรถ 

ให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะอาจมีรถขับตัดหน้า

เพื่อกลับรถ ท�าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 
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 ทศันวสิยัในการมองเหน็เส้นทางเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ 

การเกิดอุบัตเิหตุทางถนน หากทศันวสิยัไม่ดีจะเป็นอุปสรรค

ต่อการขบัขี ่เพือ่ความปลอดภยั ขอแนะวธีิขบัรถผ่านเส้นทาง

ที่มีทัศนวิสัยไม่ดี ดังนี้ 

แนะเทคนิคขับรถ
ผ่านเส้นทางที่ทัศนวิสัยไม่ดี
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 ช่วงกลางคืน 
 - ใช้สญัญาณไฟให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทาง หากขับผ่าน

เส้นทางที่มืดมากให้เปิดไฟสูงเป็นระยะ และเปลี่ยนมาใช้ไฟต�่า

หรือไฟปกติเมื่อมีรถว่ิงสวนทางมา เพื่อป้องกันผู ้ขับข่ีรายอื่น

สายตาพร่ามัว จนเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน 

 - ใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทาง ขับรถให้ช้ากว่าปกติ 

หากเกิดเหตฉุกุเฉนิจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้ทนั กรณเีปลีย่นช่องทาง

ควรให้สัญญาณไฟล่วงหน้า

 

 ช่วงฝนตกและหมอกปกคลุม
 - เพิ่มความระมัดระวังในการขับข่ีเป็นพิเศษ ลดความเร็ว

ให้ต�า่กว่าการขับข่ีในช่วงปกติ โดยใช้ความเรว็ให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถ

ควบคุมรถได้

 - เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติ ไม่ขับ

ชิดท้ายรถคนัหน้ามากเกินไป ไม่เปลีย่นช่องทางกะทันหัน จะท�าให้

ผู้ที่ขับรถตามหลังมาหยุดรถไม่ทันก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

 - หากจะหยุดรถให้ค่อยๆ แตะเบรก ห้ามเหยียบเบรก

จนล้อหยุดหมุนในทันที จะท�าให้ล้อล็อคจนเสียหลักพลิกคว�่าได้



คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ100

 - เปิดใช้สญัญาณไฟหน้ารถและไฟตัดหมอก จะได้มองเห็น

เส้นทางอย่างชัดเจน ไม่เปิดใช้ไฟกระพริบ เพราะจะท�าให้ผู้ขับรถ

รายอื่นเข้าใจผิด คิดว่าเป็นรถจอดอยู่จึงเปลี่ยนเส้นทางกะทันหัน 

ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

 - กรณมีลีะอองฝ้าเกาะกระจกรถ ให้ลดระดบักระจกหน้าต่างลง

หรือเปิดปุ่มไล่ฝ้าที่มีตะแกรงขดลวดความร้อน 

 - หากทัศนวิสัยแย่มากจนไม่สามารถมองเห็นเส้นทาง 

ให้จอดรถพกัในบรเิวณทีป่ลอดภยั รอจนทศันวิสยัดีข้ึน ค่อยขับรถต่อ 

  

 

ÃÐÇÑ§
¶¹¹Å×è¹



101คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ

 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากเหตฉุุกเฉินอย่างถกูต้อง

เป็นสิ่งส�าคัญท่ีจะช่วยให้ผู ้ประสบเหตุ เอาชีวิตรอดได้

อย่างปลอดภัย หากประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินให้ปฏิบัติ ดังนี้

 ยางระเบดิ จบัพวงมาลยัให้มัน่ ค่อยๆ ถอนคันเร่ง เหยียบย�า้เบรก 

เบาๆ แบบถี่ๆ ห้ามเหยียบเบรก หักพวงมาลัย หรือดึงเบรกมือ

กะทันหัน เพราะอาจท�าให้รถเสียหลักพลิกคว�่า ห้ามเหยียบคลัทช์ 

จะท�าให้รถบังคับยากขึ้น 

เรียนรู้แก้เหตุฉุกเฉิน 
ช่วยชีวิตรอด...ปลอดภัย



 เบรกแตก โดยเหยียบย�า้เบรกแรงๆ แบบถ่ีๆ  

และลึกกว่าปกติ จะท�าให้เบรกมีก�าลังดีข้ึน  

ลดความเร็วลง โดยใช้เบรกมอืช่วย และดึงเบรกมอื 

ข้ึนลงเป็นระยะ เพื่อป้องกันล้อล็อค ท�าให้

รถเสียหลักพลิกคว�่าได้

 คนัเร่งค้าง ให้ใช้เบรกช่วยชะลอความเร็ว 

โดยไม่ต้องใช้คลทัช์ พร้อมใช้ปลายเท้างัดคันเร่ง

ข้ึนมา ถ้างัดคันเร่งไม่ข้ึนให้พยายามน�ารถ

เข้าจอดริมข้างทางในบริเวณทีป่ลอดภยั จากนัน้

ให้ดับเครื่องยนต์เพื่อหยุดการท�างานของคันเร่ง

 หม้อน�้าแห้งหรือรั่ว รีบเปิดฝากระโปรง

หน้ารถ เพือ่ระบายความร้อนออกจากห้องเคร่ือง 

แล้วรอจนกว่าเครื่องยนต์จะเย็นตัว จึงค่อยเปิด

ฝาหม้อน�้าออกโดยใช้ผ้าหนาๆ หรือสวมถุงมือ 

ห้ามย่ืนหน้าเข้าใกล้หม้อน�้า เพราะอาจโดน

ไอน�้าพุ่งใส่หน้า เติมน�้าลงในหม้อน�้าทีละน้อย 

หากหม้อน�า้รัว่ให้ใช้สบูอ่ดุรอยรัว่และเติมน�า้ให้เตม็ 

หม้อน�า้ แล้วจงึค่อยๆ ขับรถไปให้ช่างตรวจสอบ 

แต่ต้องหยุดพกัรถเป็นระยะเมือ่ความร้อนข้ึนสงู
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 กระจกรถแตก ชะลอความเร็ว และน�ารถ

