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© ສະຫະພັນກາແດງສາກົນ ແລະ ປະຊາຄົມກາແດງ 2018
ທຸກໆຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຢູ່ໃນເອກະສານສະບັບນີ້ແມ່ນນສ້າງຂຶ້ນໂດຍສະຫະພັນກາແດງສາກົນ ແລະ ປະຊາຄົມກາແດງ 

ໃນຂອບເຂດຊາຍແດນ ແລະ ຊີກວົງເດືອນ. ຂອບເຂດຂອງຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ແລະ ການອອກແບບຕ່າງໆທ່ີໃຊ້ຢູ່ໃນເອກະສານ    
ດັ່ງກ່າວນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການສະແດງອອກທາງແນວຄວາມຄິດ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຫະພັນກາແດງສາກົນ 
ແລະ ປະຊາຄົມກາແດງຂອງປະເທດໃດປະເທດໜຶ່ງ. 

ສະຫະພັນກາແດງສາກົນ, ປະຊາຄົມກາແດງ ແລະ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກໄດ້ຄຳນຶງຢ່າງລະອຽດ ແລະ ລະມັດລະວັງ 
ທາງດ້ານເນື້ອໃນ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນທຸກໆຫົວຂໍ້ ແລະ ເພື່ອຢັ້ງຢືນວ່າຂໍ້ມູນຕ່າງໆພາຍໃນເອກະສານສະບັບນີ້ແມ່ນເປັນຂໍ້ມູນ
ທີ່ມີຄວາມເຊື້ອຖືໄດ້ ແລະ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງມາແລ້ວຈາກທັງສອງອົງການ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມເອກະສານດ່ັງກ່າວກໍຍັງມີບາງ
ຂ້ໍ ມູນຂ່າວສານຄວນຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ອຸດົມສົມບູນທາງດ້ານເນ້ືອໃນຂ້ຶນຕ່ືມໂດຍອີງຕາມ 
ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງບັນດາທ່ານຜູ້ທ່ີນຳໃຊ້ເອກະສານດ່ັງກ່າວນີ້. ສິ່ງທ່ີສຳຄັນອີກປະການໜ່ຶງແມ່ນຜູ້ນຳໃຊ້ 
ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍກັບການນຳໃຊ້ເອກະສານສະບັບນ້ີ ແລະ ເອົາໃສ່ໃຈຕ່ໍກັບການປະຕິບັດຕາມເນ້ືອໃນຂ້ໍມູນຂ່າວສານ 
ຕ່າງໆແມ່ນໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ, ຖ້າຫາກ ເກີດກໍລະນີໃດໆທີ່ເປັນຜົນເສຍຫາຍ ແລະ ຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ກັບບັນ
ດາຜູ້ຊົມໃຊ້ຕ່າງໆແມ່ນທາງສະຫະພັນກາແດງສາກົນ ແລະ ປະຊາຄົມກາແດງ ຫຼື ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບ 
ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
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ຄຳນຳ
ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາເຫດການໄພພິບັດ ແລະ ໄພອັນຕະ 

ລາຍໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເພີ່ມຄວາມແຮງຂຶ້ນເລື່ອຍໆ 
ຊຶ່ງເປັນການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ພ້ືນຖານເສດທະ
ກິດ ສັງຄົມຂອງປະເທດ ໂດຍສະເພາະຂະແໜງການສຶກສາ 
ແລະ ກິລາ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ ເຊັ່ນ: ເຮັດ 
ໃຫ້ການຮຽນ-ການສອນບໍ່ປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ, ມີການ 
ສູນເສຍຊີວິດ ທັງຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ແລະ ຊັບສີນຂອງ 
ຂະແໜງການສຶກສາ ເປັນຕົ້ນອາຄານເປ່ເພ, ປຶ້ມແບບຮຽນ, 
ຄູ່ມືຄູ ແລະ ເອກກະສານທີ່ສຳຄັນຂອງສະຖານການສຶກສາ
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ປຶ້ມຂໍ້ຄວາມສຳຄັນກ່ຽວ 
ກັບການໃຫ້ຄວາມຮູ້ເລື່ອງໄພພິບັດ, ການປ້ອງກັນ ແລະ 
ການຕອບໂຕ້ແມ່ນໄດ້ສັ ງລວມເອົາບັນດາເອກະສານ 
ຂອງພາກພື້ນ, ສາກົນ ແລະ ບາງບົດຮຽນທີ່ດີເດັ່ນທີ່ໄດ້ຈັດ 
ຕ້ັງປະຕິບັດຫຼາຍປີຜ່ານມາໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກ 
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການທີ່ບໍ່ສະແຫວງຫາຜົນກຳໄລ 
ໂດຍສະເພາ: ແມ່ນອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມ 
ມືກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຮຽບຮຽງປຶ້ມຂໍ້ 
ຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ເລື່ອງໄພພິບັດສະ 
ບັບປີ 2013 ຊຶ່ງເນື້ອໃນປຶ້ມຫົວນີ້ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ 
ຈາກສະບັບກ່ອນ ແລະ ໄດ້ເພີ່ມບາງເນື້ອໃນຈຳເປັນເຂົ້າມາ 
ຕື່ມ. ຊຶ່ງປະກອບມີແຫຼ່ງ ຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດເຊື້ອຖືໄດ້ທັກສະໃນ 
ການກຽມພ້ອມຮັບມື ແລະ ຕອບໂຕ້ກັບເຫດການສຸກເສີນ, 
ໄ ພ ພິ ບັ ດ ແລ ະສິ່ ງ ອັ ນຕ ະລ າ ຍ ຕ່ າ ງ ໆ ທ່ີ ອ າ ດຈ ະ ເ ກີ ດ
ຂຶ້ນ, ການຕັດສິນໃຈຕໍ່ກັບແຜນການກຽມພ້ອມ, 
ການກຳນົດເສັ້ນ ທາງອົບພະຍົບພາຍໃນອາຄານ ແລະ ບໍລິ 
ເວນໃກ້ຄຽງ, ການຮຽນຮູ້ວິທີການມອດໄຟກໍລະນີເກີດໄພ
ນ້ຳຖ້ວມ, ການເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງຜູ້ສູງອາຍຸ ຫຼື ຜູ້ເຖົ້າເພື່ອ
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນກໍລະນີເກີດລົມພະຍຸ, ໄຟໄໝ້ ແລະ 
ເຫດການສຸກເສີນຕ່າງໆ.  ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ລວນແລ້ວແຕ່ເປັນ 
ມາດຕະການທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຕົນເອງ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄອບຄົວມີ
ຄວາມໜັ້ນໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ ແລະ ຢູ່ນຳກັນຢ່າງມີຄວາມ 
ປອດໄພໃນເວລາປະເຊີນກັບເຫດການສຸກເສີນ, ໄພພິບັດ ຫຼື 
ໄພອັນຕະລາຍ.

ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ອົງການ 
ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນ ຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າຈະເປັນເອກະສານ 
ອ້າງອິງໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ, ນັກເຮັດວຽກໂຄສະນາກ່ຽວກັບການ 
ປ້ອງໄພພິບັດ, ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ 
ພາກ ສ່ວນອື່ນໆຈະໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສຶກສາໃຫ້ຄວາມຮູ້ 
ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນໂດຍຜ່ານກິດຈະກຳນອກຫຼັກສູດ, ການສ້າງ 
ບົດບາດສົມນຸດ, ການຝຶກຊ້ອມຕົວຈິງທີ່ແທດເໝາະກັບແຕ່ 
ລະທ້ອງຖີ່ນ.
 ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂໍສະແດງ 
ຄວາມຂອບໃຈນຳບັນດາກະຊວງ, ບັນດາກົມທີ່ນອນໃນຄະນະ
ກຳມະການປ້ອງກັນໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາ 
ກາດຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ພະນັກ
ງານອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ, ອົງ 
ການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮື່ອແຮງ ແລະ 
ສະຕິບັນຍາຈົນເຮັດໃຫ້ປຶ້ມດ່ັງກ່າວນີ້ມີເນື້ອໃນອຸດົມສົມບູນ 
ຍິ່ງຂຶ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຄະນະຮັບຜິດຊອບການຈັດພີມ
ຂໍ ຮຽກຮ້ອງມາຍັງທ່ານຜູ້ຊົມໃຊ້, ພະນັກງານຄູອາຈານ ແລະ  
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຊ່ວຍສົ່ງຄຳຄິດເຫັນ ເພື່ອເປັນແນວທາງ 
ໃນການປັບປຸງຕ່ໍໜ້າໃຫ້ແກ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບພວກເຮົາ 
ດ້ວຍ. 



ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ຄຳເຫັນຂອງສະຫະພັນກາແດງ ແລະ  ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ ແລະ 
ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ

 ທຸກໆປ,ີ ມເີຫດການສກຸເສນີ, ໄພພິບດັແລະ ໄພອັນຕະ 
ລາຍເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ແຜ່ນດິນໄຫວ,ນ້ຳຖ້ວມ 
ພະຍາດລະບາດ ແລະ ດິນເຈື່ອນ. ເຫດການ, ໄພພິບັດ ແລະ 
ໄພອັນຕະລາຍເຫ່ົຼານີ້ພາໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕ່ໍກັບເສດຖະກິດ
ສັງຄົມຂອງຊາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ 
ເສຍຊີວິດເປັນຫຼາຍພັນຄົນ. ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 
ໃນເວລາທ່ີເໜາະສົມໃນຮູບແບບທ່ີສາມາດເຂ້ົາໃຈໄດ້
ງ່າຍທ່ີມາຈາກແຫ່ຼງຂ້ໍມູນທ່ີສາມາດເຊື້ອຖືໄດ້ອາດເປັນ
ເຄື່ອງມື ທ່ີສາມາດຊ່ວຍຊີ ວິດຂອງບັນດາສິ່ ງ ທ່ີມີຊີ ວິດ 
ຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນທີ່ສຸດ. ສິ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງຄວາມ
ຮູ້ແມ່ນການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃນການກຽມພ້ອມຮັບ
ມື ແລະ ຕອບໂຕ້ກັບເຫດການສຸກເສີນ, ໄພພິບັດ ແລະ ສິ່ງ 
ອັນຕະລາຍຕ່າງໆທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນ.ການຕັດສິນໃຈຕ່ໍກັບ 
ແຜນການກຽມພ້ອມຮັບມື, ການກຳນົດເສັ້ນທາງອົບພະຍົບ 
ພາຍໃນອາຄານ ແລະ ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ, ການຮຽນຮູ້ວິທີ ການ 
ປິດໄຟຟ້າໃນກໍລະນີເກີດໄພນ້ຳຖ້ວມ, ການເອົາໃຈໃສ່ກວດ 
ກາເບິ່ງຜູ້ສູງອາຍຸ ຫຼື ຜູ້ເຖົ້າເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນກໍລະ
ນີ ເກີດລົມພະຍຸ, ໄຟໄໝ້ ແລະ ເຫດການສຸກເສີນຕ່າງໆ.  
ສິ່ງ ດ່ັງກ່າວນີ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນມາດຕະການທ່ີຈະຊ່ວຍ 
ໃຫ້ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວມີຄວາມໜັ້ນໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດ 
ຕາມ ແລະຢູ່ນຳກັນຢ່າງມີຄວາມປອດໄພໃນເວລາປະເຊີນກັບ 
ເຫດການສຸກເສີນ, ໄພພິບັດ ຫຼື ໄພອັນຕະລາຍ.

ໃນປະຈຸບັນສະພາບຂອງ ດິນຟ້ າອາກາດມີກາປ່ ຽນ
ແປງຢ່ າ ງຮຸ ນແຮງ ເຮັ ດໃ ຫ້ມີຄວາມສ່ ຽ ງ ເ ພ່ີມ ຂ້ຶນໃນ 
ການທີ່ຈະເກີດໄພພິບັດ ແລະ ໄພອັນຕະລາຍຕ່າງໆ. 
ສະນັ້ ນ ,ສັ ງຄົມທຸກຄົນຈຳ ເປັນ ຕ້ອງໄ ດ້ຮັບ ຂ້ໍມູນ ຂ່ າວ 
ສານຕໍ່ກັບສະພາບການດັ່ງກ່າວ. ທາງອົງການກາແດງ ແລະ 
ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ ແລະ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກແມ່ນມີ
ປະສົບການອັນຍາວນານກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫືຼອຊຸມຊົນເພ່ືອ
ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການປັບຕົວເຂ້ົາໃນສະພາບມີການ
ປ່ຽນແປງບົນພື້ນຖານຄວາມສຳເລັດ ຂອງການສ້າງຈິດສຳນຶກ 
ແລະໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ ສ່ຽງ, 
ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດ 
ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກ

ໄພພິບັດ: ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນ ເພື່ອໂຄສະນາໃນຄົວເຮືອນ ແລະ 
ໂຮງຮຽນສະບັບປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂເພື່ອຈັດພິມໃນຄ້ັງທີສອງ 
ແມ່ນເປັນການສຶບຕ່ໍດຳເນີນສ່ິງທ່ີໄດ້ປະຕິບັດຜ່ານມາໂດຍ   
ການສະໜອງເຄ່ືອງມືທ່ີໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອ ສະ
ໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃນການເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ ຄວາມ 
ສາມາດ ແລະ ວາງແຜນມາດຕະການຕ່າງໆຢ່າງເໜາະສົມເພ່ືອ 
ໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ຢ່າງມີຄວາມປອດໄພ.

ລັກສະນະຂອງຂ້ໍມູນຂ່າວສານພາຍໃນເອກະສານສະບັບ   
ປັບປຸງຄັ້ງນີ້ແມ່ນນຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳແລະທິດທາງໃນການ    
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເພ່ືອແຈກຢ່າຍໃຫ້ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານແລະ 
ບັນດາຜູ້ປະຕິບັດກິດຈະກຳຕົວຈິງກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ 
ຂອງຊຸມຊົນທ່ີມີຄວາມສ່ຽງແລະວຽກງານການຫຸຼດຜ່ອນຄວາ
ມສ່ຽງຈາກເຫດການສຸກເສີນ, ໄພພິບັດ ແລະ ໄພອັນຕະລາຍ. 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາກລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ 
ສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ 
ບັນດາສະຖາບັນຕ່າງໆ. ລວມທັງການນຳໃຊ້ໃນລະດັບຊາດ 
ແລະຊ່ວຍກຽມຄວາມພ້ອມໃນລະດັບຄົວເຮືອນເ ພ່ືອ 
ກຽມພ້ອມຮັບມືຕອບໂຕ້. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດັ່ງກ່າວຍັງມີລັກ 
ສະນະຕັ້ງໜ້າ, ສອດຄ່ອງ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນໃນການປູກ
ຈິດສຳນຶກເພື່ອສ້າງວັດທະນາທຳຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມ 
ເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັນ. 
 ເອກະສານສະບັບນີ້ປະກອບມີ ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ
ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ສັງລວມເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ 
ໄພ ອັນຕະລາຍປະ ເພດ ຕ່ າ ງໆ ເ ພ່ີມ ເ ຂ້ົ າ ຕ່ືມ ເ ພ່ືອ ເປັ ນ 
ການກຽມພ້ອມຮັບມື ແລະ ຕອບໂຕ້ກັບໄພພິບັດໃຫ້ມີປະ 
ສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການປັບຕົວ 
ແລະ ວຽກງານການຮ່ວມເອົາທຸກຄົນເຂົ້າ ມາມີສ່ວນຮ່ວມ. 
ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີຄຳແນະນຳທີ່ດີກ່ຽວ ກັບວຽກງານການ 
ປົກປ້ອງເດັກໃນພາວະສຸກເສີນ, ຊຶ່ງພວກເຮົາເຫັນວ່າສິ່ງດັ່ງ 
ກ່າວນີ້ແມ່ນເປັນອົງປະກອບໜຶ່ງ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບ    
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ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ຊ່ວຍຮັກສາຊີວິດຂອງທຸກໆຄົນເອົາ 
ໄວ້ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ. 
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13. ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ,ກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ  
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17. ອົງການກາແດງລາວ
18. ສະຫະພັນແມ່ຍິງສູນກາງ
19. ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ສປປ ລາວ
20. ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
21. ອົງການ UNICEF
22. ອົງການ Plan International
23. ອົງການ World Vision 
24. ອົງການ Care International 
25. ອົງການ ChildFunds, Laos 
26. ອົງການ Oxfam International
27. ອົງການ Room to Read 
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ຄຳຫຍໍ້

ARS ພິດຈາກລັງສີແບບສຽບພັນ

CBDM/ 
CBDRR

ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຊຸມຊົນ/ການຫຸຼດ 
ຜ່ອນໄພພິບັດໂດຍອີງໃສ່ຊຸມຊົນ ເປັນ
ຫຼັກ (ບາງຄັ້ງອາດນຳໜ້າດ້ວຍ ‘I’ ສຳ 
ລັບຮູບແບບການເຊື່ອມສານ)

CBRN ອັນຕະລາຍທາງເຄມີ, ຊີວະພາບ, ລັງສີ ແລະ 
ນິວເຄຍ.

CRED 
EM-DAT

ສູນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈລະບາດວິທະຍາຂອງຖານຂ້ໍ
ມູນເຫດການສຸກເສີນກໍລະນີໄພ ພິບັດ.

CWAs 
ADRRRES

ສົງຄາມເຄມີ.
ພັນທະມິດລະດັບໂລກເ ພ່ືອ ຫຸຼດຄວາມ 
ສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ແລະ ການປັບຕົວໃນ 
ພາກການສຶກສາ.

GDPC ສູນກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືກັບ
ໄພພິບັດສາກົນ.

GFDRR ສະຖານທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກສາ
ກົນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພ
 ພິບັດ.

HFA ກອບວຽກການດຳເນີນງານຮຽວໂກ.
 

IFRC ສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນ 
ແດງສາກົນ.

IGO ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນລະຫວ່າງປະເທດ.

INGO ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນທ່ີບໍ່ສັງກັດລັດຖະ 
ບານ.

IPCC ຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານກ່ຽວກັ
ບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າ ອາ ກາດ.

KI ໂປເຕສຊຽມໄອໂອໄດ.
LLIN ມຸ້ງຍ້ອມນໍ້າຢາຊະນິດຍາວນານ.
MERS ໂລກເມີທ(ຕິດເຊື້ອລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈຈ

າກໄວລັດໂລນ່າໄວລັດສາຍ ພັນໃໝ່
ຖືກພົບຄັ້ງແລກຢູ່ປະເທດຊາອຸໂດຍພົບ ການ 
ຕິດ ເຊື້ອທີ່ປອດ ແລະ ຫຼອດລົມ).

NOAA ອົ ງ ກ າ ນ ບໍ ລິ ຫ າ ນ ມ ະ ຫ າ ສ ະ ໝຸ ດ ແ ລ ະ 
ບັນຍາກາດແຫ່ງຊາດ.

OECD ອົງການເພື່ອຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ການ 
ພັດທະນາທາງເສດຖະກິດ.

SARS ໂລກທາງເດີນຫາຍໃຈຮຸນແຮງແບບສຽບ
ພັນ.

SOP ລະບຽບຂ້ັນຕອນມາດຕະຖານໃນການ 
ດຳເນີນງານ.

SDGs ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
TICs ສານເຄມີອຸສາຫະກຳທີ່ເປັນພິດ.
UNISDR ສຳນັກງານເພື່ອການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ

ຈາກໄພພິບັດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ.
UNESCO ອົງການຮ່ວມມືທາງການສຶກສາວິທະຍາ ສາດ 

ແລະ ວັດທະນະທຳລະຫວ່າງປະ ເທດ ຫຼື 
ຢູເນສໂກ້.

USGS ການສຳຫຼວດທາງ ທໍລະນີ ວິທະຍາຂອງ 
ສະຫະລັດອາເມລິກາ.

VCA ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຂີດຄວາມ 
ສາມາດ.

WHS ກອງປ ະຊຸ ມສຸ ດຍອດ ວ່ າ ດ້ ວຍການດຳ 
ເນີນງານດ້ານມະນຸດ ສະທຳ.

WISS ການລິເລີ່ມທົ່ວໂລກເພື່ອເຮັດ ໃຫ້ໂຮງ ຮຽນ ມີ 
ຄວາມປອດໄພ.

WMO ອົງການອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາໂລກ.



    2

.....................................................................................................................................................................

ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ອະ ທິ ບາຍ ຄຳ ສັບ
ໄພພິບັດ: ການກີດຂວາງຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ການເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຊຸມຊົນ ຫຼື ສັງຄົມ 
ຊຶ່ງກວມ ເອົາການສູນເສຍຊີ ວິດ, ວັດຖຸ, ເສດຖະກິດ ຫຼື ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ຜົນກະທົບທີ່ເກີດ ຂຶ້ນເກີນຄວາມສາມາດຂອງຊຸມຊົນ ຫຼື ສັງຄົມຈະຮັບມືໂດຍການ 
ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ ມີຂອງຕົນເອງໄດ້. 
ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ: ແມ່ນແນວຄວາມຄິດ ແລະ ການປະຕິບັດ
ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິ ບັດໂດຍຜ່ານຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງເປັນລະບົບ 
ໃນການວິເຄາະແລະຄຸ້ມຄອງປັດໃຈທີ່ເປັນສາເຫດ ຂອງໄພພິບັດ, ລວມທັງການຫຼຸດ 
ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພອັນຕະລາຍຕ່າງໆ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານ ທານ ຕ່ຳຂອງຄົນ ແລະ 
ຊັບສິນ, ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປັບປຸງການ ກຽມຄວາມ      
ພ້ອມໃນການຮັບມືກັບເຫດການທີ່ບໍ່ ຄາດ ຄິດຕ່າງໆ ທີ່ ອາດ ຈະ ເກີດ ຂຶ້ນ.

ການບັນເທົາ: ການຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ຈຳກັດຜົນກະທົບດ້ານລົບຂອງໄພອັນຕະລາຍ ແລະ 
ໄພພິບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ. 

ການກຽມຄວາມພ້ອມ: ຄວາມຮູ້ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດທີ່ໄດ້ພັດທະນາ 
ໂດຍພາກລັດ ຫຼື ພາກເອ ກະ ຊົນ ແລະ ສັງ ຄົມ. ການຕອບໂຕ້ແບບມືອາຊີບ,  ໜ່ວຍ 
ກູ້ ໄພ, ຊຸມຊົນ, ບຸກຄົນຄາດວ່າ ຈະ ປະ ກອບ ສ່ວນຢ່າງ ຕັ້ງ ໜ້າ ໃນ ການຕອບໂຕ້, ແລະ 
ຟື້ນ ຟູຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພອັນຕະລາຍ ຫຼື ສະພາບເງື່ອນໄຂ ໄພ ພິບັດທີ່ມີແນວໂນ້ມ 
ຈະເກີດຂຶ້ນ, ທີ່ໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ກຳລັງເກີດຂຶ້ນ.

ການປ້ອງກັນ: ການຫຼີກລ່ຽງຜົນກະທົບດ້ານລົບຂອງໄພອັນຕະລາຍ ແລະ ໄພພິບັດ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆຢ່າງ ຈະ ແຈ້ງ (ຊັດ ເຈນ).

ການປູກ ຈິດ ສຳ ນຶກມວນຊົນ: ລະດັບຄວາມຮັບຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ 
ຈາກໄພພິບັດ, ປັດໃຈຕ່າງໆພາໃຫ້ເກີດໄພພິບັດ ແລະ ການກະທຳທີ່ອາດຈະຕ້ອງ 
ໄດ້ດຳເນີນການ, ຂອງ ບຸກຄົນ ແລະ ລວມໝູ່ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຄວາມຕ້ານ ທານ ຕ່ຳຕໍ່ກັບໄພອັນຕະລາຍຕ່າງໆ.

ການປັບຕົວ: ຄວາມສາມາດຂອງລະບົບ, ຊຸມຊົນ, ກາ ນ ຮັບ ມື ກັບ ໄພ ອັນ ຕະລາຍ, 
ການ ຕ້ານ, ການປັບຕົວເຂົ້າ ກັບໄພ ອັນ ຕະ ລາຍ ແຕ່ ລະ ຮູບ ແບບ ແລະ ຟື້ນຟູສູ່ສະພາບ
ປົກກະຕິຈາກຜົນສະທ້ອນຂອງໄພອັນຕະລາຍຢ່າງທັນເວລາ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, 
ລວມທັງຜ່ານການປົກ ປ້ອງ ແລະ ບູລະນະໂຄງ ລ່າງພື້ນຖານຕ່າງໆ ໃຫ້ ພ້ອມ ໃຊ້ ງານ.

ຄວາມສ່ຽງ: ຄວາມອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງເຫດການ ແລະ ຜົນສະທ້ອນດ້ານ 
ລົບຂອງເຫດ ການນັ້ນ.

ຄວາມຕ້ານ ທານ ຕ່ຳ: ຄຸນລັກສະນະສະເພາະ, ສະພາບການ ແລະ ເງື່ອນໄຂ 
ທີ່ຖືກກຳນົດໂດຍປັດໃຈທາງກາຍະພາບ, ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດ 
ລ້ອມ ຫຼື ຂະບວນການຂອງຊຸມຊົນ, ລະບົບ ຫຼື ຊັບສິນທີ່ເຮັດໃຫ້ມີ ຄວາມອ່ອນແອ 
ຕໍ່ຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພອັນຕະລາຍ.
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ໄພອັນຕະລາຍ ແມ່ນປະກົດການທ່ີເປັນອັນຕະລາຍ,ເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕ່ໍກັບການດຳ 
ລົງຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ ຫຼື ເຫດ ການໃດໜຶ່ງ, ເຊິ່ງມີ ທ່າອ່ຽງ ຈະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດການທໍາ 
ລາຍປະຊາຊົນທາງດ້ານຊີວິດ, ການບາດເຈັບ ຫຼື ຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບອື່ນໆ, 
ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນ, ສູນເສຍການ ດຳລົງຊີວິດ-ການທຳມາຫາກິນ, 
ການບໍລິການທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ເສດ ຖະກິດມີການຢຸດສະງ ັກ ຫຼື ສະພາບແວດ 
ລ້ອມຕ່າງໆໄດ້ຮັບການເສຍຫາຍ. ການຈຳແນກຂອງໄພອັນຕະລາຍໃນ ທີ່ນີ້ ແມ່ນ 
ອິງ ຕາມ ການ ຈັດໝວດຂອງ ສາ ກົນ ຕາມ ໄພ ພິ ບັດ ທີ່ ມັກ ເກີດ ຂຶ້ນ ແລະ ມີ ການ ບັນ 
ທຶກ ໄວ້.

ໄພອັນຕະລາຍທາງພູມອາກາດ ໄພແຫ້ງແລ້ງ:ແມ່ນເຫດການ ໜ່ຶງທ່ີເກີດແລະການຂາດແຄນນ້ຳເປັນເວ 
ລາ ຍາວ ນານ. ໄພແຫ້ງແລ້ງມີສາເຫດມາຈາການຂາດນ້ຳຈາກພູມອາກາດ.
ການສະໜອງນ້ຳບໍ່ພຽງພໍເນື່ອງມາຈາກຝົນຕົກບໍ່ຖືກຕາມລະດູການ ຫຼື 
ອັດຕາສະເລ່ຍປະ ລິ ມານຂອງນ້ຳຝົນແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳ. ໄພແຫ້ງແລ້ງເຮັດ 
ໃຫ້ຜົນຜະລິດທາງດ້ານກະສິກຳຕົກຕ່ຳ, ການຄົມມະນາຄົມທາງນ້ຳແລະ 
ເຂື່ອນໄຟຟ້າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີການຂາດນ້ຳ ແລະ ສະບຽງອາຫານ 
(ຂໍ້ມູນອ້າງອີງຈາກ, ສູນຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການລະບາດ ຂອງພະຍາດ ແລະ 
ໂລກມະເລັງ (CRED) EM -DAT)

ຄື້ນຄວາມຮ້ອນ/ອາກາດຮ້ອນຮຸນແຮງ:ໃນໄລຍະເວລາທ່ີມີຄ່າ ຂອງ 
ຄວາມຮ້ອນສູງທີ່ສຸດຕໍ່ມື້, ອຸນະພູມທີ່ມີຄ່າຄວາມຮ້ອນສູງທີ່ສຸດຕິດຕໍ່ກັນ 
ເປັນໄລຍະເວລາ 5 ມື້ ຈາກອຸນະພູມປົກກະຕິ 9 ອົງສາຟາເລັນຮາຍ ຫຼື ເທົ່າກັບ 5 
ອົງສາເຊ ໃນເວລາປົກກະຕິຖືກກຳນົດໄວ້ໃຫ້ຊ່ວງ 1961 ແລະ 1990 ເນື່ອງຈາກ 
ພາວະໂລກຮ້ອນຄວາມຖີ່ຂອງໄລຍະເວລາ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງຄື້ນຄວາມຮ້ອນ 
ຄາດວ່າຈະມີການເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ. ອາກາດຮ້ອນຮຸນແຮງມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບສຸ
ຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ, ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດພາຍ 
ໃນປະເທດ ແລະ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ ກັບລະບົບນິເວດວິທະຍາ. (ຂໍ້ມູນອ້າງອີງຈາກ 
ອົງການອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາໂລກ (WMO))

ອ າກາດໜາວຮຸ ນແຮງ /ຄວາມ ເຢັ ນຮຸ ນແຮງ :ສ ະ ທ້ອນໃ ຫ້ ເ ຫັນ 
ຄວາມເຢັນຂອງອາກາດ ຫຼື ການເກີດອາກາດໜາວຮຸນແຮງໃນທົ່ວຂອບເຂດ
ບໍລິເວນໃນວົງກວ້າງ, ອາດຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍມື້ເຖິງໄລຍະເວລາເປັນຫຼາຍອາທິດ 
ທີ່ມີ ອຸນະພູມຕ່ຳກ່ວາອຸນະພູມປົກກະຕິ. ອາກາດໜາວຮຸນແຮງມີຜົນກະທົບ 
ຕໍ່ກັບການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ, ສູນເສຍຊັບສິນ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ.

ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ຂອງ ຊັ້ນ ບັນ ຍາ ກາດ ລະ ດັບ ຕ່ຳ ແບບ ປິດ ເປັນ ລະ ບົບ ພາ ຍຸ ທີ່ 
ໜູ ນ ຢ່າງວ່ອງ ໄວ ທວນ ເຂັມ ໂມງ ຖ້າ ຢູ່ ເໜືອ ເສັ້ນ ສູນ ສູດ ແລະ ໝູນ ຕາມ ເຂັມ ໂມງ ຖ້າ 
ຢູ່ ລຸ່ມ ເສັ້ນ ສູນ ສູດ. ມີ ຊື່ ເອີ້ນ ຂຶ້ນ ຢູ່ ກັບ ຕຳ ແໜ່ງ ແລະ ຂະ ໜາດ ຄວາມ ແຮງ ເຊັ່ນ: ເຮີ 
ລິ ເຄນ, ໄຊ ໂຄ ລນ, ພາ ຍຸ ລະ ດູ ຮ້ອນ ແລະ ອື່ນໆ.
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ໄພອັນຕະລາຍທາງຊີວະສາດ ເຫດການສຸກເສີນທາງດ້ານຊີວະສາດ:ແມ່ນເຫດການສຸກເສີນທາງ
ດ້ານ ຊີວະສາດສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ເມື່ອມີການລະບາດຂອງພະຍາດທີ່ສຳ
ຄັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນພະບາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກ, ໂລກລະບາດທາງລະ ບົບຫາຍໃຈ 
ທີ່ຮຸນແຮງ (SARS), ໂລກລະບາດທາງການຫາຍໃຈຕາເວັນອອກກາງ 
(MERS), ພະຍາດລະບາດຈາກພືດ ແລະ ແມງໄມ້ ຫຼື ໂລກລະ ບາດຈາກສັດອື່ນໆ 
ແລະ ການຕິດ ເຊື້ອ. ການປົນເປື້ອນສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈາ ການ ຂະ ຫ ຍາຍ 
ຕົວ ໃນ ທຳ ມະ ຊາດ, ກາ ນ ຮົ່ວ ໄຫຼ ຂອງ ເຊື້ອ ຈຸ ລິນ ຊີ ຕົວ ຢ່າງ ໃນ ຫ້ອງ ທົດ ລອງ 
ຂອງສະຖາບັນວິໄຈ ຫຼື ໂດຍການກະທຳໂດຍເຈດຕະນາ. (ຂໍ້ມູນອ້າງອີງຈາກ 
ສະຫະພັນສາກົນຂອງອົງການດາແດງ (IFRC)

ພະຍາດຕິດຕໍ່ຕົ້ນຕໍ ແລະ ໂລກລະບາດທີ່ຮ້າຍແຮງ: ນີ້ປະກອບມີ 
ໂລກລະບາດເຊື້ອໄວ ລັ ສ, ໂລກ ລະ ບາດ ຈາກ ເຊື້ອແບັກທີເລຍ, ເຊື້ອລາ ແລະ ພິອອນ 
(ທີ່ ເປັນ ສາ ເຫດ ຂອງ ພະ ຍາດ ທາງ ສະ ໝອງ), ໄຂ້ ເຫຼືອງ, ໂລກຫັດ, ໄວຣັ ສຊິກາ, 
ອີໂບລາ, ໄຂ້ມາເລເລຍ ແລະ ພະຍາດອື່ນໆ ລວມທັງພະຍາດຈາກສັດສູ່ຄົນ ແລະ 
ໂລກລະບາດອ່ືນໆອາດເພ່ີມຂ້ຶນຜິດປົກກະຕິໃນຈຳນວນຄົນເຈັບທ່ີຕິດເຊື້ອທ່ີມີຢູ່ 
ແລ້ວພາຍໃນປະເທດ ຫຼື ປະຊາກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ລັກສະນະທີ່ປະກົດຂອງພະ 
ຍາດ ຕິດເຊື້ອກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ຫາຍໄປຈາກປະເທດ. (ຂໍ້ມູນອ້າງອີງຈາກ CRED 
EM-DAT)

ໄພອັນຕະລາຍທາງດ້ານ ໂຄງ ສ້າງ ທໍ ລະ ນີ 
ຟີ ຊິກ

ແຜ່ນດີນໄຫວ: ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ສຳລັບການອະທິບາຍເຖິງທັງການເຄື່ອນ
ໄຫວກະທັນຫັນ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ພື້ນດິນມີການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ການ ແຜ່ 
ພະ ລັງ ງານຂອງ ຊັ້ນ ເປືອກ ໂລກອັ ນ ເນື່ອງ ມາ ຈາກ ເປືອກ ໂລກ ແຍກ ກັນເກີດ  
ການລັ່ນ ຫຼື ຈາກການເຄື່ອນໄວຂອງພູເຂົາໄຟ ຫຼື ການປ່ຽນແປງຢ່າງກະທັນ 
ຫັນຂອງພະລັງງານອື່ນໆພາຍໃນໂລກ. (ຂໍ້ມູນອ້າງອີງຈາກການສຳຫຼວດ ທາງທໍລະ 
ນີວິທະຍາຂອງອາເມລິກາ (USGS).

ດິນເຈື່ອນ/ການໄຫຼຂອງເສດຊາກຫັກພັງ: ດີນເຈື່ອນແມ່ນໝາຍເຖິງການ 
ເຄື່ອນຍ້າຍຂອງດິນຈໍານວນຫຼາຍເຊັ່ນ: ການຕົກຂອງກ້ອນຫີນ, ການຕົກ 
ຂອງຊາກຫັກພັງ ທີ່ຕົກຈາກຜາ, ບ່ອນຄ້ອຍຊັນທີ່ເລິກ  ຫຼື  ຕື້ນ.  ການເກີດດິນ 
ເຈື່ອນແມ່ນມີປັດໄຈມາຈາກ ຝົນຕົກໜັກ, ແຜ່ນດິນໄຫວ, ພູໄຟລະເບີດ, 
ຄວາມດັນຂອງນໍ້າໃຕ້ດິນ, ການເຊາະເຈື່ອນ, ດິນຢູ່ບ່ອນຄ້ອຍຊັນ ບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນ
ຄົງຍ້ອນການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ. 

ໄພອັນຕະລາຍທາງດ້ານອຸຕຸນິຍົມ
ວິທະຍາ

ພະຍຸໄຊໂຄຼນ: ລົມພະຍຸໄຊໂຄຼນແມ່ນມີການ ເຄື່ອນຕົວຊ້າແຕ່ລົມພາຍຸ 
ທີ່ຕາມມາ ແລະ ຮຸນແຮງແມ່ນພະຍຸໝູນມີ ຄວາມໄວຂອງລົມຢ່າງນ້ອຍ 120 - 
130 ກິໂລແມັດ/ຊົ່ວໂມງ.  ດັ່ງຂໍ້ຄວາມ ສໍາຄັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ
ໃນຄົວເຮືອນພວກມັນມີຈຸດໃຈກາງທ່ີບໍ່ຮຸນແຮງແຕ່ຄວາມຮຸນແຮງແມ່ນຈະຢູ່ໃນ 
ວົງນອກຂອງຈຸດໃຈກາງ. (ບັນດາລົມພະຍຸມີລົມພະຍຸໄຊໂຄຣນ,  ລົມພະຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ, 
ລົມພາຍຸເຮີລີເຄັນ)
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ໄພອັນຕະລາຍທາງອຸທົກວິທະຍາ ນ້ຳຖ້ວມ: ໄພນໍ້າຖ້ວມເປັນເຫດການທີ່ມີຜົນກະທົບທີ່ສູງທີ່ສຸດ. ແຕ່ການ
ທ່ີນໍ້າຖ້ວມໃນແຕ່ລະປີເປັນປະກົດການທາງທໍາມະຊາດເຮັດໃຫ້ດິນມີຄວາມອຸດົມ 
ສົມບູນ, ແຕ່ມັນມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຄົນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຊັບ 
ພະຍາກອນເສື່ອມສະມັດຕະພາບທີ່ເກີດຂື້ນເລື່ອຍໆ.  ນໍ້າຖ້ວມເປັນສາເຫດທີ່ກ່ຽວ
ພັນລະຫວ່າງປັດໄຈທາງ ທໍາມະຊາດ ແລະ ການກະທໍາຂອງມະນຸດເຊິ່ງມັນເກີດຂຶ້ນ
ໃນທົ່ວໂລກ.

ພະຍຸໝາກເຫັບ: ໝາກເຫັບແມ່ນຮູບແບບໜຶ່ງຂອງຝົນທີ່ຕົກລົງມາ 
ຈາກທ້ອງຟ້າເປັນນໍ້າກ້ອນທີ່ມີລັກສະນະເປັນກ້ອນມົນກົມ ຫຼື ເປັນຮູບຮ່າງ 
ລັກສະນະເທົ່າກັບເມັດເຂົ້າສານ ຫຼື ໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນ, ມີຂະໜາດລະຫວ່າງ 5 ມມ 
ເຖິງ 15 ມມ. ການກໍ່ຕົວຂອງໝາກເຫັບເກີດຈາກການເຄື່ອນໄຫວທາງ ຕັ້ງຢ່າງ 
ໄວວາຂອງມວນອາກາດເຢັນໃນລະດັບຄວາມສູງ. ພາຍຸທີ່ເຮັດໃຫ້ມີໝາກເຫັບ 
ຕົກລົງມາຮອດພື້ນດິນເອີ້ນວ່າ: ພະຍຸໝາກເຫັບສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ພະຍຸໝາກເຫັບຈະ 
ຢຸດເຊົາພາຍໃນໄລຍະເວລາສອງຫາສາມນາທີເຖິງ 15 ນາທີ. ໝາກເຫັບໃນລະດູ  
ຮ້ອນມັກຈະເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະເວລາທີ່ມີການ ເຄື່ອນຕົວຂອງມວນອາກາດສູງ. 
ຫັຼງຈາກນັ້ນມັນຈະມີສະພາບອາກາດຮຸນແຮງເກີດຂ້ືນຕາມພາຍຫັຼງເຊັ່ນວ່າ: 
ລົມຫົວກຸດ (ລົມໝູນ) ແລະ ພະຍຸທໍນາໂດ.

ໄພອັນຕະລາຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລ
ຊີ ແລະ ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ

ໄພອັນຕະລາຍຈາກມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ:  ແມ່ນໄພອັນຕະລາຍເກີດຈາກ 
“ການກະທຳທັງໜົດ ຫຼື ສ່ວນໃດ ໜຶ່ງໄດ້ ແກ່: ປັດໃຈຈາກການກະທຳຂອງມະນຸດ 
ຫຼື ມະ ນຸດ ເປັນ ຄົນ ເລືອກ” ເຫດການດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ລວມເຖິງເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງທາງດ້ານການ ທະ ຫານ ແລະ ສະຖານະການອື່ນໆຂອງຄວາມບໍ່ 
ສະ ຫງ ົບທາງສັງຄົມ ຫຼື ກົດໝາຍມະນຸດສະທຳສາກົນ ແລະ ກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ. 

ເຫດການສຸກເສີນຈາກໄພອັນຕະລາຍລັງສີ: ເຫດການສຸກເສີນກ່ຽວ 
ກັບລັງສີ (ລວມທັງສິ່ງອັນຕະລາຍຕ່າງໆຈາກລັງສີ)  ປະ ກອບ ມີແຫຼ່ງກຳເນີດລັງ 
ສີອື່ນໆເຊັ່ນ: ການຖ່າຍພາບລັງສີ, ເຄື່ອງຈັກວັດຖຸກຳມັນຕະພາບລັງສີສຳລັບ 
ໃຊ້ໃນວຽກງານອຸດສາຫະກຳ.  ຊຶ່ງ ໂດຍ ທົ່ວ ໄປອຸປະຕິເຫດທາງລັງສີຈະບໍ່ເກີດ 
ເປັນວົງກວ້າງ ຫຼື ແຜ່ຫຼາຍ. ມັນອາດເກີດຂຶ້ນເມື່ອບຸກຄົນໃດໜຶ່ງຖືກສານລັງສີ 
ສ່ອງ ຜ່ານບໍ່ຖືກ ຈຸດ ຫຼື  ການນຳ ໃຊ້ ເຄື່ອງ ມືບໍ່ ຖືກ ຈຸດ ປະ ສົງ. ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ ຕາມ ມັນ ກໍ 
ເຮັດ ໃຫ້ ຄົນ ສ່ວນຫຼາຍ ເກີດ ຄວາມ ຢ້ານ ກົວ.

ເຫດການສຸກເສີນຈາກສານເຄມີ: ແມ່ນເຫດການສຸກເສີນທາງເຄມີ 
(ລວມເຖິງສານເຄມີອັນຕະລາຍ) ຖືກກຳນົດໃຫ້ເປັນເຫດການທີ່ບໍ່ມີການກຳນົດ 
ໄວ້ມາກ່ອນລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບສານອັນຕະລາຍທີ່ເປັນສາເຫດ ຫຼື ແນວໂນ້ມທີ່ຈະ
ກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ຊັບສິນ ຕ່າງໆເປັນຕົ້ນແມ່ນ: 
ການຮົ່ວ ໄຫຼ ຂອງສານເຄ ມີທີ່ອັນຕະລາຍ ແລະ  ເກີດ ໄຟໃໝ້.
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ໄພອັນຕະລາຍທີ່ບໍ່ແມ່ນທາງດ້ານ
ເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ມະນຸດ ສ້າງ ຂຶ້ນ 

ໄຟໄໝ້ປ່າ:ໄຟໄໝ້ປ່າກໍ່ມີລັກສະນະຄືກັນກັບໄຟໄໝ້ປະເພດ ອື່ນໆ.  ໄຟປ່າ 
(ຫຼື ບາງພາກສ່ວນເອີ້ນວ່າໄຟໄໝ້ປ່າໄມ້, ໄຟໄໝ້ຕົ້ນໄມ້, ຫຼື ໄຟ ໄໝ້ໃບໄມ້ແຫ້ງ, 
ຫຍ້າແຫ້ງ)  ໄຟໄໝ້ປ່າແມ່ນປະກອບມີ 3 ປັດໃຈຫຼັກຄື:         ອ໋ອກຊີເຈນ, 
ຄວາມຮ້ອນແລະການເກີດເຊື້ອເພີງ. ໄຟປ່າເປັນການໄໝ້ທີ່ມີລັກສະນະ ກວ້າງ, 
ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸ້ມໄດ້ ແລະ ເປັນໄຟທີ່ມີການທໍາລາຍຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ 
ສາມາດແຜ່ຂະຫຍາຍ ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ປ່ຽນທິດທາງ ຫຼື ສາມາດໂດດຂ້າມ 
ຊ່ອງວ່າງຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
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ພາກ ກ
ພາກສະເໜີ ແລະ 
ກອບວຽກງານຫຼັກ
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ພາກສະເໜີ
 ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນຕ່າງໆ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິ ບັດ: 
ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນທີ່ເນັ້ນໃສ່ດ້ານ ການປະຕິບັດສຳລັບຄົວເຮືອນ  ແລະ ໂຮງຮຽນ, ສະບັບຈັດພິມ ຄັ້ງທີ ສອງ ນີ້ໄດ້ 
ນຳ ສະ ເໜີຂໍ້ຄວາມທີ່ສຳຄັນສຳ ລັບທຸກໆປະເພດຂອງໄພອັນຕະລາຍລວມທັງໄພອັນຕະລາຍ 13 ປະເພດຫຼັກ ແລະ 
ໃນການກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ ແກ່ຄອບຄົວໃນການຮັບມືກັບໄພພິບັດ ຕ່າງໆ,  ສະບັບຈັດພິມຄັ້ງທຳອິດແມ່ນໃນປີ 
2013 ກໍໄດຮິບ ໂຮມມາຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ແຈກຢາຍຢ່າງ ຫຼາກຫຼາຍ ແລະແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈາກທົ່ວໂລກ 
ແລະ ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນໂດຍຜ່ານການເຫັນດີເປັນເອກະພາບຂອງ ແຕ່ ລະ ພາກ ສ່ວນ. ໃນປີ 2014,  ອົງການ 
ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກໄດ້ ໃຫ້ ການ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ແລະ ກວດ ແກ້ ປຶ້ມ ດັ່ງ ກ່າວໂດຍຊ່ຽວຊານທົ່ວໂລກ.

  ປຶ້ມຂໍ້ຄວາມທີ່ປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້, ສະບັບຈັດພິມຄັ້ງທີສອງແມ່ນໄດ້ປັບປຸງເພື່ອກວມເອົາຄວາມ 
ເປັນອັນຕະລາຍເພີ່ມເຕີມເຂົ້າມານຳ ແລະ ກໍໄດ້ຮັບການທົບທວນ ຄືນ ໃໝ່ເພື່ອເຊື່ອມສານເອົາຂໍ້ຄວາມ ກ່ຽວກັບ 
ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ກ່ຽວກັບແມງໄມ້,  ສັດລ້ຽງ ແລະ ຄຳແນະ ນຳສະເພາະໃນການປົກປ້ອງ 
ເດັກນ້ອຍໃນໄລຍະວິກິດ ແລະ ສຸກເສີນ.     ໃນຫົວຂໍ້ທີ່ເປັນວິຊາການສະເພາະ ຈາກອົງການຄູ່ຮ່ວມງານໃນທົ່ວ 
ໂລກໄດ້ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກວດກາຂໍ້ຄວາມສະເພາະສຳລັບອັນຕະລາຍເພີ່ມເຕີມອີກເຈັດຂໍ້. 

 ສະບັບຈັດພິມໃໝ່ນີ້ ແມ່ນສະບັບປັບປຸງແກ້ໄຂ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນໂດຍ ສືບ
ຕໍ່ພັດທະນາຈາກສະບັບຈັດພິມຄັ້ງທຳອິດ, ສຳລັບຜູ້ປະຕິບັດການຕົວຈິງ .  IFRC ແລະ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ 
ເຊຶ້ອເຊີນສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ,     ອົງ 
ການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງລະຫວ່າງລັດຖະບານໃຫ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງ 
ການກວດສອບທົ່ວໂລກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງໃນການປັບປຸງ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນໃຫ້ ແທດ 
ເໝາະໃນລະດັບປະເທດ. ໃນຕອນທ້າຍ ຂອງເອກະສານສະບັບນີ້ໄດ້ ປະ ກອບ ໂຄງ ຮ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ 
ມາເປັນຢ່າງດີ ແລະ  ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ ທີ່ ເປັນ ຕົວ ແບບ/ຕົວ ຢ່າງ. 

ວຽກ ຕ່ໍ ໜ້າ:ຂ້ໍຄວາມສຳຄັນຂອງໂຄງການກວດການີ້ຈະສືບຕ່ໍ ຕິດ ຕາມ ຜົນ ການ ປະ ຕິ ບັດຂ້ໍຄວາມສະບັບຈັດພິມ 
ໃໝ່ສະບັບນີ້,  ໂດຍ ມີ ການກວມ ເອົາຫຼາກຫຼາຍ ບໍ ລິ ບົດເປົ້າໝາຍພັດທະນາຂໍ້ຄວາມທີ່ມີໃຫ້ຄົບຖ້ວນກວ່າສະ 
ບັບຜ່ານ ມາ, ຈັດພິມເປັນຫຼາຍພາສາ. ສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ (National Societ-
ies) ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານກໍສາມາດສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ທົດສອບຂໍ້ຄວາມໄພອັນຕະລາຍໂດຍຜ່ານກອງປະ  
ຊຸມແບບມີສ່ວນຮ່ວມການປັບໃຊ້ບົນພື້ນຖານ ຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ການປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບທ້ອງຖິ່ນ. 
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ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນແມ່ນຫຍັງ ແລະ ເປັນຫຍັງຈິ່ງຄວນອີງໃສ່ຄວາມເປັນເອກະພາບ 
ແລະ ຄວາມ ແທດ ເໝາະ ກັນ

 ຂໍ້ຄວາມທີ່ສຳຄັນເພື່ອສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນນັ້ນແມ່ນອີງໃສ່ຫຼັກຖານເປັນຫຼັກ, ກະທັດຮັດ, 

ເປັນຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເພື່ອການປ້ອງກັນໄພອັນຕະລາຍ. ຂໍ້ຄວາມທີ່ກົມກຽວເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີ ໄວ້ເປັນເຄື່ອງມືສຳລັບສະ

ຫະພັນກາແດງ, ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ (National Societies) ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານເພື່ອ ປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບທ້ອງຖິ່ນ 

ແລະ ນຳໃຊ້ຕາມຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານຂອງຕົນໃນການສົ່ງ ເສີມຄວາມສອດຄ່ອງ, ຮັກສາຄວາມປອດໄພ  

ແລະ ການປະຕິບັດໃຫ້ຕິດພັນກັບການປັບໂຕຕໍ່່ມວນຊົນ.  ຖ້າຫາກຂໍ້   ຄວາມທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ນີ້ ໄດ້ ຖືກການປະຕິບັດ 

ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ສາ ມາດ ຫຼຸດ ຜອນ,   ຄວາມສ່ຽງດ້ານໄພພິບັດໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະດັບບຸກຄົນ, ລະດັບຄົວເຮືອນ ແລະ ສາມາດ

ຮັກສາຊີວິດຂອງຫຼາຍຄົນໄວ້ໄດ້.

 ສຳລັບຂໍ້ຄວາມທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ມີຜົນຕໍ່ຊຸມຊົນ, ຂໍ້ຄວາມ ເຫຼົ່ານັ້ນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບສະ 

ພາບໄພອັນຕະລາຍ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງທ້ອງຖິ່ນນັ້ນໆ. ການສ້າງສະພາບວັດ ທະ ນາ ທຳໂດຍລວມ ໃຫ້ 

ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງຂໍ້ຄວາມໃຫ້ ມີ ຄວາມ ເປັນ ເອ ກະ ພາບ ໃນ ການ ປະ ຕິ ບັດ ທຸກ ກິດຈະ ກຳ ຈະ ຕ້ອງ ຮັບ 

ປະ ກັນ ວ່າ ຂໍ້ ຄວາມ ທີ່ ສະ ເໜີ ອອກ ໄປ ມີ ຄວາມ ເປັນ ເອກ ກະ ພາບ ລວມ ສູນ ແລະ ບໍ່ ມີ ການ ປ່ຽນ ແປງ ເນື້ອ ໃນ ທີ່ ສຳ ຄັນ ເຖີງ ແມ່ນ ວ່າ 

ກຸ່ມ ເປົ້າ ໝາຍ ຈະ ມີ ການ ປ່ຽນ ແປງ ກໍຕາມ 

 ເອກະສານສະບັບນີ້  ເນັ້ນໜັກໃສ່ການສ້າງຂໍ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຕິດ ພັນ ກັນ ນີ້ ໝາຍ ຄວາມ ວ່າ ດ້ານ ການ 

ກຳ  ນົດ ແຫຼງ ອ້າງ ອິງ ແບບກົມກຽວກັນ. ອັນນີ້ໝາຍເຖິງວ່າ: ດ້ານການກຳນົດແຫຼ່ງອ້າງອີງຮ່ວມກັນຄືແນວນີ້ ຈິ່ງ 

ຈະມີຄວາມຫວັງວ່າຜູ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ມີຄວາມ ສະໝັກໃຈເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຄວາມຂອງພວກເຂົາມີຄວາມເປັນ ເອກ ກະ ພາບ. 

ຈຸດປະສົງແມ່ນຄວາມເຂົ້າ ໃຈຮ່ວມກັນ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງໃນການນຳໃຊ້ໃຈຄວາມສຳຄັນຮ່ວມກັນໃນທົ່ວໂລກ. 

 ຂອບ ເຂດ ແລະ ໂຄງ ສ້າງ ຂອງ ຂໍ້ ຄວາມ ສຳ ຄັນ

1. Kirschenbaum A. ການກະກຽມຮັບມືກັບໄພພິບັດ: ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ການປະເມີນຄືນຕາມປະສົບການຕົວຈິງໃນວາລະສານວິຊາ
ການສາກົນກ່ຽວກັບເຫດການສຸກເສີນ ແລະ ໄພພິບັດຂະໜາດໃຫຍ່, ສະບັບທີ. 20, ເລກທີ. 1, ໜ້າ. 5–28, 2002.
2.  Burby J. R. Unleashing the power of planning to create disaster-resistant communities’ in Journal of American Planning 
Association, 1999; 249–258. Petal M. Urban Disaster Mitigation and Preparedness: The 1999 Kocaeli Earthquake. Doctoral 
dissertation. Los Angeles: University of California, 2004.

ກອບວຽກທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອ ພັດ ທະ ນາຂໍ້ຄວາມສຳຄັນແມ່ນອີງໃສ່ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າວິໄຈທາງວິທະຍາສາດ.

1.  ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້ານີ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນ ເຖີງຂອບເຂດທີ່ມີເຫດມີຜົນ ແລະ ບໍ່ ປ່ຽນ ແປງຂຶ້ນຈາກການປະສົມປະ

ສານກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງກິດຈະກຳໂດຍ ການ ປັບ ຕົວ ຕໍ່ໄພພິບັດ ຂອງຄົວເຮືອນ.   
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ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

  - ກິດ ຈະ ກຳການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການວາງແຜນເພື່ອຮັບຮູ້, ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຕອບໂຕ້ກັບໄພອັນຕະລາຍ

  - ດຳເນີນການ ກວດກາ  ເພື່ອ ຈຳ ກັດ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ການ ກໍ ່ສ້າງ ແລະ ສ້າງ ສະ ພາບ ແວດ ລ້ອມ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ປອດ ໄພ ແລະ 

ການສ້າງລະບົບການເຕືອນໄພລ່ວງ ໜ້າ 

  - ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການຕອບໂຕ້ດ້ວຍການຮຽນຮູ້ທັກສະ ແລະ ການສະໜອງບ່ອນເກັບຮັກສາ. ຖ້າບໍ່ ເບິ່ງ 

ພຽງ ແຕ່ ການ ປັບ ຕົວ ຕໍ່ ໄພ ອັນ ຕະ ລາຍ ລະ ດັບ ຄົວ ເຮືອນ ແລ້ວ ຍັງ ຈະ ໄດ້ ພິ ຈາ ລະ ນາເຖິງກິດຈະກຳຕ່າງໆໃນການຫຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດ 

ໃນລະດັບຈຸນລະພາກ ແລະ ມະຫາພາກ. ກິດ ຈະ ກຳ ທັງ ໝົດ ເລົ່າ ນັ້ນ ແມ່ນ ຈະ ຕ້ອງ ໄດ້ ກວມ ເອົາຜົນ ໄດ້ຮັບ ຈາກການຫຼຸຸດຜ່ອນຄວ

າມສ່ຽງຊຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດການທັງໝົດສາມຂົງເຂດ ແລະ ໃນທຸກໆລະດັບຂອງສັງຄົມ.

 

 ຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວໄດ້ກຳນົດ ໂຄງສ້າງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນຄົ້ນຄິດກ່ຽວກັບບັນຫາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍຕົວພວກເຂົາ 

ເອງ,  ຂອບ ວຽກ ສຳ ລັບ ຂໍ້ ຄວາມ ຫຼັກຈະຕ ້ອງ ສຳ ພັນ ກັບ ກິດກຳທີ່ສ້າງ ຂື້ນ  ຢູ່ ໃນ ສັງ ຄົມ.  ດັ່ງນັ້ນການປະຕິບັດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ ູ່ຄອບ 

ຄົວຈິ່ງ   ສຳ  ພັນ  ກັບການ ໂຄ ສະ ນາ ເຜີຍ ແຜ່ ຄວບ ຄູ່ ກັບການ ປະ ຕິ ບັດ ຢູ່ ບ່ອນ ເຮັດ ວຽກ, ໂຮງ ຮຽນ, ຊຸມ ຊົນ  ແລະ ບ້ານ.

ສະ ພາບ ແວດ ລ້ອມ  (ບໍ ລິ ບົດ)  ຂອງ ແຕ່ ລະ ບ່ອນ ມີ ຜົນ ຕໍ່ ການ ປະ ຕິ ບັດ

ຜູ້ແນະນຳ ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດຕົວຈິງສ່ວນຫຼາຍຈະປະສົບກັບບັນຫາຍ້ອນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄຳແນະນຳທີ່ສະໜອງໃຫ້

ແກ່ເຂດຕົວເມືອງທຽບກັບເຂດຊົນນະບົດ ຫຼື ລະຫວ່າງຄຳແນະນຳສຳລັບຜູ້ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຊັບພະ

ຍາກອນດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. 

ຈາກ ເຫດ ຜົນດັ່ງກ່າວນີ້, ຈິ່ງມີຄວາມສຳຄັນທີ່ຈະພິຈາລະນາແຕ່ລະການກະທຳ ແລະ ຕັ້ງຄຳຖາມວ່າມັນແທດ ເໝາະ 

ກັບສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ບໍ່. ຕົວຢ່າງ: ບາງເນຶ້ອ ໃນສຳຄັນທີ່ກຳນົດໃນສິ່ງພິມ ນີ້ອາດຈະບໍ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ 

ຄວາມຮູ້ດັ້ງເດີມທີ່ມີຄຸນຄ່າ (ພູມ ປັນ ຍາ ຊາວ ບ້ານ). ເນຶ້ອ ໃນຈຳນວນໜຶ່ງອາດຈະເບິ່ງຄືກັບຂັດແຍ້ງກັບກົດເກນທາງວັດທະ

ນະ ທຳທ່ີ ມີ ອິດ ທິ ພົນໃນຂົງເຂດໃດໜຶ່ງ. ເມື່ອມີສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນນັ້ນມີຄວາມຈຳ ເປັນ ທີ່ຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນດ້ວຍ ຄວາມ ເອົາ ໃຈ ໃສ່   

ແລະນຳໃຊ້ທັກສະໃນການແກ້ໄຂບັນຫາເພື່ອພິຈາລະນາວ່າຈະປັບໃຊ້ຄຳແນະນຳດັ່ງກ່າວແນວໃດ ໃນສະພາບເງື່ອນໄຂສະເພາະ 

ເຫຼົ່າ ນັ້ນ, ແທນທີ່ຈະປະຕິເສດ ເນຶ້ອ ໃນ ຂອງ ຂໍ້ ຄວາມ ຫ ຼັກ ໃນ  ປື້ມ ເຫຼັ້ມ ນີ້   ຢ່າງສີ້ນເຊີງ. 

ຕົວຢ່າງ: ການນຳໃຊ້ເນຶ້ອ ໃນສຳຄັນຕ່າງໆ

ຄຳແນະນຳ ໃຫ້ ມ້ຽນເກີບໜັງຫຸ້ມ ສົ້ນຂອງແຕ່ລະຄົນໃນ ຄອບ ຄົວໄວ້ ໃກ້ ໃກ້ ກັບ ບ່ອນ ທ່ີ ເຮົາ ເອົາ ໄດ້ ງ່າຍໃນບໍ ລິ 

ເວນທີ່ມັກເກີດແຜ່ນດິນໄຫວໄດ້ງ່າຍ. ປະ ສົບ ການ ຜ່ານ ມາ ໄດ້ ສອນ ໃຫ້ ຮູ້ ວ່າ ພາຍຫຼັງເກີດແຜ່ນດິນໄຫວໃນຕອນກາງຄືນສ່ວນ 

ໃຫຍ່ການບາດເຈັບເກີດ ຂຶ້ນ ກັບຕີນ ແລະ ຂາ ຍ້ອນ ສາ ເຫດຍ່າງຢູ່ບ່ອນທີ່ມີສິ່ງຂອງແຕກຫັກ ແລະ ເສດສິ່ງຂອງຕ່າງໆ. ເຊັ່ນ 

: ແກ້ວ ແຕ ກ ເ ປັນ ຕົ້ນ.
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ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ການເອົາເສດແກ້ວທີ່ແຕກອອກຈາກຕີນຕ້ອງມີເຄື່ອງ ມືອຸປະກອນການແພດທີ່ຊອກຫາໄດ້ພາຍຫຼັງເກີດໄພພິບັດ ແລະ 

ສ່ວນ ຫຼາຍແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອປິ່ນປົວກ່ຽວ  ກັບການບາດເຈັບຮຸນແຮງ ແລະ ເພື່ອການກູ້ຊີບ. ດ້ວຍການລະມັດລະວັງຈາກ ຂໍ້  ຄວນ 

ລະ ວັງງ່າຍໆຄືແນວນີ້ ການບາດເຈັບບາງຢ່າງອາດຈະສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້ ເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະຄົນສາມາດໃຫ້ ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອື່ນໄດ້, 

ແທນທີ່ຈະກາຍມາເປັນເຫຍື່ອຜູ້ບາດເຈັບເສຍເອງ. 

 ແນ່ນອນ ວ່າ ບາງວັດ ທະ ນາ ທຳ ບໍ່ ອາ ນຸ ຍາດ ໃຫ້ ເຂົ້າມາ ໃນ ເຮືອນ ນອກນັ້ນ, ໃນຫຼາຍໆວັດທະນະທຳທີ່  ແຕກຕ່າງ ກັນ ເຊັ່ນ:  

ບໍ່ ອາ ນຸ ຍາດ ໃຫ້ ເອົາ ເກີບເຂົ້າມາ ໄວ້ໃນເຮືອນ ແລະ ຈະປົດເກີບປະໄວ້ນອກປະຕູ, ບາງ ຄົນ ອາດ ຈະມີເກີບອີກຄູ່ໜຶ່ງຕ່າງຫາກທີ່ຈະ 

ໃສ່ຫຼັງອອກຈາກຕຽງນອນ  ຫຼື ບາງທີ ອາດຈະບໍ່ມີເກີບເລີຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,  ໃຫ້ຮັບຮູ້ເຖິງຜົນສະທ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນກໍ ລະ

ນີທ່ີບໍ່ສາມາດຊອກຫາເກີບທ່່ີວາງໄວ້ຂ້າງຕຽງນອນອາດຈະເປັນການດີທ່ີຈະເຮັດວຽກກັບຜູ້ໃຊ້ຕົວ ຈິງຂອງຄຳແນະນຳທ່ີຈະກຳ     

ນົດວ່າຈະປັບໃຊ້ຄຳແນະນຳນັ້ນຄືແນວໃດ ເພື່ອໃຫ້ເປັນ ທີ່ຍອມຮັບໄດ້ທາງວັດທະນະທຳ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງໄດ້.

ເພື່ອຊ່ວຍຂະບວນການນີ້, ສຳລັບການກຳນົດເນຶ້ອ ໃນ ຂໍ້ ຄວາມຫຼັກ ຫ້ອງເບື້ອງຊ້າຍສະ ແດງເຖິງແນວຄວາມຄິດສຳຄັນເຊິ່ງ

ພະຍາຍາມຊອກຫາວິທີທີ່ເປັນສາກົນທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. ຫ້ອງເບື້ອງຂວາສະແດງເຖິງລາຍລະອຽດ ຂອງການດຳເນີນງານ

ທີ່ຈະເປັນລັກສະນະສະເພາະສຳລັບສະຖານນະການໃດໜຶ່ງ - ຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸ ການດຳເນີນການນັ້ນໄດ້.

ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນ ລາຍລະອຽດສະເພາະຂອງສະພາບເງື່ອນໄຂໃດໜຶ່ງ

ແນວຄວາມຄິດຫຼັກ ລາຍລະອຽດໃນການດຳເນີນງານທີ່ເປັນລັກສະເພາະສຳລັບສະຖານະການໃດໜຶ່ງ

ການປັບປຸງ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ຄວາມສຳ ຄັນໃນລະດັບຊາດ

ເມື່ອເວົ້າເຖິງການປັບໃຊ້ທີ່ອີງໃສ່ຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ການປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ຊຶ່ງມີ        

ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມບົດຮຽນ ທີ່ ມີ ມາ, ຂັ້ນຕອນການມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ວາງອອກ, ຂະ ບວນ ການ ມີ ສ່ວນ 

ຮ່ວມ ທີ່ກວ້າງ ຂວາງ ໂດຍມີການແນະນຳ ຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານຊ່ວຍກຳນົດເນຶ້ອ ໃນ ຂໍ້ ຄວາມ ສຳ ຄັນຕ່າງໆທີ່ທຸກຄົນຍອມຮັບ ແລະ 

ສົ່ງເສີມຮ່ວມກັນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັນເມື່ອເຖິງເວລາຕ້ອງໃຊ້, ຂໍ້ ຄວາມ ສຳ ຄັນ ແລະ  ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 

ເຖິງການປັບ ໃຊ້ໃຫ້ເຂົ້າກັບທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຄືແນວໃດ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ I.
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ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ຄຳແນະນຳແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ສຳລັບການປັບໃຊ້ ແລະ ການນຳໃຊ້ 
ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນຕ່າງໆ

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ພົບປະກັບພາກ ສ່ວນຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດເພື່ອສ້າງແຜນເບື້ອງຕົ້ນຮ່ວມ ກັນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ກະກຽມຂໍ້ຄວາມຫຼັກ ເພື່ອການທົບທວນ -ແປຂ້ໍຄວາມດັ່ງກ່າວເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນຖ້າຈຳເປັນ ແລະຮູບແບບ 

ແມ່ນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ຄວາມຫຼັກທີ່ມີການເຜີຍແຜ່ທົ່ວປະເທດ.

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ວາງແຜນຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກັນ ປະ ມານສອງວັນ, ວາງວາລະກອງປະຊຸມ, ສົ່ງບັດເຊີນຫາອົງ ການ ຈັດ  

ຕັ້ງທີ່ເປັນຕາງໜ້າຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ  ແລະ  ຈາກຂົງເຂດຄວາມຊ່ຽວຊານ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ 

ສົ່ງເອກ ກະ ສານຂໍ້ຄວາມທີ່ກະກຽມເພື່ອທົບທວນໃຫ້ແກ່ຊ່ຽວຊານໃນຫົວຂໍ້ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ.

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ກະກຽມ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ສຳລັບຂໍ້ຄວາມສຳຄັນລະດັບຊາດ.

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ດຳເນີນ ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຄວາມສຳຄັນລະດັບຊາດ.

ຂັ້ນຕອນທີ 6: ສັງລວມ ແລະ ດັດແກ້ຄຳເຫັນ  ແລະ  ແຈກຢາຍຮ່າງສະບັບປັບປຸງໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະພາກສ່ວນເພື່ອທົບ

  ທວນຄັ້ງສຸດທ້າຍ.

ຂັ້ນຕອນທີ 7: ດັດແກ້ຄັ້ງສຸດທ້າຍ, ຈັດພິມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນເຫຼົ່ານັ້ນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 8: ນຳໃຊ້ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນທີ່ ໄດ້ ປັບ ປຸງນຳໃຊ້ທົ່ວປະເທດ  ເພື່ອການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນຄົວເຮືອນ  ແລະ   

ເພື່ອສ້າງ ຄວາມ ທົນ ທານໃນ ການ ປັບ ຕົວ ໃຫ້ ເຂົ້າ ກັບ ສະ ພາບ

ຂັ້ນຕອນທີ 9: ທົບທວນຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານັ້ນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

ໃນການສ້າງຈິດສຳນຶກແລະໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດໄດ້ຮັບການປັບໃຊ້ ແລະ 

ນຳໃຊ້ໂດຍຫຼາຍໆປະເທດ ປະ ກອບມີ: ພູ ຖານ, ຈີນ, ຟີຈິ, ສປປ ລາວ, ໝູ່ເກາະໂຊໂລມ່ອນ, ໄທ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ  ແລະ   

ອາ ບູຕູ.  ຕົວຢ່າງຂອງການສ້າງເນຶ້ອ ໃນແບບກົມກຽວແມ່ນໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນໃນຕາຕະລາງ ຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ຕົວຢ່າງຂອງການ ປັບຂໍ້ຄວາມໃຫ້ ເຊື່ອມ ສານ ກັບ ຂົງ ເຂດ ອື່ ນ

ມີຫຼາຍໆຕົວຢ່າງທີ່ດີໃນການສ້າງຂໍ້ຄວາມໃຫ້ ເຊື່ອມ ສານກັນກັບ ຂົງ ເຂດ ຕ່າງ ໆ  ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມເປັນເອກະພາບເປັນ
ຫຼັກຊ ່ຶງຕິດພັນກັບຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງລັດ, ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ເປັນໜ່ວຍງານວິທະຍາສາດ ແລະ ປະຊາສັງຄົມ, ລວມທັງສະຫະ 
ພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນລວມທັງ ຢູ່ ພາຍໃນ  ແລະ ສາ ກົນ: 
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ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ຕົ ວຢ່ າ ງ ວ່ າ ງບໍ່ ດົ ນມ ານີ້ ສື່  ໂ ຄ  ສ ະ  ນ າ  ສ້ າ ງຈິ ດສ ຳນຶ ກແກ່ ສັ ງ ຄົ ມແມ່ ນ ໄ ດ້ ຖືກນ ຳໃຊ້ ໃນລ ະ ດັບສ າກົ ນ 

ລວມທັງສຸກສາລາຊຸມຊົນ ແລະ ຫຼັກສູດການສຶກສາດ້ານການປະຖົມພະຍາບ້ານເບື້ອງຕົ້ນທີ່ໄດ້ຮັບການນຳໃຊ້ ຫຼື ອະນຸມັດ 

ໂດຍໜ່ວຍງານສາທາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ໃນ ບາງ ປະ ເທດ) ໃຫ້ເປັນເຄື່ອງມືຫຼັກ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ສັງຄົມດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ 

ການປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ.

• ອາຊີກາງ  -  ອົງການຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນໄດ້ຮ່ວມມືຜະລິດ ຫຼື ນຳໃຊ້ໂລໂກ້ຮ່ວມກັນໃນເອກະສານ ສຳຄັນໃນການ 

ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ສັງຄົມຮ່ວມກັນກັບບັນ ດາກະຊວງທີ່ຮັບຜິດຊອບເຫດການສຸກເສີນ, ສະຖາບັນວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກນິກ 

ທີ່ນຳໜ້າ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ຊຸມ ຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ. 

• ຄາລິບ້ຽນ - ໄດ້ຈັດພິມຂໍ້ມູນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ສັງຄົມກ່ຽວກັບການກະກຽມຄວາມພ້ອມພະຍຸເຮີລີເຄນທີ່ໄດ້ 

ນຳສະເໜີຮ່ວມກັນກັບກາແດງສາກົນ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂອງລັດໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ. 

• ອິນໂດເນເຊຍ - ສະຫະພັນໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານໄພພິບັດ (Consortium for Disaster Education) ຫຼາຍອົງ ການ ທີ່ 

ກ່ຽວ ຂ້ອງ  ໄດ້ຮ່ວມມືກັບບັນ ດາສະມາຊິກຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອນຳສະເໜີແຜນງານມາດຕະຖານໃຫ້ແກ່ ໂຮງຮຽນ ແລະ 

ຊຸມຊົນເພື່ອແລກປ່ຽນວຽກງານ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າທຸກໆຄົນໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມອັນດຽວກັນ.

• ອາເມລິກາກາງ-ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ສັງຄົມ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຄຳແນະນຳເພື່ອເປັນ ການປະເມີນ ຄວາມ ສາ ມາດໄດ້ຖືກ 

ເຜີຍແຜ່ໃນທົ່ວພາກໂດຍ ນຳ ໃຊ້ ໂມ ດູນ ທີ່ ເອ ກະ ພາບ ກັນ ຂອງສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງດືອນແດງສາກົນ (National 

Societies), ອົງການລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດກັບລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດທີ່ 

ກ່ຽວຂ້ອງ. 

