ข้ อควรปฏิบัตสิ ำหรับคนไทยเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ ฉุกเฉิน
ครอบคลุม 10 รัฐทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกำ
ซึ่งเป็ นเขตอำณำของสถำนกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ ก ได้ แก่ New York, New Jersey, Pennsylvania,
Ohio, Massachusetts, Maine, Vermont, Connecticut, New Hampshire, Rhode Island
สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดทาเอกสารฉบับนี โ้ ดยรวบรวมและประมวลจากเอกสารของหน่วยงานท้ องถิ่น
สหรัฐอเมริ กา เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิตนภายใต้ เหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งนอกจากท่านควรเตรี ยมถุงสารอง
ฉุกเฉิน เสบียงอาหารและน ้าให้ พร้ อม รวมถึงการติดตามข่าวสารจากทางการท้ องถิ่นและสถานกงสุลใหญ่ฯ
แล้ ว หากท่านสามารถช่วยเหลือตนเองในเบื ้องต้ น ได้ อย่างมีสติสมั ปชัญญะตามข้ อแนะนาภายใต้ สถานการณ์
ต่า งๆ ที่ นามาเผยแพร่ ณ ที่ นี ้ จะช่วยเพิ่ ม ความปลอดภัย และลดความเสี ยหายที่ อ าจเกิ ด ขึน้ แก่ ชี วิ ตและ
ทรัพย์สินของท่านได้
ทางการท้ องถิ่ น สหรั ฐ อเมริ ก ามักก าหนดพื น้ ที่ อ พยพตามบริ เ วณต่า งๆ ที่ มี ชุม ชนอาศัย อยู่เพื่ อให้
ประชาชนในท้ องถิ่นสามารถอพยพไปยังจุดปลอดภัยในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ดังนัน้ ท่านควรศึกษาเส้ นทาง
อพยพไปยังพื ้นที่ดงั กล่าวเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองด้ วย
เหตุเพลิงไหม้
กำรป้ องกันเหตุเพลิงไหม้
- ควรมีเครื่ องดับเพลิงขนาดเล็กประจาบ้ าน
- ควรติดตังสั
้ ญญาณเตือนภัยไฟไหม้ (Fire Alarm) ทุกห้ องในบ้ าน
ข้ อควรปฏิบัตกิ รณีท่ เี กิดเหตุเพลิงไหม้
- รี บออกจากบ้ านหรื อตัวตึกให้ เร็วที่สดุ ปิ ดประตูทกุ ประตู (แต่ห้ามล็อค)
- ถ้ าไฟติด ที่ เ สื อ้ ผ้ า ที่ สวมใส่อยู่ ให้ ห ยุดนิ่ ง ทิ ง้ ตัวลงกับพื น้ และกลิ ง้ ตัว เพื่ อดับไฟ
ในขณะที่ปิดปากเพื่อป้องการสาลักควัน
- ในกรณีที่อาศัยอยูใ่ นตึกสูงและเพลิงไหม้ ไม่ได้ เกิดขึ ้นภายในห้ อง ควรหลบอยูใ่ นห้ อง
ปิ ดหน้ าต่างให้ สนิท ซึง่ จะปลอดภัยกว่าวิ่งหนีฝ่าควันไฟออกนอกห้ อง
- ในกรณีที่ที่ทางานอยูใ่ นตึกสูง และเพลิงไหม้ ในชันที
้ ่อยู่ หรื อชันที
้ ่อยูเ่ หนือขึ ้นไปให้ อพยพ
หนีไฟลงมาอีก 2 ชันที
้ ่ต่ากว่าที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ สาหรับผู้ที่อยูใ่ นชันที
้ ่ต่ากว่าที่เกิดเหตุ
ให้ รอฟั งเสียงประกาศหรื อข้ อมูลเพิ่มเติมจากอาคารสานักงาน หรื อหัวหน้ าพนักงาน
ดับเพลิงต่อไป
- ใช้ หลังมือสัมผัสประตูก่อนที่จะลองเปิ ด ถ้ าประตูร้อนให้ หาทางออกทางอื่น
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- ในการหนีออกให้ พยายามอยู่ต่าติดพื ้นให้ มากที่สุดเนื่องจากความร้ อนและควันจะ
ลอยเหนือเพดาน และปิ ดประตูตามหลังทุกบาน
- ถ้ าติดอยูใ่ นบ้ านที่เกิดเพลิงไหม้ และหาทางออกมาไม่ได้ ให้ อยูใ่ กล้ หน้ าต่างและ
ติดพื ้นมากที่สดุ ปิ ดประตูและใช้ ผ้าอุดช่องใต้ ประตูเอาไว้ และพยายามส่งสัญญาณให้
คนสังเกตเห็นว่าติดอยูท่ างหน้ าต่าง
- อาศัยสถานที่ที่ปลอดภัย เช่น บ้ านเพื่อนบ้ าน โทรศัพท์แจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ที่หมายเลข 911
