
 พร�อมรับมือภาวะฉุกเฉนิและภยัพิบตัิ  
 
ในภาวะที
เกิดภยัพิบติั ทั�งภยัธรรมชาติ โรคระบาด ภยัจากการก่อการร้าย หรือภยัสงคราม ทาํให้

ครอบครัวและเด็กตอ้งตกอยูใ่นความเสี
ยงต่อความเสื
อมถอยของสุขภาพ โดยเฉพาะปัญหาการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ การขาด
สารอาหาร และการถูกกระทาํความรุนแรง หากครอบครัวและชุมชนไดรั้บรู้ขอ้มูลและการสนบัสนุนที
ดี ครอบครัวและ
ชุมชนจะสามารถวางแผนเตรียมรับภยัในภาวะฉุกเฉินได ้ซึ
 งจะทาํใหล้ดความเสี
ยงต่อปัญหาทางสุขภาพที
อาจจะเกิดขึ�น 
 
เด็กและผูห้ญิง มกัเป็นกลุ่มเสี
ยงสูงที
จะไดรั้บผลกระทบจากภาวะฉุกเฉิน โดยประมาณทั
วโลกมีผูลี้�ภยัจากภาวะสงครามและ
ความรุนแรงราว ๒๖ ลา้นคน และมีประชาชนที
ตอ้งอพยพเคลื
อนยา้ยถิ
นฐานอีกประมาณ ๕๐ ลา้นคนจากภยัพิบติั เช่น 
แผน่ดินไหว นํ�าท่วม สึนามิ ไฟไหม ้ภยัสงคราม และการอพยพจากการต่อสู้ ภาวะโลกร้อนอาจเป็นสาเหตุให้ปัญหานี�ขยาย
เพิ
มมากขึ�นในอนาคตอนัใกลนี้�  
 
การอพยพลี�ภยัทาํใหค้รอบครัวตอ้งตกอยูใ่นภาวะยากลาํบากในการอยูอ่าศยั และการหยุดชะงกัของกลไกการสนบัสนุนทาง
สังคม ซึ
 งอาจนาํไปสู่การเสื
อมสลายของครอบครัว เกิดการแยกจากไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัว 
หรือการหย่าร้าง เกิดความยากจน เด็กเป็นกลุ่มเสี
ยงซึ
 งอาจตกเป็นเหยื
อการถูกทารุณกรรม การทอดทิ�ง หรือถูกนาํไปใช้
ประโยชน์เพื
อหารายไดใ้หก้บัครอบครัว 
 
ภยัพิบติัทาํให้เด็กตอ้งตกอยู่ในความเสี
ยงต่อการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ และการขาดสารอาหาร ขณะเดียวกนัระบบบริการ
สุขภาพจะไม่เพียงพอ และเขา้ถึงไดย้ากขึ�น เกิดความขาดแคลนอาหาร และนํ� า ขาดแคลนระบบสุขาภิบาลที
ดี ระบบ
การศึกษาในพื�นที
ที
เกิดเหตุเกิดการหยดุชะงกั อนัเนื
องจากการพงัทลายของโรงเรียน อุปกรณ์การเรียน รวมทั�งการขาดแคลน
ครูผูส้อนในภาวะสงคราม หรือการก่อการร้าย เด็กและผูห้ญิงมกัตกเป็นเป้าในการถูกจบัเป็นตวัประกนั เพื
อการต่อรอง หรือ
ถูกทารุณกรรมทั�งทางร่างกาย และทางเพศ 
 
ภยัโรคระบาดนั�น อาจเกิดตามหลงัภาวะภยัพิบติัต่างๆ หรือเป็นเหตุใหเ้กิดภยัพิบติัไดเ้อง เช่น การระบาดของไขห้วดัใหญ่ทั
ว
โลกที
ผา่นมา ซึ
 งเด็กที
มีอายนุอ้ยกวา่ ๒ ปี และหญิงตั�งครรภเ์ป็นกลุ่มเสี
ยงที
สาํคญั 
 
เด็กและครอบครัวมีสิทธิที
จะไดรั้บการปกป้องจากภยัพิบติั มีสิทธิที
จะไดรั้บขอ้มูลที
ถูกตอ้ง รวมทั�งไดรั้บการสนบัสนุนให้มี
ความสามารถในการเตรียมรับภยัต่างๆ 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสนับสนุน 

 
ในภาวะภยัพิบติัและฉุกเฉิน เด็กยงัคงมีสิทธิที
จะไดรั้บการดูแลจากสังคมไม่แตกต่างจากในภาวะปกติ ไม่วา่
จะเป็นภยัพิบติัทางธรรมชาติ โรคระบาด ภยัจากการก่อการร้าย หรือภยัสงคราม  
  

 
เด็ก ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ตอ้งมีการวางแผนรับมือกบัภยัพิบติัล่วงหนา้ ตอ้งซักซ้อมความเขา้ใจ 
ตรวจสอบระบบการเตือนภยั และการเตรียมพร้อมเพื
อรองรับภยัพิบติัอยา่งสมํ
าเสมอ  
 

 
ในภาวะภยัพิบติั เด็กมกัเสียชีวิตจากโรคหัด ท้องร่วง ปอดอกัเสบ มาเลเรีย การขาดสารอาหาร และ 
ภาวะแทรกซอ้นต่างๆ ที
เกิดกบัทารกแรกเกิด 

 
โรคระบาดที
รุนแรง อาจกลายเป็นภยัพิบติัได ้ในกรณีของการระบาดของไขห้วดัใหญ่ทั
วโลกพบวา่ การแพร่
ระบาดของเชื�อโรค เกิดขึ�นไดอ้ยา่งง่ายดายเมื
อคนอยูใ่กลชิ้ดกนั ดงันั�น จึงควรป้องกนัดว้ยการแยกผูที้
สงสัย
วา่ป่วยไม่ใหเ้ขา้ใกลชิ้ดผูอื้
น 
 

 
การเลี�ยงลูกดว้ยนมแม่มีความสําคญัอยา่งยิ
งเมื
อเกิดภยัพิบติัหรือในภาวะฉุกเฉิน เพราะ นมแม่มีสารอาหาร
ครบถว้นและมีภูมิคุม้กนัโรค การเลี�ยงลูกดว้ยนมผสมในช่วงนั�น อาจเสี
ยงต่อการปนเปื� อนของเชื�อโรค 

 
รัฐ องคก์รที
ทาํงานช่วยเหลือเมื
อเกิดภยัพิบติั และชุมชนตอ้งช่วยปกป้องคุม้ครองเด็กให้ปลอดภยัจากความ
รุนแรง ที
อาจเกิดขึ�นไดภ้ายหลงัภาวะภยัพิบติั 