• ອາຊີໃຕ້-ຮູບແບບສຳລັບມາດຕະຖານຊຸດປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຮວບຮວມເອົາຄຳເຫັນຈາກ National Societ-

ies ລວມທັງບັນດາໜ່ວຍງານຂອງລັດ, ຊ່ຽວຊານ ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດການຕົວຈິງຢູ່ພາກສະໜາມ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

• ສ.ປ ຈີນ- ຮັບຮູ້ວ່າປະເທດທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ມີ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງວັດ ທະ ນະ ທຳ ທີ່ ເປັນ ຈຸດ ພິ ເສດ ສະ ເພາະນັ້ນ  ຕ້ອງມີຜູ້

ປະກອບສ່ວນຫຼາຍໆພາກສ່ວນໃນການສ້າງຂໍ້ຄວາມທີ່ອີງໃສ່ຄວາມກົມກຽວເປັນຫຼັກ, ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານໃນປະເທດ

ໄດ້ສ້າງເວັບໄຊເພື່ອເກັບກຳເອົາຄຳເຫັນ ຈາກສັງຄົມ, ເຊື້ອເຊີນເອົາບຸກຄົນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ເປັນຄົນທີ່ເຄົາລົບນັບຖືໃນ 

ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວຈາກທົ່ວປະເທດມາປະ ກອບຄຳຄິດເຫັນໃສ່ເນື້ອ ໃນເຫຼົ່ານັ້ນ.  ຮ່າງສະບັບທຳອິດໄດ້ຮັບການຮວບຮວມໃນ

ທ້າຍປີ 2017.
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ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ການ ນຳ ໃຊ້ຂໍ້ຄວາມ ສຳຄັນ ເພື່ອ ໂຄ ສະ ນາປູກ ຈິດ ສຳ ນຶກ ແລະ ໃຫ້ ການ ສຶກ ສາແກ່ມວນ ຊົນ 

ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນ  ເພື່ອ ໂຄ ສະ ນາປູກ ຈິດ ສຳ ນຶກ ແລະ ໃຫ້ ການ ສຶກ ສາແກ່ມວນ ຊົນນີ້ສາ ມາດ ໃຊ້ ໄດ້ ໃນຫຼາຍ ກໍ ລະ ນີ ເຊັ່ນ:

ຂໍ້ຄວາມທີ່ນຳໃຊ້ສະເພາະປະເທດ

ປະເທດອັບການິດສະຖານ, ພູຖານ, ຈີນ, ຟີຈິ, ສປປ ລາວ, ໝູ່ເກາະໂຊໂລມ່ອນ, ໄທ, ແລະ ວານົວຕູ, ໄດ້ປັບໃຊ້ ແລະ 

ນຳໃຊ້ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນໆດັ່ງກ່າວ. ໃນບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານີ້, ຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວເປັນພື້ນຖານສຳລັບການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງ 

ຂໍ້ມູນ, ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ສື່ ໂຄ ສະ ນາສຶກສາເພື່ອປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳສຳລັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ການ ສ້າງ ຄວາມ ທົນ ທານ.
 

ການສ້າງຈິດ ສຳ ນຶກ ໃຫ້ ແກ່ສັງຄົມ

ໃນງານຈັດສະແດງນະວັດຕະກຳສື່ມວນ ຊົນ ແລະ ໂຄ ສະ ນາເພື່ອຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນຢູ່ກອງປະຊຸມສາ 

ກົນຄັ້ງທີ 3 ຂອງສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດໃນເດືອນມີນາ 2015. ກອງ ປະ ຊຸ່ມດັ່ງກ່າວແມ່ນ 

ເນັ້ນໜັກໃສໃນ່ການນຳໃຊ້ສື່ ຫຼື ຮູບ ແບບສື່ສານໃນຮູບແບບທີ່ສ້າງສັນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ 

ນັ້ນມີຄວາມຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃສ່ການສ້າງໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າ

ກັບສະພາບການ.  ຕົວຢ່າງຂອງນະວັດຕະກຳ,  ບົດຮຽນທີ່ດີກ່ຽວກັບເລືຶ່ອງ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ແລະ 

ການປັບປຸງຄວາມ ຕ ້ານ ທານໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ອັນຕະລາຍແມ່ນໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຊຶ່ງ ກັນ ແລະ  

ກັນ. ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນເພື່ອ ໂຄ ສະ ນາ ປູກ ຈິດ ສຳ ນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ສັງຄົມເປັນ ທີ່ຮັບຮູ້ ແລະ ຖືກຮັບຮອງ ໃນ ຕອນ ທ້າຍ 

ຂອງວາ ລະ ກອງ ປະ ຊຸມ ດັ່ງ ກ່າວ. ບັນດາໜ່ວຍງານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ບໍລິສັດກະຈາຍສຽງອັງກິດ, ເຄືອຂ່າຍຂອງອົງກອນປະຊາສັງຄົມ 

ເພື່ອການຫຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດ, ອົງການກາແດງເນເທີແລນ ແລະ ແພນອິນເຕີແນຊັນເນລ.

 ໃນປີ 2017,  ສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ (IFRC) ໄດ້ຮ່ວມກັບມູນນິທີພຣູເດັ້ນ ແລະ 

ເນຊັນເນລຈີໂອກຣາຟິກ ກໍໄດ້ເປີດໂຕແຜນງານບາດກ້າວແຫ່ງຄວາມປອດໄພ (SAFE STEPS) ຊຶ່ງຖືເປັນຄັ້ງທຳອິດ 

ໃນແຜນງານທີ່ລວມເອົາເຂດອາຊີທັງໝົດ ເພື່ອແນໃສສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ຄວາມ ສາ ມາດ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໄພພິບັດ 

ຈາກ ທຳມະຊາດໃນທົ່ວພາກພື້ນອາຊີເພື່ອເຜີຍແຜ່ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເພື່ອຮັກສາຊີວິດໃນແຜນງານດັ່ງກ່າວເຊິ່ງໃນເບື້ອງ 

ຕົ້ນ ແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນໃນການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ສັງຄົມ, ແນໃສ່ສະໜອງຂໍ້ຄວາມໃຫ້ຄວາມຮູ້ທີ່ 

ເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ ກ່ຽວກັບຈະກະກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອຮັບມືກັບໄພພິບັດແນວໃດໃຫ້ຄົນຮັບຮູ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ເພື່ອໃຫ້ພ

ວກ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີການປັບຕົວໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.
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ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ເທັກໂນໂລຊີສາລະສົນເທດ ແລະ ການສື່ສານ
 ໜ່ຶງໃນເຄື່ອງມືທ່ີສຳຄັນໃນການສ້າງຈິດ ສຳ ນຶກ ໃຫ ້ ແກ່ສັງຄົມໃຫ້ສູງຂ້ຶນເພ່ືອ ຈະເສີມສ້າງການປັບຕົວຂອງຊຸມຊົນໃຫ້ 

ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນແມ່ນການນຳໃຊ້ນະວັດຕະກຳໃໝ່ ແລະ ການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນ    

ພ້ອມທັງຂໍ້ມູນກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ອັນຕະລາຍຕ່າງໆ,  ຮວບຮວມເອົາຂໍ້ມູນໃນການກະກຽມ 

ຄວາມພ້ອມໃຫ້ຢູ່ໃນມືຂອງຊຸມຊົນໂດຍກົງ. ຕົວຢ່າງລວມທັງ: 

•  Hazard App –ການນຳໃຊ້ແອບ ພ ລີ ເຄ ຊັນ ເປັນ ແອບ ທີ່ ນຳ ໃຊ້ ໃນ ໂຄງ ການ ທົ່ວ ໄປ, ສູນກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມື 

ກັບໄພພິບັດສາກົນ (GDPC) ແລະ ສູນອ້າງ ອິງ ຂໍ້ ມູນ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອເບື້ອງ ຕົ້ນ ສາ ກົນ (Global First Aid Reference 

Center) ໄດ້ສ້າງຮູບແບບເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນ ການປັບໃຊ້ ແລະ ນຳໃຊ້ຮູບແບບທີ່ເໝາະສົມກັບທ້ອງຖິ່ນຜ່ານ

ໂທລະສັບມືຖືສະ ມາດ ໂຟນ.

• The  Ready, Steady, Safe  App – ຢ ູ່ປະເທດອົດສະຕາລີທີ່ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກໄດ້ສົມທົບກັບກາແດງອົດສະ 

ຕາລີໄດ້ສະໜັບສະໜູນການກະກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອຮັບມືກັບໄພພິບັດໃນຄອບຄົວທີ່ເອົ າໃຈ ໃສ່ເດັກເປັນສູນກາງ. 

•  Tanah: ນັກຕໍ່ສູ້ກັບຊູນາມິ ແລະ ແຜ່ນດິນໄຫວ (The Tsunami and Earthquake Fighter) ແມ່ນແອບ ພ ລີ ເຄ 

ຊັນ ເກມ  ເພື່ອ ໃຫ້ ການ ສຶກ ສາການກຽມຄວາມພ້ອມ ອອກແບບມາສຳລັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ສະ ມາ ຊິກ ໃນຄອບຄົວ. ເກມດັ່ງ 

ກ່າວໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນໂດຍການ ຮ່ວມ ມືລະຫວ່າງ GDPC,  ອຸຍ ແນັ ສ ໂກປະຈຳບາງກອກ, ແລະ USAID ໂດຍການສະ

ໜັບສະໜູນຈາກສະຫະພັນກາແດງອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ສູນປະສານງານອາຊີເພື່ອການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳໃນການ 

ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ (Asian Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Manage-

ment).

•  “What Now Service” ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຂໍ້ຄວາມສຳຄັນສຳລັບການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້  ແລະ  ໃຫ້ຄວາມ 

ຮູ້ແກ່ສັງຄົມຂອງ ສະ ຫະ ພັນ ກາ ແດງ ແລະ ຊິກວົງ ເດືອນ ແດງ ເພື່ອການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ. ການນຳໃຊ້ 

What Now Service ຂອງ GDPC ແລະ ອົງການສະ ຫະ ພັນ ແຫ່ງ ຊາດສາມາດປັບຂໍ້ຄວາມໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບ ຂອງ 

ທ້ອງຖິ່ນໄດ້,ຈາກນັ້ນກໍເອົາຂໍ້ມູນລົງໃສ່ “What Now Service”, ໃຫ້ຂໍ້ຄວາມແຈ້ງເຕືອນເຊື່ອມເຂົ້າກັບໂລໂກ້ ແລະ 

ເວັບໄຊ້ຂອງພວກເຂົາ. ຂີດຄວາມສາມາດໃນການແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າສາມາດປັບໃຫ້ ສອດ ຄ່ອງ ກັບ ຜູ້ ຊົມ ໃຊ້ຂໍ້ມູນອອນ 

ລາຍໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ. 

ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນໂຮງຮຽນ

 ໃນ ແຕ່ ລະ ໜ້າ ວຽກຂອງກອບວຽກດ້ານຄວາມປອດໄພໃນໂຮງຮຽນແບບຮອບດ້ານ, ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນມີ ຄວາມ ສຳ 

ຄັນໃນການສ້າງ ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ສັງຄົມເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນເພື່ອສ້າງເນື້ອໃນຫຼັກສູດສາມັນ ແລະ ການ ສຶກ ສາ 

ນອກ ໂຮງ ຮຽນ. ຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວຈະເປັນພື້ນຖານ ເພື່ອພັດທະນາຫຼັກສູດທາງການລວມທັງກິດຈະກຳນອກຫຼັກ ສູດ ໃຂະ ແໜງ 

ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາເພື່ອໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ.
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ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ອັນນີ້ລວມທັງການສະໜອງຊັບພະຍາກອນພື້ນຖານສຳລັບເນື້ອໃນຂອງປຶ້ມ, ເກມ, ວີດີໂອ ລວມທັງກິດຈະກຳການ ຮຽນຮູ້ຕ່າ

ງໆກອບວຽກສາກົນດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງພັນທະມິດລະດັບໂລກເພື່ອຫຼຸດ ຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ 

ແລະ ການປັບຕົວໃນພາກການສຶກສາ (GADRRRES) ແລະ ສຳນັກງານ ເພື່ອການຫຼຸດ  ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດແຫ່ງ

ສະຫະປະຊາຊາດ (UNISDR).

 ການລິເລີ່ມ ຄວາມປອດໄພໃນໂຮງຮຽນ ຂອງ ສະຫະພັນກາແດງ   ແລະ    ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນສອດຄ່ອງກັບ 

ກອບວຽກດ້ານຄວາມປອດໄພໃນໂຮງຮຽນແບບຮອບດ້ານ (Comprehensive School Safety Framework). 

ເຊັ່ນ: ໂຄງການຊົບໝອນ (Pillowcase Project) ສອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ໄພອັນຕະລາຍ ແລະ ການກະກຽມ 

ຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມື. ອົງການ National Societies ຢູ່ປະເທດອົດສະຕາລີ, ຮ່ອງກົງ, ເມັກຊີໂກ, ເປລູ, ສະຫະ 

ລັດອາເມລິກາ, ແລະ  ຣາ ລ ອາ ນາ ຈັກອັງກິດໄດ້ນຳໃຊ້ ແລະ ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ.

 ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ:ຂ້ໍຄວາມສຳຄັນສະບັບຈັດພິມຄັ້ງທີສອງປະກອບສ່ວນ

ໃສ່ຍຸດ ທະສາດ, ກອບວຽກ ແລະ ການລິເລີ່ມຕ່າງໆໃນລະດັບສາກົນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

 ຍຸດທະສາດຂອງ IFRC 2020 ປະກາດໃຫ້ຮູ້ເຖິງການກຳນົດຮ່ວມກັນຂອງ IFRC ເພື່ອກ້າວໄປຂ້າງໜ້າໃນ 

ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ ເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສຳຄັນ ເຊິ່ງມະນຸດຊາດກຳລັງຈະປະເຊີນໜ້າໃນຫຼາຍທົດສະວັດທີ່ຈະມາເຖິງ 

ນີ້ການໃຫ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມບອບບາງຂອງຊຸມຊົນທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ພວກເຮົາເຮັດວຽກນຳ, ລວມ ທັງການ 

ໃຫ້ຮັບຮູ້ເຖິງສິດທິຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ເສລີພາບເຊິ່ງທຸກຄົນມີສິດໄດ້ຮັບ, ຍຸດທະສາດ ສະບັບນີ້ຊອກຄົ້ນເພື່ອ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດ 

ແກ່ທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ ເພື່ອຊ່ວຍສ້າງໂລກທີ່ມີມະນຸດທຳ, 

ສະງ່າງາມ ແລະ ມີຄວາມສະ ຫງ ົບຍິ່ງຂຶ້ນ. ຈຸດສຸມຮ່ວມກັນຂອງ IFRC ແມ່ນ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 

1.  ຮັກສາຊີວິດ, ປົກປ້ອງວິຖີຊີວິດ ແລະ ເສີມ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຟື້ນຟູໄພພິບັດ ແລະ ວິກິດຕ່າງໆ.

2. ເອື້ອອຳນວຍການດຳລົງຊີວິດທີ່ດີ ແລະ ປອດໄພ 

3. ສົ່ງເສີມການ ລວມເອົາທຸກຄົນໃນສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳ ທີ່ປາສະຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ມີຄວາມ ສະ ຫງ ົບ. 

  ຄວາມສະຫງົບກອບວຽກຂອງ IFRC ສຳລັບການປັບຕົວຂອງຊຸມຊົນ ລວມເອົາຄຳແນະນຳຕ່າງໆຂອງການ 

ເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມໃນການສື່ສານ ແລະ  ຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ, ກອບວຽກດັ່ງກ່າວມີເປົ້າໝາຍໃນການຊີ້ນຳ ແລະ 

ສະໜັບສະໜູນວຽກງານຂອງ National Societies ໂດຍຜ່ານສາມຈຸດປະສົງຍຸດທະສາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1.  ເພື່ອຊ່ວຍຊຸມຊົນໃນການ ໃຊ້ວິທີການຮຽນຮູ້ຄວາມສ່ຽງ, ວິທີການເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງໄພ ພິ ບັດ.

2. ເພື່ອສົ່ງເສີມຊຸມຊົນໃຫ້ມີວິທີການທີ່ເນັ້ນໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງ ເຂົາເປັນຫຼັກ, ວິທີການທີ່ເອົາຄົນເປັນສູນກາງ ໃນການສ້າງ

ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການປັບຕົວຂອງຊຸມຊົນ; ແລະ

3.  ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງຊຸມຊົນ-ກັບທຸກຄົນສາມາດຊອກຫາໄດ້ໃນທຸກໆບ່ອນເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ.

ຄວາມແທດ ເໝາະ ແລະ ການປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າ ໃນກອບວຽກງານຍຸດທະສາດການ ໂຄ ສະ ນາ ປູກຈິດສຳນຶກ



    18

.....................................................................................................................................................................

ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

  ໜຶ່ງພັນລ້ານຮວມເປັນໜຶ່ງດຽວເພື່ອການປັບຕົວ (The One  Billion Coalition for  Resilience) ເນັ້ນໃສ່ 

ການສ້າງໃຫ້ບຸກຄົນ, ຄົວເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນມີຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວ ໂດຍຜ່ານການຮັບຮູ້ຄວາມສ່ຽງ.  ແນໃສ່ຮັບປະ

ກັນວ່າຊຸມຊົນສາມາດສ້າງທາງເລືອກໃນການປັບຕົວໄດ້ ເຊິ່ງເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ຊັບພະ

ຍາກອນທີ່ມີຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ໄດ້ອອກແບບເພື່ອຊ່ວຍຊຸມຊົນ ແລະ ຄົວເຮືອນ ສ້າງການປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບໃນຫຼາກຫຼາຍ

ຂົງເຂດຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ລວມທັງການຝຶກອົບຮົມການປະຖົມ ພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ການກະກຽມຄວາມພ້ອມ, ການເສີມ

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລະບົບການແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ, ການກະກຽມຄວາມພ້ອມຕໍ່ການລະບາດ 

ທົ່ວໄປ ແລະ ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການຮັກສາສຸຂະພາບ, ນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ. ຈຸດປະສົງສູງສຸດແມ່ນເພື່ອຍົກ ລະ ດັບ ແລະ 

ຮັກສາຊີວິດ.

 ກອບວຽກເຊັນໄດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ  (Sendai Framework for Disaster Risk Re-

duction)  2015–2030 ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນ ໃນການສົ່ງເສີມຜົນສຳເລັດຂອງການປະຕິບັດການສື່

ສານກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ. ກອບວຽກດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການນຳມາໃຊ້ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສາກົນຄັ້ງທີ 3 ຂອງ 

ສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ທີ່ຈັດຂຶ້ນທີ່ ເຊັນໄດ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນໃນວັນທີ 18 ມີນາ 

2015. ອົງປະກອບສຳຄັນຂອງກອບວຽກດັ່ງກ່າວມີດັ່ງນີ້: 

1. ຫັນປ່ຽນຈຸດສຸມຈາກການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດມາເປັນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ.

2. ຂະຫຍາຍຂອບເຂດໃຫ້ກວ້າງຂຶ້ນເຊິ່ງລວມເອົາຄວາມສ່ຽງຂະໜາດນ້ອຍຈົນເຖິງຂະໜາດໃຫຍ່, ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ 

ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍ, ໄພພິບັດທີ່ເກີດຂຶ້ນທັນທີ ແລະ ຄ່ອຍໆເກີດຂຶ້ນຊ້າໆ, ມີສາຍເຫດ 

ມາຈາກໄພທຳມະຊາດ ຫຼື ໄພອັນຕະລາຍຈາກການກະທຳຂອງຄົນ, ລວມທັງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ອັນຕະລາຍທີ່ 

ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ຊີວະພາບ; ແລະ

3. ວິທີການທີ່ມີລັກສະນະເອົາຄົນເປັນສູນກາງ, ວິທີການທີ່ລວມເອົາອັນຕະລາຍທຸກຢ່າງ ແລະ ມີຫຼາກຫຼາຍຂະ ແໜງການຈົນ 

ເຖິງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ. 

ການສື່ສານ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງມີບົດບາດສຳຄັນໃນ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG). 

ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດແມ່ນອົງປະກອບທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ເປັນສິ່ງຈຳ 

ເປັນຖ້າ ຫາກການພັດທະນາແມ່ນເພື່ອຄວາມຍືນຍົງໃນອະນາຄົດ.  ການແຈ້ງບອກໃຫ້ ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເປັນການປັບ

ຕົວພາຍຫຼັງວາລະການພັດທະນາ ປີ 2015 ສາມາດບັນລຸໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອມີການ ຮ່ວມມືກັບກຸ່ມຕ່າງໆໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ,   ຊຸມຊົນ 

ແລະ ຂະແໜງເອກະຊົນຕ່າງໆ.   ໃນເດືອນກັນຍາ 2015,  ຢູ່ກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດວ່າດ້ວຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກໄດ້ຮັບເອົາ ວາລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 2030 ຢ່າງເປັນທາງການທີ່ 

ກຸງນິວຢອກ ວາລະດັ່ງກ່າວປະກອບມີ 17 ເປົ້າໝາຍ ລວມທັງເປົ້າໝາຍໃໝ່ຂອງສາກົນກ່ຽວກັບການສຶກສາ (SDG4). 

SDG4  ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນການສຶກສາໃຫ້ມີຄຸນ ນະພາບ, ເທົ່າທຽມກັນ, ທົ່ວເຖິງ ແລະ ສົ່ງເສີມກາລະໂອກາດໃນການຮຽນ 

ຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດສຳລັບໝົດທຸກຄົນ.
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 ຂອບວຽກຄວາມປອດໄພຮອບ ດ້ານໃນໂຮງຮຽນແບບຮອບດ້ານ (Comprehensive School Safety Frame-

work) ຂອງ GADRRRES ເພື່ອແນໃສ ່ຮັບປະກັນວ່າໂຮງຮຽນທຸກໆແຫ່ງ ຕ້ອງມີຄວາມປອດໄພຈາກ ຄວາມສ່ຽງຂອງ ໄພພິບັດ 

ແລະ ນັກຮຽນທຸກໆ ຄົນຕ້ອງອາໄສຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພ. ຈຸດປະສົງຂອງ GADRRRES ແມ່ນ ເພື່ອເສີມສ້າງການ 

ປະສານງານຂອງສາກົນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຍິ່ງຂຶ້ນ, ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮູ້, ແລະ ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການ ຮຽນຮູ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 

ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນຂະແໜງສຶກສາ.  ວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ຈະປະກອບສ່ວນຕໍ່ ວັດທະນະທຳດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງສາກົນ, 

ການປັບຕົວໂດຍຜ່ານການສຶກສາ ແລະ ຄວາມຮູ້. GADRRRES ມັນແມ່ນກົນໄກຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼາກຫຼາຍພາກ

ສ່ວນເຊິ່ງລວມທັງອົງການຕ່າງໆຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (UNICEF, UNISDR, UNESCO  ແລະ ຈາກພາກສ່ວນອື່ນໆ), 

ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ (IFRC ສູນກຽມຄວາມ ພ້ອມໃນການຮັບມືກັບໄພພິບັດສາກົນ (Global Facility for Disaster 

Reduction and Recovery) ແລະ ເຄືອຂ່າຍ ສາກົນສຳລັບການສຶກສາດ້ານໄພພິບັດ (Inter-Agency Network for 

Education in Emergencies,  ອົງການຊ່ວຍ ເຫຼືອເດັກ,  ອົງການສຸພານິມິດ  (World Vision), ແພນອິນເຕີເນຊັນເນລ 

(Plan International).

 ການລິເລີ່ມຄວາມປອດໄພໃນໂຮງຮຽນທົ່ວ ໂລກ (Worldwide Initiative for  Safe Schools) ແມ່ນການຮ່ວມ 

ມືສາກົນທີ່ພາກລັດເປັນຜູ້ນຳພາເຊິ່ງແນໃສ່ຮັບປະກັນຂໍ້ຜູກພັນທາງການເມືອງ ແລະ ເສີມສ້າງການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານ 

ຄວາມປອດໄພໃນໂຮງຮຽນຢູ່ທົ່ວໂລກ. ຊຶ່ງຊຸກຍູ້ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ໃນພາກລັດ ໃນການພັດທະ ນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

ນະໂຍບາຍດ້ານຄວາມປອດໄພໃນໂຮງຮຽນໃນລະດັບປະເທດ, ແຜນງານ ແລະ ແຜນ ການຕ່າງໆໂດຍຮ່ວມກັບສາມອົງປະກອບ 

ດ້ານວິຊາການຂອງ ຂອບວຽກດ້ານຄວາມປອດໄພໃນໂຮງຮຽນແບບ ຮອບດ້ານ. ອົງການ IFRC ແລະ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ປະ

ກອບສ່ວນໂດຍຜ່ານການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ສະໜອງເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍທີ່ວາງ 

ໄວ້ໃນກອບວຽກດ້ານຄວາມປອດໄພ ຮອບ ດ້ານໃນໂຮງຮຽນ. 

 ກອງປະຊຸມ ໃຫ່ ຍ ວ່າດ້ວຍການດຳເນີນງານດ້ານມະນຸດສະທຳ ສາ ກົນ (World Humanitarian Summit (WHS))  

ໃນ ປີ2016 ໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ກຳນົດບົດຮຽນທີ່ດີທີ່ສຸດ ລະຫວ່າງບັນດາອົງ ການຈັດຕັ້ງທີ່ເຂົ້າ 

ຮ່ວມໃນການປະຕິບັດການດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະ ເພື່ອເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ພວກເຂົາມີການຕອບ ໂຕ້ກັບວິກິດການຕ່າງໆຢ່າງມີ 

ປະສິດທິພາບຍິ່ງຂຶ້ນ. ໜຶ່ງໃນຫົວຂໍ້ຫຼັກຂອງ WHS ແມ່ນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອ່ອນແອ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ.
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ພາກ ຂ:
ຂໍ້ຄວາມ ສຳ ຄັນ ເພື່ອການຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມ 
ສ່ຽງໄພພິບັດ
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ພາກ ຂ.1 ຂໍ້ຄວາມສຳ ຄັນເພື່ອປ້ອງກັນ ໄພ ອັນ ຕະ ລາຍ
ທຸກໆປະ ເພດພາຍໃນ ຄົວ ເຮືອນ ແລະ  ການ ປ້ອງ ກັນໄພ
ພິບັດໃນຄອບຄົວ 
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ພາກນ້ີໄດ້ກຳນົດຂ້ໍຄວາມພ້ືນຖານທ່ີເຫັນວ່າເປັນປົກກະຕິສຳລັບການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືກັບ
ໄພອັນຕະລາຍທັງໝົດຂໍ້ຄວາມທີ່ສົ່ງເສີມສະເພາະຄວາມອັນຕະລາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ແຜ່ນດິນ
ໄຫວ,ນໍ້າຖ້ວມ,ພູເຂົາໄຟ,ດິນເຈື່ອນ,ພາຍຸລະດູຮ້ອນ,ພະຍາດລະບາດຫຼືໄຟໃໝ້ປ່າແມ່ນສະເໜີໃນພາກລັດໄປ.

ຖ້າຫາກແຕ່ລະຄົວເຮືອນມີການວາງແຜນໄວ້ລ່ວງໜ້າແມ່ນຈະເປັນການດີກວ່າຈະໄດ້ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່
ຽງຈາກໄພພິບັດດັ່ງກ່າວ (ໂດຍຜ່ານທາງມາດຕະການທີ່ມີໂຄງສ້າງ ແລະ ບໍ່ເປັນໂຄງສ້າງ, ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ
ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ), ການສ້າງທັກສະໃນການຕອບໂຕ້ ແລະ ການສະໜອງບ່ອນເກັບຮັກສາຈະເຮັດໃຫ້ການ
ປັບຕົວໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ.ໂດຍ ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຕໍ່ໄປນີ້, ຄົວເຮືອນ ແລະ ຄອບຄົວສາມາດປົກປ້ອງຕົນເອງ,
ມີການຟື້ນຟູໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ປະກອບສ່ວນຕໍ່ການຟື້ນຕົວຢ່າງວອງໄວຂອງຊຸມຊົນແຕ່ລະຄົວເຮືອນອາດຈະເປັນ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ, ແທນທີ່ ຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບັນຫາ. ວຽກນີ້ເລີ່ມຕົ້ນຈາກແຕ່ລະບຸກຄົນ ແລະ
ພວກເຮົາທຸກໆຄົນ.

ການປ້ອງກັນໄພພິບັດ ທີ່ອັນຕະລາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຄອບຄົວ ໂດຍສັງເຂບ 

•ປະເມີນວ່າມີຫຍັງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້.ໄດ້ຮັບຮັບຂໍ້ມູນ.
•ສ້າງແຜນຮັບມືໄພພິບັດແລະແຜນສຸກເສີນສຳລັບຄົວເຮືອນ,ໂດຍຄະນືງເຖິງທຸກໆຄົນຢູ່ໃນຄົວເຮືອນນັ້ນ.
•ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງສ້າງຕ່າງໆແລະຄວາມສ່ຽງທ່ີບໍ່ເປັນໂຄງສ້າງແລະຄວາມສ່ຽງຈາກສິ່ງແວດລ້ອມໃ
ນເຮືອນແລະອ້ອມຂ້າງເຮືອນຂອງທ່ານ.

•ຮຽນຮູ້ທັກສະໃນການຕອບໂຕ້ແລະຝຶກຊ້ອມແຜນຂອງທ່ານ.
•ກະກຽມສິ່ງຂອງໃນການຮັບມືກັບສະພາບສຸກເສີນເພື່ອໃຫ້ສາມາດຢູ່ລອດໄດ້ປະມານໜຶ່ງອາທິດແລະກະກຽມ
ຖົງສຳລັບການອົບພະຍົບ.

•ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາໂຮງຮຽນ,ບ້ານແລະຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອປະເມີນຄວາມສ່ຽງ,ວາງແຜນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງແລະກະກຽມເພື່ອຮັບມື.

ແຜນການປ້ອງກັນໄພອັນຕະລາຍໃນຄົວເຮືອນ
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ປະເມີນ ແລະ ວາງແຜນ

ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນ ລາຍລະອຽດສຳລັບສະພາບເງື່ອນໄຂສະເພາະ

ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ
ຢູ່ບ່ອນອາໃສ,ບ່ອນ
ເຮັດວຽກ,ບ່ອນຮຽນ
ແລະບ່ອນຫຼິ້ນຂອງ
ທ່ານ.

•ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໄພອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ, ແຜນການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນຂອງທ້ອງ
ຖິ່ນ,ລະບົບການສື່ສານແລະການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າໃນຊຸມຊົນຂອງຕົນ.

•ກໍານົດບັນດາໄພອັນຕະລາຍ,ຄວາມສ່ຽງໃນເຮືອນແລະບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມຂອງຕົນ.
•ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດໃນການປະເມີນ,ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ,ປະກາດການເຕືອນ
ໄພລ່ວງໜ້າແລະວາງແຜນການເພື່ອຕອບໂຕ້.

ສ້າງແຜນ

•ລວມເອົາໝົດທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ,ພີ່ນ້ອງເຂົ້າໃນຂັ້ນຕອນການວາງແຜນການຂອງຕົນ.
•ປຶກສາຫາລືກັບສະມາຊິກໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ໃນຄອບຄົວເພື່ອສົນທະນາເຖິງຄວາມ
ຕ້ານທານຕໍ່າຂອງຕົນ,ສ້າງແຜນການຂອງຕົນຕໍ່ຄວາມສ່ຽງສະເພາະທີ່ທ່ານປະເຊີນຢູ່.

•ກຳນົດກິດຈະກໍາທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງແລະກໍານົດຊັບພະຍາ
ກອນແລະການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

•ວາງແຜນການແລະບາດກ້າວຕ່າງໆໃນການປ້ອງກັນຕົນເອງ,ການສື່ສານ,ການເຕົ້າ
ໂຮມກັນແລະການຟື້ນຕົວຄືນ.

•ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແຕ່ລະບຸກຄົນ, ຝຶກຊ້ອມ ແລະ ປັບປຸງແຜນຂອງທ່ານເປັນ
ປະຈໍາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງແລະເພື່ອກະກຽມສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດຈະປ່ອຍປະໃຫ້
ຢູ່ຄົນດຽວ.

ການຕິດຕໍ່ພົວພັນໃນ
ພາວະສຸກເສີນແລະ
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສຸຂະ
ພາບ

•ເຮັດບັດສະເພາະໃຫ້ສະມາຊິກພາຍໃນຄອບຄົວ ເພື່ອສະດວກໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນໃນ
ເວລາເກີດເຫດການສຸກເສີນແລະຕ້ອງມີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ(ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກນ້ອຍ
ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າອອກນອກເຮືອນຫຼືໄປໂຮງຮຽນ).

•ຕິດຮູບພາບໃສ່ບ່ອນທີ່ພົບເຫັນງ່າຍ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ເຄື່ອຄ່າຍຂອງທ່ານໃນການ
ຊ່ວຍຕິດຕາມ.

ຮູ້ຈັກເສັ້ນທາງອອກ
ຈາກອາຄານຂອງ
ທ່ານ

•ຊອກຫາທາງອອກ ແລະ ພິຈາລະນາທາງອອກທີ່ປອດໄພທ່ີສຸດໃນກໍລະນີມີຄວາມອັນ
ຕະລາຍຫຼາຍປະເພດ.

•ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງອອກບໍ່ມີຫຍັງກີດຂວາງ.
•ກໍານົດເສ້ັນທາງທ່ີປອດໄພສໍາລັບເຫດການສຸກເສີນເພ່ືອໜີຈາກອາຄານຂອງທ່ານ
(ຢູ່ບ້ານ,ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກແລະຢູ່ໂຮງຮຽນ).

ຮຽນຮູ້ແລະເຂົ້າຮ່ວມ
ໃນລະບົບເຕືອນໄພ
ລ່ວງໜ້າໃນຊຸມຊົນ
ຂອງທ່ານ

•ຮຽນຮູ້ລະບົບສັນຍານເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ. ຖ້າ
ຫ າ ກ ວ່ າ ຊຸ ມ ຊົ ນ ຂ ອ ງ ທ່ າ ນ ບ່ໍ ມີ , ຈົ່ ງ ຊ່ ວ ຍ ເ ຂົ າ ເ ຈົ້ າ ສ້ າ ງ ລ ະ ບົ ບ ຂ້ຶ ນ ມ າ
ໂດຍຮັບປະກັນວ່າໝົດທຸກຄົນໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະເຂົ້າໃຈຕໍ່ຂ່າວສານຕ່າງໆ-
ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າກ່ວາໝູ່ໝົດ.

•ຖືເອົາການເຕືອນໄພຢ່າງຈິງຈັງ,ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆກໍຕາມ,ຈົ່ງມີສະຕິ
ລະວັງຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບການຕ່າງໆ, ຍ້ອນວ່າຄວາມສ່ຽງອາດຈະເພີ່ມ
ທະວີຂຶ້ນນັບຈາກການປະກາດເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າຄັ້ງທໍາອິດ.

•ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.
•ບ່ໍຄວນກັບຄືນມາເຮືອນອີກຈົນກ່ວາອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນຈະປະກາດວ່າປອດ
ໄພແລ້ວ.
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ສ້າງແຜນການການ
ອົບພະຍົກ: ຕ້ອງຮູ້ 
ສະຖານທີ່ພັກເຊົາ,
ເສັ້ນທາງແລະພາ
ຫະນະທີ່ຈະໃຊ້ໃນ
ການອົບພະຍົກ

•ຄົ້ນຫາບ່ອນທີ່ປອດໄພທີ່ທ່ານສາມາດໄປເຖິງ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການທີ່ພັກເຊົາ ຫຼື ວ່າຈຳ
ເປັນຕ້ອງອົບພະຍົບອອກໄປ. ໝົດທຸກຄົນໃນຄົວເຮືອນຕ້ອງຮູ້ບ່ອນທີ່ຈະໄປແລະຈຸດ
ນັດພົບກັນຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງອອກໄປ.

•ວາງແຜນກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ແລະຝຶກຊ້ອມວິທີການອົບພະຍົກເຮັດວຽກ
ຮ່ວມກັບເຄືອຄ່າຍຂອງຕົນເພື່ອກຳນົດພາຫະນະເດີນທາງ ຖ້າຫາກວ່າຈຳເປັນຕ້ອງອົບ
ພະຍົກອອກໄປ.

•ປະສານງານກັບຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດໃນທ້ອງຖ່ີນຂອງທ່ານກ່ຽວ
ກັບແຜນຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນ ແລະ ທາງເລືອກ ແລະ ພາຫະນະໃນການອົບ
ພະຍົກອອກໄປຫຼືເດີນທາງ.

ເກັບຮັກສາສຳເນົາ
ເອກກະສານສຳຄັນ
ຂອງສ່ວນຕົວ
 

•ຮັກສາເອກະສານສຳຄັນສ່ວນຕົວໄວ້ໃນຖົງເຄື່ອງເພື່ອອົບພະຍົກອອກໄປ, ບ່ອນຕິດຕໍ່
ພົວພັນກັບພາຍນອກ ແລະ ເອກະສານອີເລັກໂທຣນິກໄວ້ໃນກ່ອງນິລະໄພ ແລະ ເປັນ
ເອເລັກໂຕຣນິກ(ຍົກຕົວຢ່າງ:ໃນຮາດດິດຄອມພິວເຕີຫຼືືແມມໂມລີສະຕິກ).

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງສີ່ງປຸກສ້າງ ຫລື ສະພາບແວດລ້ອມຮອບດ້ານ

ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນ ລາຍລະອຽດສະເພາະສຳລັບສະພາບເງື່ອນໄຂ

ການປຸກສ້າງເຮືອນ
ຂອງ ທ່ ານ ຕ້ ອ ງ ຢູ່ 
ໃນບ່ອນທ່ີປອດໄພ
ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມ
ລະບຽບການປຸກສ້າງ

•ພິຈາລະນາໄພອັນຕະລາຍທ່ີອາດເກີດຂ້ືນກ່ອນທ່ີທ່ານຈະເລືອກສະຖານທ່ີປຸກສ້າງ
ເຮືອນ.

•ສຶກສາລະບຽບການປຸກສ້າງກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມເຮັດການກໍ່ສ້າງ.
•ອອກແບບປຸກສ້າງແລະຮັກສາເຮືອນຂອງຕົນໂດຍປະຕິບັດຕາມລະບຽບການປຸກສ້າງ
ເພື່ອປ້ອງກັນການເຄື່ອນເໜັງຂອງໜ້າດິນ,ລົມພະຍຸ,ນ້ຳຖ້ວມແລະອາກາດຮ້າຍແຮງ.

ຝຶກຊ້ອມວິທີປ້ອງກັນ
ອັກຄີໄພໃນເຮືອນ

•ບໍ່ໃຫ້ສູບຢາເທິງຕຽງນອນຫຼືເວລານອນ.
•ເກັບມ້ຽນວັດຖຸໄວໄຟທີ່ຕິດໄຟງ່າຍເຊັ່ນ:ກັບໄຟ,ໄຟແຊັດ,ນໍ້າມັນແລະທາດລະເຫີຍ
ອາຍທີ່ໄວຕໍ່ໄຟໃຫ້ຫ່າງຈາກເດັກ.

•ບໍ່ຕ້ອງໄຕ້ທຽນ,ຕະກຽງຫຼືກໍ່ກອງໄຟປະໄວ້ໂດຍບໍ່ມີຄົນເຝົ້າ.
•ຫຼີກລ້ຽງການຕິດຕັ້ງວົງຈອນໄຟຟ້າເກີນຂະໜາດ.
•ກວດກາລະບົບສາຍໄຟໃນເຮືອນ,ສ້ອມແປງສາຍໄຟເກົ່າທ່ີເຊື່ອມໂຊມຫຼືຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຫຼື
ຫົວປັກສຽບຫຼວມ.ບໍ່ໃຫ້ວາງສາຍໄຟຟ້າໄປຕາມພື້ນພົມປູເຮືອນແລະສາດຢາງ.

•ຮັກສາເຕົາໄຟຟ້າແລະເຄື່ອງທຳຄວາມເຢັນໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກສິ່ງທີ່ຕິດໄຟງ່າຍ.
•ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງກວດຈັບຄັວນໄຟພາຍໃນເຮືອນ, ມອດຂີ້ເຖົ່າໄຟໃສ່ສິ່ງບັນຈຸທີ່ເປັນໂລຫະ
ແລະໃຊ້ນ້ຳຝົມ.

•ນຳໃຊ້ເຄ່ືອງທຳຄວາມອຸ່ນ(ໝ້ໍນ້ຳຮອ້ນ)ທ່ີມີໃບຮບັຮອງຄວາມປອດໄພຫືືຼຄູ່ມືການນໍາໃຊ້.
•ບໍ່ນຳໃຊ້ຈັກປັ່ນໄຟຟ້າທີ່ແລ່ນດ້ວຍນໍ້າມັນພາຍໃນເຮືອນ.

ເກັບມ້ຽນວັດສະດຸ
ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໄວ້
ບ່ອນປອດໄພ

•ຈຳກັດ,ແຍກອອກ,ລົບລ້າງຫຼືືທໍາລາຍຖີ້້ມແລະແຍກປະເພດບັນດາອຸປະກອນທີ່ເປັນ
ອັນຕະລາຍ.

•ເກັບມ້ຽນຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນທາດເບື່ອແລະໄວໄຟໄວ້ບ່ອນທີ່ປອດໄພ.
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ປະຕິບັດຕົວຈິງດ້ານ
ອະນາໄມແລະສຸ
ຂະພິບານ

•ລ້າງມືໃຫ້ສະອາດ,ໃຊ້ສະບູ່ແລະນ້ຳຫຼືຂີ້ເທົ່າ.
•ໃຊ້ວິດຖ່າຍຫຼືວິທີການທີ່ຖືກຕາມຫຼັກອະນາໄມໃນການກຳຈັດອາຈົມ.
•ບໍ່ໃຫ້ຖ່າຍຊະຊາຍຫຼືຖ່າຍຢູ່ໃກ້ແຫຼ່ງນ້ຳ.
•ປ້ອງກັນ,ຄວບຄຸມແຫລ່ງນ້ຳແລະສະບຽງອາຫານບໍ່ໃຫ້ມີການປົນເປື້ອນ.

ການກຽມພ້ອມເພື່ອຕອບໂຕ້

ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນ ລາຍລະອຽດສຳລັບສະພາບເງື່ອນໄຂສະເພາະ

ຮຽນຮູ້ວິທີການປະ
ຕິບັດເວລາເກີດອັກ
ຄີໄພ

•ຖ້າເປັນໄປໄດ້,ຍົກຍ້າຍທຸກຄົນອອກຈາກຈຸດອັນຕະລາຍ.
•ຮັບປະກັນວ່າປະຕູແລະປ່ອງຢ້ຽມຖືກປິດລົງເພື່ອຈຳກັດໄຟແລະຄັວນໄຟ.
•ຮ້ອງເຕືອນຜູ້ອື່ນກ່ຽວກັບອັກຄີໄພແລະເປີດເຄື່ອງເຕືອນໄພໃຫ້ເຮັດວຽກ.
•ໃຫ້ໂທຫາໜ່ວຍບໍລິການດັບເພີງສຸກເສີນເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.
•ພະຍາຍາມດັບເພີງຂະໜາດນ້ອຍດ້ວຍການໃຊ້ເຄື່ອງມືດັບເພີງທີ່ເໝາະສົມ.

ຮູ້ວິທີການຈະເຮັດ
ແນວໃດຖ້າຫາກວ່າ
ເຫັນໄຟໄໝ້ຫຼືຄັວນ
ໄຟຂະໜາດນ້ອຍ

•  ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໄດ້ກິ່ນໄຟໄໝ້ ຫຼື ເຫັນໄຟໄໝ້ ຈົ່ງຮ້ອງເຕືອນຜູ້ອື່ນໆອອກຈາກຈຸດນັ້ນ 
ຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ.

•  ຖ້າຫາກວ່າໃນເຮືອນຫາກມີຄັວນໄຟ, ຈົ່ງປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳ ໄດ້ “ໝູບຕົວລົງຕ່ຳ, 
ແລະອອກໜີໄປ” ການສູບດົມຄັວນ ໄຟ ຫຼື ແກັສມີພິດເຮັດໃຫ້ຄົນເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າຖືກ
ໄຟໄໝ້ອີກ.  ໃຊ້ມືລູບຄຳເພື່ອຊອກຫາລູກບິດບານປະຕູ ແລະ ບໍລິເວນປະຕູ, ແຕ່ຢ່າເປີດ 
ປະຕູຖ້າຮູ້ສຶກວ່າລູກບິດ ຫຼື ບານປະຕູຮ້ອນ.  ເມື່ອອອກຈາກບ່ອນໄດ້ແລ້ວຈົ່ງປິດປະຕູ ແລະ 
ປ່ອງຢ້ຽມຕາມຫຼັງ ແລະ ປິດເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆໄວ້.

•  ເອົາເສື້ອຜ້າປິດດັງ ແລະ ປາກເພື່ອລຸດຜ່ອນການສູດດົມເອົາຄັວນໄຟເຂົ້າໃນເວລາທີ່ຈະ 
ອອກຈາກບ່ອນເກີດເຫດ ແລະ ລໍຖ້າການກູ້ໄພ.

•  ຖ້າຫາກວ່າໄຟໄໝ້ຕົວທ່ານເອງ, ຈົ່ງ ”ຢຸດ, ນອນລົງ ແລະ ກິ້ງເກືອກໄປມາ” ຖ້າຫາກວ່າໄຟໄໝ້  
ຕົວຜູ້ອື່ນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຮັດແບບດຽວກັນນີ້. 

•  ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດອອກມາໄດ້, ຈົ່ງປິດປະຕູໄວ້, ກົ້ມຕົວລົງຕ່ຳ, ເປີດປ່ອງຢ້ຽມ ໜ້ອຍໜຶ່ງ 
ແລະ ເພື່ອສົ່ງສັນຍານຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. ປ້ອງກັນມື ແລະ ໃບໜ້າຂອງຕົນ ເອງດ້ວຍຜ້າປຽກນ້ຳ. 
ວາງຜ້າປຽກໃສ່ຊ່ອງຫວ່າງ ຂອງຕີນປະຕູເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄັວນໄຟ ເຂົ້າມາໃນຫ້ອງ.

ການປະຕິບັດເມື່ອ
ມີສັນຍານເຕືອນ
ໄພຫລ່ວງໜ້າ

•ຈົ່ງມີສະຕິລະວັງຕົວຕໍ່ສັນຍານເຕືອນໄພແລະຕອບໂຕ້ຢ່າງຮີບດ່ວນ.
•ຮູ້ລະບົບສັນຍານເຕືອນໄພທີ່ນຳໃຊ້ ແລະຝຶກຊ້ອມການຕອບໂຕ້ຂອງຕົນ. ຮູ້ທາງອອກ
ສຸກເສີນຂອງຕົນ.

•ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳໃຫ້ອົບພະຍົບອອກໄປ,ຈົ່ງອອກໄປຢ່າງຮີບດ່ວນ.
•ເອົາສັດລ້ຽງໃນເຮືອນແລະສັດລ້ຽງໃນຄອກອອກໄປ,ຖ້າຫາກເປັນໄປໄດ້.
•ຢ່າລືມເອົາຖົງເຄ່ືອງສໍາລັບກຽມພ້ອມອົບພະຍົກພ້ອມດ້ວຍເອກະສານສໍາຄັນຕ່າງໆໄປ
ນໍາ.

•ຈັດແຈງຊັບສົມບັດຂອງຕົນຢູ່ໃນຄວາມປອດໄພຖ້າຫາກວ່າມີເວລາ.
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ຮຽນຮູ້ການປະຖົມ
ພະຍາບານ

•ຮຽນຮູ້ທັກສະການປະຖົມພະຍາບານ.ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ:ໜຶ່ງໃນສະມາຊິກຄອບຄົວໄດ້
ຮັບການຝຶກອົບຮົມດ້ານການປະຖົມພະຍາບານ.

•ຝຶກຊ້ອມແລະຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຂອງຕົນກ່ຽວກັບການປະຖົມພະຍາບານຢ່າງເປັນປະ
ຈຳໃນທຸກໆປີ.

ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ
ແກ່ສັດລ້ຽງຂອງ
ທ່ານຕາມຄວາມ
ເໝາະສົມ

•ຖ້າຫາກວ່າມີສັດລ້ຽງ, ຕ້ອງອົບພະຍົກພວກມັນອອກໄປນໍາ ຫຼື ຮັບປະກັນວ່າສັດລ້ຽງຢູ່
ນອກເຮືອນ,ຢູ່ຕາມທົ່ງຫຍ້າຫຼືຢູ່ໃນນ້ຳແລະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ.

•ຖ້າຫາກວ່າຈຳເປັນຕ້ອງອົບພະຍົກອອກໄປໂດຍປະລະພວກມັນໄວ້ຈົ່ງຢ່າມັດຕົວຫຼືຂັງ
ໄວ້ໃນອາຄານ.ຈົ່ງປະອາຫານແຫ້ງໄວ້ໃຫ້ພວກມັນ.

ຮັກສາລາຍລະອຽດ
ຂອງການຕິດຕໍ່ສື່
ສານ

•ຮັບປະກັນວ່າປ້າຍຖະໜົນແລະເລກທີ່ເຮືອນແມ່ນເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຮັດ
ການຕອບໂຕ້ຕໍ່ເຫດການສຸກເສີນສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້.

ພາຍຫຼັງເກີດອັນ
ຕະລາຍຂຶ້ນແລ້ວ,
ຊ່ວຍເຫຼືອເຊີ່ງ
ກັນແລະກັນ

•ກ່ອນອື່ນໝົດ,ກວດກາເບີ່ງຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງຕົນເອງ,ຫຼັງຈາກ
ນັ້ນຈິ່ງກວດກາເບິ່ງຜູ້ທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງຕົນເອງ,ກ່ອນໜ້າກ້າວເຂົ້າໄປຫຼືໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ
ແກ່ຜູ້ອື່ນໆ.

•ກວດກາເບິ່ງຕົນເອງແລະຜູ້ອື່ນໆວ່າໄດ້ຮັບບາດເຈັບບໍ.ຈົ່ງຢ່າພະຍາຍາມເຄື່ອນຍ້າຍ
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໜັກ ເນືອງຈາກວ່າ: ພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນຄວາມອັນຕະລາຍໂດຍກົງ
ເຖິງຄວາມຕາຍຫຼືໄດ້ຮັບບາດເຈັບຕື່ມອີກ.

•ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງເຄື່ອນຍ້າຍຜູ້ທີ່ໝົດສະຕິ,ກ່ອນອື່ນໝົດເຮັດໃຫ້ຄໍ,ສັນຫຼັງ
ຄົນນັ້ນໃນທ່າໝັ້ນຄົງແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຈິ່ງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.

•ຖ້າຫາກວ່າ ຄົນຜູ້ນັ້ນບໍ່ຫາຍໃຈ, ຈົ່ງວາງຕົວຄົນຜູ້ນັ້ນຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອໃຫ້ລາວຢູ່
ໃນທ່ານອນຫງາຍ, ເຊີດຄາງຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ, ເຮັດໃຫ້ທາງເດີນຫາຍໃຈລ່ວງດີ, ປິດດັງ,
ແລະຈັດການຊ່ວຍຫາຍໃຈດ້ວຍປາກທີ່ມີການປ້ອງກັນເປັນຢ່າງດີ.

•ຮັກສາອຸນຫະພູມປົກກະຕິຂອງຮ່າງກາຍ (ບໍ່ເຢັນເກີນໄປ ແລະ ບໍ່ຮ້ອນເກີນໄປ) ແລະ
ຍົກຂາຂຶ້ນສູງກວ່າລະດັບຫົວໃຈປະມານ20-30ຊມ.

•ຫ້າມເລືອດດ້ວຍການນຳໃຊ້ການບີບກົດ ຫຼື ຍົກໃຫ້ສູງຂຶ້ນ, ບໍ່ແມ່ນດ້ວຍສາຍຮັດຫ້າມ
ເລືອດ

ພາຍຫຼັງເກີດອັນ
ຕະລາຍຂຶ້ນແລ້ວ,
ຈົ່ງກວດກາເບິ່ງ
ຄວາມເສຍຫາຍ

ຕາມສະພາບການຕ່າງໆຄວນປະຕິບັດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
•ແກສ: ກວດກາເບິ່ງການຮົ່ວໄຫຼ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໄດ້ກິ່ນອາຍແກັສ, ໄດ້ຍິນສຽງລະ
ເບີດ, ສຽງຜີ່ວ ຫຼື ເຫັນສາຍສົ່ງແກສຂາດໃຫ້ເປີດປ່ອງຢ້ຽມ ແລະ ໃຫ້ໝົດທຸກຄົນ
ອອກໄປນອກເຮືອນ ແລະ ຫ່າງຈາກເຂດນັ້ນຢ່າງໄວທີ່ສຸດ. ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນທັນ
ທີ. ດັບມອດທຸກແປວໄຟ, ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຈຸດໄຟບໍ່ວ່າປະເພດໃດກໍຕາມ. ຢ່າແຕະຕ້ອງສະ
ວິດເປີດປິດໄຟ. ໄຟຟ້າ: ຖ້າຫາກວ່າຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ ຫຼື ອຸປະກອນໃດໜຶ່ງຖືກນ້ຳ
ຈົ່ງຢ່າແຕະຕ້ອງວົງຈອນໄຟຟ້າຫຼື ເຄື່ອງມືໄຟຟ້າ. ຢ່າແຕະຕ້ອງສາຍໄຟຫຼື ເຄື່ອງໃຊ້
ໄຟຟ້າທີ່ຊຸດໂຊມສຽບຕິດກັບສາຍໄຟນັ້ນ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້ກໍຈ່ົງປິດໄຟທີ່ຕູ້ໄຟນັ້ນ  ແລະ
ຕ້ອງກວດກາຄວາມເສຍຫາຍ.ຖ້າຫາກວ່າໄຟດັບ,ຈົ່ງຖອດປັກສຽບໄຟເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່
ໃຫ້ໄຟຟ້າຊອດ.ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ປອດໄພຈົ່ງອອກໄປຫຼືຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ.
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•ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳເສຍ: ຖ້າຫາກວ່າທ່ານສົງໄສວ່າລະບົບຮ່ອງລະບາຍນ້ຳເປ່ເພ, ຈົ່ງຫຼີກ
ລຽງການໃຊ້ວິດຖ່າຍ ແລະ ກ໋ອກນ້ຳ. ໃຫ້ໜ່ວຍບໍລິການບຳບັດນ້ຳເສຍຈາກຖັງເກັບນ້ຳ
ເສຍຢ່າງເປັນປະຈຳທຸກປີ.

•ນ້ຳ: ຖ້າຫາກວ່າທ່ານສົງໄສວ່າມີການເປ່ເພ,ຈົ່ງປິດກ້ອກນ້ຳເຂົ້າ.ຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ນ້ຳ,
ນອກຈາກການໃຊ້ນ້ຳຈາກເຄື່ອງເຮັດນ້ຳອຸ່ນທີ່ບໍ່ເປ່ເພ ຫຼື ນ້ຳກ້ອນທີ່ເຮັດໄວ້ກ່ອນ
ທີ່ຜົນກະທົບຂອງຄວາມອັນຕະລາຍ.

•ເຄື່ອງດູດອາກາດ:ທຳຄວາມສະອາດເຄື່ອງດູດອາກາດຢ່າງລະມັດລະວັງ.ວາງໄວ້ບ່ອນ
ທີ່ມີອາກາດຖ່າຍເທ. ເອົາທາດແຫຼວໄວໄຟໃຫ້ຫ່າງອອກຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດຄວາມຮ້ອນ.
ເອົາ ໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ວັດຖຸໄວໄຟ ເຊັ່ນ: ນ້ຳມັນແອັດຊັງ, ສີທາທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງ
ທິນເນິ່ແລະອື່ນໆ.

ຮັກສາຂໍ້ມູນການຕິດ
ຕໍ່ສື່ສານ

•ຮັບປະກັນວ່າ ຖະໜົນ ແລະ ເລກທີ່ເຮືອນ ແມ່ນເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຮັດ
ການຕອບໂຕ້ຕໍ່ເຫດການສຸກເສີນສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້ງ່າຍ.

ການຮັກສາສຸ
ຂະພາບພາຍຫລັງທີ່
ເກີດໄພອັນຕະລາຍ

•ຮັກສາຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ສຳຄັນຕໍ່ສຸຂະພາບໄວ້ກັບຕົນເອງ -ໂດຍສະເພາະຖ້າຫາກວ່າ
ທ່ານມີພະຍາດປະຈໍາຕົວເຊັ່ນເປັນເບົາຫວານ, ພະຍາດຫົວໃຈ ຫຼື ຕ້ອງການໃຫ້ມີການ
ຊູຊີບຢ່າງເປັນປະຈຳຫຼືມີຢາປະຈໍາ.

•ຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງດ້ວຍການອອກກໍາລັງກາຍແລະພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ.
•ດື່ມນ້ຳທີ່ສະອາດ:ກິນອາຫານທີ່ເໝາະສົມຕາມສະພາບແວດລ້ອມຈະອຳນວຍ.
•ໃສ່ເກີບ,ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມແລະຖົງມືເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງ.
•ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເຮັດວຽກໃນບ່ອນທີ່ມີຊາກຫັກພັງ, ຈົ່ງລ້າງມືໃຫ້ສະອາດ ດ້ວຍສະບູ
ແລະນ້ຳສະອາດທຸກໆ ຄັ້ງ.

ກຽມພ້ອມເພື່ອຕອບໂຕ້: ການຈັດຫາ

ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນ ລາຍລະອຽດສຳລັບສະພາບເງື່ອນໄຂສະເພາະ

ກວດກາເບິ່ງໂທ
ລະສັບຂອງທ່ານ

•ຮັບປະກັນວ່າຢ່າງໜ້ອຍທ່ານມີໂທລະສັບມືຖືໜຶ່ງໜ່ວຍທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້, ສຳລັບໂທລະ
ສັບ,ຈົ່ງກະກຽມແບັດເຕີຣີເສີມແລະບັດເຕີມມູນຄ່າ.
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ເ ກັບກັກຮັກສານ້ຳ
ແລະອາຫານ

•ກະກຽມອາຫານ,ນໍ້າດີື່ມໃຫ້ໄດ້1ອາທິດແລະມີຢາປົວພະຍາດເຊັ່ນ:ອາຫານແຫ້ງ,
ໝີ່ແຫ້ງ,ປາກະປ໋ອງ,ຊີ້ນແຫ້ງທີ່ຍັງບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ.

•ຮັກສານໍ້າໃຫ້ສະອາດແລະເອົາຝາປິດຖັງ.

ກຽມພ້ອມຮັບມື
ແລະກັບສະຖານະ
ການສຸກເສີນສໍາລັບ
ຄົວເຮືອນ,ບ່ອນເຮັດ
ວຽກແລະໂຮງຮຽນ

ກຽມພ້ອມອຸປະກອນໃນການຕອບໂຕ້ເຫດການສຸກເສີນເຊັ່ນ:
•ຂໍ້ມູນບ່ອນຕິດຕໍ່ພົວພັນໃນພາວະສຸກເສີນແລະເອກະສານສຳຄັນ.
•ເກັບຮັກສານ້ຳດື່ມ 25 ລິດ ຕໍ່ຄົນ/ອາທິດໂດຍອີງຕາມການຄິດໄລ່ 2 ລິດ ເພື່ອດື່ມກີນ
ແລະ 2 ລິດ ເພື່ອໃຊ້ໃນການອານະໄມຊໍາລະລ້າງ(ລວມທັງຈັດຫາສໍາລັບສັດລ້ຽງໃຫ້
ປ່ຽນຖ່າຍນໍ້າໃນທຸກໆ6ຊົ່ວໂມງ).

•ຄວນເອົາໃຈໃສ່ອາຫານສໍາລັບເດັກເກີດໃໝ່( ແລະ ອາຫານເສີມສໍາລັບສັດລ້ຽງ )
(ເບິ່ງວັນໝົດອາຍຸຂອງອາຫານທີ່ໃຊ້).

•ຊຸດປະຖົມພະຍາບານແລະຢາທີ່ຈໍາເປັນຄວນມີໄວ້ເປັນປະຈໍາ.
•ກະກຽມໄຟສາຍ/ໂຄມໄຟ - ອາດຈະໃຊ້ພະລັງແສງຕາເວັນ ຫຼື ພະລັງງານ ຫຼື
ມີແບັດເຕີຣີສຳຮອງເພີ່ມເຕີມ.

•ຖົງຢາງແລະເຊືອກມັດສຳລັບກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ(ສ່ວນບຸກຄົນ).
•ສານຟອກໃຫ້ນ້ຳສະອາດ(ຫີນສົ້ມ,ຄຣໍລີນ).
•ຜ້າຢາງ, ທໍ່ປລາສະຕິກເພື່ອປິດປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມເພື່ອປົດອຸປະກອນທີ່ເປັນຄວາມ
ອັນຕະລາຍ.

•ເຈ້ຍຂາວແລະບິກເຟີດ.
•ມີດນ້ອຍອະເນກປະສົງແບບພົກພາ.
•ກັບໄຟ.
•ໝາກຫວີດເພື່ອສົ່ງສັນຍານຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.
•ໂທລະສັບພ້ອມແບັດເຕີຣີສຳຮອງ.
•ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມແລະເຄື່ອງອາບນ້ຳຊຳລະຮ່າງກາຍ,ລວມທັງເສື້ອກັນຝົນ,ເຄື່ອງນຸ່ງຊ້ອນ
ໃນເພື່ອປ່ຽນຖ່າຍ,ເກີບທີ່ມີຄວາມທົນທານແລະຖົງມືເພື່ອເຮັດວຽກ.

•ເຄື່ອງນອນໝອນມຸ້ງແລະຜ້າເຊັດຕົວ.
•ເຄ່ືອງໃຊ້ສ່ວນຕົວເພ່ືອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນໃນ
ຄອບຄົວລວມທັງອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ເຊັ່ນ:ເຄື່ອງສາຍຮູບພາບ

ກະກຽມ”ຖົງເຄື່ອງ
ເພື່ອເອົາໄປນຳ”ສຳ
ລັບການອົບພະຍົກ

ກະກຽມຖົງເຄື່ອງເພື່ອການອົບພະຍົກອອກໄປມີດັ່ງນີ້:
•ນ້ຳດື່ມສຳລັບພາວະສຸກເສີນແລະອາຫານໃຫ້ພະລັງງານສູນ.
•ອຸປະກອນການສື່ສານເຊັ່ນ:ວິທະຍຸຕິດຕົວໄປໄດ້(ແບັດເຕີຣີສຳຮອງ).
•ຊຸດປະຖົມພະຍາບານແລະຢາຕາມແພດໝໍສັ່ງ.
•ໄຟສາຍ/ໄຟສັນຍານ(ພະລັງແສງຕາເວັນ,ພະລັງງານລົມຫຼືແບັດເຕີຣີສຳຮອງ).
•ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມລວມທັງເສື້ອກັນຝົນ,ເຄື່ອງນຸ່ງຊ້ອນໃນເພື່ອປ່ຽນຖ່າຍ,ເກີບທີ່ມີຄວາມທົນ
ທານແລະຖົງມືເພື່ອເຮັດວຽກ.

•ຜ້າຫົ່ມຖົງນອນສຳລັບພາວະສຸກເສີນ.
•ເຄື່ອງອາບນ້ຳຊຳລະຮ່າງກາຍແລະເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວ.
•ຂໍ້ມູນບ່ອນຕິດຕໍ່ພົວພັນໃນພາວະສຸກເສີນແລະສຳເນົາເອກະສານສຳຄັນ.
•ເງິນສົດນຳເອົາຖົງນີ້ໄປນຳໃນເວລາອົບພະຍົກອອກໄປ.
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ບຳບັດນ້ຳໃຫ້ສະ
ອາດ

•ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາຈະເບິ່ງນໍ້າດ້ວຍຕາເປົ່າວ່າໃສສະອາດ ແຕ່ວ່ານ້ຳນັ້ນອາດຈະມີສິ່ງປົນ
ເປື້ອນ.ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ສາມາດບຳບັດນໍ້າໃຫ້ສະອາດ,ຈົ່ງປະຕິບັດດັ່ງນີ້:
-ເອົາຂອງແຂງອອກດ້ວຍການຕອງນ້ຳຜ່ານຜ້າຫຼືປະໃຫ້ຕົກຕະກອນຈົມລົງພື້ນແລະ
ຄ່ອຍໆຖອກນ້ຳໃສ່ພາຊະນະທີ່ສະອາດ.

- ຕົ້ມນ້ຳໃຫ້ຟົດຢ່າງໜ້ອຍ 1 ນາທີ ຫຼື ປະໃຫ້ນ້ຳຟົດຈົນແຮງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນປະໄວ້
ໃຫ້ເຢັນລົງ.

- ໃສ່ຢາຄຣໍລີນ,ຄົນໃຫ້ທົ່ວແລະປະໄວ້ປະມານ30ນາທີ(ຢາຄຣໍລີນ1ຢອດຕໍ່ນ້ຳ
1ລິດ,8ຢອດຕໍ່ນ້ຳ1ແກນລອນຫຼື1ຝາເຕັມຕໍ່ຖັງບັນຈຸ20ລີດ).

- ຫຼື ຖ້າຫາກມີທາງເລືອກ-ໃຫ້ເອົານ້ຳໃສ່ຖົງຢາງປລາສະຕິກໃສ, ຂວດປລາສະຕິກໃສ
ຫຼືແກ້ວໃສແລະວາງໃສ່ບ່ອນມີແສງແດດເປັນເວລາ6ຊົ່ວໂມງ.

- ໃນທຸກກໍລະນີ,ຈົ່ງເກັບຮັກສານ້ຳໃນພາຊະນະທີ່ສະອາດ.

ພາກນີ້ແມ່ນໃຊ້ຮ່ວມກັນກັບຂໍ້ຄວາມສະເພາະກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍ.ກະລຸນາເບິ່ງພາກຂ.2.
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ລາຍການກວດກາສຳລັບແຜນການຄວາມປອດໄພພາຍໃນຄອບຄົວ

ຕາຕະລາງຕົວຢ່າງຂ້າງລຸ່ມນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ທີ່ອາດຈະມີການດັດປັບ ແລະ ນຳໃຊ້
ກັບທຸກໆເຫດການອັນຕະລາຍ ແລະ ຂໍ້ຄວາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄພອັນຕະລາຍສະເພາະໃດໜຶ່ງທີ່ສາມາດພົບໄດ້ໃນ
ປຶ້ມສະບັບນີ້.

ການປະເມີນແລະວາງແຜນ

ພວກເຮົາມີແຜນຜັງເສັ້ນທາງອົບພະຍົບເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນໃນຄົວເຮືອນ.

ພວກເຮົາມີເຄື່ອງອຸປະໂພກ,ບໍລິໂພກສຸກເສີນກຽມພ້ອມເຊິ່ງສາມາດຂົນສົ່ງໄດ້ງ່າຍ(ເພື່ອການອົບພະຍົບຫຼື
ເດີນທາງໄປພາກສະໜາມ).

ພວກເຮົາຮູ້ສະຖານທີ່ບ່ອນເກັບບັ້ງດັບເພີງຫຼືອຸປະກອນມອດໄຟແລະພວກເຮົາຮູ້ການນຳໃຊ້.

ພວກເຮົາສຳເລັດແຜນການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຄອບຄົວເຮົາແລະຜູ້ເບິ່ງແຍງລູກຂອງພວກເຮົາກໍ່ໄດ້
ເຂົ້າໃຈເປັນເອກະພາບ(ຖ້າທ່ານມີລູກ).

ພວກເຮົາມີແຜນກິດຈະກຳທີ່ງຽບສະຫງົບເຊິ່ງເດັກນ້ອຍກໍສາມາດເຮັດໄດ້ໃນພື້ນທີ່ຊຸມນຸມໃນກໍລະນີສຸກເສີນ
ຫຼືການຝຶກຊ້ອມ.(ຖ້າທ່ານມີລູກ).

ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພວກເຮົາຈະນຳໃຊ້ໂທລະສັບໃນກໍລະນີມີເຫດການສຸກເສີນເກີດຂ້ຶນພາຍຫັຼງໄພພິບັດເທ່ົານ້ັນ.
ພວກເຮົາຈະນຳໃຊ້ວິທະຍຸແລະໂທລະພາບເພື່ອຕິດຕາມຂໍ້ມູນ.

ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພວກເຮົາຈະກັບມາຮວມໂຕກັນຄືນຢູ່ໃສໃນກໍລະນີມີອັນຕະລາຍທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງປະເຊີນພາ
ຍໃນຄອບຄົວ

ຢູ່ນອກເຮືອນ:

ນອກເຂດບໍລິເວນອ້ອມຂ້າງເຮືອນ:

ແລະພວກເຮົາມີຂໍ້ຄວາມສະເພາະທີ່ຈະໝາຍໄວ້ສະຖານທີ່ດ້ານນອກຂອງນອກເຮືອນພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາມີສຳເນົາເອກະສານສຳຄັນຕ່າງໆ,ທີ່ຢູ່ແລະເບີໂທລະສັບທີ່ຈຳເປັນ.ພວກເຮົາມີສຳເນົາຊຸດໜຶ່ງໄວ້ກັບບ່ອນ
ຕິດຕໍ່ຢູ່ນອກເຂດພວກເຮົາອາໄສແລະ/ຫຼືພວກເຮົາເກັບສຳເນົາຊຸດໜຶ່ງໄວ້ໃນຖົງເດີນທາງເພື່ອໃຊ້ໃນການອົບພະຍົບ.

ພວກເຮົາໄດ້ບອກໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ພວກເຮົາຮູ້,ຮັບຊາບ.

ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການວາງແຜນສຸກເສີນຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ.

ພວກເຮົາແຈ້ງໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ,ພາກລັດແລະຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດຊາບເຖິງຄວາມຄາດຫວັງ
ຂອງພວກເຮົາ.

...................................................................................................................................................
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ຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍ

ພວກເຮົາໄດ້ດຳເນີນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍທີ່ຈະເກີດແກ່ພວກເຮົາ.
ສຳລັບແຜ່ນດິນໄຫວ:  ພວກເຮົາໄດ້ຮັດເຄື່ອງໃຊ້ເຟີນີເຈີ້ໄວ້ທີ່ສູງ ແລະ ໜັກ, ອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ,
ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່, ດອກໄຟ ແລະ ລາຍການຕ່າງໆໄວ້ແໜ້ນໜາເຊິ່ງມັນອາດຈະຂ້າຊີວິດ
ຂອງພວກເຮົາແລະລູກຂອງພວກເຮົາໄດ້ໂດຍຮັດໄວ້ແໜ້ນໜາກັບແກນຜະໜັງຫຼືພື້ນຜິວທີ່ໝັ້ນຄົງ.
ສຳລັບພະຍຸ:ພວກເຮົາມີບານປະຕູມ້ວນຫຼືເຄື່ອງປ້ອງກັນປ່ອງຢ້ຽມເພື່ອຍຶດເກາະຊ່ວຍ.

ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃຕ້ໄຟກັບຂີດ,ໄຟແຊັກຫຼືສິ່ງຕິດໄຟອື່ນໆພາຍຫຼັງແຜ່ນດິນໄຫວຈົນກວ່າຈະໝັ້ນ
ໃຈວ່າບໍ່ມີອັນຕະລາຍຈາກການຮົ່ວໄຫຼຂອງແກສຢູ່ບໍລິເວນອ້ອມຂ້າງ.

ອາຄານຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການອອກແບບ ແລະ ສ້າງຂຶ້ນ ໂດຍປະຕິບັດຕາມລະບຽບການກ່ຽວກັບແຜ່ນ
ດິນໄຫວ,ລົມຫຼືນໍ້າຖ້ວມຫຼືໄດ້ຮັບການກວດກາໂດຍວິສະວະກອນທີ່ມີຄຸນນະວຸດແລະມີການສ້ອມແປງ
ຫຼືການປັບປຸງທີ່ຈຳເປັນໄດ້ເຮັດສຳເລັດແລ້ວ.

ພວກເຮົາບົວລະບັດຮັກສາອາຄານ,ປ້ອງກັນມັນຈາກຄວາມຊຸ່ມແລະສ້ອມແປງເມື່ອມີການເປ່ເພເກີດຂຶ້ນ.

ສຳລັບແຜ່ນດິນໄຫວ:ພວກເຮົາໄດ້ມີໄລກອນຢູ່ຕູ້ໃນເຮືອນຄົວ,ຮັບປະກັນວ່າໂທລະທັດ,ຄອມພິວເຕີ້ແລະ
ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າອື່ນໆ ແລະ ຮູບພາບແຂວນຝາໄດ້ມີຂໍເກາະແໜ້ນໜາທີ່ຮັບປະກັນ ເພື່ອປ້ອງກັນພວກເຮົາ
ຈາກສິ່ງຂອງເຫຼົ່ານີ້ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຫຼືຈະຕ້ອງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ແພງຖ້າຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນແທນ.

ພວກເຮົາມີບັ້ງດັບເພີງ,ກວດກາມັນເປັນປົກກະຕິທຸກປີແລະບົວລະບັດຮັກສາຫຼືເມື່ອໝົດອາຍຸໃຊ້ງານ.

ພວກເຮົາມີມໍລະດົກສືບທອດ ຫຼື ລາຍການອື່ນໆທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງວັດທະນະທຳທີ່ອາດຈະເປັນການສູນເສຍ
ຂອງຄົນລຸ້ນຫຼັງ.

ພວກເຮົາໄດ້ຈຳກັດ, ຄັດແຍກ, ແລະ ຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນທີ່ມີສານອັນຕະລາຍຕ່າງໆໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມ
ປອດໄພເພື່ອປ້ອງການກັນຮົ່ວໄຫຼຫຼືຖືກປ່ອຍອອກມາ.

ພວກເຮົາຮັກສາເກີບແລະໄຟກະພິບໂດຍມີແບັດຕະລີທີ່ຫາກໍ່ໃສ່ໃໝ່,ວາງໄວ້ຂ້າງຕຽງນອນຂອງພວກເຮົາ.
ໃນກໍລະນີນໍ້າຖ້ວມ:ພວກເຮົາເກັບອຸປະກອນທີ່ສາມາດຊ່ວຍຟູນ້ຳ ຫຼື ເສື້ອຊູຊີບໄວ້ໃນບ່ອນສູງຂອງອາຄານ
ທີ່ພວກເຮົາຢູ່.
ສຳລັບໄຟ:ພວກເຮົາໄດ້ມີການກຳຈັດບັນດາສິ່ງຂອງທີ່ພາໃຫ້ເກີດອັກຄີໄຟໃນບໍລິເວນອ້ອມຂ້າງເຮືອນ.
ສຳລັບນໍ້າ: ການໄຫຼຂອງນໍ້າ ແລະ ເສດສາກທີ່ອັດຕັນການໄຫຼຂອງນໍ້າ: ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຄອງລະບາຍນໍ້າ
ແລະກະກຽມກະສອບຊາຍ.

ພວກເຮົາໄດ້ປ້ອງກັນພວກເຮົາຈາກເສດແກ້ວທີ່ແຕກດ້ວຍຜ້າກັ້ງທີ່ໜັກ,ຕິດຟີມປ່ອງຢ້ຽມຫຼືບານເກັດ.

ພວກເຮົາໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນ,ນຳໃຊ້ຄືນແລະນຳເອົາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດກັບມານຳໃຊ້ຄືນໃໝ່.
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ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຮັບມື:ພັດທະນາທັກສະແລະການເກັບຮັກສາເຄື່ອງໃຊ້(store provisions)

ການແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ: ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈລະບົບການແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ ແລະ ຮູ້ວ່າຈະຕອບໂຕ້ ຫຼື ຈະ
ເຮັດແນວໃດເມື່ອໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ.
ສຳລັບແຜ່ນດິນໄຫວ:ພວກເຮົາຝຶກແອບການຫຼົ່ນ,ການປົກປ້ອງແລະຍຶດຖືແລະລະບຸສະຖານທີ່ໆປອດ
ໄພທີ່ສຸດທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບເຄື່ອງເຟີນີເຈີ້ທີ່ຕໍ່າແລະແຂງແຮງ,ຢູ່ກ້ອງໂຕະທີ່ແຂງແຮງ,ຢູ່ຫ່າງຈາກປ່ອງຢ້ຽມ.ຖ້າຫຼັງ
ຄາບໍ່ສາມາດຮັບນໍ້າໜັກເພີ່ມໄດ້ຫຼືຖືກເສຍຫາຍ,ພວກເຮົາໄດ້ຝຶກແອບທີ່ຈະແລ່ນອອກໄປຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໆໂລ່
ງກາງແຈ້ງ.

ພວກເຮົາຮູ້ວິທີໃຊ້ບັ້ງດັບເພີງທີ່ຖຶກຕ້ອງ.

ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຈະປິດໄຟຟ້າ,ນໍ້າແລະແກສແນວໃດ.

ພວກເຮົາເກັບກຳເຄື່ອງໃຊ້ເພື່ອການຢູ່ລອດໃນເຮືອນ, ກະກຽມຖົງໃນການອົບພະຍົບສຳລັບຂອງ
ຄອບຄົວ ແລະ ລົດ. ປະກອບມີນໍ້າໜຶ່ງແກນລອນຕໍ່ຄົນຕໍ່ມື້ ສຳລັບສາມມື້, ຢາຕາມແພດສັ່ງ, ນໍ້າ,
ອາຫານທີ່ໃຫ້ພະລັງງານສູງ, ໄຟກະພິບ, ແບັດຕະລີ່, ອຸປະກອນປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ, ເງິນສົດ,
ເຄື່ອງນຸ່ງເພື່ອປ່ຽນ,ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງນໍ້າແລະເຄື່ອງໃຊ້ສະເພາະທີ່ຈຳເປັນສຳລັບພວກເຮົາ,ລວມທັງຜູ້ສູງອາຍຸ,
ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດແຕກຕ່າງກັນ,ເດັກນ້ອຍແລະສັດລ້ຽງ.

ພວກເຮົາຮູ້ຫຼັກການມາດຕະຖານລະບົບການຄຸ້ມຄອງສຸກເສີນ ສຳລັບການຈັດຕັ້ງການຊ່ວຍເຫຼືອຕົວເອງໃນ
ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາພາຍຫຼັງໄພພິບັດ.

ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ວ່າການປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ,ການຊອກຫາແສງໄຟແລະການຊ່ວຍເຫຼືອ,ການມອດໄ
ຟ,ການສື່ສານແບບໄຮ້ສາຍ,ການສະລອຍນໍ້າຫຼືທັກສະຂອງອາສາສະມັກຊຸມຊົນກັບການຮັບມືກັບໄພພິບັດ.
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ຮ່າງການສ້າງແຜນຄວາມປອດໄພພາຍໃນຄອບຄົວ
....................................................................................................................................................

ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ/ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຂອງຄອບຄົວ
(ຖ້າຈຳເປັນ,ບ່ອນວ່າງເພີ່ມເຕີມແມ່ນສະໜອງໃຫ້ຢູ່ແຖວທີ#10ຂ້າງລຸ່ມນີ້):

ຊື່ ໂທລະສັບມືຖື

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................

ໂທລະສັບເຮືອນ ອີເມລ

ຂໍ້ມູນສັດລ້ຽງ:

ຊື່ ສີ

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................

ປະເພດ ຈົດທະບຽນ#

ນາມສະກຸນຫຼືທີ່ຢູ່ຂອງເຮືອນ: ວັນທີ:

....................................................................................................................................................
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ແຜນປະຕິບັດການ 

1.ໄພພິບັດທີ່ມີແນວໂນ້ມຈະກະທົບຕໍ່ຄົວເຮືອນພວກເຮົາມີ:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
2.ເສັ້ນທາງຫຼົບໜີຢູ່ເຮືອນທ່ານແມ່ນຫຍັງ?

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................

3.ຖ້າຫາກແຍກກັນໃນລະຫວ່າງເຫດການສຸກເສີນ,ສະຖານທີ່ພົບປະທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດກັບເຮືອນຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ?

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................

4. ຖ້າຫາກບໍ່ສາມາດກັບເຮືອນຕົນເອງໄດ້ ຫຼື ໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ອົບພະຍົບອອກໄປ, ສະຖານທີ່ພົບກັນຂອງ
ພວກເຮົາຢູ່ນອກເຂດພື້ນທີ່ແມ່ນຢູ່ບ່ອນໃດ?

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

5.ໃນກໍລະນີສະມາຊິກໃນຄອບຄົວເຮົາຖືກແຍກອອກຈາກກັນຫຼືບໍ່ສາມາດສື່ສານກັບຜູ້ອື່ນໆໄດ້,ເບີຕິດຕໍ່ສຸກ
ເສີນນອກເຂດທີ່ພວກເຮົາອາໃສ່ຢູ່

ຊື່ ໂທລະສັບມືຖື
.
..................................................................................................................................................................
 
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

ໂທລະສັບເຮືອນ ອີເມລ
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6.ຖ້າຢູ່ໂຮງຮຽນ/ສະຖານທີ່ຮັບລ້ຽງເດັກຈະອົບພະຍົກໄປ:

ຊື່ເດັກນ້ອຍ ສະຖານທີ່ອົບພະຍົກ(ທີ່ຢູ່ແລະຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່)

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

7.ແຜນຂອງພວກເຮົາສຳລັບຄົນໃນຄົວເຮືອນຂອງພວກເຮົາທີ່ມີຄວາມພິການຫຼືຄວາມຕ້ອງການພິເສດແມ່ນ:

ຊື່ບຸກຄົນ ແຜນ

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

8.ໃນໄລຍະເຫດການສຸກເສີນໃດໜຶ່ງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນອາດຈະພາພວກເຮົາໄປຍັງສະຖານທີ່ພັກເຊົາ
ໃນບ້ານຂອງພວກເຮົາ.ຫ້ອງທ່ີພວກເຮົາເຂົ້າເຖິງໄດ້,ມີຄວາມປອດໄພທີ່ພວກເຮົາສາມາດໄປ,ປິດປະຕູປ່ອງຢ້ຽມ,
ຊ່ອງລະບາຍອາກາດແລະປະຕູແລະຟັງຂ່າວເຫດການສຸກເສີນທີ່ອອກອາກາດເພື່ອຟັງຄຳແນະນຳແມ່ນ:
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ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

9.ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະມາຊິກຄອບຄົວໃນກໍລະນີເກີດໄພພິບັດ

ໜ້າທີ່ ລາຍລະອຽດ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ

ຊຸດອຸປະກອນຮັບມືໄພພິບັດ
ເກັບ ມ້ຽມຊຸດອຸປະກອນ ຮັບ ມືໄພພິບັດ ແລະ ເອົາໄປນຳຖ້າ  ເກີດ 
ມີອົບພະຍົກແມ່ນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ. ລວມເອົາລາຍການ/ບັນ ຊີທີ່ທ່າ
ນອາດຈະຕ້ອງການນຳໄປພ້ອມໃນເວລາອົບພະຍົກໄປສະຖານທ່ີ 
ພັກພີງ.   ຈົ່ງ ຈື່ ໄວ້ ວ່າ ໃຫ້ເອົາຢາ ແລະ ແວ່ນຕາໄປພ້ອມ.

ຕິດຕາມ, ຮັບຟັງວິທະຍຸທ້ອງຖິ່ນ, ໂທລະພາບ, ອີເມລ ຫຼື
ຂໍ້ຄວາມແຈ້ງເຕືອນ ເພື່ອຟັງຂ່າວທີ່ສຳຄັນແລະ ຂ່າວລ່າ
ສຸດກ່ຽວກັບໄພພິບັດ.

ຮັບປະກັນວ່າຂ້ໍມູນການນຳໃຊ້ຢາຮັກສາໂລກຂອງ
ສ ະ ມ າ ຊິ ກ ໃ ນ ຄ ອບ ຄົ ວ ໄ ດ້ ຖື ກ ນ ຳ ໄ ປ ພ້ ອ ມ ຖ້ າ
ຈຳເປັນຕ້ອງອົບພະຍົບແມ່ນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ.

ເອົາສຳເນົາຂອງໃບແຈ້ງຍອດເງິນໃນທະນາຄານ
ແລະ ໃຫ້ມີເງິນສົດໄວ້ກັບທ່ານ ໃນກໍລະນີຕູ້ ATMs 
ແລະ ບັດເຄດິດບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ເມື່ອໄຟຟ້າດັບ.
ນຳເອົາສຳເນົາໃບບິນ ໄຟຟ້າ-ນ້ໍາປະປາໄປນຳເພື່ອເປັນ
ຫຼັກຖານຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສໃນການຍື່ນຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ.

ອົບພະຍົກສັດລ້ຽງ, ເກັບກຳລາຍລະອຽດເບີໂທຕິດຕໍ່ຂອງ
ໂມເຕັນທີ່ເປັນມິດກັບສັດແລະທີ່ພັກພິງສຳລັບສັດແລະ
ຮວບຮວມແລະນຳເອົາຊຸດອຸປະກອນໄພພິບັດສຳລັບສັດ
ລ້ຽງໄປນຳ.

ແລກປ່ຽນແຜນທີ່ສຳເລັດແລ້ວກັບຜູ້ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ຂໍ້ມູນ.
ພົບປະກັບສະມາຊິກພາຍໃນເຮືອນທຸກໆຫົກເດືອນຫຼືເມື່ອ
ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນແປງພ່ືອປັບປຸງແຜນຂອງຄົວ
ເຮືອນໃຫ້ທັນສະພາບ.

ຮັບຟັງການແຈ້ງຂ່າວ

ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບປະຫວັດການ
ໃຊ້ຢາຂອງທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ

ຂໍ້ມູນດ້ານການເງິນ

ຂໍ້ມູນສັດລ້ຽງ

ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ຮັກສາ
ແຜນດັ່ງກ່າວ

10.ຂໍ້ມູນອື່ນໆ,ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ຖືກລວມໄວ້ຂ້າງເທິງ.

ສະແດງຄວາມຍິນດີທີ່ໄດ້ສຳເລັດການສ້າງແຜນການກຽມພ້ອມຂອງຄອບຄົວ
ດ້ານໄພພິບັດ!ກະລຸນາບອກໃຫ້ຜູ້ອື່ນຊາບ.
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ພາກ ຂ.2

ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນ
ສຳລັບທຸກ ໆ  ໄພອັນຕະລາຍສະເພາະ
ພາກຕໍ່ໄປນີ້ ຈະໜອງຂໍ້ຄວາມສຳຄັນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອັນຕະລາຍສະເພາະ



ໄພແຫ້ງແລ້ງ 
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ໄ ພ ແ ຫ້ ງ ແ ລ້ ງ ເ ປັ ນ ປ ະ ກົ ດ ກ າ ນ ທ່ີ ເ ກີ ດ
ຂຶ້ນ ຢ່າງຊ້າໆຈາກຝົນບໍ່ຕົກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫຼາຍວັນ, 
ຫິມະບໍ່ຕົກ ຫຼື ຫິມະບໍ່ເປື່ອຍເປັນເວລາຍາວນານ 
ເຮັດໃຫ້ປະລິມານນໍ້າໃນໃຕ້ດິນ, ນໍ້າ ຢູ່ເທິງໜ້າດິນ 
ແລະ ປະລິມານນໍ້າທີ່ກັກເກັບຫລຸດລົງ, ການຂາດ 
ແຄນນໍ້າສໍາລັບບໍລິໂພກ, ສຸຂະອະນາໄມແລະຊົນ ລະປະ
ທານເຮັດໃຫ້ຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຍືນຍົງຕໍ່ ການປູກຝັງ 
ແລະ ການລ້ຽງສັດ.

ການດໍາລົ ງຊີ ວິດຂອງຄົນກໍຂາດອາຫານ 
ການກິນອັນ ເຮັດ ໃຫ້ ຄົນ ເຮົາ ກ້າວໄປ ສູ່ ຂາດ ສານ 
ອາ ຫານ, ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດກໍ ເກີດ ຂຶ້ນ, 
ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງພົນລະເມືອງກໍ ເກີດ ຂຶ້ນ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍສຸດ ທ້າຍ ເຮັດ 
ໃຫ້ເສດ ຖະ ກິດເສຍ ຫາຍ. 

ໄພແຫ້ງແລ້ງຍັງສົ່ງຜົນກະທົບໃນດ້ານລົບຕ່ໍ 
ການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ, ການຄົມມະນາຄົມຂົນ 
ສົ່ງ ແລະ ດ້ານການຄ້າ-ອຸດສາຫະກໍາ ທີ່ຈໍາເປັນອີກ.

...................................................................................................................................

ຄວາມແຫ້ງແລ້ງແມ່ນສິ່ງທ່ີຜິດປົກກະຕິຂອງ
ດິນ ຟ້າອາກາດໃນປະຈຸບັນສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນສາມາດ 
ຄາດຄະເນໄດ້.

ແຕ່ເຖິງຢ່ າງໃດກໍຕາມມັນມີຜົນກະທົບຕ່ໍ 
ການ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ,  ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ, ການ 
ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. 
ປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມຮ້າຍແຮງ ດັ່ງ ນີ້:
•  ເຮັດໃຫ້ຄົນມີຄວາມກົດດັນ.
•  ຂາດແຄນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ.
•  ລະບົບ ເສດຖະກິດການຜະລິດກະສິກໍ າ ທ່ີອາ 

ໄສນໍ້າຝົນເປັນຫຼັກ.
•  ລະບົບໂຄງລ່າງພ້ືນຖານທ່ີບໍ່ໄດ້ມາດຖານເຊິ່ງມັນ 

ລວມໄປເຖິງລະບົບຊົນລະປະທານ.
•  ລະບົບການສະໜອງນໍ້າ ແລະ ລະບົບສຸຂະອະ 

ນາໄມ.
•  ເງື່ອນໄຂດ້ານສຸຂະພາບ ຕາມລະດູການ.
•  ບໍ່ມີລະບົບເຕືອນໄພ.

ໄພແຫ້ງແລ້ງ 
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ພາຍຸໝາກເຫັບ: ການປະເມີນແລະການວາງແຜນ

ຂໍ້ມູນສຳຄັນ ຂໍ້ມູນລະອຽດສະເພາະແຕ່ລະກໍລະນີ

ວາງແຜນການເພ່ືອປັບ   
ປຸງການຄ້ໍາປະກັນສະບຽງ
ອາຫານໃນຄົວເຮືອນຂອງ 
ທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ

•  ຊື້ປະກັນໄພຜົນລະປູກ.
•  ເຮັດສວນຄົວໃສ່ບໍລິເວນຫຼັງບ້ານ.
•  ສ້າງຕັ້ງທະນາຄານແນວພັນພືດ.
•  ເກັບສະບຽງອາຫານເພື່ອນຳໃຊ້ໃນເວລາຂາດເຂີນ.
•  ສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມເຕີມເພື່ອຮັບປະກັນໃນເວລາຂາດແຄນອາຫານ.
•  ຕິດຕາມກວດກາສະພາບຂອງທົ່ງຫຍ້າ ແລະ ຫຍ້າແຫ້ງທີ່ ໃຊ້ລ້ຽງສັດ.

ໄພແຫ້ງແລ້ງ:ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ: ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ

ຂໍ້ມູນສຳຄັນ ຂໍ້ມູນລະອຽດສະເພາະແຕ່ລະກໍລະນີ

ເ ຂ້ົ າ ຮ່ ວມກ ານຈັ ດກ ານ 
ແ ລ ະ ຄຸ້ ມ ຄ ອ ງ ນ້ ຳ ຂ ອ ງ 
ຊຸມຊົນ

•  ປົກປັກຮັກສາ ບໍລິເວນແຫຼ່ງນ້ຳ  ບໍ່ໃຫ້ນ້ຳລະເຫີຍອາຍ ແລະ ປົນເປື້ອນຈາກສານເຄມີ ເຊັ່ນ: 
ຢາຂ້າແມງໄມ້.  
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ປ້ອງກັນການຕັດໄມ້ຖາງ
ປ່າ ແລະ ດຳເນີນການ
ປູກຕົ້ນໄມ້ຄືນໃໝ່

•  ປ້ອງກັນ ບໍລິເວນແຫຼ່ງນ້ຳບໍ່ໃຫ້ມີການປົນເປື້ອນຈາກສີ່ງເສດເຫລືອຕ່າງໆ.
•  ປູກຕົ້ນໄມ້ຄືນໃໝ່ໃສ່ບໍລິເວນແຫຼ່ງນ້ຳ.

ຮັກສານ້ຳໃນພື້ນດິນດ້ວຍ
ການປະຕິບັດດ້ານກະສິ
ກຳ ແລະ ດ້ານພູມມີປະ
ເທດແບບຍືນຍົງ

•  ປູກຕົ້ນໄມ້-ໂດຍສະເພາະແມ່ນສາຍພັນໄມ້ທີ່ຕ້ອງການນ້ຳໜ້ອຍ-ແລະ ມີໃບໄມ້ ເປື່ອຍເໜົ່າ
ເປັນຝຸ່ນຕາມບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມ.

•  ນຳໃຊ້ໃບໄມ້ເໜົ່າເປື່ອຍຂອງພືດພັນອື່ນໆເພື່ອເກັບກັກຮັກສານ້ຳ ແລະ ລຸດຜ່ອນ 
ການລະເຫີຍຂອງອາຍນໍ້າ.

•  ນຳໃຊ້ນ້ຳໃນຊົນລະປະທານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ  ເໝາະສົມ.
•  ຫີຼກເວ້ັນການນໍາໃຊ້ນໍ້າແບບປ່ອຍໃຫ້ນໍ້າໃນຊົນລະປະທານເສຍໄປໂດຍບໍ່ເກີດຜົນປະ      

ໂຫຍດຍ້ອນຄອງຊົນລະປະທານບໍ່ມີຄຸນນະພາບເປ່ເພເກັບກ່ຽວຜົນລະປູກ ທີ່ສຸກກ່ອນ ແລະ 
ທົນທານຕໍ່ຄວາມແຫ້ງແລ້ງ.

•  ຫຼຸດຜ່ອນການໄຫຼໜີ ແລະ ຊຶມລົງດິນຂອງນ້ຳຝົນດ້ວຍການປູກສີ່ງກີດຂວາງເຊັ່ນ: veti-
ver, ຫົວສິງໄຄ ແລະ ຫວ້ານຫາງແຂ້.

•  ປູກພືດແບບຫຼາກຫຼາຍຊະ ນິດ, ແບບປະສົມປະສານ ເພື່ອປັບປຸງຜົນລະປູກ ໃຫ້ສົມບູນຂຶ້ນ 
ດ້ວຍການໃຫ້ພືດຊ່ວຍໃນການປັບຕົວຂອງພືດເອງ.  

•  ຫຼີກລ້ຽງກະສິກຳແບບຖາງປ່າເຮັດໄຮ່, ເຮັດການກະສິກຳແບບອານຸລັກຮັກສາສີ່ງ 
ແວດລ້ອມລວມມີດັ່ງນີ້:

 - ຮັບປະກັນວ່າບໍ່ໃຫ້ດີນເຊື່ອມໂຊມດ້ວຍການໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໃນການກຽມດີນ ແລະ 
ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ດີນເຊາະເຈື່ອນ. 

 - ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັ້ນໜ້າດິນ ເພື່ອເປັນການຮັກສາດີນດ້ວຍ ວິ 
ທີຊີວະພາບ ແລະ ປູກຝັງແບບຊີວະພາບປະຕິບັດການປູກພືດໝູນວຽນຫຼາຍ ກ່ວາ 2 
ຊະນິດຂຶ້ນໄປ.

•  ເພີ່ມທະວີອິນ ຊີ ວັດ ຖຸໃນດິນ ແລະ ການຮັກສາຄວາມ ຊຸ່ມ ຊື່ນຂອງດິນດ້ວຍການນຳໃຊ້ຝຸ່ນ 
ບົ່ມຈາກຂີ້ສັດ ແລະ ໃບໄມ້ເພື່ອເພີ່ມທາດບຳລຸງ ແລະ ຊີວະພາບໃຫ້ດິນ.

•  ປ່ຽນວິທີການນໍາໃຊ້ນໍ້າຫັນມາໃຊ້ແບບສະປີງເກີ (ຫົວຊີດ) ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສິ້ນເປືອງນ້ຳ 
ປູກຫຍ້າໃສ່ທາງເຂົ້າບ້ານ ແລະ ປູຢາງຕາມທາງແທນຄອນກຣີດ.

ປົກປ້ອງຕົນເອງຢູ່ໃນ
ເຮືອນຊານຂອງທ່ານ

•  ປິດປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຈາກພາຍນອກເຂົ້າມາ.
•  ສ້າງໃຫ້ມີລົມຕາມທຳມະຊາດພັດເປົ່າພາຍໃນເຮືອນ.
•  ດື່ມນ້ຳໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.
•  ຈຳກັດການໃຊ້ເຕົາໄຟ ແລະ ໝໍ້ໄຟ.

ປະຢັດນ້ຳດ້ວຍການຫຼຸດ
ຜ່ອນການໃຊ້ນ້ຳນອກ
ເຮືອນໃຫ້ໜ້ອຍລົງ

•  ກວດກາທໍ່ນ້ຳ ແລະ ກ໋ອກນ້ຳນອກເຮືອນເບິ່ງວ່າມີການຮົ່ວຊຶມ ແລະ ສ້ອມແປງ 
ໃຫ້ດີ.

•  ເກັບຮັກສານ້ຳໄວ້ໃຊ້ໃນຄອບຄົວ.
•  ປົກປິດນ້ຳສ້າງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນ້ຳລະເຫີຍອາຍ.
•  ເກັບຮັກສານ້ຳຝົນໃສ່ຖັງໄວ້ເທິງໜ້າດິນ ຫຼື ໃຕ້ດິນ (ໝາຍເຫດ: ອາດຈຳເປັນຕ້ອງ 

ກັ່ນຕອງນ້ຳ ກ່ອນເພື່ອໃຫ້ປອດໄພກ່ອນດື່ມ).
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•  ຫຼີກລ້ຽງການຕັດຖາງຫຍ້າຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ຈັດການຄຸ້ມຄອງອັດຕາສ່ວນການຕັດຫຍ້າ. 
•  ນຳໃຊ້ຄືນໃໝ່ “ນ້ຳສີເທົາ“ ເພື່ອລ້າງວິດຖ່າຍ ເພື່ອເປັນນໍ້າຊົນລະປະທານ ແລະ 

ຫົດສວນອ້ອມບ້ານ.  ນຳໃຊ້ນໍ້າລ້ຽງປາເພື່ອເອົາໄປຫົດຕົ້ນໄມເປັນ ຕົ້ນ.
•  ຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກນ້ຳດ້ວຍການຈັດສັນດິນປູກພືດທີ່ບໍ່ຕ້ອງການນ້ຳຫຼາຍ ແລະ 

ຕົບແຕ່ງສວນຫີນແທນ.ຮັກສານ້ຳນອກເຮືອນດ້ວຍການທຳຄວາມສະອາດທາງ 
ເຂົ້າເຮືອນດ້ວຍຟອຍປັດ (ບໍ່ແມ່ນເອົານ້ຳສີດໃສ່) ລ້າງລົດດ້ວຍການຕັກນ້ຳໃສ່ຄຸ ແລະ ປົກ
ປິດສະລອຍນ້ຳເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນຳລະເຫີຍອາຍ.

•   ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນໍ້າຮ້ອນດ້ວຍການຝັງທໍ່ນໍ້າລົງດີນ.
•   ແຫລ່ງນໍ້າທີ່ຄົນ ແລະ ສັດໃຊ້ຮ່ວມກັນ ຄວົ້ນ ຫາ ວິ ທີ ແກ້.

ປະຢັດນ້ຳດ້ວຍການຫຼຸດ
ຜ່ອນການໃຊ້ນ້ຳພາຍໃນ
ເຮືອນໃຫ້ໜ້ອຍລົງ

•  ກວດກາທໍ່ນ້ຳ ແລະ ກ໋ອກນ້ຳ ແລະ ວິດຖ່າຍເບິ່ງວ່າມີການຮົ່ວຊຶມ ຫຼື ບໍ, ແລະ ສ້ອມ 
ແປງໃຫ້ດີ.

•  ປະຢັດນ້ຳປະປາໃນເຮືອນ, ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ:
 - ປິດກ໋ອກນ້ຳໃນເວລາ ຖູແຂ້ວ ຫຼື ແຖໜວດ.
 - ໃຊ້ເວລາອາບນ້ຳໃຫ້ສັ້ນລົງ.
 - ຕິດຕັ້ງກ໋ອກນ້ຳມີອາກາດຜ່ານໄດ້ ແລະ ຫົວຟັກບົວອາບນ້ຳທີ່ມີປະລິມານນ້ຳ ໄຫຼຕໍ່າ 

ແທນການອາບນໍ້າດ້ວຍການຕັກດ້ວຍໂອ. 
 - ລ້າງຜັກໃສ່ຊາມແທນທີ່ການເປີດກ໋ອກນ້ຳໄຫຼຜ່ານ.
 - ຕິດຕັ້ງວິດຖ່າຍຂຸມ ຫຼື ວິດຖ່າຍ ຫົວ ຊັກ ໂຄກ ທີ່ ໃຊ້ ນ້ຳ ໜ້ອຍ ຫຼື ວາງກ້ອນດິນຈີ່ ຫຼື ຖົງ 

ນ້ຳປິດແຈບໄວ້ໃນຖັງນ້ຳສຸລ້າງຂອງວິດຖ່າຍເພື່ອຫລຸດຜ່ອນປະລິມານນ້ຳ ລົງ.
 - ລ້າງຖ້ວຍຈານດ້ວຍການເອົານ້ຳໃສ່ 2 ຊາມ ແທນທີ່ການເປີດກ໋ອກນ້ຳໄຫຼຜ່ານ.
 - ໃຊ້ຈັກຊັກເຄື່ອງ, ຕັ້ງລະດັບນ້ຳໃຫ້ເໝາະສົມກັບປະລິມານເຄື່ອງຊັກ ຫຼື ຊັກເຄື່ອງກໍຕໍ່ 

ເມື່ອມີເຄື່ອງຊັກເຕັມຖັງເທົ່ານັ້ນ.
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ການລະບາດຮຸນແຮງນີ້ແມ່ນການແຜ່ຂະຫຍາຍ ຂອງ 
ພະຍາດລະບາດທ່ີມີການຕິດຕ່ໍກັນຈາກຄົນ ໜ່ຶງໄປ ຍັງ ອິກ 
ຄົນ ອື່ນຢູ່ໃນບໍລິເວນເຂດດັ່ງກ່າວນັ້ນເປັນວົງກວ້າງ ແລະ 
ແຜ່ລະບາດຢູ່ໃນທົ່ວທະວີບ ຫຼື ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວໂລກ ແລະ 
ພະຍາດລະບາດຢ່າງຮຸນແຮງນີ້ແມ່ນເກີດຂ້ຶນຈາກພະຍາດທ່ີສາ
ມາດຕິດຕໍ່ຫາຄົນ ແລະ ສາມາດແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງວ່ອງໄວ.  

ພະຍາດລະບາດທ່ີຮຸນແຮງນີ້ຈະກາຍເປັນໄພພິບັດເມື່ອ 
ມັນມີການແຜ່ລະບາດຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ມີ ຄົນເສຍຊີວິດ 
ແລະ ລົ້ມປ່ວຍເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ.  ພະຍາດລະບາດແມ່ນ
ເກີດຈາກໄພອັນຕະລາຍທີ່ມີ ການປົນເປື້ອນ ຕົວຢ່າງ: 

ພະຍາດທີ່ມາຕາມອາກາດ (ໄຂ້ຫວັດ, ໂລກປອດ 
ແຫ້ງ, ໝາກສຸກໝາກໃສ, ພະບາດທາງເດີນຫາຍໃຈ).

ການຕິດຕໍ່ຜ່ານທາງຂອງແຫລວຂອງຮ່າງກາຍ (ເຊັ່ນ 
ໂປລີໂອ ຫຼື HIV).

....................................................................................................................................................

ພະຍາດທີ່ມາກັບນໍ້າເຊັ່ນ: ອະຫິວາ, ເຈັບທ້ອງ, 
ທ້ອງບິດ.
•  ພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ທາງອາຫານ ເຊັ່ນ: ພະຍາດເບື່ອອາຫານ, 

ທ້ອງບິດ ແລະ ຕັບອັກເສບ.
•  ພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ທາງດິນເຊັ່ນ: ພະຍາດທີ່ມາຈາກໂຕແກະ, 

ແມ່ທ້ອງ, ພະຍາດແມ່ກາຝາກ.
•  ພະຍາດທີ່ມາຈາກສັດ ແລະ ແມງໄມ້ຕິດຕໍ່ໃສ່ ຄົນເຊັ່ນ: 

H5N1 ໄຂ້ຫວັດສັດປີກ, ມາລາເລຍ, ໄຂ້ຍຸງ
•  ພະຍາດລະບາດສາມາດປ້ອງກັນໄ ດ້ ດ້ວຍມາດຕະ 

ການຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້:
 - ການປະຕິບັດຕາມຫຼັກສຸຂະອະນາໄມ.
 - ການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ສະອາດ.
 - ການລ້າງມືດ້ວຍສະບູທຸກຄັ້ງກ່ອນກິນເຂົ້າ ແລະ ຫຼັງ 

ໃຊ້ວິດຖ່າຍເປັນປະຈໍາເລື້ອຍໆ.
 - ສັກຢາກັນພະຍາດ ເພື່ອປ້ອງກັນ.
 - ການຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງ.
 - ການຄວບຄຸມ ການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງຍຸງລາຍ.

ພະຍາດລະບາດຮຸນແຮງ
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ພະຍາດລະບາດ: ການປະເມີນ ແລະ ວາງແຜນ

ຂໍ້ມູນສຳຄັນ ຂໍ້ມູນລະອຽດສະເພາະແຕ່ລະກໍລະນີ

ສັກຢາກັນພະຍາດໃຫ້ແກ່
ເດັກນ້ອຍສໍາລັບພະຍາດ
ທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດ

•  ເກັບຮັກສາປຶ້ມບັນທຶກການສັກຢາຂອງເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.
•  ສືບຕໍ່ສັກຢາກັນພະຍາດຢູ່ຕະຫລອດເວລາ.
•  ໂຄສະນາການສັກຢາກັນພະຍາດ.
•  ສັກຢາກັນພະຍາດໂປລິໂອ, ພະຍາດຄໍຕີບ, ໝາກສຸກ ໝາກໃສ.
•  ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ເຂັມສັກຢາທີ່ໃຊ້ແລ້ວ. 

ຊອກຫາການປີ່ນປົວພະ
ຍາດທີ່ແຜ່ລະບາດ •  ໃຫ້ຄິດເຖິງຄອບຄົວຂອງທ່ານ, ເພື່ອນບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ. 

ກ. ພະຍາດລະບາດ: ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ: ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ

ຂໍ້ມູນສຳຄັນ ຂໍ້ມູນລະອຽດສະເພາະແຕ່ລະກໍລະນີ

ນໍາໃຊ້ນໍ້າຈາກ ແຫຼ່ງທີ່ສະອາດ 
ແລະ  ປອດ ໄພ

•  ນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງນໍ້າດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ    ແລະ     ບໍາລຸງຮັກສາໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບດີຢູ່ຕະ 
ຫລອດເວລາ.

•  ປັດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງ ຄົນ ເປັນ ໄຂ້ ແລະ ສັດ ລ້ຽງ ເຈັບ ປ່ວຍມາ ຈາກ: 
- ບໍ່ມີການ ປົກປ້ອງແຫຼ່ງນໍ້າ
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- ຖັງສ້ວມ ແລະ ຫ້ອງນໍ້າມີການຮົ່ວ ຊຶມ.
- ນໍ້າເປື້ອນໄຫລລົງນໍ້າສ້າງ ແລະ ບໍ່ນໍ້າ.
- ສັດໃຊ້ແຫຼ່ງນໍ້າອັນດຽວກັນກັບຄົນ.
- ມີສີ່ງຂອງຕົກລົງໃນນໍ້າສ້າງ.

ບໍາບັດນໍ້າໃຫ້ສະອາດ •  ຮຽນຮູ້ວິທີການບໍາບັດນໍ້າທີ່ເຫັນວ່າເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ.

ລ້າງມື້ດ້ວຍສະບູໃຫ້ສະ
ອາດ

•  ຮຽນຮູ້ການລ້າງມືໃຫ້ສະອາດດ້ວຍນໍ້າ ແລະ ສະບູ.
•  ລ້າງມືທຸກຄັ້ງຫລັງການໃຊ້ຫ້ອງນໍ້າ ແລະ ກ່ອນ ແລະ ຫລັງຈາກການກີນອາຫານ.

ປະຕິບັດການຮັກສາ
ຄວາມສະອາດ

•  ກໍາຈັດສີ່ງຂອງທີ່ດືງດູດແມງວັນ ແລະ ແມງໄມ້.
•  ທໍາລາຍນໍ້າເສຍ. 

ຮັກສາອາຫານໃຫ້ສະ
ອາດ •  ຮັກສາອາຫານໄວ້ໃຫ້ປອດໄພ.

ກໍາຈັດຂອງເສີຍຂອງມະ
ນຸດຢ່າງປອດໄພ

•  ກຳຈັດຂອງເສຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ມະນຸດ, ສັດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມມີຄວາມປອດໄພ.
•  ຖ່າຍໃສ່ວິດ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຖ່າຍຊະຊາຍເພີື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ.
•  ຖ້າໃນກໍລະນີບໍ່ມີວິດຖ່າຍ, ແມ່ນໃຫ້ຖ່າຍຫ່າງໄກຈາກເຮືອນ, ໄກຈາກແຫຼ່ງນ້ຳ 

ແລະ ບ່ອນຫລິ້ນເດັກນ້ອຍ. ຝັງອາຈົມທັນທີດ້ວຍດີນ, ດີນຊາຍ ຫຼື ຂີ້ເຖົ່າ.
•  ຂຸດຂຸມສ້າງວິດຖ່າຍໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກແຫຼ່ງນ້ຳ (ໄກຈາກລະດັບນ້ຳ) ແລະ ຮັກສາ 

ຄວາມສະອາດ 

•  ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການເຮັດວິດຖ່າຍແມ່ນໄດ້ຮັບການແນະນຳຈາກຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບການຝຶກ 

ອົບຮົມ ແລະ ມີອຸປະກອນປ້ອງກັນ.

ສຳລັບພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ທາງອາກາດ

ຂໍ້ມູນສຳຄັນ ຂໍ້ມູນລະອຽດສະເພາະແຕ່ລະກໍລະນີ

ລ້າງມືໃຫ້ສະອາດ •  ລ້າງມືໃຫ້ສະອາດໂດຍໃຊ້ສະບູ່ ແລະ ນ້ຳທີ່ສະອາດ.
•  ມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍທີ່ຕ້ອງລ້າງມືກ່ອນ ແລະ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ສຳພັດກັບຜູ້ປ່ວຍ

ປິດປາກທຸກ ຄັ້ງ ເມື່ອ ຈ າມ ຫຼື 
ໄອ

•  ປິດປາກທຸກຄັ້ງເມື່ອມີການໄອ ແລະ ຈາມ. ຄວນໃຊ້ແຂນສອກ, ກະດາດ ຕິດ ຊູ, ຜ້າພັນຄໍ 
ຫຼື ແພມົນປິດປາກເມື່ອມີການໄອ ຫຼື ຈາມ. ຢ່າໄອ ຫຼຶື ຈາມໃສ່ອາກາດ. ເມື່ອທ່ານໄອ ຫຼື  
ຈາມໃສ່ແຂນຂອງທ່ານ ໃຫ້ລ້າງມືດ້ວຍສະບູ່ ແລະ ນ້ຳທັນທີ.

ກໍາຈັດຂອງເສຍ
ຂອງທ່ານ

•  ກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງທ່ານ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ເປເພຢ່າງປອດໄພ.
•  ຖີ້ມໜ້າກາກ ແລະ ກະດາດທິສຊູທີ່ໃຊ້ແລ້ວຢ່າງຖືກວິທີ ໂດຍນໍາໄປໃສ່ຖົງແລ້ວປິດ 

ປາກໃຫ້ແ ໜ້ນກ່ອນຈະເຜົາ.
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ແຍກຕົວເອງອອກ ໄກ ໝູ່ 
ແລະ ເບິ່ງແຍງຕົວ
ເອງເມືີ່ອເວລາເຈັບປ່ວຍ

•  ເພື່ອຈໍາກັດການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດພາຍໃນຄ ອບຄົວ.
•  ແຍກສະມາຊິກຄອບຄົວທີ່ເຈັບປ່ວຍໄວ້ຫ້ອງຫນຶ່ງ ຫຼື ແຈເຮືອນ ຫຼື ນອກເຮືອນຖ້າ 

ຫາກສະພາບອາກາດເອື້ອອຳນວຍ.
•  ໃຊ້ຜູ້ເບ່ິງແຍງພຽງຄົນດຽວເພ່ືອເບ່ິງແຍງສະມາຊິກຄອບຄົວທ່ີບ່ໍມີຄວາມສ່ຽງສູງ. 

ຜູ້ເບິ່ງແຍງຄວນຈະນໍາໃຊ້ມາດຕະການທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ຍົກຕົວຢ່າງ: ການນໍາ 
ໃຊ້ຜ້າອັດດັງ, ຢູ່ຫ່າງຈາກຜູ້ປ່ວຍປະ ມານ 1 ມ, ນຸ່ງເຄື່ອງປ້ອງກັນເວລາຢູ່ຫ້ອງ 
ແລະ ປ່ຽນ ເຄື່ອງກ່ອນອອກຈາກຫ້ອງ. ລ້າງມືໃຫ້ສະອາດຫຼັງຈາກເບິ່ງແຍງຜູ້ປ່ວຍ.

•  ສະມາຊິກຄົນອ່ືນໆຂອງຄອບຄົວຄວນກວດກາຕົນເອງທຸກວັນເພ່ືອຕິດຕາມອາ 
ການໄຂ້ ແລະ ອາການໄອ. ຮັບປະກັນວ່າເດັກນ້ອຍ, ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີພະ 
ຍາດອ່ືນໆຈະໄດ້ຮັບການດູແລ ເບ່ິງ ແຍງ ທາງການແພດຖ້າຫາກວ່າເຂົາເຈົ້າເຈັບ 
ປ່ວຍ. 

ຄ. ພະຍາດຕິດຕໍ່ທີ່ມາຈາກທາດແຫລວຂອງຮ່າງກາຍ

ຂໍ້ມູນສຳຄັນ ຂໍ້ມູນລະອຽດສະເພາະແຕ່ລະກໍລະນີ

ລ້າງມືຂອງທ່ານໃຫ້ສະ
ອາດ

•  ລ້າງມືຂອງທ່ານດ້ວຍນ້ຳທີ່ສະອາດ ແລະ ສະບູ່.
•  ການລ້າງມືກ່ອນ ແລະ ຫລັງ ສໍາພັດຄົນເຈັບແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ.

ການມີເພດສໍາ
ພັນທີ່ມີຄວາມປອດໄພ •  ບໍ່ຄວນມີເພດສຳພັນໂດຍບໍ່ມີການປ້ອງກັນ. 

ງ. ແມງໄມ້ທີ່ນໍາເຊື້ອພະຍາດ

ຂໍ້ມູນສຳຄັນ ຂໍ້ມູນລະອຽດສະເພາະແຕ່ລະກໍລະນີ

ຕ້ອງລະມັດລະວັງ
ໃນການຈັບ ແລະ  ສຳ ພັດສັດ 

•  ບໍ່ຄວນຈັບສັດທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດ ຫລື ຕາຍ ໂດຍບໍ່ມີການປ້ອງກັນ.
•  ນອນໃນມຸ້ງເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການຕິດເຊື້ອພະຍາດທີ່ຍຸງເປັນພາຫະນະ.
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ພະຍາດລະບາດ: ການກຽມພ້ອມຕອບໂຕ້, ການພັດທະນາທັກສະ

ຂໍ້ມູນສຳຄັນ ຂໍ້ມູນລະອຽດສະເພາະແຕ່ລະກໍລະນີ

ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນ
ການປ້ອງກັນຕົວເອງ 

•  ແ ວ່ນຕາປ້ອງກັນ.
•  ຖົງມື.
•  ຜ້າກັນເປື້ອນ.
•  ສະບູ່ ຫລື ນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອທີ່ມີທາດເຫຼົ້ົ້າ.

ການດູແລຕົວເອງ

•  ການຮັກສາອະນາໄມຕົນ ເອງ.
•  ການສ້າງພູມຕ້ານທານດ້ວຍການຫລຸດນ້ຳຫນັກດ້ວຍການອອກກຳລັງກາຍໃຫ້ປົກກະຕິ 

ແລະ ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ.
•  ຫລຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນ ແລະ ຫລີກລ້ຽງການສູບຢາ.
•  ໃຊ້ຫນ້າກາກທີ່ເຫມາະສົມໃນເວລາຈະເຂົ້າ ໃກ້ຄົນເຈັບທີ່ມີພະຍາດຕິດຕໍ່.
•  ຖ້າທ່ານມີອາການພະຍາດຕິດຕໍ່ໃຫ້ພັກຢູ່ເຮືອນ.

ການຄວບຄຸມໄຂ້ຫວັດ •  ເຮັດໃຫ້ຕົນຕົວເຢັນລົງ ແລະ ດື່ມນ້ຳໃຫ້ຫລາຍ.

ການກະກຽມປຸງແຕ່ງນໍ້າ
ໂອລາລິດເພື່ອທົດແທນ
ນ້ໍາທີ່ສູນເສຍຈາກພະ
ຍາດຖອກທ້ອງ

•  ປະລິມານນໍ້າຫນື່ງລິດໃຫ້ໃຊ້ນ້ຳຕານ 8 ປ່ວງ (ປ່ວງຊາ).

ຊອກຫາບ່ອນປິ່ນປົວສໍາ
ລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດຮັບການ
ປິ່ນປົວຢູ່ເຮືອນໄດ້

•  ຖ້າຫາກວ່າໃຜຜູ້ຫນຶ່ງຕ້ອງການການເບິ່ງ ແຍງທາງການແພດ, ໄປຫາຄລີນິກທີ່ໃກ້ທີ່ ສຸດ ຫຼື 
ໂຮງຫມໍເພື່ອຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ.

ເກັບອາຫານທີ່ຈໍາເປັນ ໂດຍ
ພິຈາລະນາສາມລະດັບຂອງ
ການຄ້ຳປະກັນທາງດ້ານສະບ່
ຽງອາຫານ ຫຼື ຄວາມບໍ່ຫມັ້ນ
ຄົງທີ່ທ່ານອາດຈະປະເຊີນ

•  ພຽງພໍສຳລັບຕົນເອງ  ຮັກສາລາຍໄດ້ທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ສິ່ງອື່ນໆສຳລັບການດຳລົງຊີວິດ, ແລະ 
ການເຂົ້າເຖິງສະບຽງອາຫານທີ່ພຽງພໍຢ່າງຍືນຍົງ.

•  ການຂາດແຄນສະບຽງອາຫານມີລາຍໄດ້ຍືນຍົງ ແລະ ສິ່ງອື່ນໆສຳລັບການດຳລົງ ຊີວິດ, ແຕ່
ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງອາຫານທີ່ພຽງພໍເນື່ອງຈາກການຫຍຸດສະງ ັກຢູ່ໃນຕະຫຼາດ.

•  ຄວາມບໍ່ຫມັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດບໍ່ມີລາຍຮັບ ໝັ້ນຄົງ 
ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ/ຫຼື ຊື້ສະບຽງອາຫານ ຢ່າງພຽງພໍ. ນີ້ແມ່ນ
ລະດັບທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດ. 



ສໍາລັບສັດຕູພືດ ແລະ ສັດ

....................................................................................................................................................

   48

ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ສັດຕູພືດ ແລະ ສັດທີ່ທໍາລາຍຜົນລະປູກທາງກະສິກໍາ 
ເຊັ່ນ: ວັດສະພືດ   ຫຼື     ສັດທີ່ຍາດອາຫານຂອງມະນຸດ. 
ໃນເວລາມີການແຜ່ຂະ ຫ ຍາຍ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ພວກມັນສາມາດ 
ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ຫຼື ສັດລ້ຽງ 
ແລະ ມີທ່າອຽງທີ່ຈະແຜ່ລະບາດໄປສູ່ຄົນ ແລະ ສັດ 
ດ້ວຍກັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.  

ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີການສູນເສຍທາງຜົນ 
ການຜະລິດ, ຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດສະບຽງອາຫານເພີ່ມ 
ຂຶ້ນ,  ເປັນ ໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານການຮັບປະກັນສະບຽງອາຫານ, 
ກີດ ຂວາງການຄ້າຂາຍ ແລະ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງ 
ປະຊາຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງຮ້າຍແຮງ. 

ສັດຕູ ພືດ ແລະ ພະຍາດສັດຈໍານວນໜຶ່ງສາມາດ 
ມີຊີວິດເປັນເວລາຍາວນານ ໂດຍ ອາ ໄສໃນນໍ້າ ແລະ ໃນອາຫານ    
, ຈົນກວ່າພວກມັນຈະຊອກບ່ອນຢູ່ອາໄສໃໝ່ໄດ້.    
ສັດຕູພືດມີຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ຫຼາຍຊະນິດດັ່ງ ລຸ່ມນີ້:

•  ວັດສະພືດທີ່ຮຸກຮານ ແລະ ເຊື້ອເຫັດ (ເຊື້ອລາ) ສັດຕູ 
ພືດຊະນິດນີ້ສາມາດເຂ້ົາປົກ ຫຸ້ມ/ຮຸກ ຮານພ້ືນທ່ີການປູກຝັ່ງ 
ຫຼື ທົ່ງຫຍ້າສໍາລັບການລ້ຽງສັດທີ່ມີຫຍ້າຊະນິດດ່ຽວ.

•  ຂີ້ໜ ູ: ໝູພຸກ ແລະ ໜູນາ  ຄົນ ຈຳ ນວນ ໜຶ່ງ ມັກກິນ,  ຊຶ່ງ 
ເປັນສັດ ທີ່ປົນເປື້ອນເຊື້ອ ພະ ຍາດ ທັງເປັນພາຫະນໍາເຊື້ອມາ 
ສູ່ຄົນເຮົາ ແລະ ສັດດ້ວຍກັນ.

•  ແມງໄມ້, ສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງອື່ນໆສາມາດ ຊອກຢູ່ຫາກິນ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະບຽງອາຫານ ຂອງຄົນ ແລະ ສັດປົນເປື້ອນ. 
ນອກນັ້ນ, ພວກມັນຍັງສາມາດກາຍເປັນເຊືຶ້ອ ກາຝາກພາຍ
ໃນກຸ່ມສັດລ້ຽງຈໍານວນໜື່ງ.

•  ພະຍາດສັດ: ພະຍາດສັດສາມາດແຜ່ເຊື້ອໂດຍສັດທີ່ຕິ
ດເຊື້ອ, ທີ່ມີຊີວິດຢູ່ ຫຼືື ຕາຍແລ້ວ ຫຼຶື ໂດຍແມງໄມ້, 
ຜະລິດຕະພັນຊີວະພາບ, ສີ່ງເສດເຫຼືອຈາກສະບຽງອາຫານ, 
ກະແສລົມ ແລະ ທາງອາກາດ. ພະຍາດລະບາດພາຍໃນສັດ.

ສັດຕູພືດ ແລະ ສັດ

ສັດຕູພືດແລະສັດ: ການປະເມີນ ແລະ ການວາງແຜນ

ຂໍ້ມູນສຳຄັນ ຂໍ້ມູນລະອຽດສະເພາະແຕ່ລະກໍລະນີ

ຕິດຕາມສະພາບແວດ
ລ້ອມທີ່ ເອື້ອ ອຳ ນວຍ ເພື່ອ
ຊອກຫາ ປັດ ໃຈ ທ່ີ ເຮັດ ໃຫ້ ມີ 
ໜູ

•  ກວດ ກາ ບໍ ລິ ເວນອ້ອມແອ້ມບ່ອນເກັບມ້ຽນສະບຽງອາຫານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ສັງເກດ 
ແລະ ຊອກຫາຂີ້ ຫຼື ຍ່ຽວ, ຮອຍຕີນ, ຮູ ແລະ ຮອຍກັດແຫ້ນຂອງໜູ 

ຕິດຕາມ ແລະ ສຳຫຼວດ
ພືດເພື່ອຊອກຫາສັດ
ຕູພືດ ແລະ ວັດສະພືດ. 

•  ຕິດຕາມ ແລະ ບັນທຶກຂໍ້ ມູນລະດັບການປະກົດຕົວ ຫຼື ຫຼຸດລົງຂອງພະຍາດ 
ທີ່ພົວພັນກັບການປູກຝັງ . 

•  ກວດກາພື້ນທີ່ປູກຝັງເປັນປະຈໍາວ່າມີພືດຊະນິດໃໝ່ເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ບໍ່ເພື່ອຊອກຫາສັດ ຕູພືດ 
ແລະ ລັກ ສະ ນະຜິດປົກກະຕິ. 

•  ຕິດຕາມສະຖານທີ່ຜະລິດຢ່າງເປັນປົກກະຕິເພື່ອຊອກຫາວັດສະພືດ, ເຊັ່ນ: 
ຫຍ້າຊະນິດໃໝ່ ທີ່ມີລັກສະນະຮຸກ ຮານ ພື້ນ ທີ່ ທີ່ ມີ ຫ ຍ້າ ພື້ນ ເມືອງ ຢູ່ ມາ ກ່ອນ.  

ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ວິທີການ
ທີ່ປອດໄພໃນວຽກງານ
ສຸຂະພິບານ, ການຄວບ
ຄຸມສັດຕູພືດ, ການນຳ
ໃຊ້ສານພິດ ແລະ ການ
ກຳຈັດສັດຕູພືດ 

•  ນຳໃຊ້ວິທີການແບບປະສົມປະສານເຂົ້າໃນວຽກງານສຸຂະພິບານດ້ານສິ່ງແວດ ລ້ອມ, 
ການເກັບສະສົມສະບຽງອາຫານ, ການປ້ອງກັນສັດຕູພືດ ແລະ ສັດຈຳ ພວກກັດແຫ້ນ 
(ໜູ), ການນຳໃຊ້, ການກຳຈັດສານພິດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ກັບເດັກ. 
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ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ກຽມພ້ອມທີ່ຈະຊອກຫາ
ຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍງານ
ກ່ຽວກັບການລະບາດ 

•  ລາຍງານກໍລະນີການລະບາດຂອງພະຍາດທ່ີເກີດກັບສັດລ້ຽງໃຫ້ສັດຕະວະແພດ 
ແລະ ພະນັກງານກ່ຽວຂ້ອງ ຮັບຮູ້. 

ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ແລະ ມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນລະບົບ
ເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ 

•  ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການຊອກຫາຂໍ້ມູນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຫຼື ລະບົບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ 
ພະຍາດຢູ່ລະດັບພາກພື້ນ. 

•  ຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບພະຍາດທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ສັດລ້ຽງ.

ພະຍາດລະບາດຂອງພືດ ແລະ ສັດ: ການປ້ອງກັນທາງດ້ານກາຍະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຂໍ້ມູນສຳຄັນ ຂໍ້ມູນລະອຽດສະເພາະແຕ່ລະກໍລະນີ

ຮັກສາຄວາມສະອາດ
ສາງເກັບມ້ຽນສະບຽງ
ອາຫານ ແລະ ສະຖານ
ທີ່ທໍາການຜະລິດເພື່ອ
ປ້ອງກັນ ໜູ, ສັດຕູ
ພືດ ແລະ ພະຍາດຕ່າງໆ 

•  ກຳຈັດອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆທີ່ເປັນບ່ອນລີ້ຊ້ອນ ແລະ  ເຮັດຮັງຂອງໝູ ແລະ 
ແມງໄມ້ ທໍາຄວາມສະອາດອຸປະກອນການເກັບກ່ຽວເມັດເຂົ້າ ແລະ ສາງເກັບ ມ້ຽນເຂົ້າກ່ອນ 
ຈະມີການເກັບກູ້ຜົນຜະລິດ. 

•  ກຳຈັດອາຫານສັດທີ່ຖືກປົນເປື້ອນຢ່າງປອດໄພ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການປົນເປື້ອນ 
ຄືນອີກ 

ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ ໝູ ແລະ 
ສັດຕູພືດອື່ນໆ ເຂົ້າເຖິງ
ອາຫານ 

•  ເກັບສະບຽງອາຫານ ແລະ ນ້ຳໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ຝາປິດ ແລະ ມ້ຽນໄວ້ໃນເຄື່ອງບັນຈຸທີ່ 
ເຮັດດ້ວຍຢາງປຣາດສະຕິກ, ແກ້ວ, ຫຼື ເຫຼັກທີ່ມີຝາອັດຢ່າງແໜ້ນໜາ. 

•  ເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ໝູເຂົ້າບໍ່ໄດ້ ແລະ ມີຝາປິດຢ່າງແໜ້ນໜາ 
•  ກຳຈັດແຫຼ່ງອາຫານຂອງໝູ ແລະ ຊາກສັດ.

ປ້ອງກັນ ນ້ຳໃຫ້ປາດ
ສະຈາກສິ່ງປົນເປື້ອນ
 ຈາກໝູ, ສັດຕູ
ພືດ, ແລະ ພະ
ຍາດຕ່າງໆ 

•  ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງນ້ຳດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຮັກສາໃຫ້ແຫຼ່ງນ້ຳເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບດີ. 
•  ກຳຈັດນ້ຳຂັງທີ່ເປັນແຫຼ່ງເພາະພັນຂອງຍຸງ ແລະ ແຫຼ່ງລະບາດຂອງພະຍາດ. 
•  ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງຖັງນ້ຳທີ່ມີຮູຮົ່ວ ແລະ ສ້ວມຖ່າຍທີ່ເປ່ເພ. 
•  ປ້ອງກັນນ້ຳເປື້ອນບໍ່ໃຫ້ໄຫຼລົງສູ່ແມ່ນ້ຳ ແລະ ນ້ຳສ້າງ. 
•  ປ້ອງກັນສັດລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງນ້ຳດຽວກັນກັບຄົນ. 
•  ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີສິ່ງທີ່ປົນເປື້ອນຕົກລົງໃນນ້ຳສ້າງ ແລະ ແຫຼ່ງນໍ້າ. 
•  ກວດກາແຫຼ່ງນ້ຳຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສັດລ້ຽງ ແລະ ສັດປ່າ/ຕາມ 

ທຳມະຊາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງນ້ຳ. 
•  ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາລະບົບລະບາຍນ້ຳໃນພື້ນທີ່ເຮັດການຜະລິດໃຫ້ດີ. 
•  ລະບາຍ ຫຼື ບຳບັດນ້ຳທີ່ມີທາດອາຫານສູງ ແລະ ເກັບມ້ຽນໄວ້ໃນອ່າງເກັບນ້ຳເພື່ອ 

ປ້ອງກັນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເທົາ ແລະ ໄຄນ້ຳ. 
ຖິ້ມສິ່ງເສດເຫຼືອ
 ຢ່າງຖືກຕ້ອງ 

•  ຖິ້ມສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເຮັດໃຫ້ແມງວັນ ແລະ ແມງໄມ້ຊະນິດອື່ນໆ. 
•  ຖິ້ມສິ່ງເສດເຫຼືອໃຫ້ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດມີການປົນເປື້ອນລົງສູ່ແຫຼ່່ງນໍ້າ ແລະ 

ດີນ 
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ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ປ້ອງກັນອາຫານສັດ ແລະ
ເກັບມ້ຽນອາຫານສັດຢ່າງ
ຖືກຕ້ອງ 

•  ຮັບປະກັນອາຫານສັດໃຫ້ປາດສະຈາກຫຍ້າ, ດິນ ແລະ ສັດຕູພືດ ແລະ ທີ່ສັດບໍ່ ຕ້ອງການ.
•  ເກັບຮັກສາອາຫານສັດໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ມີຝາປິດ ແລະ ປອດໄພເພື່ອຮັກສາອາຫານ 

ສັດບໍໃຫ້ປຽກຊຸ່ມ ແລະ ບູດເໜົ່າ.
•  ເກັບຮັກສາແນວພັນ ໃນຖັງບັນຈຸທີ່ເປັນປຣາດສະຕິກ ຫຼື ໂລຫະທີ່ມີຝາປິດຢ່າງ ແໜ້ນໜາ.

ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ອາກາດເຂົ້າ, ທັງເປັນການປ້ອງກັນແມງໄມ້ໄປພ້ອມໆກັນ. 
•  ເຮັດຄວາມສະອາດແຫຼ່ງນ້ຳຢ່າງເປັນປົກກະຕິເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການປົນເປື້ອນອາຈົມ ຂອງຄົນ 

ແລະ ສັດ. 
•  ຮູ້ວັນໝົດອາຍຸ ຂອງອາຫານສັດທີ່ຊື້ມາ ແລະ ນຳໃຊ້ ໃຫ້ໝົດກ່ອນວັນໝົດອາຍຸ ຫຼື ຖ້າໝົດ 

ອາຍຸກໍ່ໃຫ້ທໍາລາຍຖິ້ມຢ່າງຖືກວິທີ. 

ປ້ອງກັນສັດລ້ຽງເພ່ືອຫລີກ
ລ້ຽງຈາກການເກີດພະຍາດ 
ຕ່າງໆ

•  ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການສັກຢາກັນພະຍາດ. 
•  ກຳນົດຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໄພອັນຕະລາຍຈາກພະຍາດຕ່າງໆ.  
•  ບັນທືກກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ນຳເຂົ້າມາຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ແລະ ຜົນຜະລິດທີ່ໄດ້ 

ຮັບເພື່ອສາມາດກວດຄືນຍ້ອນຫຼັງ ຫຼື ວາງແຜນໃນອະນາຄົດໃນເວລາເກີດມີພະ 
ຍາດລະບາດ.  

•  ປ້ອງກັນສັດລ້ຽງຂອງທ່ານຈາກພະຍາດທ່ີເກີດຂ້ຶນໃໝ່ໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີການສຳພັດກັບ 
ສັດທີ່ຕິດເຊື້ອ, ຄອກສັດ, ພາຫະນະ, ບຸກຄົນ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆໂດຍ ສະ ເພາະ ເວ 
ລາໄປຕະຫຼາດ. 

•  ຊື້ສັດລ້ຽງ ຈາກແຫລ່ງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ກວດກາໃຫ້ຄັກແນ່ກ່ອນຊື້. 
•  ກວດກາເບິ່ງສັດລ້ຽງໃນໄລຍະທ່ີນຳສົ່ງຮອດສະຖານທ່ີຂອງທ່ານເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າສັດທ່ີຊື້

ມານັ້ນມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ໃນສະພາບດຽວກັນກັບຕອນສັ່ງຊື້.
•  ແຍກສັດລ້ຽງທີ່ຊື້ມາໃໝ່ອອກໄວ້ຕ່າງຫາກປະມານ 10 ວັນ ເພື່ອສັງເກດເບິ່ງອາການ 

ຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຈາກພະຍາດໃດໜຶ່ງ ແລະ ເພື່ອໃຊ້ເປັນເວລາໃນ ການຂັບຖ່າຍແນວພັນ
ຫຍ້າອອກຈາກສັດດັ່ງກ່າວນັ້ນ.

ຫຸຼ ດຜ່ ອນການນຳໃຊ້ ສ າ
ນ ເ ຄມີ ໃນກ ານປ າບສັ ດ
ຕູ  ພືດໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດເພື່ອ 
ຮັກສາລະບົບການຜະລິດ 
ແບບຢືນຍົງ, ສົ່ງຜົນກະ  
ທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ແຫຼ່ງສະບຽງອາຫານ

•   ນຳໃຊ້ວິທີການປູກພືດປະສົມປະສານ ແລະ ວິິທີການແບບທຳມະຊາດເພື່ອຕ້ານ 
ການລະບາດຂອງວັດສະພືດ ແລະ ແມງໄມ້. (ເບິ່ງຂໍ້ມູນສະເພາະ).

•  ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ (ເຊັ່ນວ່າ ການປະສົມນໍ້າ ແລະ 
ຂະໜາດໃນການນຳໃຊ້, ວັນໝົດອາຍຸ, ວິທີການຖິ້ມສິ່ງເສດເຫຼືອ). 

•  ຫຼີກລ່ຽງການນຳໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມທີ່ຈະສະສົມ ແລະ ກາຍເປັນ ຄວາມສ່ຽງ 
ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນ. 

•  ສີດສານໄລ່ແມງໄມ້ທ່ີເຮັດຈາກທໍາມະຊາດເປັນປະຈໍາໃສ່ພືດທ່ີປູກເປັນປະຈໍາຕາມໄລະຍະ 
ເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ເພື່ອປ້ອງການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງພະຍາດ ແລະ ເຊື້ອກາຝາກ.
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ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ຂໍ້ມູນສຳຄັນ ຂໍ້ມູນລະອຽດສະເພາະແຕ່ລະກໍລະນີ

ຈຳກັດການລະບາດຂອງ
ແມງໄມ້ ແລະ ສັດຕູ
ພືດຊະນິດອື່ນໆ ໂດຍ
ການບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະ
ການກັກບໍລິເວນ ເພື່ອ
ປ້ອງກັນການແຜ່ເຊື້ອ 

•  ຈຳກັດການເຄື່ອນຍ້າຍເຂົ້າ ແລະ ອອກຈາກເຂດຕິດເຊື້ອຂອງປະຊາຊົນ, ອຸປະ 
ກອນ, ເຄື່ອງຈັກ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນການປູກຝັ່ງ ແລະ ຜົນຜະລິດ. 

•  ກໍານົດພື້ນທີ່ທີ່ມີການລະບາດຂອງເຊື້ອ.
•   ຈຳກັດການເຄື່ອນຍ້າຍເຂົ້າ ແລະ ອອກຈາກເຂດຕິດເຊື້ອຂອງອຸປະກອນປູກຝັ່ງ/

ຜົນຜະລິດ ຫຼື ອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ອາດເປັນປັດໄຈໃນການຂະຫຍາຍສັດຕູພືດ. 
•  ຫີຼກເວັ້ນການນໍາໃຊ້ເຄ່ືອງມືຈາກເຂດທ່ີຕິດເຊ້ືອມາໃຊ້ຢູ່ສະຖານທ່ີອ່ືນທ່ີບ່ໍມີການ 

ແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອ.
•  ພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ທີ່ເຮັດການສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງເຊື້ອອາດໄດ້ສໍາພັດ  

ຫຼື ເດີນທາງຈາກສະຖານທີ່ທ່ີມີການລະບາດຕ້ອງໄດ້ເຮັດການອະເຊື້ອເປັນຢ່າງດີ
ກ່ອນເຄື່ອນຍ້າຍໄປບ່ອນທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຕິດເຊື້ອ. 

ຈຳກັດການລະບາດ
ຂອງພະຍາດສັດ
 ໂດຍການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດມາດຕະການ
ກັກບໍລິເວນ ເພື່ອປ້ອງ
ກັນການແຜ່ເຊື້ອ 

•  ປະຕິບັດທຸກຄຳແນະນຳຕາມການຊີ້ນຳຂອງອຳນາດການປົກຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
•  ຫ້າມປ່ອຍສັດລ້ຽງທຸກຊະນິດອອກຈາກຄອກຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. 
•  ແຍກສັດລ້ຽງທີ່ສົງໃສວ່າຕິດເຊື້ອອອກຈາກຝູງ ແລະ ຢູ່ຫ່າງຈາກສັດຊະນິດອື່ນໆ. 
•  ຈຳກັດການເຄື່ອນຍ້າຍສັດລ້ຽງທຸກຊະນິດ. 
•  ໂຈະໄວ້ ຫຼື ຢຸດການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທີ່ບໍ່ຈຳເປັນທຸກຊະນິດລວມທັງສັດລ້ຽງ. 
•  ກຳນົດຂອບເຂດຂອງຄອກສັດ ແລະ ຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງຂອບເຂດເຫຼົ່ານັ້ນ. 
•  ເຄື່ອນຍ້າຍ ແຮງ ງານ ແລະ ເຄື່ອງກົນຈັກທີ່ບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນອອກຈາກສະຖານທີ່ 

ໃຫ້ອາ ຫານສັດ. 
•  ຫ້າມເຄື່ອນຍ້າຍອຸປະກອນ ຫຼື ເຄື່ອງກົນຈັກອອກຈາກສະຖານທີ່ລ້ຽງສັດຈົນກວ່າ 

ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. 
•  ສັງລວມບັນຊີລາຍການການເຄື່ອນຍ້າຍສັດລ້ຽງທຸກຊະນິດ, ບຸກຄົນ ແລະ ເຄື່ອງ 

ກົນຈັກໃນໄລຍະເວລາ 7 ວັນທີ່ຜ່ານມາ. 

ຈຳກັດ ການລະບາດ
ຂອງພະຍາດພືດພັນ 
ໂດຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ມາດຕະການຈຳກັດບໍ
ລິເວນ  

•  ປ້ອງກັນການເຄື່ອນຍ້າຍເຂົ້າ-ອອກເຂດຕິດພະຍາດຂອງບຸກຄົນ, ອຸປະກອນ, 
ເຄື່ອງກົນຈັກ ແລະ ເຄື່ອງມື. 

•  ຫ້າມຈັບ,ເຄື່ອນຍ້າຍ ຫຼື ຂົນສົ່ງອຸປະກອນ ແລະ ພືດທີ່ຕິດເຊື້ອ. 
•  ລ້າງມື, ເສື້ອຜ້າ ແລະ ເກີບທີ່ຕິດກັບດິນ,ອຸປະກອນ ແລະ ພືດທີ່ຕິດເຊື້ອ. 
•  ເຮັດເຄື່ອງໝາຍໃສ່ສະຖານທີ່ກວດພົບວ່າມີການຕິດເຊື້ອ ແລະ ຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງ 

ພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວນັ້ນ. 
•  ຈຳກັດການເຄື່ອນຍ້າຍເຂົ້າ-ອອກເຂດທີ່ຕິດເຊື້ອຂອງຄົນ, ສັດລ້ຽງ ແລະ ເຄື່ອງມື. 

ຄວບຄຸມພັນພືດບຸກ
ລຸກຢ່າງທັນທີ 

•  ຈັດບຸລິມະສິດໃນການເຄື່ອນຍ້າຍພັນພືດບຸກລຸກ/ຮຸກ ຮານ ທີ່ມີລັກສະນະຮ້າຍແຮງ
ກ່ອນຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ກ່ອນຈະມີການ ແຜ່ພັນ.

•  ເສຍຫຍ້າໂດຍການໃຊ້ມືລົກ ແລະ ເຄື່ອງລົກຫຍ້າ ໃຫ້ອອກທັງລຳຕົ້ນ ແລະ ຮາກ 
ເພື່ອກຳຈັດພັນພືດບຸກລຸກໃຫ້ໝົດ.  

ສັດຕູພືດ ແລະ ສັດ: ທັກສະ - ຄວາມອາດສາມາດໃນການຕອບໂຕ້
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ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

	 ແຜ່ນດິນໄຫວ	 ແມ່ນໄພອັນຕະລາຍທີ່ສາມາດເ
ກີດຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນ	 ແລະ	 ເກີດການສັ່ນສະເທືອນ	 ຢ່
າ ງ ວ່ອ ງໄວຂອງ ດິນ ທີມີສ າ ເຫດມາຈາກການ ເຄື່ ອນ	
ຍ້າຍຂອງຫີນໃຕ້ດິນ.	 ແຜ່ນດິນໄຫວແມ່ນເກີດຂຶ້ນຢ່າງ	 ວ່
ອງໄວໂດຍບໍ່ມີການເຕື່ອນໄພລ່ວງໜ້າ	 ແລະ	 ສາມາດ	
ເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນ	ຕະຫຼອດ	ປີ.	 ໃນຕອນກາງວັນ	 ແລະ	 ກາງຄືນ.		
ຜົນກະທົບຂອງແຜ່ນດິນໄຫວແມ່ນສາມາດ	 ເຮັດໃຫ້ຄົນ	
ແລະ	 ສັດເສຍຊີວິດ,	 ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ	 ແລະ	 ສູນເສຍຊັບສິນ,	
ສູນເສຍທີ່ພັກພາອາໄສ	ແລະ	ການດໍາລົງຊີວິດເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຄວ
າມສະຫງ ົບ	ຫຼື	ສູນເສຍດ້ານພື້ນ	ຖານໂຄງລ່າງຊຸມຊົນບ້ານເຮື
ອນຂອງປະຊາຊົນຖືກທໍາ	ລາຍ.

ແຜ່ນດິນໄຫວເປັນໄພທໍາມະຊາດທ່ີເຮັດໃຫ້ຄົນ
ເສຍຊີວິດຫຼາຍທີ່ສຸດ,	 ຄົນທີ່ເສຍຊີວິດສ່ວນຫຼາຍ	 ແມ່
ນເກີດຈາກການຫັກພັງຂອງຕຶກລົງມາທັບຄົນ	 ຫຼື	
ຈາກໄພພິບັດທີ່ມັກເກີດຕາມມາອີກ	 ເຊັ່ນ:	 ໄຟ	ໃໝ້,	
ຊຶນາມິ,	 ນໍ້າຖ້ວມ,	 ດິນເຈືອນ	 ແລະ	 ການຮົ່ວໄຫຼຂອງ	
ສານເຄມີ	 ຫຼື	 ວັດຖຸມີພິດ.	 ສ່ວນຫຼາຍຄົນທີ່ໄດ້ຮັບບາດ	
ເຈັບແມ່ນ ຍ້ອນການຫັກພັງຂອງ ຕຶກອາຄານ ທ່ີບໍ່ ໄ ດ້ 	
ມາດຕະຖານ	 ຫຼື	 ບາງພາກສ່ວນຂອງຕຶກອາຄານ	 ຫຼື	 ສີ້ນ	
ສ່ວນທີ່ແຕກຫັກຕົກລົງມາໃສ່	 ແລະ	ການທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ປ້ອງ	ກັ
ນໃນລະຫວ່າງການສັ່ນສະເທືອນທີ່ຕາມມາ.

....................................................................................................................................................

ໃນແຕ່ລະປີ ທ່ົວໂລກເກີດແຜ່ນດິນໄຫວທ່ີຮ້ າຍ	
ແຮງປະມານ	 15	 ຄັ້ງ,	 ສັ່ນແຮງປະມານ	 135	 ຄັ້ງ	 ແລະ	
ສັ່ນ	 ສະເທືອນປານກາງປະມານ	 1,000	 ຄັ້ງ	 ແຕ່ເຖິງຢ່າງ	
ໃດກໍຕາມແຜ່ນດິນໄຫວມີການລາຍງານພຽງແຕ່	 70-75	
ຄັ້ງຈາກທັງໝົດທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ.	ຄວາມເສຍຫາຍ	ແມ່
ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂຶ້ນກັບການ	 ຮັບມື	
ແລະ	ການກຽມພ້ອມຂອງຄົນໃນການຕັ້ງ	ທີ່ຢູ່ອາໄສ.	ປັດໄຈ
ທີ່ພາໃຫ້ເກີດມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າມີດັ່ງນີ້:
•		ບໍ່ມີລະບຽບການ	ຫຼື	ບໍ່ມີການປະຕິບັດລະບຽບໃນການ	ປຸກ
ສ້າງເພື່ອປ້ອງກັນການສັ່ນສະເທື່ອນທີ່ຮຸນແຮງ.

•		ບໍ່ມີການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ.
•		ການສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສໃນພື້ນທີ່	ທີ່ບໍ່ປອດໄພ.
•		ບໍ່ມີການປ້ອງກັນ	 ແລະ	 ປັບປຸງຕຶກອາຄານທີ່ຖືກຕໍານິ	 (ບໍ່	
ໄດ້	ມາດ	ຕະ	ຖານ).

•		ບໍ່ມີລະບຽບ	 ແລະ	 ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຮັກ	
ສາຄວາມປອດໄພຂອງຕຶກອາຄານ	ແລະ	ອຸປະກອນ	ຕ່າງໆ.

•		ບໍ່ມີການຈັດຕັ້ງ	ຫຼື	ບໍ່ມີການຝຶກຊ້ອມການຕອບໂຕ້.
ຊຶນາມິໂດຍປົກກະຕິມັກຈະເກີດ	ຂ້ຶນພ້ອມກັບ	ເຫດ	

ການແຜ່ນດິນໄຫວ,	 ແຕ່ວ່າໄພແຜ່ນດິນ	ໄຫວ	ອາດ	ຈະ	ເກີດ	
ຈາກ	ພູ	ໄຟ	ລະ	ເບີດ	ຫຼື	ເກີດ	ຈາກ	ແຜ່ນ	ດິນ	ຫຍຸບ	ຢູ່	ພື້ນ	ໃຕ້	ທະ	ເລ.

