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อันตรายกลางแจ้ง
ส่วนใหญ่มีคนจานวนมาก ที่ชอบออกไปหากิจกรรมอะไรต่างที่สนุกร่ วมกับ
ครอบครัว คนรัก หรื อแม้แต่เพื่อน ซึ่งกิจกรรมยอดนิยมต่างเหล่านั้น ยกตัวอย่าง
เช่น การเข้าค่ายพักแรม การออกไปนัง่ ปิ คนิกตาม
สวนสาธารณะ เป็ นต้น
แม้วา่ กิจกรรมเหล่านี้จะสร้างความสนุกให้กบั ทุกคน แต่กอ็ าจมีอนั ตรายอีก
มากมายที่แฝงอยู่ ซึ่ง Life Beat ฉบับเดือนกรกฎาคมนี้ ก็จะนาทริ ปเล็ๆน้อยๆ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทากิจกรรมนอกบ้านมาแนะนาทุกคนกันคะ
ไปอ่านกันเลย<<<
•
•
•
•

การเข้าค่ายพักแรม
ทาอาหารปิ้ งย่างรับประทานนอกบ้าน
ความปลอดภัยทางน้ าสาหรับเด็กๆ
สนามเด็กเล่น

อย่าลืมนึกถึงความปลอดภัยขณะทีพ่ กั ร้ อน
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การตั้งเข้าค่ายพักแรมให้ปลอดภัย
การออกไปตั้งแคมป์ ตามสถานที่ต่างๆ ไม่วา่ กับครอบครัว เพื่อน หรื อคนรัก ถือเป็ นกิจกรรมที่สนุกอย่างนึง เพียงปฏิบตั ิ
ตามเคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยให้แน่ใจว่าการเข้าค่ายพักแรมของคุณจะปลอดภัย
ระวังอันตรายจากก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ถือเป็ นก๊าซที่ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี แต่ทาให้เจ็บป่ วยหรื อเสี ยชีวติ ได้
• หลีกเลี่ยงการใช้เตาแก๊ส และห้ามนาโคมไฟ ตระเกียง เครื่ องทาความร้อน เตาเผา
เป็ นต้น เข้าไปไว้ในเต็นท์พกั แรมหรื อที่พกั พิงอื่นๆเด็ดขาด

หลีกเลี่ยงสัตว์ ป่า
• หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้หรื อสัมผัสสัตว์ป่า
• จัดเก็บอาหารให้มิดชิด และห่างไกลจากการเข้าถึงสัตว์ป่า

หลีกเลี่ยงตัวเองจากการสัมผัสแสงแดด
• รังสี ยวู จี ากดวงอาทิตย์สามารถเข้าถึงคุณในวันที่หมอกเช่นเดียวกับวันที่สดใสและ
แดด
• อย่าลืมทาครี มกันแดด spf อย่างน้อย 15
• อย่าลืมสวมหมวกกันแดด แว่นตากันแดด หรื อร่ ม เมื่อต้องไปทากิจกรรมกลางแจ้ง
ตอนเที่ยง
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การตั้งเข้าค่ายพักแรมให้ปลอดภัย(ต่อ)
ป้ องกันแมลงและสัตว์ กัดต่ อย
• ยุงเห็บและแมลงอื่น ๆ ที่สามารถทาให้เกิดโรคบางชนิด ยุงสามารถ
ก่อให้เกิดไวรัสเวสต์ไนล์และเห็บสามารถก่อให้เกิดโรค
• ใช้สารไล่แมลงที่มีสาร DEET กับผิวสัมผัส และทาที่เสื้ อผ้าเพื่อป้ องกัน
ไม่ให้เห็บมาเกาะ
• ตรวจสอบเห็บทุกวัน ถ้าพบให้รีบกาจัดออกและสวมใส่เสื้ อผ้าสี อ่อน
เพื่อที่จะได้มองเห็นเห็บได้ชดั เจน.