- ห้ ามหยุดเพื่อหยิบสิ่งของใดๆ ทังสิ
้ ้น
- ห้ ามใช้ ลิฟท์
- ทาประกันภัยการเช่าในกรณีที่เช่าบ้ านอยู่
เพลิงไหม้ จำกเหตุไฟป่ ำ
ในฤดูร้อนซึ่งสภาพอากาศแห้ งจะเกิดเหตุไฟป่ าได้ ง่าย โดยเฉพาะบริ เวณทุ่งหญ้ าโล่งกว้ าง
พื ้นที่ทาการเกษตร พื ้นที่ป่าธรรมชาติ ซึ่งหากอาคารหรื อบ้ านเรื อนอยู่ใกล้ บริ เวณดังกล่าว อาจได้ รับผลกระทบ
จากไฟป่ าได้ ดังนัน้ ควรดูแลบริเวณรอบๆ หรื อหลังคาอาคารบ้ านเรื อนไม่ให้ มีวตั ถุที่ติดไฟได้ ง่าย อาทิ เศษฟาง
หรื อใบไม้ แห้ ง หรื อขยะแห้ งต่างๆ
นอกจากนี ้ ควรปฏิบตั ติ นเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้ ลกุ ลาม อาทิ ทิ ้งก้ นบุหรี่ ใน
ที่เขี่ยบุหรี่ หลังจากเสร็ จกิจกรรมทาอาหารที่บริ เวณนอกบ้ านแล้ ว ให้ ดบั ไฟให้ เรี ยบร้ อยทุกครัง้ และไม่ควรห่าง
เตาไฟปิ กนิคในระหว่างที่รออาหารสุกเพราะอาจเกิดเพลิงลุกลามได้
นำ้ ท่ วม
เหตุการณ์น ้าท่วมแต่ละปี ในสหรัฐอเมริกามีมลู ค่าความเสียหายกว่า 1 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ พื ้นที่
แถบชายฝั่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถเกิดน ้าท่วมได้ หลายประเภท เช่น
- น ้าท่วมฉับพลัน ซึง่ เกิดจากพายุฝนฟ้าคะนอง
- น ้าท่วมชายฝั่งทะเล เกิดจากความกดอากาศที่ดนั ระดับน ้าทะเลหนุนชายฝั่ง และทาให้ ระดับน ้า
สูงขึ ้นกว่าปกติ
- น ้าท่วมจากกระแสแม่น ้าไหลล้ นตลิ่ง
ข้ อควรปฏิบัตกิ รณีท่ เี กิดนำ้ ท่ วม
- เปิ ดวิทยุ (ชนิดใช้ พลังงานจากถ่านไฟฉาย) เพื่อเฝ้าติดตามเหตุการณ์และปฏิบตั ติ าม
คาแนะนา และหากเหตุการณ์ปลอดภัย ให้ อพยพออกจากพื ้นที่พร้ อมถุงสัมภาระฉุกเฉิน
ประจาตัวที่ได้ เตรี ยมไว้
- ถ้ าติดอยูใ่ นพื ้นที่น ้าท่วม ให้ หนีไปอยูบ่ ริเวณที่สงู กว่า นาเสื ้อผ้ าที่ให้ ความอบอุน่ พร้ อมพก
ไฟฉายและวิทยุพกพาติดตัวไปด้ วยระหว่างที่รอความช่วยเหลือ ห้ ามพยายามว่ายน ้าเพื่อ
หาทางหนี
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- กรณีตดิ อยูใ่ นพื ้นที่น ้าท่วมที่โล่งแจ้ ง ห้ ามเดินหรื อขับรถยนต์ผา่ นระดับน ้าที่สงู เกินกว่า 6 นิ ้ว
เพราะอาจทาให้ คนล้ มและถูกกระแสน ้าพัด น ้าอาจซึมเข้ ารถยนต์ และระดับน ้าประมาณ 1 –
2 ฟุตสามารถทาให้ รถยนต์ลอยไปกับกระแสน ้าได้
- หากต้ องเดินลุยน ้า ให้ ใช้ ไม้ เช็คระดับน ้าและความแข็งแรงของพื ้นดินตรงบริเวณที่จะเดินผ่าน
และเดินผ่านบริเวณที่มีน ้านิ่ง
- กรณีที่สามารถอพยพด้ วยรถยนต์ได้ ให้ นากระเป๋ าใส่ของใช้ จาเป็ นไปด้ วย เช่น เอกสาร
สาคัญ กุญแจบ้ านและรถ เงินสดและบัตรเครดิตต่างๆ น ้าและอาหารแห้ ง ไฟฉาย แบตเตอรี่
และหากรถยนต์เสียกลางทางใกล้ ทางผ่านของกระแสน ้าให้ รีบออกจากตัวรถยนต์โดยเร็วที่สดุ
- กรณีที่ยงั พอมีเวลาเหลืออยู่ ให้ ปิดวาล์วระบบสาธารณูปโภคทุกชนิดในอาคารที่พกั อาศัย
เช่น แก๊ สหุงต้ ม คัทเอ้ าท์ไฟฟ้า และเตรี ยมน ้าสะอาดโดยเปิ ดน ้าให้ เต็มอ่างน ้า รวมถึงเก็บ
สิ่งของบริเวณหน้ าอาคารที่พกั อาศัยเข้ ามาข้ างในหรื อผูกมัดไว้ ไม่ให้ ลอยไปกับกระแสน ้า
คลื่นพำยุ
คลื่นพายุเป็ นอีกปรากฏการณ์หนึง่ ที่นาไปสูภ่ าวะฉุกเฉินได้ เกิดจากพายุรุนแรง เช่น เฮอร์ ริเคน
ซึ่งสามารถดันระดับน ้าให้ สูงประมาณ 30 ฟุต (เท่ากับตึกสามชันได้
้ ) ส่งผลให้ น ้าไหลจากบริ เวณชายฝั่ งเข้ าสู่