 
ในภาวะที
เกิดภยัพิบติั หรือมีความขดัแยง้ในสังคมอยา่งรุนแรง เด็กควรไดรั้บการดูแลจากพ่อแม่ หรือผูใ้หญ่
ที
เด็กคุน้เคย เพื
อช่วยใหเ้ด็กรู้สึกมั
นคงปลอดภยั มีความต่อเนื
อง และปรับตวัไดดี้ขึ�น หากพบเด็กที
พลดัหลง
จากครอบครัว ควรรีบใหค้วามช่วยเหลือนาํเด็กส่งครอบครัวใหเ้ร็วที
สุด 

 
ภยัพิบติันานาชนิด ทาํให้เด็กเกิดความตื
นตกใจ หวาดกลวั และโกรธแคน้ เมื
อเกิดเหตุการณ์วิกฤติ เด็กควร
ไดรั้บความสนใจเป็นพิเศษ ควรให้ความรัก ความเอาใจใส่มากขึ�น และเปิดโอกาสให้เด็กไดแ้สดง และ
ระบายความรู้สึกอยา่งเหมาะสมตามวยั 

 
เด็กมีสิทธิที
จะไดรั้บการศึกษาในสถานที
ที
ปลอดภยั มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที
เหมาะสมกบัเด็ก 
เพื
อช่วยฟื� นฟูสภาพจิตใจเด็กให้กลบัสู่ภาวะปกติ และจดัให้มีระบบการศึกษาที
ต่อเนื
องสําหรับเด็กให้เร็ว
ที
สุด 
 

 
กบัระเบิด และลูกระเบิดที
ยงัไม่ระเบิดเป็นอนัตรายร้ายแรง เด็กตอ้งไดรั้บการสอนให้ระมดัระวงั ไม่เล่น ไม่
แตะตอ้ง ไม่เหยียบวตัถุ หรือสิ
งของที
ไม่รู้จกั เด็กและครอบครัวตอ้งได้รับการจดัสรรพื�นที
อยู่อาศยัที

ปลอดภยัจากกบัระเบิด ชุมชนตอ้งจดัเตรียมพื�นที
ที
ปลอดภยัใหแ้ก่เด็กสาํหรับเล่นและทาํกิจกรรม 
 

 



ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

ในภาวะภัยพบิัติและฉุกเฉิน เด็กยงัคงมีสิทธิที�จะได้รับการดูแลจากสังคมไม่แตกต่างจากในภาวะปกติ ไม่ว่าจะเป็น

ภัยพบิัติทางธรรมชาติ โรคระบาด ภัยจากการก่อการร้าย หรือภัยสงคราม 

การทาํงานช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัหรือภาวะฉุกเฉิน ตอ้งคาํนึงถึงสิทธิของเด็ก สตรี คนพิการ และผูสู้งอายุ  เช่นเดียวกบั
ในภาวะปกติ และคาํนึงถึงความตอ้งการเฉพาะของกลุ่มเด็ก ผูห้ญิง ผูพ้ิการ และผูสู้งอายใุนการดาํเนินการช่วยเหลือ เช่น การ
ช่วยเหลือเด็กที
พลดัหลงจากพอ่แม่ การเขา้ถึงบริการและสาธารณูปโภคต่างๆไดอ้ยา่งเท่าเทียม ความเป็นส่วนตวัของผูห้ญิง
ในบางกิจวตัร เป็นตน้  
       
๑.๑  เมื
อมีภยัพิบติัหรือภาวะฉุกเฉินเกิดขึ�นในประเทศ รัฐบาลมีหนา้ที
หลกัในการปกป้องคุม้ครองเด็ก และช่วยเหลือเด็ก

และครอบครัว  นอกจากนี�   องค์กรนานาชาติยงัมีหน้าที
เขา้ช่วยเหลือเพื
อให้มั
นใจว่าเด็ก ครอบครัว และกลุ่ม
เปราะบางต่างๆไดรั้บการช่วยเหลือ 
 

๑.๒ เจา้หนา้ที
ผูท้าํงานเพื
อช่วยเหลือประชาชนที
ไดรั้บผลกระทบจากการสู้รบหรือภยัสงคราม ตอ้งไดรั้บการปกป้องจาก
การถูกทาํร้ายจากทั�งสองฝ่าย 
 

๑.๓ เจา้หนา้ที
บรรเทาทุกข ์ที
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัหรือทาํงานในศูนยอ์พยพ  ตอ้งไม่เป็นผูก้ระทาํการใดเป็นการละเมิด
สิทธิเอง เช่น การล่วงละเมิดทางเพศ การกระทาํความรุนแรง จะตอ้งมีการวางระบบการทาํงาน มิให้มีโอกาสในการ
ละเมิดสิทธิผูอ้พยพ มีระบบตรวจสอบ และรายงานความประพฤติของผูท้าํงานดว้ย 
 

๑.๔ ในกรณีภยัสงคราม กองกาํลงัสู้รบตอ้งอนุญาตให้ประชาชนเขา้ถึงความช่วยเหลือของเจา้หนา้ที
 และตอ้งไม่ใชพ้ื�นที

ศูนยอ์พยพเป็นที
ตั�ง หรือเป็นประโยชน์ต่อยทุธศาสตร์ทางการทหาร 
 

๑.๕ เมื
อเหตุการณ์ภยัพิบติัหรือภยัสงครามสงบลง ผูอ้พยพตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือให้เดินทางกลบัถิ
นของตนเองอย่าง
ปลอดภยั 
 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

เดก็ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ต้องมีการวางแผนรับมือกบัภยัพบิัตล่ิวงหน้า ต้องซักซ้อมความเข้าใจ 
ตรวจสอบระบบการเตอืนภยั และการเตรียมพร้อมเพื�อรองรับภยัพบิัตอิย่างสมํ�าเสมอ  

  

๒.๑ ทุกครอบครัวและชุมชนตอ้งมีความรู้วา่ในพื�นที
อยูอ่าศยัของตนเองนั�น มีความเสี
ยงต่อการเกิดภยัพิบติัชนิดใด เช่น นํ� า
ท่วม แผน่ดินไหว เป็นตน้ และจะตอ้งรู้วา่จะป้องกนัอยา่งไร หรือจะช่วยเหลือตนเองและผูอื้
นอยา่งไรเมื
อเกิดภยัพิบติั 
 
 



