พรอมรับมือภาวะฉุกเฉินและภัยพิบตั ิ
ในภาวะที เกิ ดภัยพิบตั ิ ทังภัยธรรมชาติ โรคระบาด ภัยจากการก่ อการร้ าย หรื อภัยสงคราม ทําให้
ครอบครัวและเด็กต้องตกอยูใ่ นความเสี ยงต่อความเสื อมถอยของสุ ขภาพ โดยเฉพาะปั ญหาการเจ็บป่ วย การบาดเจ็บ การขาด
สารอาหาร และการถูกกระทําความรุ นแรง หากครอบครัวและชุมชนได้รับรู ้ขอ้ มูลและการสนับสนุ นทีดี ครอบครัวและ
ชุมชนจะสามารถวางแผนเตรี ยมรับภัยในภาวะฉุ กเฉิ นได้ ซึงจะทําให้ลดความเสี ยงต่อปั ญหาทางสุ ขภาพทีอาจจะเกิดขึน
เด็กและผูห้ ญิง มักเป็ นกลุ่มเสี ยงสู งทีจะได้รับผลกระทบจากภาวะฉุ กเฉิ น โดยประมาณทัวโลกมีผลู ้ ีภัยจากภาวะสงครามและ
ความรุ นแรงราว ๒๖ ล้านคน และมีประชาชนที ต้องอพยพเคลื อนย้ายถิ นฐานอี กประมาณ ๕๐ ล้านคนจากภัยพิบตั ิ เช่ น
แผ่นดินไหว นําท่วม สึ นามิ ไฟไหม้ ภัยสงคราม และการอพยพจากการต่อสู ้ ภาวะโลกร้อนอาจเป็ นสาเหตุให้ปัญหานีขยาย
เพิมมากขึนในอนาคตอันใกล้นี
การอพยพลีภัยทําให้ครอบครัวต้องตกอยูใ่ นภาวะยากลําบากในการอยูอ่ าศัย และการหยุดชะงักของกลไกการสนับสนุ นทาง
สังคม ซึ งอาจนําไปสู่ การเสื อมสลายของครอบครัว เกิ ดการแยกจากไม่ว่าจะเป็ นการสู ญเสี ยชี วิตของบุคคลในครอบครัว
หรื อการหย่าร้ าง เกิ ดความยากจน เด็กเป็ นกลุ่มเสี ยงซึ งอาจตกเป็ นเหยือการถูกทารุ ณกรรม การทอดทิง หรื อถูกนําไปใช้
ประโยชน์เพือหารายได้ให้กบั ครอบครัว
ภัยพิบตั ิทาํ ให้เด็กต้องตกอยู่ในความเสี ยงต่อการเจ็บป่ วย การบาดเจ็บ และการขาดสารอาหาร ขณะเดียวกันระบบบริ การ
สุ ขภาพจะไม่เพียงพอ และเข้าถึ งได้ยากขึน เกิ ดความขาดแคลนอาหาร และนํา ขาดแคลนระบบสุ ขาภิบาลที ดี ระบบ
การศึกษาในพืนทีทีเกิดเหตุเกิดการหยุดชะงัก อันเนืองจากการพังทลายของโรงเรี ยน อุปกรณ์การเรี ยน รวมทังการขาดแคลน
ครู ผสู ้ อนในภาวะสงคราม หรื อการก่อการร้าย เด็กและผูห้ ญิงมักตกเป็ นเป้ าในการถูกจับเป็ นตัวประกัน เพือการต่อรอง หรื อ
ถูกทารุ ณกรรมทังทางร่ างกาย และทางเพศ
ภัยโรคระบาดนัน อาจเกิดตามหลังภาวะภัยพิบตั ิต่างๆ หรื อเป็ นเหตุให้เกิดภัยพิบตั ิได้เอง เช่น การระบาดของไข้หวัดใหญ่ทวั
โลกทีผ่านมา ซึ งเด็กทีมีอายุนอ้ ยกว่า ๒ ปี และหญิงตังครรภ์เป็ นกลุ่มเสี ยงทีสําคัญ
เด็กและครอบครัวมีสิทธิ ทีจะได้รับการปกป้ องจากภัยพิบตั ิ มีสิทธิ ทีจะได้รับข้อมูลทีถูกต้อง รวมทังได้รับการสนับสนุ นให้มี
ความสามารถในการเตรี ยมรับภัยต่างๆ