พื ้นที่ภายในเมืองเป็ นระยะทางหลายไมล์ ทาความเสียหายแก่อาคารบ้ านเรื อน โครงสร้ างพื ้นฐานทางคมนาคม
และระบบสาธารณูปโภค
มหานครนิวยอร์ กเป็ นเมืองที่มีแนวโน้ มเกิดผลกระทบจากคลื่นพายุได้ ง่าย ด้ วยลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ ที่พิเศษของพืน้ ที่คือ เป็ นเกาะที่มีแนวชายฝั่ งยาวระหว่างนิวเจอร์ ซี่และลองไอแลนด์ ซึ่งสามารถ
เหนี่ยวนาคลื่นพายุให้ พดั เข้ าสู่พื ้นที่มากขึ ้น แม้ ระดับความรุ นแรงของพายุเกิดในระดับต่า ก็อาจส่งผลให้ เกิด
ความเสียหายเป็ นวงกว้ างได้ บริ เวณตอนใต้ ของเขตควีนส์และบรุ๊ คลิน บริ เวณตอนล่างของทิศตะวันตกและ
ตะวันออกของเกาะแมนฮัตตัน และแถบนอกของเกาะสเตตัน เป็ นเขตเปราะบางต่อการได้ รับผลกระทบจาก
คลื่นพายุเฮอร์ ริเคน
พำยุชำยผั่งและเฮอร์ ริเคน
รัฐชายฝั่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาเป็ นพื ้นที่รับผลกระทบจากพายุตา่ งๆ ได้ ง่าย
เช่น อาคารล้ มพัง ต้ นไม้ หกั โค่น และอาจเป็ นอันตรายถึงชีวิตคนได้
กำรเตรียมตัว
- ติดตามข่าวสารแจ้ งการเกิดพายุจากหน่วยงานท้ องถิ่น
- เมื่อเกิดเหตุการณ์ต้องอพยพสูพ่ ื ้นที่เขตปลอดภัยตามที่หน่วยงานท้ องถิ่นประกาศเตือน
- โทรศัพท์เพื่อสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม หรื อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
emergency management ประจาท้ องถิ่น
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ภำวะอำกำศร้ อนรุนแรง
ช่วงหน้ าร้ อนในสหรั ฐอเมริ กาจะเกิ ดปรากฎการณ์ ความร้ อนสูงกว่าปกติ (urban heat island)
โดยเฉพาะเมืองใหญ่ เช่น มหานครนิวยอร์ ก เนื่องจากสภาพพื ้นที่แบบตัวเมือง มีสิ่งก่อสร้ างหนาแน่นและเต็มไป
ตึกระฟ้ามากมาย ทาให้ อณ
ุ หภูมิในเมืองสูงกว่าอุณหภูมิปกติเกือบ 10 องศาฟาเรนไฮน์ ในแต่ละปี มีประชากร
เสี ยชีวิตจากเหตุการณ์ ดังกล่าว โดยเฉพาะเด็ก คนชรา ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลื อด รวมถึง ผู้ป่วยที่
รับประทานยาที่มาสารออกฤทธิ์ตอ่ จิตประสาท
ลักษณะอำกำรที่พบในภำวะอำกำศร้ อนรุนแรง
อำกำรเบือ้ งต้ น อาทิ
- เหงื่อออกมากผิดปกติ
- กล้ ามเนื ้อเป็ นตะคริว
- รู้สกึ คล้ ายจะเป็ นลม และอ่อนแรง
- ปวดศีรษะ
- ไม่อยากรับประทานอาหาร
อำกำรขัน้ รุนแรง อาทิ
- หมดสติและไม่มีอาการตอบสนอง
- หายใจลาบาก
- ชีพจรเต้ นแรงและเร็ว
- เกิดอาการประสาทหลอน สับสน
กำรดูแลสุขภำพในสภำวะที่อำกำศร้ อนรุ นแรง
- หลีกเลี่ยงการถูกแสงอาทิตย์ หากต้ องออกจากตัวอาคารให้ ทาครี มกันแดดที่มีคา่
SPF 15 เป็ นอย่างต่า และสวมหมวกเพื่อป้องกันแสงแดด
- ใช้ เครื่ องปรับอากาศเพื่อช่วยลดอุณหภูมิในอาคารที่อยู่อาศัย หากไม่มี
เครื่ องปรับอากาศ ให้ เปิ ดหน้ าต่าง หรื อพัดลมเพื่อให้ เกิดการระบายอากาศ อย่างไรก็ดี
การใช้ พดั ลมเหมาะสมกับช่วงเวลากลางคืนซึง่ เป็ นช่วงที่อณ
ุ หภูมิอากาศลดลง
- ดื่มน ้าเปล่าเพื่อเติมน ้าให้ ร่างกายอย่างสม่าเสมอแม้ วา่ จะยังไม่ร้ ูสกึ กระหายก็ตาม
หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ คาเฟอีน และระดับน ้าตาลสูง
- สวมเสื ้อผ้ าที่หลวมสบาย และปกคลุมผิวหนัง
- หลีกเลี่ยงการทากิจกรรมในเวลาที่แสงแดดจัดระหว่างเวลา 11.00 – 16.00 น.
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทากิจกรรมกลางแจ้ ง คือ 04.00 – 07.00 น.