ແຜນດິນໄຫວ
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ແຜນດິນໄຫວການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ໄພແຜ່ນດິນໄຫວ:	ປະເມີນສະພາບ	ແລະ	ການວາງແຜນ

ຂໍ້ມູນສຳຄັນ ຂໍ້ມູນລະອຽດສະເພາະແຕ່ລະກໍລະນີ

ກໍານົດເອົາສະຖານທ່ີທ່ີປອດ
ໄພທີ່ສຸດ

•		ຊອກຫາບ່ອນປອດໄພທີ່ສຸດໃນອາຄານເຮືອນຂອງທ່ານ	 ແລະ	 ໃນແຕ່ລະຫ້ອງ.	 	 ບ່ອນ	
ດັ່ງກ່າວ,	 ຕ້ອງຫ່າງໄກຈາກຝາດ້ານນອກ,	 ຝາກັ້ນພາຍໃນທີ່ບໍ່ປອດໄພ,	 ປ່ອງຢ້ຽມ,	
ແກ້ວແວ່ນ	ແລະ	ສິ່ງຂອງໃຫ່ຍ	ແລະ	ໜັກທີ່ສາມາດລົ້ມລົງມາໄດ້,	ລື່ນໄຫຼ	ຫຼື	ປະທະກັນເອງ,	
ຫຼື	ສິ່ງຂອງຕ່າງໆ	ເຊັ່ນ:	ເຄື່ອງເຮັດ	ນ້ຳອຸ່ນ	ແລະ	ເຕົາຝິງທີ່ສາ	ມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້.

•		ຢູ່ນອກເຮືອນຂອງທ່ານ	ບ່ອນປອດໄພທີ່ສຸດ	ແມ່ນບ່ອນທີ່ຫ່າງໄກຈາກຄວາມອັນຕະ	ລາຍ
ຈາກສີ່ງຂອງດ້ານເທິງຈະຕົກໃສ່ຫົວ.

ກໍານົດລາຍການທ່ີສາມາດ
ເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍຊີວິດ	 ຫຼື	
ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ	 ແລະ	 ຫາວິ
ທີເພ່ືອໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ
ຈາກສີ່ງເຫລົ່ານັ້ນ

•		ກໍານົດສິ່ງຂອງພາຍໃນອາຄານ	 ແລະ	 ບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມທີ່ສາມາດລົ່ນລົງມາໄດ້,	
ລື່ນໄຫຼ	 ຫຼື	 ປະທະກັນເອງໃນເວລາເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ.	 ຍົກຍ້າຍອອກໄປ	 ຫຼື	 ຊອກ	
ຫາຊ່ອງທາງທີ່ມີຄວາມປອດໄພ	ຍິ່ງ	ຂຶ້ນ.

•		ຍົກຍ້າຍ	 ຫຼື	 ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພແກ່ສິ່ງຂອງທີ່ອາດຈະລົ່ນຕົກລົງມາ	 ແລະ	
ຕັນທາງອອກ.

ຢ່ າຫລົ ງ ເ ຊື່ ອ ຂ່ າ ວ ທ່ີ ບໍ່ ມີ 	
ມູນຄວາມຈີງ

•		ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພທີ່ມີຫຼັກຖານດ້ານວິທະຍາສາດ.	 ຢ່າເຜີຍແຜ່ສຽງຊຸບຊິບ	
ຫຼື	 ຄຳຊ່າລື	 ກ່ຽວກັບສາເຫດ	 ຫຼື	 ຜົນກະທົບຂອງຄວາມອັນຕະລາຍ.	 	 ມີຫຼາຍຂໍ້ມູນ	ຊຶ່ງ	
ບໍ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບ.
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ແຜ່ນດິນໄຫວ: ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ: ສິ່່ງປຸກສ້າງ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຂໍ້ມູນສຳຄັນ ຂໍ້ມູນລະອຽດສະເພາະແຕ່ລະກໍລະນີ

ຄັດເລືອກທີ່ຕັ້ງຢ່າງປອດ	
ໄພສຳລັບເຮືອນຂອງ
ທ່ານ

•		ຮ່ວມກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນກໍານົດຈຸດທ່ີມີຄວາມສ່ຽງສູງສຸດຕ່ໍເຫດ	
ການແຜ່ນດິນໄຫວໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ.

•		ປຸກເຮືອນໃສ່ພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມແຂງແກ່ນ	(	ຫຼື	ເວົ້າໄດ້ວ່າ:	ໃສ່ບ່ອນທີ່ມີດານຫີນແຂງໃນພື້ນ
ທີ່ເລິກ	ແລະ	ບໍ່ມີຮອຍແຕກແຫງຂອງດີນ).

•		ຫີຼກລ່ຽງໄພອັນຕະລາຍໃກ້ຕົວໂດຍການອອກໄປຢູ່ສະຖານທ່ີເປົ່ າຫວ່າງຂອງຕຶກ	
ອາຄານ,ຊື່ງບໍ່ສາມາດ	ບອກ	ໄດ້	ວ່າມີການສັ່ນສະເທືອນຫຼາຍ	ຫຼື	ໜ້ອຍ.

•		ຄັດເລືອກທີ່ຕັ້ງເຮືອນຂອງທ່ານທີ່ປອດໄພ,	 	 ຫຼີກລ້ຽງການປຸກສ້າງ	 ເຮືອນໃສ່ດິນຄ້ອຍ	
ຊັນທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ	 ຫຼື	 ຕາມທີ່ຕັ້ງທ່ີນ້ຳຊຶມ,	 ຫິມະຖະລົ່ມ	 ຫຼື	 ນ້ຳຖ້ວມລົ້ນ	 ຈາກຄື້ນສຸນາມິ,	
ຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ	ຫຼື	ເຂື່ອນແຕກພັງ.

•		ຫຼີກລ້ຽງການປຸກສ້າງເຮືອນໃສ່ຈຸດເທິງ	ຫຼື	ຢູ່ໃນໄລຍະ	15	ແມັດ	ຈາກບ່ອນທີ່ຮູ້ວ່າມີຮອຍ
ແຕກແຫງຂອງຈຸດແຜ່ນດີນໄຫວ.	

ສ້າງ	ແລະ	ສ້ອມແປງ					ເຮື
ອນຂອ ງ ທ່ ານ ໂດຍຄ ຳນື
ງ ເ ຖິ ງ ຄ ວ າ ມ ສ່ ຽ ງ ຈ າ ກ	
ແຜ່ນດິນໄຫວ

•		ການເໜັງຕີງຂອງເຮືອນໃນເວລາເກີດແຜ່ນດິນໄຫວແມ່ນຂຶ້ນກັບຖານທີ່ຕັ້ງ,	 ຮູບ	 ຮ່າງ,	
ການອອກແບບລະບົບໂຄງສ້າງ,	 ອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ,	 ແລະ	 ລະບຽບໃນ	 ການກໍ່ສ້າງ.		
ດີທີ່ສຸດເຮືອນຕ້ອງມີຄວາມແຂງແຮງ	ແລະ	ມີຄວາມຢືດຢຸ່ນ	ເພື່ອບໍ່ໃຫ້	ມີການເປ່ເພເມື່ອມີ
ການສັ່ນສະເທືອນຈາກແຜ່ນດີນໄຫວ.

•		ປະຕິບັດຕາມບັນດາຫຼັກການການກໍ່ສ້າງທີ່ຕ້ານທານກັບແຜ່ນດິນໄຫວ.
•		ປະຕິບັດກົດລະບຽບການກໍ່ສ້າງອາຄານຢ່າງເຂ້ັມຫງວດໃນພ້ືນທ່ີທ່ີມີຄວາມສ່ຽງຕ່ໍແຜ່ນດິນ
ໄຫວ.

•		ຄັດເລືອກເອົາສະຖານທີ່ຕັ້ງທີ່ເໝາະສົມຕາມໂຄງສ້າງຂອງດິນ,	 ສະພາບດິນ	 ແລະ	
ປະເພດການກໍ່ສ້າງ.
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•  ຄັດເລືອກເອົາຊົງເຮືອນ 4 ຫຼ່ຽມແບບງ່າຍໆ (ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນ ຊົງ 4 ແຈສາກ).
•  ຮັບປະກັນວ່າພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງລະບົບ ໂຄງສ້າງ (ເຊັ່ນ: ເສົາ, ຄານ, ຂື່, ຂ້າວ 

ແລະ ຝາເຮືອນ) ຕິດຕໍ່ກັນຢ່າງສະເໝີເປັນຢ່າງດີ.
•  ນຳໃຊ້ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ເໝາະສົມທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ.
•  ປ້ອງກັນເຮືອນຂອງຕົນຈາກຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນນ້ຳ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ.
•  ກວດສອບຄືນຄວາມປອດໄພຂອງອາຄານເຮືອນຂອງທ່ານເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.  

ສ້ອມແປງ ແລະ ກອບກູ້ 
ຊີວິດ

•  ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນເຈົ້າຂອງເຮືອນ ຫຼື ຜູ້ເຊົ່າເຮືອນກໍຕາມ, ມີຫຼາຍສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດ 
ເຮັດໄດ້ເພ່ືອປັບປຸງໂຄງສ້າງຂອງເຮືອນໃຫ້ດີຂ້ຶນ.ບ່ໍວ່າສ່ິງໃດກໍຕາມທ່ີທ່ານສາ ມາດ 
ເຮັດເພ່ືອເສີມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງເຮືອນກໍລ້ວນແຕ່ເປັນການຫລຸດຜ່ອນ 
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍ ແລະ ການໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.

•  ບ່ອນໃດທີ່ເປັນໄປໄດ້, ຈົ່ງປຶກສາກັບນັກວິສະວະກອນທີ່ມີຄຸນນະວຸດ ຫຼື ເປັນມືອາ 
ຊີບທີ່ມີຄວາມຊຳນານເພື່ອຊ່ວຍຊອກຫາຈຸດອ່ອນຂອງອາຄານ, ເຮືອນຂອງຕົນ 
ແລະ ສ້ອມແປງຄືນ.  
ກວດກາເບິ່ງດັ່ງນີ້:
 - ຖານທີ່ຕັ້ງຖືກຕ້ອງ.
 - ຝາ ບໍ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນ.
 - ເສົາ ແລະ ຄານບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງກັນ.
 - ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຄອນກຣີດ.
 - ໄມ້ໂດກ.
 - ທໍ່ຊຸດໂຊມບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ.
 - ຊ່ອງຫວ່າງຄານ ແລະ ເສົາຂອງອາຄານມີການຄໍ້າຊູກັນຢ່າງແໜ້ນໜາ.
 - ກວດກາເບ່ິງວ່າມີການດັດແປງຫືຼແກ້ໄຂອາຄານທ່ີອາດຈະມີຜົນກະທົບໃນ

ທິດ ທາງລົບຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງໂຄງສ້າງ.
 - ສ້ອມແປງຄືນແມ່ນການສ້ອມແປງຄືນແມ່ນການບູລະນະໃໝ່ພຽງເລັກນ້ອຍ 

ກໍຈະມີປະສິດຕິຜົນຕໍ່ການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໂຄງສ້າງທັງໝົດພັງທະລາຍລົງ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ ຊີວິດມີຄວາມປອດໄພ.

ໃນເວລາປັບປຸງຄືນໃໝ່, 
ສ້ອມແປງໂຄງສ້າງຂອງ 
ເ ຮື ອ ນ ຂ ອ ງ ທ່ າ ນ ໃ ຫ້ ມີ  
ຄວາມທົນທານຕ່ໍແຜ່ນ 
ດິນໄຫວ

•  ດຳເນີນການປັບປຸງ ໂດຍປະຕິບັດຕາມລະບຽບການປຸກສ້າງຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ໃນ 
ການກໍ່ສ້າງດ້ວຍ ນັກວີຊາວະກອນທີ່ມີຄວາມຊໍານານ.

•  ຖ້າຫາກວ່າທ່ານປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງ, ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ ບໍ່ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ສ່ວນໃດ 
ກໍຕາມທີ່ຮັບນ້ຳໜັກເກີນ (ເຊັ່ນ: ເສົາ, ຄານ, ຂື່, ຂ້າວ ແລະ ຝາເຮືອນ). 
ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງເຮືອນ ອ່ອນແອລົງ ແລະ ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ທຸກຄົນໃນ
ອາຄານເຮືອນ.     
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ໄພແຜ່ນດີນໄຫວ: ການກຽມພ້ອມເພື່ອຕອບໂຕ້: ການສ້າງທັກສະ

ຂໍ້ມູນສຳຄັນ ຂໍ້ມູນລະອຽດສະເພາະແຕ່ລະກໍລະນີ

ຝຶກຊ້ອມເຫດການໜີຈາກແ
ຜ່ນດີໄຫວຢູ່ໃນສະຖານທ່ີຕ່
າງໆ

•		ຮ່ວມກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນກໍານົດຈຸດທ່ີມີຄວາມສ່ຽງສູງສຸດຕ່ໍເຫດ	
ການແຜ່ນດິນໄຫວໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ.

•		ປຸກເຮືອນໃສ່ພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມແຂງແກ່ນ	(	ຫຼື	ເວົ້າໄດ້ວ່າ:	ໃສ່ບ່ອນທີ່ມີດ່ານຫີນແຂງໃນພື້ນ
ທີ່ເລິກ	ແລະ	ບໍ່ມີຮອຍແຕກແຫງຂອງດິນ).

•		ຫຼີກລ່ຽງໄພອັນຕະລາຍໃກ້ຕົວໂດຍການອອກໄປຢູ່ສະຖານທີ່ເປົ່າຫວ່າງຂອງຕຶກ	 ອາຄານ,	
ຊື່ງບໍ່ສາມາດກີດກັ້ນຜູ້ອື່ນໃນເວລາມີການສັ່ນສະເທືອນຂອງເຫດການ	ແຜ່ນດິນໄຫວ.

•		ຄັດເລືອກທີ່ຕັ້ງເຮືອນຂອງທ່ານໃນບ່ອນທີ່ປອດໄພ,	 ຫຼີກລ້ຽງການປຸກສ້າງເຮືອນໃສ່ດິນ	
ຄ້ອຍຊັນທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ	ຫຼື	ຕາມທີ່ຕ້ັງທີ່ນ້ຳຊຶມ,	ຫິມະຖະລົ່ມ	ຫຼື	ນ້ຳຖ້ວມລົ້ນ	ຈາກຄື້ນສຸນາມິ,	
ຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ	ຫຼື	ເຂື່ອນແຕກພັງ.

•		ຫຼີກລ້ຽງການປຸກສ້າງເຮືອນໃສ່ຈຸດເທິງ	ຫລື	ຢູ່ໃນໄລຍະ	15	ແມັດ	ຈາກບ່ອນທີ່ຮູ້ວ່າມີຮອຍ	
ແຕກແຫງຂອງຈຸດແຜ່ນດີນໄຫວ.	

ປະຕິບັດການຢ່າງຮີບ
ດ່ວນ

•  ເຊ່ືອໝ້ັນຕ່ໍສະຕິຄວາມຮູ້ສຶກ-ຈິດໃຕ້ສຳນຶກຂອງຕົນວ່າມີການສ່ັນສະເທືອນ
ຈາກແຜ່ນດິນໄຫວໃນຄັ້ງທໍາອິດ. ອອກຫ່າງຈາກປ່ອງຢ້ຽມ, ແກ້ວແວ່ນ ແລະ 
ຝາດ້ານນອກ ແລະ ສິ່ງຂອງໃຫຍ່ບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ໜັກ

•  ຖ້າຫາກວ່າເກີິດມີໄຟໄໝ້ຕ້ອງດັບໄຟທີ່ໄໝ້ໃຫ້ໝົດ
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ແຜນດິນໄຫວການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

•  ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຢູ່ໃກ້ປະຕູ, ຈົ່ງເປີດໄວ້ນ້ອຍໜຶ່ງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ເມື່ອມັນຜິດຮູບ 
ຊົງປະຕູຈະບໍ່ປິດຕາຍ.

•  ຢຸດ, ໝູບລົງ, ຈັບແໜ້ນ ແລະ ປົກຄຸມຕົນເອງ.

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຢູ່ໃນ
ເຮືອນ, ໃຫ້ນັ່ງຄຸເຂົ່າລົງ,
ເອົາມືໂອບຫົວ ແລະ ຄໍ,
ແລະ ປົກຄຸມຮ່າງກາຍ

• ນັ່ງຂຸເຂົ່າລົງ ແລະ ຫຍໍ້ຕົວໃຫ້ນ້ອຍລົງ,  ຄຸມຫົວ ແລະ  ຄໍ, ແລະ ຮັກສາໃບໜ້າຂອງ 
ຕົນເອງໄວ້. ຈັບສິ່ງທີ່ຄຸມຕົນເອງໄວ້ແໜ້ນ ຫຼື ຖືມັນເຄື່ອນຍ້າຍໄປນຳ, ຈົນກວ່າ 
ການສັ່ນສະເທືອນຢຸດຕິລົງ, ຢ່າພະຍາຍາມແລ່ນ.

• “ໝູບລົງ, ປົກຄຸມຕົນເອງ ແລະ ຈັບແໜ້ນ. ປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກການໄດ້ຮັບບາດ 
ເຈັບໂດຍສະເພາະແມ່ນປ້ອງກັນຫົວ ແລະ ຄໍຫົດຕົວ, ແຂນ ແລະ ຂາເຂົ້າໃຫ້ 
ນ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ຄານໄປບ່ອນທີ່ປອດໄພ.

• ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຢູ່ໃກ້ໂຕະທີມີຄວາມແໜ້ນໜາໃຫ້ເເຂ້ົາໄປຫລົບຢູ່ກ້ອງໂຕະ. 
ມືໜຶ່ງຈັບຂາໂຕະໄວ້ແໜ້ນ ແລະ ອີກມືໜຶ່ງປ້ອງກັນຕາຂອງຕົນໄວ້.

• ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຢູ່ເທິງຕຽງ ໃຫ້ເອົາໝອນປ້ອງກັນຫົວຂອງຕົນໄວ.້ 
• ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຢູ່ໃກ້ໂຊຟາ, ໝູບລົງໃກ້ມັນ, ໃຊ້ໝອນອີງປ້ອງກັນຫົວ ແລະ 

ຄໍຂອງຕົນ.
• ຖ້າຫາກວ່າທ່ານນັ່ງໃນໂຮງຮູບເງົາ ຫຼື ເດີ່ນກິລາ, ກອດເອິກຕົນເອງ ແລະ ປ້ອງ 

ກັນຫົວ ແລະ ຄໍຂອງຕົນ.
• ຖ້າຫາກວ່າທ່ານນັ່ງ ຢູ່ລໍ້ເຄື່ອນ,  ລ໋ອກມັນໄວ້.  ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດໝູບລົງ, 

ປ້ອງກັນຫົວຂອງຕົນໄວ້ດ້ວຍແຂນທັງສອງຂ້າງ.
• ຖ້າຫາກວ່າທ່ານ ບໍ່ສາມາດໝູບລົງພື້ນ, ຢຸດຢູ່ບ່ອນເກົ່າ, ກອດແຂນຕົນເອງໄວ.້
• ຢູ່ໃນເຮືອນຈົນກວ່າການສັ່ນສະເທືອນຢຸດລົງ ແລະ ທ່ານແນ່ໃຈວ່າມັນປອດໄພ 

ແລ້ວ.           

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຢູ່ໃນ
ເຮືອນຊັ້ນລຸ່ມ, ມີຫຼັງຄາ
ທີ່ໜັກ, ຈົ່ງອອກຈາກ
ບ່ອນນັ້ນຢ່າງຮີບດ່ວນ

•  ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຢູ່ໃນເຮືອນ,ຢູ່ຊັ້ນລຸ່ມຂອງເຮືອນທີ່ມີຫຼັງຄາເຮືອນໜັກ ແລະ ຖ້າ 
ຫາກວ່າທ່ານສາມາດອອກໄປນອກຫາບ່ອນໂລ່ງກວ້າງ, ຈົ່ງອອກໄປຢ່າງ ຮີບດ່ວນ 
ແລະ ລະມັດລະວັງເມືອຮູ້ສຶກວ່າມີການສັ່ນສະເທືອນໃຫ້ໝູບຕົວລົງເອົາມືກັ້ນຫົວ, 
ຄໍໄວ້ ແລະ ຫຍັບອອກຈາກອາຄານສູງ ຫຼືື ສີ່ງທີ່ຢູ່ສູງກ່ວາຫົວຂອງທ່ານທີ່ອາດຈະ
ເປັນອັນຕະລາຍໄດ້. 

•  ໝາຍເຫດ: ຍົກເວັ້ນຖ້າຫາກເຮົາຢູ່ໃນເຮືອນທີມີຫລັງຄາເບົາ ແລະ ແຂງແຮງໃຫ້ 
ຢູ່ໃນເຮືອນ.

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຢູ່ນອກ
ເຮືອນ, ຈົ່ງຊອກຫາບ່ອນ
ໂລ່ງ, ນັ່ງຄຸເຂົ່າລົງເພື່ອ
ບໍ່ໃຫ້ລົ້ມ

•  ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຢູ່ນອກເຮືອນ,ຊອກຫາບ່ອນໂລ່ງບ່ໍໃຫ້ມີຫັຍງເທິງຫົວທ່ີມີຄວາມ
ອັນຕະລາຍເຊັ່ນ: ອາຄານ, ຕົ້ນໄມ, ເສົາດອກໄຟແຄມທາງ, ສາຍໄຟຟ້າ, ປ້າຍ 
ສັນຍານແຄມທາງ, ສະພານລອຍ, ທາງລອດພື້ນ ຫຼື ທໍ່ສົ່ງອາຍແກັສເທິງ ໜ້າດິນ.  
ໝູບລົງພື້ນ ແລະ ຢຸດຢູ່ບ່ອນນັ້ນຈົນກວ່າການສັ່ນສະເທືອນຢຸດລົງ. ຢູ່ນອກເຮືອນ 
ແລະ ຢູ່ບ່ອນທີ່ຫ່າງຈາກຄວາມອັນຕະລາຍ.     



ແຜນດິນໄຫວ
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ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຢູ່ໃນອາ
ຄານຫຼາຍຊັ້ນ, ຈົ່ງລະວັງ
ຕົວ ທັງໃນເວລາພວມສັ່ນ
ໄຫວ ແລະ ຫຼັງການສັ່ນສະ
ເທືອນ

•  ພາຍຫຼັງການສັ່ນສະເທືອນຢຸດລົງ, ກ່ອນຈະອອກຈາກອາຄານໃຫ້ກວດເບິ່ງຂັ້ນໃດ 
ແລະ ຂັ້ນໃດໜີໄຟກ່ອນເພື່ອຄວາມປອດໄພ.

•  ຢ່າໃຊ້ ລິຟ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນກໍລະນີໃດກໍຕາມ.  

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຢູ່ໃນລົດ, 
ຂັ ບ ໄ ປ ບ່ ອ ນ ໂ ລ່ ງ ແ ຈ້ ງ 
ແລ້ວຈອດລົດ

•  ຢຸດລົດຢູ່ບ່ອນທີ່ປອດໄພ.  ຢູ່ໃນລົດຈົນກວ່າການສັ່ນສະເທືອນຢຸດລົງ.  ຫຼີກລ້ຽງ 
ຂົວ, ຕົ້ນໄມ, ເສົາດອກໄຟແຄມທາງ, ສາຍໄຟຟ້າ, ປ້າຍສັນຍານແຄມທາງ, ສະ 
ພານລອຍ, ທາງລອດພື້ນ, ທາງລອດພູ ຫຼື ຄວາມອັນຕະລາຍ ລະດັບພື້ນດິນ.

•  ເມື່ອການສັ່ນສະເທືອນຢຸດລົງ, ຂັບລົດໄປຕໍ່ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ.  ຫຼີກລ້ຽງຂົວ, 
ທາງຍົກລະດັບ, ທາງຄ້ອຍຊັນ ແລະ ທາງລອດພູທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ
ຍ້ອນແຮງສັ່ນສະເທືອນ.        

ຫຼັງຈາກການສັ່ນສະ
ເທືອນທີ່ຮຸນແຮງຢຸດແລ້ວ,
 ຈົ່ງຄໍານື່ງວ່າຈະມີການ
ສັ່ນສະເທືອນຂະໜາດ
ນ້ອຍຕາມມາ

•  ການສັ່ນສະເທືອນຕາມມາ (aftershocks) ມັກເກີດຂ້ຶນພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວ 
ໂມງທຳອິດ ຫຼື ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຕໍ່ມາແຕ່ຈະຫລຸດຜ່ອນຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ 
ລົງເທື່ອລະໜ້ອຍ.   ແຕ່ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການສັ່ນໄຫວຕາມມາອາດເຮັດໃຫ້ເກີດ
ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ອາຄານ ຫຼື ພັງທະລາຍລົງມາກໍໄດ້.

•  ສຳລັບການສ່ັນສະເທືອນຕາມມາພາຍຫລັງແຜ່ນດິນໄຫວທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດຄືກັນ
ກັບຕອນແຜນດີນໄຫວ. 

ຫຼັງຈາກແຜ່ນດີນໄຫວທີ່
ມີການສັ່ນສະເທືອນຢ່າງ
ຮຸນແຮງຢຸດລົງແລ້ວ, ຖ້າ
ຫາກວ່າທ່ານຢູ່ໃນເຮືອນ
ໃຫ້ເຄື່ອນຍ້າຍຢ່າງລະ
ມັດລະວັງອອກຈາກອາ
ຄານ 

• ໃສ່ເກີບທີ່ມີຄວາມທົນທານກ່ອນທ່ານຈະເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາ.  ຖ້າຫາກວ່າມືດ, 
ຈົ່ງໃຊ້ໄຟສາຍ/ໄຟສັນຍານທີ່  ເຄື່ອນຍ້າຍໄປຫາຈຸດ ນັດພົບທີ່ໄດ້ ກຳນົດໄວ້ກ່ອນ 
ແລ້ວອາດຈະຢູ່ໃນເຮືອນ ຫຼື ນອກເຮືອນ, ຫ່າງຈາກເຮືອນ. ຈົ່ງຈົດຈຳທຸກບ່ອນ 
ທີ່ມີຄວາມເສຍຫາຍໃນຄະນະ ທີ່ທ່ານກຳລັງເຄື່ອນຍ້າຍໄປ.

• ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຮູ້ສຶກວ່າ ມີການສັ່ນສະເທືອນຢ່າງແຮງ,   ຈົ່ງເຄື່ອນຍ້າຍອອກ 
ຈາກອາຄານໄປໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທ່ີເປັນມາດຕະຖານການຍົກ 
ຍ້າຍອອກໄປ, ຢ່າແລ່ນ, ຢ່າປາກເວົ້າ, ຢ່າຍູ້. ຊ່ວຍຜູ້ອື່ນໃຫ້ອອກຈາກອາຄານ

• ເອົາເຄື່ອງທີ່ຈໍາເປັນຂອງຕົນອອກໄປນໍາໃນເວາລາທີ່ອອກຈາກອາຄານ.
• ອາຄານຂອງສາທາລະນະ ຫຼື ຂອງສ່ວນຕົວ ຕ້ອງມີແຜນສຸກເສີນຂອງຕົນ, 

ແລະ ຄະນະຜູ້ຈັດໃຫ້ບໍລິການຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ໝົດທຸກຄົນຊາບວ່າຄວນຈະ
ຍົກຍ້າຍອອກໄປ ຫຼື ບໍ ຖ້າຫາກວ່າການກວດກາດ້ວຍການເຫັນຕົວຈິງ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີສັນຍານ ຄວາມເສຍຫາຍປານກາງ ຫຼື ຮ້າຍແຮງ, 
ຕ້ອງຍົກຍ້າຍອອກໄປຈາກອາຄານ, ແລະ ບໍ່ຄວນກັບເຂົ້າມາຄືນຈົນກວ່າໄດ້ມີກ
ານກວດກາໂດຍນັກວິສະວະກອນທີ່ມີຄຸນນະວຸດ.
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ດັບໄຟທີກໍາລັງລຸກໄໝ້ 
•  ໄຟໄໝ້ແມ່ນໄພອັນຕະລາຍທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນທີ່ສຸດ ພາຍຫຼັງເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ.ໃນ 

ເຂດທີ່ມີສິ່ງກໍ່ສ້າງດ້ວຍໄມ້, ທໍ່ສົ່ງອາຍແກ໊ສສາມາດເປັນສາເຫດເຮັດເກີດຄວາມ 
ເສຍຫາຍຫລາຍກວ່າແຜ່ນດີນໄຫວອີກ.ຈົ່ງກວດກາເບ່ິງແປວໄຟຂະໜາດນ້ອຍ 
ແລະ ດັບທຸກໄຟທີ່ທ່ານພົບເຫັນ. 

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຢູ່ເຂດ
ພູດອຍ ຈົ່ງມີສະຕິລະ
ວັງຕົວ

•  ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຢູ່ເຂດພູດອຍ ຫຼື ໃກ້ດິນລາດຊັນ ຫຼື ໃກ້ໜ້າຜາ, ຈົ່ງມີສະຕິລະວັງ 
ຕົວດັ່ງນີ້: ກ້ອນຫີນ ແລະ ຊາກຫັກພັງຕ່າງໆຈະຕົກລົງມາ.

•  ສຽງແປກປະລາດ ເຊັ່ນ: ຕົ້ນໄມ້ຈີກຂາດ.
•  ລະດັບນ້ຳໃນຫ້ວຍນ້ຳເພີ່ມຂື້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງຢາງກະທັນຫັນ.
•  ເຄື່ອນໄຟຟ້າ, ເຄື່ອນກັ້ນນ້ຳ, ຫຼື ຄູຄັນນາ ໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີທ່າອ່ຽງວ່າຈະເກີດຄວາມ

ເສຍຫາຍ ຫຼື ຖືກທຳລາຍ.
•  ເປີດວິທະຍຸຂອງທ່ານໃສ່ຄ່ືນລະບົບການເຕືອນໄພ/ພະຍາກອນອາກາດໄວ້ແຕ່ຫົວ 

ທີ.
•  ຈົ່ງມີສະຕິລະວັງຕົວຕໍ່ດິນເຈື່ອນຊື່ງເກີດຈາກແຜ່ນດິນໄຫວ, ຊື່ງອາດຈະປິດກັ້ນ 

ຫ້ວຍນ້ຳ ຫຼື ເປັນສາເຫດຂອງການຖະລັກລົ້ນຂອງນ້ຳໃນບຶງໜອງ.  ພາຍຫຼັງຫຼາຍ 
ອາທິດຈາກແຜ່ນດິນໄຫວແລ້ວນ້ຳທີ່ຖືກປິດກັ້ນສາມາດຊຸລົງມາເຮັດໃຫ້ເກີດ   ອັນ
ຕະລາຍຈາກນ້ຳຖ້ວມຢູ່ເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳ.

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຢູ່ເຂດ
ຄ້ອຍຊັນທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ ຫຼື 
ໃກ້ໜ້າຜາ, ຫຼື ວ່າເປັນ
ເຂດດິນເຊາະເຈື່ອນ ຫຼື 
ເຂດເຕືອນໄພນ້ຳຖ້ວມ 
ໃຫ້ອອກຈາກບ່ອນນັ້ນ
ໄປ ເພື່ອຄວາມປອດ
ໄພ

•  ຈົ່ງຕິດຕາມຟັງການເຕືອນໄພດິນເຈື່ອນ ຫຼື ນ້ຳຖ້ວມ.
•  ທ່ານສາມາດຕັດສີນໃຈທ່ີຈະອອກຈາກເຂດທ່ີມີຄວາມອັນຕະລາຍຖ້າຫາກວ່າມີ 

ຄວາມປອດໄພຕໍ່ຊີວິດຂອງທ່ານ.
•  ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນການເຕືອນໄພໃຫ້ຍົກຍ້າຍອອກທັນທ.ີ
•  ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນການເຕືອນໄພດິນເຈື່ອນ ແລະ ຝົນຕົກໜັກ, ຈົ່ງຍົກຍ້າຍອອກ

ໄປຫາບ່ອນທີ່ປອດໄພທັນທ.ີ  
•  ເຝົ້າລະວັງນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ຈົ່ງມີສະຕິລະວັງຕົວ ໃນເວລາຂັບລົດໃກ້ແຄມນ້ຳ ຫຼື ເປັນ 

ທາງລຽບຕາມສາຍນ້ຳ. 
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ດິນເຈື່ອນແມ່ນໝາຍເຖິງການເຄື່ອນ ຍ້າຍຂອງດິນ 
ແລະຫີນຕ່າງໆ ເປັນຈໍານວນ ຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ການຕົກຂອງກ້ອນ 
ຫີນ,ການຕົກ ຂອງຊາກຫັກພັງທີ່ຕົກຈາກຜາ, ບ່ອນຄ້ອຍ 
ຊັນທີ່ເລິກ ຫຼື ຕື້ນ.  

ກ ານ ເກີ ດ ດິນ ເຈື່ ອນແມ່ນມີ ປັ ດ ໄຈ ຫຼ າຍ  ຢ່ າ ງ 
ເຊັ່ນ: ຈາກຝົນຕົກໜັກ, ແຜ່ນດິນໄຫວ, ພູໄຟລະເບີດ, 
ຄວາມດັນຂອງນໍ້າໃຕ້ດິນ, ການເຊາະເຈື່ອນຂອງ ນ້ຳ, ດິນຢູ່  
ບ່ອນຄ້ອຍຊັນບໍ່ມີຄວາມໝ້ັນຄົງຍ້ອນການຕັດໄມ້ທໍາລາຍ
ປ່າ.

....................................................................................................................................................
ການໄຫຼຂອງຊາກຫັກພັງ ຫຼື ການໄຫຼ ຂອງຂີ້ 

ຕົມແມ່ນການເຄື່ອນຍ້າຍຢ່າງວ່ອງໄວ ຂອງຂີ້ຕົມ, ດິນ, 
ກ້ອນຫີນ, ນໍ້າ ແລະ ອາກາດ ທີ່ເຄື່ອນລົງມາຈາກຜາ ຫຼື 
ບ່ອນທີ່ຄ່ອຍຊັນ.  ເສດຊາກທີ່ຕົກລົງມາຈາກບ່ອນທີ່ 
ຄ້ອຍຊັນອາດມີຄວາມໄວເຖິງ 160 ກິໂລແມັດ/ຊົ່ວໂມງ.  
ຄວາມໄວນັ້ນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມອັນຕະລາຍແກ່ຊີວິດ ແລະ 
ຊັບສິນຂອງຄົນເຮົາ.

ດິນເຈື່ອນ ແລະ ການໄຫຼຂອງສິງຫັກພັງ
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ດີນເຈືີ່ອນ: ຄວາມສາມາດໃນການຕອບໂຕ້: ການສ້າງທັກສະ

ຂໍ້ມູນສຳຄັນ ຂໍ້ມູນລະອຽດສະເພາະແຕ່ລະກໍລະນີ

ປະຕິບັດຕາມມາດຕະ
ການການປ້ອງກັນໃນໄລ 
ຍະເວລາມີຄວາມສ່ຽງສູງ 

•  ຕັນປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມ.
•  ເອົາກະສອບຊາຍຕັນເພື່ອໃຫ້ນໍ້າປ່ຽນທິດທາງ.

ມີສະຕິລະວັງຕົວ ແລະ 
ຕິດຕາມຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ
ຕະຫຼອດເວລາໃນໄລຍະ
ຝົນຕົກໜັກ

•  ຕິດຕາມຝົນຕົກ.
•  ຟັງວິທະຍຸ ຫຼືື ຂ່າວສານຕ່າງໆເພື່ອຮູ້ການເຕືອນໄພກ່ຽວກັບຝົນຕົກໜັກ.
•  ລະວັງສີ່ງທີ່ມີສຽງ ແລະ ລັກສະນະທ່ີຜິດແປກ.

ໃນຂະນະທີ່ມີດິນເຈື່ອນ: 
ຄອຍຟັງ ແລະ ມີສະຕິລະ
ວັງຕົວ ຕໍ່ໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກ
ພາຍໃນ

•  ສຽງຄ່ອຍໆດັ່ງຂຶ້ນ ແລະ ດັງແຮງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
•  ໜ້າຄ້ອຍທ່ີຊັນລົງທິດດຽວ ແລະ ມີການເຄື່ອນຕົວຕາມທິດທາງພື້ນຕິນຂອງທ່ານ.
•  ຕົ້ນໄມ້ຫັກ ຫຼື ລົ້ມທັບໃສ່ກັນ.
•  ຂີ້ເຫຍື່ອ ແລະ ຂີ້ຕົມທ່ີໄຫຼປົນກັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດດິນເຊາະເຈື່ອກວ້າງຂວາງ.
•  ການເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼືື ຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາຂອງການໄຫລຂອງນໍ້າ ຫຼືື ມີການປ່ຽນແປງຈາກ

ນໍ້າໃສເປັນນໍ້າຂຸ່ນ.
•  ມີສະຕິຮັບຮູ້ວ່າການສັ່ນໄກວຂອງແຜ່ນດິນໄຫວທ່ີຮຸນແຮງສາມາດພາໃຫ້ເກີດ ຫຼືື 

ເພີ່ມຄວາມຮຸນແຮງໃຫ້ມີດິນເສາະເຈື່ອນ.
•  ເອົາໃຈໃສ່ໃນລະຫວ່າງທ່ີຂະນະຂັບລົດໃຫ້ຕິດຕາມເບີ່ງຫົນທາງທ່ີອາດແຕກ ແຫງ, 

ມີຂີ້ຕົມ ແລະ ກ້ອນຫີນທ່ີຈະຕົກລົງມາ.

ໃນຂະນະທີ່ມີດິນເຈື່ອນ:
ຄວນຢູ່ຫ່າງຈາກແລວ
ທາງຂອງດິນເຈື່ອນ

•  ຖ້າຮູ້ ຫຼື  ສົງໃສວ່າຈະມີດິນເສາະເຈື່ອນຫລືກໍາລັງຈະເກີດໃຫ້ຍົກຍ້າຍທັນທີ.
•  ຖ້າສົງໃສວ່າມີອັນຕະລາຍແທ້:
•  ໃຫ້ເອົາຕົວຫລົບໜີ.
•  ບອກເຕືອນຄົນອື່ນ.
•  ລາຍງານຄະນະຮັບຜິດຊອບປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນ.



ດິນເຈື່ອນ
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ໃນຂະນະທີ່ມີດິນເຈື່ອນ:
 ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ສາ
ມາດຍົກຍ້າຍອອກມາ,
ກໍຈົ່ງປ້ອງກັນຕົນເອງ
ກັບທີ່

•  ຖ້າວ່າຢູ່ຂ້າງໃນ:
o ຖ້າວ່າຫລົບຫຼີກບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເຂົ້າໄປຢູ່ບ່ອນທ່ີມີກໍ້າບັງທ່ີແຂງແກ່ນ ແລະ ປ້ອງກັນ 

ຫົວຂອງທ່ານ.
•  ຖ້າວ່າທ່ານຢູ່ຂ້າງນອກ:

o ອອກຈາກບ່ອນທ່ີມີດິນເສາະເຈື່ອນ.
o ໄປຢູ່ບ່ອນສູງທ່ີສຸດທ່ີເປັນໄປໄດ້.
o ແລ່ນໄປຫາທ່ີກ້ໍາບັງທ່ີຢູ່ໃກ້ທ່ີສຸດ ເຊັ່ນ: ບ່ອນທ່ີມີຕົ້ນໄມ້ຫລາຍຕົ້ນ ຫຼື ສີ່ງປຸກ 

ສ້າງ.
•  ຖ້າວ່າທ່ານກໍາລັງຂັບລົດ:

o ບໍ່ໃຫ້ຂັບລົດຜ່ານທາງນໍ້າຖ້ວມ: ລ້ຽວລົດອ້ອມໄປ, ບໍ່ໃຫ້ລົງນໍ້າ.
o ຫຼີກເວັ້ນເຂດຮ່ອມພູທ່ີມີສາຍນໍ້າ ແລະ ເຂດພຶ້ນທ່ີຕໍ່າ.
o ຖ້າວ່າທ່ານຂັບລົດໄປຮອດເຂດທ່ີມີນໍ້າຖ້ວມໃຫ້ລ້ຽວລົດໄປທາງອື່ນ.

•  ຖ້າວ່າລົດຄາຢູ່ທາງໃຫ້ປະລົດ ແລະ ໜີອອກຈາກລົດໄວທີ່ສຸດໄປຢູ່ຈຸດສູງເທົ່າທີ່ເປັ
ນໄປໄດ້.

ພາຍຫຼັງ ດິນເຈື່ອນ: 
ກວດກາເບິ່ງຄວາມອັນ
ຕະລາຍ

•  ອອກຈາກເຂດທ່ີມີດິນເຊາະເຈື່ອນ (ດິນອາດເຊາະ ເຈ່ືອນຕື່ມ)
o ກວດເບິ່ງວ່າມີຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ຖືກກະທົບ, ຖ້າຫາກວ່າມີສັດລ້ຽງຢູ່ໃກ້

ເຂດດິນເຊາະເຈື່ອນທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນທ່ີຕ້ອງເຂົ້າໄປເຂດດັ່ງກ່າວ. ຊີ້ບອກໃຫ້ນັກກູ້
ໄພເຂົ້າໄປຫາເຂດດັ່ງກ່າວ.

•  ຕິດຕາມນໍ້າຖ້ວມ.
o ລາຍງານກ່ຽວກັບການເພພັງຂອງສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກສາທາລະນຸປະ 

ໂພກ ແລະ ອັນຕະລາຍອື່ນໆຕໍ່ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນ.
o ກວດເບິ່ງພື້ນຖານເຮືອນຊານຂອງທ່ານ, ບໍລິເວນອອ້ມເຮືອນຂອງທ່ານວ່າມີ 

ຫຍັງເປ່ເພ



ດິນເຈື່ອນ
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ດີນເຈື່ອນ: ຄວາມສາມາດໃນການຕອບໂຕ້: ເຄື່ອງຂອງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຫາໄວ້

ຂໍ້ມູນສຳຄັນ ຂໍ້ມູນລະອຽດສະເພາະແຕ່ລະກໍລະນີ

ຊອກຫາເຄື່ອງມືເພື່ອປົກ
ປ້ອງເຮືອນຂອງທ່ານ

•  ຫາເຄື່ອງຂອງທີ່ຕ້ອງຫາໄວ້: ຄ້ອນຕີ, ຕະປູ, ແຜ່ນໄມ້ອັດ, ດີນຊາຍ, ຖົງຂີ້ຊາຍ, 
ຊ້ວນ.



ລົມພາຍຸ
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ລົມພະຍຸໄຊໂຄຣນໃນຍາມລະດູຮ້ອນແມ່ນການ 
ເຄື່ອນຕົວຊ້າແຕ່ລົມພາຍຸທີ່ຕາມມາ ແລະ ຮຸນແຮງ ແມ່
ນພະຍຸໝູນມີຄວາມໄວຂອງລົມຢ່າງນ້ອຍ 120-130 
ກິໂລແມັດ/ຊົ່ວໂມງ. ດັ່ງຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ 
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນຄົວເຮືອນພວກມັນມີຈຸດໃຈກາງ 
ທີ່ບໍ່ຮຸນແຮງ ແຕ່ຄວາມຮຸນແຮງແມ່ນຈະຢູ່ໃນວົງນອກ 
ຂອງຈຸດໃຈກາງ ແລະ ຊຶງ ປ ະ ກອບ ມີ ລົມ ພາ ຍຸດັ່ງນີ້:

• ລົມພະຍຸໄຊໂຄຣນເກີດຢູ່ໜ້ານ້ໍາຂອງອາຊີຕາ 
ເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼື ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ.

• ລົມພະຍຸໄຕ້ຝຸ່ນເກີດຢູ່ທະເລອາຊີໃຕ້ ແລະ ທະ 
ເລປາຊີຟິກ.

• ລົມພາຍຸເຮີລີເຄັນເກີດຢູ່ມະຫາສະໝຸດອັດລັງ
ຕິກ ແລະ ອ່າວແມັກຊີໂກ ຫຼືື ທະເລຄາລີບຽນ.

ພະຍຸແຕ່ລະຊະນິດແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນ ແຕ່ ລະ ລະ ດູ 
ການສະ ເພາະຂອງມັນ ແລະ ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຍາວ 
ນານເຖິງ 7 ເດືອນໃນແຕ່ລະປີ.

....................................................................................................................................................

ໄພອັນຕະລາຍທ່ີມາຈາກລົມພາຍຸລະດູຮ້ອນ 
ໄຊໂຄຣນມີຄື: ລົມພັດແຮງ, ສາມາດພັດອາຄານທີ່ເປັນ 
ໂຄງສ້າງບ່ໍແໜ້ນໜາ(ບ່ໍໄດ້ມາດຖານ)ຖືກທໍາລາຍ,ຫັຼງ 
ຄາເຮືອນເພ, ເສົາໄຟຟ້າ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ ຫັກລົ້ມ, 
ຝົນຕົກໜັກ, ພັດນໍ້າເຂົ້າຝ່ັງ ຫຼື ເປັນຟອງນໍ້າຂະໜາດ 
ໃຫຍ່ທີ່ສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ເພີ່ມທະວີ 
ຄວາມຮຸນແຮງຂອງລົມພາຍຸເຮັດໃຫ້ແຄມຝັງຖືກນ້ໍາ 
ຖ້ວມໄດ້ຈາກການໄຫຼຂອງນໍ້າຈືດ ແລະ ນໍ້າທະເລມາ 
ພົບກັນຢູ່ປາກແມ່ນໍ້າ.

ຜົນກະທົບລວມມີການເສຍຊີວິດ(ສ່ວນຫຼາຍ 
ແມ່ນເສຍຊີວິດຈາກນ້ໍາຖ້ວມເປັນຕ້ົນແມ່ນເສຍຊີວິດ 
ຈາກໄຟຟ້າຊ໋ອດ ແລະ ຕຶກອາຄານຖະຫຼົ່ມສິ່ງຂອງ 
ຕ່າງໆທັບລົງມາໃສ່ ແລະ ທໍາລາຍຊັບສິນ ແລະ ໂຄງ 
ລ່າງພື້ນຖານ, ການເຊາະເຈື່ອນ, ຜົນເສຍຫາຍທາງ 
ດ້ານພືດພັນຕົ້ນໄມ້ຢືນຕົ້ນ, ບໍລິເວນພື້ທີ່ມີແຕ່ຂີ້ຕົ້ມ, ຂີ້ 
ຊາຍ, ແລະ ຫີນປົກຫຸ້ມຂາດແຄນທາງດ້ານສະບຽງອາ
ຫານນໍ້າກິນນໍ້າໃຊ້ມີສານພິດປົນເປື້ອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ 
ສູນເສຍສະຖານທີ່ພັກພາອາໄສ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດ 
ຂອງຊຸມຊົນມີຄວາມຍາກລໍາບາກ.

ລົມພາຍຸ
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ລົມພາຍຸລະດູຮ້ອນ: ການປະເມີນ ແລະ ການ້ສາງແຜນ

ຂໍ້ມູນສຳຄັນ ຂໍ້ມູນລະອຽດສະເພາະແຕ່ລະກໍລະນີ

ຮູ້ພື້ນທີ່ຄວາມສ່ຽງຂອງ
ທ່ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລົມ
ພາຍຸໄຊໂຄຼນ,ເຮີຣິເຄນ
ຫຼື ພະຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ

•  ສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທ່ີອາດຈະເກີດຈາກລົມພະຍຸເຂດຮ້ອນທ່ີຮຸນ 
ແຮງອາດເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ທີຢູ່ອາໃສຂອງທ່ານເປັນຕົ້ນແມ່ນພະຍຸໄຊໂຄຣນ, ພະ 
ຍຸເຮີຣິເຄນ ຫຼື ພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ ແລະ ນໍ້າຖ້ວມ.

ວາງແຜນການອົບພະຍົກ: 
ຮູ້ທ່ີຕ້ັງຂອງບ່ອນຫລົບໄພ
,ເສັ້ນທາງໃຊ້ໃນການອົບ 
ພະຍົກ ແລະ ວິທີການຕ່າງ
ທີ່ປອດໄພ 

•  ຖ້າຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກຍ້າຍໃຫ້ປະ ສານກັບໜ່ວຍງານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເພ່ືອຊອກຫາ 
ທາງເລືອກເພື່ອຍົກຍ້າຍອອກ.

•  ຖ້າທ່ານບ່ໍຮູ້ໃຫ້ຖາມທີມງານຕອບໂຕ້ສຸກເສີນໃນທ້ອງຖ່ີນກ່ຽວກັບແຜນການສໍາ 
ລັບປະຊາຊົນຜູ້ທ່ີບໍ່ມີລົດສ່ວນຕົວ ຫຼືື ຜູ້ທ່ີຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືືອ.

•  ໃຫ້ທຸກຄົນໃນຄົວເຮືອນຮູ້ວ່າຈະໄປທາງໃດຖ້າວ່າຕ້ອງໄດ້ລົບໜີຈາກພ້ືນທີ່ອັນຕະ
ລາຍ.
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ລົມ ພາຍຸລະດູ ຮ້ອນ: ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ: ທາງດ້ານສີ່ງປຸກສ້າງ, ວັດຖຸສີ່ງຂອງ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ

ຂໍ້ມູນສຳຄັນ ຂໍ້ມູນລະອຽດສະເພາະແຕ່ລະກໍລະນີ

ກໍ່ສ້າງ ແລະ  ປ້ອງ ກັນ
ເຮືອນຂອງຕົນໂດຍ
ຄຳນຶງເຖິງ ລົມພະຍຸ
ທີ່ຮ້າຍແຮງ

•  ຕິດຕັ້ງສີ່ງກໍາບັງລົມໃສ່ປ່ອງຢ້ຽມ ແລະ ປະຕູເທົ່າທ່ີເປັນໄປໄດ້ເພື່ອປ້ອງກັນຂີ້ 
ເຫຍື່ອທ່ີມານໍາລົມ.

•  ຮັບປະກັນຫລັງຄາມີຄວາມໜາແໜ້ນ ແລະ ຈັບເຂົ້າໂຄງຫລັງຄາເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່
ໃຫ້ຫລັງຄາປິວໄປນໍາລົມ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ຍົກເຕົາໄຟ, ເຄື່ອງຕົ້ນນໍ້າອຸນ ແລະ 
ກະດານ ສະ ວິກ ໄຟຂຶ້ນບ່ອນສູງ.

•  ຕິດຕ້ັງວາວປິດນ້ໍາໄປທາງທິດດຽວໃສ່ເຄ່ືອງສູບນ້ໍາເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ນ້ໍາໄຫຼກັບເຂ້ົາໄປຫາ
ຮ່ອງນໍ້າເສຍ.

•  ສ້າງຫ້ອງໄຕ້ດີນທ່ີປອດໄພເພື່ອປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກລົມພະຍຸໂທນາໂດ.

ກວດກາ ແລະ ສ້ອມແປງ
ຫຼັງຄາເຮືອນຂອງຕົນຢ່າງ
ເປັນ ປະຈໍາໃນແຕ່ລະປີ

•  ກວດກາຫລັງຄາກ່ອນລະດູພະຍຸ ແລະ ສ້ອມແປງ, ເຊັ່ນ ກະເບື້ອງທີ່ ຊຸດໂຊມ. ຫຼັງ 
ຄາທີ່ມີຄວາມສ່ຽງກ່ວາໝູ່ໃນເຮືອນ.

•  ຖ້າແມ່ນຫລັງຄາໄມ້ໃຫ້ມັດແໜ້ນໃສ່ໂຄງເຮືອນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນແກ່ນ.
•  ຖ້າຫລັງຄາທີ່ເຮັດດ້ວຍຫຍ້າ ຫຼືື ເຟືອງໃຫ້ຫາສີ່ງຂອງທີ່ໜັກມາເຕັງໄວ້ ແລະ 

ມັດໃຫ້ແໜ້ນ.
•  ອະນາໄມຂິ້ເຫຍື່ອອອກຈາກຮາງລິນ ແລະ ທໍ່ສົ່ງນໍ້າຝົນ ແລະ ສ້ອມແປງບ່ອນ 

ທີ່ຊຸດໂຊມ
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ຂໍ້ມູນສຳຄັນ ຂໍ້ມູນລະອຽດສະເພາະແຕ່ລະກໍລະນີ

 ຕິດ ຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ຕະຫຼອດເວລາ

•  ຕິດຕາມຂໍ້ມູນພະຍາກອນອາກາດໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ
•  ຖ້າວ່າຖືກແນະນໍາໃຫ້ຍົກຍ້າຍ ຫຼືື ຖ້າວ່າທ່ານຢູ່ໃນສະພາບອັນຕະລາຍໃຫ້ຍົກຍ້າຍ

ອອກຈາກທີ່ນັ້ນທັນທີ.
•  ຕ້ອງເຂົ້າໃຈລະດັບການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ລະດັບເຕື່ອນໄພຂອງການລາຍງານສະ

ພາບທ່ີເປັນການເຕື່ອນ ໄພລ່ວງໜ້າ.
•  ການເຝົ້າລະວັງໝາຍເຖິງອັນຕະລາຍຂອງພະຍຸ ຫຼືື ສະພາບຂອງພະຍຸໃຕ້ຝູ່ນ 

ພາຍໃນ 36 ຊົ່ວໂມງ ຊື່ງແມ່ນໄລຍະທ່ີສາມາດກະກຽມທັນ.
•  ການເຕືອນໄພແມ່ນສະພາບທ່ີຄາດວ່າຈະເກີດພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ.

ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະ
ຫຼອດເວລາ

•  ຟັງວິທະຍຸ ຫລື ຕິດຕາມຂ່າວທາງໂທລະພາບ
•  ໃສ່ເຄື່ອງກໍາບັງພາຍຸ ຫຼືື ສີ່ງປ້ອງກັນຢູ່ຂ້າງນອກຂອງປະຕູ.
•  ມັດເຄື່ອງຢູ່ນອກໃຫ້ແໜ້ນຫລືເອົາສີ່ງຂອງເຂົ້າໃນເຮືອນ.
•  ກະກຽມນໍ້າດ່ືມ, ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງນໍ້າ ແລະ ຖັງນໍ້າພ້ອມດ້ວຍນໍ້າສໍາລັບນໍ້າດືມ,  ປຸງ 

ແຕ່ງ ອາ ຫານດ ນໍ້າໃຊ້.
•  ກະກຽມເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວ ລວມທັງຢາປົວພະຍາດ.
•  ປັບຕູ້ເຢັນໃຫ້ເຢັນທີ່ສຸດແລ້ວປິດຝາຕູ້ເຢັນໄວ້ຮັກສາຄວາມເຢັນດົນ.

ກະກຽມເພື່ອຍົກຍ້າຍ
ອອກໄປ

•  ກວດກາເຄື່ອງອຸປະໂພກສໍາລັບການຍົກຍ້າຍແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍໂດຍເອົາໃສ່ກະ 
ເປົາໄວ້ ເຊັ່ນ: ນ້ໍາ, ອາຫານແຫ້ງ, ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຍາມສຸກເສີນ, ຖ້າຈໍາເປັນໃຫ້ໃສ່ເກີບ 
ໂບກກັນນໍ້າ. ສາກແບກ ເຕິ ລີໂທລະສັບມືຖືໄວ້.

ລົມພາຍຸລະດູຮ້ອນ: ການກຽມພ້ອມເພື່ອຕອບໂຕ້: ການສ້າງທັກສະ



ລົມພາຍຸ

....................................................................................................................................................

   68
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ໃຫ້ຮູ້ວ່າເມືອໃດ
 ຈະຍ້າຍໄປໃສ.  

•  ທ່ານຕ້ອງຍົກຍ້າຍຖ້າວ່າທ່ານຢູ່ແຄມຝັງທະເລ, ຢູ່ເຂດນ້ໍ້າຖ້ວມ, ໃກ້ແມ່ນໍ້າ ຫຼືື ເຂດ 
ທາງນໍ້າໄຫລ.

•  ຖ້າວ່າທ່ານຢູເຮືອນທ່ີບໍ່ຖາວອນ ຫຼື ເຮືອນທ່ີມີໂຄງສ້າງທີ່ບ່ໍແໜ້ນໜາໃຫ້ຍົກຍ້າຍ 
ທັນທີ.

•  ຍົກຍ້າຍຕາມຄໍາສັ່ງຂອງອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນ.
•  ຖ້າທ່ານຢູ່ຕຶກສູງໃຫ້ຍ້າຍລົງມາຢູ່ຊັ້ນ 2 ຫຼືື 3 ເພາະວ່າຢູ່ສູງລົມຈະພັດແຮງກວ່າ.
•  ຍ້າຍໄປຢູ່ທ່ີພັກອາໃສທ່ີໄດ້ກໍານົດໄວ້ຕາມແຜນທ່ີໄດ້ກະກຽມລ່ວງໜ້າ.
•  ໃຫ້ຍົກຍ້າຍຖ້າວ່າທ່ານຮູ້ວ່າຢູ່ໃນສະພາບອັນຕະລາຍ ແຕ່ວ່າບໍ່ໃຫ້ຍົກຍ້າຍໃນຂະ

ນະທ່ີລົມພະຍຸກໍາລັງມາ.

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານ
 ຢູ່ພາຍໃນອາຄານ

•  ໃຫ້ຢູ່ສູງກ່ ວາ ລະ ດັບ ໜ້າດິນຊື່ງ ຄາດວ່ານໍ້າ ຈະຖ້ວມ ຢູ່ໃນເຂດມີປະຊາກອນ 
ຫລາຍຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງລົມຈະເ ພ່ີມຂ້ຶນຕາມລວງສູງຕຶກ ອາ ຄານ. 
ຜົນກະທົບຂອງພະຍຸແມ່ນຮ້າຍ ແຮງຫລາຍ ຢູ່ໃນໄລຍະຊັ້ນທ່ີສິບຂຶ້ນໄປ.

ປິດເຄື່ອງ ໃຊ້ຕ່າງໆ, ຖັງ
ແກັສ ແລະ ປົດສາຍປັກ
ສຽບໄຟຟ້າ
ທຸກປະເພດ

•  ຖ້າວ່າທ່ານໄດ້ຮັບຄໍາສັ່ງ ຫຼືື ມີເວລາພໍກຽມພ້ອມກ່ອນການຍົກຍ້າຍໃຫ້ປິດ 
ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ເຄື່ອງຫຸງຕົ້ມ   ຫຼືື  ຖັງແກດສ໌ສໍາລັບກຳ ເນີດຄວາມຮ້ອນ.  
ປົດປັກສຽບອອກຈາກເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ.



ນໍ້າຖ້ວມ  

....................................................................................................................................................

                         69

ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ໄພນໍ້າຖ້ວມເປັນເຫດການທ່ີມີຜົນກະທົບທ່ີສູງທ່ີສຸດ.
ແຕ່ການທ່ີນໍ້າຖ້ວມໃນແຕ່ລະປີເປັນປະກົດການທາງທໍາມະ 
ຊາດເຮັດໃຫ້ດິນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ແຕ່ມັນ ມີຜົນກະທົບ
ທາງລົບຕໍ່ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຄົນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ
ທີ່ເຊື່ອມສະມັດຕະພາບທີ່ເກີດຂຶ້ ນເລື່ອຍໆ. ການເກີດນໍ້າຖ້ວມ 
ມີສາເຫດທີ່ມາ ຈາກປັດໄຈທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ການກະທໍາ 
ຂອງມະນຸດເຊິ່ງມັນເກີດຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ.

ສາເຫດທີ່ມາຈາກທໍາມະຊາດມີ: ມີຝົນຕົກແຮງ ຫຼື 
ຕົກເປັນເວລາແກ່ຍາວຫຼາຍມື້ຕິດຕໍ່ກັນ, ມີລົມພະຍຸ ແລະ 
ລົມຂະໜາດແຮງ, ການເປື່ອຍຂອງສະໂນ ຫຼື ນໍ້າ ແຂງຢ່າງໄວ
ວາໄຫຼເຊາະເຈື່ອນມີເສດຊາກຫັກພັງໄຫຼໄປນໍາ. 

ສ າ ເຫດ ທ່ີ ເກີ ດຈ າກການກະ ທໍ າຂອງມະນຸ ດ : 
ບໍ່ມີລະບົບລະບາຍນໍ້າທີ່ດີ ຫຼື ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າຄົນ 
ມັກເຮັດໃຫ້ຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ດິນອັດຕັນທາງນໍ້າ 
ເຮັດໃຫ້ນໍ້າໄຫຼບໍ່ສະດວກ, ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ, ບໍ່ມີການ
ຈັດການທີ່ດິນແບບຢືນຍົງໃນຕົວເມືອງມັກມີສິ່ງກໍ່ສ້າງ ແລະ 
ສິ່ງຂອງກີດຂວາງຄອງລະບາຍນໍ້າ ຫຼື ບ່ອນນໍ້າໄຫຼ.

ນໍ້າຖ້ວມແມ່ນມີສອງປະເພດຄື: ນໍ້າຖ້ວມແບບນໍ້າ 
ຍ່ຶງຂຶ້ນຢ່າງຊ້າໆ ແລະ ນໍ້າຄ່ອຍຍຶ່ງຂຶ້ນຫລາຍຊົ່ວໂມງ ຫຼື 
ຫຼາຍວັນຕິດຕໍ່ກັນ) ແລະ ນໍ້າສຸໄຫລຖັ່ງ (ມັນເກີດຂຶ້ນໂດຍ
ບໍ່ມີການເຕື່ອນໄພລ່ວງໜ້າ, ເກີດຂື້ນຢູ່ບ່ອນທີ່ບໍ່ມີຫ້ວຍ ຫຼື 
ຄອງນໍ້າຕາມທຳມະຊາດ.

....................................................................................................................................................

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັກຈະເກີດຂຶ້ນໃນ 6 ຊົ່ວໂມງ ພາຍ 
ຫຼັງຝົນຕົກ ໜັກຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍວັນ ຫຼື ພາຍຫຼັງເຂື່ອນແຕກ 
ຫັກ ຫຼື ຄູກັ້ນນໍ້າແຕກ).

ຈາກສອງປະເພດຂອງໄພນໍ້ າ ຖ້ວມແມ່ນມີລັກ 
ສະນະ ເຮັດໃຫ້ນໍ້າລົ້ນອັ່ງ ເປັນເຫດການທໍາມະຊາດຢູ່ໃນ
ແມ່ນໍ້າແຕ່ ລະບ່ອນ ແລະ ຫ້ວຍຮ່ອງເມື່ອຮ ອງຮັບນໍ້າປະ ລິ 
ມານຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ແລະ ມີການປັບສະ ພາບ ທາງ ທໍ ລະ 
ນີ ຂອງພື້ນທີ່ບ່ອນທີ່ ເຄີຍນໍ້າຖ້ວມ ເຮັດໃຫ້ນໍ້າຖ້ວມ ຫຼື ຮ້າຍ 
ແຮງຍິ່ງກວ່າເກົ່າມັນອາດເຮັດໃຫ້ນໍ້າໄຫຼຊ້າ ຫຼື ໄວ.  ການໄຫຼ 
ຈາກບ່ອນທ່ີສູງ:ນໍ້າທ່ີໄຫຼຈາກບ່ອນທ່ີສູງລົງສູ່ທະເລມັນ 
ຈະຖືກເກັບໄວ້ບ່ອນທີ່ຕໍ່າ ຫຼື ພື້ນທີ່ທີຮາບພຽງ  ເຮັດໃຫ້ເກີດ
ນໍ້າຖ້ວມເປັນບໍລິເວນກວ້າງ.
•  ນໍ້າຖ້ວມແຄມຟັ່ງທະເລ: ນໍ້າຖ້ວມຍ້ອນລະດັບນໍ້າ 

ທະເລເພີ່ມຂຶ້ນ. ສາເຫດເກີດໂດຍລວມດັ່ງມີລະດັບ 
ນໍ້າຂຶ້ນດົນ ຫຼືື ລົມພັດຍູ້ນໍ້າຂ້ຶນຊາຍຝັ່ງທະເລ, ລົມ 
ພະຍຸແຮງຕາມລະບົບດາລາສາດ. 

•  ຄື້ນຊຶນາມິເປັນສາເຫດມາຈາກແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ມະຫາສະ
ໝຸດ.

•  ການຖ້ວມຢູ່ປາກແມ່ນໍ້າລົງສູ່ທະເລ: ສາມາດເກີດຂຶ້ຶ້ນ 
ຍ້ອນລະດັບໜ້ານໍ້າທະເລເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ຫຼື ການຍູ້ດັນ 
ຂອງລົມພາຍຸ.

•  ນໍ້າຖ້ວມຈາກການແຕກຫັກ ຫຼືື ການລະເບີດຂອງ 
ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຫຼື ການແຕກຫັກຂອງຂົ້ວນໍ້າແຂງ (ຫິມມະ).

ນໍ້າຖ້ວມ  
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•  ນໍ້າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງ: ອາດເກີດຂຶ້ນຍ້ອນສາເຫດທີ່ 
ໜ້າດິນຖ ືກປົກຫຸ້ມ (ເຊັ່ນ: ປົກຫຸ້ມດ້ວຍຄອນກຣີດ 
ແລະ ຢາງປູ ທາງ) ຊຶ່ງນໍ້າບໍ່ສາມາດໄຫຼ  
ຊຶມລົງພື້ນໄດ້ສອງຫາຫົກເທົ່າ. ຖະໜົນຢູ່ໃນຕົວເມືອງ 
ສ າ ມ າ ດ ເ ຮັ ດ ໃ ຫ້ ນໍ້ າ ໄ ຫ ລ ລົ ງ ແ ມ່ ນໍ້ າ ໄ ດ້ ໄ ວ ຂ້ຶ ນ . 
ໃນຂະນະທີ່ຫ້ອງໃຕ້ດິນ ແລະ ຫົນທາງ ຫຼືື ອຸມົງ 
ຕ່າງໆຈະເປັນບ່ອນຂັງນໍ້າ.

•  ນໍ້າຖ້ວມແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະໜາດ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ ຂອງ 
ມັນ ນໍ້າສາມາດພັດເອົາກ້ອນຫີນ, ຕົ້ນໄມ້, ລົດ, ຂົວ, 
ເສົາໄຟຟ້າ, ຫົນທາງ ແລະ ເຮືອນຊານ ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

•  ເວລານໍ້າຖ້ວມແຮງລະດັບນໍ້າຖ້ວມອາດຂຶ້ນຮອດ 2 ຫາ 
3 ຊັ້ນຂອງຕຶກອາຄານ, ສູງປະມານ 3–6 ແມັດ, ແລະ 
ອາດເປັນສາເຫດທ່ີ ຈະ ເກີດການຫັກພັງຂອງ  ໂຄງ ສ້າງ-ອ າ 
ຄານທ່ີບໍ່ ແໜ້ນ ໜາຊາກພັກຫັງພັງເພ່ີມຂ້ຶນ ສູງເຮັດໃຫ້ທາງ

ຜ່ານຂອງນໍ້າແຄບເຮັດໃຫ້ນໍ້າຖ້ວມກວ່າລະດັບນໍ້າທີ່ກັ້ນ ໄວ້ 
ປາກນໍ້າຢູ່ທະເລນໍ້າທີ່ຖ້ວມອາດຈະໄຫຼໃນລະດັບ 10-15 
ກິໂລ ແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ສາມາດແຜ່ຂະຫຍາຍໄປໃນວົງກວ້າງ. 

•  ຜົນກະທົບຈາກເຫດການນໍ້ າ ຖ້ວມເຮັດໃຫ້ເກີດການ 
ເສຍຊີວິດບາດເຈັບສູນເສຍຊັບສິນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງ 
ລ່າງທາງສັງຄົມ,  ການເຊາະເຈື່ອນພື້ນດິນບໍ່ມີຄວາມ 
ໝັ້ນຄົງຂາດແຄນອາຫານ ເຮັດໃຫ້ແຫຼ່ງນໍ້າສໍາລັບບໍລິ 
ໂພກປົນເປື້ອນ,  ເປື້ອນເປິະຈາກຂີ້ຕົມ, ຂີ້ຊາຍ. 
ສະຫລຸບແລ້ວ ນໍ້າຖ້ວມສາມາດເຮັດໃຫ້ສູນເສຍທີ່ພັກພາ 
ອາໄສ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ 
ບ້ານເຮືອນຂອງປະຊາຊົນຖືກທໍາລາຍ.
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ນໍ້າຖ້ວມ: ການປະເມີນ ແລະ ສ້າງແຜນ

ຂໍ້ມູນສຳຄັນ ຂໍ້ມູນລະອຽດສະເພາະແຕ່ລະກໍລະນີ

ຕ້ອງຮັບຮູ້ພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມ
ສ່ຽງຕໍ່ໄພນໍ້າຖ້ວມ

•  ຮູ້ທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານ, ແຫຼ່ງນ້ຳ, ບ່ອນກັກເກັບນ້ຳ, ແລະ ສະພາບດີນຟ້າອາກາດຂອງ
ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງໄດ້ດີກ່ວາ.

•  ຖ້າຫາກວ່າມີການແຕ້ມແຜນທ່ີບ່ອນນ້ຳຖ້ວມ,ຈົ່ງຄ້ົນຫາວ່າທ່ານຢູ່ໂຂງເຂດບ່ອນ 
ນ້ຳຖ້ວມ ຫຼື ບໍ່, ແລະ ຮຽນຮູ້ລະດັບຄວາມສູງຂອງທີ່ດິນຂອງຕົນ ແລະ ປຸກສ້າງໂດຍ 
ຄຳນວນ ແລະ ຄະ ນຶງຕາມລະດັບນ້ຳຖ້ວມ.

•  ພິຈາລະນາປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ ເຊັ່ນ ຄາດຄະເນໄລຍະຫ່າງຈາກແມ່ນ້ຳ, ເຂື່ອນກັ້ນ 
ນ້ຳ, ແລະ ຝັ່ງທະເລ, ຝາຍ ຫຼື ຮ່ອງນ້ຳ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂອງຕົວເມືອງ.

•  ມີການສື່ສານກັບເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງທີ່ຢູ່ບ່ອນ ສູງ ຫຼື ບ່ອນ ຕ່ຳ.
•  ກໍານົດເຂດອຸສະຫະກຳ.
•  ອາດຈະສ້າງຄວາມອັນຕະລາຍຈາກອຸປະກອນທີ່ຜະລິດອອກມາ ແລະ ເປັນຄວາມ 

ສ່ຽງຕໍ່ການປົນເປື້ອນໃນໄລຍະນ້ຳຖ້ວມ.

ເກັບຮັກສາເຄືອງຂອງມີ
ຄ່າ ແລະ ເປັນສິ່ງອັນຕະ
ລາຍໃຫ້ສູງກ່ວາລະດັບ
ນ້ຳທີ່ອາດຈະຖ້ວມໄດ້

•  ຮັກສາເອກະສານສຳຄັນ, ອຸປະກອນ, ພາຫະນະ, ສະບຽງອາຫານ ແລະ ສິ່ງຂອງ 
ມີຄ່າອື່ນໆໄວ້ຢູ່ເໜືອລະດັບທີ່ຄາດຄະເນວ່ານ້ຳຈະຖ້ວມເຖິງ, ນຳໃຊ້ຫີບ ຫຼື ກ່ອງ 
ໃສ່ເຄື່ອງແບບກັນນ້ຳໄດ້, ໄວ້ບ່ອນໃດທີ່ປອດໄພເກັບມ້ຽນ ທາດເຄມີທີ່ມີຄວາມອັນ 
ຕະລາຍໄວ້ບ່ອນສູງ ເໜືອລະດັບທີ່ຄາດຄະເນວ່ານ້ຳຖ້ວມເຖິງ.

ພິຈາລະນາການເຄື່ອນ
ຍ້າຍ ຫຼື ຫລຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະ
ກັບສະພາບຕົວຈີງ.

•  ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຢູ່ເຂດທີ່ມີທ່າອ່ຽງວ່າຈະມີນ້ຳຖ້ວມເລື້ອຍໆ ຫຼື ນ້ຳຖ້ວມຮ້າຍແຮງ, 
ຈົ່ງພິຈາລະນາເຖິງການຍົກຍ້າຍ ໄປ ຢູ່ບ່ອນໃໝ່.
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ນໍ້າຖ້ວມ: ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ: ທາງດ້ານສີ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ

ຂໍ້ມູນສຳຄັນ ຂໍ້ມູນລະອຽດສະເພາະແຕ່ລະກໍລະນີ

ຕ້ອງເລືອກບ່ອນປອດໄພ
ສຳລັບປຸກເຮືອນຂອງ
ທ່ານ

•  ຫຼີກລ່ຽງການປຸກສ້າງທີ່ຢູ່ໃກ້ແຄມນ້ຳ, ຄອງນ້ຳໄຫຼ ຫຼື ບ່ອນນ້ຳຖ້ວມ, ເວັ້ນ 
ເສຍ ແຕ່ວ່າທ່ານຍົກລະດັບເຮືອນຂຶ້ນສູງ ຫຼື ເສີມ ໂຄງສ້າງເຮືອນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ                        
( ເຂດສາມຫຼ່ຽມປາກແມ່ນ້ຳ, ບ່ອນທີ່ມີຕະລິ່ງແຄມນ້ຳສູງ )

ກໍ່ສ້າງ ແລະ ປົວແປງ 
ເຮືອນຂອງຕົນໂດຍຄຳນຶງ
ເຖິງໄພນ້ຳຖ້ວມ

•  ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຢູ່ເຂດບ່ອນນ້ຳຖ້ວມ, ປຸກສ້າງ ພື້ນເຮືອນຢ່າງເໝາະສົມ, ນຳໃຊ້ວັດ 
ສະດຸກັນນ້ຳ ແລະ ຍົກລະດັບເຮືອນຂຶ້ນສູງ.

•  ຂຸດນ້ຳສ້າງ ແລະ ກໍ່ສ້າງວິດຖ່າຍໃສ່ບ່ອນທີ່ປອດໄພ, ສູງກ່ວາລະດັບຖ້ວມເຖິງ.
•  ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໄດ້ຄຳແນະນຳໃນສະພາບການສະເພາະຂອງທ່ານ, ຕິດຕັ້ງວາວ

ປິດນ້ຳໃຫ້ໂປມນ້ຳໄຫຼກັບຄືນເພື່ອປ້ອງກັນນ້ຳໄຫຼເຂົ້າມາ ແລະ ລະບາຍນ້ຳອອກ 
(ຖ້າມີເງື່ອນໄຂ).

•  ໃນເວລາທີ່ທ່ານສ້ອມແປງ ຫຼື ປ່ຽນແປງແກ້ໄຂ, ຈົ່ງໃຊ້ວັດສະດຸກັນນ້ຳ. ເລືອກເອົາ 
ວັດສະດຸປ້ອງກັນການເສຍຫາຍຍ້ອນນ້ຳໃນບ່ອນໃດທີ່ມັກຊຸ່ມນ້ຳ, ຍົກສະ ວິສ 
ໄຟຟ້າຂຶ້ນ 1.2ມ  ຈາກລະດັບພື້ນເຮືອນ, ວາງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ໄວເທິງຮ້ານ, ແລະ 
ອອກແບບຝາເຮືອນມີຮູໃຫ້ນ້ຳລອດອອກໄປ.     



ນໍ້າຖ້ວມ  

....................................................................................................................................................