๒.๒ ควรมีการทาํแผนความเสี
ยงและเตรียมพร้อมรับมือต่อภยัพิบติัของชุมชน  โดยประชาชนในชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมให้
มากที
สุดในการจดัทาํ ตอ้งมีการทาํแผนที
จุดเสี
ยง และจุดปลอดภยัให้ชดัเจน แผนตอ้งคาํนึงถึงกลุ่มเปราะบางไดแ้ก่ 
กลุ่มเด็ก ผูห้ญิง ผูพ้ิการ และผูสู้งอาย ุและตอ้งมีการเผยแพร่แผนนี�ใหป้ระชาชนรับทราบทั
วกนั 
 

๒.๓ ชุมชนตอ้งสร้างระบบเตือนภยัชุมชน  โดยใชส้ัญญาณต่างๆ รวมทั�งสร้างระบบการกูภ้ยัชุมชน และเตรียมอุปกรณ์แบบ
ต่างๆที
จาํเป็นในการกูภ้ยั นอกจากนั�น อาสาสมคัรกูภ้ยั กูชี้พของชุมชนจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนเพิ
มพนูความรู้อยูเ่สมอ 
 

๒.๔ ชุมชนจะตอ้งวางแผนร่วมกบัเจา้หนา้ที
ดา้นรักษาพยาบาลและสาธารณสุขในพื�นที
 เพื
อมั
นใจวา่ เจา้หนา้ที
รู้และเขา้ใจ
แผนของชุมชน และมีความพร้อมในการรับภยัพิบติัตลอดเวลา รวมทั�งเมื
อเกิดภยัพิบติัแลว้ ยงัคงสามารถให้บริการ
ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขไดอ้ยา่งต่อเนื
อง 
 

๒.๕ ชุมชนและครอบครัว  ตอ้งมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศูนยอ์พยพ มีการแบ่งหน้าที
และทดแทนกนัได ้มีการ
วางแผน บทบาท หนา้ที
ของแต่ละครอบครัว 
 

๒.๖ โรงเรียน และโรงพยาบาลควรตั�งอยูใ่นสถานที
ที
ปลอดภยัจากภยัพิบติัมากที
สุด มีการวางแผนและซกัซ้อมตามแผน
อยา่งสมํ
าเสมอ มีการฝึกอบรมนกัเรียน ครู และเจา้หนา้ที
ต่างๆ มีระบบเตือนภยั และประเมินขีดความสามารถในการ
กูภ้ยัเบื�องตน้ของตนเอง 
 

๒.๗ ทุกครอบครัวและเด็กตอ้งไดรั้บทราบถึงแผนป้องกนัภยัชุมชน ไดรั้บการอบรมและฝึกซ้อมแผน รู้ความหมายของ
สัญญาณเตือนภยัแบบต่างๆ ของระบบเตือนภยัชุมชน และวางแผนเตรียมพร้อมสําหรับครอบครัว โดยทุกคนใน
ครอบครัว และเด็กมีส่วนร่วม 
 

๒.๘ ครอบครัวควรฝึกให้เด็กจาํชื
อตนเอง ชื
อผูป้กครองและญาติ ตอ้งรู้ที
ตั�งของสถานที
ต่างๆ ในชุมชน ซึ
 งจะเป็น
ประโยชน์ในกรณีที
มีการพลดัพราก 
 

๒.๙ มีการเตรียมกระเป๋าครอบครัว ซึ
 งสามารถหยบิไดอ้ยา่งรวดเร็วเมื
อเกิดภยั กระเป๋าครอบครัวตอ้งมีอุปกรณ์ สิ
งของดงันี�   
• นํ�าดื
ม เพียงพอสาํหรับ ๓ วนั ปริมาณ ๓ ลิตรต่อวนั ต่อคน  
• ยารักษาโรค ยาประจาํตวั ยาทาํแผล เครื
องมือปฐมพยาบาล  
• เงิน และเอกสารสําคญั เช่น สําเนาบตัรประจาํตวั สูติบตัร ทะเบียนบา้น รูปถ่ายครอบครัวที
มีชื
อที
อยู่ทุกคน

ดา้นหลงั โดยเก็บไวใ้นถุงพลาสติกที
ปิดมิดชิดเพื
อป้องกนันํ�า  
• ไฟฉาย ไมขี้ด เทียน แบตเตอรี นกหวดี มีด  
• วทิยฟัุงข่าวเล็กๆ ใส่ถ่าน มือถือ  
• อาหารเพียงพอสาํหรับ ๓ วนั ขา้วสุกตากแหง้ อาหารแหง้  

 
   

       

       



ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

ในภาวะภัยพบิัติ เด็กมักเสียชีวติจากโรคหัด ท้องร่วง ปอดอกัเสบ มาเลเรีย การขาดสารอาหาร และ ภาวะแทรกซ้อน

ต่างๆ ที�เกดิกบัทารกแรกเกดิ 

ในศูนยอ์พยพซึ
งมีผูค้นอยูร่วมกนัอยา่งหนาแน่น   การระบาดของโรคต่างๆ เกิดขึ�นไดอ้ยา่งรวดเร็ว   เด็กอายุ ๖ เดือน ถึง ๑๕ 
ปี ที
ไม่มีประวติัการไดรั้บวคัซีนที
ชดัเจน  ควรไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคให้ครบอยา่งเร่งด่วน   โดยเฉพาะอย่างยิ
งวคัซีน
ป้องกันโรคหัด ควรต้องได้รับทันที เพราะโรคหัดจะมีอาการรุนแรงเมื
อเด็กขาดอาหารและมีสุขอนามัยที
ไม่
ดี  นอกจากนั�น  ยงัควรจดัใหมี้บริการการตรวจรักษาโรคอยา่งทั
วถึงโดยเร็ว 
 
ภาวะขาดสารอาหารต่างๆในเด็ก อาจเกิดขึ�นไดง่้าย  เนื
องจากการส่งอาหารช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินเป็นไปดว้ยความลาํบาก 
ภาวะขาดสารอาหารนาํไปสู่การติดเชื�อไดง่้าย  เนื
องจากสภาพร่างกายและภูมิตา้นทานต่างๆ อ่อนแอลง จึงควรสนบัสนุนให้
เด็กที
ยงักินนมแม่ให้ไดกิ้นอยา่งต่อเนื
องต่อไป และหมั
นตรวจสอบวา่อาหารของเด็กที
ประสบภยัพิบติัไดรั้บระหวา่งอยูใ่น
ภาวะฉุกเฉินนั�น มีคุณค่าทางสารอาหารตามความตอ้งการของร่างกายที
เด็กจาํเป็นตอ้งไดรั้บต่อวนัหรือไม่ 
 
