กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง
เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
ใช้อุปกรณ์นิรภัยถูกวิธี
...เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย’

’

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สารบัญ
1

10

21
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คนพร้อม - รถพร้อม

คนพร้อม - รถพร้อม - ศึกษาเส้นทาง...เดินทางปลอดภัย
การเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมขับรถ

2

การตรวจสอบรถให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

4

การศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย

6

การจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ประจำ�รถ

8

เลี่ยงพฤติกรรม เร็ว เมา โทร ง่วง...ลดเสี่ยงอุบั ติเหตุทางถนน
การป้องกันอุบัติเหตุจากการขับรถเร็ว

12

การป้องกันอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ

14

การป้องกันอุบัติเหตุจากการโทรแล้วขับ

16

การป้องกันอุบัติเหตุจากการง่วงแล้วขับ

18

ใช้อุปกรณ์นิรภัยถูกวิธี...ลดบาดเจ็บรุนแรง			
– เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
การคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี

22

การสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี

24

การใช้ที่นั่งนิรภัยอย่างถูกวิธี

26

ข้อควรปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งานของถุงลมนิรภัย

28

สถิติน่ารู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์นิรภัย

30

ศึกษาเส้นทาง...เดินทางปลอดภัย
ารเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมขับรถ
การตรวจสอบรถให้อยู ในสภาพใช้งาน
ได้อย่างปลอดภัย การศึกษาและเลือกใช้เส้นทาง
ที่ปลอดภัย รวมถึงการนำ�อุปกรณ์ฉุกเฉิน
ไว้ประจำ�รถ นับเป็นปัจจัยสำ�คัญที่เพิ่มความ
พร้อมในการขับรถ จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อความปลอดภัย
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะหลักปฏิบัติ ในการ
เตรียมพร้อมก่อนขับรถ ดังนี้

1

2
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมขับรถ
นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ  
ไม่อดนอนติดต่อกันหลายวัน
เพราะจะเกิดอาการง่วงนอน
สะสม หากขับรถ อาจง่วงหลับใน
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

8

l
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หากต้ อ งขั บ รถระยะทางไกล
ิ
มากกว่า 400 กโลเมตร
ควรมี

เพื่อนร่วมทาง เพื่อผลัดเปลี่ยน
กันขับรถ หรือหยุดพักรถทุก
2 ชั่วโมงหรือทุกระยะทาง 150
– 200 กิโลเมตร จะช่วยป้องกัน
อุบัติเหตุจากการหลับใน

2

หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำ�ให้
เกิ ด อาการง่ ว งนอน

โดยงดเว้นการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ไม่ทานยา
ที่มีฤทธิ์กดประสาท อาทิ  
ยาแก้แพ้ ยาลดน้ำ�มูก เพราะ
ทำ�ให้ประสิทธิภาพในการ
ขับรถลดลง

ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มี โรคประจำ�ตัว เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน
เป็นต้น ควรเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถเป็นพิเศษ
ไม่ควรขับรถตามลำ�พัง และนำ�ยาติดตัวไปด้วยเสมอ
หากอาการของโรคกำ�เริบ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการ
เกิดอันตราย

3

4
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การตรวจสอบรถให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
หมั่นตรวจสอบสภาพรถและสังเกตการทำ�งาน
ของอุปกรณ์ประจำ�รถ ดังนี้

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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สัญญาณไฟ มีแสงไฟส่องสว่าง

ทุกดวง หากหลอดไฟชำ�รุดควร
เปลี่ยนใหม่ พร้อมหมั่นทำ�ความ
สะอาดโคมแก้วครอบสัญญาณไฟ
จะช่วยให้แสงไฟส่องสว่างมากขึน
้

เครื่องยนต์ ตรวจสอบ

น้ำ�มันคลัตช์ น้ำ�มันเบรก
น้ำ�ในหม้อน้ำ�แบตเตอรี่
น้ำ�มันเกียร์ น้ำ�มันหล่อลื่น
ให้อยู่ในระดับที่กำ�หนด

ระบบเบรก หยุดรถ

ได้ในระยะที่ปลอดภัย
หากเหยียบเบรกแล้ว
มีเสียงดัง พวงมาลัยปัด
หรือรถไถลออกนอก
เส้นทาง ควรนำ�รถ
เข้ า ศู น ย์ บ ริ ก ารเพื่ อ
ตรวจสอบระบบเบรก