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- หลีกเลี่ยงการทาให้ ร่างกายต้ องเผชิญการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจากร้ อนไปเย็น หรื อ
เย็นไปร้ อน เช่น รี บอาบน ้าเย็นทันทีเมื่อร่างกายกาลังร้ อน เพราะจะทาให้ หน้ ามืดและไม่
สบายได้
อำกำศช่ วงฤดูหนำว
ฝั่ งตะวันออกเฉี ยงเหนือของสหรัฐอเมริ กามักประสบกับสภาพอากาศที่หนาวเหน็บ ซึ่งทาให้ หิมะตก
หนัก ภาวะน ้าแข็ง ฝนเยือกแข็งที่ทาให้ เกิดถนนหรื อทางเดินลื่น อาจทาให้ เกิดอันตรายต่อชีวิตประจาวันได้
โดยเฉพาะเมืองใหญ่ เช่น มหานครนิวยอร์ ก ดังนัน้ การเตรี ยมความพร้ อมจะช่วยให้ การดารงชีวิตประจาวัน
เป็ นไปอย่างปลอดภัย
ข้ อควรปฏิบัตกิ ่ อนที่ฤดูหนำวจะมำถึง
- ซักซ้ อมความเข้ าใจกับสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับข้ อควรปฏิบตั ใิ นยามฉุกเฉินภายใต้
สถานการณ์ตา่ งๆ และทาความคุ้นเคยกับการติดต่อหากันในยามฉุกเฉิน
- จัดถุงสัมภาระฉุกเฉินให้ เหมาะสมกับการใช้ งานในฤดูหนาว เช่น มีผ้าห่ม ถุงมือและถุงเท้ า
ที่อบอุน่
- ควรเตรี ยมอุปกรณ์ฉกุ เฉินให้ สามารถใช้ งานเป็ นระยะเวลาติดต่อกันประมาณ 3 วันโดยที่
ไม่จาเป็ นต้ องพึง่ พากระแสไฟฟ้า รวมถึงการเตรี ยมอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น ผ้ าห่ม เสื ้อผ้ า
ทาความอุน่ และวิทยุที่ใช้ พลังงานจากถ่านไฟฉ่ายเพื่อติดตามสภาพอากาศในช่วงที่เกิดพายุหนัก
กำรเตรียมพร้ อมอำคำรที่พักอำศัย
- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของบานประตูและหน้ าต่าง รวมถึงซ่อมแซมประตูและหน้ าต่างเพื่อ
ไม่ให้ เกิดช่องว่างที่ความเย็นจะเล็ดลอดเข้ ามาในอาคารที่พกั อาศัยได้
- ติดต่อช่างเพื่อตรวจเช็คตาแหน่งที่อาจมีรอยรั่วหลังคา ความแข็งแรงของหลังคาบ้ านเพื่อ
รับมือกับกรณีที่หิมะตกทับถมสูงบนหลังคา
- ติดฉนวนกันความเย็นภายในอาคารที่พกั อาศัย เช่น ผนังและห้ องใต้ หลังคา
- เตรี ยมอุปกรณ์ทาความร้ อนที่ปลอดภัยซึง่ ควรให้ ความร้ อนด้ วยไฟฟ้า บ้ านที่มีเตาผิงควร
เตรี ยมฟื นให้ เพียงพอและมีถงั ดับเพลิงประจาบ้ านด้ วย
- ตรวจเช็คอุปกรณ์วดั ระดับก๊ าซคาร์ บอนมอนออกไซด์และควันไฟว่าระบบสามารถทางานด้ วย
พลังงานจากถ่านไฟฉายได้ เช่นกัน
- เตรี ยมเชื ้อเพลิงให้ เพียงพอสาหรับทาความร้ อน เพราะหลังเกิดเหตุพายุหิมะตกหนัก การซื ้อ
เชื ้อเพลิงค่อนข้ างเป็ นไปด้ วยความยากลาบาก
- เตรี ยมอุปกรณ์ตกั หิมะออกจากทางสัญจร รวมถึงเกลือโรยทางเดินเพื่อละลายน ้าแข็งไม่ให้
ลื่นหกล้ มเป็ นอันตรายต่อผู้สญ
ั จรไปมา
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กำรเตรียมพร้ อมยำนพำหนะ
- เตรี ยมเช็คการทางานชิ ้นส่วนต่างๆ ของรถยนต์ อาทิ แบตเตอร์ รี่ ระบบป้องกันจุดเยือกแข็ง
อุปกรณ์ปัดน ้าฝนและน ้ายาทาความสะอาด ระบบสตาร์ ทเครื่ องยนต์ เครื่ องควบคุมอุณหภูมิ
ความร้ อน ไฟหน้ ารถยนต์และไฟฉุกเฉิน ระบบไอเสียรถยนต์ ระบบทาความร้ อน ระบบเบรค
และระบบละลายน ้าแข็ง
- ติดยางรถยนต์ที่คณ
ุ ภาพดีตอ่ การใช้ งานในฤดูหนาว โดยทัว่ ไปยางรถยนต์ที่สามารถใช้ งาน
ได้ กบั ทุกสภาพอากาศค่อนข้ างเพียงพอต่อการใช้ งานในฤดูหนาว ยกเว้ นในบางรัฐที่กาหนด
ให้ ยานพาหนะต้ องติดตังโซ่
้ ที่ล้อรถยนต์หรื อยางรถยนต์ที่มีพื ้นผิวเป็ นปุ่ มสาหรับสภาพที่