เจา้หนา้ที
สาธารณสุขควรไดรั้บการฝึกโดยเร่งด่วน ให้มีความสามารถในการวินิจฉยั  และบาํบดัรักษาภาวะขาดสารอาหาร
ในเด็ก โดยเฉพาะอยา่งยิ
งเด็กที
เริ
มมีนํ�าหนกัลด ผอมลง และมีอาการบวมที
เทา้ หรือขา 
 
หากมีการจดัการสุขาภิบาลไม่ดี ขาดแคลนนํ� าสะอาดสําหรับดื
มและใช ้จะเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคติดเชื�อทางเดิน
อาหาร เช่น อหิวาตกโรค ไดง่้าย  การป้องกนัทาํไดโ้ดย 
 

๓.๑ ลา้งมือบ่อยๆ ดว้ยนํ�าและสบู่ 

๓.๒ จดัเตรียมที
ขบัถ่าย และวธีิกาํจดัอุจจาระอยา่งถูกวธีิ 

๓.๓ จดัเตรียมพื�นที
หอ้งครัว และการเตรียมอาหารอยา่งถูกวธีิ 

๓.๔ เตรียมนํ�าสะอาดใหเ้พียงพอ บาํบดันํ�าโดยการตม้ การกรอง และ การใส่คลอรีน เป็นตน้ 

๓.๕ จดัเตรียมภาชนะเก็บกกันํ�าดื
ม นํ�าใช ้ที
สะอาดและมีฝาปิดมิดชิดใหเ้พียงพอ 

 



ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

โรคระบาดที�รุนแรง อาจกลายเป็นภัยพิบัติได้ ในกรณีของการระบาดของไข้หวัดใหญ่ทั�วโลกพบว่า การแพร่ระบาดของ

เชื1อโรค เกดิขึ1นได้อย่างง่ายดายเมื�อคนอยู่ใกล้ชิดกนั ดังนั1น จึงควรป้องกนัด้วยการแยกผู้ที�สงสัยว่าป่วยไม่ให้เข้าใกล้ชิดผู้อื�น 

 
ผลกระทบของโรคระบาดต่อทั�งบุคคลและสังคมนั�น ขึ�นอยูก่บัความรุนแรงของโรค และการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว และถูก
วธีิของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 
การระบาดของไขห้วดัใหญ่ 2009 ก่อให้เกิดการตื
นกลวัไปทั
วโลก โรคนี� มีความรุนแรงปานกลางแต่มีการระบาดของโรคที

รวดเร็วมาก อนัจะก่อให้เกิดการเพิ
มขึ�นของจาํนวนคนตายอย่างมากในเวลาไม่นาน เป็นชนวนก่อให้เกิดความวุน่วายใน
สังคมจนถึงขั�นสังคมไร้ระเบียบ ไม่สามารถควบคุมการจดัการได ้ เนื
องจาก 
 
๔.๑ ความตกใจกลวัหมู่มาก (mass panic) ความรุนแรงของโรคที
ก่อให้เกิดการตายในหมู่คนใกลชิ้ด จากทั�งญาติ และ

เพื
อนบา้น รวมทั�งข่าวสารที
ไม่ชดัเจน หรือการบอกต่อกนัจนเกิดความเชื
อ หรือขาดความศรัทธาจากข่าวสาร
ภาครัฐ 

๔.๒ ความรู้สึกวา่ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือไดรั้บการดูแลที
ไม่เท่าเทียมกนั โดยเฉพาะอย่างยิ
งเมื
อมีการเสียชีวิต
ของผูใ้กลชิ้ด หรือการปลุกปั
นใหเ้ห็นถึงการใชท้รัพยากรที
แตกต่างกนั ตามการแบ่งชั�นวรรณะ ทั�งนี� เนื
องจากใน
การระบาดใหญ่ และมีคนป่วยอาการหนกั สถานพยาบาลยอ่มมีทรัพยากรไม่เพียงพอ ทั�งดา้นบุคลากร สถานที
 ยา 
อุปกรณ์การแพทย ์และงบประมาณ ในขณะที
ภาคเอกชนยงัสามารถใหก้ารดูแลผูมี้สถานะทางเศรษฐกิจที
ดีได ้

๔.๓ ภาวะขา้วยากหมากแพง ภาคการผลิต และการบริการดา้นอื
น จะไดรั้บผลกระทบรุนแรง ทาํให้อาหาร และ
ผลิตภณัฑ์ต่างๆ มีราคาสูง ผูย้ากไร้ในเมืองใหญ่จะไดรั้บผลกระทบก่อนกลุ่มอื
น กลุ่มที
เสี
ยงต่อการเสียชีวิตจาก
การเป็นไขห้วดัใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่มผูสู้งอายทีุ
มีอายมุากกวา่ ๖๕ ปี หญิงตั�งครรภ ์เด็กอายุนอ้ยกวา่ ๒ ปี และบุคคลที

เป็นโรคหวัใจและหลอดเลือด โรคเลือด โรคตบั โรคไตวายเรื� อรัง โรคเบาหวาน คนที
อว้นมาก หรือโรคที
ทาํให้
ภูมิคุม้กนับกพร่อง อาการของโรค คือ ไข ้ปวดศีรษะ ปวดกลา้มเนื�อ เจ็บคอ อาเจียน และทอ้งเสีย ในรายที
อาการ
รุนแรงอาจก่อใหเ้กิดปอดอกัเสบ หอบเหนื
อย และภาวะหายใจลม้เหลวได ้ 
หากมีการระบาดของไขห้วดัใหญ่ ชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณที
มีคนอาศยัอยูแ่ออดั ตอ้งเตรียมพร้อมมาตรการ
การดูแล ป้องกนัคือ  

• อสม. หรือ อสส. คอยคดักรอง คน้หาผูป่้วย และแนะนาํให้พกัผ่อนอยู่บา้นนาน ๕ วนั ไม่ให้ออกมา
ปะปนกบัผูอื้
น โดยจดัพื�นที
แยกในบา้นให้เป็นส่วนตวั หากจาํเป็นตอ้งมีผูดู้แล ให้จดัผูดู้แลประจาํหนึ
 ง
คน ไม่ควรมีผูดู้แลร่วมหลายคน เพราะทาํใหก้ารควบคุมการสัมผสัโรคเป็นไปไดย้ากขึ�น  