ข้ อมูลสนับสนุน
ในภาวะภัยพิบตั ิและฉุ กเฉิ น เด็กยังคงมีสิทธิ ทีจะได้รับการดูแลจากสังคมไม่แตกต่างจากในภาวะปกติ ไม่วา่
จะเป็ นภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ โรคระบาด ภัยจากการก่อการร้าย หรื อภัยสงคราม
เด็ก ครอบครัว โรงเรี ยน และชุ มชน ต้องมีการวางแผนรับมือกับภัยพิบตั ิล่วงหน้า ต้องซักซ้อมความเข้าใจ
ตรวจสอบระบบการเตือนภัย และการเตรี ยมพร้อมเพือรองรับภัยพิบตั ิอย่างสมําเสมอ
ในภาวะภัย พิ บ ตั ิ เด็ก มักเสี ย ชี วิตจากโรคหัด ท้องร่ วง ปอดอักเสบ มาเลเรี ย การขาดสารอาหาร และ
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ทีเกิดกับทารกแรกเกิด
โรคระบาดทีรุ นแรง อาจกลายเป็ นภัยพิบตั ิได้ ในกรณี ของการระบาดของไข้หวัดใหญ่ทวโลกพบว่
ั
า การแพร่
ระบาดของเชือโรค เกิดขึนได้อย่างง่ายดายเมือคนอยูใ่ กล้ชิดกัน ดังนัน จึงควรป้ องกันด้วยการแยกผูท้ ีสงสัย
ว่าป่ วยไม่ให้เข้าใกล้ชิดผูอ้ ืน
การเลียงลูกด้วยนมแม่มีความสําคัญอย่างยิงเมือเกิดภัยพิบตั ิหรื อในภาวะฉุ กเฉิ น เพราะ นมแม่มีสารอาหาร
ครบถ้วนและมีภูมิคุม้ กันโรค การเลียงลูกด้วยนมผสมในช่วงนัน อาจเสี ยงต่อการปนเปื อนของเชือโรค
รัฐ องค์กรทีทํางานช่วยเหลือเมือเกิดภัยพิบตั ิ และชุ มชนต้องช่วยปกป้ องคุม้ ครองเด็กให้ปลอดภัยจากความ
รุ นแรง ทีอาจเกิดขึนได้ภายหลังภาวะภัยพิบตั ิ
ในภาวะทีเกิดภัยพิบตั ิ หรื อมีความขัดแย้งในสังคมอย่างรุ นแรง เด็กควรได้รับการดูแลจากพ่อแม่ หรื อผูใ้ หญ่
ทีเด็กคุน้ เคย เพือช่วยให้เด็กรู ้สึกมันคงปลอดภัย มีความต่อเนื อง และปรับตัวได้ดีขึน หากพบเด็กทีพลัดหลง
จากครอบครัว ควรรี บให้ความช่วยเหลือนําเด็กส่ งครอบครัวให้เร็ วทีสุ ด
ภัยพิบตั ินานาชนิ ด ทําให้เด็กเกิดความตืนตกใจ หวาดกลัว และโกรธแค้น เมือเกิดเหตุการณ์วิกฤติ เด็กควร
ได้รับความสนใจเป็ นพิเศษ ควรให้ความรัก ความเอาใจใส่ มากขึน และเปิ ดโอกาสให้เด็กได้แสดง และ
ระบายความรู ้สึกอย่างเหมาะสมตามวัย
เด็กมีสิทธิ ทีจะได้รับการศึกษาในสถานทีทีปลอดภัย มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีเหมาะสมกับเด็ก
เพือช่วยฟื นฟูสภาพจิตใจเด็กให้กลับสู่ ภาวะปกติ และจัดให้มีระบบการศึกษาทีต่อเนื องสําหรับเด็กให้เร็ ว
ทีสุ ด
กับระเบิด และลูกระเบิดทียังไม่ระเบิดเป็ นอันตรายร้ายแรง เด็กต้องได้รับการสอนให้ระมัดระวัง ไม่เล่น ไม่
แตะต้อง ไม่เหยียบวัตถุ หรื อสิ งของที ไม่รู้จกั เด็กและครอบครั วต้องได้รับการจัดสรรพืนทีอยู่อาศัยที
ปลอดภัยจากกับระเบิด ชุมชนต้องจัดเตรี ยมพืนทีทีปลอดภัยให้แก่เด็กสําหรับเล่นและทํากิจกรรม

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที :
ในภาวะภัยพิบัติและฉุ กเฉิน เด็กยังคงมีสิทธิทจะได้
ี รับการดูแลจากสั งคมไม่ แตกต่ างจากในภาวะปกติ ไม่ ว่าจะเป็ น
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด ภัยจากการก่ อการร้ าย หรือภัยสงคราม
การทํางานช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิหรื อภาวะฉุ กเฉิ น ต้องคํานึ งถึงสิ ทธิ ของเด็ก สตรี คนพิการ และผูส้ ู งอายุ เช่นเดียวกับ
ในภาวะปกติ และคํานึงถึงความต้องการเฉพาะของกลุ่มเด็ก ผูห้ ญิง ผูพ้ ิการ และผูส้ ู งอายุในการดําเนินการช่วยเหลือ เช่น การ
ช่วยเหลือเด็กทีพลัดหลงจากพ่อแม่ การเข้าถึงบริ การและสาธารณู ปโภคต่างๆได้อย่างเท่าเทียม ความเป็ นส่ วนตัวของผูห้ ญิง
ในบางกิจวัตร เป็ นต้น
๑.๑ เมือมีภยั พิบตั ิหรื อภาวะฉุ กเฉิ นเกิดขึนในประเทศ รัฐบาลมีหน้าทีหลักในการปกป้ องคุม้ ครองเด็ก และช่วยเหลือเด็ก
และครอบครัว นอกจากนี องค์กรนานาชาติ ยงั มี หน้าที เข้าช่ วยเหลื อเพือให้มนใจว่
ั
าเด็ก ครอบครัว และกลุ่ ม
เปราะบางต่างๆได้รับการช่วยเหลือ
๑.๒ เจ้าหน้าทีผูท้ าํ งานเพือช่วยเหลือประชาชนทีได้รับผลกระทบจากการสู ้รบหรื อภัยสงคราม ต้องได้รับการปกป้ องจาก
การถูกทําร้ายจากทังสองฝ่ าย
๑.๓ เจ้าหน้าทีบรรเทาทุกข์ ทีช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยหรื อทํางานในศูนย์อพยพ ต้องไม่เป็ นผูก้ ระทําการใดเป็ นการละเมิด
สิ ทธิ เอง เช่น การล่วงละเมิดทางเพศ การกระทําความรุ นแรง จะต้องมีการวางระบบการทํางาน มิให้มีโอกาสในการ
ละเมิดสิ ทธิ ผอู ้ พยพ มีระบบตรวจสอบ และรายงานความประพฤติของผูท้ าํ งานด้วย
๑.๔ ในกรณี ภยั สงคราม กองกําลังสู ้รบต้องอนุ ญาตให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที และต้องไม่ใช้พืนที
ศูนย์อพยพเป็ นทีตัง หรื อเป็ นประโยชน์ต่อยุทธศาสตร์ ทางการทหาร
๑.๕ เมือเหตุการณ์ภยั พิบตั ิหรื อภัยสงครามสงบลง ผูอ้ พยพต้องได้รับการช่ วยเหลื อให้เดิ นทางกลับถินของตนเองอย่าง
ปลอดภัย

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

เด็ก ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ต้ องมีการวางแผนรับมือกับภัยพิบัตลิ ่ วงหน้ า ต้ องซักซ้ อมความเข้ าใจ
ตรวจสอบระบบการเตือนภัย และการเตรียมพร้ อมเพือรองรับภัยพิบัตอิ ย่ างสมําเสมอ
๒.๑ ทุกครอบครัวและชุมชนต้องมีความรู ้วา่ ในพืนทีอยูอ่ าศัยของตนเองนัน มีความเสี ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิชนิ ดใด เช่น นํา
ท่วม แผ่นดินไหว เป็ นต้น และจะต้องรู ้วา่ จะป้ องกันอย่างไร หรื อจะช่วยเหลือตนเองและผูอ้ ืนอย่างไรเมือเกิดภัยพิบตั ิ