จอดริมข้างทางในบริเวณที่ปลอดภัย หากยังมี

เศษกระจกหลงเหลือให้ใช้ผ้า ค้อน ไม้ หรือ

แท่งเหล็กทุบที่กระจกด้านนอกให้กระจกที่ร้าว

ตกลงบนแผ่นรอง แต่ต้องระวังมใิห้เศษกระจก

กระเด็นเข้าตา หากกระจกหน้ารถแตกทั้งบาน

ให้ปิดกระจกด้านข้างทุกบาน เพือ่มใิห้ลมปะทะ

เข้ามาภายในรถ จะช่วยให้รถทรงตัวดข้ึีน แต่หาก

กระจกด้านข้างแตก ให้น�ากระจกหน้าต่างลง 

เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนที่ท�าให้กระจกแตก

เพิ่มขึ้น

 รถพุ่งเข้ามาในช่องทาง ลดความเร็วลง  

ส ่งสัญญาณเตือนรถที่ ว่ิงสวนทางเข ้ามา

ด้วยการบีบแตร และกระพริบไฟสูง พร้อมขับรถ

ชิดขอบทางด้านซ้าย เพือ่ให้รถท่ีขับสวนทางมา

ขับผ่านไปก่อน ห้ามหักหลบไปทางขวาหรือ

ในช่องทางที่มีรถวิ่งสวนทางมา 

 สิง่ของกดีขวางเส้นทาง ชะลอความเร็ว 

พยายามหักหลบสิ่งของที่หล่นกีดขวางเส้นทาง 

แต่ต้องระวังรถท่ีว่ิงสวนทางหรือว่ิงตามมา 

ในระยะกระช้ันชิด หากหักหลบไม่ทนั ให้ขับคร่อม 

สิง่ของ และระวังอย่าให้ล้อรถทบัสิง่ของโดยตรง 



เพราะจะท�าให้ยางระเบิดได้ เมือ่ขับผ่านไปแล้ว

ให้น�ารถจอดในบรเิวณทีป่ลอดภยั เพือ่ตรวจสอบ

ความเสียหายของใต้ท้องรถ

 สัตว์วิ่งตัดหน้ารถ 

 สนัุข ไม่บีบแตรรถ เพราะเมือ่สนุขัตกใจ

และว่ิงตัดหน้ารถ ออกห่างจากสัตว์เล็กน้อย 

แต่ต้องระวังถูกรถคันอื่นเฉี่ยวชนหรือชนท้าย 

หากสุนัขว่ิงตัดหน้ารถในระยะกระช้ันชิด 

ให้ตดัสนิใจชน ห้ามหักพวงมาลยัหลบไปทางซ้าย 

เพราะอาจท�าให้รถเสียหลักพุ ่งลงข้างทาง 

หรือชนกับต้นไม้และเสาไฟฟ้า

 สัตว์ใหญ่ อาทิ ช้าง วัว หรือควาย 

ต้องเพิม่ความระมดัระวังเป็นพเิศษ ห้ามบีบแตรไล่ 

เพราะจะท�าให้สัตว์ต่ืนตกใจและเข้ามาท�าร้าย 

ควรชะลอความเร็วและหยุดรถ รอจนกว่าสตัว์

จะเดินผ่านเส้นทาง จึงค่อยขับรถต่อ

 รถจมน�้า

 กรณรีถตกน�า้ น�า้จะยังไม่เข้าห้องโดยสาร

ในทันที แต่จะค่อยๆ จมทีละนิด ผู ้ขับข่ี

ควรตั้งสติ ปลดเข็มขัดนิรภัย ปลดล็อคประตูรถ

ทุกบานทันที พร้อมเปิดกระจกให้น�้าไหลเข้ารถ 

เพื่อปรับความดันภายในรถและนอกรถให้เท่ากัน 
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จะช่วยให้เปิดประตูรถได้ง่ายขึ้น จากนั้นให้รีบ

ออกจากรถพร ้อมดีดตัวข้ึนเหนือน�้าทันที 

หากไม่สามารถเปิดกระจกรถได้ ให้ใช้ค้อน

หรือของแข็งทุบกระจกรถด้านข้าง ไม่ควรทุบ

กระจกด้านหน้าหรอืด้านหลงั เพราะเป็นกระจก

นิรภัยจะแตกยากกว่า

 กรณรีถจมน�า้ทัง้คนั ไม่ควรเปิดประตูรถ

และไขกระจกรถในทันที เพราะกระแสน�้าจะไหล

เข้ามากระแทกท�าให้ได้รับบาดเจ็บจนสลบได้ 

ควรลอยตัวและยกศีรษะข้ึนเหนือน�้า รอจน 

แรงดันน�้ าภายในรถเท ่ า กับภายนอกรถ

จึงค่อยเปิดประตูรถออก จากนั้นให้รีบดีดตัว

ขึ้นเหนือน�้า 
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 การช่วยเหลอืผูป้ระสบอบุตัเิหตอุย่างไม่ถกูวธีิ นอกจาก

จะส่งผลให้ผูป้ระสบเหตุได้รบับาดเจบ็รุนแรงถงึขัน้เสยีชวีติแล้ว 

ยังท�าให้ผู้เข้าไปช่วยเหลือกลายเป็นผู้ประสบเหตุเสียเอง 

เพือ่ความปลอดภยั ขอแนะ วธิช่ีวยเหลอืผู้ประสบอบุตัเิหตุ

ในเบื้องต้นอย่างปลอดภัย ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินของรถคันที่ประสบเหตุ 

น�าก่ิงไม้หรือกรวยยางสีสะท้อนแสง มาวางห่างจากจุดที่เกิดเหตุ

ไม่ต�า่กว่า 30 เมตร เพือ่เตอืนให้ผูขั้บรถคันอืน่เพิม่ความระมดัระวัง 

ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและการจราจรโดยรอบ

ทีเ่กิดเหต ุหากอยู่ในสภาพปลอดภยั จงึค่อยเข้าช่วยเหลอื 

พร้อมโทรแจ้งต�ารวจและสถานพยาบาลให้จัดส่ง

เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ

รู้หลักช่วยชีวิต...
พาผู้ประสบเหตุพ้นนาทีวิกฤต
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 ข้ันตอนที ่2 ส�ารวจจ�านวนและประเมนิอาการของผูป้ระสบเหตุ

