
สมุดฝากครรภ

สมุดฝากครรภ ผาขาวบาง

ผาอนามัย

สิ่งของสำหรับผูหญิง

สิ่งของสำหรับสตรีมีครรภ

(12)

ผาออมผูใหญ

ผาออมผูใหญ

บัตรประจำตัว
คนพิการ

สมุดบันทึก
การดูแลรักษา

สิ่งของสำหรับผูสูงอายุ

สิ่งของสำหรับผูพิการ

บัตรประจำตัวคนพิการ ID Card fpr PWD
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ชื่อ  xxxxxxxxxxxx 

นามสกุล  xxxxxxxxxxxxxxxxxx

วัน-เดือน-ป เกิด  xx-xx-xx 

ประเภทความพิการ  xxxxxxxxxxxx

ที่อยู  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

วันออกบัตร วันหมดอายุ
xx-xx-xx xx-xx-xx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   xxxxxxxxxxxxxxxxxx สมุดบันทึก

การดูแลรักษา

ประจำตัว

อาหารเสริม

สมุดบันทึก

การฉีดวัคซีน

อาหารเสริม

ขวดนมนมผง

ผาออม

ของเลนสมุดบันทึก
การฉีดวัคซีน

สิ่งของสำหรับเด็กทารก

 1. ในกรณีที่ไมมีมีดอเนกประสงค สามารถแทนไดดวยกรรไกรและมีดทั่วไป
 2. ถุงพลาสติก มีหลายประโยชน เชน เปนที่ใสของ, ที่ใสอาหารและน้ำ, 
     ถุงมือ, ที่กันฝน เปนตน 
 3. เชือก ควรมีความยาวอยางนอย 7 เมตร และมีความแข็งแรงพอที่จะ
     รับน้ำหนักคนไดอยางนอย 1 คน สำหรับกรณีเชน ใชแทนบันไดฉุกเฉิน
 4. เทปกาวสะทอนแสง สำหรับใชติดสิ่งของ รวมถึงยังสามารถใชเปน
     ที่เขียนขอความและทำเปนสัญลักษณตางๆในความมืด
 5. ผาเช็ดตัว สามารถนำมาทำเปนผาพันแผล, ผากรองน้ำ, เชือก,
     ธงขอความชวยเหลือ, หนากากอนามัย, ชุดชั้นใน หรือเมื่อชุบน้ำ
     ก็สามารถใชเปนที่ปองกันเปลวและควันไฟได
 6. สมุดบันทึกขอมูลสวนตัวที่สำคัญ และใชจดบันทึกเพิ่มเติมได
 7. สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจสวนตัวที่จะชวยสรางขวัญและกำลังใจ
     ใหสามารถผานพนวิกฤติในยามภัยพิบัติไปไดดวยดี เชน ภาพครอบครัว
 8. ขันน้ำโลหะ สามารถใชแทนหมอตมน้ำหรือกระทะทำอาหารได
 9. กระจกพกพา ชวยสะทอนใหเห็นภาพในมุมที่อาจมีอันตราย หรือภาพ
     มุมกระทบในชองที่เล็กเกินกวาศีรษะจะเอื้อมเขาไปได รวมถึงใชเปน 
     เครื่องมือสงสัญญาณสะทอนแสงจากดวงอาทิตย
10. หนังสือพิมพ สามารถนำมาใชหมเพื่อกันหนาว, นำมาพับเปนจาน,
      ใชเปนเชื้อเพลิง หรือ นำมามวนทำเปนเฝอกฉุกเฉินได  
11. พลาสติกหออาหาร สามารถนำมาปูทับจานขาวเพื่อประหยัดน้ำลางจาน,
      หรือใชพันตัวรวมกับหนังสือพิมพสรางความอบอุนใหแกรางกาย 
      รวมถึงใชแทนผาพันแผลในยามฉุกเฉินได   
12. ผาขาวบาง สามารถใชผูกสายสะดือเด็ก เพื่อปองกันเลือดทารกกลับเขาสู
      ตัวเด็กในกรณีคลอดฉุกเฉิน 