ปกคลุมด้ วยหิมะ
- เตรี ยมถุงสัมภาระฉุกเฉินในยานพาหนะ โดยให้ มีสิ่งจาเป็ นสาหรับฤดูหนาว อาทิ ผ้ าห่ม
ถุงนอน กระดาษหนังสือพิมพ์เพื่อใช้ เป็ นฉนวนกันความเย็น ถุงพลาสติกเพื่อสุขอนามัย ถุงมือ
ถุงเท้ า ผ้ าพันคอ หมวก อุปกรณ์กนั ฝน โซ่คลุมพื ้นผิวยางรถยนต์ อุปกรณ์ชา่ ง (แม่แรง ไขควง)
เสื ้อผ้ าสีสดใสหรื อผ้ าเรื องแสงเพื่อใช้ เป็ นจุดสนใจเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉิน
แผ่ นดินไหว/คลื่นสึนำมิ
พื ้นที่ทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของสหรัฐอเมริ กาไม่ได้ อยู่ในบริ เวณที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว
และคลื่ นสึนามิ เหตุดังกล่าวมักเกิ ดขึน้ ทางรั ฐชายฝั่ ง ภาคตะวันตก อาทิ แคลิฟ อร์ เนีย โอเรกอน วอชิ ง ตัน
อะลาสก้ า และฮาวาย อย่างไรก็ดี พลเมืองควรมีความเตรี ยมพร้ อมกับการรับไว้ ดังนี ้
กำรเตรียมตัวก่ อนเหตุกำรณ์ แผ่ นดินไหว
- กาหนดพื ้นที่ปลอดภัยแต่ละห้ องภายในบ้ าน ซึง่ อาจเป็ นพื ้นที่ที่อยูใ่ ต้ เฟอร์ นิเจอร์ ที่มี
ความแข็งแรง และห่างจากหน้ าต่าง ผนังที่แขวนวัตถุสิ่งของ เฟอร์ นิเจอร์ สงู ซึง่ อาจ
ตกลงมาทับคนได้
- วางสิ่งของที่มีน ้าหนักมาไว้ ชนล่
ั ้ างของชันวางของซึ
้
ง่ ควรวางให้ ตดิ กับฝาผนัง
- งดเว้ นการแขวนภาพหรื อกระจกใหญ่เหนือโซฟาหรื อบริเวณที่ใช้ เป็ นที่นงั่ หรื อนอน
- จัดทาเอกสารชนิดพกติดกระเป๋ าเงินด้ วยตนเองโดยระบุข้อมูลประจาตัวที่สาคัญ
ต่างๆ เช่น โรคประจาตัว การแพ้ ยารักษาโรค ความบกพร่องทางร่ างกาย เป็ นต้ น
- หาบุคคลที่ไว้ ใจได้ เพื่อให้ เก็บเอกสารชนิดพกพาดังกล่าวเพื่อประโยชน์สาหรับการ
ช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน
ข้ อควรปฏิบัตกิ รณีเกิดเหตุแผ่ นดินไหว
- หมอบตัวลงสูพ่ ื ้น พยายามยกแขนเพื่อป้องกันส่วนหัวและคอของตนไว้ และเข้ าไปอยู่
ใต้ เฟอร์ นิเจอร์ ที่แข็งแรงหรื อที่ตดิ กับฝาผนัง จนกว่าแรงสัน่ สะเทือนจะสิ ้นสุดลง
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- เคลื่อนตัวออกพื ้นที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวัง ระวังสิ่งของที่แตกหรื อหักพัง และ
สวมรองเท้ าแข็งแรงเพื่อป้องกันการได้ รับบาดเจ็บที่เท้ า
- หากอยูภ่ ายนอกอาคาร ให้ อยูใ่ นที่โล่งแจ้ งและไม่มีต้นไม้ เสาโทรศัพท์หรื อไฟฟ้า
และตัวอาคารต่างๆ จนกว่าแรงสัน่ สะเทือนจะสิ ้นสุดลง
- หากกระทาได้ ให้ ปิดแก๊ สภายในบ้ านและ/หรื อโทรศัพท์แจ้ งบริษัทแก๊ สเพื่อ
ดาเนินการปิ ดระบบ
- กรณีที่ไฟฟ้าถูกตัด ให้ ใช้ ไฟฉายและวิทยุเพื่อช่วยเหลือ ห้ ามใช้ เทียนไขให้ แสงสว่าง
- ถ้ าได้ กลิ่นแก๊ สให้ รีบหนีออกมาทันที และโทรศัพท์แจ้ งเหตุที่หมายเลข 911
- เตรี ยมรับมือกับเหตุการณ์ aftershock ที่อาจจะเกิดขึ ้นได้
ข้ อควรปฏิบัตเิ มื่อเกิดเหตุสึนำมิ
- เปิ ดวิทยุเพื่อติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเกิดสึนามิ เนื่องจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาเป็ นพื ้นที่แถบชายฝั่งทะเล
- อพยพสูพ่ ื ้นที่สงู ให้ เร็วที่สดุ
- กรณีอยูพ่ ื ้นที่ชายฝั่งและสังเกตเห็นว่า ระดับน ้าทะเลลดลงผิดปกติ เป็ นสัญญาณ
ว่าอาจจะเกิดสึนามิ ให้ รีบออกมาจากชายฝั่งให้ เร็วที่สดุ