ในเบ้ืองต้น รีบปฐมพยาบาลผู้ประสบเหตุที่หมดสติ โดยเฉพาะ

ผู้ที่หยุดหายใจ หัวใจหยุดเต้น และเสียเลือดมากเป็นล�าดับแรก 

 - ภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดหายใจ ท�าการปั๊มหัวใจ 

โดยให้ผู้ประสบเหตุนอนบนพื้นราบ ใช้มือกดบริเวณกลางหน้าอก 

สลับกับการเป่าปากหรือใช้วิธีกดหน้าอกให้ยุบประมาณ 

1.5 – 2 นิ้วอย่างแรงและเร็วประมาณ 100 ครั้งต่อนาที 

โดยท�าติดต่อกันจนกว่าผู้ประสบเหตุจะสามารถหายใจ

ได้เอง อย่ากดแรงเกินไป จะท�าให้ผูป้ระสบเหตซ่ีุโครงหัก 

ก่อให้เกิดอันตรายมากขึ้น 

 - มีบาดแผลเลือดออกมาก ท�าการห้ามเลือด 

โดยยกอวัยวะส่วนท่ีเลือดออกให้สูงข้ึน จะช่วยให้เลือด

ไหลช้าลง พร้อมน�าผ้าสะอาดมากดบริเวณบาดแผล หรือ

ใช้วิธีขันชะเนาะ โดยน�าผ้าหรือสายยางมารัดบริเวณ

เหนอืบาดแผล จะช่วยมใิห้ผูบ้าดเจบ็เสยีเลอืดมากจนช็อค

หมดสติ 

 - กระดูกหัก ห้ามเคลื่อนย้ายผู ้ประสบเหตุหรือ

ดงึกระดูกกลบัเข้าที ่ให้ท�าการเข้าเฝือกช่ัวคราว โดยใช้ก่ิงไม้

ขนาบทัง้สองข้างของอวัยวะส่วนทีหั่ก แล้วใช้ผ้าหรือเชือก

มัดให้แน่นเพื่อมิให้กระดูกส่วนที่หักเคลื่อนไหว จะช่วย

ลดอาการบาดเจ็บและป้องกันมิให้ผู้ประสบเหตุพิการ



คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ108

 - อวัยวะฉีกขาด ใช้ผ้าสะอาดปิดบริเวณบาดแผล และพนัรดั

ห้ามเลือด จากนั้นให้น�าอวัยวะส่วนที่ฉีกขาดใส่ถุงพลาสติกสะอาด 

พร้อมปิดปากถุงให้แน่นแล้วน�าถุงไปแช่น�้าแข็ง 

 ข้ันตอนที ่3 หลงัจากปฐมพยาบาลผูป้ระสบเหตใุนเบ้ืองต้นแล้ว 

ให ้รีบน�าส ่งสถานพยาบาลที่ ใกล ้ ท่ีสุด พร ้อมแจ ้งอาการ 

และการปฐมพยาบาลในเบ้ืองต้นให้เจ้าหน้าท่ีทราบ 

จะได้ท�าการรักษาได้อย่างถูกต้อง

 ข้อควรระวังในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ 

 - กรณีเสาไฟฟ้าล้มทับรถ หรือสายไฟฟ้าขาดพาดรถ 

ห้ามเข้าใกล้อย่างเด็ดขาด เพราะอาจถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิต ให้แจ้ง

เจ้าหน้าท่ีการไฟฟ้าตดักระแสไฟฟ้าบรเิวณทีเ่กิดเหตกุ่อน จงึสามารถ

เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ 

 - หากมีน�้ามันรั่วไหล หรือได้กลิ่นก๊าซ ให้รีบดับเครื่องยนต์

และออกห่างจากจุดทีเ่กดิเหต ุรวมถงึ ห้ามกระท�าการใดๆ ทีท่�าให้

เกิดประกายไฟ เช่น สตาร์ทเคร่ืองยนต์ สบูบุหรี ่เป็นต้น เพราะจะท�าให้

เกิดเพลิงไหม้ได้
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การช่วยเหลือผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ

 ในขณะเกิดภัยพิบัติบุคคลทุพพลภาพ เป็นบุคคล

ซึ่งมีความต้องการจ�าเป็นพิเศษด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถ

ด�าเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป 

ขอแนะวิธีดูแลและช่วยเหลือผู้พิการหรือทุพพลภาพ ดังนี้ 

 อุปกรณ์ฉุกเฉินส�าหรับผู้พิการ
 - ไม้เท้าหรือเครื่องช่วยฟังส�ารอง

 - แบตเตอรี่ส�ารองส�าหรับเครื่องช่วยฟัง

 - กระดาษและปากกา ส�าหรบัผูพ้กิารทางการได้ยิน

ใช้ในการสื่อสาร 
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 - สุขภัณฑ์ส�ารอง เช่น คอมฟอร์ตร้อย 

  - ถุงมือหนัง เพื่อใช้หมุนล้อรถเข็น

  - แบตเตอรีส่�ารองส�าหรบัรถเข็นแบบมอเตอร์ 

  - รถเข็นน�้าหนักเบาแบบมือเข็น

ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว
 v การช่วยเหลือผู้ที่นั่งรถเข็น 

  - จัดท่าให้คนพิการนั่งหลังตรงชิดพนักพิง โดยเท้า

วางบนที่วางเท้าทั้งสองข้าง 

 - การข้ึนทางลาดหรือทางต่างระดับ  

ให้เข็นรถโดยเข็นไปทางด้านหน้าหรือใช้วิธี

ยกล้อหน้าข้ึน แล้วใช้เท้าเหยียบแท่งเหลก็ใต้เก้าอี้

ด้านหลังแล้วจึงยกล้อหลังตามขึ้นไป

 - เทคนคิการลงทางลาด ให้เข็นรถโดยเอา

ด้านหลังลง

 

ผู้พิการทางสายตา
 v วิธีการน�าทางผู้พิการทางสายตา 

  - ผูน้�าทางใช้หลงัมอืแตะหลงัมอืหรือแขนของคนตาบอด 

เพือ่เป็นสญัญาณบอกให้เตรียมตัวและทราบต�าแหน่งของผูน้�าทาง

  - การเดินต้องเดินไม่ช้าหรอืเร็วจนเกินไป และต้องรักษา

ต�าแหน่งของมือและแขนที่จับให้อยู่ในสภาพเดิม
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  - การข้ึนบันไดหรอืลงบันได ผูน้�าทาง

จะบอกว่า “ข้ึน” หรือ “ลง” และก้าวข้ึนหรอืลง

น�าหน้าผูพ้กิารทางสายตา 1 ข้ัน เมือ่พ้นบันได 

ข้ันสุดท้ายแล้วผู้น�าทางจะหยุดยืนครู่หนึ่ง 

ซึ่งเป็นการบอกสัญญาณว่าพ้นบันไดแล้ว 

  - การเปิดและปิดประตู ผู้น�าทาง

จะใช้มือข้างท่ีคนตาบอดจับอยู่จับลูกบิด 

โดยผู้น�าทางจะเดินหน้าไปก่อน คนตาบอด

เดินตามแล้วปิดประตู

 

ผู้พิการทางการได้ยิน
 สิ่งที่ผู้พิการทางการได้ยินควรทราบ

 o มป้ีายแขวนคอท่ีมรีายละเอยีดว่าเป็นผูพ้กิารทางการได้ยิน

 o ศึกษาสัญญาณเตือนภัยต่างๆ 

 o เก็บเครื่องช่วยฟังในที่ปลอดภัยที่สามารถหยิบได้ง่าย 

 o เตรยีมแผ่นกระดาษทีเ่ป็นข้อความส�าคญัเก่ียวกับตัวท่าน 
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 ในช่วงเทศกาลร่ืนเริง หรือการจัดงานเฉลิมฉลอง

ตามสถานที่ต่าง ๆ มักสร้างบรรยากาศให้ตื่นตาตื่นใจ 

โดยการปล่อยโคมลอย ลูกโป่ง การจุดพลุ ดอกไม้ไฟ บั้งไฟ 

รวมถึงการยิงล�าแสงเลเซอร์ และสปอตไลท์ขึ้นสู่ท้องฟ้า  

ซึ่งท่ามกลางความสนุกสนาน และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ของผู ้จัดงาน อาจส ่งผลกระทบต ่อการเดินอากาศ 

และเป็นอันตรายต่ออากาศยานได้ เนื่องจากไม่สามารถ

ควบคุมทิศทาง ระดับความสูงในการยิงและการลอยตัว

ของวัตถุดังกล่าวได้ เพื่อความปลอดภัย ขอเตือนอันตราย

จากการปล่อยวัตถุที่เป็นภัยต่อการเดินอากาศข้ึนสู่ท้องฟ้า 

ดังนี้

โคมลอย ลูกโป่ง พลุ 
บั้งไฟ ล�ำแสงเลเซอร์...อันตรำย
ต่อกำรเดินอำกำศ
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 b การปล่อยโคมลอย