• บุคคลในครอบครัว และในชุมชนที
มีการระบาด ตอ้งใส่หนา้กากอนามยั ลา้งมือบ่อยๆ อาจลา้งมือดว้ย
สบู่และนํ� า หรือใชเ้จลแอลกอฮอล์ ซึ
 งชุมชนสามารถรับการฝึกให้ทาํเองไดอ้ยา่งถูกวิธี เพื
อให้สามารถ
จดัหาไดอ้ยา่งเพียงพอและทนัเวลา  

• ผูป่้วยที
เป็นกลุ่มเสี
ยง เมื
อป่วยไขต้อ้งรีบพบแพทย ์ 
 



• ผูป่้วยที
ป่วยไขแ้ล้วอาการหนักตอ้งรีบพบแพทย ์อาการหนัก คือ มีไขม้ากกว่า ๓๘ องศาเซลเซียส 
ร่วมกบัอาการอยา่งใดอยา่งหนึ
งต่อไปนี�  
- ปวดหวัมาก แมกิ้นยาพาราเซตามอลก็ยงัไม่ดีขึ�นนกั 
- เบื
ออาหารอยา่งมาก ไม่อยากกินอะไรเลย นํ�าก็ไม่อยากดื
ม 
- เหนื
อย อ่อนเพลีย และปวดเมื
อยกลา้มเนื�อมาก 
- ไอแลว้เหนื
อย ไอแลว้เจบ็เฉพาะที
 ไอแลว้เจบ็หนา้อก 
- มีอาการทอ้งเสียหรืออาเจียน  

แต่ถึงแมจ้ะไม่มีอาการร่วม ๑ ใน ๕ สัญญาณอนัตราย แต่ถา้พกัรักษาตวัอยู่ที
บา้น ๒ วนั แลว้อาการยงัไม่ดีขึ�น
แมแ้ต่นอ้ย ก็ตอ้งไปพบแพทยเ์ช่นกนั 
 
โรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ ที
มีการอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มใหญ่ เป็นแหล่งระบาดไดร้วดเร็ว ในกรณีที
การระบาด
รุนแรง ควรปิดสถานศึกษา หากการระบาดยงัไม่รุนแรงควรมีมาตรการดงันี�   

• มีการคดักรองเด็กป่วยตั�งแต่เดินเขา้มา หากพบเห็นเด็กป่วยให้ส่งกลบับา้นทนัที และพกัอยู่บา้นอย่าง
นอ้ย ๕ วนั หรือหากไม่สามารถส่งกลบัไดใ้หมี้หอ้งแยกเด็ก  

• สนบัสนุนการใช้หน้ากากอนามยั ทั�งผูมี้อาการไอ จาม และเด็กทุกรายที
ไม่มีอาการ เพื
อป้องกนัการ
ติดต่อ  

• ลา้งมือบ่อยๆดว้ยนํ�าและสบู่  
ในกรณีที
มีการระบาดรุนแรงให้ทุกคนอยูอ่าศยัแต่ในบา้น ไม่ไปที
สาธารณะโดยไม่จาํเป็น ชุมชนตอ้งมีส่วน
ร่วมกบัรัฐในการควบคุมการแพร่กระจายโรคไขห้วดัใหญ่ โดยตระหนกัวา่  
 
เป็นหนา้ที
ความรับผิดชอบของชุมชนที
มีผูป่้วยที
จะไม่ให้มีการแพร่ระบาดภายในชุมชน และแพร่ระบาดออก
นอกชุมชน  

• ชุมชนตอ้งไม่ตื
นตระหนก กลวัจนเกินเหตุ และไม่มีความเขา้ใจผิดต่อสถานพยาบาลที
ไม่ตรวจเชื�อไวรัส 
และไม่รับผูป่้วยที
อาการไม่หนกัและไม่มีความเสี
ยงไวเ้ป็นผูป่้วยใน โดยมีความรู้ ความเขา้ใจว่าผูป่้วย
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที
ไม่มีความเสี
ยง และมีอาการไม่หนกั ชุมชนสามารถดูแลไดเ้อง ภายหลงัการรับการ
ตรวจจากสถานพยาบาลครั� งแรกแลว้  

• ชุมชนตอ้งสามารถเฝ้าระวงั และดูแลกลุ่มผูป่้วยที
ไม่มีความเสี
ยง และมีอาการไม่หนกัไดเ้อง โดยชุมชน
มีความรู้ ความเขา้ใจ วิธีการดูแล วิธีการควบคุมการแพร่กระจายโรคในครอบครัวและในพื�นที
ของ
ชุมชน  

• ชุมชนมีความสามารถที
จะแยกแยะผูป่้วยที
มีความเสี
ยง ผูป่้วยอาการหนกั เพื
อให้มารับการรักษาใน
สถานพยาบาลไดท้นัท่วงที  

 
 

 



ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

การเลี1ยงลูกด้วยนมแม่มีความสําคัญอย่างยิ�งเมื�อเกดิภัยพบิัติหรือในภาวะฉุกเฉิน เพราะ นมแม่มีสารอาหารครบถ้วน

และมีภูมิคุ้มกนัโรค การเลี1ยงลูกด้วยนมผสมในช่วงนั1น อาจเสี�ยงต่อการปนเปื1 อนของเชื1อโรค 
 
เมื
อเกิดภยัพิบติั เช่น  นํ�าท่วม ทารกและเด็กที
อายตุ ํ
ากวา่ ๕ ปี จะเสี
ยงต่อการเจ็บป่วยเพิ
มขึ�น โดยเฉพาะอยา่งยิ
ง โรคทอ้งร่วง
และการติดเชื�อต่างๆ ซึ
 งอาจจะรุนแรงถึงขั�นเสียชีวติได ้
 

๕.๑ วิธีที
ดีที
สุดในการลดความเสี
ยงต่อการเจ็บป่วยของทารกในช่วงสถานการณ์วิกฤต คือการให้ทารกไดกิ้นนมแม่ 
เพราะนมแม่มีสารอาหารที
ครบถว้นที
สุดที
ทารกตอ้งการ คุณสมบติัดา้นภูมิคุม้กนัโรค สามารถช่วยป้องกนัการ
ติดเชื�อต่างๆได ้ ดงันั�น จึงควรส่งเสริมให้ทารกไดรั้บนมแม่อยา่งเดียวจนครบอายุ ๖ เดือน โดยไม่ตอ้งให้อาหาร
อื
นหรือนํ�าเปล่าเลย  และควรส่งเสริมใหแ้ม่ใหน้มลูกต่อจนลูกอาย ุ๒ ขวบหรือนานกวา่นั�น ทารกที
อายุมากกวา่ ๖ 
เดือนควรไดรั้บอาหารเสริมควบคู่กบันมแม่ไปดว้ย 
 