กรณีรถมีอาการผิดปกติ เช่น
เครื่องยนต์มีเสียงดัง  มีคราบ
น้ำ�มันใต้ท้องรถ  มีกลิ่นเหม็นไหม้
มีสัญลักษณ์เตือนบนหน้าปัดรถ
เป็นต้น ให้นำ�รถเข้าศูนย์บริการ
เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ประจำ�รถ

Car Service
ยางรถยนต์ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หน้ายางไม่บวม ไม่มีรอยปริ
ร่องยางลึก ดอกยางไม่สึกหรอ พร้อมเติมแรงดันลมยางตาม
ค่ามาตรฐานที่กำ�หนด จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึด
เกาะถนน และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากยางระเบิด

ปีละ

2
ครั้ง

ที่สำ�คัญ ผู้ขับขี่ควรนำ�รถเข้า
ศู น ย์ บ ริ ก ารเพื่ อ ตรวจสอบ
สภาพรถตามวงรอบการใช้งาน
และระยะทางที่กำ�หนด หากอุปกรณ์
ชำ�รุดให้เปลี่ยนใหม่ จะช่วย
ป้องกันอุบัติเหตุจากสภาพรถ
ไม่ปลอดภัย

5

6
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การศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย
ตรวจสอบข้อมูลสภาพเส้นทาง

จากแผนที่ เว็บไซด์ แอพพลิเคชั่น
แนะนำ�เส้นทาง ระบบนำ�ทางอัจฉริยะ  
(GPS Navigator) หรือสอบถาม
จากเจ้ า หน้ า ที่ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากความ
ไม่ชำ�นาญเส้นทาง

วางแผนและเลื อ กใช้ เ ส้ น ทางที่
ปลอดภัย หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ชำ�รุด
หรืออยู่ระหว่างการซ่อมแซม เพื่อลด
ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

l

“ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย”

เตรียมเส้นทางสำ�รอง

กรณี เ ส้ น ทางหลั ก มี
สภาพการจราจรติดขัด
เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ห รื อ อยู่
ระหว่างการก่อสร้าง จะได้
เดินทางถึงจุดหมายอย่าง
ปลอดภัย

เส้นทางลัดเลี่ยง จราจรหนาแน่น

เผื่อเวลาในการเดินทาง โดยเฉพาะ
เส้นทางที่ไม่คุ้นเคย หรือสภาพการจราจร
ติดขัด เพราะความเร่งรีบในการขับรถ
อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้

กรณีขับรถผ่านเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย ผู้ขับขี่
ควรเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถเป็น
พิเศษ ไม่ขับรถเร็ว หมั่นสังเกตป้ายบอกทาง
ป้ายจราจร พร้อมปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด
จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

7
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การจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ประจำ�รถ
ยางอะไหล่ แม่แรง ประแจ
ขันล้อ สำ�หรับเปลี่ยนยาง

กรณียางแตกหรือระเบิด
พร้อมเติมแรงดันลมยาง
อะไหล่ให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

l
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ถั ง ดั บ เพลิ ง เคมี ข นาดเล็ ก

ใช้สำ�หรับดับเพลิงไหม้รถที่ไม่
รุนแรง โดยติดตั้งไว้ในจุดที่
หยิบใช้งานสะดวก ไม่วางใต้
เบาะนั่งคนขับ เพราะอาจกลิ้ง
ไปติดใต้แป้นเบรกและคันเร่ง
ทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุได้

ค้อนทุบกระจก ใช้ทุบกระจก

ด้านข้างรถ เพื่อหนีออกจากรถ
กรณี ร ะบบล็ อ กขั ด ข้ อ ง
ระบบไฟฟ้าลัดวงจรจากเหตุ
เพลิงไหม้รถ หรือรถตกน้ำ�

สายพ่วงแบตเตอรี่ ใช้กรณี
แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ โดยต่อ
พ่ ว งกั บ ขั้ ว แบตเตอรี่ ข องรถ
คั น อื่ น ในลั ก ษณะขั้ ว บวกต่ อ
ขั้วบวกและขั้วลบต่อขั้วลบ
ชุดอุปกรณ์ลาก พ่วง จูง

อาทิ เชือก ลวดสลิง สำ�หรับ
ใช้ ล ากรถกรณี ร ถเสี ย หรื อ
ประสบอุบัติเหตุ โดยผูกไว้
กั บ ส่ ว นที่ แ ข็ ง แรงที่ สุ ด ของ
โครงสร้างรถ