หมายเหตุ

กุญแจบาน,รถ

บัตรประจำตัวประชาชน

ที่อยู xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx

ชื่อ xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

เลขประจำตัว xxxxxxxxxxxxxxxxx

เกิดวันที่ xx xxxxx xxxx
Birth Date xx xxxxx xxxx

บัตรประชาชน

ใบอนุญาตขับรถ Driving License

ใบขับขี่

บัตรประกันสุขภาพ

ที่อยู xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx

ชื่อ xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

เกิดวันที่ xx xxxxx xxxx
Birth Date xx xxxxx xxxx

เลขประจำตัวประชาชน xx xxxxx xxxx

เลขที่บัตร xx xxxxx xxxx

บัตรประกัน
สุขภาพ

ประเทศไทย
หนังสือเดินทาง

THAILAND
passport

หนังสือเดินทาง

สำเนาทะเบียนบาน

กรมปกครอง                  กระทรวงมหาดไทย

ทะเบียนบาน

สมุดคูฝากเงิน

สมุดเงินฝาก

มือถือ แวนสายตา

500

เงินสด

เอกสาร, หลักฐาน และสิ่งสำคัญในชีวิตสิ่งของมีคา2

สมุดบันทึก

สมุดบันทึก

สวนตัว

(6)

(ควรถายเอกสารสิ่งสำคัญเหลานี้ เก็บเปนสำเนาไวในกระเปา
ใหพรอมอยูเสมอ)

สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ (7)

จาน ชอนสอมอาหารแหง
พรอมรับประทาน

ชุดชั้นใน

พลาสติก
หออาหาร

ขันโลหะ

สบู แปรงสีฟน กระจกพกพา

เข็มกลัด

อุปกรณกันฝน

หนังสือพิมพ ถานสำรอง ที่ชารตมือถือ

สิ่งของจำเปน3 ของใชในชีวิตประจำวันเพื่อการดำรงชีวิต

(8)

(10)

(9)

(11)

ยาสีฟน

ขนมปงกรอบ ไฟฉาย+ถานน้ำดื่ม (3 ลิตร/วัน) นกหวีด

วิทยุ (ใสถาน) เทียนไข ไฟแช็ค ไมขีดไฟมีดอเนกประสงค

กระดาษชำระ ถุงมือ (ผาหนา) ถุงพลาสติก ปากกาเมจิก

แหนบ

พลาสเตอรยา

ยาฆาเชื้อ

กระเปาพยาบาล

ผาพันแผล

หนากาก

สำลี ผาก็อต

ชุดปฐมพยาบาล

สิ่งของยามฉุกเฉิน1

2

สิ่งของที่ควรตองมีอันดับแรก เพื่อการรักษาตัวรอดจากภัยพิบัติ

(1)

(2)

สะทอนแสง

เสื้อผา 2 ชุดยาประจำตัว

ผาหม ผาเช็ดตัว

เชือก เทปกาว(3)

(4)

(5)

มา
ตร
วัด
น้ำ

ขอความชวยเหลือ

มีเด็กจมน้ำ!!

ติดตามขาวสารอยางใกลชิด 
และปฏิบัติตามคำแนะนำ

หาม ขับรถฝากระแสน้ำทวมและ
ถาน้ำขึ ้นสูงรอบๆรถ ใหรีบออกจากรถ 

อยา เสี ่ยงชวยผูอื ่นหากอุปกรณไมพรอม 
เพราะอาจไมรอดทั้งคู 

สับคัตเอาทไฟลงกอนออกจากบาน 
แลวรีบอพยพขึ้นที่สูง โดยหลีกเลี ่ยง
แนวธารน้ำ ชองระบายน้ำ

สวมเสื ้อชูชีพเสมอ หาม เดินฝากระแสน้ำ 
ใชไมปกดินคลำทางเพื่อสังเกตวา
ดินตื้นลึกแคไหน

โทรแจง 1669 หากพบผูบาดเจ็บ 

ภัยจากน้ำทวมภัยจากน้ำทวม

ติดตามขาวสาร และ เชื ่อฟง
ประกาศจากเจ าหนาที ่

ห าม ลงเล นน้ำหร ือพายเร ือเข าใกล
สายไฟ และระวังอันตรายจากสัตวมีพิษ 
และเชื ้อโรคที่มากับน้ำ 

หากเดินลุยน้ำ หลังจากเขาบานแลวควรรีบ
ลางเท าทำความสะอาดแลวเช ็ดใหแหง 
หากเทามีบาดแผล ควรชะลางดวยน้ำยาฆาเชื้อ 
ปองกันโรคน้ำกัดเทา

สับคัตเอาทไฟกอนออกจากบาน แลวอพยพ
จากพื้นที่น้ำทวมสูงทันที อยา หวงทรัพยสิน 
ใหหวงชีวิตตนและคนรอบขางกอน

โทรแจงสายดวน 1669 หากพบผูถูกไฟดูด 
และปฐมพยาบาลตามคำแนะนำ หากหยุด
หายใจใหร ีบป มหัวใจ