สมาชิกในครอบครัว มารดา  รวมทั�งเจา้หนา้ที
ที
ปฏิบติังานในภาวะฉุกเฉิน มีส่วนสาํคญัในการให้ความรู้  กระตุน้ 
สนบัสนุนให้แม่เลี� ยงลูกดว้ยนมแม่ ในช่วง ๖ เดือนแรก  โดยเฉพาะอย่างยิ
งในภาวะฉุกเฉิน  ซึ
 งแม่อาจะเกิด
ความเครียดหรือกงัวล ส่งผลใหไ้ม่ประสบความสาํเร็จในการใหน้มแม่ ดงันั�น จึงควรตอ้งใหก้ารดูแลเป็นพิเศษ 

 
ในศูนยพ์กัพิง ควรจดัพื�นที
พิเศษให้หญิงตั�งครรภแ์ละหญิงให้นมบุตร เพื
อสร้างความเป็นส่วนตวัและผอ่นคลาย 
ควรมีพยาบาลหรือเจา้หนา้ที
สาธารณสุขดูแลอยา่งใกลชิ้ด 
 

๕.๒ การเลี�ยงลูกดว้ยนมผสมมีความเสี
ยง ทาํใหลู้กทอ้งเสียหรือติดเชื�อไดง่้าย เพราะนํ�าดื
มและนํ�าใชใ้นสถานการณ์นั�น
อาจไม่สะอาดเพียงพอ มีเชื�อโรคและแบคทีเรียปนเปื� อนในแหล่งนํ� า การตม้นํ� าทาํไดย้าก  เนื
องจากขาดอุปกรณ์
หุงตม้และเชื�อเพลิง จึงมีความเป็นไปไดสู้งที
ทารกจะไดรั้บเชื�อต่างๆจากนํ� าที
ใชผ้สมนมผง หรือจากขวดนมและ
จุกนมที
ลา้งไม่สะอาด 
 
หากจาํเป็นตอ้งใหน้มผสมแก่เด็ก เช่น กรณีที
เด็กไดรั้บนมผสมมาตั�งแต่ก่อนเกิดภยัพิบติัอยูแ่ลว้ แม่บาดเจ็บ หรือ
พลดัหลงจากแม่ ฯลฯ ตอ้งระมดัระวงัเรื
องความสะอาดของภาชนะ และนํ� า ใชถ้ว้ยเล็กๆ หรือชอ้นป้อนนมแทน
การใชข้วดนม ถา้ทารกมีอาการทอ้งเสีย ใหรี้บไปพบเจา้หนา้ที
สาธารณสุข หรือแพทย ์
 

๕.๓ หากในพื�นที
ประสบภยัมีความตอ้งการใชน้มผสม โรงพยาบาลหรือหน่วยงานสาธารณสุขจะตอ้งจดัหานมผสม
ให ้ควรหลีกเลี
ยงการรับบริจาคนมผง ไม่วา่จะเป็นจากบริษทันมหรือจากประชาชนทั
วไป 
 
ก่อนแจกนมผสมใหก้บัแม่ที
ประสบภยั จะตอ้งมีการประเมินตรวจสอบทุกครั� งวา่ แม่ของเด็กยงัสามารถให้นมแม่
ไดอ้ยู่หรือไม่ ครอบครัวนั�นสามารถเตรียมนมผสมไดอ้ย่างปลอดภยัหรือไม่ และเด็กมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง
หรือไม่ ไม่ควรแจกจ่ายนมผสมโดยไม่มีการควบคุม 



ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

  รัฐ องค์กรที�ทาํงานช่วยเหลอืเมื�อเกดิภัยพบิัติ และชุมชนต้องช่วยปกป้องคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยจากความรุนแรง ที�

อาจเกดิขึ1นได้ภายหลงัภาวะภัยพบิัติ 

 
เด็กทั�งชายและหญิง  จาํเป็นตอ้งไดรั้บการคุม้ครองเมื
อเกิดภยัพิบติัหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื
องจากภาวะฉุกเฉินทาํให้มีคน
จาํนวนมากมาอยูร่วมกนั เกิดความตึงเครียด สับสน ประกอบกบัระบบความปลอดภยัในศูนยอ์พยพที
มีความหละหลวม ทาํ
ใหอ้าจจะเกิดความรุนแรงได ้เช่น การทาํร้ายร่างกาย การบาดเจ็บเนื
องจากตอ้งแยง่ทรัพยากรที
จาํกดั การละเมิดทางเพศ การ
ลกัพาตวั การข่มขู่ เป็นตน้ นอกจากนี�  ความรุนแรงภายในครอบครัว โรงเรียน และความรุนแรงระหว่างเด็กดว้ยกนัเอง 
อาจจะเกิดขึ�นบ่อยครั� งดว้ย 
  
ในสถานการณ์ต่อสู้ระหวา่งกลุ่มต่างๆ เด็กตอ้งไดรั้บการคุม้ครอง ไม่ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร บงัคบัให้ใชอ้าวุธ หรือใชเ้ป็น
เครื
องมือในการสู้รบ 
  
เด็กและครอบครัวตอ้งสามารถรายงานต่อผูมี้อาํนาจหากถูกละเมิดสิทธิ การละเมิดสิทธิเด็กอยา่งรุนแรงระหวา่งภาวะฉุกเฉิน 
เช่น การฆ่า การใชเ้ด็กเป็นทหาร การกระทาํรุนแรงทางเพศ และการลกัพาตวัเด็ก จาํเป็นตอ้งถูกรายงานต่อองคก์รนานาชาติ 
นอกจากนี�  ไม่ควรแสวงหาผลประโยชน์จากเรื
องราวหรือรูปภาพของเด็กที
ประสบภยั 
 
 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

ในภาวะที�เกิดภัยพิบัติ หรือมีความขัดแย้งในสังคมอย่างรุนแรง เด็กควรได้รับการดูแลจากพ่อแม่ หรือผู้ใหญ่ที�เด็ก

คุ้นเคย เพื�อช่วยให้เด็กรู้สึกมั�นคงปลอดภัย มีความต่อเนื�อง และปรับตัวได้ดีขึ1น หากพบเด็กที�พลัดหลงจากครอบครัว ควร