นอกจากนี้ ผู้ขับขี่ควรนำ�ไฟฉาย
ป้ า ยสามเหลี่ ย มสะท้ อ นแสง
อุปกรณ์เติมลมแบบพกพา ที่ตัด
เข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย ติ ด รถไว้ เ สมอ
พร้อมศึกษาวิธี ใช้อุปกรณ์ฉุกเฉิน
รวมถึงตรวจสอบให้อยู่ ในสภาพ
พร้อมใช้งาน จะได้แก้ไขสถานการณ์
ได้ทันทีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

9
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เลีย่ งพฤติกรรม

. .

.

เร็ว เมา โทร ง่วง
...ลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน

บัติเหตุทางถนนมีสาเหตุหลัก
ี
จากพฤติกรรมเสยงของ
ผู้ขับขี่ ทั้งการขับรถเร็ว
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การใช้ โทรศัพท์ขณะขับรถ และ
การง่วงหลับใน จึงเพิ่มความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะ
รุนแรง เพื่อความปลอดภัย กระทรวง
มหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควร
ปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจาก
พฤติกรรมเสี่ยง เร็ว เมา โทร
ง่วงแล้วขับ ดังนี้

11
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l

“ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย”

ใช้ ค วามเร็ ว ในการขั บ รถ
ให้ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์

ไม่ขับรถเร็ว

ทั้งสภาพเส้นทาง สภาพอากาศ
สภาพการจราจร และทัศนวิสัย
ในการมองเห็นเส้นทาง เพื่อให้
สามารถหยุดรถได้ทันเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน

ลดความเร็วให้ตำ�กว่าปกติ
ี
เมื่อขับรถผ่านเส้นทางเสยง
อุบัติเหตุ อาทิ เขตชุมชน บริเวณ

เขตโรงเรียน
SCHOOL ZONE

โรงเรียน ทางโค้ง ทางลาดชัน
ถนนที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซม

ปัจจัยเสี่ ยง

ใช้ ค วามเร็ ว ให้ อ ยู่ ร ะดั บ ที่
สามารถควบคุมรถได้เมื่อขับ
ผ่านเส้นทางที่ทัศนวิสัยไม่ดี

การขับรถด้วยความเร็วสูง ทำ�ให้ผู้ขับขี่มีขอบเขตในการ
มองเห็นเส้นทางลดลง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จึงไม่สามารถ
ควบคุมรถได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากต้องใช้ระยะทางในการ
หยุดรถมากกว่าปกติ โดยเฉพาะหากเกิดอุบัติเหตุ แรงปะทะ
ณ จุดเกิดเหตุ จะเพิ่มขึ้นตามระดับความเร็ว ทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุ
ในลักษณะรุนแรง

50

ข้อควรปฏิบัติ

ไม่ขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่
กฎหมายกำ�หนด ปฏิบัติตาม

ป้ายจำ�กัดความเร็วบนเส้นทาง
อย่างเคร่งครัด เพราะเป็นการใช้
ความเร็วที่ปลอดภัย

น่ารู้

อาทิ ฝนตกหนัก หมอกลงจัด
ควันไฟปกคลุมเส้นทาง โดยใช้
ความเร็วให้สัมพันธ์กับระยะ
ในการมองเห็ น เส้ น ทางและ
ระยะทางที่ไฟหน้าส่องถึง

ผูข้ บั ขีค่ วรใช้ความเร็วในระดับคงทีแ่ ละสมำ�เสมอ ไม่ขับรถช้า
ในช่องทางขวา เว้นระยะห่างจากรถคันอื่นให้สัมพันธ์
กับความเร็วในการขับรถ หากเกิดเหตุฉุกเฉิน จะได้มี
ระยะทางในการหยุดรถอย่างปลอดภัย

13
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ปัจจัยเสี่ ยง

l

“ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย”

ี่ ดื่มขับรถแทน
ควรให้เพื่อนทไม่
ใช้ บ ริ ก ารรถแท็ ก ซี่ ห รื อ รถ
โดยสารสาธารณะ กรณีไม่มเี พือ่ น
ร่วมทาง ควรรอจนสร่างเมา
จึงค่อยขับรถไปต่อ