- หลังจากเกิดเหตุสนึ ามิ พยายามหลีกเลี่ยงพื ้นที่หกั พังหรื อพื ้นที่ที่ยงั มีน ้าท่วม
กำรก่ อกำรร้ ำย
เป้าหมายหลักของการก่อการร้ ายคือการสร้ างความหวาดกลัว ข้ อมูลข่าวสารการก่อการร้ ายที่แม่นยาและ
การเตรี ยมความพร้ อมเบื ้องต้ นเพื่อรับมือกับเหตุฉกุ เฉินภายใต้ สภาวะการณ์ตา่ งๆ ที่กล่าวมา ทาให้ ไม่ตกเป็ น
เป้าหมายได้ ง่าย
ข้ อควรปฏิบัตเิ พื่อกำรรู้ เท่ ำทันและรั บมือกับเหตุกำรณ์
- เมื่อรับข่าวสารแล้ วอย่าเพิ่งตกใจและรี บปล่อยข่าวสร้ างความตื่นตระหนก ควรตรวจสอบ
ข่าวสารจากแหล่งที่นา่ เชื่อถือต่างๆ อาทิ หน่วยงานรัฐหรื อสื่อมวลชน
- อย่ารับหีบห่อจากคนแปลกหน้ า และอย่าทิ ้งสัมภาระเดินทางและกระเป๋ าโดยไม่เฝ้าดูแลในที่
สาธารณะ เช่น รถไฟใต้ ดนิ
- อย่าจับหรื อสัมผัสหีบห่อหรื อจดหมายที่ต้องสงสัย ให้ โทรศัพท์แจ้ งตารวจที่หมายเลข 911
หรื อแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่น หากได้ สมั ผัสหีบห่อแล้ วให้ รีบล้ างมือด้ วยน ้าเปล่าและสบู่
- หากเห็นพฤติกรรมที่นา่ สงสัย อาทิ พบบุคคลลุกล ้าเข้ าไปในพื ้นที่ซงึ่ เป็ นเขตหวงห้ าม บุคคล
สวมเสื ้อผ้ าไม่สอดคล้ องกับสภาพอากาศ หรื อคนที่เดินวนเวียนไปมาในบริเวณที่เป็ นแหล่ง
คมนาคมสัญจรของผู้คนหรื อพื ้นที่สาธารณูปโภค ให้ รีบรายงานเจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่น
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โรคระบำด
การแพร่ระบาดของโรค เช่น ไข้ หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ไข้ หวัดซาร์ ส อีโบลา รวมถึงโรคระบาด
จากการถูกยุงกัด อาทิ ไวรัสเวสต์ไนล์ (West Nile Virus) ไวรัสซิกา (Zika Virus) เป็ นต้ น
เมืองขนาดใหญ่ที่เป็ นศูนย์รวมของจานวนคนหลากหลายเชื ้อชาติ เช่น นครนิวยอร์ ก มีความเสี่ยงที่จะ
เกิดเหตุโรคระบาดได้ ง่าย อย่างไรก็ตาม หน่วยงานท้ องถิ่นในแต่ละรัฐจะมีการบริ หารจัดการแตกต่างกันไปตาม
สถานการณ์ เช่น Department of Health and Mental Hygiene แห่งนครนิวยอร์ กมีวิธีการตรวจสอบและ
ป้องกันทางด้ านโรคระบาดสูง โดยมีการเตือนภัยล่วงหน้ าในความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดการระบาดของโรคจาก
ระบบเฝ้าติดตามสถานการณ์ การให้ บริ การห้ องฉุกเฉิ น รถพยาบาล และร้ านขายยา ระบบดังกล่าวยังเป็ น
ต้ นแบบในการเตรี ยมรับมือกับโรคระบาดสาหรับรัฐอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกาอีกด้ วย
ในกรณี ฉุกเฉิ นที่ เ กิ ดจากโรคระบาด รั ฐต่างๆ จะมี หน่วยงานสาธารณสุขที่ ปฏิ บัติหน้ าที่ รับมื อกับ
เหตุการณ์เหล่านี ้ และจะจัดให้ มีจดุ จ่ายยา หรื อ Points of Dispensing (PODs) กระจายตามพื ้นที่ตา่ งๆ เพื่อให้
พลเมืองสามารถมาขอรับยาได้ อย่างทัว่ ถึง
กำรรับมือกับโรคระบำด
- ปิ ดปากขณะไอหรื อจาม
- อยูใ่ นบ้ านหากมีอาการไอหรื อไข้ ขึ ้น
- หมัน่ ล้ างมือด้ วยสบูห่ รื อแอลกอฮอลล์
- ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของโรคระบาดทางโทรทัศน์และวิทยุจากทางการ
ท้ องถิ่น
ระบบสำธำรณูปโภคขัดข้ อง
ระบบสาธารณู ป โภคขัด ข้ อ ง อาทิ ไฟฟ้ า ดับ น า้ ประปาไม่ ไ หล โทรศัพ ท์ แ ละแก๊ สหุง ต้ ม ขัด ข้ อ ง
โดยเฉพาะในเมืองที่จานวนประชากรหนาแน่นและมีความสาคัญทางธุรกิจ มักส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