                         73

ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ນໍ້າຖ້ວມ: ກຽມພ້ອມເພື່ອຕອບໂຕ້: ສ້າງທັກສະ

ຂໍ້ມູນສຳຄັນ ຂໍ້ມູນລະອຽດສະເພາະແຕ່ລະກໍລະນີ

ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ເຊັ່ນ: ຕິດຕາມການພະ
ຍາກອນອາກາດ, ຟັງວິ
ທະຍຸ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ
ການແນະນຳ

•  ຕິດຕາມສະພາບອາກາດຢ່າງໃກ້ສິດ.  ຖ້າຫາກວ່າມີຜູ້ເຝົ້າລະວັງໄພນ້ຳຖ້ວມ, 
ອັນນີ້ໝາຍ ເຖິງວ່າມັນອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເກີດນ້ຳຖ້ວມໃນເຂດຂອງທ່ານ.  ຖ້າ 
ຫາກວ່າມີການເຕືອນໄພນ້ຳຖ້ວມນີ້ໝາຍຄວາມວ່າມັນເກີດມີນ້ຳຖ້ວມແລ້ວ ຫຼື 
ວ່າໃກ້ຈະ ເກີດແລ້ວ.

•  ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳໃຫ້ຍົກຍ້າຍອອກໄປ, ຫຼື ທ່ານຄິດວ່າຕົນເອງຢູ່ 
ໃນອັນຕະລາຍ, ຈົ່ງຍົກຍ້າຍອອກໄປຢ່າງຮີບດ່ວນ.     

•  ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳ ຫຼື ວ່າທ່ານຍັງມີເວລາກ່ອນໜ້າຈະຍົກຍ້າຍ 
ອອກໄປ, ຈົ່ງຖອດປັກສຽບເຄ່ືອງທຳຄວາມອຸ່ນ ແລະ ເຕົາຄົວກີນ ຫຼື ທໍ່ສົ່ງແກັສ 
ແລະ ຖອດປັກສຽບ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທັງໝົດ. 

ໃນຊ່ວງລະດູຝົນ ແລະ ໃນ
ສະພາບນ້ຳຖ້ວມ, ຈົ່ງໃສ່
ນ້ຳມັນລົດໃຫ້ເຕັມຖັງ

•  ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີລົດ, ຈົ່ງໃສ່ນ້ຳມັນໃຫ້ເຕັມຖັງໃນກໍລະນີທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຍົກ 
ຍ້າຍອອກໄປ.

ໃນເວລາມີນ້ຳຖ້ວມບ່ໍ ໃຫ້ 
ກັບ ຄືນ ໄປ ບ່ອນ ນ້ຳ ຖ້ວມ 
ແລະ ຍົກ ຍ້າຍ
ອອກຫ່າງຈາກນ້ຳຖ້ວມ
ໃຫ້ໄປສະຖານທີ່ອົບ
ພະຍົບ

•  ຢ່າພະຍາຍາມຍ່າງ, ລອຍນ້ຳ ຫຼື ຂີ່ລົດຜ່ານຜ່ານ້ຳຖ້ວມ.  ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຜ່ານ 
ກະແສນ້ຳໄຫຼ ຖ້ວມຂຶ້ນຮອດໜ້າແຂ່ງຂອງຕົນ, ຈົ່ງຢຸດ, ຫັນຫຼັງກັບ ແລະ ຍ່າງໄປ 
ທາງອື່ນ.  ນ້ຳໄຫຼໄວສູງພຽງແຕ່ 15 ຊມ ຊຶ່ງສາມາດພັດເອົາຄົນໄປນຳດ້ວຍການ 
ພັດຕີນ.

•  ນ້ຳ ອາດ ຈະ ລົງ ຊ້າ ເຖີງ ແມ່ນ ວ່າ ຄວາມ ໄວ ຂອງ ນ້ຳ ພຽງ ແຕ່ 10-20 ກມ ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ  .
•  ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດຍົກຍ້າຍອອກໄປ ຈາກເຂດດ່ັງກ່າວ, ຈົ່ງຍົກຍ້າຍຂຶ້ນ 

ຕາມຄວາມສູງຂອງລະດັບນໍ້າ, ເຄື່ອນຍ້າຍໄປຫາບ່ອນທີ່ສູງ ຫຼື ຊັ້ນທີ່ສູງທີ່ສຸດ 
ຂອງເຮືອນ.   
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ໃນເວລານ້ຳຖ້ວມ, ຖ້າ
ຫາກວ່າທ່ານຢູ່ໃນລົດ,
ຈົ່ ງ ຫີຼກລຽງສະພາບທ່ີບ່ໍ  
ປອດໄພ

•  ຢ່າພະຍາຍາມຂ້າມແລວນ້ຳໄຫຼ, ນ້ຳຖ້ວມຫົນທາງ ຫຼື ຂົວ.
•  ຢ່າຂັບລົດຜ່າດ່ານກີດຂວາງ: ຊຶ່ງຕັ້ງໄວ້ສຳລັບເຕືອນຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ. 

ຈົ່ງຂັບລົດກັບຄືນ ແລະ ຊອກຫາທາງເສັ້ນທາງອື່ນ ອອກຫ່າງຈາກທາງລອດພື້ນ, 
ເພາະວ່າຄວາມເລິກຂອງນ້ຳໃນນັ້ນບໍ່ຊັດເຈນ. ທາງລອດພື້ນຄວາມ ສູງ ຂອງ ລະ ດັບ 
ນ້ຳ ອາດເຖິງ 1.5-2 ແມັດ. 

•  ນ້ຳຖ້ວມຂັງອາດເປັນບ່ອນນຳ ກແສໄຟຟ້າຈາກສາຍໄຟໃຕ້ດິນ ຫຼື ສາຍໄຟແຊ່ນ້ຳ
•  ຫຼີກລຽງການເດີນທາງຍາມກາງຄືນ.
•  ເຄື່ອນຍ້າຍໄປບ່ອນສູງກ່ວາ, ຫ່າງອອກຈາກແມ່ນ້ຳ, ຫ້ວຍ, ຄອງນ້ຳ  ແລະ ຮ່ອງລະ 

ບາຍນ້ຳ.
•  ລະດັບນ້ຳສູງພຽງແຕ່ 20 ຊມ ເທົ່ານັ້ນທ່ານກໍສາມາດເສຍການຄວບ ຄຸ່ມຂອງ 

ທ່ານ ແລະ ພຽງແຕ່ 50 ຊມເທ່ົານັ້ນ ນ້ຳກໍສາມາດພັດເອົາລົດໃຫ້ ໄຫຼໄປໄດ້, ລວມ 
ທັງລົດບັນທຸກ.   

•  ຖ້າຫາກວ່າລົດປຽກ, ທົດລອງເບຣກລົດຂອງຕົນ ໃນເສັ້ນທາງດີ ແລະ ໃນລະດັບ 
ຄວາມໄວຕ່ຳ.  ຖ້າຫາກວ່າເບຣກບໍ່ຢຸດຕາມທີ່ຕ້ອງການ, ເຮັດໃຫ້ມັນແຫ້ງດ້ວຍການ 
ແຕະເບຣກເບົາໆໃນຄະນະດຽວກັນ ໃຊ້ຮັກສາຄວາມໄວເທົ່າເດີມ. 

•  ຖ້າຫາກວ່າລົດຂອງທ່ານຕິດຂັດ ຢູ່ກາງນ້ຳ, ຈົ່ງອອກໄປຈາກລົດ ແລະ ປີນອອກ 
ມາບ່ອນທີ່ສູງກວ່າ. ການເລີ່ມຕິດຈັກລົດອີກອາດຈະເປັນສາເຫດຂອງຄວາມເສຍ
ຫາຍທີ່ແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້.

•  ຖ້າຫາກວ່າລົດຂອງທ່ານຈົມລົງໃຕ້ນ້ຳ, ຈົ່ງເປີດ ປະ ຕູເພື່ອໜີອອກໄປ.

ພາຍຫຼັງນ້ຳຖ້ວມ,ເອົາໃຈ
ໃສ່ເຂດທີ່ມີນ້ຳຖ້ວມ

•  ອອກໄປຈາກເຂດນ້ຳຖ້ວມຂັງເປັນເວລາ ແກ່ຍາວ.
•  ຢ່າດື່ມນ້ຳຈາກແຫລ່ງນໍ້າທີ່ນໍ້າຖ້ວມ, ຢ່າງຫຼິ້ນ ຫຼື ລອຍນ້ຳທີ່ ຫຼົງ ເຫຼືອຈາກນ້ຳຖ້ວມ
•  ຈົ່ງລະວັງງູພິດໂດຍສະເພາະແມ່ນຕາມຕົ້ນໄມ້ ແລະ ພຸ່ມຫຍ້າ.  ນຳໃຊ້ໄມ້ຍາວຟາດ, 

ແທງຕາມສີ່ງຫັກພັງ.
•  ຫຼີກລ່ຽງການຈັບບາຍເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ທີ່ປຽກນ້ຳ ຫຼື ນ້ຳທີ່ຕິດຕໍ່ກັບສາຍໄຟຟ້າ.

ພາຍຫຼັງນ້ຳຖ້ວມ, ເລີ່ມ
ຕົ້ນອາ ນາ ໄມ
 ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮືອນ
ແຫ້ງ ເມື່ອຝົນເຊົາຕົກ
ແລະ ນ້ຳບົກແຫ້ງ

•  ການຕາກແຫ້ງອາດໃຊ້ເວລາຫລາຍອາທິດ ແລະ ການຟື້ນຕົວຄືນໃໝ່ອາດໃຊ້ເວ 
ລາຫລາຍເດືອນ.  ສີ່ງປົນເປຶ້ອນຈາກນໍ້າເສຍ ແລະ ສານຜິດແມ່ນຍາກທ່ີຈະລ້າງ 
ອອກໃຫ້ໝົດ.

•  ເອົາທຸກສີ່ງທີ່ປຽກອອກນອກເຮືອນ (ຖ້າວ່າອາກາດດີ).
•  ປ່ອຍນໍ້າອອກຈາກພື້ນເຮືອນ ຫຼືື ຕັກນໍ້າອອກ
•  ເປີດປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມໃນມື້ທ່ີຝົນບໍ່ຕົກ. ໃນມື້ຝົນຕົກໃຫ້ປິດປ່ອງຢ້ຽມຄືເກົ່າ.
•  ສະລ້າງ ແລະ ຂ້າເຊື້ອທຸກສີ່ງທ່ີມີຢູ່ໃນເຮືອນທ່ີຖືກນໍ້າຖ້ວມ. ເລີ່ມຈາກພື້ນ ແລະ 

ສູງຂຶ້ນ. ເຮັດວຽກ ບ່ອນອາກາດຖ່າຍເທໂດຍໃຊ້ຄຸນໍ້າສອງໜ່ວຍ.                       
•  ຄຸໜຶ່ງໃສ່ນໍ້າຢາທໍາຄວາມສະອາດ, ຄຸໜຶ່ງໃສ່ນໍ້າສະອາດສະລ້າງ ແລະ ໃຫ້ ປ່ຽ ນ 

ນໍ້າລ້າງເລື້ອຍໆ. ທໍາຄວາມສະອາດອີກຄັ້ງໃໝ່ຫຼັງຈາກ 8 ຫາ 24 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອ 
ຂ້າເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນກີ່ນເໝົ່າເໝັນກໍາຈັດພະຍາດທີ່ມາກັບນໍ້າ.
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ພາຍຫຼັງນ້ຳຖ້ວມ, ລະມັດ 
ລະວັງກ່ຽວ ກັບດ້ານສຸຂະ 
ພິບານ 

•  ຕ້ອງປັບປຸງ ແລະ ອານາໄມລະບົບສຸຂະພິບານໃຫ້ໄວເທົ່າທ່ີເປັນໄປໄດ້.
•  ກວດການໍ້າສ້າງທ່ີເປັນນໍ້າດື່ມເພື່ອກວດເບີ່ງສີ່ງເຈືອປົນກ່ອນທ່ີຈະໃຊ້ນໍ້າ.
•  ໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນໃນການເຮັດວຽກທຸກຢ່າງ (ລວມທັງເກີບໂບກ, ໂສ້ງຂາຍາວ, 

ເສື້ອແຂນຍາວ, ແວ່ນຕາ ແລະ  ໂຊບມື).
•  ລ້າງມືກ່ອນກິນອາຫານ, ກ່ອນດື່ມນໍ້າ ຫຼື ກ່ອນສູບຢາ.
•  ໃຊ້ຢາຂ້າເຊື້ອທຳຄວາມສະອາດ.
•  ຂ້າເຊື້ອຕາມບາດແຜ ແລະ ຕິດບັງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນໍ້າເຂົ້າບາດແຜ.
•  ເວລາທຳຄວາມສະອາດບາດແຜບໍ່ຄວນໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຂົ້າໃກ້.
•  ເອົາສິ່ງສົກກະປົກ (ລວມທັງອາຈົມ) ໄປຝັງຢ່າງໄວວາ.

ພາຍຫຼັງນ້ຳຖ້ວມ, ທຳ
ຄວາມສະອາດດ້ວຍ
ຄວາມລະມັດລະວັງ 

•  ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ແນະນໍາເຫລົ່ານີ້ໃນການທໍາຄວາມສະອາດສະເພາະ:
•  ເຈັ້ຍ ແລະ ຮູບຖ່າຍ:

o  ເພື່ອຮັກສາເຈັ້ຍ, ລ້າງໃຫ້ສະອາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແຫ້ງຫລືເອົາເຂົ້າກ່ອງທ່ີປິດ 
ແໜ້ນແລ້ວເອົາສ່ິງມາຂ້ັນແຕ່ລະແຜ່ນເຈັ້ຍເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຕິດກັນແລະໃສ່ຖົງຢາງ. 
ເປົ່າໃຫ້ແຫ້ງ ບໍ່ໃຫ້ຂາດ ແລະ ຈາກນັ້ນເຈັ້ຍຈະແຂງຕົວແລະແຫ້ງຄືນຕາມຫຼັງ.

o  ຮູບທ່ີປຽກຊຸ່ມໃຫ້ລ້າງດ້ວຍນ້ຳສະອາດ ແລະ ແຍກອອກຈາກກັນ. ບໍ່ໃຫ້ວາງ 
ຮູບໃສ່ນ້ຳທ່ີໄຫຼ ຫຼືື ບໍ່ໃຫ້ລູບໄປພ້ອມ. ລ້າງຂີ້ຝຸ່ນແບບລູບຄ່ອຍໆ.

o   ຖ່າຍສໍາເນົາເອກະສານ ຫຼື ຮູບໃຫ້ໄວເທົ່າທ່ີເປັນໄປໄດ້.
o   ຫຼັງຈາກອະນາໄມແລ້ວເອົາຕາກໃຫ້ແຫ້ງໂດຍເອົາເຄື່ອງເປົ່າຫລືໃຊ້ວິທີອື່ນ.
o   ບໍ່ໃຫ້ແຍກເຈັ້ຍຕອນຍັງປຽກຢູ່ - ແຫ້ງແລ້ວຈຶ່ງແຍກໄດ້ງ່າຍ.
o      ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຊ່ຽວຊານສໍາລັບປຶ້ມທ່ີຫາຍາກ ແລະ ເປັນມູນມໍລະດົກ 

ຮູບຖ່າຍ ແລະ ສະແຕັມທ່ີສະສົມ. (ຖ້າເປັນໄປໄດ້)
•  ແຜ່ນ ດີດສ໌ຄອມພີວເຕີ້:

o  ລ້າງແຜ່ນດີດສ໌ ແລ້ວເອົາເຂ້ົາຖົງຢາງ ແລະ ໃສ່ຕູ້ເຢັນໄວ້ຈົນກວ່າທ່ານຈະມີຊ່ຽວ
ຊານມາຊ່ວຍອີງຕາມຕົວຈີງ

o  ເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ເສັ້ນດ້າຍ:
o  ສັ່ນຂີ້ຕົມ ແລະ ສະລ້າງສ່ີງເປຶ້ອນເປິອອກ ແລ້ວຈິ່ງເລືອກຜ້າເຂົ້າຊັກດ້ວຍຈັກ 

ຊັກຜ້າດ້ວຍນ້ຳອຸ່ນ ແລະ ຢາອະເຊື້ອ.
•  ເຄື່ອງເຟີນິເຈີ້ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ:

o  ຖ້າເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າເປື້ອນ, ໃຫ້ມອດໄຟຟ້າຢູ່ບ່ອນຕັດໄຟ້າລວມ ຫຼື ຈຸດຕັດ 
ວົງຈອນໄຟຟ້າ.  ປົດສາຍປັກສຽບແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ເຄື່ອງໃຊ້ເຫລົ່ານັ້ນແຫ້ງ. ກ່ອນ
ທ່ີຈະໃຊ້ຄືນໃໝ່ຕ້ອງໃຫ້ນາຍຊ່າງ ກວດກາເສຍກ່ອນ.

o  ອະນາໄມເຄື່ອງໃຊ້ດ້ວຍນ້ຳສະອາດ.
o  ກວດເບິ່ງລະບົບໃຫ້ຄົບຖ້້ວນກ່ອນທ່ີຈະໃຊ້້ຫ້ອງນ້ຳ ຫຼືື ວິດຖ່າຍ.
o  ອາຫານທ່ີເກົ່າ ແລະ ໄດ້ສຳພັດກັບນ້ຳຖ້ວມໃຫ້ເອົາໄປຖີ້ມ.
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o  ເອົາຖົງຢາງ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງເຮືອນຄົວໄປຖີ້ມ.
o  ອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອຕູ້ເຢັນແລະເຄື່ອງໃຊ້ທົ່ວໄປ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໂດຍ 

ໃຊ້ນ້ຳສະອາດເຊັດຖູ ແລະ ໃສ່ຢາອະເຊື້ອ (ໃຫ້ລະວັງການໃຊ້ນ້ຳໃນການທຳ 
ຄວາມສະອາດຕູ້ເຢັນ ແລະ ເຄື່ອງຄວາມເຢັນຂະໜາດໃຫຍ່).

o  ໃຊ້ນ້ຳຮ້ອນລ້າງໝໍ້, ກະຖະ, ຈານ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ເຮືອນຄົວ. ອະເຊື້ອ ແລະ ຕາກ 
ໃຫ້ແຫ້ງ.

o  ຍັບສ່ວນຫລັງຂອງເຄື່ອງເຟີນິເຈີ້ ໃຫ້ມີຊ່ອງຫວ່າງອາກາດລ່ວງໄດ້.
o  ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ກຳລັງແຮງເປີດຫຼີ້ນຊັກ ຫລື ປະຕູຂອງຕູ້ເຟີນິເຈ້ີທ່ີເຮັດດ້ວຍໄມ້: ປ່ອຍ 

ໃຫ້ແຫ້ງສາກ່ອນ.
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	 ໝາກເຫັບແມ່ນຮູບແບບໜ່ຶງຂອງຝົນທ່ີ	
ຕົກລົ ງມ າຈ າກ ທ້ອງຟ້ າ ເ ປັ ນນໍ້ າ ກ້ ອນ ທ່ີມີ ລັ ກ	
ສະນະເປັນກ້ອນມົນກົມ	 ຫຼື	 ເປັນຮູບຮ່າງລັກສະ	
ນະເທົ່າກັບເມັດເຂົ້າສານ	 ຫຼື	 ໃຫຍ່	 ກວ່ານັ້ນ,	 ມີ	
ຂະໜາດລະຫວ່າງ	5	ມມ	ເຖິງ	15	ມມ.	

ການກໍ່ ຕົວເປັນໝາກເຫັບເກີດຈາກການ	
ເຄື່ອນໄຫວທາງຕ້ັງຢ່າງໄວວາຂອງມວນອາກາດ	
ເຢັນໃນລະດັບຄວາມສູງ.	 ພາຍຸທີ່ສ້າງໃຫ້ມີໝາກ	
ເຫັບຕົກລົງມາຮອດພື້ນດິນເອີ້ນວ່າ:	 ພາຍຸໝາກ	 ເຫັບ
ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວພາຍຸໝາກເຫັບຈະຢຸດເຊົາພາຍໃນໄລ
ຍະເວລາສອງຫາສາມນາທີເຖິງ	15	ນາທີ.		

ໝາກເຫັບໃນລະດູຮ້ອນມັກຈະເກີດ ຂ້ຶນ	
ໃນໄລຍະເວລາທ່ີມີການເຄື່ອນຕົວຂອງອາກາດ	
ສູງ.	 ຫຼັງຈາກນັ້ນ,	 ມັນຈະມີສະພາບອາກາດຮຸນ	
ແຮງເກີດຂຶ້ນຕາມພາຍຫຼັງ	 ເຊັ່ນວ່າ:	 ລົມຫົວກຸດ	
(ລົມໝູນ)	ແລະ	ພາຍຸທໍນາໂດ.

....................................................................................................................................................

	 ພາຍຸໝາກເຫັບແມ່ນການປ່ຽນແປງຊະ	
ນິດ ໜ່ຶງຂອງສະພາບອາກາດ ທ່ີມີຄວາມອັນຕະ	
ລາຍມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປົວແປງຄືນ	 ແລະ	 ມັກ	
ຈະເກີດຂຶ້ນເລື່ອຍໆ,	 	 ໃນເວລາໝາກເຫັບຕົກລົງ	
ມາຢ່າງ	ໜັກ	 ຊຶ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບ
ບາດເຈັບ,	 ທໍາລາຍເຮືອນຊານ,	 ພາຫະນະ	 ແລະ	
ຜົນຜະລິດທາງກະສິກໍາ,	 ພະຍຸໝາກເຫັບທີ່ເກີດຂຶ້ນ						
ຢ່ າ ງ ຕ່ໍ ເນື່ ອ ງສາມາດເປັນສາ ເຫດເຮັດໃຫ້ ເກີດ	
ໄຟຟ້າດັບ	ແລະ	ຕົ້ນໄມ້ລົ້ມ.		

ພະຍຸໝາກເຫັບສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້
ຫັຼງຄາເຮືອນໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວຈົນກວ່າຈະເຫັນວ່າມີນໍ້າຝົນ	
ຮົ່ວຊຶມ	ຫຼື	ເຫັນຮອຍແຕກ.		

ນອກຈາກພະຍຸໝາກເຫັບແລ້ວຍັງພາໃຫ້	
ເກີດໃຫ້ມີນໍ້າປ່າໄຫຼຢ່າງຮຸນແຮງ	 ແລະ	 ພາໃຫ້ເກີດດິນ
ເຈື່ອນໃນເຂດທ່ີມີແຜ່ນດິນສູງຊັນມັນແມ່ນໄພທໍາມະ
ຊາດໜຶ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ,	 ກ້ອນໝາກເຫັບບໍ່ແມ່ນສາ	
ເຫດຕົ້ນຕໍ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈົນສະຫຼົບ	 ຫຼື	
ຫົວແຕກໄດ້.

ພາຍຸໝາກເຫັບ
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ພາຍຸໝາກເຫັບ:	ການປະເມີນແລະການວາງແຜນ

ຂໍ້ມູນສຳຄັນ ຂໍ້ມູນລະອຽດສະເພາະແຕ່ລະກໍລະນີ

ຕິດຕາມສະພາບອາກາດ
ແລະເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມຄວາມ	
ຄືບໜ້າກ່ຽວກັບສະພາບ

•		ຟັງຂ່າວກ່ຽວກັບການແຈ້ງເຕືອນສະພາບອາກາດຮ້າຍແຮງ.
•		ຕິດຕາມສະພາບອາກາດ,	 	 ພາຍຸຝົນຟ້າຄະນອງທີ່ມີໝາກເຫັບຕົກຈະສະແດງໃຫ້	
ເຫັນເປັນລັກສະນະສີຂຽວ	(ສຳລັບບາງປະເທດ).	

•		ເຕືອນໃຫ້ເພື່ອນບ້ານຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ວັດສະພາບອາກາດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.	
•		ຟັງການແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບດິນເຈື່ອນ	ຫຼື	ນ້ຳຖ້ວມ.

ກຳນົດເອົາສະຖານທີ່
ປອດໄພທີ່ສຸດ

•		ກຳນົດເອົາສະຖານທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດພາຍໃນເຮືອນຂອງທ່ານ,	ຢູ່ຫ່າງຈາກປ່ອງຢ້ຽມ.		
•		ຢູ່ນອກເຮືອນຂອງທ່ານ,	 ສະຖານທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດແມ່ນບ່ອນທີ່ມີຫຼັງຄາປົກຄຸມ	 ແລະ	
ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງໄກທາງນ້ຳໄຫຼ	ຫຼື	ດິນສູງຊັນ.	

•		ກຳນົດສະຖານທີ່ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຈາກສາຍລໍ້ຟ້າແບບທຳມະຊາດ	 ເຊັ່ນ:	 ຕົ້ນໄມ້ສູງທີ່	
ຕັ້ງຢູ່ໂດດດ່ຽວ,	 ພູສູງ,	 ເດີ່ນກວ້າງ,	 ຫາດຊາຍ,	 ຖຽງນາ,	 	 ສິ່ງປູກສ້າງຂະໜາດນ້ອຍ	
ແລະ	ເຫຼັກ.
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ໝາກເຫັບ:	ການຕອບໂຕ້	-	ການກຽມພ້ອມ	-	ທັກສະທີ່ຈຳເປັນ

ຂໍ້ມູນສຳຄັນ ຂໍ້ມູນລະອຽດສະເພາະແຕ່ລະກໍລະນີ

ກຽມພ້ອມ	ທີ່ຈະຕອບ
ໂຕ້ໃນກໍລະນີສະພາບ
ອາກາດຮ້າຍແຮງ		ຫຼື	
ມີການເຕືອນໄພ	

•		ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການອົບພະຍົບ.	
•		ຢູ່ໄກ້ກັບສະຖານທີ່ປອດໄພຕະຫຼອດເວລາ.	
•		ຮັກສາ	ແລະ	ເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍໃຫ້ຢູ່ໄກ້ຕົວເຮົາ.	
•		ປິດປະຕູ	ແລະ	ປ່ອງຢ້ຽມໃຫ້ແໜ້ນໜາ.	

ຖ້ າ ທ່ າ ນຢູ່ ນ ອກ ເ ຮື ອ ນ ,	
ໃ ຫ້ ເ ຂ້ົ າ ໃ ນ ທ່ີ ພັ ກ ອ າ ໄ ສ	
ທັນທີ	

•		ຊອກຫາທີ່ພັກອາໄສແຕ່ວ່າໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງບ່ອນທີ່ມີສາຍລໍ້ຟ້າແບບທຳມະຊາດເຊັ່ນ	 ວ່າ:	 ຕົ້ນ	
ໄມ້ສູງທີ່ມີຕັ້ງຢູ່ໂດດດ່ຽວໃນສະຖານທີ່ເປີດ,	ຈອມພູ,	ສະໜາມກ້ວາງ,	ຫາດຊາຍ,	ຖຽງນາ,	
ຫຼື	ສິ່ງປູກສ້າງຂະໜາດນ້ອຍ	ແລະ	ເຫຼັກ.		

•		ບໍ່ໃຫ້ປິ່ນໜ້າໄປທິດທາງດຽວກັບທິດທາງຂອງລົມພັດໃນຂະນະທ່ີທ່ານມຸ້ງໜ້າໄປສູ່ທ່ີພັກ	
ອາໄສ,	ໃຊ້ແຂນ,		ກະເປົາ,		ປຶ້ມຂຽນ		ຫຼື		ວັດຖຸຊະນິດໃດໜຶ່ງປົກປິດຫົວຂອງ	ທ່ານ.	

•		ມີສະຕິລະວັງຕົວ	ແລະ	ເອົາໃຈໃສ່ສັນຍານກ່ຽວກັບລົມພັດແຮງ	ຫຼື	ພາຍຸທໍນາໂດ	(ໂດຍສະ	
ເພາະແມ່ນກໍລະນີທີ່ໝາກເຫັບມີຂະໜາດໃຫ່ຍ).	
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ພາຍຸໝາກເຫັບ:	ການຕອບໂຕ້	-	ການກຽມພ້ອມ	-	ທັກສະທີ່ຈຳເປັນ

ຂໍ້ມູນສຳຄັນ ຂໍ້ມູນລະອຽດສະເພາະແຕ່ລະກໍລະນີ

ຖ້າທ່ານຢູ່ພາຍໃນທ່ີພັກອາໄ
ສ,ໃຫ້ຢູ່ໄກຈາກປ່ອງ	ຢ້ຽມ	

•		ຢູ່ຫ່າງຈາກປ່ອງຢ້ຽມ	ແລະ	ປະຕູແກ້ວ.	ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມສັນຍານກ່ຽວກັບລົມພັດແຮງ	ຫຼື	
ພາຍຸທໍນາໂດ	(ໂດຍສະເພາະແມ່ນກໍລະນີທີ່ໝາກເຫັບມີຂະໜາດໃຫ່ຍ)	ແລະ	ຕິດຕາມການ
ແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບລົມພາຍຸທໍເນໂດ,	ຖ້າຈຳເປັນ).	

•		ຢູ່ພາຍໃນເຮືອນຈົນກວ່າພາຍຸຢຸດເຊົາ	ແລະ	ທ່ານໜັ້ນໃຈວ່າມີຄວາມປອດໄພທີ່ຈະອອກໄປ
ຂ້າງນອກ.	

ຖ້ າຫ າກ ທ່ າ ນຢູ່ ໃ ນລົ ດ ,	
ໃຫ້ຢູ່ພາຍໃນລົດຕໍ່ໄປ

•		ຢຸດພາຫະນະຂອງທ່ານໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ປອດໄພ.	ຢູ່ໃນລົດຈົນກວ່າພາຍຸຢຸດເຊົາ.	
•		ລະວັງຫົວ	 ແລະ	 ປິ່ນໜ້າໄປທາງກົງກັນຂ້າມກັບປະຕູປ່ອງຢ້ຽມ	 ແລະ	 ເອົາມືປົກຫົວ	
ຂອງທ່ານໄວ້.

•		ມີສະຕິລະວັງຕົວ	ແລະ	ເອົາໃຈໃສ່ສັນຍານກ່ຽວກັບລົມພັດແຮງ	ຫຼື	ພາຍຸທໍນາໂດ	(ໂດຍສະ	
ເພາະແມ່ນກໍລະນີທີ່ໝາກເຫັບມີຂະໜາດໃຫ່ຍ)

ໃຫ້ຕັ້ງສະຕິຢູ່ສະເໝີ •		ຕັ້ງສະຕິໃຫ້ມີຄວາມທຸ່ນທ່ຽງໂດຍການນັບເລກ	 ຫຼື	 ຫາຍໃຈເຂົ້າເລິກໆ	 ແລະ	 ຊ້າໆ.	
ເບິ່ງສະພາບ	ແວດລ້ອມອ້ອມຕົວເສຍກ່ອນຈິ່ງກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ.
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ໃນເຂດພູດອຍ,ໃຫ້ມີສະ	
ຕິລະວັງຕົວສູງ

•		ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຢູ່ໃນເຂດພູດອຍ	ຫຼື	ຢູ່ໃກ້ກັບເຂດໜ້າຜາ	ຫຼື	ດິນຊັນ,	ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່	ແລະ	
ລະມັດລະວັງບັນຫາລຸ່ມນີ້:
-	ຫີນ	ແລະ	ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກໄພທຳມະຊາດຈະຕົກໃສ່.
-	ສຽງທີ່ມີລັກສະນະຜິດປົກກະຕິ	ເຊັ່ນ	ສຽງຕົ້ນໄມ້ຫັກ.	
-	ລະດັບນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ	ຫຼື	ຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ.
-	ອ່າງເກັບນ້ຳພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ,	ໜອງນໍ້າ,	ຕາຝັ່ງກັ້ນນໍ້າທີ່ອາດຈະຖືທຳລາຍ.	

•		ລະມັດລະວັງດິນເຈື່ອນທີ່ທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຈາກການສະສົມ	ແລະ	ນໍ້າໝັກຂອງໝາກເຫັບ.	
•		ຖ້າວ່າມີການແຈ້ງກ່ຽວກັບດິນເຈື່ອນ	 ແລະ	 ຝົນຕົກແບບກະທັນຫັນ,	 ໃຫ້ຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ສະ	
ຖານທີ່ປອດໄພທັນທີ.	

•		ໃນລະຫວ່າງເກີດໄພນໍ້າຖ້ວມຢ່າຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະໃກ້ກັບຕາຝັ່ງຫຼືແຄມແມ່ນໍ້າ.	

ກວດກາເບິ່ງຄວາມ
ເສຍຫາຍ	

•		ລະວັງເສດແກ້ວແຕກ.	
•		ກວດກາເບິ່ງຫຼັງຄາເຮືອນຂອງທ່ານ,	 ສ້ອມແປງເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຫຼັງຄາຮົ່ວ	 ແລະ	 ການຖືກທຳ	
ລາຍຈາກຝົນຕົກໃນໄລຍະຕໍ່ມາ.	
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ໄຟໄໝ້ປ່າ ກໍມີລັກສະນະຄືກັນກັບໄຟໄໝ້ປະເພດ
ອື່ນໆ.  ໄຟປ່າ ( ຫຼື ບາງພາກສ່ວນເອີ້ນວ່າໄຟໄໝ້ປ່າໄມ້, 
ໄຟໄໝ້ຕົ້ນໄມ້ ຫຼື ໄຟໄໝ້ໃບໄມ້ແຫ້ງ, ຫຍ້າແຫ້ງ)  ໄຟ 
ໄໝ້ປ່າແມ່ນປະກອບມີ 3 ປັດໃຈຫຼັກ ຄື:   ອ໋ອກຊີເຈນ, 
ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການເກີດເຊື້ອເພີງ.  ໄຟປ່າເປັນການ
ໄໝ້ທີ່ມີລັກສະນະກວ້າງຂວາງ, ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸ້ມໄດ້ 
ແລະ ເປັນໄຟທີ່ມີອໍານາດການທໍາລາຍມ້າງເພຢ່າງຮຸນ 
ແຮງທີ່ສາມາດແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ປ່ຽນທິດ 
ທາງຫືຼສາມາດກະໂດດຂ້າມຊ່ອງວ່າງຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງງ່າຍ
ດາຍ.  ໄຟປ່າມີຜົນກະທົບຕໍ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວ 
ເມືອງ ແລະ ສາມາດເລິ່ມຕົ້ນໄດ້ພາຍໃນສ້ຽວວິນາທີ
.  ການເຜົາໄໝ້ ແລະ ເກີດເປັນໄຟແມ່ນເກີດມາຈາກຫຼາຍ 
ສາເຫດທາງທໍາມະຊາດເຊັ່ນວ່າ: ຟ້າຜ່າ  ຫຼື    ຄວາມປະມາດ 
ຂອງມະນຸດເຊັ່ນວ່າ: ການຖິ້ມກອກຢາສູບ.  ການຂະຫຍາຍ 
ຕົວຂອງປ່າໄມ້ຂື້ນກັບພູມີປະເທດ, ເຊື້ອເພີງທີມີຢູ່ ແລະ 
ສະພາບອາກາດແຫ້ງແລ້ງ, ໃບໄມ້ແຫ້ງ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ຕາຍ 
ຢືນທີ່ຖືກປ່ອຍປະຖິ້ມບໍ່ໄດ້ຮັບການ ເບິ່ງແຍ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນ 
ແຫຼ່ງເຊື້ອໄຟທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ມີຂະໜາດກວ້າງໃຫ່ຍ.  

....................................................................................................................................................

ໄຟໄໝ້ຂະໜາດນ້ອຍສາມາດຂະຫຍາຍບໍລິ  
ເວນກວ້າງຢ່າງວ່ອງໄວພາຍໃນ 3 ນາທີໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ສະພາບອາກາດທີ່ມີກະແສລົມພັດແຮງ.

ເ ຖິ ງແມ່ນ ວ່ າ ໄຟປ່ າສ າມາດສ້ າ ງຜົນກະ ທົບ
ທີ່ ເປັນປະໂຫຍດທາງຊີວະວິທະຍາໃຫ້ແກ່ປ່າໄມ້ ແລະ 
ເຂດປ່າດົງດິບຈໍານວນໜຶ່ງກໍ່ຕາມ; ແຕ່ໄຟປ່າແມ່ນກໍ່ໃຫ້ 
ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຫລາຍກວ່າຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້.

ຜົນກະທົບຂອງໄຟປ່າລວມມີຄວາມເສຍຫາຍ
ທາງດ້ານຊັບສິນ, ຄົນ, ສັດໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ເສຍ 
ຊີວິດ: ສູນເສຍທີ່ພັກອາໄສ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດ, 
ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ 
ຖືກທໍາລາຍມ້າງເພພາຍໃນຊຸມຊົນ. ນອກນັ້ນ, ໄຟປ່າ 
ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ແວດລ້ອມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ 
ສູນເສຍແຫຼງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພືດ,  ສັດເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ 
ຊີວະນາໆພັນ, ແຜ່ນດິນຊຸດ ໂຊມ ແລະ ເພີ່ມລະດັບຄວາມ 
ສ່ຽງພາໃຫ້ມີດິນເຊາະເຈື່ອນ. ຄ່ຽງຄູ່ກັນນີ້ ສານເຄມີທີ່ 
ໃຊ້ມອດໄຟສາມາດປົນເປື້ອນຢູ່ຕາມ ແຫຼ່ງນໍ້າທີ່່ຄົນ ແລະ 
ສັດໃຊ້ບໍລິໂພກ.

ໄຟໄໝ ້
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ໄຟໄໝ້: ການປະເມີນ ແລະ ການວາງແຜນ

ຂໍ້ມູນສຳຄັນ ຂໍ້ມູນລະອຽດສະເພາະແຕ່ລະກໍລະນີ

ກວດກາເຮືອນ ແລະ ຊັບ 
ສິນຂອງທ່ານຢ່າງເປັນປົກ
ກະຕິເພື່ອປ້ອງກັນຈາກ
ໄພອັນຕະລາຍໄຟໄໝ້

•  ກວດກາເບີ່ ງສີ່ ງ ທ່ີອາດກໍ່ ໃຫ້ ເກີດໄພອັນຕະລາຍຢູ່ ໃນທ້ອງຖ່ີນເປັນປະຈໍາ ເຊັ່ນ: 
ຕົ້ນໄມ້ແຫ້ງທີ່ຕິໄຟໄດ້ງ່າຍ, ໄບ້ໄມ້ແຫ້ງ ແລະ ຟຸ່ມໄມ້ແຫ້ງ ຫຼືື ງ່າໄມ້ແຫ້ງ.

•  ອານາໄມສີ່ງເສດເຫຼືອທີ່ຈະພາໃຫ້ເກີດເຊື້ອໄຟໄດ້ງ່າຍ.
•  ກວດກາເບີ່ງລະບົບຊົນລະປະທານເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າສາມາເຂົ້າເຖີງແຫ່ລງນໍ້າໄດ້.
•  ກວດກາເບີ່ງສີ່ງທີ່ຕິດໄຟໄດ້ງ່າຍ (ເຊັ່ນ: ປຸ່ຍ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດ) ໃຫ້ຢູ່ໃນທີ່ ປອດໄພ.
•  ກວດກາເບິ່ງທາງໜີໄຟທຸກທາງ ແລະ ເສັນທາງເອົາຊັບສີນອອກມີຄວາມສະດວກ.

ລາຍງານສະພາບການ
ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ໃຫ້
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ຮັບຮູ້ 

•  ຕ້ອງລາຍງານສະພາບຂອງໄພອັນຕະລາຍດ່ັງກ່າວໃຫ້ຕໍາຫລວດດັບເພີງໃນທັນທີທັນໃດ   
ຍ້ອນວ່າມັນອາດເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ທີ່ຮ້າຍແຮງ.

ຈັດສັນເຮືອນຂອງທ່ານ
ໃຫ້ເໝາະສົມ ເພື່ອທີມ
ງານມອດໄຟສາມາດ
ເຂົ້າໄດ້ສະດວກ 

•  ເຮັດເຄື່ອງໝາຍສັນຍາລັກຫົນທາງເພື່ອໃຫ້ລົດດັບເພີງສາມາດເຂົ້າ ແລະ ອອກໄດ້, 
ເສັ້ນທາງເຂົ້າຄວນມີຄວາມກວ້າງຢ່າງນ້ອຍ 3.5 ແມັດ ແລະ ຄວາມສູງ 4.5 ແມັດ 
ທີ່ປັດສະຈາກສີ່ງກີດຂວາງ.
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ໄຟໄໝ້: ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ: ທາງດ້ານສີ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ

ຂໍ້ມູນສຳຄັນ ຂໍ້ມູນລະອຽດສະເພາະແຕ່ລະກໍລະນີ

ປ້ອງກັນໄຟໄໝ້

•  ຫ້າມຖີ້ມກົ້ນກອກຢາລົງພື້ນດິນ. 
•  ຫ້າມປ່ອຍປະໃຫ້ໄຟໄໝ້ສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ ໂດຍບໍ່ມີຄົນເບິ່ງ. 
•  ຕ້ອງຮັບປະກັນສະເໝີວ່າກອງໄຟທ່ີຈູດເວລາຕ້ັງຄ້າຍໃນປ່າຖືກມອດຢ່າງຄັກແນ່ 

ຫຼັງຈາກໃຊ້ວຽກແລ້ວ. 
•  ເກັບມ້ຽນແກ້ວແຕກທີ່ຢູ່ນອກເຮືອນ ຊຶ່ງສາມາດສົ່ງແສງສະທ້ອນຂອງດວງຕາເວັນ ແລະ 

ພາໃຫ້ເກີດມີປະກາຍໄພ. 
•  ຖິ້ມຂວດແກ້ວ ລົງຖັງທີ່ມີຝາປິດທີ່ສາມາດນຳກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ໄດ້. 

ເລືອກຕັ້ງເຮືອນໃນສະ
ຖານທີ່ທີ່ປອດໄພ 

•  ສ້າງເຮືອນຂອງທ່ານໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີພື້ນລຽບສະເໝີກັນ. ໄຟໄໝ້ສາມາດຂະຫຍາຍຕົວໄດ້
ໄວກວ່າໃນພື້ນທີ່(ຖ້າຫາກວ່າພື້ນທີ່ມີຄວາມອ່ຽງຊັນໄຟຈະຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ໄວ)

•  ກຳນົດໂຄງສ້າງເຮືອນເປັນເຮືອນຊັ້ນດຽວທີ່ມີໄລຍະຫ່າງ 10 ແມັດ ຈາກຮ່ອມພູ ຫຼື ເຈີ້ຍພູ. 
ສຳລັບເຮືອນທີ່ມີລະດັບສູງກວ່າ 1 ຊັ້ນ, ເພີ່ມໄລຍະຫ່າງຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

•  ຮັບປະກັນວ່າສີ່ງປູກສ້າງແຕ່ລະຫຼັງມີໄລຍະຫ່າງທີ່ເໝາະສົມອີງຕາມມາດຕະຖານພາຍໃນປະ
ເທດ ຫຼື ມາດຕະຖານສາກົນ (ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ, ເບິ່ງແບບທີ່ພັກອາໄສໃນຍາມສຸກເສີນ). 



ໄຟໄໝ້ 

....................................................................................................................................................

                        85

ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ 
ບຳລຸງຮັກສາເຮືອນຊານ
ຂອງທ່ານໃຫ້ຢູ່ໃນສະ
ພາບດີໂດຍຄຳນຶງເຖິງກໍ
ລະນີເກີດອັກຄີໄຟ 

•  ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ມີແປວໄຟຕໍ່າ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບພື້ນດິນ ເພືອຫຼຸດຜ່ອນແຫຼ່ງເຊື້ອເພີງ 
ໃນເວລາເກີດມີໄຟໄໝ້. 

•  ອອກແບບ ແລະ ປຸກສ້າງເຮືອນເພື່ອຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ເກີດເຊື້ອໄຟໄດ້ງ່າຍ
•  ນຳໃຊ້ ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງທີ່ທົນທານຕໍ່ການເຜົາໄໝ້ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ບໍ່ຕິດໄຟງ່າຍໃນກໍ 

ລະນີທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້. 
•  ສຳລັບຫຼັງຄາ, ນຳໃຊ້ແຜ່ນກະເບື້ອງ, ຢ່າງໝາກຕ່ອຍ, ຊີມັງ, ເຫຼັກ, ຫຼື ດິນ

•  ສຳລັບຝາຂ້າງນອກເຮືອນ, ນຳໃຊ້ແຜ່ນປູນປຣາດສະເຕີ ຫຼື ດິນຈີ່, ແທນທີ່ຈະ ໃຊ້ໄມ້ອັດ 
ຫຼື ໄມ້ແປ້ນ. 

•  ໃຊ້ປະເພດໄມ້ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ບໍ່ຕິດໄຟງ່າຍຄຽງຄູ່ກັບອຸປະກອນຕ້ານໄຟໄໝ້ຊະ ນິດອື່ນໆ. 
•  ນຳໃຊ້ກະຈົກແກ້ວຊະນິດທີ່ມີຄວາມໜາ ແລະ ປອດໄພໃນອຸນຫະພູມສູງສຳລັບ ປ່ອງຢ້ຽມ 

ແລະ ປະຕູເລື່ອນທີ່ມີຂະໜາດໃຫ່ຍ. 
•  ຕິດຕັ້ງສາຍໄຟຢູ່ໄຕ້ພື້ນດິນຖ້າວ່າເປັນໄປໄດ້. 
•  ຕິດຕັ້ງ ແລະ ເກັບມ້ຽນໄມ້ເສດເຫຼືອຕ່າງໃຫ້ເປັນລະບຽບ. 
•  ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງເກັບສະເກັດໄຟໃນທໍ່ຂັວນໄຟ ເພື່ອປ້ອງກັນສະເກັດໄຟບໍ່ໃຫ້ເປັນ 

ສາເຫດຂອງໄຟ ໄໝ້. 
•  ສ້າງປະຕູເຮືອນໃນຊັ້ນທີ່ຕິດກັບພື້ນດິນ ຢ່າງໜ້ອຍຈຳນວນ 2 ບານ (ປະຕູ ຫຼື 

ປ່ອງຢ້ຽມ) ເພື່ອໃຊ້ເປັນປະຕູໜີໄຟ, ແລະ ຈຳນວນ 2 ບານ ແມ່ນເພື່ອໜີໄພຈາກ 
ຫ້ອງໜຶ່ງໄປຫາອີກຫ້ອງອື່ນ.

ກຳຈັດອຸປະກອນໄວໄຟ
ໃຫ້ຢູ່ໄກຈາກເຮືອນຂອງ
ທ່ານ 

•  ເຮັດຄວາມສະອາດຫຼັງຄາ ແລະ ຮາງລິນໂດຍການເອົາກິ່ງໄມ້/ເສດໄມ້/ໃບໄມ້ແຫ້ງ ແລະ ສິ່ງ
ເສດເຫຼືອທີ່ບໍ່ຈຳເປັນອອກໄກຈາກເຮືອນຂອງທ່ານ. 

•  ກຳຈັດທ່ອນໄມ້, ຕົ້ນໄມ້ຕາຍ ແລະ ໃບໄມ້ຕ່າງໆທີ່ຢູ່ອ້ອມເຮືອນຂອງທ່ານໃນລັດ ສະໝີ 7 
ແມັດ. 

•  ຕັດກີ່ງ ແລະ ຮອນງ່າໄມ້ເພື່ອໃຫ້ງ່າໄມ້ເຫຼືອໜ້ອຍທີ່ສຸດປະມານ 2-3 ແມັດ ຈາກ 
ລະດັບພື້ນດິນ. 

•  ຖິ້ມງ່າໄມ້ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຕ່າງໆໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ເໝາະສົມ. 
•  ຫຼີກລ່ຽງການນຳໃຊ້ເຟີນີເຈີທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ສົດ. 

ລ ະມັ ດລ ະ ວັ ງ ອຸ ປ ະກອນ 
ໄວໄຟ  

•  ຫຼີກລ່ຽງການຈູດໄຟແບບເປີດກວ້າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນລະດູແລ້ງ ຫຼື ລະດູ ໄຟໄໝ້.
•  ຕິດຕັ້ງຖັງອາຍແກັດສ໌ໃຫ້ຢູ່ສູງກວ່າລະດັບພື້ນດິນແລະຕັ້ງຢູ່ໄກຈາກເຮືອນໃນໄລຍະ 9 

ແມັດ. 
•  ຖິ້ມຂີ້ເຖົ່າໄຟໃສ່ຄຸເຫຼັກ, ມອດພວກມັນດ້ວຍນ້ຳແລະ ປະໄວ້ 2 ວັນ, ແລ້ວຈິ່ງ ເອົາໄປຝັງດິນ. 
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ໄຟໄໝ້: ກຽມພ້ອມຕອບໂຕ້-ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ

ຂໍ້ມູນສຳຄັນ ຂໍ້ມູນລະອຽດສະເພາະແຕ່ລະກໍລະນີ

ວາງແຜນ ແລະ ຝຶກສ້ອມ 
ແຜນການລົບໝີທີ່ມີ
ທາງອອກສອງທາງ
 ຮ່ວມກັບເພື່ອນບ້ານ 

•  ວາງແຜນສຳຮອງໃນການໜີໄພໃນກໍລະນີທີ່ທາງໝີ້ໄຟເບື້ອງ 

ອົບພະຍົກຖ້າທ່ານເຫັນ
ວ່າເໝາະສົມ ຫຼື ອໍານາດ
ການປົກຄອງ ແຈ້ງໃຫ້
ທ່ານຍົກຍ້າຍ 

•  ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຖືກແນະນຳໃຫ້ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ທ່ານຄິດວ່າທ່ານຢູ່ໃນສະພາບການທີ່ອັນຕະ 
ລາຍ, ໃຫ້ອົບພະຍົກທັນທີ. ໄຟໄໝ້ອາດຈະຂະຫຍາຍຕົວໄວເກີນໄປຈົນພະນັກງານກ່ຽວ  
ຂ້ອງແຈ້ງການໃຫ້ຍົກຍ້າຍບໍ່ທັນກັບເວລາ. 

•  ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ບໍ່ມີອຸປະກອນດັບໄຟ, ບໍ່ຄວນຈະ 
ເອົາຕົວເອງເຂົ້າໄປສ່ຽງ. 

•  ອອກຈາກເຫດການໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ: ຊັກຊ້າ, ອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊິວິດຂອງທ່ານ. 
•  ຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືກູ້ໄພຢູ່ນອກເຮືອນ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ໄດ້ງ່າຍ. 

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດອ
ອກຈາກສະຖານທ່ີໄຟໄໝ້, 
ໃຫ້ລົງໜອງນ້ຳ, ແມ່ນ້ຳ ຫຼື 
ສະລອຍນ້ຳ. 

•  ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີແຫຼ່ງນ້ຳຫຼືໜອງນ້ຳໃກ້ຄຽງ; ໃຫ້ຊອກຫາບ່ອນລີ້ໄພ ທີ່ເປັນສະຖານ 
ທີ່ເປົ່າຫວ່າງທີ່ມີກ້ອນຫີນຂະໜາດໃຫ່ຍ. ຈາກນັ້ນໃຫ້ນອນກົ້ມໜ້າລົງ ແລະ ປົກ 
ປິດຕົນໂຕຂອງທ່ານດ້ວຍຂີ້ດິນ. ໃຫ້ຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ຢູ່ໃກ້ພື້ນດິນທີ່ສຸດ. 

•  ຈົ່ງຄຳນຶງສະເໝີວ່າທ່ານຈະບໍ່ສາມາດແລ່ນໄວກວ່າແປວໄຟ. 
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ພາຍຫຼັງໄຟປ່າສິ້ນສຸດລົງ, 
ໃຫ້ລະມັດລະວັງອັນຕະ
ລາຍຕ່າງໆ ທີ່ອາດຈະ
ເກີດຂຶ້ນ 

•  ຈົ່ງຊອກຫາສິ່ງຂອງ ຫຼື ບ່ອນທີ່ຖືກໄຟໄໝ້ ທີ່ຍັງມີຄວາມຮ້ອນແລະຫາກໍ່ດັບມອດ ແລະ 
ມີຄວາມລະມັດລະວັງ ເພື່ອບໍ່ໄຫ້ພວກມັນຕິດໄຟຄືນໃໝ່.

•  ລະວັງອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ຕົ້ນໄມ້ທີ່ຖືກໄຟໄໝ້, ເສົາໄຟຟ້າ ຫຼື 
ສາຍໄຟຟ້າທີ່ຕົກລົງພື້ນດິນ ແລະ ຂີ້ເຖົ່າໄຟ. 

•  ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ກ່ອນຈະກັບຄືນສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ.
•  ກວດກາເບິ່ງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ໃຫ້ຢູ່ໄກຈາກອາຄານທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.

ພາຍຫຼັງໄຟໄໝ້ສິ້ນສຸດລົງ, 
ໃຫ້ລະມັດລະວັງໃນເວລາ
ເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ
ມ້ຽນເຮືອນຂອງທ່ານ 

•  ຫຸຼດຜ່ອນອັນຕະລາຍຕ່ໍສຸຂະພາບຂອງທ່ານໃຫ້ເຫືຼອໜ້ອຍທ່ີສຸດທ່ີອາດເກີດຈາກອຸປະກອນ
ຕ່າງໆທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເປັນຕົ້ນແມ່ນ ອາຍແກັດພິດ ຈາກວັດຖຸສິ່ງຂອງ ໃນສາງເຄື່ອງ ຫຼື 
ກາລາລົດ, ແຜ່ນກະເບື້ອງ ແລະ ເສດຂີ້ຝຸ່ນຕ່າງໆ. ໃຫ້ຖືຜ້າປຽກ ໄວ້ປົກປິດໃບໜ້າຂອງ 
ທ່ານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ກັ່ນຕອງຂີ້ຝຸ່ນແລະຂວັນໄຟ. 

•  ເບີ່ງແຍງບໍ່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຂົ້າໄກ້ສະຖານທີ່ເຮັດ  ຄວາມສະອາດຫຼັງຈາກໄຟໄໝ້. 
•  ຫຸຼດຜ່ອນອັນຕະລາຍຕ່ໍສຸຂະພາບຂອງທ່ານໃຫ້ເ ຫືຼອໜ້ອຍທ່ີສຸດ ທ່ີອາດຈະເກີດ 

ຈາກການສູບດົມ ຫຼື ຫາຍໃຈເອົາຂີ້ຝຸ່ນໂດຍການຫົ່ດນ້ຳໃສ່ສິ່ງເສດເຫຼືອໃຫ້ປຽກ ເສຍກ່ອນ. 
•  ໃສ່ຖຸງມືຢາງໃນເວລາເຮັດຄວາມສະອາດ. 
•  ໃນເວລາເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ຖີ້ມສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າຂໍຄວາມ

ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 
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ພາກ ຂ.3
ການ ປົກປ້ອງເດັກ 
ຈາກໄພພິບັດ ແລະ 
ໃນ ພາ ວະສຸກເສີນ 
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ການປ້ອງກັນເດັກ ຈາກໄພພິບັດ ແລະ ໃນ ພາ ວະສຸກເສີນ 

ການປົກປ້ອງເດັກໃນກໍລະນີເກີດໄພພິບັດ ແລະ 

ພາວະສຸກເສີນໝາຍເຖິງ ການປ້ອງກັນ ການຕອບໂຕ້ 

ຕໍ່ການຖືກການທໍາຮ້າຍ, ການປ່ອຍປະລະເລີຍ, ການສະ 

ແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມ ຮຸນແຮງຕໍ່

ກັບເດັກໃນພາວະສຸກເສີນທີ່ເກີດຈາກ ໄພພິບັດທໍາມະຊາດ 

ຫຼື ມະນຸດເປັນຜູ້ສ້າງຂຶ້ນ,  ໄພພິບັດຈາກຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື 

ຈາກວິກິດການຕ່າງໆລວມ ທັງການຖືກທາລຸນທາງດ້ານ 

ຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ, ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ແລະ 

ຄວາມຕ້ອງການອັນ ເປັນພື້ນຖານຂອງສິດທິ, ໂດຍອີງ  

ຕາມສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ 

ເດັກແມ່ນ ບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກ່ວາ 18 ປີ.   

 ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດວຽກງານການປົກ 

ປ້ອງເດັກ ໃນກໍລະນີເກີດໄພພິບັດ ແລະ ພາວະສຸກເສີນນີ້ 

ໃຫ້ມີ ປະສິດຕິພາບແລະເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດນັ້ນ ຄວນພິ 

ຈາລະນາ ຄໍານຶງເຖິງ 6 ຫຼັກການພື້ນຖານ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ຫຼັກການທີ 1:  

ຫີຼກເວ້ັນການປ່ອຍປະລະເລີຍເດັກໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມ

ຮຸນແຮງເພ້ີມອີກເຊິ່ງອາດເກີດຈາກກະທໍາທ່ີບໍ່ຕ້ັງໃຈຂອງ

ທ່ານ. ດ້ວຍການສົນທະນາກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງບາງ ຄັ້ງ

ມັນອາດຈະໄປກະທົບຕ່ໍອາລົມຈິດຂອງເດັກທ່ີເຄີຍຖືກຜົນ

ກະທົບມາກ່ອນ, ການສົນທະນາຮ່ວມກັບເດັກຄວນປະຕິ

ບັດໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບົບຄວາມປອດໄພຕ່ໍກັບເດັກ 

(ຕານ່າງປົກປ້ອງເດັກໃນຊຸມຊົນ ແລະ ຂະບວນການລາຍງານ 

ກໍລະນີທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບເດັກແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງມາກ່ອນແລ້ວ).

ຫຼັກການທີ່ 2:  

ຮັບປະກັນວ່າ ເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິ

ບັດສຸກເສີນທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອເບີ່ງແຍງດູແລ      

ຢ່າງເທົ່າທຽມກັນໂດຍບໍ່ມີການຈໍາແນກ ລວມທັງເດັກຍິງ, 

ເດັກຊາຍ, ເດັກພິການ, ເດັກກໍາພ້າ, ເດັກຂ້າງຖະໜົນ ແລະ 

ເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກປ່ອຍປະລະເລີຍ ໂດຍໄດ້ຮັບ 

ການຮ່ວມມືຈາກຄອບຄົວ ຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມ.

....................................................................................................................................................
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ຫຼັກການທີ່ 3:                         

ປົ ກປ້ ອ ງ ເ ດັກຈາກການໃຊ້ ຄວ າມຮຸນແຮງ 

ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຄວາມຮຸນແຮງຈາກການປູກຝັງ 

ແນວຄິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ການບີບບັງຄັບເດັກ.      

ຫຼັກການທີ່ 4: 

ຊ່ວຍເດັກທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດໃຫ້ 

ໄດ້ຮັບສິດທິຂອງພວກເຂົາເພ່ືອຟື້ນຟູທາງດ້ານສຸຂະພາບ, 

ຈິດໃຈ ແລະ ມີທີ່ພັກອາໄສທີ່ຮັບປະກັນລວມໄປເຖິງຂະ 

ບວນການສົ່ງຕ່ໍກໍລະນີທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບເດັກເພ່ືອໃຫ້ເດັກໄດ້

ຮັບການປົກປ້ອງ. 

ຫຼັກການທີ່ 5:  

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບການປົກປ້ອງເດັກ ໃຫ້

ມີການປະສານງານກັບໜ່ວຍງານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານນີ້  

ໂດຍກົງ ແລະ ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນຊຸມຊົນ.

ຫຼັກການທີ່ 6: 

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍໄດ້ເຂົ້າ 

ມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນ, ສິ່ງທີ່ສໍາ 

ຄັນໃນການເສີມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງກໍ່ຄືການມີສ່ວນ 

ຮ່ວມໃນການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ, ການອອກແບບ 

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ,  ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນກິດ 

ຈະກໍາການປົກປ້ອງເດັກ. 
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ປະເມີນ ແລະ ສ້າງແຜນກຽມຄວາມພ້ອມ

ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນ ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດສະເພາະແຕ່ລະກໍລະນີ 

ແນະນຳດ້ານຫຼັກ ການ
ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່
ເດັກ

•  ຊ່ວຍແນະນໍາເດັກໃຫ້ຮູ້ວ່າຜູ້ໃດ/ແມ່ນໃຜທ່ີເປັນໜ້າເຊື່ອຖືໃນຊຸມຊົນ/ໃນບ້ານທ່ີສາມາດຊ່ວຍ
ເຫືຼອໄດ້ເວລາເດັກນ້ອຍມີຄວາມຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫືຼອຕ່າງໆໃນກໍລະນີທ່ີເກີດເຫດສຸກເສີນ 
ລວມທັງການໃຊ້ໂທລະສັບເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ 

•  ຮັບປະກັນວ່າເດັກມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ,  ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ    
ພ້ອມທັງກວດເບິ່ງຕຶກອາຄານທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ໂຮງຮຽນ, ສູນກິລາ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ສະຖານ 
ທີ່ອື່ນໆ.  ຊອກຫາບ່ອນແຈ້ງເຕືອນ, ທາງອອກສຸກເສີນ, ອຸປະກອນປະຖົມ ພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ, 
ປຸ່ມເປີດປິດໄຟ (ສະວິກໄຟ) ແລະ ສິ່ງຂອງຕ່າງໆ; ສະຖານທີ່ບໍ່ຄວນໄປໃນເວລາເກີດເຫດການ
ສຸກເສີນ ແລະ ເສັ້ນທາງນໍາໃຊ້ເພື່ອອົບພະຍົບໜີໄພ. 

   
ພໍ່ແມ່,ຜູ້ປົກຄອງຄວນ 
ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ສອນ 
ໃຫ້ເດັກນ້ອຍ, ຄອບຄົວ, 
ໂຮງຮຽນ,
 ຊຸມຊົນ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ 
ຮູ້ກົນໄກສຳລັບການ
ປົກປ້ອງເດັກ

•  ສົນທະນາກັບເດັກກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍທີ່ພວກເຂົາພົບພໍ້ຢູ່ ແລະ ທັດສະນະຂອງ 
ພວກເຂົາຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ (ພວກເຂົາຄິດວ່າຄວາມສ່ຽງສູງສຸດແມ່ນຫຍັງ ແລະ 
ຍ້ອນຫຍັງ, ຄໍາຖາມໃດ ແລະ ຄວາມກັງວົນໃດທີ່ພວກເຂົາມີ ແລະ ຕ້ອງການການ 
ຊ່ວຍເຫຼືອແນວໃດ)

•  ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ບອກໃຫ້ເດັກນ້ອຍຮູ້ວ່າຜູ້ໃຫຍ່ເຮັດທຸກວິທີທາງເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີ
ຄວາມປອດໄພເວລາມີເຫດການສຸກເສີນ 

•  ຮັບປະກັນວ່າມີຜູ້ໃຫຍ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນກົນໄກການປະສານງານໃນຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງຮຽນ 
ໃນການປົກປ້ອງເດັກ 

•  ສະໜອງຂ້ໍມູນໃຫ້ແກ່ເດັກກ່ຽວກັບກົນໄກການປົກປ້ອງເດັກທ່ີມີຢູ່ໃນເຂດທ້ອງຖ່ິນ 
ພ້ອມທັງຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ທີ່ສໍາຄັນ ແລະຈະເຂົ້າເຖິງການບໍລິການແນວໃດ, ຖ້າມີຄວາມ ຈໍາເປັນ. 
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ແ ນ ະ ນໍ າ ໃ ຫ້ ແ ກ່ ເ ດັ ກ      
ນ້ອຍກ່ຽວກັບສິດທິຂອງ 
ພວກເ ຂົ າໃນ ເຫດການ 
ສຸກເສີນແລະໄພພິບັດ 

•  ແນະນໍາເດັກນ້ອຍທຸກຄົນກ່ຽວກັບຫຼັກການການບໍ່ຈໍາແນກ, ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນມີສິດທິ 
ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະມີຄວາມປອດໄພລວມທັງໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ຫຼື ໄພ ພິບັດ

•  ສົນທະນາກັບເດັກໃຫ້ຮູ້ວ່າໄພອັນຕະລາຍຕ່າງກັນເຮັດໃຫ້ເດັກຍິງ, ເດັກຊາຍ, ເດັກ 
ພິການໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕ່າງກັນ ແລະ ຄົ້ນຫາໄພອັນຕະລາຍທີ່ກະທົບຕໍ່ເດັກພິການ 
ມີແນວໃດ. 

ຮັບປະກັນວ່າເດັກນ້ອຍ
ທຸກຄົນ (ແລະສະມາຊິກ
ຄອບຄົວ) ຮູ້ສະຖານທີ່
ທີ່ປອດໄພ ແລະ ເສັ້ນ 
ທາງທີ່ປອດໄພທີ່ ຈະ ໄປ 
ບ່ອນນັ້ນ.

•  ຮັບປະກັນວ່າເດັກທຸກຄົນຮັບຮູ້ເຖິງສະຖານທ່ີຕ່າງໆທ່ີປອດໄພໃນກໍລະນີເກີດມີໄພອັນຕະລາ
ຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

•  ຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງແຜນວາດຄວາມສ່ຽງ, ສະຖານ 
ທີ່ປອດໄພ ແລະ ກໍານົດເສັ້ນທາງທີ່ປອດໄພໄປຫາເຮືອນ, ໄປຫາໂຮງຮຽນ ຫຼື ການເຂົ້າ 
ເຖິງລະບົບການຊ່ວຍເຫລືອໃນເວລາເກີດໄພພິບັດ; ພ້ອມທັງເປັນການຮຽນຮູ້ ແລະ 
ແລກປ່ຽນແນວຄວາມຄິດກັບຜູ້ໃຫຍ່, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ. 

ສອນເດັກນ້ອຍໃຫ້ຮູ້ຈັ
ກຂໍ້ມູນລະບຸຕົວຕົນຂອງ 
ພວກເຂົາ

•  ສອນເດັກນ້ອຍໃຫ້ຮູ້ບອກຊື່ (ຊື່ຫຼີ້ນ ແລະ ຊື່ແທ້) ຂອງຕົວເອງ, ຊື່ພໍ່,ຊື່ແມ່ ແລະ ຂໍ້ມູນ 
ຕິດຕໍ່ຂອງພວກເຂົາ (ລວມທັງທີ່ຢູ່, ແຂວງ,ເມືອງ,ບ້ານ)

•  ສອນເດັກນ້ອຍໃຫ້ຮູ້ຊື່ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຂົາ ແລະສະຖານຕິດຕໍ່ພາຍນອກ ທີ່ ສາມາດ 
ຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຊັ່ນ: ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດເມືອງ, ແຂວງ ຫຼື ພາກສ່ວນ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

ເກັບສຳເນົາຂອງເອກະ
ສານລະບຸຕົວຕົນ ແລະ
ສຳມະໂນຄົວໄວ້ຫຼາຍ
ບ່ ອ ນ ເ ພ່ື ອ ຫີຼ ກ ລ່ ຽ ງ 
ການຖືກທຳລາຍ ແລະ 
ສູນເສຍໃນ ເວ ລາ ເກີດ ໄພ ພິ 
ບັດ

•  ເດັກທຸກຄົນຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນການເກີດ 
•  ບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກີດໃຫ້ຖືກຕ້ອງໃນປຶ້ມສໍາມະໂນຄົວ
•  ເກັບຮັກສາເອກະສານສໍາເນົາທີ່ຖືກຕ້ອງໄວ້ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ປອດໄພ, ແຍກອອກ ຈາກເອກະ

ສານຕົ້ນສະບັບໃນກໍລະນີສູນຫາຍ ຫຼື ຖືກທໍາລາຍ
•  ຮັກສາເອກະສານສໍາເນົາ ຂ້ໍມູນອ່ືນໆທ່ີສໍາຄັນສໍາລັບການສືບຕ່ໍການສຶກສາ(ໃບປະ 

ກາດສະນີຍະບັດຈົບຊັ້ນ, ໃບຄະແນນ,ໃບຍ້ອງຍໍ ...), ບັນທຶກການສັກຢາວັກຊິນປ້ອງ 
ກັນພະຍາດ, ຂໍ້ມູນຂອງໂຮງຮຽນ, ແຜນການສຶກສາສະເພາະສໍາລັບເດັກນ້ອຍພິການ. 
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ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ: ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ຫຼື ສິ່ງແວດລ້ອມ 

ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນ ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດສະເພາະແຕ່ລະກໍລະນີ 

ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ໃນການປົກປ້ອງເດັກ
ໂດຍສະເພາະຜ່ານການ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກ
ໄພພິບັດ ແລະ ການກະ
ກຽມຄວາມພ້ອມ ໃນການ 
ຮັບ ມື ກັບໄພ ພິ ບັດ

•  ປະຕິບັດຕໍ່ເດັກນ້ອຍດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ປາສະຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ເດັກ 
•  ຄວນແນະນໍາໃຫ້ຊຸມຊົນທີ່ເຈົ້າເຮັດວຽກນໍາໄດ້ຮັບຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈວ່າ: ການຈໍາແນກ, 

ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ກັບເດັກແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້. 
•  ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈແກ່ຜູ້ໃຫຍ່ ໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນ ແລະ ຢຸດຕິການທາລຸນເດັກທຸກຮູບແບບ 

ເຊັ່ນ: ການທາລຸນທາງຮ່າງກາຍ, ທາງຈິດໃຈ,ທາງເພດ, ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ແລະ 
ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ.

•  ຮັບປະກັນວ່າ ພໍ່, ແມ່, ຜູ້ປົກຄອງ, ຜູ້ເບິ່ງແຍງດູແລເດັກ, ຄູອາຈານ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິ
ກເຊິ່ງຕໍ່ກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປົກປ້ອງເດັກ 

•  ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ໂຮງຮຽນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ໃຫ້ມີນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງເດັກ 
ພ້ອມທັງກໍານົດໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບເພື່ອປົກປ້ອງເດັກຍິງ, ເດັກຊາຍ ແລະ 
ເດັກພິການ. 

•  ຊ່ວຍສ້າງໃຫ້ມີກົນໄກການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ມີການເຜີຍແຜ່ໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ

ຮັບປະກັນວ່າ ວຽກທີ່ເດັກ
ນ້ອຍເຮັດມີຄວາມເໝາະ
ສົມກັບອາຍຸ, ບໍ່ ມີ ທຳ ຮ້າຍ
, ບໍ່ເປັນ ໄພອັນຕະລາຍທີ່ ສົ່ງ 
ຜົນ 
ກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາ
ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ສະຕິ
ປັນຍາ ຫຼື ຈິດໃຈຂອງ 
ພວກເຂົາ ແລະ ບໍ່ຂັດ
ຂວາງຕໍ່ການຮຽນຂອງ
ເດັກ

•  ຮັບປະກັນວ່າ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວທຸກຄົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບສິດທິພື້ນຖານຂອງເດັກ 
(ສິດທິເດັກ) ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນກໍລະນີເກີດໄພພິບັດ ແລະ ພາວະສຸກເສີນ.

•  ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນມີສິດທິທີ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບເດັກ, ໄດ້ຫຼີ້ນນໍາໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ມີສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ. 

•  ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນບໍ່ຄວນເຮັດວຽກເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ຫຼື ບໍ່ເຮັດວຽກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ
ຕໍ່ເດັກ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນຄອບຄົວຫລືຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ.

•  ການທາລຸນເດັກທຸກຮູບແບບບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ ເຊັ່ນ: ການທາລຸນທາງຮ່າງກາຍ, 
ທາງເພດ, ທາງຈິດໃຈ, ການຈໍາແນກເພດໄວ - ອາຍຸ ແລະ ອະດີດຂອງເດັກທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ
ເວົ້າເຖິງ. 

•  ການໃຊ້ແຮງງານເດັກ ແລະ ການຄ້າຂາຍເດັກ (ການຄ້າມະນຸດ) ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍ 
ແລະ ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ 

•  ບໍ່ຄວນບັງຄັບໃຫ້ເດັກຍິງ, ເດັກຊາຍອອກໂຮງຮຽນເພື່ອໄປເຮັດວຽກ.
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ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ການກຽມພ້ອມເພື່ອຕອບໂຕ້: ການສ້າງຄວາມສາມາດ 

ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນ ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດສະເພາະແຕ່ລະກໍລະນີ 

ຮັ ບປະກັນ ວ່ າ ເ ດັກນ້ ອຍ 
ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບການ 
ເ ບິ່ ງ ແ ຍ ງ ດູ ແລຈ າກບຸ ກ   
ຄົ ນ ທ່ີ ມີ ຄ ວ າ ມ ສ າ ມ າ ດ 
ດ້ານການປກົປອ້ງເດັກ, ເດັກ 

•  ອອກແບບ ແລະ ກໍານົດວິທີການເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກໃນໄລຍະເວລາທີ່ພໍ່ແມ່ - 
ຜູ້ປົກຄອງກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ຫຼື ບ່ອນເຮັດວຽກ. 

•  ວາງແຜນ ແລະ ຈັດກິດຈະກໍາມູມເປັນມິດສໍາລັບເດັກໃນລະຫວ່າງ ແລະ ຫຼັງເກີດໄພພິບັດ 
ໂດຍບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມວິທີການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ, ຊຸມຊົນຍອມຮັບໃຫ້ 
ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້  

ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໄດ້ເຂ້ົາມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການຟື້ນຟູຈາ
ກໄພພິບັດທ່ີເກີດຂ້ຶນດ້ວຍວິ
ທີການທ່ີເໝາະສົມກັບເກນ
ອາຍຸແລະໄວ ຂອງເດັກ 

•  ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ເດັກຍິງ, ເດັກຊາຍ, ເດັກທຸກຄົນທີ່ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນນັ້ນໄດ້ມີສ່ວນ 
ຮ່ວມຢູ່ໃນຄອບຄົວ,ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນກ່ຽວກັບການຕັດສິນບັນຫາທີ່ກະທົບຕໍ່ພວກ 
ເຂົາ. 

•  ໃຫ້ເດັກເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາການຕອບໂຕ້ໄພພິບັດໂດຍສະເພາະແຕ່ກິດຈະກໍາທ່ີມີຄວາມ 
ປອດໄພກັບເດັກເທົ່ານັ້ນ.

•  ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ເດັກເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາເພ່ືອນຊ່ວຍເພ່ືອນໃນຫົວຂ້ໍການປົກປ້ອງເດັກ 
ເຊິ່ງເປັນວຽກງານໜື່ງໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ. 