ตอ

8

เพิ่มความระมัดระวังในการขับรถ
ช่วงเวลากลางคืน โดยเฉพาะ

หลังเที่ยงคืนไปแล้ว เพราะกว่า
1 ใน 10 ของผู้ขับรถมักเมาแล้วขับ
และมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่
ปลอดภัย จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุ

บสนองช้า

เท่า

ปกติ
กวา่

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีฤทธิ์กดประสาท
ทำ�ให้ความสามารถในการขับรถลดลง
การคาดคะเนและการกะระยะห่างจาก
รถคันอื่นผิดพลาด รวมถึงมีปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
ช้ากว่าปกติ 8 เท่า จึงไม่สามารถแก้ไข
เหตุฉุกเฉินเฉพาะหน้าได้อย่างปลอดภัย
ตลอดจนมีพฤติกรรมการขับขี ในลักษณะ
ที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ห้ า มขั บ รถอย่ า งเด็ ด ขาด

เมาไม่ขับ

ปฏิกิริยา

14

ข้อควรปฏิบัติ

ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งช่วงก่อน
และขณะขับรถ เพราะทำ�ให้ประสิทธิภาพ

ในการขับรถลดลง ไม่สามารถแก้ไขเหตุ
ฉุกเฉินเฉพาะหน้าได้อย่างปลอดภัย

น่ารู้

ผู้ ขั บ ขี่ ที่ มี อ าการเมาจะมี พ ฤติ ก รรมการขั บ ขี่ ที่ ไ ม่
ปลอดภัย เช่น ขับรถคร่อมช่องทาง เปลี่ยนช่องทาง
ไปมา ขับรถย้อนศร เฉี่ยวชนวัตถุริมข้างทาง และขับรถ
ฝ่าสัญญาณไฟจราจร เป็นต้น เพื่อความปลอดภัย
ควรลดความเร็วและเว้นระยะห่างจากรถคันดังกล่าว
ให้มากขึ้น จะช่วยป้องกัน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

15
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โทรไม่ขับ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

l

“ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย”

ใช้อุปกรณ์เสริมในการสนทนาทาง
โทรศัพท์ เช่น แฮนด์ฟรี บลูทูธ หรือ

เปิดใช้ลำ�โพง เป็นต้น แต่ไม่ควรคุย
โทรศัพท์เป็นเวลานาน เพราะส่งผลต่อ
สมาธิในการขับรถ

กรณี ไ ม่ มี อุ ป กรณ์ เ สริ ม ในการ
สนทนาทางโทรศัพท์ ควรให้เพื่อน

ทีร่ ว่ มเดินทางไปด้วยรับโทรศัพท์แทน  
หรือจอดรถคุยโทรศัพท์ในบริเวณ
ที่ปลอดภัย

ปัจจัยเสี่ ยง

การใช้ โทรศัพท์ขณะขับรถ ทำ�ให้ผู้ขับขี่มีปฏิกิริยาตอบสนอง
ต่อเหตุฉุกเฉินและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าช้ากว่าปกติ 0.5 วินาที
ิ
แม้จะใช้อุปกรณ์เสริมก็ส่งผลต่อสมาธในการขั
บรถ
ไม่สามารถจดจำ�รายละเอียดเส้นทาง ป้ายจราจร และป้าย
บอกทางได้ จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ข้อควรปฏิบัติ

หลีกเลี่ยงการใช้ โทรศัพท์ ในขณะ
ขับรถ แม้จะจอดรถติดสัญญาณไฟ

หรือการจราจรติดขัด เพราะจะเหลือ
มือจับพวงมาลัยเพียงข้างเดียว และต้อง
ละสายตาจากเส้นทาง จึงส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการขับรถ

ตั้ ง ข้ อ มู ล จุ ด หมายการเดิ น ทาง
ของระบบนำ�ทางอัจฉริยะ (GPS)
ก่อนขับรถ เพื่อป้องกันการละสายตา
จากเส้นทาง ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
น่ารู้

ผู้ ขั บ ขี่ ไ ม่ ค วรคุ ย โทรศั พ ท์ ข ณะขั บ รถ
เมื่อเริ่มสนทนาควรแจ้งให้คู่สนทนาทราบ
ว่ากำ�ลังขับรถ และคุยเฉพาะประเด็นสำ�คัญ
หลีกเลี่ยงบทสนทนาที่ทำ�ให้อารมณ์เสีย
โศกเศร้า หรือหงุดหงิด รวมถึงเรื่องที่ต้อง
วิเคราะห์และตัดสินใจ เพราะสงผลต่อ
ิ
สมาธในการขั
บรถ จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุ
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

l

“ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย”