รีบให้ความช่วยเหลอืนําเด็กส่งครอบครัวให้เร็วที�สุด 

ในขณะที
เกิดภาวะวกิฤตหรือภาวะฉุกเฉิน เป็นหนา้ที
ของรัฐบาล หน่วยงานที
รับผิดชอบ หรือสหประชาชาติ  (ในกรณีที
ไม่
มีรัฐบาล) ที
ตอ้งคุม้ครองไม่ใหเ้ด็กถูกแยกจากพอ่แม่หรือผูดู้แลเด็ก ถา้มีการพลดัพรากเกิดขึ�น เป็นหนา้ที
ของรัฐบาลที
จะตอ้ง
รับผดิชอบในการคุม้ครองเด็ก   และตอ้งพยายามสืบหา และนาํเด็กกลบัสู่ครอบครัวเดิมของเขาเหล่านั�น ระหวา่งนี� เด็กตอ้งมี
ผูดู้แลที
สามารถสร้างความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัเด็กไดช้ั
วคราว   หากเป็นไปไดผู้ดู้แลชั
วคราวนี�   ตอ้งเป็นครอบครัวที
อยูใ่น
ชุมชนเดียวกนักบัเด็ก จนกวา่ผูป้กครองหรือญาติของเด็กจะมารับ หรือเด็กไดรั้บการจดัใหอ้ยูก่บัครอบครัวอุปถมัภช์ั
วคราว 

หากเด็กตอ้งอยูก่บัครอบครัวทดแทนเป็นการชั
วคราว หน่วยงานที
รับผิดชอบจะตอ้งติดตามความเป็นอยู่ของเด็ก เพื
อให้
มั
นใจวา่เด็กไดรั้บการดูแล 

เด็กที
พลดัพรากจากพ่อแม่ในภาวะฉุกเฉิน ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือในการสืบคน้พ่อแม่ ผูดู้แล หรือญาติที
ใกลชิ้ดของเด็ก
อย่างเต็มที
  ก่อนที
จะตดัสินว่าเป็นเด็กกาํพร้า และหาครอบครัวทดแทนให้ ครอบครัวทดแทนที
ดีที
สุดคือญาติ หรือ
ครอบครัวที
มาจากชุมชนเดิมที
เด็กอยู ่หรืออยา่งนอ้ยเป็นชุมชนที
มีวฒันธรรม ความเป็นอยู ่และภาษาที
ใกลเ้คียงกบัเด็ก เด็ก



ที
ตอ้งไปอยู่กบัครอบครัวที
มีความแตกต่างทางวฒันธรรมอาจเกิดความเครียด และยากลาํบากในการเรียนรู้ภาษาใหม่ได ้
สถานสงเคราะห์เด็กหรือสถานรับเลี�ยงเด็กกาํพร้า ควรเป็นทางเลือกชั
วคราวและทางเลือกสุดทา้ยเท่านั�น 
 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

  ภยัพบิัตนิานาชนิด ทาํให้เดก็เกดิความตื�นตกใจ หวาดกลวั และโกรธแค้น เมื�อเกดิเหตุการณ์วกิฤต ิเดก็ควร

ได้รับความสนใจเป็นพเิศษ ควรให้ความรัก ความเอาใจใส่มากขึ1น และเปิดโอกาสให้เดก็ได้แสดง และระบาย

ความรู้สึกอย่างเหมาะสมตามวยั 

 

เมื
อคนในครอบครัว  บา้นที
อยูอ่าศยั หรือสิ
งของที
เด็กรักคุน้เคยตอ้งสูญหายหรือถูกทาํลาย  เด็กจะมีความรู้สึกหวาดกลวั 
โดยเฉพาะอยา่งยิ
งหากพอ่แม่ไม่ไดใ้หค้วามสนใจในความรู้สึกที
เกิดขึ�น 
 
ในภาวะฉุกเฉิน พ่อแม่อาจจะพบความลาํบากในการทาํให้เด็กรู้สึกอบอุ่นและปลอดภยั เด็กจะมีความเครียดสูงได ้และเป็น
เรื
 องปกติที
เด็กเหล่านี� จะแสดงปฏิกิริยาจากความเครียด   หรือมีปัญหาทางพฤติกรรมจากประสบการณ์ที
ไม่ดีที
เขา
ไดรั้บ  เช่น การต่อสู้  ความเจ็บปวด  หรือความรุนแรง   เด็กบางคนจะมีความรู้สึกถดถอย บางคนกา้วร้าว บางคนอาจดู
เหมือนวา่สามารถปรับตวัและควบคุมความรู้สึกได ้แต่ยงัซ่อนความรู้สึกต่างๆเอาไว ้
 
หลกัการดูแลเด็กหลงัจากเกิดภยัพิบติั มีดงันี�  
 
๘.๑ ใหเ้ด็กไดด้าํเนินกิจวตัรประจาํวนัเดิมใหไ้ดม้ากที
สุด เช่น ไปโรงเรียน กินอาหาร หรือการหลบันอน 

๘.๒ ให้เด็กไดร่้วมกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ที
ไม่รุนแรง เช่น กิจกรรมกลุ่ม การเล่นกีฬา การวาดรูป หรือการเล่น
ตุก๊ตาจาํลอง  จะมีส่วนช่วยใหเ้ด็กไดร้ะบายความคิด ความรู้สึกที
ซ่อนเร้นภายในออกมา 

๘.๓ เด็กตอ้งไดรั้บการช่วยให้สามารถพูดระบายประสบการณ์ความรุนแรงที
ซ่อนเร้นภายในจิตใจออกมาให้ได ้อยา่ง
ค่อยเป็นค่อยไป ไม่บงัคบั 

๘.๔ เด็กอายุ ๓-๖ ปี จะมีความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที
เกิดขึ�น ทาํให้เด็กรู้สึกละอายใจ เด็ก
เหล่านี�ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ 

๘.๕ เด็กตอ้งไดรั้บการดูแลอยา่งสมํ
าเสมอ ผูดู้แลตอ้งไม่ใชอ้ารมณ์รุนแรงกบัเด็ก ตอ้งไม่ใชว้ิธีการดุด่ารุนแรง หรือทาํ
โทษ หากคนที
เด็กเริ
มให้ความคุน้เคยมีอนัจะตอ้งแยกจากเด็ก จะตอ้งบอกเด็กล่วงหนา้ และบอกให้เด็กรู้วา่ผูใ้ด
จะดูแลแทน และนานเพียงไรจึงจะกลบัมา 



๘.๖ วยัรุ่นสามารถทาํความเขา้ใจภาวะภยัพิบติั ภาวะสงคราม ความขดัแยง้ทางสังคมเป็นอยา่งดี อาจมีความรู้สึกที