๒.๒ ควรมีการทําแผนความเสี ยงและเตรี ยมพร้อมรับมือต่อภัยพิบตั ิของชุ มชน โดยประชาชนในชุ มชนต้องมีส่วนร่ วมให้
มากทีสุ ดในการจัดทํา ต้องมีการทําแผนทีจุดเสี ยง และจุดปลอดภัยให้ชดั เจน แผนต้องคํานึ งถึงกลุ่มเปราะบางได้แก่
กลุ่มเด็ก ผูห้ ญิง ผูพ้ ิการ และผูส้ ู งอายุ และต้องมีการเผยแพร่ แผนนีให้ประชาชนรับทราบทัวกัน
๒.๓ ชุมชนต้องสร้างระบบเตือนภัยชุมชน โดยใช้สัญญาณต่างๆ รวมทังสร้างระบบการกูภ้ ยั ชุ มชน และเตรี ยมอุปกรณ์แบบ
ต่างๆทีจําเป็ นในการกูภ้ ยั นอกจากนัน อาสาสมัครกูภ้ ยั กูช้ ีพของชุมชนจะต้องได้รับการฝึ กฝนเพิมพูนความรู ้อยูเ่ สมอ
๒.๔ ชุมชนจะต้องวางแผนร่ วมกับเจ้าหน้าทีด้านรักษาพยาบาลและสาธารณสุ ขในพืนที เพือมันใจว่า เจ้าหน้าทีรู ้และเข้าใจ
แผนของชุ มชน และมีความพร้อมในการรับภัยพิบตั ิตลอดเวลา รวมทังเมือเกิดภัยพิบตั ิแล้ว ยังคงสามารถให้บริ การ
ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขได้อย่างต่อเนือง
๒.๕ ชุ มชนและครอบครัว ต้องมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการศูนย์อพยพ มีการแบ่งหน้าทีและทดแทนกันได้ มีการ
วางแผน บทบาท หน้าทีของแต่ละครอบครัว
๒.๖ โรงเรี ยน และโรงพยาบาลควรตังอยูใ่ นสถานทีทีปลอดภัยจากภัยพิบตั ิมากทีสุ ด มีการวางแผนและซักซ้อมตามแผน
อย่างสมําเสมอ มีการฝึ กอบรมนักเรี ยน ครู และเจ้าหน้าทีต่างๆ มีระบบเตือนภัย และประเมินขีดความสามารถในการ
กูภ้ ยั เบืองต้นของตนเอง
๒.๗ ทุกครอบครัวและเด็กต้องได้รับทราบถึงแผนป้ องกันภัยชุ มชน ได้รับการอบรมและฝึ กซ้อมแผน รู ้ความหมายของ
สัญญาณเตื อนภัยแบบต่างๆ ของระบบเตือนภัยชุ มชน และวางแผนเตรี ยมพร้ อมสําหรับครอบครัว โดยทุกคนใน
ครอบครัว และเด็กมีส่วนร่ วม
๒.๘ ครอบครั วควรฝึ กให้เด็ กจําชื อตนเอง ชื อผูป้ กครองและญาติ ต้องรู ้ ที ตังของสถานที ต่ างๆ ในชุ มชน ซึ งจะเป็ น
ประโยชน์ในกรณี ทีมีการพลัดพราก
๒.๙ มีการเตรี ยมกระเป๋ าครอบครัว ซึ งสามารถหยิบได้อย่างรวดเร็ วเมือเกิดภัย กระเป๋ าครอบครัวต้องมีอุปกรณ์ สิ งของดังนี
• นําดืม เพียงพอสําหรับ ๓ วัน ปริ มาณ ๓ ลิตรต่อวัน ต่อคน
• ยารักษาโรค ยาประจําตัว ยาทําแผล เครื องมือปฐมพยาบาล
• เงิ น และเอกสารสําคัญ เช่ น สําเนาบัตรประจําตัว สู ติบต
ั ร ทะเบียนบ้าน รู ปถ่ายครอบครัวทีมีชือทีอยู่ทุกคน
ด้านหลัง โดยเก็บไว้ในถุงพลาสติกทีปิ ดมิดชิดเพือป้ องกันนํา
• ไฟฉาย ไม้ขีด เทียน แบตเตอรี นกหวีด มีด
• วิทยุฟังข่าวเล็กๆ ใส่ ถ่าน มือถือ
• อาหารเพียงพอสําหรับ ๓ วัน ข้าวสุ กตากแห้ง อาหารแห้ง

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที :
ในภาวะภัยพิบัติ เด็กมักเสี ยชี วติ จากโรคหัด ท้ องร่ วง ปอดอักเสบ มาเลเรี ย การขาดสารอาหาร และ ภาวะแทรกซ้ อน
ต่ างๆ ทีเกิดกับทารกแรกเกิด
ในศูนย์อพยพซึ งมีผคู ้ นอยูร่ วมกันอย่างหนาแน่น การระบาดของโรคต่างๆ เกิดขึนได้อย่างรวดเร็ ว เด็กอายุ ๖ เดือน ถึง ๑๕
ปี ทีไม่มีประวัติการได้รับวัคซี นทีชัดเจน ควรได้รับวัคซี นป้ องกันโรคให้ครบอย่างเร่ งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิงวัคซี น
ป้ องกัน โรคหั ด ควรต้อ งได้รั บ ทัน ที เพราะโรคหั ด จะมี อ าการรุ น แรงเมื อเด็ ก ขาดอาหารและมี สุ ข อนามัย ที ไม่
ดี นอกจากนัน ยังควรจัดให้มีบริ การการตรวจรักษาโรคอย่างทัวถึงโดยเร็ ว
ภาวะขาดสารอาหารต่างๆในเด็ก อาจเกิดขึนได้ง่าย เนืองจากการส่ งอาหารช่วยเหลือในภาวะฉุ กเฉิ นเป็ นไปด้วยความลําบาก
ภาวะขาดสารอาหารนําไปสู่ การติดเชือได้ง่าย เนืองจากสภาพร่ างกายและภูมิตา้ นทานต่างๆ อ่อนแอลง จึงควรสนับสนุ นให้
เด็กทียังกินนมแม่ให้ได้กินอย่างต่อเนื องต่อไป และหมันตรวจสอบว่าอาหารของเด็กทีประสบภัยพิบตั ิได้รับระหว่างอยูใ่ น
ภาวะฉุ กเฉิ นนัน มีคุณค่าทางสารอาหารตามความต้องการของร่ างกายทีเด็กจําเป็ นต้องได้รับต่อวันหรื อไม่
เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขควรได้รับการฝึ กโดยเร่ งด่วน ให้มีความสามารถในการวินิจฉัย และบําบัดรักษาภาวะขาดสารอาหาร
ในเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิงเด็กทีเริ มมีนาหนั
ํ กลด ผอมลง และมีอาการบวมทีเท้า หรื อขา
หากมีการจัดการสุ ขาภิบาลไม่ดี ขาดแคลนนําสะอาดสําหรับดืมและใช้ จะเป็ นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคติดเชือทางเดิน
อาหาร เช่น อหิ วาตกโรค ได้ง่าย การป้ องกันทําได้โดย
๓.๑