  ไม่ปล่อยโคมลอยทีม่กีารดัดแปลงสภาพ ท�าให้ลอยอยู่บน

ท้องฟ้าได้เป็นเวลานานและลอยตัวในระดับสูงถึงเพดานการบิน 

เพราะอาจลอยเข้าไปกระทบอากาศยาน ส่งผลให้เครือ่งยนต์ขัดข้อง 

อกีทัง้ หากโคมลอยเข้าไปตกบรเิวณทางว่ิง (Runway) ทางขับ (Taxiway) 

หรอืลานจอดอากาศยาน (Apron) อาจก่อให้เกิด

อันตรายต่ออากาศยานได้ ควรปล่อยโคมลอย

ในบริเวณทีป่ลอดภยัและได้รบัอนญุาต ไม่ปล่อย

ใกล้บริเวณสนามบิน โดยเฉพาะช่วงเวลาที่

เที่ยวบินขึ้น - ลง เพื่อป้องกันอันตรายต่อการ

เดินอากาศ

 b การปล่อยลูกโป่ง

  ไม่ปล่อยลูกโป่งจ�านวนมากข้ึนสู ่ท้องฟ้า เพราะอาจ

ส่งผลกระทบต่อเครือ่งยนต์ของอากาศยาน เนือ่งจากลกูโป่งอาจถูกดูด 

เข้าไปตดิในเคร่ืองยนต์หรือใบพดั รวมถึงลูกโป่ง

บางประเภทอาจบดบังทศันวิสยัในการมองเห็น

ของนกับิน หรอืรบกวนสญัญาณของเครือ่งช่วย

เดินอากาศและอปุกรณ์เรดาร์ภาคพืน้ ก่อให้เกิด

อันตรายต่ออากาศยานได้
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 b การจุดพลุ ดอกไม้ไฟ

  ไม่จุดพลุ ดอกไม้ไฟ บริเวณรอบสนามบิน เพราะ 

หากพลุ ดอกไม้ไฟ ลอยข้ึนไปแตกกลางอากาศบริเวณพื้นที่

โดยรอบสนามบิน อาจเข้าไปในแนวร่อน 

ของอากาศยาน อีกทั้งล�าแสงและ

แสงสว่างของพลุอาจส่งผลกระทบ 

ต่อการมองเห็นของนกับินขณะควบคุม

อากาศยานขึ้น – ลงได้ 

 b การจุดบั้งไฟ

  ไม่จุดบ้ังไฟบริเวณโดยรอบ

สนามบินในรัศมี 8 กิโลเมตร หรือ 

มรีะยะความสงู ต้ังแต่ระดบั 5,000 ฟิต

ข้ึนไป เพราะอาจก่อให้เกิดอันตราย

ต่ออากาศยาน

 b การยิงล�าแสงเลเซอร์

  ไม่ยิงล�าแสงเลเซอร์ หรือสปอตไลท์ข้ึนสู่ท้องฟ้าบริเวณ

พื้นท่ีโดยรอบสนามบิน เพราะอาจส่งผลให้นักบินสายตาพร่ามัว 

และมองไม่เห็นช่ัวขณะ โดยเฉพาะ

ในช่วงที่ก�าลังน�าอากาศยานร่อนลง 

สู ่ทางว่ิง (Runway) ก่อให้เกิด

อันตรายได้
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 โรคไข้หวดันกหรือไข้หวดัใหญ่ในสตัว์ปีกเป็นโรคทีเ่กดิจาก

การตดิเช้ือไวรสัไข้หวดัใหญ่ชนิดเอ ซึง่มีทัง้ชนดิรนุแรงน้อย

และรุนแรงมาก สัตว์ปีกทุกชนิดสามารถติดโรคนี้ ได้ 

โดยโรคไข้หวัดนกท่ีเกิดในประเทศไทยเป็นสายพันธุ์ H5N1 

ที่เมื่อติดต่อถึงคนอาจท�าให้เสียชีวิตได้

	  การติดต่อจากสัตว์ปีกมาสู่คน

  โรคไข้หวัดนกสามารถติดต่อจากสตัว์ปีก

มาสู ่คนได้โดยการสัมผัสกับสัตว ์ป ีกท่ีป ่วย

หรือซากสัตว์ปีกที่ตาย เช้ือไวรัสจะอยู่ในน�้ามูก 

น�า้ลาย และอจุจาระของสตัว์ป่วย เข้าสูร่่างกาย

ของคนทางเยื่อบุตา จมูก และปาก

โรคไข้หวัดนก…. 
ภัยระบาดคร่าชีวิต
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  อาการที่เกิดในคน

  มไีข้ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึง่ ได้แก่ ปวดกล้ามเนือ้ 

ไอ หายใจผดิปกต ิและมปีระวัติการสมัผสัโดยตรงกับสตัว์ปีกทีป่่วย

หรือตาย

  การปฏิบัติตนของผู้เลี้ยงหรือผู้ปฏิบัติงานกับสัตว์ปีก

  - ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย เช่น ผ้ากันเปื้อน 

ผ้าปิดปากและจมูก แว่นตา ถุงมือ และรองเท้าบู๊ท

  - หลังการปฏิบัติงานต้องล้างมือ 

อาบน�า้ สระผม ซักเสือ้ผ้าให้สะอาด โดยการแช่

น�้ ายาฆ ่าเ ช้ือหรือน�าไปผึ่ งแดดให ้แห ้ง

ก่อนน�ามาใช้งาน

  ข้อควรปฏิบัติกรณีพบสัตว์ปีกป่วยหรือตาย

  - หากพบสตัว์ปีกป่วยหรือตายผดิปกตใิห้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่

ปศสุตัว์ในพืน้ที ่และปฏบิตัติามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าท่ีเพือ่ป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรค

  - ในการท�าลายสัตว์ปีกให้เผาหรือฝัง 

โดยการขุดหลุมลึก ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 

ราดด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ ฝังกลบให้แน่น แล้วจึงราดทับ

ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้ออีกครั้ง
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  - ก่อนสมัผสัจบัซากสตัว์ปีก ต้องใช้ผ้า 

ปิดปากและจมกู พร้อมทัง้สวมถุงมอื เพือ่ป้องกัน

การสัมผัสซากสัตว์โดยตรง

  - ท�าความสะอาดอุปกรณ ์ที่ ใช ้

ด้วยน�า้ยาฆ่าเช้ือโรค และท�าลายถุงมอื ผ้าปิดปาก

และจมูก โดยการฝังหรือเผา 

  - ไม่ทิ้งสัตว์ปีกป่วยหรือตายลงในแหล่งน�้าสาธารณะ

  การป้องกันโรคไข้หวัดนกในฟาร์มสัตว์ปีก

  - ห้ามน�ายานพาหนะเข้ามาในฟาร์ม หากจ�าเป็น

ให้ใช้น�้ายาฆ่าเชื้อโรคฉีดพ่นก่อนทุกครั้ง

  - ห้ามบุคคลภายนอกเข้าหรือออกจากฟาร์ม หากจ�าเป็น

ให้ผ่านการอาบน�้ายาฆ่าเชื้อโรค และเปลี่ยนเครื่องแต่งกายก่อน

  - ท�าโรงเรอืนแบบเปิดเพือ่รกัษาความสะอาด และก�าจดั

เศษอาหาร เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์อื่นเข้ามาในโรงเรือน