ແນະນໍາ ແລະ ຝຶກຊ້ອມ 
ວິ ທີ ກ າ ນ ສ ະ ເ ພ າ ະ ໃ ນ   
ກ າ ນ ສົ່ ງ ເ ດັ ກ ກັ ບ ຄື ນ ສູ່  
ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ
(ລາຍລະອຽດ ກະລຸນາ ເບິ່ງ
ໃນຄູ່ມືຝຶກກ່ຽວກັບຄວາມປ
ອດໄພໃນໂຮງ ຮຽນ)

•  ແນະນໍາໃຫ້ເດັກເອົາໃຈໃສ່ກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພ.
•  ແນະນໍາ ແລະ ຝຶກຊ້ອມວິທີການຕັດສິນໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພໃນ 

ເວລາເກີດໄພພິບັດ ແລະ ພາວະສຸກເສີນ.
•  ພໍ່,ແມ່ ຫຼື  ຜູ້ປົກຄອງ ຄວນແຈ້ງໃຫ້ໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄົນຮັບເດັກ 

(ລູກຂອງຕົນ)ແທນ ໃນກໍລະນີໄພພິບັດແລະເຫດການສຸກເສີນ.
•  ກວດຄືນແລະໝັ້ນໃຈວ່າ ເດັກນ້ອຍຮູ້ສະຖານທີ່ປອດໄພໃນໂຮງຮຽນໃນລະຫ່ວາງທີ່ລໍຖ້າຜູ້

ປົກຄອງມາຮັບເອົາພວກເຂົາກັບບ້ານ.
•  ວາງແຜນກັບເດັກນ້ອຍໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າວ່າສະຖານທ່ີໃດທ່ີເດັກຕ້ອງພົບກັບຄອບຄົວຂອງ 

ພວກເຂົາໄດ້ ຖ້າຫາກມີການພັດຫຼົງໃນລະຫ່ວາງເກີດໄພພິບັດ.
•  ຕ້ອງໝ້ັນໃຈວ່າຫົວຂ້ໍທ່ີຝຶກໃຫ້ແກ່ເດັກຕ້ອງແມ່ນສິ່ງທ່ີສະທ້ອນເຖິງຄວາມຕ້ອງການ, 

ຄວາມ ເໝາະສົມກັບເກນອາຍຸແລະໄວຂອງເດັກ ແລະ ຄວນລະມັດລະວັງ ບາງຫົວຂໍ້ອາດຈະ
ກະທົບກັບສະພາບຈິດໃຈຂອງເດັກ.

•  ເພີ່ມການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເຕັມຮູບແບບ ເພື່ອໃຫ້ເດັກມີການພັດທະນາໄປເທື່ອລະ   ຂັ້ນໂດຍ
ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືໃຫ້ແທດເໝາະກັບເກນອາຍຸຂອງເດັກ ຕົວຢ່າງ:

 - ຝຶກຊ້ອມຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນ ດ້ວຍການໃຊ້ວິດີໂອ, ປຶກສາຫາລືຈາກເຫດການຈໍາ ລອງຂຶ້ນມາ 
ແລະ ຝຶກຊ້ອມໄປເທື່ອລະບາດກ້າວ.

 - ຝຶກຊ້ອມຂັ້ນກາງແມ່ນການຊ້ອມແບບມີການແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າແລະບໍ່ແຈ້ງ ເຕືອນ.
 - ຝຶກຊ້ອມຂັ້ນສູງແມ່ນຝຶກຊ້ອມເຕັມຮູບແບບແລະມີເຫດການຈໍາລອງໄປພ້ອມໆກັນ.
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ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນ ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດສະເພາະແຕ່ລະກໍລະນີ 

ສອນໃຫ້ເ ດັກຮູ້ກ່ ຽວກັບ
ທາງເລືອກໃນການຕອບ 
ໂຕ້ໄພພິບັດ ເຊັ່ນ:
ອອກໄປທັນທີ, ການຮັກ 
ສາຕົວເອງ ແລະ ຢູ່ໃນ   ຫ້ອ
ງທ່ີປອດໄພ(ການຫົຼບຊ້ອນ
ຕົວເອງໃຫ້ປອດໄພ)

•  ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພຈາກໄພພິບັດ ເດັກຕ້ອງປະຕິບັດ 3 ຢ່າງນີ້: 
 - ອອກໄປທັນທີ:  ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຄູ, ອາຈານ, ຜູ້ນໍາພາ, ຜູ້ຕອບໂຕ້ທໍາອິດຈະລວມ 

ເອົາເດັກແລ້ວ ນໍາເອົາເດັກທັງໝົດອອກຈາກບ່ອນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເພື່ອໄປຢູ່ສະຖານທີ່ທີ
ປອດໄພຈາກໄພພິບັດເມື່ອເກີດເຫດການສຸກເສີນ. 

 - ຮັກສາຕົວເອງໃຫ້ປອດໄພ: ຖ້າຫາກບໍ່ສາມາດອອກໄປຈາກຕຶກ, ອາຄານ ຫຼື ບ່ອນທີ່ 
ເປັນອັນຕະລາຍທັນທີໄດ້, ການປ້ອງກັນສິ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍດ້ວຍການລ໋ອກ (ປິດ) ປະຕູ 
ຫຼື ຕັນປະຕູໄວ້ ແລະ ຢູ່ຫ່າງຈາກປ່ອງຢ້ຽມ. ວິທີການດັ່ງກ່າວແມ່ນ ວິທີການດຽວກັນກັບ 
ການຮັກສາຕົວເອງໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພໃນໂຮງຮຽນ.

 - ຢູ່ໃນຫ້ອງທີ່ປອດໄພ (ການລີ້ຊ້ອນຕົວເອງໃຫ້ປອດໄພ):  ລີ້ຊ້ອນຕົວເອງຢູ່ດ້ານ ຫຼັງສິ່ງຂອງ 
ຫຼື ເຟນີເຈີທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ໝັ້ນໃຈວ່າຈະບໍ່ລົ້ມທັບ ຫຼື ເປັນອັນຕະລາຍ, ພະຍາຍາມ
ຢູ່ໃນຄວາມສະຫົງບແລ້ວຫລັງຈາກນັ້ນສັນຍານເຕືອນຈະດັງຂຶ້ນເມື່ອໄພພິບັດໄດ້ຜ່ານໄປ. 

ຫັຼງ ຈາກ ເຫດ ການ ໄພ ພິ ບັດ 
ເກີດ ຂຶ້ນ ບອກ ໃຫ້ ເດັກ ຮູ້ 
ວ່າ ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ຮັບ ການ ປົກ 
ປ້ອງ ແລະ ໄດ້ ສະ ໜຳ ສະ 
ໜູນ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ສະ ດວກ 
ສະ ບາຍ.

•  ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກັບເດັກໃຫ້ມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການປົກປ້ອງຕົວເອງ 
ຈາກເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

•  ເຄົາລົບຕໍ່ກັບຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງເດັກ ແລະ ປຶກສາຫາລືຮ່ວມ ກັບເຂົາເຈົ້າ.
•  ໝັ້ນໃຈວ່າເດັກນ້ອຍມີເວລາໄດ້ຫຼິ້ນແລະໄດ້ພັກຜ່ອນ.
•  ໝັ້ນໃຈວ່າເດັກໄດ້ມີອາຫານການກິນ, ໄດ້ດື່ມນໍ້າທີ່ສະອາດ, ໄດ້ຊົມໃຊ້ນໍ້າສະອາດ ແລະ 

ໄດ້ນອນຢ່າງພຽງພໍ.
•  ຫຼີກລ້ຽງການເອົາຮູບພາບທີ່ມີການສູນເສຍຊີວິດ, ການທໍາລາຍ, ການບາດເຈັບໃຫ້ ເດັກເບິ່ງ 

ເນື່ອງຈາກຈະກະທົບຕໍ່ຈິດໃຈຂອງເດັກ.
•  ມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຮ່ວມກັນ.
•  ຍອມຮັບກັບສະຖານນະການທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ 

ໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.
•  ຈັດໃຫ້ມີບ່ອນຫຼິ້ນທີ່ປອດໄພແລະມີກິດຈະກໍາຫຼິ້ນສຳລັບເດັກເຊັ່ນ: ກິດຈະກໍາມູມທີ່ 

ເປັນມິດຕໍ່ເດັກ.
•  ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີກິດຈະກໍາເພື່ອນຊ່ວຍເພື່ອນໃຫ້ເໝາະສົມກັບອາຍຸຂອງເດັກ.
•  ຖ້າກໍລະນີຫາກເດັກສະແດງອາການໂສກເສົ້າກັບເຫດການໄພພິບັດທ່ີເຮັດໃຫ້ຄົນ 

ອ້ອມຂ້າງໄດ້ຮັບບາດເຈັບຮຸນແຮງ ຫຼື ມີການເສຍຊີວິດຈາກໄພພິບັດຕ້ອງໄດ້ຂໍ ຄວາມຊ່ວຍ
ເຫຼືອຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານຈິຕະວິທະຍາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໂສກເສົ້າ. 
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ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນ ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດສະເພາະແຕ່ລະກໍລະນີ 

ຮຽນຮູ້ ທ່ີຈະຍອມຮັບແລະ 
ຕອບໂຕ້ກັບສະພາບການ
ທ່ີມີການປ່ ຽນແປງຈາກ 
ປົກກະຕິ, ຄວາມກັງວົນ 
ແລະ ຄວາມຈັບປວດທາງ
ຈິດໃຈ
 

•  ຍອມຮັບວ່າ : 
 - ຄວາມຢ້ານກົວແມ່ນເລື່ອງປົກກະຕິຂອງມະນຸດເມື່ອພົບກັບອັນຕະລາຍ
 - ຄວາມວິຕົກກັງວົນອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນເວລາຝຶກຊ້ອມເຫດການຈໍາລອງ.
 - ອາການສັ່ນ,ຕື່ນຕົກໃຈ ແລະ ໂຕແຂງເປັນສິ່ງປົກກະຕິຂອງມະນຸດເມື່ອພົບກັບໄພອັນ 

ຕະລາຍ, ບາງຄັ້ງອາດຈະມີການຕອບໂຕ້ຄືນໃນທັນທີ.
•  ຝຶກວິທີການຮັບມືກັບຄວາມກັງວົນ, ຄວາມຢ້ານກົວ ແລະອາການຕື່ນຕົກໃຈຕ່າງໆ 

ດ້ວຍການແລກປ່ຽນ - ການປຶກສາຫາຮ່ວມກັບໝູ່ເພື່ອນ, ຫຼິ້ນກິລາ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະ
ກໍາການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ການຟື້ນຟູຈາກໄພພິບັດ.

•  ຖ້າຫາກເຫັນເດັກມີຄວາມຢ້ານກົວຮຸນແຮງ, ໃຈຮ້າຍ ຫຼື ພະຍາຍາມແຍກໂຕອອກ ຈາກໝູ່ 
ຫຼື ການຕອບໂຕ້ກັບຊ້າກ່ວາປົກກະຕິ ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ຕ້ອງໄດ້ຂໍ 
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງສະເພາະດ້ານ (ສຸຂະພາບຈິດ) ໂດຍດ່ວນ.

ແນະນໍ າ ໃ ຫ້ ເ ດັກນ້ ອຍຮູ້  
ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ 
ຄວາມຈໍາເປັນການເຄື່ອນ 
ຍ້າຍທີ່ປອດໄພ ແລະ ບໍ່ 
ປອດໄພ

•  ຍອມຮັບວ່າ ຈະມີຄວາມສ່ຽງເກີດບັນຫາຂຶ້ນເຊັ່ນ: ຄວາມສ່ຽງຈາກການບາດເຈັບທາງຮ່າງ
ກາຍ, ການຫຼົງ ຫຼື ແຍກກັນ ແລະ ອາດມີການກະທົບທາງດ້ານຈິດໃຈເນື່ອງຈາກການເຄື່ອນ 
ຍ້າຍ.

•  ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຕ້ອງ ແຍກເດັກແລະຜູ້ໃຫຍ່ອອກຈາກກັນ ຫຼືເຄື່ອນຍ້າຍເພື່ອ 
ຄວາມປອດໄພ, ຄວນມີການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແລະປັດໃຈການປົກປ້ອງຕໍ່ເດັກທີ່
ບໍ່ມີຜູ້ດູແລຫຼືເດັກທີ່ຖືກແຍກອອກຈາກຄອບຄົວ ແລະ ຈັດການຝຶກອົບຮົມເລື່ອງ 
ຄວາມປອດໄພສໍາລັບເດັກ.

•  ຫຼຸດຜ່ອນ ການຢຸດການຮຽນຂອງເດັກ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເດັກໄດ້ເຮັດວຽກທີ່ເປັນ 
ອັນຕະລາຍ. ເດັກຕ້ອງໄດ້ສຶບຕໍ່ຮໍ່າຮຽນແລະປົກປ້ອງບໍ່ໃຫ້ເດັກເຮັດວຽກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.

•  ສະໜັບສະໜູນແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ເດັກໄດ້ເ ຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາຂອງ 
ໂຮງຮຽນເຊັ່ນ:  ກິລາ, ສິລະປະ ແລະ ອື່ນໆ.
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ກ່ອງ
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ພາກ ຄ. ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຈາກເຫດການສຸກເສີນ ແລະ ໄພພິບັດພາຍ 
ໃນໂຮງຮຽນ
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ກ່ອງ
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ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດທີ່ຖືກຕ້ອງຈາກເຫດການສຸກເສີນ ແລະ 
ໄພພິບັດພາຍໃນໂຮງຮຽນ
..............................................................................................................

ຂັນ້ຕອນການປະຕິບັດທີຖ່ືກຕ້ອງຈາກເຫດການສຸກເສີນ ແລະໄພພິບັດພາຍໃນໂຮງຮຽນ 
ແມ່ນອອກແບບມາເພ່ືອໃຫ້ເປັນເອກະສານສຳລັບວຽກງານການສຶກສາສາໃນລະດັບສາກົນ 
ແລະ ລະດັບປະເທດໃນການປັບປຸງ ແລະ ນຳໃຊ້ເປັນແນວທາງ ມາດຕະຖານໃນການປະຕິບັດ 
ສຳລັບທຸກໆໂຮງຮຽນທັງໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ. 

ວິທີການປະຕິບັດທີ່ຖືກຕ້ອງ

ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບເຫດການສຸກເສີນ ແລະ ໄພພິບັດ
ພາຍໃນໂຮງຮຽນເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງນະໂຍບາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການ 
ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດໃນໂຮງຮຽນ. ນີ້ແມ່ນການຮ່ວມເອົາຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການປະຕິ
ບັດທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ເປັນລາຍລະອັກສອນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນທີ່ມີຄວາມປອດໄພທີ່ 
ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດຕາມໄດ້ໂດຍຄູອາຈານ ແລະ ເດັກນັກຮຽນທັງ 
ໜົດໃນກໍລະນີເກີດເຫດການສຸກເສີນ. ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດທີ່ຖືກຕ້ອງຄວນຈະໄດ້ 
ຮັບການພິຈາ ລະນາ ແລະ ປັບປ່ຽນຕາມສະຖານະການສະເພາະ ຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນ. ການ 
ຈັດການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດໃນແຕ່ລະໂຮງຮຽນ. ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດໃນຂັ້ນ 
ໂຮງຮຽນໄດ້ຮ່ວມກັບຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນບ້ານ ແລະ 
ໜ່ວຍງານກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ບ້ານໃນການພິຈາລະນາຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດ
ດັ່ງກ່າວ ແລະ ກວດກາເພື່ອເພີ່ມ ເຕີ່ມ ຫຼື ດັດແກ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນການກຽມພ້ອມ
ຮັບ ມືຕອບໂຕ້ ແລະ ຄວາມ ທົນທານຕໍ່ກັບໄພພິບັດຂອງໂຮງຮຽນ.
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ວີທີການປະຕິບັດທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນເລັ່ງໃສ່ 6 ຫົວຂໍ້ພື້ນ 
ຖານໃນການປະຕິບັດ ຈາກເຫດ ການສຸກເສີນດັ່ງລຸ່ມນີ້:
•  ການອົບພະຍົບອອກຈາກຕຶກອາຄານ.
•  ການອົບພະຍົບໄປສະຖານທີ່ທີ່ປອດໄພ.
•  ສະຖານທີ່ເຕົ້າໂຮມທີ່ປອດໄພ ແລະ 

ບ່ອນຫຼົບໄພທາງນອກ.
•  ການພັກພາອາໃສໃນສະຖານທີ່ຫຼົບໄພ.
•  ການຢູ່ໃນຄວາມສະຫງ ົບ.
•  ການສົ່ງເດັກກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ.

ສິ່ງດ່ັງກ່າວມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບຄູທ່ີຢູ່ພາຍໃນໂຮງຮຽນທ່ີມີຄວາມເຂ້ົາໃຈຂ້ັນຕອນການ
ປະຕິບັດຈາກເຫດການສຸກເສີນດັ່ງກ່າວ.ຄູຕ້ອງຄິດວ່າສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແມ່ນຈະປະຕິບັດແນວໃດ 
ແລະ ຈະມີການປັບປ່ຽນແນວໃດນັ້ນ ຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະຄວາມເໜາະສົມຂອງສະຖານະການ
ພາຍໃນໂຮງຮຽນຂອງທ່ານເອງ. 

ທ່ານຈຳຕ້ອງສິດສອນກົດລະບຽບຂ້ັນຕອນວິທີການປະຕິບັດທ່ີຖືກຕ້ອງດ່ັງກ່າວໃຫ້ກັບນັກ
ຮຽນພາຍໃນໂຮງຮຽນຂອງທ່ານ (ເບິ່ງລາຍລະອຽດຫົວຂໍ້ຢູ່ຂ້າງເທິງ)

ຖ້າຫາກວ່າ, ພາຍໃນໂຮງຮຽນຂອງທ່ານຫາກມີນັກຮຽນ ຫຼື ຄູອາຈານມີຄວາມບົກຜ່ອງ 
ທາງດ້ານການຮັບຮູ້, ມີຄວາມຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອສະເພາະ ຫຼື ຄວາມພິການ ແມ່ນເປັນສິ່ງສຳ  
ຄັນ ທີ່ຈະຕ້ອງມີການປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນວ່າພວກເຮົາຈະມີການປັບ ປ່ຽນແຜນການ ແລະ ກາ
ນສະໜັບສະໜູນແນວໃດເພື່ອໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາ ເຈົ້າຈະມີຄວາມປອດໄພເຊັນດຽວກັນ, 
ຖ້າຫາກມີບຸກຄົນໃດຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກຄົນອ້ອມຂ້າງພວກເຂົາແມ່ນເປັນສິ່ງສຳ 
ຄັນທີ່ທຸກໆຄົນຈະຮູ້ວິທີການຊ່ວຍເຫຼືອ ຄົນດັ່ງກ່າວ (ແທນທີ່ຈະເປັນຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການມອບ 
ໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ) ເມື່ອເວລາ ເກີດເຫດການຂຶ້ນຕົວຈິງນັ້ນມາເຖິງ.
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ກ່ອງ

ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ແຜນຜັງການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຂ້ັນຕອນປະຕິບັດຈາກເຫດການສຸກເສີນຕາມຂ້ັນ   
ຕອນການດຳເນີນງານສາມາດໃຊ້ເພ່ືອຊ່ວຍຄູອາຈານປະເມີນສະຖານະການໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ 
ແລະ ໃຊ້ຂັ້ນຕອນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ລາຍລະອຽດວິທີການໃຊ້ຕົ້ນໄມ້ທາງຄວາມຄິດ ແລະ ຂັ້ນ 
ຕອນຕ່າງໆແມ່ນຈະມີການອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ແຜນ ວາດໃນການຕັດສິນໃຈຂັ້ນຕອນປະຕິບັດງານຕາມເຫດການສຸກເສີນ

ແຜນຜັງການຕັດສິນໃຈຂ້ັນຕອນປະຕິບັດວິທີການທ່ີຖືກຕ້ອງຈາກເຫດການສຸກເສີນສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສະຖານະການຕ່າງໆທີ່ນຳໄປສູ່ຂັ້ນຕອນພື້ນຖານ 4 ສະຖາ ນະການດັ່ງນີ້: 

   1. ປະເພດຂອງໄພອັນຕະລາຍ
• ການແຈ້ງເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າພຽງພໍ ຫຼື ບໍ່ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີເວລາພຽງພໍທີ່ຈະປິດໂຮງຮຽນ 

ແລະ ນຳໃຊ້ນັກຮຽນຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອຊ່ວຍແນະນຳອິກຈຳນວນໜຶ່ງໃຫ້ເຂົາກັບຄືນຫາ 
ຄອບຄົວໃຫ້ປອດໄພ? ຖ້າບໍ່ເຮັດຄືແນວນີ້, ນັກຮຽນບາງຄົນຈະໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍຫຼາຍ 
ເມື່ອໄພພິບັດເກີດຂຶ້ນກະທັນຫັນ. 

• ຖ້າຫາກໄພພິບັດເກີດຂຶ້ນວ່ອງໄວ ໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ(ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ການ 
ເກີດເຫດການສຸກເສີນໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ແຜ່ນດີນໄຫວ, ໄຟໄໝ້, ນ້ຳຖ້ວມຮຸນແຮງ 
ຫຼື ນ້ຳຖ້ວມໄຫຼຊຸ), ຖ້າເປັນແນວນັ້ນທ່ານພ້ອມທີ່ຈະຮັບມືໂດຍອັດຕະໂນມັດດ້ວຍ ຂັ້ນ
ຕອນການປະຕິບັດຕາມວີທີການທີ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງເໜາະສົມແລ້ວຫລືບໍ່? 

• ຖ້າໄພອັນຕະລາຍດັ່ງກ່າວເລີ່ມເກີດຂຶ້ນຊ້າໆ ຫຼື ປານກາງ (ຕົວຢ່າງ: ນ້ຳຖ້ວມ, ພາຍຸ, 
ອາກາດໜາວຮຸນແຮງ, ພາຍຸໃຕ້ຝຸ່ນ) ທ່ານຈະມີຂໍ້ມູນການເຕືອນລ່ວງໜ້າປະເພດໃດ? 
ທ່ານມີການທົດສອບລະບົບຂອງທ່ານ ຫຼື ບໍ່? ທ່ານຈະສື່ສານຂໍ້ມູນການແຈ້ງເຕືອນ 
ລ່ວງ ໜ້າແນວໃດ, ເຖິງຜູ້ປົກຄອງ, ຄອບຄົວຂອງນັກຮຽນແນວໃດ?

   2.  ຕຶກອາຄານມີຄວາມປອດໄພ ຫຼື ບໍ່?
• ຖ້ າຫາກຕຶກອາຄານບໍ່ມີປອດໄພຄວນດຳເນີນການອົບພະຍົບອອກຈາກຕຶກ 

ອາຄານທັນທີ່.
• ໃນກໍລະນີເກີດເຫດການສຸກເສີນຢ່າງວ່ອງໄວເຊັ່ນ: ໄຟໄໝ້ ແລະ ແຜ່ນດິນໄຫວ ຮຸນແຮງ, 

ຕຶກອາຄານແມ່ນບໍ່ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ໃຫ້ລະມັດລະວັງສິ່ງອັນຕະລາຍຈາກຕຶກອາ 
ຄານ. ພວກເຮົາຄວນປະຕິບັດການອົບພະຍົບອອກຈາກຕຶກອາຄານໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

• ຄວນຄຳນຶງວ່າໃນລະຫ່ວາງການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວທຸກຄົນຄວນປະຕິບັດໃຫ້ໄວຄື: 
ໜອບລົງ, ເອົາມືຄຸມຫົວ, ຢູ່ກັບທີ່ ແລະ ດຳເນີນການອົບພະຍົບ. ການອົບ ພະຍົບຄວນ     
ເລີ່ມຕົ້ນຫຼັງການສັ່ນສະເທືອນສິ້ນສຸດລົງ. ໃນສະຖານະການອື່ນໆ ສາມາດທຳການປະເມີນ 
ຢ່າງຮີບດ່ວນກ່ອນທ່ີຈະມີການປະກາດການອົບພະຍົບໂດຍການນຳໃຊ້ສຽງເຕືອນໄພໄປ
ທົ່ວທັງໂຮງຮຽນ. 

• ຫາກອາຄານ ຫຼື ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງອາຄານມີຄວາມປອດໄພ, ຄວນແນະນຳໃຫ້ຄູອາ 
ຈານ ແລະ ນັກຮຽນໃຫ້ໄປຢູ່ໃນສະຖານທີ່ແຫ່ງນັ້ນເພື່ອເຕົ້າໂຮມກັນເປັນຄືບ່ອນຫຼົບໄພ. 
ຈາກນັ້ນຈິ່ງອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ອົບພະຍົບໄປບ່ອນທີ່ທາງການກຳນົດ.



ຄວາມປອດໄພໃນໂຮງຮຽນ

....................................................................................................................................................

   102
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   3. ພື້ນທີ່ພາຍໃນບໍລິເວນໂຮງຮຽນມີຄວາມປອດໄພ ຫຼື ບໍ່?
• ຖ້າຫາກວ່າພື້ນທີ່ພາຍໃນບໍລິເວນໂຮງຮຽນມີຄວາມປອດໄພແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດ ຕາມວີທີ

ການທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບການເຕົ້າໂຮມກັນ ແລະ ທາງນອກໜີໄພ.
• ຖ້າຫາກວ່າພ້ືນທ່ີພາຍໃນບໍລິເວນໂຮງຮຽນບໍ່ມີຄວາມປອດໄພແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມວິທີ

ການທ່ີຖືກຕ້ອງສຳລັບການອົບພະຍົບໄປຍັງສະຖານທ່ີທ່ີປອດໄພ.ຖ້າພວກເຮົາຮູ້ວ່າພ້ືນທ່ີ
ພາຍໃນບໍລິເວນໂຮງຮຽນບໍ່ມີຄວາມປອດໄພຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ໃນເຂດແຄມນ້ຳທີ່ມີຄວາມ 
ສ່ຽງຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ຫຼື ສຸມາມິ ແມ່ນໃຫ້ມີການອົບພະຍົບໄປຍັງພື້ນທີ່ທີ່ສູງຂຶ້ນ.

• ປະເມີນສະຖານະການທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຢ່າງທັນທີ່ເຊັ່ນ: ວັດຖຸຕ່າງໆທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ,  
ຫຼັກເສົາສາຍໄຟທີ່ລົ້ມລົງ, ການແຕກຫັກຂອງທໍ່ສົ່ງຕ່າງໆ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃນການຕັດ
ສິນໃຈຂອງພວກເຮົາຈັກສອງທາງເລືອກເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ.

 ປະເມີນສຳລັບຄວາມປອດໄພ - ໄປຍັງຂັ້ນຕອນຂອງ 1, 2 ແລະ 3

• ໃນທຸກໆກໍລະນີບໍ່ວ່າທ່ານຈະປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນໃດກໍຕາມແມ່ນທ່ານຈະຕ້ອງປະເມີນ
ຕາມເງື່ອນໄຂຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ນຳໄປໃຊ້ຕາມຄວາມເໜາະສົມຂອງຂັ້ນຕອນການປະຕິ
ບັດທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຄູອາຈານ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍທ່ານອື່ນໆແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນການປະຕິບັ
ດເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຈາກຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດຕາມວິທີການທີ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ໃຫ້ຄຳແນະນຳດັ່ງ 
ກ່າວ ອາດຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ທຸກໆຄົນມີຄວາມປອດໄພ.

   4. ບ້ານ ຫຼື ຊຸມຊົນມີຄວາມປອດໄພ ຫຼື ບໍ່?

• ໃນກໍລະນີເຫດການໄພພິບັດ ຫຼື ເຫດການສຸກເສີນເກີດຂຶ້ນຕົວຈິງທ່ານຈຳຕ້ອງ ໃຊ້ວີທີ 
ການປະຕິບັດທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບການສົ່ງເດັກກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ, ຂັ້ນ
ຕອນການໂຮມຕົວກັນໃນສະຖານທີ່ປອດໄພ. ນັກຮຽນຄວນຖືກນຳສົ່ງໄປໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງ 
ເດັກ ຫຼື ພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍກົງເພື່ອການດູແລ ໂດຍການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ຜູ້ປົກ
ຄອງເດັກ ແລະ ພໍ່ແມ່ທີ່ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ ແລະ ຄວນມີການບັນທຶກຂໍ້ມູນການໂຮມຕົວ
ກັນໃນແຕ່ລະຄັ້ງ. 

• ນັກຮຽນຄວນຈະໄດ້ຮັບການສຶບຕໍ່ດູແລ ແລະ ໄດ້ຮັບການແນະນຳຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພ 
ຈົບກ່ວານັກຮຽນຄົນສຸດທ້າຍຈະໄດ້ກັບເມື່ອເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

• ໃນກໍລະນີມີການເຝຶກຊ້ອມຈຳລອງເຫດການສຸກເສີນ ແລະ ໄພພິບັດສຳລັບການອົບພະ  
ຍົບຂະໜາດນ້ອຍຄວນມີການອົບພະຍົບກັບຄືນໄປຫາຫ້ອງຮຽນຂອງຕົນເອງ ແລະ ດຳ 
ເນີນການຮຽນການສອນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. 

• ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມການຮຽນ-ການສອນຄືນໃໝ່ໃນແຕ່ລະຊັ້ນຄວນມີການກຽມພ້ອມ. 
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ກ່ອງ
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ແຜນ ວາດໃນການຕັດສິນໃຈຂັ້ນຕອນປະຕິບັດງານຕາມເຫດການສຸກເສີນ

ການອົບພະຍົບ
ອອກຈາກຕຶກ
ອາຄານ.

ການພັກພາອາ
ໃສໃນສະຖານ
ທີ່ຫຼົບໄພ.

ການຢູ່ໃນຄວາມ
ສະຫງົບ.

ການອົບພະຍົບ
ໄປຍັງທີ່ສະຖານ
ປອດໄພ.

ປະເພດຂອງໄພອັນ
ຕະລາຍແມ່ນຫັຍງ? 

ຕຶກອາຄານມີ
ຄວາມປອດໄພ ຫຼື ບໍ່?

ພື້ນທີ່ໂຮງຮຽນ
ມີຄວາມປອດ
ໄພ ຫຼື ບໍ່?

ບ້ານ ຫຼື ຊຸມຊົນ
ມີຄວາມປອດໄພ
 ຫຼື ບໍ່?

ການສົ່ງເດັກກັບຄືນ
ສູ່ຄອບຄົວໃຫ້ມີ
ຄວາມປອດໄພ.

ສະຖານທີ່ເຕົ້າໂຮມ
ທີ່ປອດໄພ

ດຳເນີນ  ການຮຽນ  ການ ສອນ ຕໍ່ ໄປ

ປະ ເມີນ ຜົນ ຄືນ

ການ  ແຈ້ງເຕື່ອນ ລວງ ໜ້າເຫດ ການ ເກີດ ຂຶ້ນ ທັນ ທີ

ບໍ່ ແມ່ນ

ບໍ່

ບໍ່

ບໍ່

ແມ່ນ

ແມ່ນ

ແມ່ນ
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ລາຍລະອຽດຂັ້ນຕອນວີທີການປະຕິບັດທີ່ຖືກຕ້ອງ:

ອົບພະຍົບອອກຈາກຕຶກອາ

ຄ າ ນ ຈຸ ດ ປ ະ ສົ ງ : ເ ພ່ື ອ ເ ປັ ນ 

ການປ້ອງກັນນັກຮຽນ ແລະ 

ຄູ ອ າ ຈ າ ນ ໃ ນ ກໍ ລ ະ ນີ ເ ກີ ດ 

ເຫດການໄຟໄໝ້ ຫຼື ສິ່ງ 

ອັ ນ ຕ ະ ລ າ ຍ ຕ່ າ ງ ໆ ພ າ ຍ 

ໃ ນ ຕຶ ກ ຄົ ນ ທ ຳ ອິ ດ ທ່ີ ເ ຫັ ນ 

ສິ່ ງ ອັ ນຕະລ າຍ ,ຄວນແຈ້ ງ 

ເ ຕື ອນໄພພາຍໃນອາຄ ານ 

ຫືຼ ນ ຳ ໃ ຊ້ ລ ະ ບົ ບ ກ າ ນ ແ ຈ້ ງ 

ເຕືອນໄຟໄໝ້. 

ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ຄູອາຈານ ນັກຮຽນ
1 . ເປີ ດສັ ນຍ ານ ເ ຕືອນໄພໃ ຫ້  

ທຸ ກ ຄົ ນ ອົ ບ ພ ະ ຍົ ບ ອ ອ ກ 
ຈ າ ກ ຕຶ ກ ອ າ ຄ າ ນ ປ ະ ກ າ ດ 
ແຈ້ງໃຫ້ນັກຮຽນ ແລະ ຄູໃຊ້ 
ລະບົບການຮັບມື ເຫດການ 
ສຸກເສີນຢ່າງ ເໜາະສົມ.

2. ສືບຕໍ່ໄປ ແລະ ຮັກສາການສື່ 
ສານກັນຄູ ແລະ ນັກຮຽນ.

3. ຕິດຕ່ໍກັບໜ່ວຍງານຕອບໂຕ້ 
ສຸກເສີນ.

4. ແຈ້ງຂໍ້ມູນ, ລາຍງານສ ະຖາ 
ນະ  ການ ຕໍ່ກັບຜູ້ປົກຄອງເດັກ  
ເມື່ອເວລາມີຄວາມປອດໄພ.

5. ແຈ້ງການທຸກໆໜ່ວຍໃຫ້ຮັບ 
ຊາບທັງໜົດໃນເວລາທ່ີເຫດ 
ການສຸກເສີນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ.

1. ແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ນັກຮຽນເຖິງການອົບພະຍົບອອກຈາກອ
າຄານ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັການຄື: ຫ້າມ ລົມກັນ, 
ຫ້າມແລ່ນ, ຫ້າມຊຸກກັນ, ການກັບຄືນຫຼັງ (ກວດກາໃ
ຫ້ແນ່ໃຈວ່ານັກຮຽນໄດ້ຮັບການເຝິກ    ຊ້ອມການຈັບ
ມືກັບສາຍເຊືອກສຳລັບການອົບພະຍົບມາກ່ອນ).

2. ປິດປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມ.
3. ຄູປະຈຳຫ້ອງຄົນໜຶ່ງຢູ່ທາງໜ້າ, ໃຫ້ຄະນະຫ້ອງ 

ຜູ້ທີ່ໜຶ່ງຢູ່ທາງຫຼັງ ແລະ ນັກຮຽນທີ່ຍັງເຫຼືອຍ່າງ 
ໄປເປັນສອງແຖວຕັ້ງ ຫຼື ອອກໄປເປັນຄູ່.

4. ນຳເອົາຖົງສຸກເສີນ (ຄຸທີ່ບັນຈຸຂີ້ຊາຍ, ແຜ່ນຮອງ 
ຂຽນສຸກເສີນ, ປຶ້ມບັນທຶກລາຍຊື່ນັກຮຽນ ແລະ ຊຸດອຸປ
ະກອນອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບເດັກໄປນຳ.

5. ກວດສອບຄວາມປອດໄພເສັ້ນທາງອົບພະຍົບ.
6. ນຳພານັກຮຽນໄປຍັງສະຖານທ່ີເ ຕ້ົ າໂຮມທ່ີປອດ 

ໄພທາງນອກອາຄານ.
7. ຖ້າຫາກວ່າ ແລະ ເມື່ອເງື່ອນໄຂມີຄວາມປອດໄພ

ໃຫ້ນຳພາເດັກນັກຮຽນອົບພະຍົບໃນຍັງຫ້ອງຮຽນ 
ໂດຍການປະຕິບັດຕາມຫຼັກການດຽວກັນ.

ປ ະ ຕິ ບັ ດ ຕ າມ ຫັຼກ ານ 
ແລະຄຳແນະນຳ ແລະ 
ການຊ່ວຍ ເຫຼືອ.

ຫັຼ ກ າ ນ ປ ະ ຕິ ບັ ດ ໃ ນ 
ກ າ ນ ອົ ບ ພ ະ ຍົ ບ ອ ອ ກ 
ຈາກຕຶກອາຄານໃຫ້ມີ  
ຄວາມປອດໄພ:

ຫ້າມລົມກັນ: 
ເ ພ່ື ອ ໃ ຫ້ ໄ ດ້ ຍິ ນສຽ ງຄູ  
ເວົ້າ.

ຫ້າມແລ່ນ:
ປ້ອງກັນບາດເຈັບ.

ຫ້າມຊຸກກັນ:
ບໍ່ ໃ ຫ້ມີໃຜໄດ້ຮັບບາດ 
ເຈັບ.

ຫ້າມກັບຄືນຫຼັງ:
ເຈົ້າຈະມີຄວາມປອດໄພ.

ຄຳຖາມ: ເສັ້ນທາງອອກໜີໄພຂອງທ່ານແມ່ນບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງ ແລະ ມີເຄື່ອງໝາຍສັນຍາລັກ ຫຼື ບໍ່? ການປັບປ່ຽນສິ່ງໃດສິ່ງ  
ໜຶ່ງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບໂຮງຮຽນຂອງທ່ານ? ເສັ້ນທາງອອກໜີໄພ ແລະ ສະຖານທີ່ເຕົ້າໂຮມທີ່ປອດໄພແມ່ນອອກແບບເພື່ອຄົນພິ 
ການໃຫ້ເຂົ້າເຖິງ ຫຼື ບໍ່?
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ກ່ອງ
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ການເຕົ້າໂຮມ ແລະ ການພັກ 
ອາໃສຢູ່ດ້ານນອກ.

ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອເປັນການປົກ 
ປ້ອງນັກຮຽນ, ຄູ ແລະ ໃຫ້ຄວາມ 
ສະດວກສະບາຍຈົບກວ່າ ທຸກໆ 
ຄົນກັບຄືນສູ່ຫ້ອງຮຽນ ຫຼື ຈົນ  
ກ ວ່ າ ທຸກໆຄົ ນສ າມ າດກັ ບຫ າ 
ຜູ້ ປົ ກ ຄ ອ ງ ຂ ອ ງ ເ ຂົ າ ເ ຈົ້ າ ຢ່ າ ງ 
ມີຄວາມປອດໄພ.

ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ຄູອາຈານ ນັກຮຽນ
1. ດຳເນີນການປະຕິບັດລະບົບ 

ກ າ ນ ແ ຈ້ ງ ເ ຕື ອ ນ ເ ພ່ື ອ 
ແ ນ ະ ນ ຳ ກ າ ນ ປ ະ ຕິ  
ບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການ 
(ການດຳເນີນ: ການຄົ້ນຫາ 
ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ, ການປະ 
ຖົ ມ ພ ະ ຍ າ ບ າ ນ ຂ້ັ ນ ຕ້ົ ນ , 
ເ ພ່ືອການດູແລນັກຮຽນ, 
ນຳສົ່ ງ ເ ດັກກັບຄືນສູ່ຄອບ 
ຄົວໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ. 
ການບໍລິການນ້ຳ ດ່ືມທ່ີ ສະ  
ອາດ, ອາຫານ, ບ່ອນພັກ 
ຊົ່ວຄາວ,  ຫ້ອງນ້ຳ ແລະ 
ສຸຂະພິບານ.

2. ໃຫ້ອາສາສະໜັກຜູ້ໃຫຍ່ແລະ 
ນັ ກ ຮ ຽ ນ ຜູ້ ທ່ີ ມີ ຄ ວ າ ມ 
ສ າ ມ າ ດ ເ ຂ້ົ າ ມ າ ມີ ສ່ ວ ນ 
ຮ່ວມໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ.

1. ດຳເນີນການອົບພະຍົບອອກຈາກຕຶກອາຄານ 
ໂດຍນຳພານັກຮຽນປະຕິບັດຕາມຫັຼກການຂອງ
ການອົບພະຍົບ ຫຼື ນັດພົບກັນຢູ່ສະຖານທີ່ເຕົ້າ 
ໂຮມທີ່ປອດໄພທີ່ກຳນົດໄວ້.

2. ໃຫ້ນັກຮຽນນັ່ງລົງໂຮມກັນຢູ່ໃນເຂດທ່ີກະ 
ກຽມໄວ້. 

3. ແຈ້ ງ ເ ຕືອນໃຫ້ນັກຮຽນໃນການປະຕິບັດ
ຂ້ັນຕອນການສົ່ ງ ເ ດັກກັບຄືນສູ່ ຄອບຄົວ 
ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງ 
ການຢ້ຽມຢາມ.

4. ໃຫ້ນັກຮຽນຢູ່ໃນຄວາມສະຫງົບເພ່ືອໃຫ້ສາມາ
ດໄດ້ຍິນສຽງປະກາດຢ່າງຊັດເຈນ.

5. ຄູອາຈານຕ້ອງປະຈຳການຢູ່ກັບຫ້ອງຮຽນ 
ຂອງຕົນເອງຕະຫຼອດເວລາ, ນັກຮຽນຈະ 
ຕ້ອງນັ່ງຢູ່ນຳກັນໃນແຕ່ຂັ້ນຮຽນ.

6. ຖ້າຫາກວ່ານັກຮຽນຕ້ອງການລຸກ ຂ້ຶນມາ 
ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນການສົ່ ງ ເ ດັກກັ
ບຄືນສູ່ຄອບຄົວໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ຫຼື 
ຖ້າຫາກວ່າສະຖານະການທັງໜົດມີຄວາມ 
ປອດໄພແມ່ນສັ່ ງການໃຫ້ ອົບພະ ຍົບກັບ 
ຄືນໄປຍັງຫ້ອງຮຽນ. 

1. ໄປຫາ ເຂດເ ຕ້ົ າ ໂຮມກັນສຳ 
ລັ ບ ຫ້ອ ງຮຽນຂອງ ຕົນ ເອ ງ 
ບ່ອນກຳນົດໄວ້.

2. ນັ່ງລົງຮັກສາຄວາມສະຫງົບກັ
ບສະມາຊິກຫ້ອງຮຽນຂອງຕົນ
ເອງ, ຍົກເວັ້ນແຕ່ຄູທີ່ຈະສັ່ງໃຫ້ 
ປະຕິບັດແນວອື່ນ.

3. ກ ຽມ ພ້ອມ ທ່ີຈ ະຊ່ ວຍ ເ ຫືຼ ອ 
ກ ານບໍ ລິ ກ າ ນນ້ ຳ ດ່ື ມ ທ່ີ  ສ ະ 
ອາດ, ອາຫານ, ບ່ອນພັກພາ 
ອາໃສ ແລະ ວິດຖ່າຍຕາມ 
ຄວາມຕ້ອງການ.

4. ລໍ ຖ້ າ ປ ະ ຕິບັ ດຕ າມຄ ຳແນະ 
ນ ຳ ຕ່ໍ ໄປສ ຳລັ ບກ ານ ອົບພະ
ຍົບ ໄປສະຖານ ທ່ີປອດໄພ , 
ບ່ອນຫຼົບໄພ ແລະ ການ 
ສົ່ ງກັ ບຄືນສູ່ ຄອບຄົວໃ ຫ້  ມີ  
ຄວາມມປອດໄພ ຫຼື ຖ້າຫາ 
ກ ວ່ າສະຖານະການທັງໜົດ
ມີຄວາມປອດໄພໃຫ້ ອົບພະ   
ຍົບກັບຄືນໄປຍັງຫ້ອງຮຽນ.

ຄຳຖາມ: ສະຖານທີ່ເຕົ້າໂຮມທີ່ປອດໄພຢູ່ທາງນອກຂອງທ່ານຢູ່ໃສ? ທຸກໆຄົນແມ່ນຮູ້ຈັກສະຖານທີ່ເຕົ້າໂຮມທີ່ປອດໄພທີ່ໄດ້ກ
ຳນົດໄວ້ເປັນແຕ່ລະຫ້ອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ? ມີການປ່ຽນແປງສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຈຳເປັນສໍາລັບໂຮງຮຽນຂອງທ່ານ? ສະຖານທີ່ສຳ 
ຮອງບ່ອນໃດທີ່ສາມາດເປັນບ່ອນເຕົ້າໂຮມກັນໃນກໍລະນີທີ່ພື້ນປົກກະຕິບໍ່ປອດໄພ.
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ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ຄູອາຈານ ນັກຮຽນ
1. ແຈ້ງການແນະນຳໃຫ້ແກ່ຄູ 

ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ 
ເ ພ່ື ອກຽມ ພ້ອມໃນການ 
ເ ຕ້ົ າ ໂຮມກັນໃນສະຖານ 
ທີ່ຫຼົບໄພຊົ່ວຄາວ, ເມື່ອ 
ເ ວລ າ ເກີ ດ ເຫດການສຸກ 
ເ ສີ ນ ໂດຍສ ະ ເ ພ າ ະ ແມ່ ນ 
ໄຟໄໝ້,ພາຍຸທໍນາໂດ ແລະ 
ນ້ຳຖ້ວມໄຫຼຊຸ.

2. ຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນ 
ຄວາມຄືບໜ້າຂອງສະຖາ 
ນະການ ແລະ ຄຳແນະນຳ

3. ປ ະ ກ າ ດ ແ ຈ້ ງ ເ ຕື ອ ນ  
ຄວ າມປອດໄພ ຖ້ າຫ າກ 
ວ່າເຫດການໄດ້ຢຸດລົງ. 

1. ປິດປະຕູ ແລະ ປິດປ່ອງຢ້ຽມຕາມຄວາມ 
ເໜາະສົມ.

2. ກວດກາລາຍຊື່ຂອງນັກຮຽນ.
3. ຕິດຕາມສະພາບການ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຕ່າງ

ໆທ່ີສາມາດເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມປອດໄພ. 
ນຳໃຊ້ໂທລະສັບພຽງຢ່າງດຽວໃນການສື່ສານຂໍ
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.

4. ດູແລຮັກສານັກຮຽນຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງຮຽນ 
ໂດຍການ ເຮັ  ດກິດຈະກຳທ່ີງຽບສະຫງ ົບ, 
ການພັກຜ່ອນ, ກິນອາຫານ ແລະ ການ 
ນອນໃນລະຫ່ວາງການເກີດເຫດການ. 

5. ກຳນົດສະຖານທ່ີສ່ວນຕົວສຳລັບວຽກງານ 
ສຸຂາພິບານ. ອາດຈະໃຊຖັງນ້ຳ ຫຼື ຖົງຢາງ 
ພາລາສະຕິກ.

6. ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ອ່ືນ 
ໄດ້. 

1. ພະຍາຍາມຮັກສາຄູ່ຂອງຕົນເອງ
ໃນເວລາອົບພະຍົບ.

2. ຢູ່ຮ່ວມກັນກັບໜູ່ເພ່ືອນພາຍໃນ
ຫ້ອງຂອງຕົນເອງ.

3. ອົບພະຍົບຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ 
ຮັກສາຄວາມສະຫງ ົບ.

4. ຢູ່ໃນສະຖານທ່ີປອດໄພປະຕິບັດ
ຕາມວິທີການທ່ີຖືກຕ້ອງສໍາລັບ
ການເຕົ້າໂຮມທີ່ປອດໄພ ແລະ 
ສະຖານທີ່ຫຼົບໄພ ຢູ່ທາງນອກ. 

ຄຳຖາມ: ສະຖານທີ່ຫຼົບໄພຂອງທ່ານແມ່ນຢູ່ໃສ? ສະຖານທີ່ຫຼົບໄພຊົ່ວຄາວຂອງທ່ານຢູ່ໃສ, ທ່ານມີອຸປະກອຍທີ່ຈຳ ເປັນ ຫຼື ມີອຸ
ປະກອນທີ່ສາມາດນຳສົ່ງໄປຍັງສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວໄດ້ ຫຼື ບໍ່? ການປັບປຸງສິ່ງໃດທີ່ຈຳເປັນສຳລັບໂຮງຮຽນຂອງທ່ານ.

ການອົບພະຍົບໄປຢູ່

ສະຖານທີ່ປອດໄພ

ຈຸດປະສົງ: ເ ພື່ອເປັນການ

ປ້ອງກັນນັກຮຽນ ແລະ ພະ

ນັ ກ ງ າ ນ ໃ ນ ກໍ ລ ະ ນີ ຂ ອ ງ 

ໄພອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ

ພາຍໃນໂຮງຮຽນ
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ກ່ອງ

ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ຄູອາຈານ ນັກຮຽນ
1.ໂຮງຮຽນປະສົບກັບຄວາມສ່ຽງເຊັ່ນ: 

ນ້ຳຖ້ວມ, ດິນເຈື່ອນ, ການລັ່ງໄຫຼ 
ຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ໂຮງຮຽນ 
ທ່ີບໍ່ມີ ພ້ືນ ທ່ີ  ປອດໄພໃນ ສະຖານ ທ່ີ  
ຄວນກະກຽມ ແລະ ກຽມສະຖານທີ່ 
ປະກອບອື່ນໆທີ່ປອດໄພ ແລະ 
ທາງອົບພະຍົບກ່ອນເວລາ.

2. ແຈ້ງຜູ້ປົກຄອງຂອງເດັກ ຫຼື ພໍ່ແມ່ 
ຂອງເດັກນັກຮຽນໃຫ້ມາສະຖານທ່ີ 
ທີ່ກຳນົດໄວ້ພາຍໃນໂຮງຮຽນ.

3. ດ ຳ ເ ນີ ນກ ານ ອົ ບພ ະ ຍົ ບ ໄປ ຍັ ງ ສ ະ 
ຖານທີ່ປອດໄພ  ແລະ ສະໜັບສະ 
ໜູນຕາມ ຄວາມຕ້ອງການຕ່າງໆ.

4. ດ ຳ ເ ນີ ນ ກ າ ນ ປ ະ ຖົ ມ ພ ະ ຍ າ ບ າ ນ 
ເພື່ອຮັກສາ  ແລະ ກຳນົດສະຖານທີ່ 
ຫຼົບໄພຊົ່ວຄາວ. 

1. ປິດປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມຕາມ 
ຄວາມເໜາະສົມ.

2. ກວດກາລາຍຊື່ຂອງນັກຮຽນ.
3. ຕິດຕາມສະພາບການ ແລະ ໃຫ້ຄຳ 

ແນະນຳຕ່າງໆທ່ີສາມາດເຮັດໃຫ້ນັກ
ຮຽນມີຄວາມປອດໄພ. ນຳໃຊ້ໂທ 
ລະສັບພຽງຢ່າງດຽວໃນການສື່ສານຂໍ
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.

4. ດູແລຮັກສານັກຮຽນຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງ 
ຮຽນໂດຍການດຳເນີນກິດຈະກຳ
ທີ່ງຽບສະຫງ ົບ, ການພັກຜ່ອນ, 
ການກິນອາຫານ ແລະ ການນອນ 
ໃນລະຫ່ວາງການເກີດເຫດການ. 

5. ກຳນົດສະຖານທ່ີສ່ວນຕົວສຳລັບ 
ວ ຽ ກ ງ າ ນ ສຸ ຂ າ ພິ ບ າ ນ . ອ າ ດ 
ຈະໃຊ້ຖັງນ້ຳ ຫຼື ຖົງຢາງປາລາ 
ສະຕິກ.

6. ອ ະນຸ ຍ າດໃ ຫ້ນັ ກຮຽນສາມາດ 
ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອື່ນໄດ້. 

1. ພັກອາໃສຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງ  ຮຽນ 
ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄຳ ແນະ 
ນຳຂອງຄູອາຈານ.

2. ເ ຂ້ົ າ ຮ່ ວມ ໃນກ ານດ ຳ ເ ນີ ນ 
ກິດຈະກຳທີ່ງຽບສະຫງ ົບ ແລະ 
ຊ່ວຍເຫຼືອກັນ.

3. ຖ້ າ ຫ າ ກ ນ້ ອ ງ ຢູ່ ນ ອ ກ ຫ້ ອ ງ 
ຮ ຽນໂດຍບໍ່ ມີ ຜູ້ ໃ ຫ ຍ່ຫ າກ 
ນ້ ອ ງ ບໍ່ ສ າ ມ າ ດ ໄ ປ ຍັ ງ ສ ະ 
ຖານທີ່ ຫຼົບ ໄພໄດ້ຢ່າງປອດ 
ໄພແມ່ນ ໃຫ້ ລອງເຂົ້າຮ່ວມ 
ນ ຳ ຫ້ ອ ງ ຮ ຽ ນ ອ່ື ນ ໆ ແ ລ ະ 
ແຈ້ ງ ໃ ຫ້ຄູ ອ າຈ ານຮັ ບຊ າບ 
ວ່ານ້ອງຢູ່ບ່ອນນັ້ນ. 

 

ຄຳຖາມ: ນັກຮຽນທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນ ຫຼື ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການປະກາດ (ຕົວຢ່າງແມ່ນ: ນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງ 
ໃນການໄດ້ຍິນສຽງ ຫຼື ນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມພິການທາງສະໜອງ) ຈະຮັບຊາບໄດ້ແນວໃດເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ພັກ 
ພາອາໃສໃນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ? ນັກຮຽນຮູ້ ຫຼື ບໍ່ວ່າຈະເຮັດແນວໃດຖ້າຫາກວ່າຢູ່ຫ່າງຈາກຫ້ອງຮຽນໂດຍບໍ່ມີຄູອາຈານເຊັ່ນ: 
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນຫ້ອງນ້ຳ. ໂຮງຮຽນຂອງທ່ານມີການປັບປ່ຽນແນວໃດແດ່?

ສະຖານທີ່ຫຼົບໄພຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງ:
ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນຄູ 
ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນເມື່ອເວລາເກີດ 
ສິ່ ງ ອັນຕະລາຍຢູ່ທາງນອກຫ້ອງຮຽນ 
ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ. ຕົວຢ່າງ: ສະ 
ພ າບກ ານປ່ ຽ ນແປ ງ ດິ ນຟ້ າ ອ າກ າດ 
ມີການປ່ຽນແປງ ຫຼື ໄພນ້ຳຖ້ວມ, ສັດ 
ຮ້າຍທຳຮ້າຍ, ເຜີ້ງ. 
 ສິ່ງແວດລ້ອມອັນຕະລາຍເຊັ່ນ: 
ການປ່ອຍສານເຄມີທີ່ເປັນພິດ. ໃຫ້ການຊ່
ວຍເຫືຼອເດັກນັກຮຽນຈົບກ່ວາທຸກໆຄົນຈະ
ສາມາດກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພັ
ກອາໃສຢູ່ໃນສະຖານທ່ີປອດໄພແມ່ນເໜ
າະສົມໃນເວລາທ່ີການອົບພະຍົບແມ່ນບໍ່ຈ
ຳເປັນ. 
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ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ຄູອາຈານ ນັກຮຽນ
1. ນຳໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍການ 

ແຈ້ ງ ເ ຕືອນເ ພ່ືອແຈ້ ງ  
ເຕືອນການໃຫ້ ຮູ້ຢູ່ໃນ 
ຄວາມປອດໄພ.

2. ຕິດຕາມສະພາບການ  
ແລະ ໃຫ້ຕິດ ຕາມການ 
ກວດກາຕ່າງໆ.

3. ກຽມພ້ອມທ່ີຈະສົ່ງຄຳ 
ສັ່ ງ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທ່ີ ຮັ ກສ າ  
ຄວາມ ປອດ ໄພ ແລະ 
ຊ່ວຍເຫຼືອ. ຜູ້ອຳນວຍ 
ການໂຮງຮຽນຮັບຜິດ 
ຊອບຕໍ່ກັບນັກຮຽນ.

4. ຈົ່ງໃຫ້ການສະໜັບສະ 
ໜູ ນ ຖ້ າ ວ່ າ ມີ  ຄ ວ າມ 
ປອດໄພສູງ.

5. ຈົ່ ງ ຕິດຕາມສະຖານະ  
ກ າ ນ ທີ ຈ ະ ເ ກີ ດ ຂ້ຶ ນ , 
ແຈ້ງ ຕ່ໍນັກຮຽນ,ຜູ້ປົກ 
ຄອງໃຫ້ທັນເວລາ. 

1. ຖ້າຫາກເປັນໄປໄດ້ແມ່ນໃຫ້ນັກຮຽນຢູ່ ຫ່າງຈາກສິ່ ງ
ອັນຕະລາຍ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ປອດ 
ໄພແມ່ນໃຫ້ປະ ຕິບັດການຢູ່ ໃ ຫ້ມີຄວາມປອດໄພ. 
ເອົາສິ່ງອັນຕະລາຍທັງໜົດອອກໄປ.

2. ແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ທຸກໆຄົນຢູ່ໃນໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ.
3. ເ ຕ້ົາໂຮມນັກຮຽນຢູ່ໃນບ່ອນທ່ີປອດໄພຈາກຫ່າງສິ່ ງ 

ອັນຕະລາຍ.
4. ສົ່ງສັນຍານໃຫ້ທຸກໆຄົນຢູ່ໃນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ມີ 

ສະຕິລະວັງຕົວ.
5. ປິດ ແລະ ລ໋ອກປະຕູເພື່ອປ້ອງກັນອັນຕະລາຍໃຫ້ນັກຮຽນຊ່

ວຍປິດປະຕູໂດຍການນຳໃຊ້ເຄື່ອງເຟີນິເຈີ.
6. ໃຫ້ທຸກຄົນຢູ່ຫ່າງຈາກສະຖານທີ່ອັນຕະລາຍ, ໂດຍມີ 

ການຢູ່ທາງຫຼັງເຄື່ອງເຟີນິເຈີ,  ເຊິ່ງຫ່າງຈາກປ່ອງຢ້ຽມ 
ແລະ ປະຕູ. ຖ້າຫາກເປັນໄປໄດ້ແມ່ນເຮັດໃຫ້ຕົນໂຕ 
ຂອງເຮົານ້ອຍທີ່ສຸດ.

7. ປິດດອກໄຟ, ປິດວິທະຍຸ ແລະ ປິດລະບົບສຽງຂອງ 
ໂທລະສັບມືຖື.

8. ຢູ່ໃຫ້ຫ່າງຈາກປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມ.
9. ຍັ ງຄົ ງ ຢູ່ ໃນຄວາມປອດໄພຈົນກ່ວາສິ່ ງ ອັນຕະລາຍ 

ຈະຜ່ານໄປ ແລະ ໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳຢ່າງລະອຽດຈາກ 
ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆ.

1. ຊ່ ວ ຍກັ ນ ໃນປິ ດປ ະ ຕູ  
ໂດຍການນຳໃຊ້ ເຄື່ອງ 
ເຟີນິເຈີຕ່າງໆ.

2. ຢູ່ ໃ ນ ຄ ວ າ ມ ງ ຽ ບ ສ ະ 
ຫງ ົບດີ  ແລະ ປະຕິບັດ 
ຕ າມຄ ຳແນ ະນ ຳຂອ ງ 
ຄູອາ ຈານ.

3. ລີ້ ຢູ່ທາງ ຫັຼ ງ ເຄື່ ອງ ເຟີນິ  
ເຈີ, ຢູ່ຫ່າງຈາກປະຕ,ູ  
ປ່ອງຢ້ຽມ ແລະ ຢູ່ນອກ 
ເຂດບໍລິ ເວນ ທ່ີ ອັນຕະ 
ລາຍ.

4. ຖ້ າ ຫ າ ກ ວ່ າ ມີ ໂ ທ ລ ະ 
ສັ ບ ມື ຖື ຄ ວ ນ ມີ ກ າ ນ 
ກວດກາໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ 
ໄ ດ້ມີກ ານ ຕ້ັ ງຄ່ າກ ານ  
ປິດສຽງໄວ້.

ຄຳຖາມ: ນັກຮຽນທີ່ອາດບໍ່ໄດ້ຍິນ ຫຼື ບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນການປະກາດແຈ້ງເຕືອນ (ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາໃນການໄດ້ຍິນ ຫຼື 
ຄວາມພິການທາງສະໝອງ) ຈະຮັບຊາບໄດ້ແນວໃດວ່າຈະຕ້ອງໄດ້ຢູ່ໃນຄວາມປອດໄພ? ນັກຮຽນຮູ້ ຫຼື ບໍ່ວ່າຕ້ອງ ປະຕິບັດແນວ
ໃດຖ້າຫາກຢູ່ຫ່າງຈາກຫ້ອງຮຽນໂດຍບໍ່ມີຜູ້ໃຫຍ່ (ຕົວຢ່າງ: ຢູ່ໃນຫ້ອງນ້ຳ) ໂຮງຮຽນຂອງທ່ານມີຄວາມ ຕ້ອງການປັບປຸງແນວ 
ໃດເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການປະຕິບັດຕົວຈິງ). 

ການຢູ່ໃນການຄວາມປອດໄພ

ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອເປັນການປ້ອງ 

ກັນນັກຮຽນ ແລະ ຄູຈາກເຫດ 

ການ ອັນຕະລາຍພາຍນອກ , 

ຊຶ່ ງ ອ າ ດ ລ ວ ມ ທັ ງ ສັ ດ ປ່ າ ໃ ນ 

ພ້ື ນ ທ່ີ , ບຸ ກຄົ ນ ທ່ີກໍ ກ ານຮ້ າ ຍ 

ໃນພື້ນທີ່ໃກ້ຄ່ຽງ ຫຼື ຖືກການ 

ບຸກໂຈມຕີຮ້າຍແຮງ. 
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ກ່ອງ

ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ຄູອາຈານ ນັກຮຽນ
.1. ຜູ້ປົກຄອງເດັກກຳ ນັດ 

ລ າ ຍ ຊື່ ເ ດັ ກ ທ່ີ ຈ ະ ມ າ 
ຮັບລູກຕ່ໍກັບໂຮງຮຽນ. 
ໃນເວລາເຫດ ການ ສຸກ 
ເສີນແມ່ນ ຕິດ ຕ່ໍ  ຜູ້  ປົກ 
ຄອງ ມາ ຮັບ ເອົາ ໄດ້.

2. ວາງແຜນການໃນມາ 
ຮັບ ເດັກ ໃນ ໂຮງ ຮຽນ, 
ບ່ອນຫຼົບ ໄພ ຫຼື ບ່ອນ ນັກ 
ພົບ.

3. ໃນກໍລະນີສຸກເສີນໃຫ້  
ເດັກຢູ່ ກັບ ຜູ້ ປົກ ຄອງ.

4. ຜູ້ ອຳ ນວຍ ການ ຈະ ລາຍ 
ງານ, ຕິດ ຕໍ່ ຜູ້ ປົກ ຄອງ 
ທັນ ທ່ີ ຫາກ ເຫັນ ວ່າ ມີ  
ຄວາມ ປອດ.

1. ກວດກາໃຫ້ແນ່ໃຈວ່ານັກຮຽນ ແລະ ຜູັປົກຄອງມີຄວາມ 
ຄຸ່ນເຄິຍກັບຂ້ັນຕອນການນຳສົ່ ງນັກຮຽນໃຫ້ຄອບຄົວ 
ສຳລັບເຫດການການສຸກເສີນ ແລະ ໄພພິບັດ.

2. ວາວແຜນການລ່ວງໜ້າສຳລັບການນຳສົ່ງໄປຍັງສະຖານະທ່ີ 
ຫຼົບໄພ, ຖ້າຫາກມີຄວາມຈຳເປັນ. 

3. ແຈ້ງໃຫ້ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງເດັກກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ຫຼົບ
ໄພ

4. ແຈ້ງໃຫ້ພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງເດັກໄດ້ຮັບຊາບບ່ອນທີ່ ປອດໄພ
ທີ່ຈະມາຮັບເອົາລູກຫຼານຂອງຕົນເອງ.

5. ຮັບປະກັນວ່ານັກຮຽນໄດ້ຖືນນຳສົ່ງໄປໃຫ້ພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້
ປົກຄອງທ່ີໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂ້ໍມູນການຕິດຕ່ໍຜູ້ປົກຄອງ 
ເດັກໃນພາວະສຸກເສີນ ຫຼື ໄພພິບັດ ແລະ ໃນເວລານຳສົ່ງ 
ຄວນມີການກວດກາວ່າຖືກຕາມລາຍຊື່ ຫຼື ບໍ່

6. ເກັບບັນທຶກຂ້ໍມູນການສົ່ ງມອບນັກຮຽນທັງໜົດຕາມ 
ແບບຟອມທີ່ໄດ້ ກໍານົດໄວ້ ຫຼື ເອກະສານບັນທຶກຂອງ 
ໂຮງຮຽນໄວ້ເປັນຢ່າງດີ

7. ປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນດ່ັງກ່າວຕະຫຼອດເວລາຈົບກວ່ານັກ 
ຮຽນທຸກໆຄົນຈະຮັບຄວາມປອດໄພ. 

1. ຕ້ອງມີຄວາມອົດທົນ 
ແລະ ປະຕິບັດຕາມ   ຂັ້
ນຕອນການນຳສົ່ ງ ເ
ດັກສູູ່ ຄອບຄົວໃ ຫ້ມີ  
ຄວາມປອດໄພ.

2. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ອອກໄປກັບ
ບຸກຄົນທ່ີບໍ່ແມ່ນພ່ໍແມ່ 
ຫືຼຜູ້ປົກຄອງຂອງຕົນເອ
ງກ່ອນທ່ີໄດ້ຮັບການອະ
ນຸຍາດ. 

ຄຳຖາມ: ພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງເດັກມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບແຜນການປະຕິບັດການສົ່ງເດັກກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວໃນໂຮງຮຽນ, 
ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ບ່ອນຫຼົບໄພ ຫຼື ບໍ່? ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ ຫຼື ບໍ່ວ່າທາງໂຮງຮຽນຈະອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຮຽນໄປກັບສະເພາະພໍ່ ແມ່ 
ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງເດັກທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າມາກ່ອນເທົ່ານັ້ນໃນກໍລະນີເກີດເຫດການສຸກເສີນ. ນັກຮຽນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການ 
ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນການສົ່ງກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ຫຼື ບໍ່? ທ່ານຈະແຈ້ງໃຫ້ພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງເດັກຮັບຊາບເຖິງ  
ຄວາມຈຳເປັນໃນການໄປຮັບນັກຮຽນໄດ້ແນວໃດ? ໂຮງຮຽນຂອງທ່ານມີຄວາມຕ້ອງການປັບປ່ຽນແນວໃດເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ. 

ການສົ່ງເດັກກັບຄືນສູ່ຄວບຄົວ

ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ

ຈຸ ດ ປ ະ ສົ ງ : ເ ພ່ື ອ ຮັ ບ ປ ະ ກັ ນ ວ່ າ 

ນັກຮຽນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາ 

ເຈົ້າມີຄວາມປອດໄພ. ໃນກໍລະນີ 

ເກີດເຫດການສຸກເສີນ. ນັກຮຽນຜູ້ 

ມີອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ18 ປີ ຈະໄດ້ຮັບອະ 

ນຸຍາດອອກຈາກ ໂຮງຮຽນ ຫຼື ບ່ອນ 

ຫົຼບໄພໂດຍຮັບຜິດຊອບຂອງພ່ໍແມ 

ທ່ີ ໄ ດ້ຮັ ບການອານຸຍ າດມາກ່ອນ 

ລ່ວງໜ້າຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ. 
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ຫຼັກການຄວາມປອດໄພຈາກໄພອັນຕະລາຍແຕ່ລະປະເພດ

......................................................................................................

ຫຼັກການຄວາມປອດໄພຈາກໄຟໄໝ້:

• ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໄດ້ຍິນສຽງສັນຍານເຕືອນໄຟໄໝ້: ໃຫ້ທ່ານປະຕິບັດຕາມຂັ້ນ  
ຕອນໃນການອົບພະຍົບອອກຈາກຕຶກອາຄານໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ, ຫ້າມບໍ່ໃຫ້
ເປີດປະຕູຫ້ອງທີ່ທ່ານຢູ່ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການກວດກາວ່າລູກບິດປະຕູດັ່ງກ່າວຮ້ອນ ຫຼື 
ບໍ່. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເປີດປະຕູຖ້າຫາກວ່າລູກບິດປະຕູຮ້ອນ. 

• ຖ້າທ່ານເຫັນໄຟ:ຖ້າຫາກເປັນໄຟໄໝ້ຂະໜາດນ້ອຍທ່ານສາມາດດັບໄຟ 
ໂດຍການນຳໃຊ້ບັ້ງດັບເພີງ ຫຼື ໃຊ້ຜ້າຫົ່ມປົກຄຸມຕົ້ນເພີງໄຟໄໝ້ໃຫ້ ມອດ 
ແລະ ສຳລັບການນຳໃຊ້ບັ້ງດັບເພິງໃຫ້ຈຶ່ງຄຳສັບຫຍໍ້ຄື: ດຶງ, ແນ່ໃສ່, ກົດ 
ມືບີບ ແລະ ສີດໄປມາ. ດືງໄລ່ລ໋ອກອອກຈາກດ້ານຈັບ, ປົດສາຍ ສີດອອກ, 
ຈັບປາຍສີດ ແລະ ແນ່ໃສ່ຈຸດຕົ້ນເພິງ, ກົດມືດ້ານເທິງເພື່ອປ່ອຍນ້ຳຢາມອດໄຟ, 
ສີດໄປທີ່ຕົ້ນເພີງຂອງໄຟໄໝ້ ແລະ ແກ່ວງໄປຊ້າຍ, ແກ່ວງໄປຂວາ. 

• ເປີດສັນຍານເຕືອນໄພ, ເຕືອນຄົນອື່ນ, ໂທລະສັບແຈ້ງເຫດການໄຟໄໝ້ 
ຕາມນ້ຳເບີໂທລະສັບທີ່ກຳນົດໄວ້. ລາຍງານສະຖານະການ, ສະຖານທີ່ຂອງການ 
ເກີດໄຟໄໝ້ຢ່າງລະອຽດ.

• ຖ້ າຫ າກໄຟໄໝ້ຮຸ ນແຮງ ຫຼ າຍແມ່ ນໃ ຫ້ ເປີ ດສັ ນຍ ານ ເ ຕືອນໄຟໄໝ້ : 
ເຕືອນໃຫ້ຄົນອື່ນຮັບຊາບ, ໂທແຈ້ງເຫດການສຸກເສີນນຳໜ່ວຍງານດັບເພີງ ແລະ 
ບອກສະຖານທີ່ເກີດໄຟໄໝ້, ເຄື່ອນຍ້າຍອກກຈາກຕຶກອາຄານ, ປີດປະຕູ ແລະ 
ປ່ອງຢ້ຽມ. ພະຍາຍາມດັບໄຟທີ່ໄກ້ກັບບ່ອນທີ່ມີນ້ຳມັນ ເຊື້ອໄຟ, ຖ້າທ່ານຄິດວ່າ
ມີຄວາມປອດໄພແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວ. 

1.  ດຶງໄລ່ອອກຈາກດ້ານຈັບ 2.  ແນ່ທໍ່ໃສ່ຈຸດຕົ້ນເພີງ 3. ກຳດ້ານຈັບທັງສອງອັນ 
  ແລ້ວບີບເຂົ້າຫາກັນເພື່ອ 
                     ປ່ອຍນ້ຳຢາມອດໄຟອອກ

4. ແກ່ວງທໍ່ໄປມາຊ້າຍ
     ຂວາໃສ່ຕົ້ນເພີງ
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ກ່ອງ

ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

• ຖ້າຫາກທ່ານຍັງຕິດຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນທີ່ມີຄັວນໄຟໃຫ້ປະຕິບັດ: ໃຫ້ໜອບລົງ ຕ່ຳໆ 
ແລະ ຄານອອກໄປໃຫ້ໄວໆບໍ່ຈັບ ແລະ ບໍ່ຈັບ ແລະ ບໍ່ເປີດປະຕູທາງ ໃນອອກ. 
ຖ້າຫາກວ່າຍັງມີຄວາມຮ້ອນຢູ່.

• ຖ້າທ່ານຕິດຢູ່ໃນຫ້ອງໃດໜຶ່ງ: ໃຫ້ເອົາຜ້າທີ່ປຽກຕັນຕີນປະຕູໄວ້ເພື່ອບໍ່ 
ໃຫ້ຄັວນໄຟເຂົ້າມາພາຍໃນຫ້ອງ.  ຈະພະຍາຍາມປີດປະຕູໃຫ້ແຈບດີທີ່ສຸດ 
ເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. ສົ່ງສັນຍານ, ໂທແຈ້ງໜ່ວຍງານມອດໄຟແລ້ວບອກ ລາຍລ
ະອຽດສະຖານທີ່ເກີດໄຟໄໝ້ໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານສຸກເສີນຢ່າງລະ ອຽດ.

• ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຖືກໄຟໄໝ້: ໃຫ້ທ່ານຢຸດໃນບ່ອນທີ່ທ່ານຢູ່, ລົ້ມໂຕລົງພື້ນ ແລະ 
ກີິ້ງຕົວໄປມາ. ຖ້າຫາກທ່ານເຫັນຄົນອື່ນຖືກໄຟໄໝ້: ທ່ານຄວນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ
ໂດຍການແນະນຳ ຫຼື ອາດໄປຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າໂດຍກົງເລີຍ ໂດຍການຢຸດເຂົາເຈົ້າໄວ້, 
ເພື່ອຊອກຫາສິ່ງຂອງມາປົກຫຸ້ມຕົວຂອງເຂົາ ເຈົ້າ ເຊັ່ນ: ຜ້າຫົ່ມ ຫຼື ໃຫ້ເຂົາເຈົ້ານ
ອນລົງພື້ນແລ້ວກິ້ງໂຕຂອງລາວໄປມາ ເພື່ອດັບໄຟໃຫ້ມອບ. 

ຫຼັການຄວາມປອດໄພຈາກແຜ່ນດິນໄຫວ:
 ເມື່ອທ່ານຮູ້ສຶກເຖິງພື້ນດິນມີການສັ່ນສະເທືອນ,ທ່ານຕ້ອງຮ້ອງ ແຮງໆວ່າ: 
ບ່ອນນີ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ: ໝອບລົງ, ປົກຫຸ້ມ ແລະ ຢຶດເກາະ. ເມື່ອ ການສັ່ນສະເທືອນ
ສິ້ນສຸດລົງໃຫ້ພະຍາຍາມອົບພະຍົບອອກໄປທາງນອກ ແລະ ຢູ່ຫ່າງຈາກຕຶກອາຄານ. 

 ເມື່ອທ່ານຮູ້ສຶກວ່າມີການສັ່ນສະເທືອນ, ທ່ານຕ້ອງມີການເຄື່ອນຍ້າຍ ອອກຈາ
ກບ່ອນທີ່ທ່ານຄິດວ່າຈະມີສິ່ງຂອງມາຕົກໃສ່ຫົວ ຫຼື ເລື່ອນໃສ່ໂຕຂອງ ທ່ານເອງ. 