ล้างมือบ่อยๆ ด้วยนําและสบู่

๓.๒ จัดเตรี ยมทีขับถ่าย และวิธีกาํ จัดอุจจาระอย่างถูกวิธี
๓.๓ จัดเตรี ยมพืนทีห้องครัว และการเตรี ยมอาหารอย่างถูกวิธี
๓.๔ เตรี ยมนําสะอาดให้เพียงพอ บําบัดนําโดยการต้ม การกรอง และ การใส่ คลอรี น เป็ นต้น
๓.๕ จัดเตรี ยมภาชนะเก็บกักนําดืม นําใช้ ทีสะอาดและมีฝาปิ ดมิดชิดให้เพียงพอ

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

โรคระบาดทีรุ นแรง อาจกลายเป็ นภัยพิบัติได้ ในกรณีของการระบาดของไข้ หวัดใหญ่ ทัวโลกพบว่ า การแพร่ ระบาดของ
เชื1อโรค เกิดขึน1 ได้ อย่ างง่ ายดายเมือคนอยู่ใกล้ ชิดกัน ดังนั1น จึงควรป้องกันด้ วยการแยกผู้ทสงสั
ี ยว่ าป่ วยไม่ ให้ เข้ าใกล้ ชิดผู้อนื
ผลกระทบของโรคระบาดต่อทังบุคคลและสังคมนัน ขึนอยูก่ บั ความรุ นแรงของโรค และการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว และถูก
วิธีของครอบครัว ชุมชน และสังคม
การระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 ก่อให้เกิดการตืนกลัวไปทัวโลก โรคนี มีความรุ นแรงปานกลางแต่มีการระบาดของโรคที
รวดเร็ วมาก อันจะก่อให้เกิ ดการเพิมขึนของจํานวนคนตายอย่างมากในเวลาไม่นาน เป็ นชนวนก่อให้เกิดความวุน่ วายใน
สังคมจนถึงขันสังคมไร้ระเบียบ ไม่สามารถควบคุมการจัดการได้ เนืองจาก
ความตกใจกลัวหมู่มาก (mass panic) ความรุ นแรงของโรคทีก่อให้เกิดการตายในหมู่คนใกล้ชิด จากทังญาติ และ
เพือนบ้าน รวมทังข่าวสารทีไม่ชดั เจน หรื อการบอกต่อกันจนเกิ ดความเชื อ หรื อขาดความศรัทธาจากข่าวสาร
ภาครัฐ
๔.๒ ความรู ้สึกว่าไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อได้รับการดูแลทีไม่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิงเมือมีการเสี ยชี วิต
ของผูใ้ กล้ชิด หรื อการปลุกปั นให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรทีแตกต่างกัน ตามการแบ่งชันวรรณะ ทังนี เนื องจากใน
การระบาดใหญ่ และมีคนป่ วยอาการหนัก สถานพยาบาลย่อมมีทรัพยากรไม่เพียงพอ ทังด้านบุคลากร สถานที ยา
อุปกรณ์การแพทย์ และงบประมาณ ในขณะทีภาคเอกชนยังสามารถให้การดูแลผูม้ ีสถานะทางเศรษฐกิจทีดีได้
๔.๓ ภาวะข้าวยากหมากแพง ภาคการผลิ ต และการบริ การด้านอืน จะได้รับผลกระทบรุ นแรง ทําให้อาหาร และ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีราคาสู ง ผูย้ ากไร้ในเมืองใหญ่จะได้รับผลกระทบก่อนกลุ่มอืน กลุ่มทีเสี ยงต่อการเสี ยชี วิตจาก
การเป็ นไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ กลุ่มผูส้ ู งอายุทีมีอายุมากกว่า ๖๕ ปี หญิงตังครรภ์ เด็กอายุนอ้ ยกว่า ๒ ปี และบุคคลที
เป็ นโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเลือด โรคตับ โรคไตวายเรื อรัง โรคเบาหวาน คนทีอ้วนมาก หรื อโรคทีทําให้
ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง อาการของโรค คือ ไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนือ เจ็บคอ อาเจียน และท้องเสี ย ในรายทีอาการ
รุ นแรงอาจก่อให้เกิดปอดอักเสบ หอบเหนือย และภาวะหายใจล้มเหลวได้
หากมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะบริ เวณทีมีคนอาศัยอยูแ่ ออัด ต้องเตรี ยมพร้อมมาตรการ
การดูแล ป้ องกันคือ
• อสม. หรื อ อสส. คอยคัดกรอง ค้นหาผูป
้ ่ วย และแนะนําให้พกั ผ่อนอยู่บา้ นนาน ๕ วัน ไม่ให้ออกมา
ปะปนกับผูอ้ ืน โดยจัดพืนทีแยกในบ้านให้เป็ นส่ วนตัว หากจําเป็ นต้องมีผดู ้ ูแล ให้จดั ผูด้ ูแลประจําหนึ ง
คน ไม่ควรมีผดู ้ ูแลร่ วมหลายคน เพราะทําให้การควบคุมการสัมผัสโรคเป็ นไปได้ยากขึน
• บุคคลในครอบครัว และในชุ มชนทีมีการระบาด ต้องใส่ หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ อาจล้างมือด้วย
สบู่และนํา หรื อใช้เจลแอลกอฮอล์ ซึ งชุ มชนสามารถรับการฝึ กให้ทาํ เองได้อย่างถูกวิธี เพือให้สามารถ
จัดหาได้อย่างเพียงพอและทันเวลา
• ผูป
้ ่ วยทีเป็ นกลุ่มเสี ยง เมือป่ วยไข้ตอ้ งรี บพบแพทย์
๔.๑