  - พ่นน�า้ยาฆ่าเช้ือโรคทีไ่ข่และถาดไข่ทุกคร้ังท่ีน�าเข้าฟาร์ม

  ข้อแนะน�ากรณีพบสัตว์ปีกตายผิดสังเกต 

  - กรุงเทพมหานคร แจ้งส�านักงานเขตที่พบสัตว์ปีกตาย

ป่วยตาย หรอืศนูย์ปฏบัิติการไข้หวัดนก กทม. หรอืสายด่วน 1555 

  - กรมปศุสัตว์ โทร. 0 2653 4551-4 ต่อ 101-105

  - ต่างจังหวัด แจ้งปศุสัตว์อ�าเภอหรือจังหวัด
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 ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 เป็นโรค

ที่แพร่ติดต่อระหว่างคนสู ่คน พบท่ีประเทศเม็กซิ โก 

และสหรัฐอเมริกาแล้วแพร่ไปยังอีกหลายประเทศ

สาเหตุ
 เกิดจากเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพนัธุใ์หม่ 

ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 (A/H1N1) เป็นเชื้อตัวใหม่ 

ทีไ่ม่เคยพบมาก่อน เกิดจากการสารพนัธกุรรมของ

ไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่พบในคน สุกร และสัตว์ปีก

รู้ทันไวรัส...

ไข้หวัดใหญ่สำยพันธุ์ใหม่
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การแพร่ติดต่อ
 เกิดจากการถูกผู้ป่วยไอ จามรดโดยตรงหรือหายใจเอาฝอย

ละอองเสมหะ น�้ามูก น�้าลายในระยะ 1 เมตร เนื่องจากเชื้อไวรัส

อยู่ในเสมหะ น�า้มกู น�า้ลาย แต่บางรายอาจได้รบัเช้ือ 

ทางอ้อมผ่านทางมือ หรือสิ่งของเครื่องใช้ 

ท่ีปนเป้ือนเช้ือ เช่น แก้วน�า้ ลกูบิดประต ูเป็นต้น 

เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูก ตา ปาก

อาการป่วย
 ผูป่้วยส่วนใหญ่จะเร่ิมมอีาการหลงัจากได้รับ

เช้ือไวรัส 1-3 วัน อาการป่วยใกล้เคียงกัน 

กับโรคไข้หวัดใหญ่ท่ีเกิดข้ึนทั่วไป เช่น มีไข้  

ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ไอ 

เจบ็คอ อาจมอีาการเบ่ืออาหาร คลืน่ไส้ อาเจยีน 

หรือท้องเสียด้วย

การป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ
 - หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่

 - ไม่ใช้แก้วน�้า หลอดดูดน�้า ช้อน ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า

ร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่

 - ใช้ช้อนกลางทกุครัง้ เมือ่รบัประทานอาหาร

ร่วมกับผู้อื่น
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 - หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน�้าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลัง ไอ จาม

 - รักษาสุขภาพให ้แข็งแรง โดยรับประทานอาหาร

ที่มีประโยชน์ รวมท้ังไข่ นม ผัก และ ผลไม้ ดื่มน�้าสะอาด

และนอนหลับพักผ่อนให้พอเพียง ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ 

หลีกเลี่ยงบุหรี่และสุรา

การป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อ
 - หากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ ควรหยุดงาน

หยุดเรยีน เป็นเวลา 1-7 วัน ซ่ึงจะช่วยลดอาการ

แพร่ระบาดได้

 - หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้อื่น

 - สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่กับผู้อื่น 

หรือใช้ทิชชูปิดจมูกปากทุกครั้งที่ไอ จาม ทิ้งทิชชู

ลงในถังขยะที่มีฝาปิด แล้วล้างมือให้สะอาดด้วยน�้าและสบู่
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 เกิดจากเชื้อไวรัสล�าไส้หรือเอนเทอไรไวรัสหลายชนิด

พบได้บ่อยในเดก็ทารกและเดก็เลก็อายตุ�า่กว่า 5 ปี ในโรงเรยีน

อนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก สถานที่เล่นของเด็ก

ในห้างสรรพสินค้า โดยเฉพาะในที่ที่อยู่รวมกันอย่างแออัด 

จะมีโอกาสที่เกิดการระบาดได้ โรคเกิดประปรายตลอดป ี

แต่จะเพิ่มมากขึ้นในฤดูฝน ซึ่งอากาศเย็นและชื้น

โรคมือ เท้ำ ปำก...
ไวรัสร้ำยที่ทุกคนต้องระวัง



คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ122

การแพร่ติดต่อ
 การติดต่อส่วนใหญ่เกิดจากได้รับเชื้อไวรัสเข้าสู่ปากโดยตรง 
โดยเช้ือไวรัสติดมากับมือหรือของเล่นท่ีเปื ้อนน�้าลาย น�้ามูก 
น�้าจากตุ่มพองและแผล หรืออุจจาระของผู้ป่วย และเกิดจากการไอ
จามรดกัน ส�าหรับการติดเช้ือจากอุจจาระจะเกิดได้ในระยะที่เด็ก
มีอาการทุเลาจนกระทั่งหายป่วยแล้วประมาณ 1 เดือน แต่จะเกิดขึ้น
ได้น้อยกว่า 
 หลังจากได้รับเชื้อ 3-6 วัน ผู้ติดเชื้อจะเริ่มแสดงอาการป่วย 
เริ่มด้วยมีไข้ต�่าๆ อ่อนเพลีย ต่อมาอีก 1-2 วัน มีอาการเจ็บปาก 
กลืนน�้าลายไม่ได้และไม่ยอมทานอาหาร เนื่องจากมีตุ่มแดงท่ีลิ้น 
เหงือก และกระพุง้แก้ม จะพบตุ่มหรือผืน่นนูสแีดงเลก็ (มกัไม่คัน) 
ที่ฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า และอาจพบที่ก้นด้วย ตุ่มนี้จะกลายเป็นตุ่ม
พองใส บริเวณรอบๆ อักเสบและแดง ต่อมาตุ่มจะแตกออกเป็น
แผลหลุมตื้นๆ อาการจะทุเลาและหายเป็นปกติ ภายใน 7-10 วัน

การป้องกันโรค
 โรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน แต่ป้องกันได้โดยการรักษา
สขุอนามยั ผูป้กครองควรแนะน�าบุตรหลานและผูเ้ลีย้งดเูดก็ให้ล้างมอื
ให้สะอาดด้วยน�า้และสบู่ ตดัเลบ็ให้สัน้ หลกีเลีย่งการใช้สิง่ของร่วมกัน 