-     ໜອບລົງ: ວາງມື ແລະ ຫົວເຂົ່າຂອງທ່ານເພື່ອປ້ອງກັນຈາກ   ການບາດເຈັບ 
ແລະ ສິ່ງຂອງຕ່າງໆທີ່ຈະຕົກລົງມາໃສ່ຫົວ ຫຼື ທຳຮ້າຍ  ທ່ານໃຫ້ບາດເຈັບ.

-  ປົກຫຸ້ມ: ປົກຫົວ ແລະ ຄໍຂອງທ່ານເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ ມີການບາດເຈັບສາຫັດ   (ເຊັ່ນ: 
ຢູ້ໃນກ້ອງໂຕະຮຽນ ແລະ ໂຕະ ຖ້າຫາກວ່າມີ)

-   ຢຶດເກາະ: ຢຶດໃຫ້ໜັ່ນທີ່ຢູ່ໃນທ່າປົກຫຸ້ມ (ຖ້າຫາກທ່ານຢູ່ຕາມລຳພັງ).
•  ຖ້າຫາກຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ: ຜູ້ຢູ່ໃຫ້ປະຕູທາງອອກທີ່ສຸດຄວນເປີດປະຕູໃຫ້ກວ້າງ ຢ່າງລ

ະມັດລະວັງ,ຜູ້ໃດທີ່ຢູ່ໃກ້ແປວໄຟໃຫ້ມອດໄຟກ່ອນ. ຂູ້ຫົວເຂົ່າລົງພ້ືນ ແລະ ຄົດຕົນໂຕ
ໃຫ້ນ້ອຍເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. ຊອກຫາສິ່ງຂອງປົກຫົວ, ຄໍ ແລະ ໃບໜ້າຂອງຕົນເອງ. 
ຍ້າຍ ຫຼື ລົງໄປ ຢູ່ກ້ອງໂຕະເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນ ຫົວ, ຄໍ ແລະ ຕົນໂຕໄວ້ໃຫ້ຫຼາຍ
ເທົ່າທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ໄດ້. ພະຍາຍາມໃຫ້ ຢູ່ຫ່າງຈາກເຄື່ອງເຟີນິເຈີທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ່ອນສູງ, 
ສິ່ງຂອງທີ່ໜັກທີ່ຄາດວ່າຈະຕົກລົງ ມາໃສ່ຫົວ ແລະ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ລິບຢ່າງເດັດຂາດ. 

ສະຖານທີ່ການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ: 
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ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

•  ຖ້ານັ່ງຢູ່ໃນລໍ້ຄົນພິການ: ໃຫ້ທ່ານລ໋ອກຕີນລໍ້ມ້ຽນໄວ້, ບໍ່ໃຫ້ລໍ້ສາມາດເຄື່ອນ ໄຫວໄດ້ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດທ່ານັ່ງສຳລັບການ
ປ້ອງກັນຈາກແຜ່ນດິນໄຫວຄື: ໝອບລົງ, ປົກຫຸ້ມຫົວ ແລະ ຄໍຂອງທ່ານ. ຖ້າຢູ່ບ່ອນນັ່ງພາຍໃນສະໜາມກິລາ ແມ່ນໃຫ້ທ່າ
ນປະຕິບັດການໝອບລົງຢູ່ເທິງຕັ່ງນັ່ງທັນທີ່. 

•  ໃນຫ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຮືອນຄົວ: ໃຫ້ທ່ານມອດໄຟໃນ ບ່ອນທີ່ເກີດໄຟໄໝ້ ແລະ 
ປິດພາສະນະທີ່ບັນຈຸວັດຖຸອັນຕະລາຍ, ອຸປະກອນ ໃສ່ເຄື່ອງ, ຢູ່ຫ່າງຈາກບ່ອນທີ່ມີສິ່ງຂອງທີ່ອາດຈະຕົກລົງມາໃສ່ຫົວເຮົາ. 
ໃຫ້ຢູ່ ຫ່າງຈາກເຕົາອົບຄວາມຮ້ອນ, ສິ່ງຂອງທີ່ເປັນຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ອຸປະກອນອັນ ຕະລາຍທີ່ອາດຈະມີນໍ້າຢາໃຫຼອອກມາ.

•  ຢູ່ນອກຕຶກອາຄານບ່ອນກາງແຈ້ງ ຫຼື ບ່ອນໂລ່ງ: ໃຫ້ທ່ານຍ້າຍໄປຢູ່ບ່ອນ ທີ່ມີສິ່ງປົກຫຸ້ມ ແລະ ໃຫ້ຫ່າງຈາກສິ່ງຂອງຕ່າງໆ
ທີ່ອາດຈະຕົກລົງມາໃສ່ຫົວ ຂອງທ່ານ. ໃຊ້ແຂນປົກຫຸ້ມຫົວ ແລະ ຄໍ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນຫົວ ແລະ ຄໍ ຂອງທ່ານເອົາໄວ້ 
ແລະ ສິ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍອື່ນໆທ່ີອາດຈະຕົກໃສ່ຫົວ. ຫຼັງ ຈາກການສັ່ນສະເທື່ອນໄດ້ຢຸດລົງ ກ່ອນເຈົ້າຈະອອກຈາກຫ້ອງ ຫຼື 
ໜີໄປທາງອື່ນຄວນ ກວດກາເບິ່ງອ້ອມຂ້າງຕົວທ່ານວ່າມີຜູ້ໃດໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື ບໍ່.

•  ໃນຫ້ອງສະໝຸດ, ກອງປະຊຸມ, ພື້ນທີ່ໆມີການສະແດງ ແລະ ເຮືອນຄົວ: ຢູ່ໃຫ້ໄກຈາກຖ້ານໃສ່ປື້ມ ແລະ ເຄື່ອງມືຕ່າງໆເທົ່າ
ທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້.

•  ບ່ອນນັ່ງໃນສະໜາມກິລາ: ໃຫ້ຢູ່ໃນ “ທ່າໝອບ” ຈົນກວ່າວ່າການສັ່ນສະເທືອນຈະຢຸດລົງ. ເຮັດຕາມຄຳແນະນໍາລະບຽບກາ
ນໃນການອົກພະຍົບ.

•  ຢູ່ພາຍນອກຕຶກອາຄານ: ຢູ່ໃຫ້ໄກຈາກຕຶກອາຄານ, ໃຫ້ຢູ່ຫ່າງຈາກກໍາແພງ, ສາຍໄຟຟ້າ, ຕົ້ນໄມ້, ເສົາໄຟ ແລະ 
ສິ່ງອັນຕະລາຍອື່ນໆ. ຂຸເຂົ່າ ແລະ ໃຊ້ແນວປົກຫຸ້ມຫົວ ແລະ ຄໍຂອງທ່ານເອົາໄວ້.

•  ໃນລົດຮັບສົ່ງນັກຮຽນ ຫຼ ືລົດໂຮງຮຽນ: ໂຊເຟີຕອ້ງໄດບ້ັງຄັບພວງມະໄລ ແລະ ຈອດລົດ, ຢູ່ໃຫຫ້າ່ງຈາກອປຸະກອນທີເ່ປັນຮ້ອນ 
ແລະ ຢູ່ໃນທ່າໝອບລົງ

ພາຍຫຼັງການສັ່ນສະເທື່ອນໄດ້ຢຸດລົງ: 
•  ເຄື່ອນຍ້າຍອອກໄປທາງນອກ, ຢູ່ຫ່າງອອກຈາກຕຶກອາຄານ, 

ໄປຮ່ວມຕົວກັນ ຢູ່ບ່ອນຫຼົບໄພທາງນອກ.
•  ໃນກໍລະນີເກີດມີແຜ່ນດິນໄຫວໃນລະດັບປານກາງ ຫຼື ຮຸແຮງ ກ່ອນທ່ານຈະ

ອອກໄປຈາກຫ້ອງຄວນມີການກວດກາທ່ົວບໍລິເວນວ່າມີໃຜໄດ້ຮັບາດເຈັບ 
ຫຼື ບໍ່. 

•  ຫົວໜ້ າໜ່ວຍງານກູ້ ໄພຊ່ ວຍປະ ຖົມພະຍາບານ ເບື້ ອ ງ ຕ້ົນກັບຜູ້
ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຮຸນແຮງ (ເປີດເອົາອາກາດສົດ, ຫ້າມເລືອດ, 
ປິນປົວອາການບາດເຈັບຮຸນແຮງ ຂໍໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຜູ້ຊ່ວ
ຍຄົນທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບບໍ່ຮຸນແຮງ.  ຖ້າຫາກວ່າມີຄົນບາດເຈັບຮຸນແຮງ ຫຼື 
ມີຄົນຕິດຢູ່ຂ້າງໃນຕ້ອງຫາວິທີການຊ່ວຍເຫືຼອເຂົາເຈົ້າເພ່ືອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວ
າມປອດໄພ.  
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ກ່ອງ

ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

•  ຄວນເອົາໝາກຫວິດ ແລະ ສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄວເພື່ອເປັນສຽງ
ສັນ ຍານບົ່ງບອກ ແລະ ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າເມື່ອມີການຄົ້ນ
ຫາ ແລະ ທິມກູ້ໄພມາຮອດສະຖານທີ່ຈະໄດ້ຍິນ ແລະ ເຫັນເຂົາເຈົ້າ ແລະ ມີ 
ຄວາມສະດວກໃນການຄົ້ນຫາ. 

•  ຖ້າຜູ້ ທ່ີ ໄ ດ້ຮັບບາດເຈັບໜ້ອຍຢູ ຕ່ໍອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍເ ຂົາເຈົ້ າຄວນ 
ອອກຈາກຕຶກອາຄານທັນທີ, ມອດໄຟບ່ອນທີ່ເກີດມີໄຟໄໝ້. 

•  ໃຊ້ເວລາປະມານ 10 ນາທີ ເພື່ອກວດກາເບິ່ງບໍລິເວນອ້ອມຮອບຂອງທ່ານ ແລະ 
ບັນທຶກຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ສິ່ງທີ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍເພື່ອການລາຍງານ. 

•  ປະຕູເປີດໄວ້ ບໍ່ຕ້ອງລ໋ອກ, ກວດເບິ່ງທາງອອກທີ່ປອດໄພຫຼັງຈາກນັ້ນຄວນມີການອົ
ບພະຍົບອອກຈາກຕຶກຢ່າງລະມັດລະວັງ.

ໃນລະຫວ່າງການສັ່ນສະເທື່ອນ: 
•  ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຄືກັນກັບໄລຍະທີ່ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ.
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ຫຼັກການຄວາມປອດໄພຈາກສຸນາມີ:
•  ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີຄວາມສ່ຽງທາງສຸມານິທ່ານຕ້ອງກໍານົດເສັ້ນທາງອົບພະ 

ຍົບໄປຍັງບ່ອນສູງທີ່ປອດໄພ. ອາດຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວເຂົ້າເຖິງ 
ໂດຍການສ້າງເສັ້ນທາງຂຶ້ນ, ຄັນໄດໄປຍັງບ່ອນທີ່ສູງ.

•  ໃຫ້ປະຕິບັດທັນທີ່ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກເຖິງວ່າເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ, ໝອບລົງ, ປົກຫຸ້ມ ແລະ 
ຢຶດເກາະຈາກນັ້ນໃຫ້ນັບຈຳນວນວິນາທີ. ຖ້າຫາກແຜ່ນດິນໄຫວເປັນ ເວລາຍາວ 
ຫຼື ຮຸນແຮງຫຼາຍແມ່ນໃຫ້ອົບພະຍົບໄປຍັງທີ່ປອດໄພທັນທີ່, ຢູ່ຫ່າງຈາກນ້ຳ ແລະ 
ອົບພະຍົບໄປຍັງບ່ອນທີ່ສູງ. ໃນໄລຍະເວລາຍາວແມ່ນ ໝາຍຄວາມວ່າການສັ່ນສະ 
ເທືອນແມ່ນຈະຢູ່ໃນເວລາປະມານ 40 ວິນາທີ. ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສະເທືອນແມ່ນ
ມີຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ມີຄວາມລຳບາກທີ່ຈະອາດໃສຢູ່ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ. 

•  ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ສາມາດຂ້ຶນໄປບ່ອນທ່ີສູ ງໄດ້ແມ່ນໃຫ່ອົບພະຍົບອອກໄປ 
ຕາມສາຍນໍ້າໄຫຼ, ພະຍາຍາມຊອກຫາບ່ອນຢຶດເກາະ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ທີ່ສາມາດຊ່ວຍ     
ທ່ານໄດ້ຈະພະຍາຍາມຢູ່ໃນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວຈົບກ່ວາສິ່ງອັນຕະລາຍຈະຜ່ານພົ້ນໄປ.

•  ພະຍາຍາມຮັບຟັງການປະກາດແຈ້ງເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ. 

ຫຼັກການຄວາມປອດໄພຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ
ນ້ຳຖ້ວມຂຶ້ນສູງເທື່ອລະໜ້ອຍ: 

•   ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາການແຈ້ງເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ.
•   ຖ້າຫາກວ່າມີເວລາພຽມພໍແມ່ນໃຫ້ເກັບມຽນອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງໄຟຟ້າໄປ 

ຍັງບ່ອນທີ່ສູງ. 
•   ໃຫ້ອົບພະຍົບຂື້ນໄປຍັງພື້ນທີ່ສູງ, ຖ້າຫາກທ່ານມີເວລາພຽງພໍ 
•   ນຳເອົາຖົງສຸກເສີນທີ່ປະກອບດ້ວຍວັດຖຸ ແລະ ເຄື່ອງຂອງຕ່າງໆໃນການຊ່ວຍ 

ເຫຼືອໄປຍັງບ່ອນຫຼົບໄພ.

ນໍ້າຖ້ວມແບບກະທັນຫັນ: 

•   ອົບພະຍົບອອກຈາກບ່ອນທີ່ເກີດນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄປຍັງບ່ອນທີ່ສູງ ຫຼື ອົບພະ 
ຍົບໄປຍັງຊັ້ນທີ່ສູງທີ່ສຸດ ແລະ ສະຖານທີ່ຫຼົບໄພທີ່ປອດໄພ.

•   ນຳເອົາຖົງເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນໄປນໍາ. ບໍ່ໃຫ້ລົງໄປໃນນໍ້າຖ້ວມ. ຖ້າຕ້ອງໄດ້ອົບພະ
ຍົບແມ່ນໃຫ້ນຳໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ສາມາດຟູນໍ້າໄດ້ທີ່ໄດ້ເຊັ່ນ: ຢ່າງຕິນລົດ, ກະຕຸກ 
ນໍ້າໃຫຍ່, ຂອນໄມ້, ໄມ້ໄຜ່, ຕົ້ນກ້ວຍ

 
ຫຼັການຄວາມປອດໄພຈາກລົມພະຍຸ:
•  ໃຫ້ຕິດຕາມຂໍ້ມູນການເຕື່ອນໄພລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບພະຍຸໄຊໂຄນ ແລະ ໃຫ້ປະ 

ຕິບັດຕາມຄໍາເຕືອນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາໃຫ້ເຄັ່ງຂັດ. 
•  ເວລາເກີດຟ້າຜ່າຕາມທາງ, ເຂົ້າໃນເຮືອນ.
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ກ່ອງ
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•  ມອດໂທລະສັບ. ຖອດສາຍປັກສຽບ ແລະ ໄຟເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທຸກຢ່າງ. ໃຫ້ຢູ່ 
ຫ່ າງໄກຈາກນໍ້ າ ທ່ີໄຫຼແຮງຮັບຟັ ງການໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບສະພາບອາ 
ກາດທາງວິທະຍຸທີ່ໄຊ້ຖານເບດເຕີລີ້.

ຫຼັກການ 30/30
1. ໃຫນັບວິນາທີທີ່ເຫັນແສງຟ້າຜ່າກັບເວລາທີ່ໄດ້ຍິນສຽງ, ຖ້າຫາກວ່າໃນເວລາ 

ໜ້ອຍກວ່າ 30 ວິນາທີ ແມ່ນຟ້າຜ່ານັ້ນຍັງມີຄວາມອັນຕະລາຍຢູ່ ໃຫ້ຊອກຫາ 
ບ່ອນລີ້ໄພທັນທີ.

2. ພາຍຫຼັງທີ່ສາຍຟ້າຜ່າສິ້ນສຸດລົງໃຫ້ລໍຖ້າ 30 ນາທີ ກ່ອນອອກຈາກທີ່ນັ້ນໄປ 
ຢູ່ບ່ອນລີ້ໄພ. ເຄີ່ງນື່່ງຂອງການຕາຍຈາກຟ້າຜ່າແມ່ນເກີດຂື້ນຫຼັງຈາກພະຍຸ ໄດ້ຜ່ານ
ໄປແລ້ວໃຫ້ຢູ່ໃນບ່ອນລີ້ໄພຈົນກວ່າທ່ານແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີອັນຕະລາຍ ແລ້ວ.

ຖ້າວ່າທ່ານຢູ່ຂ້າງນອກ:
• ຄວນວາງແຜນກ່ອນໃຫ້ຮູ່ວ່າທ່ານຈະໄປໃສຖ້າວ່າເກີດມີຝົນຕົກຟ້າຜ່າໂດຍບໍ່ຄາດ

ຄິດ. 
• ໃຫ້ຕິດຕາມສະພາບອາກາດ ແລະ ໃຫ້ກຽມພ້ອມທີ່ຈະໃປບ່ອນປອດໄພທັນທີກ່ອນ

ທີ່ພະຍຸຝົນຈະມາຮອດ. 
• ຖ້າວ່າທ່ານຢູ່ໃນເຮືອ ຫຼື ກໍາລັງລອຍນໍ້າ, ໃຫ້ເຂົ້າຝັ່ງ ແລະ ອອກຈາກຊາຍຫາດ ແລະ 

ຊອກຫາບ່ອນທີ່ປອດໄພທັນທີ. • ຢູ່ ໃຫ້ ໄກຈາກນໍ້ າທີ່ ອ າດຈະນໍ າກະແ
ສໄຟຟ້າຈາກຟ້າຜ່າ. ໄປຢູ່ໃນທີໆໝັ້ນຄົງ, ມີຝາອ້ອມເຊັ່ນ: ອາຄານທີ່ມີຫຼັງຄາ. 
ຖ້າວ່າບໍ່ມີອາຄານທີ່ມີຫຼັງຄາແມ່ນໃຫ້ ເຂົ້າໄປໃນລົດ, ແລ້ວອັດປະຕູ ແລະ 
ເອົາແວ່ນລົດຂື້ນໃຫ້ແຈບ. ໃຫ້ເອົາແຂນ ຕິດ ໄວ້ກັບໂຕໃນເທິງເບາະລົດ ແລະ 
ບໍ່ໃຫ້ຕີນຕິດກັບພື້ນລົດ. 

• ຖ້າວ່າທ່ານຢູ່ໃນປ່າ, ໃຫ້ຫາບ່ອນທີ່ມີຕົ້ນໄມ້ຕໍ່າປົກຫຸ້ມ, ບໍ່ຄວນຢືນຢູ່ກ່ອງຕົ້ນ 
ໄມ້ໃຫຍ່ທີ່ມີຕົ້ນດຽວ. 

• ຖ້າບໍ່ມີບ່ອນໃຫ້ລີ້ແມ່ນໃຫ້ທ່ານນອນລົງຕໍ່າພື້ນດິນໃນບ່ອນທີ່ເປີດແປນ. 
• ຢູ່ໃຫ້ຫ່າງຈາກສີ່ງທີ່ສູງເຊັ່ນ:   ຕົ້ນໄມ້,  ຫໍຄອຍ,  ຮົ້ວ,  ເສົາສົ່ງສັນຍານໂທລະສັບ, 

ສາຍໄຟ. ໃຫ້ລະວັັງບ່ອນທີ່ນອນລົງວ່າອາດຈະມີໂອການເກີດນໍ້າຖ້ວມໄດ້.

ໃນກໍລະນີໝາກເຫັບຕົກ: ບ່ອນທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດແມ່ນຢູ່ພາຍໃນອາຄານ, ຢູ່ໃຫ້ 
ໄກຈາກປ່ອງຢ້ຽມ ແລະ ປິດປະຕູໃຫ້ດີ. ຖ້າຢູ່ໃນລົດແມ່ນໃຫ້ຢູ່ແຕ່ໃນລົດຫັນ
ໜ້າອອກຈາກແວນລົດ. ກົ້ມໃຫ້ຕ່ໍາ ແລະ ໃຊ້ແຂນປົກຫຸ້ມເພື່ອປ້ອງກັນຫົວ. 
ຖ້າຢູ່ດ້ານນອກແມ່ນໃຊ້ແຂນ, ເອົາຖົງປື້ມເພື່ອປ້ອງກັນຫົວແລ້ວໃປຫາບ່ອນທີ່ 
ປອດໄພ.
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•  ຢ່ອງຢໍ້ໝອບລົງ
•  ເຮັດໃຫ້ປາຍຕີນຂອງເຈົ້າຢູ່ໃນທ່າສົມດູນກັນ.
•  ເອົາສົ້ນຕີນທັງສອງສົ້ນເຂົ້າກັນ
•  ເອົາແຂນປົກຄຸ້ມຫູຂອງເຈົ້າເອົາໄວ້.

ການຫຼົບ ລີ້ ຟ້າ ຜ່າ

ຖ້າເກີດຟ້າຜ່າຄົນ
•  ໂທລະສັບຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືດ. ໂດຍການໃຫ້ຄົນໜຶ່ງໂທຈາກຕາມນ້ຳເບີໂທລະສັບສຸກເສີນ 

ທີ່ມີຢູ່. 
•  ໃຫ້ເອີ້ນຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. ສັງເກດ ແລະ ຮັກສາຄົນເຈັບຖ້າເປັນໄປໄດ້ ແລະ 

ກວດການຖືກໄຟໄໝ້. 
•  ເຄື່ອນຍ້າຍຄົນເຈັບໄປຍັງສະຖານທີ່ປອດໄພ. 
•  ຄຳນຶງສະເໝີວ່າ ຄົນທີ່ຖືກຟ້າຜ່າບໍ່ສາມາດແຜ່ກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ຊ໋ອດຄົນອື່ນໄດ້ 

ທ່ານສາມາດຈັບຄົນທີ່ຖືກຟ້າຜ່າໄດ້ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ.

ຖ້າຫາກທ່ານເຫັນ ຫຼື ຮູ້ສຶກວ່າຈະຖືກຟ້າຜ່າ: ແມ່ນເຂົ້າໄປຢູ່ໃນຫ້ອງ. ຖ້າ ຫາກ 
ວ່າເຈົ້າຢູ່ໃນສະຖານທີ່ກາງແຈ້ງ ແລະ ກໍາລັງມີຟ້າຜ່າຈາກລົມພະຍຸແຮງພັດ ຜ່ານ, 
ຖ້າຫາກເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າຂົນຫົວລຸກ, ຜິວໜັງຂອງເຈົ້າຮູ້ສຶກມຶນ, ວັດຖຸໂລ ຫະທີ່ເຫຼື້ອມສັ່ນສະເທືອນ 
ຫຼື ຖ້າຫາກເຫັນແສງແມບ ແລະ ສຽງດັງປະມານ ສອງສາມເທື່ອ, ໃຫ້ທ່ານໝອບລົງ ແລະ 
ຢູ່ຫ່າງຈາກຜູ້ອື່ນປະມານ 3 ສ່ວນໂຕ. 
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ກ່ອງ

ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ການປະຕິບັດທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບວັດຖຸອັນຕະລາຍ:

•  ອົກພະຍົບໄປຢູ່ບ່ອນທີ່ປອດໄພ ຫຼືບ່ອນລີ້ໄພຊົ່ວຄາວ ແລະໃຫ້ປິດປ່ອງຢຽມ ແລະ 
ທໍ່ອາກາດໃຫ້ໝົດໃຫ້ແຈບສະນິດ

•  ການຮົ່ວໄຫຼຂອງສານເຄມີ ຫຼືວັດຖຸທີ່ຕ້ອງສົງໃສ: ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ສະກັດການຮົ່ວ ໄຫຼຈາ
ກກ່ອງຫຼືສີ່ງບັນຈຸວັດຖຸອັນຕະລາຍທີ່ເປັນຕົ້ນເຫດ. ປິດອຸປະກອນ ແລະ ອົກ ພະຍົບອອກຈ
າກສະຖານທີ່ນັ້ນໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ.  ຖ້າພື້ນທີ່ອັນຕະ ລາຍ ເພີ່ມຂື້ນ, ກົດ ປຸ່ມໄຟສັນຍານເຕື່ອນ
ແລ້ວປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການອົກພະຍົກອອກຈາກອາ ຄານ. ຜູ້ທໍາອິດທີ່ເຫັນເຫດການໆ
ຮົ່ວໄຫຼໃຫ້ໂທແຈ້ງໜ່ວຍສຸກເສີນເພື່ອໃຫ້ລາຍລະ ອຽດຂອງອຸປະກອນ ແລະ ສະຖານທີ່ຕັ້ງ, 
ແລະ ຈຳນວນຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ນັ້ນ.

•  ກໍລະນີອາຍແກດຮົ່ວ: ໂທຫາໜ່ວຍງານສຸກເສີນ. ໃຫ້ແຈ້ງເຕືອນໂດຍນໍາໃຊ້ລະບົບ 
ເຕືອນໄພຂອງສາທາລະນະ ຫຼື ໃຫ້ແຈ້ງເຕືອນແບບເຮືອນຕໍ່ເຮືອນ. ອົກພະຍົກອອກຈາກອາ
ຄານໂດຍປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການອົກພະຍົກອອກຈາກອາຄານ.

•  ການລະເບີດ: ໝູບລົງກັບພື້ນ ແລະ ລີ້ຢູ່ກ້ອງໂຕະ ຫຼືເຟີນີເຈີ້ອື່ນທີ່ສາມາດປົກປ້ອງ 
ທ່ານຈາກແກ້ວ ແລະ ສະເກັດລະເບີດທີ່ຈະປິວມາ. ເມື່ອຮູ້ສຶກວ່າປອດໄພແລ້ວໃຫ້ໂທ
ຫາພະແນກສຸກເສີນເພື່ອລາຍງານສະພາບການເກີດລະເບີດ. ເປີດປະຕູປະໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ເ
ຫັນທາງອອກຖ້າອາຄານເກີດຄວາມເສຍຫາຍ.  ຕ້ອງຢູ່ໃຫ້ໄກຈາກຝາທາງ ອອກ ແລະ 
ພື້ນທີ່ມີແກ້ວແຜ່ນໃຫຍ່ ແລະ/ຫຼື ມີຝາແຜ່ນໃຫຍ່. ກຽມພ້ອມເພື່ອຟັງຄຳ ແນະນຳໃນຂັ້ນຕໍ່
ໄປຈາກຫົວໜ້າທີມຂອງທ່ານ.
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ຫັນເອົາຄວາມຮູ້ໄປສູ່ການປະຕິບັດໃນ ໂຮງ ຮຽນ

ຫັນເອົາຄວາມຮູ້ໄປສູ່ການປະຕິບັດ:
ຝຶກຊ້ອມລະບົບຄວາມປອດໄພໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ທົບທວນຄືນເພື່ອປັບປຸງ

....................................................................................................................................................

ການຝຶກຊ້ອມເຫດສຸກເສີນໃນໂຮງຮຽນຄວນ 
ປັບໃຫ້ແທດເໝາະກັັບໄພນາບຄູ່ ແລະ ອັນຕະລາຍ 
ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ. ທຸກໆໂຮງຮຽນຄວນຝຶກຊ້ອມການ 
ໜີໄພຢ່າງໜ້ອຍສາມຄັ້ງຕໍ່ປີ, ແລະ ຝຶກຊ້ອມການ 
ຮັບມືພາວະສຸກເສີນຮຸນແຮງ ຫຼື ທີ່ໜ້າຈະເກີດຂຶ້ນທີ່ສຸດ 
ແບບເຕັມຮູບແບບຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ປີ. 

ການຝຶກຊ້ອມດ່ັງກ່ າວຄວນຈຳລອງຫຼາຍສະ
ຖານະການ ແລະ ໃນເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງມື້. 
ຝຶກຊ້ອມຕອນອຳນວຍ ການໂຮງຮຽນຢູ່ ແລະ ຕອນ 
ອຳນວຍບໍ່ຢູ່. ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກຊ້ອມແມ່ນເພື່ອ 
ກະກຽມເພື່ອສິ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ, ຖ້າຝຶກຊ້ອມງ່າຍເກີນໄປ          
ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ການປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບເຫດການ
ຈິງ. ການຝຶກຊ້ອມຕ້ອງເຮັດຄືກັບເຫດ ການເກີດຂຶ້ນຈິງ,  
ຈຸດປະສົງຂອງກ ານຊ້ອມລະບົບສຸກເສີນແມ່ນວ່າ:

• ທຸກໆຄົນມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ໄດ້ຮັບການ 
ເອົາໃຈໃສ່(ໂດຍຊື່).

• ການຕັດສິນໃຈໃນເວລາສຸກເສີນແບບຕ້ົນ 
ໄມ້ຊີ້ນຳການຕັດສິນໃຈເປັນໄລຍະ

• ນັກຮຽນຍັງຄົງມີຄວາມປອດໄພ, ສະດວກ 
ສະບາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳໃນເຂດພື້ນທີປອດໄພ

• ຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຫຼີກລ້ຽງ 
ຄວາມຕື່ນຕົກໃຈ ແລະ ຄວາມສົນລະວົນ.

ໃນລະຫວ່າງການຝຶກຊ້ອມແບບເຕັມຮູບ   ແບບ 
ທ່ານອາດຈະຝຶກຊ້ອມການກັບຄືນຫາຄອບຄົວແບບ 
ປອດໄພພ້ອມ. ຫມາຍຄວາມວ່າທ່ານຕ້ອງຄິດຢ່າງຈິງຈັງ
ວ່ານັກຮຽນຢູ່ໃນການດູແລນານເທົ່າໃດ.

ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການທີ່ພັກອາໄສ, ສຸຂາພິບານ  
ແລະ    ນ້ໍາ ແລະ ອາຫານນອກເຫນືອໄປຈາກການ 
ຊ່ວຍເຫຼືອພື້ນຖານ.
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ກ່ອງ

ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ການຝຶກຊ້ອມທ່ີ ດີແມ່ນຂະບວນການຮຽນ
ຮູ້. ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການກະກຽມໄວ້ລ່ວງຫນ້າທີ່ດີໂດຍ 
ພະນັກງານ, ເປັນໂອກາດທີ່ຈະຝຶກອົບຮົມນັກຮຽນ 
ເປັນກຸ່ມໃນ ຫ້ອງຮຽນ, ຈື່ຂັ້ນຕອນ ແລະ ກວດກາຄືນ 
ຂ້ໍກຳນົດຕ່າງໆ.ການຝຶກຊ້ອມດ້ວຍຕົວມັນເອງນັ້ນ 
ແມ່ນໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ປະສົບການ. ຫຼັງຈາກການ 
ຝຶກຊ້ອມນັກຮຽນສາມາດສະຫຸຼບຄືນ ຕ່ໍຄູໃນຫ້ອງ 
ຮຽນ. ສ່ວນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງການຝຶກຊ້ອມນີ້ ແມ່ນ 
ການປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງກຸ່ມຜູ້ ເ ຂ້ົາຮ່ວມທັງ ໝົດ, 
ການປະເມີນຜົນ ແລະ ປັບປຸງແຜນການປະຕິບັດງານຫຼັງ
ຈາກໄດ້ບົດຮຽນຈາກການຝຶກຊ້ອມ. ໃຊ້ຕົວຢ່າງສະຖາ
ນະການຈຳລອງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໃນການວາງແຜນການ
ຝຶກຊ້ອມ.

ທ່ານ ສາມາດພັດທະນາຈາກຕົວຢ່າງທີ່ມີຢູ່, ຫຼື 
ສ້າງແຜນ ຂອງທ່ານເອງ.

ໃຊ້ injects ເພື່ອເພີ່ມລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ 
ສະຖານະການຈຳລອງເ ພ່ືອເຮັດໃຫ້ການຝຶກຊ້ອມ 
ສົມຈິງຫຼາຍຂຶ້ນ.   injects  ໝາຍເຖິງຂໍ້ມູນ  ແລະ 
ສິ່ງທ້າ ທາຍໃຫມ່ທີ່ໄດ້ຈາກການຝຶກຊ້ອມ ແລະ ລະຄັ້ງ, 
ເຊິ່ງຕ້ອງມີການຄົ້ນຄິດ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ, 
ເຊິ່ງຄືກັນກັບ ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນເຫດການຈິງ.

ໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ລ່ວງໜ້າ, ວາງ 
ແຜນໃ ຫ້ ເ ດັກສອງສ າມຄົ ນ ໜີບໍ ທັ ນ ,ທ ຳ ທ່ າ ໄ ດ້  
ຮັບບາດເຈັບ. ລອງເບິ່ງວ່າພວກເຂົາຈະຖືກລະບຸວ່າ 
ສູນຫາຍ ຫຼື ບໍ່. ນຳໃຊ້ແບບຟອມລາຍການກວດ 
ສອບຄວາມພ້ອມເພື່ອຊ່ວຍທ່ານ, ນັກຮຽນ

ຫັນເອົາຄວາມຮູ້ໄປສູ່ການປະຕິບັດ:
ເກັບກຳ, ຮັກສາ ແລະ ກຽມພ້ອມ ສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້ສຸກເສີນຂອງທ່ານ

ກ່ອງອຸປະກອນຂອງຫ້ອງການບໍລິຫານຕ້ອງມີ
ການບັນທຶກຂໍ້ມທີ່ຈຳເປັນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ອຸປະ 
ກອນສໍ າ ລັບນັກຮຽນຕິດຕາມກວດກາວ່ານັກຮຽນ 
ໄດ້ຄືນສູ່ຄອບຄົວໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ເພື່ອ 
ການສື່ສານ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.

ກ່ອງ ອຸປະກອນເຄື່ ອງໃຊ້ສຸກເສີນຂອງໂຮງ 
ຮຽນສາມາດຕັ້ງຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນກໍໄດ້, ເຊິ່ງຈະສາມາດຍົ
ກຍ້າຍໄປນຳເມື່ອມີການໜີໄພອອກຈາກ ອາຄານ ແລະ 
ອາດເກັບໄວ້ໃນຫ້ອງເກັບຂອງ, ຕູ້ ເກັບຂອງ ຫຼື ຖັງ, 
ຕັ້ງຢູ່ນອກອາຄານຮຽນຖ້າເຫັນ ວ່າເໝາະສົມ.
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ເຄື່ອງໃຊ້ຍາມສຸກເສີນເ ຫ່ົຼານີ້ຄວນປະກອບມີນ້ຳ 
ດື່ມ (ປະມານ 4 ລິດຕໍ່ຄົນຕໍ່ມື້ - ເຄິ່ງໜຶ່ງເປັນນ້ຳກິນ, 
ເຄິ່ງໜຶ່ງເປັນນ້ຳໃຊ້) ສໍາລັບຜູ້ອາໃສໃນຍາມສຸກເສີນຈຳ ນວນ
ໜຶ່ງທີ່ອາດຈະໄດ້ພັກຢູ່ທີ່ນັ້ນຊົ່ວຄາວເປັນເວລາ ຫຼາຍມື້.

ເຄື່ອງໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍໂຮງຮຽນ ຫຼື 
ຊຸມຊົນ, ໃນກໍລະນີທີ່ໂຮງຮຽນຖືກນໍາໃຊ້ເປັນທີ່ພັກ ອາໄສ.

ຄວນປະມີອຸປະກອນສື່ສານູ່ນຳ ແລະ ເທ່ົາຈໍາເປັນ 
ໝວກປ້ອງກັນການກະທົບ, ເສື້ອ, ອຸປະກອນຄວາມ 
ປ ອ ດ ໄ ພ ອ່ື ນ ໆ ສໍ າ ລັ ບ ທີ ມ ງ າ ນ ໂ ຕ້ ຕ ອ ບ ໄ ພ ພິ ບັ ດ , 
ອຸປະກອນທີ່ພັກອາໄສ, ອຸປະກອນປະຖົມພະຍາບານ, ຝ້າກັ້ງ
ເພື່ອຄວາມເປັນສ່ວນຕົວສໍາລັບຫ້ອງນ້ຳ, ໄຟສັນ ຍານ ແລະ 
ອຸປະກອນກູ້ໄພຕ່າງໆຖ້າຈຳເປັນ. ທ່ານ ຈະຕ້ອງວາງແຜນສໍ
າລັບສະຖານທີ່ເກັບຮັກສາ ແລະ ວິທີການເຂົ້າເຖິງອຸປະກອນ 
ແລະ ຢາຊ່ວຍຊີບ ຫຼື ປົວ ພະຍາດທີ່ຈຳເປັນສຳລັບນັກຮຽນ.

ແຕ່ລະຫ້ອງຮຽນຄວນມີຖັງພ້ອມໄປ (go-bucket) 
ແລະ   ຖົງພ້ອມໄປ (go-bag). ໃຫ້ສາມາດຖືເຄື່ອງໃຊ້ສຸກ 
ເສີນເ ຫ່ົຼ ານີ້ ໄປທຸກທ່ີ ທ່ີອາດຈະເກີດອັນຕະລາຍທັນທີ 
ທັນໃດ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງສາມາດໃຊ້ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໃນກໍລ
ະນີທີ່ຕິດຄ້າງຢູ່ພາຍໃນອາຄານ (ເຊິ່ງຖັງສາມາດນຳໃຊ້ 
ເປັນທີ່່ເກັບສິ່ງປະຕິກູນໄດ້). 

ແຕ່ລະຫ້ອງຈະຕ້ອງມີກະດານດຳຮອງຂຽນ, ປຶ້ມ
ບັນທຶກທີ່ສາມາດແຂວນໄວ້ທີ່ທາງອອກ ຫຼື ເກັບໄວ້ໃນ 
ຖັງພ້ອມໄປ. ປຶ້ມບັນທຶກດັ່ງກ່າວຄວນໄດ້ຮັບ 
ການປັບປຸງ ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງແຕ່ລະປີ ແລະ ໃນຂັ້ນ
ຕອນກະກຽມການຝຶກຊ້ອມຂອງໂຮງຮຽນ.

ຊຸ ດ ເ ຄື່ ອ ງ ນຸ່ ງ ຫ່ົ ມ ຂ ອ ງ ນັ ກ ຮ ຽ ນ ສ າ ມ າ ດ
ຮຽກຮ້ອງຈາກພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ເກັບ 
ຮັກສາໄວ້ໃນຖົງເດັກນ້ອຍ ຫຼື ກະເປ້າເປ້ໃນຫ້ອງ 
ສຳພາລະ,   ພ້ອມໃຊ້ງານ.  ຍົກຕົວຢ່າງ,   ຊຸດເຄື່ອງນຸ່ງ 
ຫົ່ມຄວນປະກອບຜ້າຫົ່ມສຸກເສີນ, ກວດນ້ຳ, ອາ 
ຫານຫວ່າງໃຫ້ພະລັງງານສູງ, ຮູບພາບຂອງຄອບ 
ຄົວ ແລະ ສຳລັບນັກຮຽນທີ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍຄວນມີ 
ເຄື່ອງຫຼິ້ນຂະຫນາດນ້ອຍ ຫຼື  ສິ່ງທີ່ຈະຮັບປະກັນ 
ຄວາມອົບອຸ່ນທາງດ້ານຈິດໃຈ.

ສະມາຄົມພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານ ອາດຈ
ະຕ້ອງຊ່ວຍໃນການຈັດກາອຸປະກອບເຫຼົ່ານີ້ ໂດຍສະເພາ
ະແມ່ນສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານການເງິນ. 
ພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງຍັງຈະຖືກ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ບໍລິຈາກຫົມ
ສຸກເສີນເພ່ືອເກັບໄວ້ໃນຫ້ອງເກັບມຽນອຸປະກອນສຸກ 
ເສີນ. 

ໃຊ້ແບບຟອມການກວດສອບຂ້ໍມູນສຸກເສີນ 
ເ ພ່ືອເປັນທິດຊີ້ນຳໃນການປະກອບລາຍການອຸປະ 
ກອນຂອງທ່ານ. ສ່ວນປະກອບຂອງຊຸດປະຖົມພະຍາ 
ບານ ຄວນປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບຂະໜາດຂອງໂຮງຮຽນ.
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ກ່ອງ

ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ລາຍການກວດສອບຄວາມພ້ອມ ສຳລັບໂຮງຮຽນ

ຮັບປະກັັນວ່າທ່ານມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບລະບຽບຂັ້ນຕອນມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານທັງຫມົດ ແລະ ຮູ້ ເຖິງບົດບາດ 
ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງທຸກໆຄົນ.

ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ການຕັດສິນໃຈແບບຕົ້ນໄມ້ໃນຍາມສຸກເສີນເປັນຂໍ້ແນະນໍາທີ່ມີປະໂຫຍດ.

ກວດເບິ່ງວ່າແຜນທີ່ເສັ້ນທາງການອົບພະຍົບຈາກອາຄານສຸກເສີນຂອງໂຮງຮຽນໄດ້ຕິດໄວ້ຢູ່ໃນທຸກໆຫ້ອງ ການ

ກວດເບິ່ງວ່າຫ້ອງຮຽນກະດານຂໍ້ມູນ (clipboard) ສຸກເສີນທີ່ອັບເດດລວມທັງສໍາເນົາລະບຽບຂອງຂັ້ນຕອນມາດຕະ 
ຖານການປະຕິບັດງານ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນລະບົບການຄຸ້ມຄອງສຸກເສີນມາດຕະຖານຂອງ 
ທ່ານ ແລະ ບັນຊີລາຍຊ່ືທຸກຊັ້ນຮຽນທີ່ອັບເດດ.

ກວດເບິ່ງວ່າສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້ສຸກເສີນໃນທົ່ວໂຮງຮຽນຢູ່ໃນສະພາບພ້ອມໃຊ້ງານ   ແລະ  ສາມາດຂົນສົ່ງໄດ້ງ່າຍ 
(ສໍາລັບການອົບພະຍົບ ຫຼື ການເດີນທາງພາກສະຫນາມ).

ກວດເບິ່ງວ່າເຄື່ອງດັບເພີງ ຫຼື ອຸປະກອນສະກັດກັ້ນໄຟໄໝ້ຢູ່ໃນສະພາບພ້ອມໃຊ້ງານ ແລະ ພະນັກງານຮູ້ວິທີການນຳໃຊ້
ອຸປະກອນເຫຼົ່ານັ້ນ.

ລາຍການກວດສອບການ ບໍ ລິ ຫານໂຮງຮຽນ

ຜູ້ບໍລິການ: ກະກຽມໂຮງຮຽນ ແລະ ຕົວທ່ານເອງ

....................................................................................................................................................

ໃນກໍລະນີໄພພິບັດເກີດຂຶ້ນກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງຈາກເລີກຮຽນ, ຈົ່ງກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຈັດຕັ້ງໂຮງຮຽນຂອງທ່ານເພື່ອ 
ສະຫນອງການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ນັກຮຽນທີ່ມາໂຮງຮຽນ ທີ່ເປັນສະຖານທີ່ໆໃກ້ທີ່ສຸດ ຫຼື ເປັນບ່ອນຫຼົບໄພ

ຮັບປະກັນວ່າເບີໂທຕິດຕໍ່ສຸກເສີນຂອງນັກຮຽນຖືກຕ້ອງ ແລະ ອັບເດດຢູ່ສະເໝີ.
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ຜູ້ບໍລິຫານ: ກະກຽມພະນັກງານຂອງທ່ານ

ວາງແຜນກັບພະນັກງານຂອງທ່ານເພ່ືອໃຫ້ມີການຍືດຢຸ່ນໃນການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບທັນທີພາຍຫັຼງໄພພິບັດໂດຍ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນການຄຸ້ມຄອງສຸກເສີນມາດຕະຖານໃນພື້ນທີ່ຂອງທ່ານ. ທົບທວນຄືນພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າ 
ທີ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ພົວພັນເຖິງແຕ່ລະຫນ້າວຽກຮ່ວກັບພະນັກງານ ຂອງທ່ານ.

ປະຊຸມກັບຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນຂອງທ່ານເພ່ືອທົບທວນແລະປັບປຸງລະບຽບຂ້ັນຕອນມາດຕະຖານການ
ປະຕິບັດການງານສໍາລັບໄພພິບັດ ແລະ ເຫດສຸກເສີນໃນໂຮງຮຽນອີງຕາມຄວາມຈໍາເປັນ. ປະສານຜູ້ຕາງຫນ້າພໍ່ແມ່ ຫຼື 
ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽໜ, ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄວາມປອດໄພສາທາ ລະນະ

ພວກເຮົາຮູ້ວ່າໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານຢູ່ຫ່າງຈາກໂຮງຮຽນໃນເວລາເກີດເຫດສຸກເສີນ ຫຼື ໃນກໍລະນີສຸດວິໄສທີ່ ທ່ານຕ້ອງ 
ອອກຈາກເຫດການກ່ອນທຸກຢ່າງສະຫຸຼບປອດໄພຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຜູ້ທົດແທນຢ່າງໜ້ອຍມີສອງຄົນທ່ີສາມາດ 
ເຮັດໜ້າທີ່ແທນທ່ານເປັນຢ່າງດີປິດໄຟຟ້າ, ນໍ້າ ແລະ ແກສແນວໃດ.

ຫຼັງຈາກປະຕິບັດການຝຶກຊ້ອມທົ່ວໂຮງຮຽນທົບທວນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນທັນທີ ແລະ ທົບທວນຄືນ 
ແຜນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຕອບໂຕ້ໄພພິບັດຂອງໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່.

ຮັບປະກັນວ່າພະນັກງານທັງໝົດຄຸ້ນເຄີຍກັບການຕັດສິນໃຈສຸກເສີນແບບຕົ້ນໄມ້ ແລະ ບະບຽບຂັ້ນຕອນ ມາດຕະຖານ 
ຂອງການດໍາເນີນງານທັງຫມົດ 

ແກ້ໄຂບັນຫາຮ່ວມກັບພະນັກງານ, ນັກຮຽນ ແລະ ພໍ່ແມ່ຫຼືຜູ້ປົກຄອງ, ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເດັກທຸກໆສາມາດ ເຂົ້າເຖິງ 
ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະແມ່ນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາບໍມີໃຜບໍຢູ່ໃນແຜນ.

ສ້າງແຜນໄພພິບັດຄອບຄົວຂອງທ່ານເອງ ແລະ ສ້າງກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລ້ຽງເດັກຂອງທ່ານຖ້າທ່ານມີລູກ.
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ກ່ອງ

ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ຄູ/ອາຈານ: ກະກຽມຄວາມພ້ອມທ່ານເອງ

ຮູ້ບ່ອນເກັບຮັກສາເຄື່ອງດັບເພີງ ຫຼື ອຸປະກອນສະກັດກັ້ນໄຟໄໝ້ຢູ່ໃນສະພາບພ້ອມໃຊ້ງານ ແລະ ຮູ້ວິທີ 
ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນເຫຼົ່ານັ້ນ.

ກວດເບິ່ງວ່າແຜນທີ່ເສັ້ນທາງການອົບພະຍົບຈາກອາຄານສຸກເສີນຂອງໂຮງຮຽນໄດ້ຕິດໄວ້ຢູ່ໃນຫ້ອງຂອງ ທ່ານ

ສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້ສຸກເສີນໃນທົ່ວໂຮງຮຽນຢູ່ໃນສະພາບພ້ອມໃຊ້ງານ ແລະ ສາມາດຂົນສົ່ງໄດ້ງ່າຍ (ສໍາລັບ 
ການອົບພະຍົບ ຫຼື ການເດີນທາງພາກສະຫນາມ).

ສ້າງແຜນໄພພິບັດຄອບຄົວຂອງທ່ານເອງ ແລະ ສ້າງກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລ້ຽງເດັກຂອງທ່ານຖ້າທ່ານມີລູກຕົນ 
ເອງອຳນວຍການ ຫຼື ຜູ້ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຕ້ອງປ່ອຍພະນັກງານຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຖ້າເຈົ້າມີເຫດການສຸດ ວິໄສຕ້ອງ
ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບຫົວໜ້າໂຮງຮຽນໃນຂັ້ນຕອງວາງແຜນບໍແມ່ນຕອນມີເຫດສຸກເສີນແລ້ວ. 

ວາງແຜນກິດຈະກໍາທີ່ງຽບໆທີ່ນັກຮຽນສາມາດເຮັດໄດ້ໃນເຂດອົບພະຍົມໃນກໍລະນີສຸກເສີນຈິງ ຫຼື ການຝຶກ 
ຈຳລອງເຫດການ.

ໃນກໍລະນີໄພພິບັດ/ສຸກເສີນເກີດຂຶ້ນກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງໂມງຮຽນ, ຈົ່ງກຽມຄວາມພ້ອມໃນການໂຕ້ຕອບ ຫຼື ສະໜອງການຊ່ວ
ຍເຫຼືອແກ່ນັກຮຽນທີ່ມາໂຮງຮຽນທີ່ເປັນສະຖານທີ່ໆໃກ້ທີ່ສຸດ ຫຼື ເປັນບ່ອນຫຼົບໄພ.

ບັນຊີກວດສອບຂອງຄູ/ອາຈານ 

ຄູ/ອາຈານ: ກະກຽມຄວາມພ້ອມນັກຮຽນ 

ຮັບປະກັັນວ່ານັກຮຽນຂອງທ່ານຮູ້ຈັກລະບຽບສີ່ຂໍ້ສໍາລັບການອົບພະຍົບຈາກອາຄານ: ບໍ່ເວົ້າ; ບໍ່ຍູ້; ແລະ ບໍ່ຫັນຫຼັງ. ນັກ
ສຶກສາຄວນຮູ້ວ່າຖ້າມີແຜ່ນດິນໄຫວໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາຢູ່ນອກຫ້ອງຮຽນ (ໃນລະຫວ່າງການ ພັກຜ່ອນຫຼືອາຫານທ່ຽງ
ຫຼືຖ້າພວກເຂົາຢູ່ບ່ອນໃດໜຶ່ງ) ພວກເຂົາຄວນຈະເຂົ້າຮ່ວມການອົບພະຍົບຮ່ວມກັບ ຫ້ອງຮຽນທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ ແລະ ບໍ່ຄວນ
ກັບເຂົ້າສູ່ພາຍໃນອາຄານຫຼັງຈາກທີ່ພວກຝຶກແບບດ້ວຍການໃຫ້ເຄື່ອງ ຫຼົ່ນລົງ, ການຮັບ ແລະ ຍຶດໜ່ຽວ (the drop, 
cover, and hold on).  ຖ້າພວກເຂົາກຳລັງຮຽນຢູ່, ພວກເຂົາຄວນ ຈະເຕົ້າລວມກັນຢູ່ຈຸດນັດພົບຂ້າງນອກ.

ອະທິບາຍໃຫ້ນັກຮຽນກ່ອນທີ່ຈະຝຶກຊ້ອມສິ່ງທີ່ພະນັກງານຈະເຮັດໃນເວລາເກີດເຫດສຸກເສີນ
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ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ທົບທວນຄືນເສັ້ນທາງອົບພະຍົບສຸກເສີນ. ການກະກຽມຜູ້ຊ່ວຍສີ່ຄົນຜູ້ທີ່ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເພື່ອນ ແລະ ຜູ້ ນຳທາງ, 
ກວດກາຄືນຢ່າງລະອຽດເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເສັ້ນທາງນັ້ນສະດວກບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງ. ອັນນີ້ແມ່ນສຳ ຄັນຫຼາຍໂດຍສະເພ
າະແມ່ນສໍາລັບນັກຮຽນຢູ່ຊັ້ນທີສອງ ຫຼື ຈຸດເລີ້ມຕົ້ນໄປຫາທາງອົບພະຍົບບໍ່ສະດວກ.

ຖ້າທ່ານປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງໄພແຜ່ນດິນໄຫວ, ຝຶກແອບດ້ວຍການໃຫ້ເຄື່ອງຫຼົ່ນລົງ, ການຮັບ ແລະ ຍຶດ ໜ່ຽວ 
(the drop, cover, and hold on) ໃຫ້ຢູ່ຕໍາແຫນ່ງຂອງພວກເຂົາເປັນເວລາ 45 ວິນາທີ. ໃນເຂດທີ່ມີ 
ຄວາມສ່ຽງຈາກຄື້ນຊຶນາມິ, ຮັບປະກັນວ່າທ່ານນັບ ແລະ ຍ້າຍໄປບ່ອນທີ່ສູງຖ້າແຜ່ນດິນໄຫວແຮງ (ຍາກທີ່ຈະ ຢືນ) ຫຼື 
ດົນ (ຫຼາຍກວ່າ 4 ວິນາທີ).

ຄູໃນຫ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດແລະຫ້ອງຮຽນປຸງແຕ່ງອາຫານຄວນສະແດງໃຫ້ນັກຮຽນຮູ້ວິທີທ່ີຈະດັບໄຟ 
ແລະແຍກສານອັນຕະລາຍໃດໆທີ່ນໍາໃຊ້. ໃນຫ້ອງຮຽນກິດຈະກຳສອນນັກຮຽນປິດເຄື່ອງກົນຈັກ.

ຮັບປະກັັນວ່ານັກຮຽນເຂົ້າໃຈຂັ້ນຕອນການກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວທີ່ປອດໄພ. ແຈ້ງຕໍ່ນັກຮຽນວ່າມີແຕ່ ພໍ່ແມ່, ຜູ້ປົກຄອງ 
ຫຼື ຜູ້ໃຫຍ່ຄົນອື່ນທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນບັດຜູ້ຕິດຕໍ່ສຸກເສີນຂອງພວກເຂົາເທົ່ານັ້ນຈະສາມາດມາຮັບ ເອົາເດັກຈາກໂຮງຮຽນ
ເມື່ອເກີດເຫດສຸກເສີນ. ອະທິບາຍຫຼັກການຜ່ານປະຕູ ແລະ ຂັ້ນຕອນຜ່ານປະຕູ ເພື່ອຮັບເອົາເດັກ.

ຄູ ແລະ ນັກຮຽນ: ກະກຽມພໍ່ແມ່ຫຼືຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ 

ຄູອາຈານຈະຕ້ອງອອກຫນັງສືແຈ້ງກ່ຽວກັບການຝຶກຊ້ອມສົ່ງໃຫ້ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງໂດຍໃຫ້ນັກຮຽນຖືກັບບ້ານ.

ຢືນຢັນກັບພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງວ່າເບີໂທຕິດຕໍ່ສຸກເສີນຂອງພວກເຂົາແມ່ນອັບເດດ ແລະ ອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນ ເຖິງຄວາມ 
ສໍາຄັນຂອງບັນດາຂັ້ນຕອນກ່ຽວກັບການກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວ. ອະທິບາຍການອອກຂັ້ນຕອນການ ອອກ ແລະ ການຮວມ 
ໂຕກັນໃໝ່ .

ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ.

ຫ້ອງຮຽນເດັກກ່ອນໄວຮຽນຄວນມີເຊືອກທີ່ມີຢ່ວງສຳລັບໃຫ້ເດັກແຕ່ລະຄົນຈັບຕອນອົບພະຍົບສຸກເສີນ. ເຊືອກຕ້ອງ
ເນັ່ງຜ່ານເຄິ່ງກາງຂອງກຸ່ມເດັກ ແລະ ຢ່ວງຈັບໃຫ້ເດັກແຕ່ລະຄົນແມ່ນຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັນ (ຢ່ວງຈັບຢູ່ດ້ານກົງກັນຂ້າມ
ຂອງເດັກຢູ່ທາງຫນ້າ ແລະ ຫຼັງ). ຝຶກແອບເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່ານັກຮຽນຮູ້ຈັກຈັບຢ່ວງ ແລະ ຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນກຸ່ມກ້ອນ.

ປັບປຸງແຜນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເດັກທຸກໆຄົນ ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະແມ່ນໄດ້ຮັບ ການພິຈາລະນາ 
ບໍມີໃຜບໍຢູ່ໃນແຜນ.
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ກ່ອງ

ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ລາຍການ ມີ ບໍ່ມີ ຊື່ຫຍໍ້/ວັນທີ

ປຶ້ມຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດໂຮງຮຽນ ແລະ ແຟ້ມແຜນການ

ລາຍຊື່ພະນັກງານ ແລະ ເບີໂທລະສັບ

ລາຍຊື່ນັກຮຽນ ແລະ ຕາຕະລາງຮຽນ

ຂໍ້ມູນທາງການແພດຂອງນັກຮຽນ

ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ສຸກເສີນຂອງນັກຮຽນ

ຫມາຍເລກໂທລະສັບທີ່ສໍາຄັນ

ແບບຟອມການກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວ

ແຜນທີ່ຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ແຜນຜັງແຕ່ລະຊັ້ນ

ລູກກະແຈ

ໂທລະໂຄ່ງ

ປາກກາ ແລະ ປຶ້ມບັນທຶກ

ສະກັອດເຈ້ຍ

ມາກເກີ້

ອຸປະກອນປະຖົມພະຍາບານ ແລະ ຢາ

ໄຟສາຍ

ໝາກຫວີດ

ວິທະຍຸ ແລະ ຖ່ານ (ແບດເຕີລີ່) ຫຼື ແບບສາກໄຟ (ຮັບປະກັນໃຫ້ມີໄຟ)

ລາຍການກວດສອບສຸກເສີນສຳລັບໂຮງຮຽນ

ກ່ອງພ້ອມໄປສຳລັບຫ້ອງການບໍລິຫານ 



ຄວາມປອດໄພໃນໂຮງຮຽນ

....................................................................................................................................................

   126

ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ຊຸດອຸປະກອນສຸກເສີນຂອງໂຮງຮຽນ / ຖັງ

ລາຍການ ມີ ບໍ່ມີ ຊື່ຫຍໍ້/ວັນທີ

ຕຸກນ້ຳ, ຈອກ, ພາຊະນະບັນຈຸນ້ຳ

ໂທລະໂຄ່ງ

ເສືອສະທ້ອນແສງທີມງານ/ພະນັກງານ

ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ

ເຄື່ອງໃຊ້ໃນທີ່ພັກອາໃສ

ຜ້າຫົ່ມ ຫຼື ຜ້າປູ (ນັກຮຽນສະຫນອງໃຫ້)

ຜ້າກັ້ງ (ຕົວຢ່າງ: ເຈ້ຍກະດາດ/ແກັດເປົ່າ)

ວິທະຍຸສື່ສານສອງທາງ

ອຸປະກອນສຸຂະພິບານ: ສະບູ່ ແລະ ເຈ້ຍຫ້ອງນ້ໍາ

ຫມວກກັນກະທົບທີ່ແຂງສໍາລັບທີມຄົ້ນຫາແລະກູ້ໄພ

ຖົງມືຫນັງ ແລະ ແວ່ນຕາ

ເຫຼັກແຮງ, ກະແຈເລື່ອນ ແລະ ໄຂຄວງ

ຊວ້ານ

ສະກັອດມ້ວນ

ກ່ອງເອກະສານ (ສໍາລັບການຄືນສູ່ຄອບຄົວ) 

ອາຫານຫວ່າງພະລັງງານສູງ ແລະ ນານໝົດອາຍຸ

ອຸປະກອນທາງການແພດ (ບໍ່ໝົດອາຍຸ)
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ກ່ອງ

ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ຖົງພ້ອມໄປຂອງຫ້ອງ ຫຼື ຖັງສຳລັບໃຊ້ພາຍໃນ ຫ້ອງລະອັນ 

ລາຍການ
ຈຳນວນທີ່ມີ ຈຳນວນທີ່

ຂາາດ
ຊື່ຫຍໍ້/ວັນທີ

ຜ້າຫົ່ມສະອາດໜຶ່ງຜືນ

ຊຸດປະຖົມພະຍາບານຫ້ອງຮຽນໜຶ່ງຊຸດ

ໄຟສາຍໜຶ່ງອັນ

ວິທະຍຸໃຊ້ຖ່ານ ຫຼື ແບບສາກໄຟໜຶ່ງໜ່ວຍ

ຖ່ານ (ແບດເຕິລີ ຫຼື ພາວເວີແບງ) ສຳຮອງຈຳນວນໜຶ່ງ

ໝາກຫວີດ

ຝ້າຫົ່ມສຳລັບສຸກເສີນ ສີ່ຝືນ (ສຳລັບອາກາດໜາວ)

ເສື້ອກັນຝົນ ສີ່ຜືນ 

ເຈ້ຍທິດຊູ

ມາກເກີ້ ສາມອັນ 

ຖົງຄອບແຄບຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຖົງຂີ້ເຫຍື່ອ

ບິກ ແລະ ປຶ້ມບັນທຶກ

ເຊືອກມີຮ່ວງຈັບ (ໃຫ້ເດັກຈ່ອງເວລາໜີໄພ) 

ອຸປະກອນຫຼິ້ນກິດຈະກຳສຳລັບນັກຮຽນ (ເປັນທາງເລືອກ)
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ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ກະດານຮອງຂຽນ ຫຼື ປຶ້ມບັນທຶກຂອງຫ້ອງ 

ລາຍການ
ຈຳນວນທີ່ມີ ຈຳນວນທີ່

ຂາາດ
ຊື່ຫຍໍ້/ວັນທີ

ບັນຊີລາຍຊື່ປະຈຸບັນ 

ແບບຟອມລາຍງານບາດເຈັບ ຫຼື ສູນຫາຍ

ບົດບາດ   ແລະ       ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນລະບົບການຄຸ້ມຄອງ 
ສຸກເສີນມາດຕະຖານຂອງທ່ານ 

ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບລະບຽບຂ້ັນຕອນມາດຕະຖານໃນ 
ການດຳເນີນງານ

ເລກທີຫ້ອງຂອງທ່ານ, ເຄື່ອງຫມາຍ ແລະ ໄມ້ຮາວວາງ 
ໄວ້ໃກ້ປະຕູ , ທ່ີຈະໃຊ້ສໍ າລັບໃຫ້ນັກຮຽນປະຕິບັດຕາມ 
ເມື່ອມີການອະພະຍົບ ແລະ ໄປເຕົ້າລວມທີ່ພື້ນທີ່ນັດພົບ

ກ່ອງຊຸດປະຖົມພະຍາບານ

ລາຍການ
ຈຳນວນທີ່ມີ ຈຳນວນທີ່

ຂາາດ
ຊື່ຫຍໍ້/ວັນທີ

ຊຸດປະຖົມພະຍາບານ (ເຫມາະສົມກັບຂະຫນາດຂອງ 
ໂຮງຮຽນ)

ລາຍການຢາຂອງຄົນເຈັບປະຈຸບັນ

ຜ້າຫົ່ມ

ສາດ/ຜ້າປູ

ໝາຍເຫດ: ລາຍການຢາ ແລະ ຢາອື່ນໆຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ຢ່າງ 
ປອດໄພຕ່າງຫາກ. ໃຫ້ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບເອົາໄປນຳບ່ອນທີ່ນັດ
ພົບ ຫຼື ສະຖານທີ່ຫຼົບໄພສຸກເສີນ.



ຄວາມປອດໄພໃນໂຮງຮຽນ
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ກ່ອງ

ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ຖົງເຄື່ອງສຸກເສີນນັກຮຽນ (ຄອບຄົວສະໜອງ)

ລາຍການ
ຈຳນວນທີ່ມີ ຈຳນວນທີ່

ຂາາດ
ຊື່ຫຍໍ້/ວັນທີ

ນ້ຳດື່ມກວດເຄິ່ງລິດ

ອາຫານຫວ່າງພະລັງງານສູງ ແລະ ນານໝົດອາຍຸ

ຮູບຄອບຄົວ ແລະ/ຫຼື ຂໍ້ຄວາມໃຫ້ກຳລັງໃຈຈາກພໍ່ແມ່ຜູ້ 
ປົກຄອງເຖິງນັກຮຽນ

ຊຸດຊັ້ນໃນ ຫຼື ເຄື່ອງໜຸ່ງຫົ່ມ 

ຫມາຍເຫດ: ລາຍການຢາ ແລະ ຢາອື່ນ ຖືກເກັບຮັກສາ 
ໄວ້ຢ່າງປອດໄພຕ່າງຫາກ. ໃຫ້ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບນໍາເອົາ  
ພື້ນທີ່ນັດພົບ ຫຼື ສະຖານທີ່ຫຼົບໄພສຸກເສີນ

ເຊືອກມີຮ່ວງຈັບ (ໃຫ້ເດັກຈ່ອງເວລາໜີໄພ)

ອຸປະກອນຫຼິ້ນກິດຈະກຳສຳລັບນັກຮຽນ (ເປັນທາງເລືອກ)
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ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ເອກະສານມ້ວນທ້າຍ I
ບົດແນະນຳໂດຍຫຍໍ້:ຂະບວນການດັດປັບ 
ແລະ ຫັນເປັນທ້ອງຖິ່ນແຫ່ງຊາດຂໍ້ຄວາມ
ທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ຈາກໄພພິບັດ
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....................................................................................................................................................

ເພື່ອພັດທະນາຊຸດຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນທີ່ເນັ້ນໃສ່ດ້ານປະຕິບັດການສໍາລັບທຸກໄພອັນຕະລາຍຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ 
ຄອບຄົວ, ເພື່ອສ້າງເນື້ອໃນຫຼັກ ແລະ ເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ສາທາລະນະ ແລະ ເພື່ອເປົ້າໝາຍ 
ປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳທາງສັງຄົມ, ການໃຫ້ຂໍມູນເພື່ອຮັບຊາບ, ເພື່ອການສຶກສາ, ເພື່ອ ການສື່ສານ ແລະ ເພື່ອ ພັດທະນາ ຫຼັກສູດສ
ຳລັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເພື່ອສ້າງວັດທະນະທໍາແຫ່ງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຍືດຍຸ່ນ.

ບົດແນະນຳໂດຍຫຍໍ້ ຕໍ່ການດັດປັບແຫ່ງຊາດ

ຈຸດປະສົງ

I. ຂັ້ນຕອນທຳອິດໃນການດັດປັບ, ຫັນເປັນທ້ອງຖິ່່ນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ຂໍ້ຄວາມຫຼັກ

ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ແລະ ສະຫະພັນກາແດງ ສາກົນ (IFRC), ໃນນາມອົງກອນອຳນວຍຄວາມສະດວກ ກຳລັງສະຫ
ນັບສະຫນູນອົງການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການກ່ຽວຂ້ອງດ້ານການສຶກສາເພື່ອໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳພາໃນຂະບວນການດັ່
ງກ່າວໂດຍການປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ພົບກັບອົງການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດເພື່ອສ້າງແຜນເບື້ອງຕົ້ນ

ຜູ້ຕາງຫນ້າ IFRC ແລະ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ພົບປະກັບຄະນະນຳລະດັບສູງຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ
ເພື່ອຫາລືກ່ຽວກັບວິທີການລວມ. ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ປະສົບການກ່ຽວກັບ ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນ 
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ: ຂໍ້ຄວາມທີ່ສໍາຄັນ (ສະບັບທໍາອິດແປເປັນ 23 ພາສາແລ້ວ)6, ຫຼືຖ້າຈໍາເປັນ, ແປເອກະ 
ສານດັ່ງກ່າວນີ້ ແລະ ຂໍ້ຄວາມທີ່ສໍາຄັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ເອກະສານ ກອງປະຊຸມຕ່າໆຈາກ:

ມາຕິນກຣັອດແມເຢີ້ Martin  Krottmayer:  Martin.krottmayer@ifrc.org
ມາລາເປເຕີລ Marla Petal:  marla.petal@savethechildren.org.au

ປຶກສາຫາລືບັນຫາພື້ນຖານ, ວິທີການລວມ  ແລະ  ຫຼັການແລະເຫດຜົນຂອງຂໍ້ຄວາມ, ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າໃນ 
ລະດັບທົ່ວໂລກ  (ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ປະ ຊາຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ: ຂໍ້ 
ຄວາມສຳຄັນນໍາສະເຫນີໃນກອງປະຊຸມ).

ຕັດສິນບັນລຸ່ມນີ້ຮ່ວມກັນ:
i.  ຕົກລົງເຫັນດີກ່ຽວກັບເຂດພື້ນພູມສັນຖານ ແລະ ສໍາລັບຂໍ້ຄວາມທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະຖືກຮັບຮອງນໍາໃຊ້. ປົກກະຕິແລ້ວ 

ເຂດພື້ນທີ່ຈະກຳນົດເປັນລະດັບຊາດ, ແຕ່ໃນບາງສະຖານະການ, ລັດ ຫຼື ແຂວງ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມທີ່ມີລັກສະນະ ສະເພາະພາກພື້ນ 
ເຊັ່ນ: ພາກເໜືອ, ພາກກາງ ອາດຈະຖືກຮັບຮອງເອົາ.

ii. ກຳນົດເອົາພາສາຫຼັກໃນການສື່ຂໍ້ຄວາມ. ຊຸດພາສາທີ່ເລືອກແມ່ນໃຊ້ຄຽງຄູ່ກັບພາສາອັງກິດຈະເປັນການດີເພື່ອຈຸດປະສົງໃ
ນການສົມທຽບກັບສາກົນ.

iii. ສ້ າງບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ຊ່ຽວຊານຜູ້ ທ່ີຈະໄດ້ຮັບເຊີນໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການທົບທວນຂ້ໍຄວາມສຳຄັນດ່ັງກ່າວ.

6. English, French, Spanish, Arabic, Russian, Bosnian, Catalan, Croatian, Danish, Dutch, Finnish, German, Geek, Hungar-

ian, Italian, Polish, Portuguese, Romanian, Slovenian, Ukrainian, Japanese and Korean.
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ຄວນມີຢ່າງຫນ້ອຍ 15 ຄົນແລະບໍ່ເກີນ 35 ຄົນທີ່ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິຊາການໃນລະດັບຊາດຈາກຂົງເຂດ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ໄພອັນຕະລາຍທາງນ້ຳ-ອຸທົກະໄພ.
• ໄພອັນຕະລາຍທາງພູມສາດ/ພູມສັນຖານ. 
• ການປ້ອງກັນ ແລະ ຕອບໂຕ້ໄຟປ່າ. 
• ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ.
• ການຫຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດ ແລະ ການຕອບໂຕ້.
• ໄພອັນຕະລາຍດ້ານອື່ນໆເທ່ົາທີ່ຕ້ອງການ (ເຊັ່ນ: ເຕັກໂນໂລຊີ, ການກະສິກຳ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ).
• ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຊຸມຊົນ. 
• ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານສຸຂະພາບສາທາລະນະສຸກ. 
• ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພາສາຂອງປະເທດເປົ້າໝາຍ (ປະເທດລາວ). 
• ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມພິການ ແລະ ການຮັບປະກັັນການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານສັງຄົມ (ໂດຍສະເພາະຈາກອົງການສິດທິຄົນພິກ

ານແຫ່ງຊາດ).
• ຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.
• ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການປົກປ້ອງເດັກ.
• ການປະຊາສຳພັນ.

ກຸ່ມດັ່ງກ່າວຄວນປະກອບມີຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິຊາການຈາກອົງການລັດຖະບານທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ສະຖາບັນການ 
ສຶກສາ (ໂດຍສະເພາະຈາກຂະແຫນງການສຶກສາສາດ, ສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ, ການກະສິກໍາ, ຄວາມປອດ 
ໄພດ້ານອາຫານແລະການປົກປ້ອງເດັກ) ແລະ ຄວນປະກອບມີຕົວແທນຈາກຂະແຫນງການພັດທະນາທີ່ສໍາຄັນ ແລະ 
ກຸ່ມອາສາສະຫມັກ, ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດການສຶກສາ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວອາດ ຈະປະກອບມີຜູ້
ຕາງຫນ້າຈາກອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.

iv.  ກຳນົດວັນເວລາ ສຳລັບຈັດກອງປະຊຸມສອງມື້ ກັບຊ່ຽວຊານດ້ານຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້

a.  ການແປ ແລະ ດັດແກ້ເອກະສານ
ມີເອກະສານທ່ີສໍາຄັນທ່ີແປໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພາສາທ່ີຊຳນານງານໃນຫົວຂ້ໍດ່ັງກ່າວ.ຮັບປະກັັນຄວາມເຂ້ົາໃຈດ້ານແນ

ວຄວາມຄິດແທນນັ້ນທ່ີຈະແປຄຳຕ່ໍຄຳ.ເອົາເອກະສານທ່ີແປແລ້ວໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານທ່ີຮູ້ທັງສອງພາສາທ່ີຄຸ້ນເຄີຍກັບຫົວຂ້ໍເປັນຢ່າງດີ
ກວດແກ້ໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຄີຍກັບການປະຊາສຳພັນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ . ຮັບປະກັນວ່າຳ ນິຍາມຂອງແຕ່ລະໄພອັນຕະລາຍແມ່
ນຖືກຮັກສາໄວ້ເທິງສຸດຂອງແຕ່ລະໜ້າເອກະສານສະເພາະໄພອັນຕະລາຍ ແລະ ແປໃຫ້ລຽບລ້ອຍ. ຮັກສາສັນຍາລັກຢູ່ຂ້າງເທິງຂ
ອງແຕ່ລະໜ້າຂອງ ແຕ່ລະໄພອັນຕະລາຍສະເພາະ.

ຂັ້ນຕອນ 2: ກະກຽມຂໍ້ຄວາມທີ່ສຳຄັນເພື່ອທົບທວນ
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ຈັດໜ້າເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ເປັນ 2 ຂະໜາດ:
1. ຂະໜາດ A4 ແບບປົກກະຕິ ຫຼື ຂະໜາດຈົດໝາຍ. ສໍາເນົາເອກະສານໜຶ່ງຊຸດສົ່ງໄປໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ ລະຄົນ, ແລະ 

ກອບປີ້ຕື່ມຫົກຫາສິບຊຸດເພື່ອກະກຽມແຈກຢາຍເພີ່ມເຕີມໃນມື້ປະຊຸມ.

2. ໃຊ້ຂະໜາດອັກສອນຂະຫນາດໃຫຍ່ - 14 ຫາ 18 ຈຸດ. ະກຽມກະດາດຂະຫນາດ: A1 ຫຼື A2 (ຫຼື 
A3 ຂະໜາດນ້ອຍສຸດ). ກອບປີເອກະສານສັງລວມໄພອັນຕະລາຍທັງໝົດເປັນສອງສໍາເນົາ ແລະ ກອບປີ້ສໍາເນົາໄພ 
ອັນຕະລາຍສະເພາະ ໜຶ່ງຊຸດສຳລັບກອງປະຊຸມ.