ผูป้ ่ วยที ป่ วยไข้แล้วอาการหนักต้องรี บพบแพทย์ อาการหนัก คื อ มี ไข้มากกว่า ๓๘ องศาเซลเซี ย ส
ร่ วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึงต่อไปนี
- ปวดหัวมาก แม้กินยาพาราเซตามอลก็ยงั ไม่ดีขึนนัก
- เบืออาหารอย่างมาก ไม่อยากกินอะไรเลย นําก็ไม่อยากดืม
- เหนือย อ่อนเพลีย และปวดเมือยกล้ามเนือมาก
- ไอแล้วเหนือย ไอแล้วเจ็บเฉพาะที ไอแล้วเจ็บหน้าอก
- มีอาการท้องเสี ยหรื ออาเจียน
แต่ถึงแม้จะไม่มีอาการร่ วม ๑ ใน ๕ สัญญาณอันตราย แต่ถา้ พักรักษาตัวอยู่ทีบ้าน ๒ วัน แล้วอาการยังไม่ดีขึน
แม้แต่นอ้ ย ก็ตอ้ งไปพบแพทย์เช่นกัน
•

โรงเรี ยนและสถานศึกษาต่างๆ ทีมีการอยูร่ วมกันเป็ นกลุ่มใหญ่ เป็ นแหล่งระบาดได้รวดเร็ ว ในกรณี ทีการระบาด
รุ นแรง ควรปิ ดสถานศึกษา หากการระบาดยังไม่รุนแรงควรมีมาตรการดังนี
• มีการคัดกรองเด็กป่ วยตังแต่เดิ นเข้ามา หากพบเห็ นเด็กป่ วยให้ส่งกลับบ้านทันที และพักอยู่บา้ นอย่าง
น้อย ๕ วัน หรื อหากไม่สามารถส่ งกลับได้ให้มีหอ้ งแยกเด็ก
• สนับสนุ นการใช้หน้า กากอนามัย ทังผูม
้ ีอาการไอ จาม และเด็กทุ กรายทีไม่มีอาการ เพือป้ องกันการ
ติดต่อ
• ล้างมือบ่อยๆด้วยนําและสบู่
ในกรณี ทีมีการระบาดรุ นแรงให้ทุกคนอยูอ่ าศัยแต่ในบ้าน ไม่ไปทีสาธารณะโดยไม่จาํ เป็ น ชุ มชนต้องมีส่วน
ร่ วมกับรัฐในการควบคุมการแพร่ กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ โดยตระหนักว่า
เป็ นหน้าทีความรับผิดชอบของชุ มชนทีมีผูป้ ่ วยทีจะไม่ให้มีการแพร่ ระบาดภายในชุ มชน และแพร่ ระบาดออก
นอกชุมชน
• ชุ มชนต้องไม่ตืนตระหนก กลัวจนเกินเหตุ และไม่มีความเข้าใจผิดต่อสถานพยาบาลทีไม่ตรวจเชื อไวรัส
และไม่รับผูป้ ่ วยทีอาการไม่หนักและไม่มีความเสี ยงไว้เป็ นผูป้ ่ วยใน โดยมีความรู ้ ความเข้าใจว่าผูป้ ่ วย
ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มทีไม่มีความเสี ยง และมีอาการไม่หนัก ชุ มชนสามารถดูแลได้เอง ภายหลังการรับการ
ตรวจจากสถานพยาบาลครังแรกแล้ว
• ชุ มชนต้องสามารถเฝ้ าระวัง และดูแลกลุ่มผูป
้ ่ วยทีไม่มีความเสี ยง และมีอาการไม่หนักได้เอง โดยชุ มชน
มีความรู ้ ความเข้าใจ วิธีการดูแล วิธีการควบคุ มการแพร่ กระจายโรคในครอบครัวและในพืนที ของ
ชุมชน
• ชุ มชนมี ความสามารถที จะแยกแยะผูป
้ ่ วยที มีความเสี ยง ผูป้ ่ วยอาการหนัก เพือให้มารั บการรักษาใน
สถานพยาบาลได้ทนั ท่วงที

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

การเลีย1 งลูกด้ วยนมแม่ มีความสํ าคัญอย่ างยิงเมือเกิดภัยพิบัติหรือในภาวะฉุ กเฉิน เพราะ นมแม่ มีสารอาหารครบถ้ วน
และมีภูมิค้ ุมกันโรค การเลีย1 งลูกด้ วยนมผสมในช่ วงนั1น อาจเสี ยงต่ อการปนเปื1 อนของเชื1อโรค
เมือเกิดภัยพิบตั ิ เช่น นําท่วม ทารกและเด็กทีอายุตากว่
ํ า ๕ ปี จะเสี ยงต่อการเจ็บป่ วยเพิมขึน โดยเฉพาะอย่างยิง โรคท้องร่ วง
และการติดเชือต่างๆ ซึ งอาจจะรุ นแรงถึงขันเสี ยชีวติ ได้
๕.๑

วิธีทีดีทีสุ ดในการลดความเสี ยงต่อการเจ็บป่ วยของทารกในช่วงสถานการณ์วิกฤต คือการให้ทารกได้กินนมแม่
เพราะนมแม่มีสารอาหารทีครบถ้วนทีสุ ดทีทารกต้องการ คุณสมบัติดา้ นภูมิคุม้ กันโรค สามารถช่วยป้ องกันการ
ติดเชื อต่างๆได้ ดังนัน จึงควรส่ งเสริ มให้ทารกได้รับนมแม่อย่างเดียวจนครบอายุ ๖ เดือน โดยไม่ตอ้ งให้อาหาร
อืนหรื อนําเปล่าเลย และควรส่ งเสริ มให้แม่ให้นมลูกต่อจนลูกอายุ ๒ ขวบหรื อนานกว่านัน ทารกทีอายุมากกว่า ๖
เดือนควรได้รับอาหารเสริ มควบคู่กบั นมแม่ไปด้วย
สมาชิกในครอบครัว มารดา รวมทังเจ้าหน้าทีทีปฏิบตั ิงานในภาวะฉุ กเฉิ น มีส่วนสําคัญในการให้ความรู ้ กระตุน้
สนับสนุ นให้แม่เลียงลูกด้วยนมแม่ ในช่ วง ๖ เดื อนแรก โดยเฉพาะอย่างยิงในภาวะฉุ กเฉิ น ซึ งแม่อาจะเกิ ด
ความเครี ยดหรื อกังวล ส่ งผลให้ไม่ประสบความสําเร็ จในการให้นมแม่ ดังนัน จึงควรต้องให้การดูแลเป็ นพิเศษ
ในศูนย์พกั พิง ควรจัดพืนทีพิเศษให้หญิงตังครรภ์และหญิงให้นมบุตร เพือสร้างความเป็ นส่ วนตัวและผ่อนคลาย
ควรมีพยาบาลหรื อเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขดูแลอย่างใกล้ชิด