และใช้ช้อนกลาง
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การควบคุมโรค
 - หากพบเด็กป่วย ต้องรีบแยกเพื่อป้องกันไม่ให้เช้ือแพร่

ไปยังเด็กคนอืน่ๆ ผูป้กครองควรรบีพาเดก็ไปพบแพทย์ และหยุดรกัษาตวั 

ที่บ้านประมาณ 5-7 วัน หรือจนกว่าจะหายเป็นปกติ 

 - หากมเีด็กป่วยจ�านวนมาก ผูบ้ริหารโรงเรียนหรอืผูจ้ดัการ

สถานรับเลี้ยงเด็ก ต้องด�าเนินการ ดังนี้

  o ปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วย หรือปิดทั้งโรงเรียนช่ัวคราว 

(ประมาณ 5-7 วัน)

  o ท�าความสะอาดสถานท่ีเพือ่ฆ่าเช้ือโรค บรเิวณห้องน�า้ 

ห้องส้วม สระว่ายน�้า ครัว โรงอาหาร บริเวณที่เล่นของเด็ก 

สนามเด็กเล่น โดยใช้สารละลายเจือจางของน�้ายาฟอกขาว 

(20 มิลลิลิตร ต่อน�้า 1 ลิตร) หรือน�้ายาท�าความสะอาดที่ใช้

ตามบ้านเรือน

  o ท�าความสะอาดของเล่น เคร่ืองใช้ของเด็กด้วยการซักล้าง

แล้วผึ่งแดดให้แห้ง

  o หยุดใช้เครื่องปรับอากาศ เปิดม่านให้แสงแดดส่อง

ให้ทั่วถึง
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 โ รคติด เชื้ อ ไว รัส อี โบลา  เป ็ น โรคติด เชื้ อ ไวรั ส

ชนิดเฉียบพลันรุนแรง เกิดจากเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus) 

ประกอบด้วย 5 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ ไอวอรีโคสต์ 

สายพันธุ์ซูดาน สายพันธุ์ซาร์อี สายพันธุ์เรสตัน (Reston)  

และสายพันธุ์ Bundibugyo โดยสายพันธุ์ซูดาน สายพันธุ์ซาร์อ ี

และสายพนัธุ ์Bundibugyo ท�าให้เกิดการระบาดของโรคตดิเชือ้

ไวรัสอโีบลาในแอฟรกิา และท�าให้มอัีตราป่วยตายประมาณร้อยละ 

60-90 ในขณะท่ีสายพันธ์ไอวอรีโคสต์ และสายพันธุ์เรสตัน 

(Reston) มักไม่ท�าให้เกิดอาการรุนแรงและยังไม่มีรายงาน

การเสียชีวิตจากสายพันธุ์เรสตัน

โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา...
รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้
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การติดต่อ
 การติดต่อจากคนสู่คน เกิดจากการสัมผัสโดยตรงกับเลือด

ท่ีติดเช้ือ สารคดัหลัง่ เช่น น�า้มกู น�า้ลาย ปัสสาวะ อจุจาระ อวัยวะ 

หรือน�้าอสุจิ นอกจากนี้ การติดเชื้อในโรงพยาบาล ก็พบ

ได้บ่อยผ่านทางเข็มและหลอดฉีดยา ท่ีปนเปื้อนเช้ือ 

และยังพบการแพร่กระจายเช้ืออโีบลาในพธิศีพได้บ่อย 

เนื่องจากผู ้มาร่วมพิธีศพอาจมีการสัมผัสโดยตรง

กับร่างกายของผู้เสียชีวิต

 

อาการ
 โรคอีโบลาเป็นโรคเฉียบพลันรุนแรงจากเชื้อไวรัส โดยมาก

มักจะแสดงออกเป็นไข้เฉียบพลัน อ่อนเพลียมาก ปวดกล้ามเนื้อ 

ปวดศรีษะและเจบ็คอ ตามด้วยอาการอาเจยีน ท้องเสยี 

ผ่ืนผวิหนงั ไต และตับท�างานบกพร่อง และในบางราย

จะพบการตกเลอืดท้ังภายในและภายนอก และเสยีชีวิต

 

วัคซีนและยารักษา
 ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคอีโบลา และยารักษาจ�าเพาะ ขณะนี้

ก�าลังอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย ผู้ป่วยที่อาการรุนแรงจ�าเป็นต้อง

ได้รับการดูแลรักษาแบบประคับประคองอย่างเข้มงวด 

ผู้ป่วยมักจะมีอาการขาดน�้าบ่อยๆ จึงจ�าเป็นต้องได้รับ

สารละลายเกลอืแร่ เพือ่แก้ไขอาการขาดน�า้โดยอาจให้

ทางปาก หรือทางเส้นเลือด
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 โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา สายพนัธุ ์2012 หรอืกลุม่อาการ

ทางเดินหายใจตะวันออกกลาง Middle East Respiratory 

Syndrome: MERS หรือโรคเมอร์ส เป็นเช้ือสายพันธุ์หนึ่ง

ในกลุ่มไวรัสโคโรนา (MERS Corona Virus : MERS-CoV)  

การระบาดส่วนใหญ่อยู ่ ในประเทศแถบตะวันออกกลาง  

และเกาหลีใต้ 

อาการของโรค 
 ผูป่้วยทีติ่ดเช้ือ MERS-CoV บางรายไม่แสดงอาการ บางรายอาจม ี

อาการเพยีงเลก็น้อยเหมอืนป่วยเป็นโรคหวัดและจะหายได้เป็นปกติ 

ในบางรายจะมอีาการในระบบทางเดินอาหารร่วมด้วย เช่น ท้องเสยี 

“ ”เมอร์ส  .....
ไวรัสมรณะ
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มวนท้อง คลื่นไส้อาเจียน ในผู้ป่วยที่มีอาการแสดงของโรครุนแรง

อาจเกิดภาวะปอดบวมหรือไตวายได้

วิธีการแพร่โรค 
 เป็นการติดเช้ือระหว่างสัตว์สู ่คน ส�าหรับการแพร่เช้ือ

ระหว่างคนสู่คนสามารถแพร่ผ่านทางเสมหะของผู้ป่วยจากการไอ 

เป ็นต ้น และมัก เ กิดจากการสัมผัส

อย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยมิได้มีการป้องกัน

ตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงพยาบาล

การรักษา 
 เป็นการรักษาตามอาการแบบประคับประคอง ยังไม่มวัีคซีน 

และยารักษาที่จ�าเพาะ

การป้องกัน 
 l ส�าหรับผู้เดินทาง/นักท่องเที่ยว ควรปฏิบัติตน ดังนี้

  - หลกีเลีย่งการคลกุคลใีกล้ชิดกับผูป่้วยระบบทางเดินหายใจ 

หรือผู้ที่มีอาการไอ หรือจาม
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 - ผู ้มีโรคประจ�าตัวที่เสี่ยงต่อการป่วย อาจพิจารณา