ตนเองตอ้งรับผดิชอบ และมีความละอายที
ตนเองไม่สามารถป้องกนัได ้ก่อใหเ้กิดความรู้สึกซึมเศร้า ถดถอย หรือ
บางคนจะกา้วร้าว ใชส้ารเสพติด จึงควรเอาใจใส่ สอบถามความรู้สึก และทาํใหรู้้สึกวา่เขามีที
ปรึกษา 

๘.๗ เด็กที
มีความเครียดวติกกงัวลสูง หรือเป็นอยูน่าน ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษจากผูใ้หค้าํปรึกษา 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

  เด็กมีสิทธิที�จะได้รับการศึกษาในสถานที�ที�ปลอดภัย มีการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที�เหมาะสมกบัเด็ก เพื�อช่วย

ฟื1 นฟูสภาพจิตใจเด็กให้กลบัสู่ภาวะปกต ิและจัดให้มีระบบการศึกษาที�ต่อเนื�องสําหรับเด็กให้เร็วที�สุด 

 
การช่วยเหลือให้เด็กสามารถกลบัมาใช้ชีวิตให้เหมือนเดิมให้เร็วที
สุด  จะช่วยรักษาภาวะความเครียดของเด็กไดดี้ที
สุด 
สามารถทาํไดด้งันี�  
 
๙.๑ จดัใหมี้สถานที
ที
ปลอดภยัสาํหรับการเรียนรู้และการเล่นของเด็ก เพื
อใหเ้ด็กสามารถใชชี้วติคลา้ยกบัชีวติปกติเดิม 

๙.๒ คน้หาเด็กที
มีความเสี
ยงสูง ไดแ้ก่ เด็กที
มีความเครียดสูง เด็กที
มีการสูญเสียผูป้กครอง และให้ความช่วยเหลือเพื
อ
ฟื� นฟูจิตใจ 

๙.๓ จดักิจกรรมการเรียนรู้ การอ่านเขียนตามวยั 

๙.๔ จดัการเรียนรู้ เรื
องการดูแลสุขอนามยั เรื
องภยัที
เกิดขึ�น และการป้องกนัในอนาคต เรื
องความเสี
ยงและการดูแล
ตวัเองใหป้ลอดภยั 

๙.๕ จดักิจกรรมการเล่นสนุกสนานให้เด็ก นอกเหนือจากเวลาเรียน  เพื
อฟื� นฟูสภาพจิตใจเด็ก ทั�งกีฬา ดนตรี ศิลปะ 
ของเล่น หุ่นมือ และการเล่นรูปแบบอื
นๆ สามารถใชศิ้ลปะกบัเด็กเล็ก เพื
อให้เขาแสดงความรู้สึกต่างๆออกมาได ้
และปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ที
เกิดขึ�น 

๙.๖ วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของเด็กกบัครอบครัว ช่วยเหลือ และแกไ้ขปัญหาของผูป้กครองเพื
อลดความเสี
ยงต่อการ
เลี�ยงดูที
ไม่เหมาะสม เมื
อผูป้กครองประสบปัญหาในการใชชี้วติ 

๙.๗ สนบัสนุนใหเ้ด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจดัการศูนยอ์พยพ ทั�งการวิเคราะห์ปัญหาและการแสดงความเห็น
ในการแกไ้ขปัญหา เพื
อสร้างความรู้สึกที
ดีต่อการแกไ้ขปัญหา ไม่ทอ้ถอยต่อปัญหาที
เกิดขึ�น รวมทั�งความภูมิใจ
ในบทบาทของตน 

๙.๘ ครูที
ทาํงานกับเด็กที
ประสบภยั ควรได้รับการสนับสนุนและอบรมให้เข้าใจและสามารถตอบสนองต่อ
ประสบการณ์ การสูญเสีย และความรู้สึกต่างๆของเด็กและของตนเองได ้ครูควรทราบวิธีที
จะให้การสนบัสนุน
ดา้นจิตใจใหแ้ก่เด็ก และสอนใหค้รอบครัวทาํดว้ยได ้

 



ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

  กบัระเบิด และลูกระเบิดที�ยังไม่ระเบิดเป็นอันตรายร้ายแรง เด็กต้องได้รับการสอนให้ระมัดระวัง ไม่เล่น ไม่แตะ

ต้อง ไม่เหยียบวัตถุ หรือสิ�งของที�ไม่รู้จัก เด็กและครอบครัวต้องได้รับการจัดสรรพื1นที�อยู่อาศัยที�ปลอดภัยจากกับระเบิด 

ชุมชนต้องจัดเตรียมพื1นที�ที�ปลอดภัยให้แก่เด็กสําหรับเล่นและทาํกจิกรรม  

   

กบัระเบิดมีหลายรูปแบบ อาจฝังในดิน หรือใตพ้ื�นหญา้ บางครั� งมีสนิมขึ�นจนแยกไดย้ากดว้ยสายตา พื�นที
ที
เคยมีการต่อสู้มี
ความเสี
ยงสูง ควรมีป้ายเตือนดว้ยสัญลกัษณ์ที
ชดัเจน เช่น รูปหวักะโหลกและกระดูกไขว ้ และมีการกาํหนดขอบเขตอยา่ง
ชดัเจน เพื
อใหป้ระชาชนหลีกเลี
ยงได ้ 
 
เด็กตอ้งไดรั้บการสอนไม่ให้เล่น หรือแตะตอ้งวตัถุแปลกปลอมที
ไม่รู้จกั ไม่ให้เหยียบหรือเดินขา้มวสัดุที
สงสัยวา่อาจเป็น
ระเบิด 
 
หากระหวา่งการเดินพบกบัระเบิด ให้รู้วา่อาจมีกบัระเบิดอีกหลายชิ�นรอบๆ ตวั ควรเดินออกห่างพื�นที
นั�นโดยเดินกลบับน
รอยเทา้เดิม หรือร้องขอความช่วยเหลือ เมื
อเกิดการบาดเจบ็จากการเหยยีบกบัระเบิด 
 

๑๐.๑ หา้มเลือดโดยการกดบาดแผลดว้ยผา้สะอาด 

๑๐.๒ หากไม่สามารถหยุดการไหลของเลือดได ้ ให้ใชเ้ศษผา้มดัรอบขาเหนือแผลโดยให้ใกลบ้าดแผลมากที
สุด หาก
ระยะเวลาของการนาํส่งมากกวา่ 1 ชั
วโมงแลว้ ใหค้ลายผา้ที
รัดเหนือแผลไวทุ้กชั
วโมง 

๑๐.๓ ในกรณีที
หายใจไดแ้ต่หมดสติ ใหจ้บันอนตะแคงขา้ง เพื
อป้องกนัภาวะลิ�นตกกดทางเดินหายใจ 

 