๕.๒ การเลียงลูกด้วยนมผสมมีความเสี ยง ทําให้ลูกท้องเสี ยหรื อติดเชือได้ง่าย เพราะนําดืมและนําใช้ในสถานการณ์นนั
อาจไม่สะอาดเพียงพอ มีเชื อโรคและแบคทีเรี ยปนเปื อนในแหล่งนํา การต้มนําทําได้ยาก เนื องจากขาดอุปกรณ์
หุ งต้มและเชือเพลิง จึงมีความเป็ นไปได้สูงทีทารกจะได้รับเชือต่างๆจากนําทีใช้ผสมนมผง หรื อจากขวดนมและ
จุกนมทีล้างไม่สะอาด
หากจําเป็ นต้องให้นมผสมแก่เด็ก เช่น กรณี ทีเด็กได้รับนมผสมมาตังแต่ก่อนเกิดภัยพิบตั ิอยูแ่ ล้ว แม่บาดเจ็บ หรื อ
พลัดหลงจากแม่ ฯลฯ ต้องระมัดระวังเรื องความสะอาดของภาชนะ และนํา ใช้ถว้ ยเล็กๆ หรื อช้อนป้ อนนมแทน
การใช้ขวดนม ถ้าทารกมีอาการท้องเสี ย ให้รีบไปพบเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข หรื อแพทย์
๕.๓ หากในพืนทีประสบภัยมีความต้องการใช้นมผสม โรงพยาบาลหรื อหน่วยงานสาธารณสุ ขจะต้องจัดหานมผสม
ให้ ควรหลีกเลียงการรับบริ จาคนมผง ไม่วา่ จะเป็ นจากบริ ษทั นมหรื อจากประชาชนทัวไป
ก่อนแจกนมผสมให้กบั แม่ทีประสบภัย จะต้องมีการประเมินตรวจสอบทุกครังว่า แม่ของเด็กยังสามารถให้นมแม่
ได้อยู่หรื อไม่ ครอบครัวนันสามารถเตรี ยมนมผสมได้อย่างปลอดภัยหรื อไม่ และเด็กมีอาการเจ็บป่ วยรุ นแรง
หรื อไม่ ไม่ควรแจกจ่ายนมผสมโดยไม่มีการควบคุม

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

รัฐ องค์ กรทีทํางานช่ วยเหลือเมือเกิดภัยพิบัติ และชุ มชนต้ องช่ วยปกป้องคุ้มครองเด็กให้ ปลอดภัยจากความรุ นแรง ที
อาจเกิดขึน1 ได้ ภายหลังภาวะภัยพิบัติ
เด็กทังชายและหญิง จําเป็ นต้องได้รับการคุม้ ครองเมือเกิดภัยพิบตั ิหรื อสถานการณ์ฉุกเฉิ น เนื องจากภาวะฉุ กเฉิ นทําให้มีคน
จํานวนมากมาอยูร่ วมกัน เกิดความตึงเครี ยด สับสน ประกอบกับระบบความปลอดภัยในศูนย์อพยพทีมีความหละหลวม ทํา
ให้อาจจะเกิดความรุ นแรงได้ เช่น การทําร้ายร่ างกาย การบาดเจ็บเนื องจากต้องแย่งทรัพยากรทีจํากัด การละเมิดทางเพศ การ
ลักพาตัว การข่มขู่ เป็ นต้น นอกจากนี ความรุ นแรงภายในครอบครั ว โรงเรี ยน และความรุ นแรงระหว่างเด็กด้วยกันเอง
อาจจะเกิดขึนบ่อยครังด้วย
ในสถานการณ์ต่อสู ้ระหว่างกลุ่มต่างๆ เด็กต้องได้รับการคุม้ ครอง ไม่ถูกเกณฑ์ไปเป็ นทหาร บังคับให้ใช้อาวุธ หรื อใช้เป็ น
เครื องมือในการสู ้รบ
เด็กและครอบครัวต้องสามารถรายงานต่อผูม้ ีอาํ นาจหากถูกละเมิดสิ ทธิ การละเมิดสิ ทธิ เด็กอย่างรุ นแรงระหว่างภาวะฉุ กเฉิ น
เช่น การฆ่า การใช้เด็กเป็ นทหาร การกระทํารุ นแรงทางเพศ และการลักพาตัวเด็ก จําเป็ นต้องถูกรายงานต่อองค์กรนานาชาติ
นอกจากนี ไม่ควรแสวงหาผลประโยชน์จากเรื องราวหรื อรู ปภาพของเด็กทีประสบภัย
ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