ง่วงไม่ขับ
ไม่ทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาท เพราะทำ�ให้ประสิทธิภาพในการ

ขับรถลดลง ควรทานยาเมื่อเดินทางถึงจุดหมายแล้ว หรือปรับเวลา
ทานยาเป็นช่วงก่อนนอน ร่างกายจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่

หลีกเลี่ยงการขับรถทางไกล
ในเวลากลางคืน เพราะเป็นช่วง

ปัจจัยเสี่ ยง

ผู้ขับขี่ที่หลับในจะมีอาการเสมือนคน
ิิิ
หมดสติชั่วขณะ จึงมีปฏกรยาตอบสนอง
ต่อเหตุฉุกเฉินช้าลง ส่วนใหญ่มักเกิด
อุบัติเ หตุในลักษณะที่ผู้ขับขี่ ไม่ ได้
ิ ดขวาง
เหยียบเบรก และพุ่งชนสงกี
อย่างรุนแรงโดยไม่มีคู่กรณี
ข้อควรปฏิบัติ

นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย

วันละ 7 – 8 ชั่วโมง ไม่อดนอนติดต่อกัน
หลายวัน เพราะจะเกิดอาการง่วงนอน
สะสมและหลับในขณะขับรถ

7-8
ชั่วโมง

ที่ร่างกายต้องพักผ่อน ทำ�ให้
เกิดอาการง่วงนอนได้

ไม่ขับรถติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรหยุดพักรถ

ทุกๆ 2 ชั่วโมง หรือทุกระยะทาง 150 – 200
กิโลเมตร ในบริเวณที่ปลอดภัย อาทิ ที่พักรถ
ริมทาง สถานีบริการน้ำ�มัน
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กรณีขับรถในระยะทางไกล ควรมีเพื่อน

ร่วมทางผลัดเปลี่ยนกันขับรถ หรือชวน
พูดคุยขณะขับรถ จะช่วยป้องกันการ
หลับใน

ไม่ฝืนขับรถเมื่อมีอาการง่วงนอน เพราะเสี่ยงต่อการหลับใน

ควรจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัย เพื่อปรับเปลี่ยนอิริยาบถ หรือ
พักหลับประมาณ 15 - 20 นาที จะช่วยคลายความอ่อนล้าที่ทำ�ให้
ง่วงหลับใน ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

น่ารู้

กรณีผู้ขับขี่มีอาการง่วงนอน
ให้เปิดเพลงดังๆ จังหวะเร็วๆ
เคี้ยวหมากฝรั่ง ดื่มเครื่องดื่ม
บำ�รุงกำ�ลังหรือคาเฟอีน ทานขนม
หรือของขบเคี้ยว เปิดกระจกรถ
ให้แรงลมปะทะใบหน้า จิกเล็บ
หรือหยิกตัวเองให้เจ็บ จะช่วย
ให้ ร่ า งกายตื่ น ตั ว ชั่ ว ขณะ
จากนั้นให้จอดรถพักในบริเวณ
ที่ปลอดภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

l

“ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย”

ใช้ อุปกรณ์นิรภัยถูกวิธี

ลดบาดเจ็บรุนแรง – เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ปกรณ์นิรภัยถือเป็นสิ่งสำ�คัญที่ช่วยเพิ่ม
ความปลอดภัยในการเดินทาง โดยเฉพาะ
เมื่อประสบอุบัติเหตุทางถนน จะช่วย
ปกป้องผู้ขับขีแ่ ละผู้ โดยสารไม ให้ได้รบั บาดเจ็บ
รุนแรง จึงช่วยลดอัตราการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ
เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะ
การใช้อุปกรณ์นิรภัยอย่างถูกวิธี ดังนี้
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เข็มขัดนิรภัย
เป็นส่วนประกอบสำ�คัญของรถที่ช่วยฉุดรั้ง
ผู้ประสบเหตุมิ ให้กระแทกกับอุปกรณ์ต่างๆ
หรือผู้ โดยสารคนอื่นภายในรถ รวมถึงช่วย
ป้องกันการกระเด็นออกนอกรถ จึงช่วยลด
การบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
การคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี
บุคคลทั่วไป