การดารงชีวิตประจาวันของประชาชน
เหตุการณ์ไฟฟ้าดับอาจเกิดขึ ้นไม่บอ่ ยนัก แต่มกั เกิดในช่วงฤดูร้อน ซึ่งเป็ นช่วงที่อาคารบ้ านเรื อนต้ องใช้
เครื่ องปรับอากาศทาความเย็น ความต้ องการใช้ พลังงานไฟฟ้าจึงสูงขึน้ ตามมา ดังนัน้ ควรเตรี ยมถุงสารอง
ฉุกเฉิ นประจาตัว โดยอาจเพิ่มอุปกรณ์ให้ แสงสว่างแบบพกพาชนิดที่ใช้ ถ่านไฟฉาย และเตรี ยมถุง นา้ แข็งใน
ตู้เย็นให้ พร้ อมเพื่อรักษาอุณหภูมิของตู้เย็นมิให้ อาหารได้ รับความเสียหาย
ข้ อควรปฏิบัตเิ มื่อไฟฟ้ ำดับในฤดูร้อน
- เปิ ดหน้ าต่างอาคารบ้ านเรื อนเพื่อให้ อากาศถ่ายเทได้ ดี
- ดื่มน ้าเปล่ามากๆ
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ข้ อควรปฏิบัตเิ มื่อไฟฟ้ ำดับในฤดูหนำว
- ป้องกันไม่ให้ ความเย็นเข้ ามาภายในอาคารบ้ านเรื อนให้ ได้ มากที่สดุ เช่น แขวนผ้ าห่ม
ที่หน้ าต่าง ประตูทางเข้ า และเข้ าไปอยูใ่ นห้ องที่ความเย็นเล็ดลอดเข้ ามาได้ ยาก
- สวมเสื ้อผ้ าที่ทาให้ ร่างกายอบอุม่ สวมหมวก ผ้ าพันคอ ถุงมือและเสื ้อผ้ าหลายๆ ชัน้
- หากมีเตาผิง ให้ ใช้ เป็ นที่ให้ ความร้ อนและแสงสว่าง
- ห้ ามทาความร้ อนด้ วยแก๊ สหุงต้ มหรื อเตาอบในบ้ าน (เพราะจะทาให้ เกิดก๊ าซคาร์ บอน มอนออกไซด์)
- ห้ ามติดเครื่ องปั่นไฟฟ้าภายในอาคารที่พกั อาศัย
- เปิ ดก๊ อกน ้าให้ มีน ้าหยดเพียงเล็กน้ อยเพื่อมิให้ น ้าในท่อประปาแข็งตัว
ข้ อควรปฏิบัตเิ มื่อทรำบล่ วงหน้ ำว่ ำจะไม่ มีไฟฟ้ ำใช้
- รับประทานอาหารหรื อใช้ สว่ นประกอบอาหารซึง่ เน่าเสียง่ายในตู้เย็นหรื อในช่องแช่แข็งก่อน
- ทาน ้าแข็งเพิ่มเติม
- ซื ้อกระติกน ้าเพื่อเก็บน ้าเย็น
- รู้ลว่ งหน้ าว่าแหล่งที่สามารถหาซื ้อน ้าแข็งแห้ งหรื อน ้าแข็งได้ จากที่ใด น ้าแข็งแห้ งขนาด 25
ปอนด์สามารถรักษาอุณหภูมิของตู้แช่แข็งขนาด 10 คิวบิกฟุตได้ ถึง 3 – 4 วัน
ตึกถล่ ม
ตึกถล่มเกิดจากโครงสร้ างของตึกที่ชารุด แก๊ สรั่ว หรื อ การก่อวินาศกรรม หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ ้น
ควรปฏิบตั ติ น ดังนี ้
กรณีท่ อี ยู่ในตึก
- หนีออกมาอย่างรวดเร็วและระมัดระวังที่สดุ
- กรณีที่หนีออกมาไม่ได้ ควรหลบอยูใ่ ต้ โต๊ ะเพื่อให้ มีที่กาบังศีรษะ
กรณีท่ ตี ดิ อยู่ภำยใต้ ซำกปรั กหังพัง
- ปิ ดปากและจมูกด้ วยมือหรื อเสื ้อผ้ า
- พยายามเคลื่อนไหวให้ น้อยที่สดุ เพื่อมิให้ ฝนุ่ ฟุ้งกระจายเพราะอาจเป็ นอันตรายต่อ
การหายใจได้
- เคาะผนังหรื อท่อเพื่อส่งเสียงให้ ผ้ อู ื่นรู้วา่ ติดอยูภ่ ายใต้ ซากปรักหักพัง และหลีกเลี่ยง
การตะโกนร้ องขอความช่วยเหลือหากไม่จาเป็ นเนื่องจากเป็ นการหายใจเอาฝุ่ นละออง
ที่อนั ตรายจะเข้ าสูร่ ่างกาย
กรณีท่ ตี ้ องทำควำมสะอำดบริเวณที่เป็ นซำกปรักหักพัง
- สวมถุงมือและรองเท้ าที่ทนทานและคลุมเท้ าอย่างมิดชิด
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- แยกซากปรักหักพังตามประเภท (เช่น ไม้ เครื่ องใช้ ในอาคาร/บ้ าน เป็ นต้ น)
- ไม่แตะต้ องซากที่เป็ นสายไฟฟ้าหรื อสายต่างๆ
- ไม่เคลื่อนย้ ายซากปรักหักพังขนาดใหญ่ด้วยตนเองโดยปราศจากความช่วยเหลือ
เช่น จากเพื่อนบ้ าน หรื อเจ้ าหน้ าที่ก้ ซู ากปรักหักพัง
อำคำรปรักหักพักที่เกิดจำกกำรระเบิดมักจะตำมมำด้ วยอัคคีภัยเสมอ
ก๊ ำซคำร์ บอนมอนออกไซด์