ในภาวะทีเกิดภัยพิบัติ หรื อมีความขัดแย้ งในสั งคมอย่ างรุ นแรง เด็กควรได้ รับการดูแลจากพ่ อแม่ หรื อผู้ใหญ่ ทีเด็ก
คุ้นเคย เพือช่ วยให้ เด็กรู้ สึกมันคงปลอดภัย มีความต่ อเนือง และปรั บตัวได้ ดีขึน1 หากพบเด็กทีพลัดหลงจากครอบครั ว ควร
รีบให้ ความช่ วยเหลือนําเด็กส่ งครอบครัวให้ เร็วทีสุ ด
ในขณะทีเกิดภาวะวิกฤตหรื อภาวะฉุ กเฉิ น เป็ นหน้าทีของรัฐบาล หน่วยงานทีรับผิดชอบ หรื อสหประชาชาติ (ในกรณี ทีไม่
มีรัฐบาล) ทีต้องคุม้ ครองไม่ให้เด็กถูกแยกจากพ่อแม่หรื อผูด้ ูแลเด็ก ถ้ามีการพลัดพรากเกิดขึน เป็ นหน้าทีของรัฐบาลทีจะต้อง
รับผิดชอบในการคุม้ ครองเด็ก และต้องพยายามสื บหา และนําเด็กกลับสู่ ครอบครัวเดิมของเขาเหล่านัน ระหว่างนี เด็กต้องมี
ผูด้ ูแลทีสามารถสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเด็กได้ชวคราว
ั
หากเป็ นไปได้ผดู ้ ูแลชัวคราวนี ต้องเป็ นครอบครัวทีอยูใ่ น
ชุมชนเดียวกันกับเด็ก จนกว่าผูป้ กครองหรื อญาติของเด็กจะมารับ หรื อเด็กได้รับการจัดให้อยูก่ บั ครอบครัวอุปถัมภ์ชวคราว
ั
หากเด็กต้องอยูก่ บั ครอบครัวทดแทนเป็ นการชัวคราว หน่วยงานทีรับผิดชอบจะต้องติดตามความเป็ นอยู่ของเด็ก เพือให้
มันใจว่าเด็กได้รับการดูแล
เด็กทีพลัดพรากจากพ่อแม่ในภาวะฉุ กเฉิ น ต้องได้รับการช่วยเหลือในการสื บค้นพ่อแม่ ผูด้ ูแล หรื อญาติทีใกล้ชิดของเด็ก
อย่างเต็มที ก่อนที จะตัดสิ นว่าเป็ นเด็กกําพร้ า และหาครอบครั วทดแทนให้ ครอบครัวทดแทนที ดี ทีสุ ดคือญาติ หรื อ
ครอบครัวทีมาจากชุมชนเดิมทีเด็กอยู่ หรื ออย่างน้อยเป็ นชุ มชนทีมีวฒั นธรรม ความเป็ นอยู่ และภาษาทีใกล้เคียงกับเด็ก เด็ก

ทีต้องไปอยู่กบั ครอบครัวทีมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมอาจเกิ ดความเครี ยด และยากลําบากในการเรี ยนรู ้ภาษาใหม่ได้
สถานสงเคราะห์เด็กหรื อสถานรับเลียงเด็กกําพร้า ควรเป็ นทางเลือกชัวคราวและทางเลือกสุ ดท้ายเท่านัน
ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที :

ภัยพิบัตนิ านาชนิด ทําให้ เด็กเกิดความตืนตกใจ หวาดกลัว และโกรธแค้ น เมือเกิดเหตุการณ์ วกิ ฤติ เด็กควร
ได้ รับความสนใจเป็ นพิเศษ ควรให้ ความรัก ความเอาใจใส่ มากขึน1 และเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ แสดง และระบาย
ความรู้ สึกอย่ างเหมาะสมตามวัย
เมือคนในครอบครัว บ้านทีอยูอ่ าศัย หรื อสิ งของทีเด็กรักคุน้ เคยต้องสู ญหายหรื อถูกทําลาย เด็กจะมีความรู ้ สึกหวาดกลัว
โดยเฉพาะอย่างยิงหากพ่อแม่ไม่ได้ให้ความสนใจในความรู ้สึกทีเกิดขึน
ในภาวะฉุ กเฉิ น พ่อแม่อาจจะพบความลําบากในการทําให้เด็กรู ้สึกอบอุ่นและปลอดภัย เด็กจะมีความเครี ยดสู งได้ และเป็ น
เรื องปกติ ที เด็ ก เหล่ า นี จะแสดงปฏิ กิ ริย าจากความเครี ย ด หรื อมี ปัญหาทางพฤติ ก รรมจากประสบการณ์ ที ไม่ ดีที เขา
ได้รับ เช่น การต่อสู ้ ความเจ็บปวด หรื อความรุ นแรง เด็กบางคนจะมีความรู ้สึกถดถอย บางคนก้าวร้าว บางคนอาจดู
เหมือนว่าสามารถปรับตัวและควบคุมความรู ้สึกได้ แต่ยงั ซ่อนความรู ้สึกต่างๆเอาไว้
หลักการดูแลเด็กหลังจากเกิดภัยพิบตั ิ มีดงั นี
๘.๑

ให้เด็กได้ดาํ เนินกิจวัตรประจําวันเดิมให้ได้มากทีสุ ด เช่น ไปโรงเรี ยน กินอาหาร หรื อการหลับนอน

๘.๒ ให้เด็กได้ร่วมกิ จกรรมสันทนาการต่างๆ ทีไม่รุนแรง เช่ น กิ จกรรมกลุ่ม การเล่นกี ฬา การวาดรู ป หรื อการเล่น
ตุก๊ ตาจําลอง จะมีส่วนช่วยให้เด็กได้ระบายความคิด ความรู ้สึกทีซ่อนเร้นภายในออกมา
๘.๓ เด็กต้องได้รับการช่วยให้สามารถพูดระบายประสบการณ์ความรุ นแรงทีซ่ อนเร้นภายในจิตใจออกมาให้ได้ อย่าง
ค่อยเป็ นค่อยไป ไม่บงั คับ
๘.๔ เด็กอายุ ๓-๖ ปี จะมีความรู ้ สึกว่าตนเองมีส่วนรั บผิดชอบต่อเหตุการณ์ ทีเกิ ดขึ น ทําให้เด็กรู ้ สึกละอายใจ เด็ก
เหล่านีต้องได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ
๘.๕ เด็กต้องได้รับการดูแลอย่างสมําเสมอ ผูด้ ูแลต้องไม่ใช้อารมณ์รุนแรงกับเด็ก ต้องไม่ใช้วิธีการดุด่ารุ นแรง หรื อทํา
โทษ หากคนทีเด็กเริ มให้ความคุน้ เคยมีอนั จะต้องแยกจากเด็ก จะต้องบอกเด็กล่วงหน้า และบอกให้เด็กรู ้วา่ ผูใ้ ด
จะดูแลแทน และนานเพียงไรจึงจะกลับมา

๘.๖

วัยรุ่ นสามารถทําความเข้าใจภาวะภัยพิบตั ิ ภาวะสงคราม ความขัดแย้งทางสังคมเป็ นอย่างดี อาจมีความรู ้ สึกที
ตนเองต้องรับผิดชอบ และมีความละอายทีตนเองไม่สามารถป้ องกันได้ ก่อให้เกิดความรู ้สึกซึ มเศร้า ถดถอย หรื อ
บางคนจะก้าวร้าว ใช้สารเสพติด จึงควรเอาใจใส่ สอบถามความรู ้สึก และทําให้รู้สึกว่าเขามีทีปรึ กษา