คาดเข็มขัดนิรภัยแนบชิดลำ�ตัว พาดผ่าน
สะโพกและหัวไหล่ พร้อมปรับระดับความตึงให้
กระชับ สายไม่พลิกและบิดงอ จะช่วยให้เข็มขัด
นิรภัยทำ�งานได้เต็มประสิทธิภาพ
สตรีมีครรภ์

ี ก่อให้เกิด
คาดเข็มขัดนิรภัยในตำ�แหน่งทไม่
อันตรายต่อทารกในครรภ์ โดยแนวทะแยง

พาดผ่านร่องอกลงไปตามแนวโค้งของท้อง ไม่คาด
ทับบริเวณหน้าท้อง แนวนอนอยู่บริเวณใต้ท้อง
เหนือต้นขา และกระดูกเชิงกราน พร้อมใช้
หมอนใบเล็กหรือผ้าขนหนูรองบริเวณหน้าท้อง
ส่วนล่างแล้วจึงคาดเข็มขัดนิรภัยทับ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

l

“ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย”

เด็ก

เด็กสามารถคาดเข็มขัดนิรภัยได้เมื่อมีรูปร่าง
และความสูงใกล้เคียงผู้ ใหญ่ โดยเด็กสามารถ

นั่งตัวตรง ห้อยขากับเบาะรถ และหลังพิงพนัก
ได้ถนัด

ไม่ ใช้เข็มขัดนิรภัยเส้นเดียวกันคาดผู้ ใหญ่
กับเด็กหรือเด็กสองคนไว้ด้วยกัน เพราะหาก
ประสบอุบัติเหตุ เข็มขัด
นิรภัยจะไม่สามารถปกป้อง
อันตราย ส่งผลให้ได้รับ
บาดเจ็บรุนแรงมากขึ้น

ข้อควรระวัง

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยพาดชิดลำ�คอ
ไม่คาดใต้วงแขน เพราะหากประสบ
อุบัติเหตุ เข็มขัดนิรภัยจะไม่สามารถ
เหนี่ยวรั้งลำ�ตัวผู้ประสบเหตุ ทำ�ให้
ได้
รับอันตรายมากขึ้น
				
ไม่ควรให้เด็กเล็กคาดเข็มขัดนิรภัย
เพราะเมื่อประสบอุบัติเหตุ แรงรัด
ของเข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย จะทำ � ให้ เ กิ ด แรง
กระแทกและกระตุกอย่างรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลให้เด็กได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต
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หมวกนิรภัย

เลือกใช้หมวกนิรภัยแบบเต็มใบที่มีขนาด
พอดีกับศีรษะ มีเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม
หมวกมีน้ำ�หนักเบาและมีสีสันสดใส
การสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี
สวมหมวกในลักษณะตรง ไม่เอียงไปข้างใด
ข้างหนึ่ง คาดสายรัดคาง และปรับความตึง
ให้กระชับใต้คาง สายไม่บิดหรือหย่อน รวมถึง
กระชับเพียงพอที่หมวกนิรภัยจะไม่หลุดออก
จากศีรษะเมื่อประสบอุบัติเหตุ

“ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย”

ข้อควรรู้

ควรเปลี่ ย นหมวกนิ ร ภั ย
ทุกๆ 3 – 5 ปี หรือภายหลัง
หมวกนิ ร ภั ย กระแทกพื้ น
หรือของแข็งอย่างรุนแรง

เพราะวั ส ดุ จ ะเสื่ อ มสภาพ
และไม่ ส ามารถรองรั บ แรง
กระแทกได้เมื่อประสบอุบัติเหตุ

ปี

การเลือกใช้ หมวกนิรภัย

l

3–5

วัสดุภายในหมวกนิรภัยทำ�จาก
โฟม ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษสามารถ
ยืดหยุ่นได้ จึงช่วยดูดซับและ
กระจายแรงกระแทกมิ ให้ส่งไป
ยังสมอง ขณะที่วัสดุภายนอก
มีความแข็งแรง จึงช่วยปกป้อง
ิ กระแทกกับพื้นถนน
ศีรษะมให้
โดยตรง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรใช้
ความเร็วไม่เกิน 60 กม./ชม.