นำถุงพลาสติก ใสทรายหรือดิน
อุดที่คอหานและทอน้ำทิ้ง เพื ่อปองกัน
น้ำทวมดันเขามาทางโถสวม

คูมือการเตรียมความพรอมปองกันอุทกภัย
หมู 3 บานใหมพัฒนา ตำบลทาหลวง อำเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สรางความรู ส ู ช ุมชน ใหความรู เกี ่ยวกับ
ภัยพิบัติชนิดตางๆ วิธีปฏิบัติ และวิธีปองกัน
เพื่อลดความเสี ่ยง เชน ไมตัดไมทำลายปา 
การปฐมพยาบาลเบื้องตน

หมั่นเตรียมพรอม ซักซอมบอยๆทั้งใน
สวนของการอพยพ เตรียมรางกาย 
ที่อยู อาศัย และสัตวเลี ้ยง 

สำรองปจจัยสี่ จัดเปนชุด ใหหยิบฉวยงาย 
จัดเตรียมน้ำ อาหารแหง ยารักษาโรค 
และของใชที่จำเปนใสถุงกันน้ำโดยจัดทำเปนชุดๆ 
เก็บไวในที่ปลอดภัย และหยิบใชสะดวก 

สอดสอง ติดตาม ฟงขาวสาร
การแจงเตือนการเกิดภัยพิบัติ

การเตรียมพรอมรับมือกับภัยพิบัติ

หากเกิดเหตุการณฉุกเฉิน และมีการอพยพ 
ใหใชเสนทางในการเดินทางออกจากบาน
เพื่อความปลอดภัยไปตามเสนทางที่กำหนดไว
และใหไปรวมตัวกันที่อบต.ทาหลวง หรือ
จุดพักพิงชั ่วคราวสวนกลวยไม

สามารถติดตามสถานการณเฝาระวังน้ำ ไดจาก

• การประกาศเสียงตามสายจากองคการบริหารสวนตำบลทาหลวง 

• เขาเว็บไซต www.thaiwater.net > เลือกติดตามสถานการณน้ำ

  > ระดับน้ำในลำน้ำสำคัญ > ลุมน้ำปาสัก > สถานี อ.เมือง จ.สระบุรี  

 • ติดตามระดับน้ำจากปายประชาสัมพันธหนาวัดหัวหินที่บอกถึง  

  ระยะเวลาที่น้ำจะมาถึง ระดับน้ำจากประตูน้ำสระบุรี และ 

  ระดับเตือนภัยจากเสาวัดระดับวัดหัวหิน

• ติดตามและสังเกตระดับน้ำจากเสาวัดระดับหนาวัดหัวหิน

คนแก ผูปวยติดเตียง หญิงมีครรภ และ เด็ก 

ควรทำการอพยพมาที่จุดปลอดภัยเปนลำดับตน

สำหรับบานที่ไมตองการยายมายังศูนยพักพิงชั่วคราว 

ขอใหแจงความประสงคตอหัวหนาคุม เพื่อประสาน

งานดูแลความปลอดภัย

ขนยายสิ่งของขึ้นที่สูง 
การแจงเตือนภัย
หากน้ำขึ ้นสูงถึงระดับสีเหลือง - สีแดง 
ควรติดตามการแจงเตือนภัยจาก 

• ผู ใหญบาน จะแจงขาวประชาสัมพันธ
  เมื ่อเกิดภัยระดับเฝาระวังผานคณะ  
  กรรมการเฝาระวังและแจงเตือนภัย 
  และหัวหนาคุ มแตละคุม 

• หัวหนาคุ ม จะประชาสัมพันธแจงเตือน 
  การเกิดภัยในหมูบาน ในกรณีที ่เกิดภัย   
  ระดับวิกฤติ ใหประสานและแจงแก
  หัวหนาคุ มกรณีที ่ตองการความชวย 
  เหลือพิเศษตางๆ 

รู หรือไม ?  เสาวัดระดับเตือนภัยหนาวัดหัวหิน แบงเปน 3 สี  

วิกฤต!! อพยพ

บานพื้นที่เสี ่ยงมาก
ขนของขึ้นที่สูง
และเตรียมอพยพ

ปกติ

เฝาระวัง!