ເພື່ອກະກຽມກອງປະຊຸມ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງພິມຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ (ເປັນສາມຖັນ), ເບິ່ງຕົວຢ່າງລຸ່ມນີ້. ໃຊ້ເຈ້ຍ 
ຂະໜາດໂປສເຕີ ຈົ່ງພື້ນທີ່ໄວ້ສຳລັບຕິດສະຕິກເກີ້ລົງຄະແນນສຽງຊື່ກັບຂໍ້ຄວາມແຕ່ລະອັນ ຫຼື ຈົ່ງໄວ້ສຳລັບ ຕື່ມ ໝາຍເຫດ ຫຼື 
ຄຳເຫັນເພີ່ມເຕີມ. 

ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ຄວາມທັງໝົດຍັງຮັກສາຕົວເລກນຳໜ້າ. ຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບໄພອັນຕະລາຍທັງຫມົດຄວນເລີ່ມຕົ້ນໃນຫນ້າ
ທໍາອິດ. ໄພອັນຕະລາຍໃໝ່ແຕ່ລະອັນຄວນເລີ່ມຕົ້ນໃນຫນ້າໃໝ່.

ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນ 
(ເປັນອັງກິດ 

ແລະ ສະບັບແປລາວ)

ລາຍລະອຽດສະເພາະ
 ພື້ນທີ່ (ອັງກິດ)

ລາຍລະອຽດສະເພາະ 
ພື້ນທີ່ (ສະບັບແປ)

[ປະຫວ່າງ]

b. ສົມທຽບກັບຂໍ້ຄວາມທີ່ສໍາຄັນທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນປະເທດ
ສັງລວມຂໍ້ຄວາມທີ່ສໍາຄັນທັງຫມົດທີ່ເຜີຍແຜ່ທົ່ວປະເທດໂດຍຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ, ອົງການກາແດງ ຫຼື 

ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ. ສົມທຽບຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານີ້ກັບຂໍ້ຄວາມທີ່ສຳຄັນທີ່ໄດ້ນໍາສະເຫນີຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ ແລະ ໃນ 
ສະບັບດິຈິຕອນໝາຍສັນຍາລັກ ດາວ ໃສ່ຂໍ້ຄວາມທີ່ພົບວ່າໄດ້ເຜີຍແຜ່ໂດຍລັດຖະບານແລ້ວ. ຖ້າຫາກມີຂໍ້ຄວາມທີ່ ເຜີຍແຜ່ໂດ
ຍລັດຖະບານແຕ່ບໍມີໃນບົດສະເໜີໃນກອງປະຊຸມກໍ່ໃຫ້ໝາຍໄວ້ຢ່າງເໝາະສົມ ຫຼື ຖ້າຄຳເວົ້າມັນຕ່າງກັນ ເລັກນ້ອຍກໍ່ໃຫ້ໝາຍ 
(ເປັນໂຕເນີ້ງ). ເຮັດແບບນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນວ່າການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນໃນປະຈຸບັນເຮັດໄດ້ (ບໍໄດ້)ໃນລະດັບໃດ.

II. ກອງປະຊຸມທົບທວນຂໍ້ຄວາມທີ່ສຳຄັນລະດັບຊາດ
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ວາງແຜນວາລະປະຊຸມສອງວັນ ແລະ ສົ່ງໜັງສືເຊີນພ້ອມເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້

ານ
ວາງແຜນວາລະການປະຊຸມໂດຍນໍາໃຊ້ຕົວຢ່າງລຸ່ມນີ້. ມື້ທໍາອິດແມ່ນສຸມໃສ່ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ແລະ ເຫດຜົນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງວ

ຽກງານດັ່ງກ່າວ ແລະ ສຸມໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພພິບັດໃນຄອບຄົວ ແລະ ຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງ ຄອບຄົວ.   



....................................................................................................................................................

   134

ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ເຊິ່ງລວມມີອັກຄີໄຟຍ້ອນວ່າທຸກຄົນອາດປະເຊີນກັບອັນຕະລາຍນີ້.    ເຫດຜົນແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວ 
ຊານສະເພາະດ້ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ຮັບຮູ້ຂໍ້ຄວາມທົ່ວໄປເປັນອັນດຽວກັນກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ ສ່ຽງ ແລະ 
ການກຽມຄວາມພ້ອມ. ມັນເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສຸດທີ່ຈະໃຫ້ຄົນພິຈາລະນາຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແຕ່ລະອັນ ແບບແຍກຈາກກັນ.  
ກັນຈະມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຖ້າໃຫ້ຄົນພິຈາລະນາສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ພົວພັນກັບທຸກໆໄພພິບັດ.  ຫຼັງ ຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະເນັ້ນຫນັກ
ໃສ່ມາດຕະການເພີ້ມຕື່ມອີກຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວກັບໄພພິບັດສະເພາະ.

ສົ່ງໜັງສືເຊີນອອກຢ່າງຫນ້ອຍສອງອາທິດກ່ອນມື້ກອງປະຊຸມ, ພ້ອມກັບວາລະກອງປະຊຸມ ແລະ ສໍາເນົາຂໍ້ຄວາມທີ່ສຳຄັ
ນສະບັບກອງປະຊຸມ. ເວລາເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ປະກອບຄໍຳເຫັນໃສ່ຮ່າງຂໍ້ຄວາມລະອຽດສະເພາະພື້ນທີ່ ແລະ ຈະໄ
ດ້ຖືກເຊີນໃຫ້ຕັດສິນກ່ຽວກັບບຸລິມະສິດຂອງຂໍ້ມຄວາມວ່າເປັນສິ່ງທີ່ ຕ້ອງເຮັດ, ຄວນເຮັດ, ອາດຈະເຮັດ ຫຼື ຕັດອອກ. ຂໍໃຫ້ຜູ້
ຖືກເຊີນໃຊ້ເວລາອ່ານເອກະສານລ່ວງໜ້າໃນຖານະເປັນວຽກບ້ານ ກ່ອນມາຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ ໂນດບາງຈຸດທີ່ຕົນມີຄຳເຫັນ  ຫຼື 
ຄຳຖາມໄວ້. ນີກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະດວກໃນເວລາເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. ຂໍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມນຳເອົາຂໍ້ຄວາມສະບັບທີ່ເປັນຂອງເຂົາເຈົ້
າເອງມານຳຖ້າມີ. ສຳລັບຜູ້ທີ່ມາຮ່ວມບໍໄດ້ ຈະໄດ້ມີໂອກາດອ່ານ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງຂໍ້ຄວາມສຳຄັນທີ່ໄດ້ຈາກການປ
ະຊຸມກ່ອນທີ່ຈະສະຫຼຸບສັງ ລວມ. ໃນລະຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຈະສະຫນອງຂໍ້ມູນສໍາລັບລາຍລະອຽດໂດຍສະເພາະ ແລະ 
ຈະຖືກຮ້ອງ ຂໍໃຫ້ຕັດສິນໃຈຈັດອັນດັບການຈັດລໍາດັບຄວາມຕ້ອງການ, ເຮັດ, ອາດເຮັດ ຫຼື ຂ້າມຂໍ້ຄວາມແຕ່ລະຄົນ. ຂໍໃຫ້ເຂົ
າເຈົ້າອ່ານເອກະສານກ່ອນກອງປະຊຸມແລະຂຽນບັນທຶກ. ນີ້ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນກອງປະຊຸມທີ່ຈະເຮັດວຽກຫຼາຍຂື້ນ. ຂໍໃຫ້ຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມນໍາເອົາສໍາເນົາຂໍ້ຄວາມທີ່ສໍາຄັນກັບພວກເຂົາກັບກອງປະຊຸມ. ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຈະມີໂອກາດທີ່ຈະທົບທວນຄື
ນຂໍ້ຄວາມກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ.
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ຕົວຢ່າງວາລະກອງ ປະ ຊຸ່ມ

ມື້ທີ 1
8:45-9:00 ລົງທະບຽນ
9:00-9:15 ກ່າວເປີດ ກະຊວງຄູ່ຮ່ວມງານຫຼັກ

9:15-10:00 ພາກສະເໜີ ແລະ ຈຸດປະສົງ
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກຫຼັກ (ຂໍ້ຄວາມຫຼັກ 
ບົດສະເໜີ)

10:00-10:30 ໃຫ້ບຸລິມະສິດຂໍ້ຄວາມຫຼັກ: ກຸ່ມ (ຕ້ອງ/ຄວນ/ອາດຈະ/ປະ ລົງຄະ ແນນ)
ພັກຜ່ອນກິນກາເຟ

11:00-12:00

ການວາງແຜນຄວາມປອດໄພຄອບຄົວສຳລັບທຸກ
ໄພອັນຕະລາຍ-ປັບລາຍລະອຽດເຂົ້າສະພາບຕົວ
ຈິງ ພາກໝູນວຽນ 1

ຕາຕະລາງ 1 ແລະ 2:ແມ່ນປະເມີນ ແລະ
ວາງແຜນຕາຕະລາງ 3 ແລະ 4: ການ 
ປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກາຍະພາບ
ຕາຕະລາງ 5 ແລະ 6: ຄວາມສາມາດ 
ຕອບໂຕ້-ທັກສະແລະ ລະບຽບການ

ພັກທ່ຽງ
1:00-2:00 ພາກໝູນວຽນ 2 ຍ້າຍໄປໂຕະຕໍ່ໄປ
ພັກຜ່ອນກິນກາເຟ
2:30-3:30 ພາກໝູນວຽນ 3 ຍ້າຍໄປໂຕະຕໍ່ໄປ
3:30-4:00 ສະຫຼຸບສັງລວມ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກຫຼັກ
ມື້ທີ 2
9:00-9:15 ພາກສະເໜີ ແລະພາບລວມໂດຍຫຍໍ້ ມື້ທີ 2 ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກຫຼັກ
9:15-10:00 ໃຫ້ບຸລິມະສິດຂໍ້ຄວາມຫຼັກ ກຸ່ມ (ຕ້ອງ/ຄວນ/ອາດຈະ/ປະ ລົງຄະແນນ)
ພັກຜ່ອນກິນກາເຟ

10:30-11:30
ໄພອັນຕະລາຍສະເພາະ: 
ປັບລາຍລະອຽດເຂົ້າສະພາບຕົວຈິງ 
ພາກໝູນວຽນ 1

ຕາຕະລາງ 1: ໄພອັນຕະລາຍທາງນ້ຳ-
ອຸທົກະໄພ
ຕາຕະລາງ 2: ໄພອັນຕະລາຍທາງພູມ ສາດ/
ພູມສັນຖານ ຕາຕະລາງ 3: ໄຟປ່າ 
ຕາຕະລາງ 4: ສາທາລະນະສຸກ
ຕາຕະລາງ 5: ກະສິກຳ
ຕາຕະລາງ 6: ໄພອັນຕະລາຍດ້ານອື່ນໆເທົ່າທີ່
ຕ້ອງການ 

11:30-12:30 ພາກໝູນວຽນ 2 ຍ້າຍໄປໂຕະຕໍ່ໄປ
ພັກທ່ຽງ
1:30-2:30 ພາກໝູນວຽນ 3 ຍ້າຍໄປໂຕະຕໍ່ໄປ
ພັກຜ່ອນກິນກາເຟ
3:00-3:30 ສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບສຳຄັນ ຕົວແທນກຸ່ມ/ໂຕະ
3:30-4:30 ແຈກຢາຍແຜນ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ ສົນທະນາເປັນກຸ່ມ 
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ຂັ້ນຕອນທີ  4: ກະກຽມກອງປະຊຸມຂໍ້ຄວາມສຳຄັນແຫ່ງຊາດ 

ຈັດພິມ: ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂັ້ນຕອນທີ 2 a.
ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ
• ຈັດພິມ ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນ ສິບຊຸດພິເສດຄຳນິຍາມ ແລະ ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນສະບັບກອງປະຊຸມໃສ່ເຈ້ຍຂະໜາດ A4 

ຫຼືຂະໜາດຈົດໝາຍ.
• ຈັດພິມຊຸດຂໍ້ຄວາມສຳຄັນຊຸດສົມບູນໜຶ່ງຊຸດທີ່ເປັນຄຳນິຍາມ ແລະ ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນ ໃສ່ເຈ້ຍຂະໜາດໂປສເຕີ້  A1, A2, 

ຫຼື A3 ບວກກັບ ອີກຊຸດໜຶ່ງພິເສດສຳລັບໄພອັນຕະລາຍທັງໝົດ.
• ແທັກສີຟ້າ ຫຼື ສິ່ງທີ່ຄ້າຍຄື ສຳລັບເອົາໄວ້ຕິດໂປສເຕີ້ໃສ່ຝາ.
• ເຈ້ຍໃຫຍ່ຫົກແຜ່ນ. 
• ໝາກເກີ້ໄວ້ຂຽນເຈ້ຍໃຫຍ່.
• ປາກກາ:  ໜ່ຶງກ້ານຕໍ່ໜຶ່ງຄົນ.
• ເຈ້ຍຕິດແຜ່ນໃຫຍ່ (ໃຫຍ່ພໍທີ່ຈະສາມາດຂຽນໃສ່ໄດ້) ຫຼື ບັດຄຳໃຫຍ່.
• ປ້າຍຊື່, ພິມໄວ້ລ່ວງໜ້າມີຊ່ືນາມສະກຸນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ.
• ວິທີການເພື່ອບັນທຶກການລົງຄະແນນເປັນສາມສີທີ່ມີ:
a. ເຈ້ຍຕິດຫຼາກສີ (ໄວ້ສໍາລັບການລົງຄະແນນສຽງ) ເປັນສາມສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນເພື່ອເປັນ 

ຕົວແທນໃຫ້ສາມທາງເລືອກຄື ຕ້ອງ, ຄວນ ແລະ ອາດຈະ (ປະມານ 100 ຄະແນນຕໍ່ທາງເລືອກຕ້ອງ ແລະ ຄວນ ແລະ 50 
ຄະແນນສໍາລັບອາດຈະ. ອາດຈະເຮັດວິທີເອົາເຈ້ຍສີຕິດສົ້ນດຽວເອົາມາຕັດເປັນຫຼາຍໆຊິ້ນ ຫຼື

b. ສິບຊຸດ x ສ່ີສີ - ເຊິ່ງພຽງແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ຕິດເປັນເວລາດົນພໍສໍາລັບທ່ານທີ່ຈະນັບໃຫ້ສຳເລັດ.

ການຈັດຫ້ອງ

 ຫ້ອງຄວນໄດ້ຮັບຈັດສັນໂດຍມີການຕິດຕັ້ງດ້ວຍໂປເຈັກເຕີແລະຫນ້າຈໍ ແລະ ຕາຕະລາງສໍາລັບຜູ້ອໍານວຍ 
ຄວາມສະດວກ ແລະ ອຸປະກອນຄວນວາງໄວ້ດ້ານໜຶ່ງຂອງຫ້ອງ. ຄວນມີຕາຕະລາງເພື່ອລົງທະບຽນຢູ່ທາງໜ້າ ຫ້ອງ. 
ລະຫວ່າງກາງ, ຄວນມີໂຕະມົນພຽງພໍສຳລັບ 6 ຄົນ. ຖ້າດີແທ້, ບໍ່ຄວນໃຫ້ມີຫຼາຍກ່ວາຫົກໂຕ.

ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນມື້ໜຶ່ງ, ແຂວນໂປສເຕີ້ແຜນຄວາມປອດໄພຄອບຄົວສຳລັບທຸກໄພອັນຕະລາຍອ້ອມຮອບ ຫ້ອງປະ
ຊຸມລຽງລຳດັບໂດຍໃຫ້ສູງປະມານພຽງຕາເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດອ່ານໄດ້ງ່າຍ. ກ່ອນເຮົາຈະເລີ່ມຕົ້ນ ມື້ທີສອງ, ທ່ານຈະ
ເຮັດຄ້າຍຄືກັນກັບມື້ທີໜຶ່ງແຕ່ເປັນເນືອໃນກ່ຽວກັັບຂໍ້ຄວາມສຳຄັນສະເພາະໄພອັນຕະລາຍໂດຍ ແບ່ງເປັນກຸ່ມ ເຊັ່ນ: ນ້ຳ ແລະ 
ອຸທົກະໄພ, ພູມສາດ, ອັກຄີໄຟ, ສຸຂະພາບ ແລະ ການກະສິກໍາ.

ສະຖານທີ່ບ່ອນຕິດໂປສເຕີ້ ໃນດ້ານຫຼັງຂອງຫ້ອງ.
ກະກຽມທີມ

ທ່ານຈະຕ້ອງມີຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ມີຄວາມຊໍານານ ແລະ ຫມັ້ນໃຈໃນການນໍາພາຂະບວນການປຶກ ສາຫາລື. ທ່າ
ນຄວນມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບການລົງທະບຽນ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມ, ແລະ ວຽກບໍລິການອື່ນໆ (ການພັກ ຜ່ອນກິນກາເຟ, ອາຫານທ່ຽງ, 
ອຸປະກອນຕ່າງໆ).ຄວນມີຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກສາມຄົນເຮັດໜ້າທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ອຳນວຍຄວາມສະດວກແຕ່ລະໂຕະ. 
ໃນເມື່ອທຸກຢ່າງໄດ້ຮັບການກະກຽມ ແລະ ເຂົ້າທີ່ເຂົ້າທາງການອຳນວຍ ຄວາມສະດວກ, ການກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການສົນທະນາແ
ບບກົງໄປກົງມາຈະກາຍເປັນວຽກງ່າຍ, ອົບອຸ່ນ ແລະ ຕັດໄປ ດ້ວຍບັນຍາກາດອັນກະຕືລືລົ້ນ.
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ຂັ້ນຕອນທີ 5: ດໍາເນີນກອງປະຊຸມຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນແຫ່ງຊາດ
ມື້ທີໜຶ່ງ 
ພາກສະເໜີ

ການນໍາໃຊ້ຂະບວນການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນກຸ່ມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວກັບເນື້ອໃນ ແລະ ວິ
ທີການສ້າງຂໍ້ຄວາມທີ່ສຳຄັນທີ່ເນັ້ນການປະຕິບັດທີ່ງ່າຍຕໍ່ການເຂົ້າໃຈ, ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນກໍໃຫ້ເຫດຜົນຕໍ່ການ 
ເຮັດແບບນີ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ. ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຈະອະທິບາຍວາລະປະຊຸມສອງມື້ດັ່ງກ່າວຢ່າງຈະແຈ້ງນໍາໃຊ້ ບົດສະເໜີ 
(PowerPoint) ເພື່ອແນະນໍາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ມູນພື້ນຖານ. ຜູ້ອຳນວນຄວາມສະດວກຕ້ອງອະທິບາຍຢ່າງ ຈະແຈ້ງຕໍ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມວ່າ
ເຂົາເຈົ້າມາປະຊຸມປຶກສາຫາລືເພື່ອສ້າງຂໍ້ຄວາມທີ່ສຳຄັນໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກຖານ ແລະ ຄວາມເຫັນ ດີເປັນເອກະພາບອີງໃສ່ປະສົບກ
ານທີ່ມີມາແລ້ວບໍ່ວ່າຈະເປັນພາຍໃນ  ຫຼື ຕ່າງປະເທດເພື່ອພັດທະນາເອກະສານ ທີ່ສຳຄັນອັນເປັນພື້ນຖານທີ່ອົງການຕ່າງໆທີ່ເຂົ້າ
ຮ່ວມຈະໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ນຳໃຊ້ເປັນເອກະສານອ້າງອີງຫຼັກເວລາ ເຮັດກິກຈະກຳການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວ
ນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດທີ່ເນັ້ນໃສ່ ດ້ານປະຕິບັດການບົດແນະນຳເລື້ອງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນລະດັບຄົວເຮືອນ. 
ອົງການທີເຂົ້າຮ່ວມສາມາດໃສ່ໂລໂກ້ ຂອງເຂົາເຈົ້າສະແດງການສະໜັບສະໜູນຂໍ້ຄວາມສຳຄັນທີ່ໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນ.   

ມື້ທີໜຶ່ງຈະສຸມໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ຄວາມກຽມພ້ອມຂັ້ນຄອບຄົວສຳລັບທຸກໄພອັນ ອັນຕະລາຍ. 
ມື້ທີສອງຈະເນັ້ນຫນັກໃສ່ບັນດາໄພພິບັດສະເພາະທີ່ເກີດຂື້ນໃນປະເທດ. ໃນຕອນຕົ້ນຂອງມື້ໜຶ່ງ ແລະ ມື້ສອງ, ເບື້ອງຕົ້ໜທຸກ
ໆຄົນລົງຄະແນນຈັດລຽງບຸລິມະສິດຂ້ໍຄວາມໂດຍການລົງຄະແນນສຽງທ່ີໃຊ້ມາກເກີ້ຫຼາຍສີສັນກ່ຽວກັບລະດັບຄວາມສໍາຄັນຕ່ໍກັ
ບແຕ່ລະຂໍ້ຄວາມທີ່ສໍາຄັນເພື່ອວ່າໃນສະບັບສຸດທ້າຍຈະໄດ້ຂໍ້ສະຫຼຸບຂໍ້ຄວາມ ໃນກຸ່ມ “ຕ້ອງເຮັດ” ຕ້ອງຢູ່ເທິງ, ຕາມຕາມດ້ວຍ 
“ຄວນເຮັດ” ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ “ອາດຈະເຮັດ”.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາຈະໃຊ້ເວລາສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງມື້ເຮັດວຽກຢ່າງຫນັກ, ໃນການໝູນວຽນໄປລະຫວ່າງ 
ສາມກຸ່ຂໍ້ຄວາມ: ການປະເມີນແລະການວາງແຜນ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຜ່ອນຜັນຜົນກະທົບ (ເຊັ່ນ: 
ການປ້ອງກັນທາງດ້ານກາຍະພາບ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ) ແລະ ການກຽມຄວາມພ້ອງຕອບໂຕ້ (ທັກສະ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ). 
ຂຶ້ນກັບຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ອາດຈະໃຊ້ຫນຶ່ງ ຫຼື ສອງຕາຕະລາງເພື່ອໃຊ້ກັບແຕ່ລະກຸ່ມຍ່ອຍ ແລະ ຕາງ ຕະລາງເພີ່ມເຕີມທີ່ອ
າດໃຊ້ເພື່ອຄໍານິຍາມ. ແຕ່ລະກຸ່ມຈະຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນພິຈະລະນາແຕ່ລະພາກສ່ວນທີ່ແຕກຕ່າງ ກັນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ, 
ໃຫ້ປ່ຽນໄປຫາພາກຕໍ່ໄປ, ໂດຍນຳໃຊ້ຜົນງານຂອງກຸ່ມກ່ອນໜ້າເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ເພີ່ມເຕີມໃສ່.

ການຈັດລຽງບຸລິມະສິດສຳລັບຂໍ້ຄວາມຫຼັກ ສຳລັບການວາງແຜນຂັ້ນຄອບຄົວສຳລັບທຸກໆໄພອັນຕະລາຍ

ຕ້ອງເຮັດ/ສຳຄັນຫຼາຍ

ຄວນເຮັດ/ບຸລິມະສິດປານກາງ

ອາດເຮັດ/ການປະຕິບັດໄດ້ດີ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້

ບໍ່ຈຳເປັນ/ບໍ່ເໝາະກັບສະພາບ ຫຼື ບໍເຫັນວ່າເປັນບຸລິມະສິດ

* *    ໝາຍເຫດ: ສີເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປ່ຽນໄດ້ອີງຕາມສີທີ່ມີຢູ່.
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະເລື່ອນໄປຕາມປ້າຍຕ່າງໆທີ່ຕິດສະຕິກເກີໄວ້ຫນຶ່ງໜຶ່ງສະຕິເກີ້ຕໍ່ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນໜຶ່ງ. ຮອດຈຸດນີ້, ລາຍລະອຽດຂອງສະພາບ
ການສາມາດຍົກເວັ້ນໄດ້.
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ດັດປັບລາຍລະອຽດສະເພາະສະພາບການ
ໃນຕອນທ້າຍຂອງພາກການລົງຄະແນນ, ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຄວນລວມຄະແນນຕາມລະດັບຄວາມ ສໍາຄັນຂ

ອງແຕ່ລະຂໍ້ຄວາມຕົ້ນຕໍໂດຍອີງໃສ່ການແຈກຢາຍຂອງຄະແນນສຽງ ແລະ ວົງອ້ອມ ຫຼື ໝາຍກາເປັນລາຍ ລັກອັກສອນໃສ່: 
ຕ້ອງເຮັດ, ຄວນເຮັດ ຫຼື ອາດອາດຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ຈາກນັ້ນ, ເອົາຫນ້າໂປສເຕີທີ່ມີສະຕິກ ເກີ້ອອກຈາກຝາ ແລະ ແຍກໂ
ປສເຕີ້ເຫຼົ່ານັ້ນເປັນສາມພາກສສ່ວນດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

a. ປະເມີນ ແລະ ການວາງແຜນ. 
b. ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ຕົວຢ່າງ: ທາງກາຍະພາກ, ປົກປ້ອງທຳມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ. 
c. ຄວາມສາມາດຕອບໂຕ.້

ແນະນຳໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແບ່ງເປັນກຸ່ມເທົ່າໆກັນ (ດີທີ່ສຸດແມ່ນ 5 ຫາ 6 ຄົນຕໍ່ໂຕະ). ຫຼີກເວັ້ນສອງຄົນທີ່ມາຈາກ 
ພາກສ່ວນດຽວກັນຢູ່ຮ່ວມໂຕະດຽວກັນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະເຮັດວຽກຮ່ວກັນເພື່ອປັບປຸງຄໍາສັບຂອງຂໍ້ມູນຫລັກ ແລະ ປັບ ປຸງລາຍລ
ະອຽດພື້ນຖານຂອງແຕ່ລະຂໍ້ຄວາມ. ທ່ານສາມາດສຸມໃສ່ຂໍ້ຄວາມ “ຕ້ອງເຮັດ” ກ່ອນໝູ່. ແນະນຳໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອ່ານຜ່ານຢ່າງລ
ະອຽດ, ໃສ່ເຄື່ອງຫມາຍ, ຕັດອອກ, ດັດແປງ ແລະ ປ່ຽນແປງໂດຍອີງໃສ່ການສົນທະນາ ແລະ ຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບ. ສິ່
ງສໍາຄັນແມ່ນຕ້ອງປັບຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບ ທ້ອງຖິ່ນ. ຂໍ້ຄວາມອາດຈະຖືກລວມເຂົ້າກັນເພື່
ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ. 

ຊຸກຍູ້ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຢືນຢັນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຂົາ ຫຼຶື ເຫດຜົນທີ່ແຕ່ລະຄົນມີ ຫຼື ລະດົມຄໍາຖາມຖ້າມີ ທີ່ອາດຕ້ອງກ
ານໃຫ້ມີການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມຕື່ມ. ອະທິບາຍເພີ່ມຕື່ມວ່າມັນມັນສຳຄັນຫຼາຍສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະ ດ້ານ ເຊັ່ນ: ການປົກປ້ອງເ
ດັກເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວຈາກມຸມມອງວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ, ຊ່ຽວຊານກ່ຽວ ກັບຜູ້ພິການ ຫຼື ຜູ້ຊ່ຽວຊານບົດບາດຍິງ
ຊາຍໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າອົງ ປະກອບທັງຫມົດໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເມື່ອເຫັນວ່
າເໝາະສົມ.  

ຂໍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ຂຽນໜັງສືງມຂຽນບັນທຶກ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດໃຊ້ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ມີຢູ່ໃນໂປດສະເຕີ້, ເຈ້ຍ ແຜ່ນໃຫຍ່ 
ຫຼື ບັດຂະໜາດໃຫຍ່ ເພື່ອບັນທຶກ ແລະ ລວມທັງການປ່ຽນແປງທີ່ມີ. ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂຽນຕົວເລກໃສ່ຕໍ່ໜ້າແ
ຕ່ລະຂໍ້ຄວາມທີ່ບັນຶກ, ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ກວດແກ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ ຫຼັງຈາກປະມານໜຶ່ງຊົວໂມງແນະນຳໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໝູນວຽນໄປ
ໂຕະຕໍ່ໄປ. 

ມອບຫມາຍໃຫ້ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໜຶ່ງທ່ານເຄື່ອນຍ້າຍບໍລິການໃຫ້ແກ່ສອງໂຕະ, ບວກກັບຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດ
ວກຫຼັກອີກຄົນໜຶ່ງ. ດີທີ່ສຸດຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກຄວນມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການສ້າງຂໍ້ຄວາມໂດຍອີງ ໃສ່ຫຼັກຖານຜູ້ທີ່ສາມາ
ດບໍລິການໄດ້ທັງສອງໂຕະ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັັນວ່າແຕ່ລະກຸ່ມໄດ້ພິຈາລະນາແຕ່ລະຂໍ້ຄວາມຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ປຶກສາຫາລື ແລະ 
ການດັດແກ້ຂໍ້ຄວາມທີ່ຈໍາເປັນບົນພື້ນຖານການຕົກລົງເປັນເອກະພາບໃນກຸ່ມ. ພະຍາຢ່າອຳນວຍຄວາມສະດວກເກີນໄປເປັນກາ
ນລົບກວນເຂົາເຈົ້າຫຼາຍໂພດ. ປ່ອຍໂອກາດໃຫ້ມີການສົນ ທະນາກັນແບບທຳມະຊາດ ແລະ ການແລກປ່ຽນກັນເອງພາຍໃນກຸ່ມ. 
ໃນຕອນທ້າຍຊົ່ວໂມງແນະນຳໃຫ້ທ່ານໜ່ຶງຢູ່ກັບທ່ີບໍໄດ້ຢ້າຍໂຕະປະມານນສອງສາມນາທີເພ່ືອໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມໝູນວຽນໄປ
ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການບັນທຶກຈະ ແຈ້ງ ແລະ ໃຫ້ກຸ່ມອື່ນທີ່ໝູນມາເຂົ້າໃຈ ແລະ ທົບທວນເບິ່ງການບັນທຶກເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ 
ໝູນໄປເລື້ອຍເພື່ອໃຫ້ກິດ ຈະກຳເດີນໜ້າ.
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ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ສະຫຼຸບມືທີໜຶ່ງ
ໃນຕອນທ້າຍຂອງມື້ທີໜຶ່ງ, ອະທິບາຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ສຶກພູມໃຈໃນຜົນງານທີ່ເຮັດສຳເລັດ. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຍົກ ຕົວ

ຢ່າງການເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນສະທ້ອນຄວາມເປັນຈິງຂອງພື້ນທີ່ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດສຳເລັດ, ຂໍ້ຄວາມໃໝ່ທີ່ໄດ້ ເພີ່ມເຂົ້າ, 
ຄຳສັບທີ່ໄດ້ສົນທະນາ ແລະ ຂໍ້ຄວາມທີ່ໄດ້ຕັດອອກຍ້ອນເປັນວ່າບໍ່ເໝາະສົມ. ທົບທວນຄືນວຽກທີ່່ໄດ້ເຮັດ ໃນມື້ນັ້ນວ່າແຕ່ລະ
ຄົນຮູ້ສຶກແນວໃດ, ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນໃນໜ້າວຽກທີ່ເຮັດໄດ້ສຳເລັດ. ຍົກເອົາບັນຫາຄ້າງຄາທີ່ໄດ້ໂຈະໄວ້ກ່ອນໜ້າມາສົນທະນາ
ຄືນຫຼືຍົກໄປມື້ຖັດໄປຖ້າເຫັນວ່າຈຳເປັນ.   

ເມື່ອໄດ້ລວບລວມສຳເລັດແລ້ວ,  ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຄວນເກັບກໍາເອົາຂໍ້ມູນແລະລາຍງານໃຫ້ຜູ້ອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກຫຼັກເພື່ອຮັບປະກັນວ່າງສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການສົນທະນາໃນກອງປະຊຸມໃນມື້ຖັດໄປ. ພາລະກິດ ຜ່ານ 
ໄປແລ້ວເຄິ່ງຫນຶ່ງ. ການສົນທະນາກ່ຽວກັບ ໄພອັນຕະລາຍສະເພາະ ການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຂໍ້ຄວາມອັນຕະລາຍສະເພ
າະຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນມື້ຕໍ່ໄປ. ໃນຊ່ວງທຳອິດ, ທຸກໆຄົນຈະໄດ້ລົງຄະແນນອີກເທື່ອຫນຶ່ງເພື່ອລຽງລຳດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງ
ຂໍ້ຄວາມ. ຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດຍຂັ້ນຕອນຕ່າງໆດັ່ງທີ່ໄດ້ເຮັດຜ່ານມາໃນມື້ນີ້ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຜູ້ຊ່ຽ
ວຊານສະເພາະດ້ານ ຈະຈັດສັນກຸ່ມແບບແຕກຕ່າງ, ຮັບຜິດຊອບທຸກໄພອັນຕະລາຍສະເພາະໃນພື້ນທີ່ປົກຂອງພວກເຂົາ 
ຕະຫຼອດສາມຊ່ວງຂອງການປະຊຸມ. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກຫຼັກຈະຈັດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຂົ້າແຕ່ລະກຸ່ມ.

ມື້ທີສອງ

ພາກສະເໜີ
ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການທົບທວນຄືນໂດຍຫຍໍ້ ແລະ ຖາມທຸກຄົນ ກ່ຽວກັບ ການສົນທະນາ ຕອນກິນອາຫານຄ່ໍາ 

ແລະອາຫານເຊົ້າ ແລະ ນອນຫລັບຄືນ.

ການຈັດບຸລິມະສິດຂໍ້ຄວາມຫຼັກ 
ທົບທວນຄືນຄໍາແນະນໍາໂດຍຫຍໍ້ ແລະ ເລີມຕົ້ນຂະບວນການລົງຄະແນນເມື່ອສຳເຮັດການລົງຄະແນນແລ້ວ, 

ສັງລວມຄະແນນ ແລະ ຫມາຍຄວາມສໍາຄັນ.

ປັບປຸງລາຍລະອຽດສະເພາະພື້ນທີ່
ແກະໂປສເຕີ້ອອກຈາກຝາ ແລ້ວແຈກຢາຍໃຫ້ແຕ່ລະໂຕຕາມຫົວຂໍ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າຮັບຜິດຊອບໂດຍແບ່ງຕາມຫົວຂໍ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

•  ນ້ຳແລະອຸທົກກະໄພ (ພະຍຸຊາຍໂຄຣນ cyclone, ລົມພະຍຸ, ນ້ຳຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ).
•  ພູມສັນຖານ (ດິນເຈື່ອນ, ແຜ່ນດິນໄຫວ, ຊຶນາມິ, ພູເຂົາໄຟລະເຍີດ).
•  ໄຟໄໝ້ (ໄຟປ່າ).
•  ສຸຂະພາບ/ການກະສິກໍາ (ພະຍາດລະບາດ, ລະບາດພືດສັດ), ຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

ບາງກຸ່ມຈະໄດ້ພິຈາລະນາຫຼາຍບັນຫາ ແລະ ຈະຕ້ອງກຳນົດຄວາມໄວໃນການດຳເນີນການ ແລະ ອາດຈະແບ່ງ ອອກເປັນ
ສອງງກຸ່ມເພື່ອພິຈາລະນາຫຼາຍພາກທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ຄໍານິຍາມ, ການປະເມີນແລະການວາງແຜນ. ກຸ່ມອາດຈະຕ້ອງແຍກອ
ອກເປັນກຸ່ມຍ່ອຍອີກກໍໄດ້. 
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ກຸ່ມຫນຶ່ງສາມາດພິຈາລະນາຄໍານິຍາມ. ອີກກຸ່ມອາດຮັບຜິດຊອບພາກກ່ຽວກັບ: ການປະເມີນ ແລະ ການ ວາງແຜນ; 

ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ການປົກປ້ອງທາງດ້ານກາຍະພາບ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມ ສາມາດໃນການຕອບໂຕ້ 
ເຊັ່ນ: ທັກສະ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດ. ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຈະຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຜູ້ທີ່ຕ້ອງພິ ຈາລະນາຫຼາຍຫັນຫາ (ນ້ຳ ແລະ 
ອຸທົກະໄພ ແລະ ກາຍະພາບ) ແບ່ງວຽກໄປຕາມສາມຮອບວຽນ.

ຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານຈະຮັບປະກັນວ່າຄວາມຖືກຕ້ອງທາງວິທະຍາສາດຂອງຂໍ້ຄວາມ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຊ່ຽວ ຊານດ້ານກ
ານສຶກສາສາມວນຊົນຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຄວາມເຂົ້າໃຈງ່າຍໂດຍສາທາລະນະຊົນຄົນທົ່ວໄປ. ເຕືອນຜູ້ ເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ພິຈາລະນາຂໍ້
ຄວາມໂດຍຄຳນຶງເຖິງບົດບາດຍິງຊາຍ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກ.

ໃນທີ່ສຸດ, ຂໍໃຫ້ຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກແຕ່ລະໂຕະ ກະກຽມ ແລະ ນໍາສະເຫນີ ຈຸດທີ່ໄດ້ມີປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ໃຫ້ເຫດຜົນ
ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງມີການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ. ຍັງມີບັນຫາໃດທີ່ຄັ້ງໄວ້, ບັນຫາທີ່ຍັງໄດ້ພິຈາບະນາ, ຊ່ອງຫວ່າງໃນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຄວ
ນບັນທຶກໄວ້? ບັນທຶກທຸກຢ່າງທີ່ກ່າວມາໃນບົດລາຍງານສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ.

ຊົມເຊີຍທຸກຄົນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໄດ້ດີ.
ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ ແລະ ແຜນການເຜີຍແຜ່

ອີງໃສ່ຜົນການສົນທະນາທີ່ເກີດຂື້ນໃນໄລຍະສອງມື້ຜ່ານມາ, ໃຫ້ທົບທວນໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການລວບລວມຜົນອອກມ
າຈາກການປຶກສາຫາລືແຈກຢາຍໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນເພື່ອມີຄຳເຫັນັສຸດທ້າຍ ແລະ ສະຫຼັບສັງລວມຮ້ອງ ຂໍໃຫ້ອົງການກ່ຽວຂ້ອງ
ຮັບຮອງແລະໃສ່ໂລໂກ້ເພືອເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ກະກຽມພິມເຜີຍ ແຜ່.   ບາງໄພອັນຕະລາຍ ຫຼື ບາງລ
າຍລະອຽດອາດຕ້ອງການຊ່ຽວຊານສະເພາະ ກວດກາຄືນໃຫ້  ຕົວຢ່າງ: ຜູ້ຊ່ຽວ ຊານສະເພາະດ້ານທີ່ຕິດພັນກັບວິຊາການໃດໜຶ່ງ
ອາດບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ອາດຈະສາມາດປະກອບຄຳເຫັນທີ່ ສໍາຄັນ ຫຼື ບາງທ່ານທີ່ເຂົ້າມາຮ່ວມອາດຈະຮູ້ຈັກຊ່ຽວຊານສະເພາ
ະທີ່ຄວນມີຄຳເຫັນຕໍ່ເນື້ອຫາໃດໜຶ່ງກໍສາມາດສົ່ງ ໃຫ້ເພິ່ນກວດກາແລະມີຄຳເຫັນຊ່ວຍໄດ້. 

ມີໄພອັນຕະລາຍສະເພາະໃດຫນຶ່ງບໍທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ, ເຊິ່ງຄວນຈະເພີ່ມເຂົ້າເມື່ອເຫັນວ່າ ເໝາະສົມ? 
ຄວນຈະທົບທວນຄືນຂໍ້ຄວາມສຳຄັນນີ້ເລື້ອຍປານໃດ? ອົງການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດຈະນໍາໄປສູ່ຂະບວນການນີ້ໃນອະນາ
ຄົດໄດ້ແນວໃດ?

ຂໍໃຫ້ກຸ່ມອອກຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນກ່ຽວກັບວິທີການນໍາໃຊ້ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ສິ່ງທີ່ຈ
ະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ໄປຮູບແບບໃດທີ່ຄວນໃຊ້ໃນການຈັດພິມຂໍ້ຄວາມສຳຄັນເຫຼົ່ານີ້ (ແຟ້ມວົງແຫວນ, ເອກະ ສານດິຈິຕອນ ແລະ ອື່ນໆ) 
ຊ່ອງທາງການສື່ສານຈະໃຊ້ທາງໃດທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ດີເພື່ອທົດສອບຂໍ້ຄວາມສໍາໃນ ການການນໍາໃຊ້ແລະຜົນກະທົບ? ຈະປະເ
ມີນການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາແນວໃດ? ຈະລາຍງານວິທີໃດ ແລະ ລາຍ ງານໄປໃສ ແລະ ເພື່ອວ່າໃຫ້ສາມາດປັບປຸງຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານີ້
ໃນອະນາຄົດ? ໃນບາງກໍລະນີກຸ່ມທົບທວນອາດຕັດສິນ ໃຈວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການຈັດກອງປະຊຸມອີກເພື່ອພັດທະນາຍຸດທະສາດ
ການເຜີຍແຜ່ ຫຼື ພວກເຂົາອາດແນະນໍາວ່າຄົນໃຫ້ອົງການອື່ນອີກມາເຮັດບາດກ້າວຕໍ່ໄປ. 
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ຮ່າງຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປໄວ້ຄ້າວໆໂດຍມີການກຳນົດເວລາ ແລະ ຜູ້ທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະໜ້າວຽກ.
ຂຽນບົດບັນທຶກສະຫຼຸບກິດຈະກໍາ, ຂໍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກອບຄໍາເວົ້າ ຫຼື ວະລິທີ່ອະທິບາຍເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽ

ວກັບວຽກງານທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃນສອງມື້ຜ່ານມາ. 

IV. ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ

ຂັ້ນຕອນທີ 6: ສັງລວມ ແລະ  ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນອີງໃສຜົນໄດ້ຮັບຈາກກອງປະຊຸມ  ແລະ  ເຜີຍແຜ່ຮ່າງເອກສານເພື່ອທວນຄືນ 
ຂັ້ນສຸດທ້າຍ

ອົງການຈັດຕັ້ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຈະຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນວ່າທຸກຄຳເຫັນ ແລະ ດັດແກ້ຕາມ ການປ່ຽນແ
ປງທ່ີເໝາະສົມທ່ີໄດ້ຈາກການປຶກສາຫາລືໄດ້ຖືກສະທ້ອນຢູ່ໃນເອກະສານເພ່ືອແຈກຢາຍໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາທົ
ບທວນເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍເອກະສານແຈກຢາຍເຮັດເປັນສອງພາສາ ອັງກິດ ແລະ ລາວ. 

ພາກສະເໜີໂດຍຫຍໍ້ແນະນຳກ່ຽວກັບຂະບວນການຮ່າງ (ຂໍມູນພື້ນຖານ,ຈະໄຊ້ເອກະສານແນວໃດ, ຂັ້ນຕອນ 
ຕໍ່ໄປທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ນັ້ນ) ໃນພາກນີ້ຄວນ ສະ ເໜີ, ໄດ້ຢືນຢັນຄືນກັບອົງການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດເຖິງຄວາມ ເປັນເຈົ້
າການຂອງຂະບວນການດັ່ງກ່າວ,  ກະກຽມແຜນການທົບທວນຄືນ, ເພີ່ມຂໍ້ມູນໃໝ່ເຂົ້າຕາມທີ່ຕົກລົງກັນ.ເພີ່ມ ພາກຄຳຂ
ອບໃຈທີ່ສະເໜີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ເຂົ້າ ຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລື ແລະ ທົບທວນຄືນ,  
ລວມທັງຕໍາແຫນ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເຂົາເຈົ້າສັງກັດ (ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ ຫຼື ເປັນລາຍລັກອັກສອນ).

ຂັ້ນຕອນທີ 7: ສຳເລັດ, ຈັດພິມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຄວາມທີ່ສໍາຄັນ 

ສ້າງສິ່ງພິມທີ່ອອກແບບການຈັດໜ້າ ແລະ ຫນ້າປົກໜ້າສົນໃຈ. ສິ່ງພິມຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມີໂລໂກ້ຂອງ
ອົງ ການລັດທີ່ນຳໜ້າໃນຂະບວນການ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນອົງການອື່ນໆທີ່ຍືນຍັນສະໜັບສະໜູນຂໍ້ 
ຄວາມທີ່ສຳຄັນຕາມຄວາມເຫມາະສົມ. ເອກະສານດັ່ງກ່າວເປັນຜົນສຳເລັດທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຄວນໄດ້ຮັບການເຊີດ ຊູຢ່າງເໝາະສົມ. 
ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຄືການນຳເອົາເອກະສານດັ່ງໄປສູ່ພາກປະຕິບັດ.
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ເອກະສານມ້ວນທ້າຍ II
ບົດແນະນຳໂດຍຫຍໍ້
ວິທີການນຳໃຊ້ຂໍ້ຄວາມຫຼັກເຂົ້າໃນແນວທາງການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ
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ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ການມີສ່ວນຮ່ວມແລະຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບຂອງຊຸມຊົນແມ່ນ ຫຍັງ?

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນແມ່ນວິທີການທີ່ພວກເຮົາເຮັດວຽກ ແລະ ບັນດາ
ກິດຈະກໍາທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນໄດ້ ຮັບຈາກການຕອ
ບໂຕ້ໄພພິບັດໂດຍການຊຸກຍູ້ແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ຊຸມຊົນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດດໍາເ
ນີນການໃນທາງບວກເພື່ອປ້ອງກັນ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໂດຍ:

•  ການນໍາໃຊ້ແນວທາງການສື່ສານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຊ່ອງທາງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ 
ເພື່ອສາມາດໄປເຖິງ, ມີອິດທິພົນ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນມີຂໍ້ມູນ ທີ່ຖືກຕ້ອງ, 
ງ່າຍຕໍ່ການຮັບຮູ້ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຮັບຮູ້, ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຕອບໂຕ້ ຕໍ່ອັນຕະລາຍ ແລະ 
ຄວາມສ່ຽງຜ່ານຊ່ອງທາງການສື່ສານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.

•  ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ, ການປະຕິບັດ ແລະ 
ພຶດຕິກໍາຂອງປະຊາຊົນ. ນີ້ໜ້າຈະເປັນເຄື່ອງມືກວດສອບ ແລະ ປະຕິ ບັດຕາມ 
(ເຄື່ອງມືກວດສອບ 1 ແລະ ເຄື່ອງມືກວດສອບ 2 ສໍາລັບແມ່ແບບ ແລະ 
ຄໍາຖາມເພື່ອການປະເມີນ, ຂໍ້ມູນຕັ້ງຕົ້ນ ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະ ເມີນຜົນ) 

•  ສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຄວາມສາມາດຂອງທ້ອງຖິ່ນໂດຍການຟັງ ແລະ ການນໍາ 
ໃຊ້ຄຳຄິດຄຳເຫັນຂອງຊຸມຊົນ ແລະຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບວິທີການສົ່ງເສີມການປະ
ຕິບັດຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ - ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສ້າງຄວາມເປັ
ນເຈົ້າການຂອງຊຸມຊົນໃນການປະຕິບັດ.

•  ການນໍາໃຊ້ວິທີການທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມເເພ່ືອນຳໄປສູ່ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາໃນທາງບ
ວກ ເຊັ່ນ: ສະແດງລະຄອນຊຸມຊົນ ຫຼື ລາຍການສົນທະນາໃນວິທະຍຸ.

ເຫດໃດການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ 
ຊຸ ມ ຊົ ນ ຈຶ່ ງ ມີ ສ່ ວ ນ ສ ຳ ຄັ ນ ໃ ນ 
ການຫຼຸດ ແລະ ຕອບໂຕ້ໄພພິ ບັດ?

ບາງບົດຮຽນຈາກປະສົບການທີ່ຜ່ານມາສະແດງໃຫ້ເຫັນ:
•  ເທົ່າທີ່ພວກເຮົາພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາ, ຊຸມຊົນຈະເປັນຜູ້ປະຕິບັດຫຼັກ ແລະ ເປັນຜູ້

ນຳໃນການສົ່ງເສີມຂັ້ນບຸກຄົນ ແລະ ສ່ວມລວມເພື່ອແກ້ໄຂບັນ ຫາໄພພິບັດ. 
•  ການສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ ເມື່ອຊຸມຊົນຮູ້ວ່າພວກເຮົາເປັນ 

ແຫຼ່ງທີ່ປຶກສາທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືໄດ້, ມັນຈະມີຜົນໃຫ້ພວກເຂົາຍອມຮັບຄຳແນະ 
ນຳຂອງພວກອາສາສະໝັກ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ. 

•  ຊຸມຊົນຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການແນະນໍາ. 
ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຂົາອາດຈະປະຕິເສດການເຂົ້າເຖິງໝູ່ບ້ານຂອງພວກເຂົາ ແລະ 
ແມ້ກະທັງຈະໂຈມຕີນັກອາສາສະຫມັກ ແລະ ພະນັກງານໄດ້. ນີ້ແມ່ນຄວາມສ່ຽງໂດ
ຍສະເພາະໃນຊ່ວງການລະບາດຂອງພະຍາດ. 

•  ໃນເວລາທີ່ຂ່າວລືກ່ຽວກັບເຫດການແຜ່ລາມໄວກວ່າຂໍ້ມູນຄວາມຈິງ ແລະ 
ກົງກັນຂ້າມກັບຂໍ້ມູນທີ່ແທ້ຈິງ, ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຢຸດເຊົາການ
ປົກ ປ້ອງຕົວເອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມພະຍາຍາມໃນການລະດົມທາງສັງຄົມ 
ຂອງພວກເຮົາເປັນໄປໄດ້ຍາກຂຶ້ນ.
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ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

•  ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງກວດເບິ່ ງວ່າຊຸມຊົນຕີຄວາມໝາຍຂ້ໍຄວາມແນວໃດ. 
ຍົກຕົວຢ່າງ, ຂໍ້ຄວາມທີ່ວ່າອີໂບລາເຮັດໃຫ້ຕາຍໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຄົນເຊື່ອວ່າມັນ
ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ແລະ ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເສຍຊີວິດຢູ່ເຮືອນ
ຕົນເອງແທນທີ່ຈະເຂົ້າໄປຫາໝໍໃນສູນບໍລິການປິ່ນປົວ, ເຊິ່ງກໍໃຫ້ເກີດການ 
ແຜ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດຕື່ມ. 

•  ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັນຈາກຜູ້ນໍາຊຸມຊົນ ສາ
ມາດເຮັດໃຫ້ການລະດົມຊຸມຊົນໄວຂຶ້ນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍກ່ວາ ເຮັດວຽກໂດ
ຍໃຊ້ອາສາສະໝັກຂອງພວກເຮົາຢ່າງດຽວ. 

ແມ່ນຫຍັງແ ດ່ ທ່ີ ເຮົ າຄວນຈົດ
ຈຳກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຂອງຊຸມຊົນ?

•  ດັດປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບທ້ອງຖິ່ນ: ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ຄວາມທັງຫມົດຕ້ອງ ສອດ
ຄ່ອງກັບຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກອະນຸມັດໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ມັນຍັງຄວນໄດ້ຮັບກາ
ນດັດປັບຕາມເງື່ອນໄຂຂອງທ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນ: ຄວາມຮັບຮູ້ທ້ອງຖິ່ນ, ຄວາມເຊື່ອ ແລະ 
ການປະຕິບັດ (ເບິ່ງເຄື່ອງມື 10).

•  ປ່ຽນແປງຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາ ຊົນໃນຂ
ະນະທີ່ການຕອບໂຕ້ມີຄວາມຄືບຫນ້າ: ເພື່ອໃຫ້ສະຫນອງຕອບຕໍ່ ຄວາມຮູ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຂອງປະຊາກອນ    ແລະ  ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ມີຕໍ່ການໂຕ້ຕອບ, ລວມທັງຂ່າວລື ແລະ 
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ມີການແຜ່ຂະຫຍາຍໃນພື້ນທີ່່. 

•  ທົດສອບຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານ: ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຂໍ້ຄວາມໃດໆຕ້ອງ 
ໄ ດ້ ຮັ ບກ ານ ທົດສອບກັ ບຊຸ ມຊົ ນກ່ ອນ ທ່ີ ຈ ະ ໄ ດ້ ຮັ ບກ ານ ເຜີ ຍ ແຜ່ ຢ່ າ ງ 
ກວ້າງຂວາງ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ບໍ່ມີສ່ວນທີ່ສັບສົນ ຫຼື 
ອາດກໍໃຫ້ເກີດໄພອັນຕະລາຍ. 

•  ເກັບກໍາ, ວິເຄາະຂ່າວລື ແລະ ຄຳຄິດເຫັັນຂອງປະຊາຊົນ: ສິ່ງສໍາຄັນໃນການ 
ດັດປັບຂໍ້ຄວາມ ແລະ ການສື່ສານຂອງທ່ານ (ເບິ່ງເຄື່ອງມື 15 ຫຼື ສື່ສານກັບ ຊຸມຊົນ
ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ ທີ່ດີອັນໃໝ່: ຮັບ
ມືຂ່າວລືໃນການຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກເພື່ອມະນຸດສະທຳ). 

•  ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານແລະອາສາສະຫມັກ: ບໍ່ແມ່ນວ່າທຸກຄົນຈະເປັນນັກ 
ປະຊາສຳພັນໂດຍທໍາມະຊາດ ແລະ ບາງຄົນອາດຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍ ເຫຼື
ອໃນການສ້າງຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານ, ການຟັງ ແລະ ການລວບ 
ລວມຄຳຄິດເຫັນຂອງຊຸມຊົນ (ເບິ່ງເຄື່ອງມື 14).

ຂ້ອຍສາມາດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍ
ເຫຼືອ, ຕົວແບບ, ຄຳແນະນຳ ແລະ 
ອື່ນໆ ຈາກໃສ? 

•  ເວບໄຊ້ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຊຸມຊົນ www.ifrc.org/
CEA: ເຄື່ອງມື, ແບບຟອມ, ຄໍາແນະນໍາ ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ວິທີການ,  ການ 
ດຳເນີນການສື່ສານ ແລະ ການຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຊຸມຊົນ. 

•  ເບິ່ງເຄື່ອງມື ໂດຍສະເພາະເຄື່ອງມືທີ່ 7 ສຳລັບຄໍາແນະນໍາ ແລະ ເຄື່ອງມືເພີ່ມ 
ເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການພັດທະນາແຜນວຽກການມີສ່ວນຮ່ວມຊຸມຊົນ ແລະ 
ການຮັບຜິດຊອບຊຸມຊົນ.

•  ກວດເບິ່ງຫ້ອງສະໝຸດ  FedNet   ເພື່ອຫາຂໍ້ມູນການມີສ່ວນຮ່ວມ,      ຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບຂອງຊຸມຊົນທີ່ເປັນເຄື່ອງມື ແລະ ການຝຶກອົບຮົມເພີ່ມເຕີມ. 
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ບົດແນະນຳໂດຍຫຍໍ້: ການເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ການເຂົ້າໃຈຊຸມຊົນ, ການເຂົ້!ຫາຊຸມຊົນ, ຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຫຼຸດ        ຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງການປະຕິບັດງານຂອງແຜນງານກາແດງທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ຂໍ້ມູນທີ່ເຜີຍແຜ່ສູ່ຊຸມຊົນຈະມີຜົ
ນໄດ້ຮັບຫຼາຍທີ່ສຸດໃນເວລາທີ່ເຫມາະສົມ, ສອດສ່ອງ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຫມາະສົມກັບຜູ້ຊົມ ແລະ ໄດ້ຮັບການປັບໃຫ້ເໝາະກັບຜູ້
ຮັບຂໍ້ມູນ. ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນເມື່ອຂໍ້ມູນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງວິທີການເຮັດວຽກັບຊຸມແບບຮອບດ້ານ ເຊິ່ງສາມາດປັບປັງເລື້ອຍໆ.

ຄຳແນະນຳທີ່ຈຳເປັນໃນການເຮັດວຽກແບບມີສວ່ນຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ 
ໃນຊ່ວງສຸກເສີນ ແລະ ສະຖານະການທີ່ວິກິດ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມວນຊົນມີຄວາມຢ້ານກົວ ແລະ ຂ່າວລືທີ່ບໍ່ເປັນ ມູນຄວ

າມຈິງກໍ່ສາມາດແຜ່ຂະຫຍາຍໄດ້ຢ່າງໄວວາ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ການປຶກສາຫາລືໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຫາທາງອອກໃນການປົກປ້ອງຕົນເອງ, ຄອບ ຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ 
ໂຕ້ຕອບກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໄອັນຕະລາຍຕ່າງໆ.      
1. ບໍ່ພຽງແຕ່ແນະນຳປະຊາຊົນວ່າໃຫ້ເຮັດຫຍັງ: ຮູ້ວ່າຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຊຽວຊານນັ້ນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາ 

ເຈົ້າຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄດ້. ການທີ່ແນະນຳເຂົາເຈົ້າເຮັດນີ້ເຮັດນັ້້ນມັນບໍ່ໄດ້ຜົນສະເໝີໄປ. ວິທີການໃຫ້ມີການສື່ສານທັງສ
ອງກໍ້າສອງຝ່າຍອາດຈະໄດ້ຜົນກວ່າການນຳໃຊ້ຄຳສັ່ງມາຈາກຂັ້ນເທິງ.

2. ໃຫ້ຄົນໃນຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ເປັນຫົວໜ້າເປັນຄົນເວົ້າ: ຄົນສ່ວນຫຼາຍມັກຈະໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ທີ່ເຂົາ ເຈົ້າຮູ້ຈັກ, 
ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ແລະ ຜູ້ທີ່ເປັນຫ່ວງຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ.  ຄົນເຮົາດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນສະ ພາບ ແວດລ້ອມທາງດ້າ
ນສັງຄົມວັດທະນະທຳທີ່ມີລັກສະນະສະເພາະ, ມີສາຍພົວພັນ, ແລະ ມີມູມມອງກ່ຽວ ກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໃນຄ
ຳແນະນຳຕ່າງໆນັ້ນຈະສົ່ງອິດທິພົນຫຼືບໍແມ່ນຂຶ້ນກັບການຍອມຮັບຂອງ ເຂົາເຈົ້າເອງ. 

3. ເຜີຍແພ່ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຈິງໂດຍດ່ວນ: ການເຜີຍແພ່ຂ້ມູນກ່ຽວກັບພະຍາດລະບາດ ຫຼື ສິ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໂດຍ ຢ່າງຮີບດ່ວນ
ນັ້ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນການວິຕົກກັງວົນ ແລະ ຊ່ວຍສົ່ງເສີມມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນ.

4. ການປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ການປະຕິບັດ: ການສື່ສານໃນການຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນຈະປ
ະກອບມີຂໍ້ມູນໃນຊຸມຊົນເປົ້າໝາຍ, ລວມມີ : 

a. ຄຳແນະນຳ, ຕົວຢ່າງ ຖ້າມີການເຈັບປ່ວຍຕ້ອງໄດ້ໄປປິນປົວໂດຍທັນທີ. 
b. ພຶດຕິກຳໃນການປັບຕົວ, ຕົວຢ່າງ: ລ້າງມືເປັນປົກກະຕິເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແພຂະຫຍາຍຂອງແບກທີເລຍ, ກວດກາອຸປະກອ

ນໃນການຮັກສາສຸຂະພາບເປັນປົກກະຕິ. 
c. ສິ່ງທີ່ຄວນປະຕິບັດເປັນຕົ້ນແມ່ນການໄປປິ່ນປົວ, ເຮັດຕາມຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການໄປໃຊ້ບໍລິການຢູ່ໃສ ແລະ ເວລາໃດ, 

ຕົວຢ່າງ ການປິ່ນປົວໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ ແລະ ບໍລິການທີ່ມີການສະໜອງຕາມສະຖານບໍລິການສຸຂະພາບຕ່າງໆ.
5. ສ້າງວິທີການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຊ່ອງທາງສະເໜີຄຳຄິດເຫັນ: ຖາມຊາວບ້ານວ່າເຂົາເຈົ້າຮູ້ ຫຍັງ, ຕ້ອງ ການຫຍັງ 

ແລະ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກຳນົດ ແລະ ຈັດດຳເນີນກິດຈະ ກຳເພື່ອເພີ່ມປະສິດຕິຜົນໃນການເຮັດວຽກຂອງຊຸມ
ຊົນ ແລະ ເກີດມີຄວາມຍືນຍົງ. ມັນຈິ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍໃນການສ້າງໂອກາດ ແລະ ເປີດຊ່ອງທາງໃນການສື່ສານໃຫ້ແກ່ 
ປະຊາຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນໃນການຕັ້ງຄຳຖາມ ແລະ ສົນທະນາບັນຫາຕ່າງໆ 

6. ຖາມຄຳຄິດຄຳເຫັນ: ການປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ອົງການກາແດງ ສາມາດ ສ້າງລະບົບການສື່ສານ ແລະ 
ໂປຣແກມທີ່ມີປະສິດທິພາບຂຶ້ນ.ຕົວຢ່າງ: ໃນກໍລະນີຊາວບ້ານຖາມກ່ຽວກັບຄວາມມສ່ຽງຂອງພະຍາດຕໍ່ ເດັກນ້ອຍ, ມັ
ນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນນັ້ນຜ່ານກິດຈະກຳການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ. ການອອກຄຳ ຄິດຄຳເຫັນເປັນລະບົບແ
ຈ້ງເຕືອນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ທັນສະຖານະການ. ອົງການກາແດງມີ ໜ້າທີ່ໃນການຮັບຟັງ ແລະ ເກັບກຳ
ຄຳຕຳນິຕິຊົມຕ່າງໆເຖິງແມ່ນວ່າບາງບັນຫາອາດຈະບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ກໍຕາມ, ປະຊາຊົນຕ້ອງການໃຫ້ຄົນຮັບຟັງ ແລະ 
ຮັບຮູ້ບັນຫາຂອງເຂົາເຈົ້າ.  

7. ການທົດສອບວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ການທົດລອງນຳໃຊ້ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ອຸປະກອນກັບຊຸມຊົນມີຈຸດປະສົງເພື່ອ ຮັບປະກັ
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ນວ່າຂໍ້ຄວາມທີ່ໃຊ້ນັ້ນມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ, ເປັນທີ່ຍອມຮັບ, ສອດຄ່ອງ, ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື. ມັນຍັງຊ່ວຍ ໃນການປ້ອງກັນ
ໃນການເຜີຍແພ່ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໄດ້. ອີກຢ່າງການປະຊາ ສຳພັນຫຼາຍເກີນໄປອາດຈະສ້
າງຜົນກະທົບທີ່ເປັນທາງລົບໄດ້. 

8. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ: ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມປະສົບຜົນສຳເລັ
ດໄດ້ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ວິທີການທີ່ເປັນລະບົບ ແລະ ປະສານສົມທົບໃນການສື່ສານກັບຊຸມຊົນທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ສະເໜີຄຳຄິດເຫັນຕໍ່ພວກເຮົາ ຕົວຢ່າງ ຊຸມຊົນອາດຈະບໍ່ເຫັນດີ ແລະ ຕຳນິຕິຕຽນກ່ຽວກັບກິດຈະກຳອາສາສະໝັກ.

9. ການປ່ຽນພຶດຕິກຳຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາ:  ການບອກປະຊາຊົນໃຫ້ໄປປິ່ນປົວໃນເວລາທີ່ຖືກກະ ທົບມັນອາດຈະບໍ່ພຽງ 
ພໍໃນຊ່ວງສະຖານນະການສຸກເສີນ ພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈິ່ງເຮັດຄືແນວນັ້ນ ແລະ ແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັ
ນອຸປະສັກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພຂຶ້ນ ແລະ ຮັກສາການສື່ສານກັບເຂົາເຈົ້າໃນການວິເຄາະສິ່ງນີ້. ມັນມີຄວາມຈຳ
ເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ວິເຄາະ (ຖ້າມີການດຳເນີນການວິໄຈແລ້ວ) ຫຼື ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ 
ການປະພຶດຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ນຳສະເໜີນະວັດຕະກຳມະນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືເພື່ອຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຕອບໂຕ້.

10. ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃຫ້ແກ່ມວນຊົນຕໍ່ກັບອົງການກາແດງ: ການເປີດການສື່ສານແບບກົງໄປກົງມາແມ່ນ ເຄື່ອງໝາ
ຍໃນການໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບທີ່ຈະສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈລະຫວ່າງອົງການກາແດງ ແລະ ຊຸມຊົນ.

11. ເປີດເຜີຍ, ຊື່ສັດ, ແລະ ທັນເວລາ: ການສື່ສານທີ່ມີຄວາມຈະແຈ້ງ ແລະ ທັນເວລາວ່າພວກເຮົາຮູ້ ຫຼື ບໍ່ຮູ້ກ່ຽວ ກັບພະຍາດ 
ແລະ ສຸມໃສ່ການປະຕິບັດຂອງມວນຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດໄດ້.

12. ຮູ້ຂ່າວໃໝ່ໆ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ: ວິທີການ, ຄຳແນະນຳ, ແລະ ຂໍ້ມູນ ອາດມີການປ່ຽນແປງຖ້າມີ 
ການສຶກສາກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍ ຫຼື ຄວາມສ່ຽງ. ຄວນມີການກວດຂໍ້ມູນທີ່ມາຈາກບັນດາກະຊວງ ຫຼື ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງອື່ນໆເຊັ່ນ: OCHA, ອົງການອະນາໄມໂລກ, ອົງການ  UNICEF. ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນຂໍ້ມູນຈາກອົງການກາແດ
ງຕ້ອງບໍ່ຂັດແຍ່ງກັບຂໍ້ມູນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆບໍ່ດັ່ງນັ້ນມັນຈະເປັນການເພີ່ມຄວາມສັບສົນ ແລະ 
ເກີດການເຂົ້າໃຈຜິດໃຫ້ກັບຊຸມຊົນ.

13. ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຂອງອົງການກາແດງ: ມັນເປັນການງ່າຍທີ່ຄົນທີ່ຖືກກະທົບຈາກພະຍາດລະບາດ ຫຼື ມີຊີວິດທີ່ທຸກຍ
າກຈະຄິດໄປເອງວ່າສັງຄົມລືມເຂົາເຈົ້າແລ້ວ. ຍຸດທະສາດໃນການສ້າງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນສາມາດເປັນຜົນປະໂຫ
ຍດດ້ານຈິດຕະວິທະຍາໄດ້. 

14. ນໍາໃຊ້ ຊ່ອງທາງ ແລະ ນະວັດຕະກຳໃໝ່ໃນການສື່ສານກັບມວນຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ:  ການເຂົ້າເຖິງໂທລະສັບ, ອິນເຕີເນັດ, 
ແລະ ສື່ທາງສັງຄົມໄດ້ປ່ຽນແປງວິທີການສື່ສານຂອງມວນຊົນ. ມວນຊົນສາມາດເວົ້າໄດ້ຢ່າງເປີດ ເຜີຍ ແລະ ເວົ້າແບບຊື່ຕົ
ງກ່ຽວກັບອົງການກາແດງ ແລະ ພວກເຂົາກໍຫວັງວ່າພວກເຮົາຈະຮັບຟັງ ແລະ ໃຫ້ເຂົາ ເຈົ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເ
ຮັດ (ສາມາດເບິ່ງເຄື່ອງມື TOOL 8 ສຳລັບຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຊ່ອງທາງ ໃນການສື່ສານ).   
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ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ສະແດງຄວາມຄຳຂອບໃຈ

ເນື່ອງຈາກວ່າມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບປຸງ, ແກ້ໄຂຄູ່ມືໃນການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນ 
ຊົ້ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ: ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນແມ່ນມາຈາກບັນດາບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ມວນຊົນຄັ້ງທຳອິດໃນຫຼາຍໆກິດຈະກຳໃນທົ່ວໂລກຂອງເ
ຄື່ອຂ່າຍອົງການກາແດງ, ສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ, ສູນການກະກຽມຄວາມພ້ອມຕໍ່ ໄພພິດບັດ, 
ອົງການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ລະດັບຊາດອື່ນໆ.

ຄູ່ມືການສ້າງຈິດສຳນຶກ, ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ກັບມວນຊົນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງສະບັບນີ້້: ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນ 
ສຳລັບຄົວເຮືອນ ແລະ ໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການພັດທະນາໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລືກັບບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະ ດ້ານທົ່ວໂລກ
ໃນທີ່ມີລະດັບຄວາມສ່ຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນໃຫ້ມີການປິຕິບັດທີ່ເປັນໄປໄດ້, ມີຫຼັກ ຖານສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວ່າຄວາມສ່ຽງຫຼຸດລົງ ແລະ ຂໍ້ຄວາມໃນການກະກຽມຕ່າງໆ. ໃນໄລຍະເກືອບ 2 ປີຜ່ານ ມາ, ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນໄດ້ຮັບການທົບ
ທວນໃນການເພີ່ມບັນເດັນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເຂົ້ານຳ, ມີການອະທິ ບາຍກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບດ້ານເພດ ແລະ 
ຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ  ມີການປະສານສົມທົບຫຼາກຫຼາຍວິທີການ ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືກັບຊ່ຽວຊານສະເພາະທາງ. ເພື່ອບໍ່
ເປັນການລືມກ່າວຄຳຂອບໃຈແດ່ຊ່ຽງຊານທີ່ມາຈາກ ສະຖາບັນການສຶກສາ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງລະດັບຊາດ, 
ອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ເຄື່ອ ຂ່າຍວິຊາການຕ່າງໆພວກເຮົາຢາກຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນນຳທຸກທ່ານທີ່ມີສ່ວນຮ່ວ
ມໃນການປັບປຸງຄູ່ມືໃໝ່ນີ້. ຂໍຂອບໃຈອີກເທື່ອໜຶ່ງນໍາ ທ່ານ ອາຣັດນາ ດັກກໍ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການອອກແບບ ທ່ານ ຣອບ 
ວິນຊັນ. 

ເອກະສານນີ້ໄດ້ຮັບການດັດປັບຈາກທີມງານຫຼັກເຊິ່ງປະກອບມີມາຕິນກໍຣມາເຢີ (ສູນກະກຽມຄວາມພ້ອມຕໍ່ ໄພພິບັດ) 
ແລະ ມາຈໍຣີໂຊໂຕຟຼານໂກ (ສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ).
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ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງອົງການກາແດງສາກົນ 

ອົງການກາແດງສາກົນເພື່ອມະນຸດສະທຳ: 
 “Red Cross and Red Crescent 
Movement”, ເກີດຈາກຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະນໍາເອົາ 
ການຊ່ວຍເຫືຼອດຍບໍ່ມີການຈໍາແນກຜູ້ ທ່ີຖືກບາດເຈັບ 
ສະໝາມຮົບ, ໃນຄວາມສາມາດໃນລະດັບສາກົນ ແລະ 
ໃນລະດັບປະເທດ, ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ບັນເທົາທຸກເມື່ອ ປາ
ກົດມີຄວາມຕ້ອງການບໍວ່າຈະເປັນສະຖານທ່ີໃດໃນໂລກ. 
ຈຸດປະສົງຂອງອົງກອນ ແມ່ນເພື່ອປົກປ້ອງຊີວິດ, ສຸຂະພາບ 
ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດ. ສົ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າໃຈ, 
ມິດຕະພາບ,  ການຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມສະຫງົບສຸກຂອງ 
ປະຊາຊົນທັງຫມົດ.
ປາສະຈາກການແບ່ງແຍກ: 
 ອົ ງ ກອນບໍ່ ມີ ກ າ ນຈໍ າ ແນກທ າ ງ ດ້ າ ນສັ ນ 
ຊາດ, ເຊື້ອຊາດ, ຄວາມເຊື່ອທາງສາສະໜາ, 
ຊົນຊັ້ນ ຫຼື ຄວາມຄິດເຫັນທາງດ້ານການເມືອງ.
ພະຍາຍາມບັນເທົາທຸກຂອງບຸກຄົນ, ອີງໃສ່ຄວາມ 
ຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ບັນ 
ຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດ.
ຄວາມເປັນກາງ: 
 ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງທຸກຄົນ, ການເຄື່ອນ
ໄຫວບໍລິການຈະບໍ່ເລືອກພັກຝ່າຍ ຫຼື ຫຍຸ້ງກ່ຽວ ກັບບັນຫາ 
ຂໍ້ໍຂັດແຍ່ງທາງດ້ານການເມືອງ, ເຊື້ອຊາດ, ສາສະໜາ ຫຼື 
ດ້ານແນວຄິດ. 

ເອກະລາດ: 
 ການເຄື່ອນໄຫວແມ່ນເອກະລາດໃນບັນດາ
ປະຊາຄົມແຫ່ງຊາດ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຊ່ວຍໃນການບໍລິ
ການມະນຸດສະທໍາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ສອດຄ່ອງ 
ກັບກົດໝາຍຂອງບັນດາປະເທດ, ຕ້ອງຮັກສາຄວາມເປັນ
ເອກະລາດເພ່ືອໃຫ້ອົງກອນສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດຕາມ
ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງຕົນໃນການເຄື່ອນໄຫວ.
ການບໍລິການແບບສະຫມັກໃຈ:
 ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວ ໂດຍແບບສະຫມັກໃຈ
ໂດຍບໍຫວັງຜົນປະໂຫຍດໃດໆ.
ເອກະພາບ:
 ມີ ພ ຽ ງ ແ ຕ່ ອົ ງ ກ າ ນ ກ າ ແ ດ ງ ຫືຼ ປ ະ ຊ າ ຄົ ມ 
ກາແດງໃນປະເທດຫນຶ່ງໆ. ມັນຕ້ອງເປີດໃຫ້ບໍລິການ
ແກ່ທຸກຄົນ. ຕ້ອງປະຕິບັດໜ້າທີ່ມະນຸດສະທໍາຂອງ 
ຕົນທົ່ວອານາເຂດຂອງມັນ.
ຫຼັກການໜຶ່ງດຽວ: 
 ອົງການກາແດງ ຫຼື ປະຊາຄົມກາແດງມີ 
ສະຖານະພາບເທົ່າທຽມກັນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ໜ້າທີ່ເທົ່າທຽມກັນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, 
ໃນທົ່ວໂລກ. 
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