เพราะเป็ น ระดั บ ความเร็ ว            
ที่ ห ม ว ก นิ ร ภั ย ส า ม า ร ถ
รองรับแรงกระแทกได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ

ไม่เก็บหมวกนิรภัยในบริเวณ
ที่มีอุณหภูมิสูง และใกล้แหล่ง
ความร้อน เพราะพลาสติก

และโฟมจะหมดอายุการใช้งาน
ส่ ง ผลให้ ไ ม่ ส ามารถรองรับแรง
กระแทกได้เมื่อประสบอุบัติเหตุ
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ทีนังนิรภัย (Car – seat)
เหมาะสำ�หรับเด็กเล็กที่ ไม่สามารถใช้เข็มขัด
นิรภัย เมื่อประสบอุบัติเหตุจะช่วยลดแรง
กระแทกและยึดเหนี่ยวเด็กไม่ ให้พุ่งกระแทก
แผงหน้าปัดรถ หรือกระเด็นออกนอกรถ
ประเภทที่นั่งนิรภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

l

“ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย”

การใช้ ที่นั่งนิรภัย
เลือกใช้ที่นั่งนิรภัยสำ�หรับเด็ก
ให้เหมาะสมกับวัย รูปร่าง
น้ำ�หนักและส่วนสูงของเด็ก
โดยใช้ เ ข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย ยึ ด ติ ด
ที่นั่งนิรภัยไว้บริเวณกึ่งกลาง
ของเบาะหลังรถ รวมถึงคาด
สายรัดที่นั่งนิรภัยให้กระชับ
ลำ�ตัวเด็ก

เปลเด็กอ่อน (Infant car bed) เหมาะสำ�หรับทารก

แรกเกิด โดยให้เด็กหันหน้าไปด้านหลังรถ เมื่อประสบ
อุบัติเหตุ จะช่วยป้องกันมิให้กระดูกต้นคอหัก

ที่นั่งเด็กชนิดนั่งหันไปทางด้านหลังรถ (Rear - facing
infant seat)  เหมาะสำ�หรับเด็กแรกเกิด – 1 ปี
โดยจัดวางที่นั่งไว้บริเวณเบาะหลังรถ จะช่วยรองรับคอ
และกระจายแรงกระแทกเมื่อประสบอุบัติเหตุ

ที่นั่งเด็กที่หันไปทางด้านหน้ารถ (Forward – facing
child seat) เหมาะสำ�หรับเด็กอายุ 1 – 5 ปี โดยติดตั้ง

ไว้บริเวณเบาะหลังรถ

ที่นั่งเสริม (Booster seat) เหมาะสำ�หรับเด็กอายุ
5 – 10 ปี จะช่วยให้เด็กสามารถคาดเข็มขัดนิรภัย
ได้พอดีกับลำ�ตัว

กรณีไม่มีที่นั่งนิรภัย

ควรให้เด็กนั่งบริเวณเบาะหลังรถค่อนไปด้านใดด้านหนึ่ง
ไม่ควรให้เด็กนั่งตักผู้ขับขี่และผู้ โดยสารด้านหน้ารถ
เพราะหากประสบอุบัติเ หตุเด็กจะได้รับแรงกระแทก
เพิ่มเป็น 2 เท่า พุ่งกระแทกแผงหน้าปัดรถ หรือ
กระเด็นออกนอกรถ อีกทั้ง
อาจถูกถุงลมนิรภัยอัดใส
ใบหน้ า และปิ ด กั้ น ทางเดิ น
หายใจ จึงเพิ่มความเสี่ยง
ต่อการเสียชีวิตได้

27

28

ใช้อุปกรณ์นิรภัยถูกวิธี...ลดบาดเจ็บรุนแรง - เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

ถุงลมนิรภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

l
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ข้อควรปฏิบัติเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิภาพในการทำ�งานของถุงลมนิรภัย

คาดเข็มขัดนิรภัยและนั่งใน
ตำ�แหน่งที่เหมาะสม ห่างจาก

1 ฟุต

แผงหน้าปัดรถ ซึ่งเป็นจุดติดตั้ง
ถุงลมนิรภัยอย่างน้อย 1 ฟุต

ไม่ ใ ห้ เ ด็ ก เล็ ก นั่ ง บริ เ วณเบาะ
หน้ารถหรือนั่งตักขณะขับรถ
เป็นอุปกรณ์ที่ทำ�งานเสริมประสิทธิภาพ
ของเข็มขัดนิรภัย โดยช่วยปกป้อง
ผู้ขับขี่และผู้ โดยสารที่นั่งบริเวณเบาะ
หน้ารถ เมื่อเกิดการชนอย่างรุนแรง
จากด้านหน้า ถุงลมนิรภัยจะพองตัว
ด้วยความรวดเร็ว จึงช่วยป้องกัน
ิ กระแทกกับ
ศีรษะ คอ หรือหน้าอกมให้
แผงหน้าปัดรถ พวงมาลัยหรืออุปกรณ์
ส่วนอื่นของรถโดยตรง จึงช่วยลด
การบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน

                      
= 2
เท่า
ไม่ ว างสิ่ ง ของบริ เ วณแผง
หน้าปัดรถ เพราะจะกีดขวาง

การทำ�งานของถุงลมนิรภัย
ทำ�ให้ผู้ประสบเหตุได้รับอันตราย
จากการถูกสิ่งของพุ่งกระแทก

เพราะเมื่ อ ประสบอุ บั ติ เ หตุ         
ถุ ง ลมนิ ร ภั ย จะพองตั ว อย่ า ง
รวดเร็ว ผนวกกับแรงกระแทก
ของน้ำ�หนักตัวคนขับที่เคลื่อนตัว
ไปตามความเร็ว ทำ�ให้เด็กได้รับ
แรงกระแทกเพิ่มเป็น 2 เท่า
จึงได้รับบาดเจ็บรุนแรงมากขึ้น
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถิติน่ารู้

l

“ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย”

69 %
ทารก

47 %
ลดการบาดเจ็บ

เด็กอายุ 1-4 ปี

34 %

ลดการเสียชีวิต

ลดการบาดเจ็บ

72 %

45 %
เด็กอายุมากกว่า 5 ปี

เสี่ยงเสียชีวิต

1.52 เท่า

การคาดเข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย
อย่างถูกวิธี ช่วยลดอัตรา
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ได้ร้อยละ 34 ขณะที่ผู้ไม่
คาดเข็มขัดนิรภัยเสี่ยงเสีย
ชีวิตมากกว่าผู้ที่คาดเข็มขัด
นิรภัย 1.52 เท่า

ลดการเสียชีวิต

39 %

การสวมหมวกนิรภัยที่ได้
มาตรฐานอย่ า งถู ก วิ ธี
ช่ ว ยลดการบาดเจ็ บ
ี่ ร ษะได้ ร้ อ ยละ
รุ น แรงทศี
72 และลดการเสียชีวิตได้
ร้อยละ 39

62 %

การใช้ที่นั่งนิรภัยที่เหมาะสม
กับรูปร่างเด็ก ช่วยลด
อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต ของ
ทารกได้ร้อยละ 69 เด็ก
อายุ 1 – 4 ปี ร้อยละ 47
เด็กอายุมากกว่า 5 ปี
ร้อยละ 45 รวมถึงลดการ
บาดเจ็บรุนแรงได้มากกว่า
ร้อยละ 50

ลดการบาดเจ็บ

80 %

การขับขี่และโดยสารรถ
ที่ติดตั้งถุงลมนิรภัย เมื่อ
ประสบอุ บั ติ เ หตุ จ ากการ
ชนด้านหน้า ช่วยลดอัตรา
การเสียชีวิตได้ร้อยละ 62
และหากคาดเข็มขัดนิรภัย
อย่างถูกวิธี ช่วยลดอัตรา
การเสี ย ชี วิ ต ได้ ม ากกว่ า
ร้อยละ 80
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หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
การเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง โดยเตรียมสภาพร่างกาย
ให้พร้อมขับรถ การตรวจสอบรถให้อยู่ ในสภาพใช้งาน
ได้อย่างปลอดภัย การศึกษาและเลือกใช้เส้นทางทีป่ ลอดภัย
รวมถึงการหลีกเลีย่ งพฤติกรรมเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ
เร็ว เมา โทร ง่วง...ไม่ขับ โดยเด็ดขาด ตลอดจนการใช้
อุปกรณ์นิรภัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่เดินทาง หากประสบ
อุบัติเหตุทางถนนจะช่วยลดการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิต
ทำ�ให้เดินทางถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัย

191

เหตุด่วนเหตุร้าย

1554

หน่วยกู้ชีพวชิรพยาบาล

1193

ตำ�รวจทางหลวง

1669

หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน

1784

สายด่วนนิรภัย

1356

ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม

1137

สายด่วน จส.100

1677

สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน

นิร

สายด่วน
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