ปกติ

>

>

>

หัวหนาคุ มรายงานจำนวนประชาชนที่อพยพออกจากบาน 
พรอมรายงานใหผูใหญบานเพื่อใหทราบจำนวนที่แนนอน 

คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมูบาน 
ใหขอมูลประชาสัมพันธเกี ่ยวกับการเตรียมความพรอมปองกันภัย

วางแผนภายในครอบครัว กำหนดจุดนัดพบ 
รายชื่อและเบอรโทรของสมาชิกในครอบครัว 
เพื่อใชสื ่อสารเมื ่อจำเปน   

ภาพเบื้องหลังการจัดทำแผนที่ฉบับนี้ 
โดยความรวมมือจากสมาชิกในตำบลทาหลวง

โครงการลดความเสี่ยงตออุทกภัยในประเทศไทย (Program for Reduction of Vulnerability to Floods in Thailand) 
โดย ศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย (ADPC) ไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานความชวยเหลือดานภัยพิบัติใน
ตางประเทศขององคการเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID/OFDA) 
รวมสนับสนุนขอมูลและภาพประกอบโดย โครงการชุดความรูดานการเตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติ “รูแลวรอด!” 
(ภายใตโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับองคการอนามัยโลก)
รับผิดชอบโครงการโดย สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ  (สพฉ.) 
ออกแบบโดย เครือขายความคิดสรางสรรคเพื่อเตรียมพรอมรับมือและจัดการกับภัยพิบัติ - ดีไซน ฟอร ดีแซสเตอร (ดี ฟอร ดี)

การเดินทางของน้ำ
เขื่อนปาสักชลสิทธิ์

หวยมวกเหล็ก

คล
อง

ระพ
ีพัฒน

เขื่อนพระราม 6

หมู 3 หมู 2

แม
น้ำ

ลพ
บุร

ี

แม
น้ำ

เจา
พระย

า

ฝน

ฝน

แมน้ำปาสัก

น้ำเดินทางจากเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ - เขื่อนพระราม6 เฉลี่ยประมาณ 1 วัน

น้ำเดินทางจากจุดนี้ - เขื่อนพระราม6 เฉลี่ยประมาณ 6.5 ช.ม.
สถานีวัดระดับน้ำ อ.เมือง จ.สระบุรี

หวยมวกเหล็ก

ระยะเวลาในการเดินทางของน้ำจากเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ถึงเขื่อนพระราม 6 

โดยเฉลี่ยปริมาณน้ำจากเขื่อนพระราม 6 ใชระยะเวลาในการเดินทางเฉลี่ย 1 วัน                    

จึงจะเดินทางมาถึงเขื่อนพระราม 6 ทั้งนี้ระยะเวลาเดินทางของน้ำขึ้นอยูกับ  

หลายปจจัย ไดแก 

- ปริมาณฝนที่ตกที่บริเวณตนน้ำ 

- ปริมาณน้ำที่ปลอยจากเขื่อนปาสักฯ 

- ปริมาณน้ำจากหวยมวกเหล็ก 

ยกตัวอยางเชน เมื่อเกิดฝนตกหนักที่เหนือเขื่อนปาสักฯทำใหเขื่อนตองระบายน้ำมาก 

บวกกับปริมาณน้ำจากหวยมวกเหล็กอันเนื่องมาจากฝนตกหนักในหวยมวกเหล็ก 

ปริมาณน้ำก็จะรวมกันทำใหเกิดปริมาณน้ำมากในแมน้ำปาสัก 

และเดินทางจากเขื่อนปาสักฯมาถึงเขื่อนพระราม 6 อยางรวดเร็ว (นอยกวา 1 วัน)

ระดับน้ำเหนือเขื่อนพระราม 6 สูง มีผลตอสภาวะน้ำทวมบริเวณพื้นที่

หมู 2 และหมู 3 โดยระดับน้ำเหนือเขื่อนพระราม 6 ขึ้นอยูกับหลายปจจัย ไดแก 

1. ปริมาณน้ำในแมน้ำปาสักจากตนน้ำ (ติดตามไดจากสถานีวัดน้ำที่ อ.เมืองสระบุรี) 

2. ปริมาณน้ำจากคลองชัยนาท-ปาสัก (ผันน้ำจากแมน้ำเจาพระยาลงมาสูแมน้ำปาสัก)

3. ปริมาณน้ำที่ระบายผานคลองระพีพัฒน (ผันน้ำเพื่อการเกษตร)

4. ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากเขื่อนพระราม 6 

ดังนั้นถาอยากจะรูถึงระดับน้ำเหนือเขื่อนพระราม 6 เราสามารถติดตามไดจาก 

คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธประจำหมูบานเพื่อไถถามถึงสถานการณน้ำที่ตนน้ำ 

หรือติดตออบต.หรือกรมชลประทานในพื้นที่เพื่อถามถึงขอมูลไดโดยตรง
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