สวมหน้ากากป้องกันโรค และเปลี่ยนบ่อยๆ เมื่อเข้าไปในสถานที่

ที่มีคนอยู่รวมกันมากๆ

  - ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ โดยเฉพาะเมื่อสัมผัส

กับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยหรือสิ่งแวดล้อมที่ผู้ป่วยสัมผัส

  - หลกีเลีย่งการเข้าไปสมัผสักับฟาร์มสตัว์ หรอืสตัว์ป่าต่างๆ 

หรือดื่มนมสัตว์ โดยเฉพาะอูฐ ซึ่งอาจเป็นแหล่งรังโรคของเชื้อได้

  - ถ้ามีอาการไข้ ไอ มีน�้ามูก เจ็บคอ ควรหลีกเลี่ยง

การสัมผัสคลุกคลีกับบุคคลอื่นเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ เมื่อไอ  

หรอืจาม ควรใช้กระดาษช�าระปิดปากและจมกูทกุครัง้ ทิง้กระดาษช�าระ

ที่ใช้แล้วลงในถังขยะท่ีปิดมิดชิดและล้างมือให้สะอาด กรณีที่

ไม่สามารถปฏิบัติได้ ควรไอหรือจามลงบนเสื้อผ้าบริเวณต้นแขน 

ไม่ควรจามรดมือ และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ในพื้นที่
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 l ส�าหรับประชาชนทั่วไป

  - หลกีเลีย่งการคลกุคลใีกล้ชิดกับผูป่้วยระบบทางเดินหายใจ 

หรือผู้ที่มีอาการไอ หรือจาม

  - ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ โดยเฉพาะเมื่อสัมผัส

กับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยหรือสิ่งแวดล้อมที่ผู้ป่วยสัมผัส

  - เมื่อเข้าเย่ียมชมฟาร์ม หรือพื้นท่ีโรงเก็บผลผลิต

ทางการเกษตร ควรรักษาสุขอนามัยทั่วไป เช่น ล้างมือเป็นประจ�า

ก่อนและหลังการสัมผัสสัตว์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่วย 

และรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย
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 โรคไข้ซิกา เกิดขึ้นโดยมียุงลายเป็นพาหะน�าโรค 

พบครั้งแรกที่ประเทศอูกานด้า เมื่อปี พ.ศ.2490 ในลิง 

โดยในขณะนัน้มกีารศกึษาวงจรการเกิดโรคไข้เหลอืง จึงมีการ

ค้นพบเชือ้ไวรสัซิกาขึน้มา โรคไข้ซิกา พบมกีารตดิต่อในคน

ตัง้แต่ พ.ศ. 2495 ในประเทศอกูานด้า สาธารณรัฐทานซาเนยี 

และมรีายงานพบการระบาดของโรคไข้ซกิา ในพืน้ทีข่องทวปี

แอฟรกิา เอเชยี หมูเ่กาะแปซฟิิกและอเมรกิา ทัว่โลกมีแนวโน้ม

การระบาดของโรค และจะแพร่กระจายไปยังประเทศใหม่ ๆ 

เนื่องจากการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็ว นอกจากนั้น

ยงุลายซ่ึงเป็นพาหะน�าโรคยงัมีกระจายอยู่ในหลายทวปีทัว่โลก

ไวรัสซิกา...
ภัยเงียบจากยุงลาย
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วิธีการแพร่โรค
 เช้ือไวรสัซิกาสามารถแพร่เช้ือโดยยุงลายทีม่เีช้ือและไปกัดคน 

ส่วนใหญ่อยู ่ในตระกูล Aedes aegypti ซ่ึงมีอยู ่ในภูมิภาค

ท่ีมอีากาศร้อนช้ืน โดยยุงทีเ่ป็นพาหะน�าโรคไข้ซิกา เป็นชนดิเดยีวกัน

กับยุงที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 

(Chikungunya) และไข้เหลือง

อาการของโรค
 ระยะฟักตัวของโรคไข้ซิกา ใช้เวลาประมาณ 3 - 12 วัน อาการ

ของโรคไข้ซิกา คล้ายกับโรคที่เกิดจาก อาร์โบไวรัส (Arbovirus) 

ซ่ึงเป็นเช้ือไวรัสทีม่แีมลงเป็นพาหะน�าโรค เช่น โรคไข้สมองอกัเสบ 

โรคไข้เหลือง และโรคไข้เลือดออก เป็นต้น 

โดยมีอาการไข้ มีผื่นแดง เย่ือบุตาอักเสบ 

ปวดกล้ามเนือ้ ปวดข้อ อ่อนเพลยี ปวดศรีษะ 

อาการเหล่านี้ปกติแล้วจะเป็นเพียงเล็กน้อย 

และอาการจะเป็นอยู่ประมาณ 2 - 7 วัน

  

การรักษา
 ผู้ป่วยโรคไข้ซิกา ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง จึงสามารถ

รกัษาตัวได้โดยการพกัผ่อนให้เพยีงพอ ดืม่น�า้มากๆ รักษาตามอาการ 

เช่น ใช้ยาลดไข้ หรือยาบรรเทาอาการปวด แนะน�าให้รับประทาน 

ยาพาราเชตามอล ห ้ามรับประทานยาแอสไพริน หรือยา 

กลุ่มลดอักเสบที่ไม่ใช่สเตรียรอยด์ (NSAIDs) เพราะมยีาบางชนดิ 
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ที่เป็นอันตรายส�าหรับการเป็นโรคนี้ อาจท�าให้เลือดออกในอวัยวะ

ภายในได้ง่ายขึ้น หากอาการไม่ดีขึ้น ผู้ป่วยควรปรึกษาและท�าตาม

ค�าแนะน�าของแพทย์

การป้องกัน
 ส�าหรับประชาชน

 l ยุงและการขยายพนัธ์ุของยุงเป็นสาเหตแุละเป็นปัจจยัเสีย่ง

ของการติดต่อของโรคไข้ซิกา การป้องกัน และการควบคุมโรค  

ข้ึนอยู ่ กับการลดจ�านวนของยุงตามแหล่งต ่างๆ การก�าจัด

แหล่งเพาะพันธุ์ รวมถึงการป้องกันตนเองไม่ให้โดนยุงกัด ซึ่งสิ่งนี้

สามารถท�าได้โดย

  - ใช้ยาก�าจัดแมลง หรือ ยาทาป้องกันยุง

  - การสวมใส่เสื้อผ ้าเนื้อหนาสีอ ่อนๆ ที่สามารถ

คลุมผิวหนังและร่างกายได้

  - อาศัย และนอนในห้องปรับอากาศ ใช้ฉากก้ัน 

การปิดประตู ปิดหน้าต่าง การใช้มุ้ง

  - การก�าจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลาย 

โดยการท�าความสะอาด การเทน�้า ท้ิง  

หรือครอบฝาภาชนะที่สามารถบรรจุน�้า เช่น 

กระถางต้นไม้ เพื่อไม่ให้มีน�้าขังเป็นแหล่ง

เพาะพันธุ์ยุง 

 l ถ้ามอีาการไข้ ออกผืน่ ตาแดง หรือปวดข้อ อาจมโีอกาส

ที่จะเป็นโรคนี้ได้ โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ ให้ปรึกษาแพทย์  
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ส�าหรับผู้เดินทางที่จะเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรคไข้ซิกา 
 ค�าแนะน�าส�าหรับผู ้ เดินทางไปประเทศท่ีมีการระบาด