ก๊ าซคาร์ บอนมอนออกไซด์เกิดจากการชารุดของเตาหลอม ปล่องไฟ เครื่ องทาความร้ อน เตาผิง เตาอบ
หรื อท่อไอเสียของเครื่ องยนต์ตา่ งๆ
ก๊ าซคาร์ บอนมอนออกโซด์ในปริมาณมากเป็ นอันตราย เนื่องจากเป็ นก๊ าซที่ไร้ กลิ่นและสี เหตุที่อาจเกิด
อันตรายจากก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์มากที่สดุ คือ การติดเครื่ องยนต์ยานพาหนะในโรงจอดรถ เมื่อต้ องทาความ
อุ่ น ภายในอาคารบ้ านเรื อนในช่ ว งฤดู ห นาว ระบบท าความอุ่ น บางประเภทอาจเพิ่ ม ปริ ม าณก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ในอาคารบ้ านเรื อนด้ วย
อำกำรของผู้ได้ รับผลกระทบจำกก๊ ำซคำร์ บอนไดออกไซด์ คือ ปวดหัวและวิงเวียนศีรษะ แน่น
หน้ าอกและหายใจลาบาก คลื่นไส้ อาเจียน และอาจหมดสติได้
ข้ อควรปฏิบัตเิ พื่อป้ องกันผลกระทบจำกก๊ ำซคำร์ บอนไดออกไซด์ อาทิ
- หลีกเลี่ยงการติดเครื่ องยนต์ยานพาหนะในโรงจอดรถยนต์หรื อพื ้นที่ที่ไม่มีอากาศ
ถ่ายเท และกาจัดสิ่งที่อดุ ตันในท่อไอเสียยานพาหนะหลังจากหิมะตก
- หลีกเลี่ยงการใช้ อปุ กรณ์ปิง้ อาหารด้ วยถ่านในพื ้นที่ภายในอาคารที่อาศัย
- หลีกเลี่ยงการใช้ อปุ กรณ์อานวยความสะดวกที่ใช้ ก๊าซภายในอาคารที่อาศัย อาทิ เครื่ อง
ปั่นไฟ
- หลีกเลี่ยงการใช้ เตาแก๊ สหรื อเตาอบภายในบ้ านเพื่อทาความอบอุน่ ในบ้ าน
- ตรวจสอบและทาความสะอาดระบบทาความร้ อน เครื่ องอานวยความสะดวกที่
ทางานด้ วยการเผาไหม้ ของเชื ้อเพลิง ปล่องไฟ โดยช่างทรงคุณวุฒิเป็ นประจาทุกปี
ข้ อควรปฏิบัตเิ มื่ออยู่ในเหตุกำรณ์ ได้ รับผลกระทบจำกก๊ ำซคำร์ บอนมอนออกไซด์
- รี บหนีออกจากบ้ าน
- โทรศัพท์แจ้ งเหตุที่หมายเลข 911 หรื อโทรหาหน่วยงานช่วยเหลือในพื ้นที่
- นาผู้ประสบภัยออกสูอ่ ากาศบริ สทุ ธิ์ให้ เร็ วที่สดุ
- เปิ ดหน้ าต่าง
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สำรพิษ สำรเคมี และรังสี
ในชีวิตประจาวันปกติของทุกคนอาจเกี่ยวข้ องกับสารพิษ และสารเคมีทงที
ั ้ ่บ้านและสานักงาน หากเกิด
การหกกระจายของสารพิษ อาจเกิดอันตรายในวงกว้ างและลุกลามสู่บริ เวณที่เป็ นสาธารณะได้ ขอให้ ติดตาม
ประกาศคาแนะนาของหน่วยงานท้ องถิ่นภายใต้ สถานการณ์ที่เกิดขึ ้น
ข้ อควรปฏิบัตใิ นบริเวณที่มีสำรพิษปนเปื ้ อน
- พยายามอยูบ่ ริเวณเหนือลมจากแหล่งซึง่ เป็ นที่มาของสารพิษนันให้
้ มากที่สดุ
- หากได้ รับผลกระทบจากสารพิษ พยายามพบแพทย์รวดเร็วที่สดุ
- ถ้ าเกิดเหตุการณ์ในบริเวณอาคาร ให้ รีบหาทางหนีออกมาจากพื ้นที่โดยหลีกเลี่ยงการถูกหรื อ
สัมผัสกับสารพิษให้ ได้ มากที่สดุ
- ถ้ าร่างกายสัมผัสกับสารพิษ ถอดเสื ้อผ้ า พยายามออกห่างจากเสื ้อผ้ าเหล่านันและล้
้
างตัว
ให้ สะอาด
- สารพิษบางชนิดอาจต้ องได้ รับการขจัดสิ่งปนเปื อ้ นเป็ นพิเศษจากหน่วยงานแพทย์
ข้ อควรปฏิบัตใิ นบริเวณที่สำรกัมมันตภำพรังสีปนเปื ้ อน
- หากอยูใ่ นที่โล่งแจ้ ง ให้ เข้ าสูต่ กึ หรื อพื ้นที่มิดชิด ถอดเสื ้อผ้ าและล้ างตัวให้ เร็วที่สดุ
- หน่วยงานรัฐอาจจัดยาพิเศษเพื่อป้องกันการได้ รับรังสีให้ กบั กลุม่ คนพิเศษบางกลุม่ เช่น เด็ก
สตรี มีครรภ์
*************************
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ ก
พฤษภาคม 2559
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