๘.๗ เด็กทีมีความเครี ยดวิตกกังวลสู ง หรื อเป็ นอยูน่ าน ต้องได้รับการดูแลเป็ นพิเศษจากผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

เด็กมีสิทธิทจะได้
ี รับการศึกษาในสถานทีทีปลอดภัย มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีเหมาะสมกับเด็ก เพือช่ วย
ฟื1 นฟูสภาพจิตใจเด็กให้ กลับสู่ ภาวะปกติ และจัดให้ มีระบบการศึกษาทีต่ อเนืองสํ าหรับเด็กให้ เร็วทีสุ ด
การช่ วยเหลื อให้เด็กสามารถกลับมาใช้ชีวิตให้เหมือนเดิ มให้เร็ วทีสุ ด จะช่ วยรั กษาภาวะความเครี ยดของเด็กได้ดีทีสุ ด
สามารถทําได้ดงั นี
๙.๑

จัดให้มีสถานทีทีปลอดภัยสําหรับการเรี ยนรู ้และการเล่นของเด็ก เพือให้เด็กสามารถใช้ชีวติ คล้ายกับชีวติ ปกติเดิม

๙.๒ ค้นหาเด็กทีมีความเสี ยงสู ง ได้แก่ เด็กทีมีความเครี ยดสู ง เด็กทีมีการสู ญเสี ยผูป้ กครอง และให้ความช่วยเหลือเพือ
ฟื นฟูจิตใจ
๙.๓

จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การอ่านเขียนตามวัย

๙.๔

จัดการเรี ยนรู ้ เรื องการดูแลสุ ขอนามัย เรื องภัยทีเกิดขึน และการป้ องกันในอนาคต เรื องความเสี ยงและการดูแล
ตัวเองให้ปลอดภัย

๙.๕

จัดกิจกรรมการเล่นสนุ กสนานให้เด็ก นอกเหนื อจากเวลาเรี ยน เพือฟื นฟูสภาพจิตใจเด็ก ทังกีฬา ดนตรี ศิลปะ
ของเล่น หุ่นมือ และการเล่นรู ปแบบอืนๆ สามารถใช้ศิลปะกับเด็กเล็ก เพือให้เขาแสดงความรู ้สึกต่างๆออกมาได้
และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทีเกิดขึน

๙.๖

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเด็กกับครอบครัว ช่วยเหลือ และแก้ไขปั ญหาของผูป้ กครองเพือลดความเสี ยงต่อการ
เลียงดูทีไม่เหมาะสม เมือผูป้ กครองประสบปั ญหาในการใช้ชีวติ

๙.๗

สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่ วมในการจัดการศูนย์อพยพ ทังการวิเคราะห์ปัญหาและการแสดงความเห็น
ในการแก้ไขปั ญหา เพือสร้างความรู ้สึกทีดีต่อการแก้ไขปั ญหา ไม่ทอ้ ถอยต่อปั ญหาทีเกิดขึน รวมทังความภูมิใจ
ในบทบาทของตน

๙.๘

ครู ที ทํา งานกับ เด็ ก ที ประสบภัย ควรได้รั บ การสนับ สนุ นและอบรมให้เข้า ใจและสามารถตอบสนองต่ อ
ประสบการณ์ การสู ญเสี ย และความรู ้สึกต่างๆของเด็กและของตนเองได้ ครู ควรทราบวิธีทีจะให้การสนับสนุ น
ด้านจิตใจให้แก่เด็ก และสอนให้ครอบครัวทําด้วยได้

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

กับระเบิด และลูกระเบิดทียังไม่ ระเบิดเป็ นอันตรายร้ ายแรง เด็กต้ องได้ รับการสอนให้ ระมัดระวัง ไม่ เล่ น ไม่ แตะ
ต้ อง ไม่ เหยียบวัตถุ หรื อสิ งของทีไม่ ร้ ู จัก เด็กและครอบครั วต้ องได้ รับการจัดสรรพืน1 ทีอยู่อาศัยทีปลอดภัยจากกับระเบิด
ชุ มชนต้ องจัดเตรียมพืน1 ทีทีปลอดภัยให้ แก่ เด็กสํ าหรับเล่ นและทํากิจกรรม

กับระเบิดมีหลายรู ปแบบ อาจฝังในดิน หรื อใต้พืนหญ้า บางครังมีสนิ มขึนจนแยกได้ยากด้วยสายตา พืนทีทีเคยมีการต่อสู ้มี
ความเสี ยงสู ง ควรมีป้ายเตือนด้วยสัญลักษณ์ทีชัดเจน เช่น รู ปหัวกะโหลกและกระดูกไขว้ และมีการกําหนดขอบเขตอย่าง
ชัดเจน เพือให้ประชาชนหลีกเลียงได้
เด็กต้องได้รับการสอนไม่ให้เล่น หรื อแตะต้องวัตถุแปลกปลอมทีไม่รู้จกั ไม่ให้เหยียบหรื อเดินข้ามวัสดุทีสงสัยว่าอาจเป็ น
ระเบิด
หากระหว่างการเดินพบกับระเบิด ให้รู้วา่ อาจมีกบั ระเบิดอีกหลายชิ นรอบๆ ตัว ควรเดิ นออกห่ างพืนทีนันโดยเดิ นกลับบน
รอยเท้าเดิม หรื อร้องขอความช่วยเหลือ เมือเกิดการบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิด
๑๐.๑ ห้ามเลือดโดยการกดบาดแผลด้วยผ้าสะอาด
๑๐.๒ หากไม่สามารถหยุดการไหลของเลื อดได้ ให้ใช้เศษผ้ามัดรอบขาเหนื อแผลโดยให้ใกล้บาดแผลมากทีสุ ด หาก
ระยะเวลาของการนําส่ งมากกว่า 1 ชัวโมงแล้ว ให้คลายผ้าทีรัดเหนือแผลไว้ทุกชัวโมง
๑๐.๓ ในกรณี ทีหายใจได้แต่หมดสติ ให้จบั นอนตะแคงข้าง เพือป้ องกันภาวะลินตกกดทางเดินหายใจ