ของโรคไข้ซิกา ขอให้ผู ้เดินทางระมัดระวังป้องกันไม่ให้ยุงกัด 

โดยสวมเสือ้แขนยาว กางเกงขายาวให้มดิชิด และใช้ยาทาป้องกัน 

ยุงกัด หากเป็นหญิงต้ังครรภ์ควรหลีกเลี่ยง 

การเดินทางไปยังประเทศทีม่รีายงานการระบาด 

แต่หากจ�าเป็นต้องเดินทางไปประเทศดังกล่าว

ควรปรึกษาแพทย์ และระมดัระวังมใิห้ถูกยุงกัด

ข้อมูลอ้างอิง : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

    www.bmadcd.go.th/โรคซิกา/(2) 

    องค์ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

    สืบค้น ณ วันที่ 7 กันยายน 2559



หมำยเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

แจ้งเหตุร้าย โทรศัพท์

เหตุด่วนเหตุร้าย 191

ศนูย์ดบัเพลงิศรีอยุธยา/แจ้งเหตุไฟไหม้ – ดบัเพลงิ/ สตัว์เข้าบ้าน 199

หน่วยแพทย์กู้ชีพกรุงเทพมหานคร- กู้ชีพ วชิรพยาบาล 1554

กองปราบปราม 1195

ต�ารวจทางหลวง 1193

ต�ารวจท่องเที่ยว 1155

แพทย์ฉุกเฉิน/ศูนย์นเรนทร 1669

ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ / 

แจ้งรถหาย / ถูกขโมย
1192

กุญแจรถยนต์หาย 0-2275-4343

สายด่วนรถหาย 0-2711-9160

มูลนิธิร่วมกตัญญู 0-2751-0951-3

ศูนย์วิทยุกรุงธน 0-2451-7228-9

ป่อเต็กตึ้ง 0-2226-4444-8

ศูนย์วิทยุรามา 0-2246-0999

ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล กรมต�ารวจ 1691

ศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร 1646

ศูนย์ควบคุมการจราจรบนทางด่วน 1543

ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร 1197

ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ กรมขนส่งทางบก 1584

ศูนย์บริการประชาชน (สายด่วนกรมทางหลวง) 1586

ศูนย์จราจรอุบัติเหตุ จส.100 1137
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สถานีวิทยุชุมชนร่วมด้วยช่วยกัน (FM 96) 1677

สถานีวิทยุ สวพ.91 1644

สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม (FM 99.5) 1255

ศูนย์ด�ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 1567

แจ้งเหตุไฟดับ 1130

แจ้งเหตุน�้าไม่ไหล 1125

ศูนย์ร้องทุกข์/หน่วยบริการฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร 1555

สอบถามเด็กหาย 0-2282-1815

บริการสอบถามหมายเลขโทรศพัท์/บรกิารค้นหาเบอร์โทรศัพท์ TOT 1133, 1133

เหตุฉุกเฉินชีวิตและสุขภาพ

สายด่วนเมาไม่ขับ 1717

ไฟฟ้าขัดข้อง 1130

ประปาขัดข้อง 1125

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 192

กรมอุตุนิยมวิทยา 0-2399-4568-74

ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 1182

ทีมล่าอสรพิษ (กรุงเทพมหานคร) 08-9043-8445

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784

ศูนย์ปลอดภัยทางน�้า/เหตุด่วนทางน�้า (กรมเจ้าท่า) 1199

อุบัติเหตุทางน�้า กองบัญชาการต�ารวจ 1196

ศูนย์ประชาบดี/แจ้งคนสูญหาย 1300

ศูนย์ปรึกษาปัญหาชีวิต สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย 0-2713-6793
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ฮอทไลน์คลายเครียด กรมสุขภาพจิต 1667

สายด่วน กรมสุขภาพจิต 1323

ศนูย์บรกิารข้อมลูภาครฐัเพือ่ประชาชน/ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์

ของรัฐบาล
1111

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว กระทรวงศึกษาธิการ 1579

ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 1688

สายด่วนยาเสพติด กรมการแพทย์ 1165,0-2350-4040

ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี 0-2282-3892

สายด่วนผู้บริโภค ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1566

สายด่วนร้องทุกข์ ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1166

แจ้งบัตรเอทีเอ็ม-บัตรเครดิตหาย

ธนาคารกรุงเทพ 1333,0-2645-5555

ธนาคารกสิกรไทย 0-2888-8888

ธนาคารกรุงไทย 1551,0-2255-2222

ธนาคารทหารไทย/ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ 1558,0-2299-1111

ธนาคารไทยธนาคาร (ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย) 0-2626-7777

ธนาคารไทยพาณิชย์ 0-2777-7777

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 0-2729-8807-11

ธนาคารเอเชีย 1585,0-2285-1555

ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) 1595

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1572,0-2296-2000

ธนาคารยูโอบี รัตนสิน/ธนาคารเอเชีย 1580,0-2285-1555
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ธนาคารนครหลวงไทย 0-2828-8000

ธนาคารซิตี้แบงค์ ประเทศไทย 1588,0-2232-2484

ธนาคารธนชาต 1770

ธนาคารออมสิน 1115,0-2299-8555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 0-22645-9000

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น 1590

อี่ซี่บาย 0-2695-0000

เพาเวอร์บาย 0-2627-8208

อิออน 0-2665-0111

สอบถามข้อมูลอายัดบัตร ATM – บัตรเครดิต 1188

แจ้งบัตรเอทีเอ็ม – บัตรเครดิต หาย 0-2282-3892

ส�านักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง 1548

ศูนย์อนุรักษ์ช้าง 0-2509-1200

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0-2132-9950
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คณะที่ปรึกษา

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองอธิบดกีรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ ์ รองอธิบดกีรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั

นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดกีรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั

ผู้จัดท�า

นายเชษฐา  โมสิกรัตน์ ผู้อ�านวยการกองนโยบายป้องกัน

    และบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย 

นางสาวศิริวรรณ จุลวนิชรัตนา ผู้อ�านวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

นางมณีรัตน์  อดุลยประภากร ผู้อ�านวยการส่วนนโยบายภัยจากมนุษย์

    และความมั่นคง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์   กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

นางสาวภิรมย์  ธนีรมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

นางสาวอนัญญา เทียนหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

นางสาวปรางเนตร เฟื่องฟุ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

นางสาวลลิตา  ปนุตติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวปรียา  นาสุข พนักงานนโยบายและแผนงาน

นางสาวประภาพร แช่มชื่น พนักงานนโยบายและแผนงาน

คู่มือประชาชนในการเตรียมตัว
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ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกเมื่อเกิดภัย
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