เตรี ยมพร้ อมเสมอ
• เตรี ยมตัวให้พร้อมกับสิ่ งที่อาจเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิด
• ตรวจสอบรายงานสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยในการเข้าค่ายพักแรม
• นาชุดปฐมพยาบาลเข็มทิศหรื อ GPS, แผนที่, ไฟฉาย, ผ้าห่ม, แบตเตอรี่ ,
อาหาร, น้ า, เสื้ อผ้า, และยารักษาโรคไปด้วย

lyondellbasell.com

4

การรับประทานอาหารนอกบ้าน
ปิ คนิคและการจัดบาร์บีคิวเพื่อความสนุกสนานกลางแจ้งกับครอบครัวและเพื่อนๆ มีโอกาสเสี่ ยงที่
อาหารจะไม่สะอาด ก่อให้เกิดการเจ็บป่ วยหรื อโรคได้
แพ็คอาหารและขนส่ งอย่ างปลอดภัย
• เก็บอาหารไว้ ในที่เย็น. วางอาหารบนน้ าแข็งหรื อเจลแพ็คแช่แข็งให้เก็บไว้
ที่ 40 ° F (4 ° C) หรื อต่ากว่าเพื่อป้ องกันการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ย
เนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและอาหารทะเลอาจได้รับการบรรจุในขณะที่ยงั คงแช่แข็ง
เพื่อให้ความเย็นอยูไ่ ด้นาน

• จัดระเบียบในกล่ องแช่ แข็ง. แพ็คเครื่ องดื่มและอาหารที่เน่าเสี ยง่ายใน
ที่เย็นๆ หลีกเลี่ยงการเปิ ด / ปิ ดบ่อยๆพื่ออาหารที่เน่าเสี ยง่ายๆจะไม่ได้
สัมผัสกับอุณหภูมิของอากาศกลางแจ้ง

• จัดเก็บอาหารไม่ ให้ ปะปนกัน. จัดเก็บเนื้อสัตว์ต่างๆไม่ให้ปน
กับโค๊กหรื อน้ าผลไม้ เพราะอาจทาให้อาหารเน่าเสี ยได้
• ทาความสะอาดของก่ อนที่จะนาไปแช่ . ล้างเนื้อสัตว์ ผักสด
หรื อผลไม้ต่างๆด้วยน้ าเปล่าให้สะอาดก่อนนาเข้าไปเก็บ
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การรับประทานอาหารนอกบ้าน(ต่อ)
การเตรี ยมอาหารและทาอาหาร
• อาหารหมัก: อย่านาอาหารหมักดองมาประกอบอาหารที่กลางแจ้ง
• อย่ าใช้ จานซา้ ใส่ อาหาร: อย่านาจานที่ใส่อาหารก่อนปรุ งสุกไปส่อาหารที่
ปรุ งสุกแล้วต่อ เพราะเชื้อแบคทีเรี ยจากอาหารวสด อาจปนเปื้ อนกับอาหาร
ที่ปรุ งสุกใหม่.
• ปรุ งอาหารให้ สุกอย่ างทั่วถึง. ควรปรุ งอาหารให้สุกอย่างทัว่ ถึง.
• ทาอาหารทันที่หลังจากที่ “เจรี ยมส่ วนผสมเสร็จ.” ทาอาหารที่ตอ้ งปรุ งให้
เสร็จก่อนที่จะไปทาอาหารเกี่ยวกับย่าต่อ.

• รทาอาหารให้ ร้อนอยู่เสมอ. ทานอาหารที่ทาสุกใหม่ และรับประทาน
ขณะที่ยงั ร้อนอยู่

lyondellbasell.com

6

ปิ้ งยางให
่
้ปลอดภัย
ตามสถิติของ NFPA ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ในปี 2012 พบว่ามีผปู ้ ่ วยจานวนมากที่
รี บส่ งตัวเข้าห้องฉุกเฉิ น เพราะได้รับอุบตั ิเหตุจากเตาย่าง
• โพรเพนและเตาถ่านจะต้องนามาใช้นอกบ้าน.
• ตาแหน่งที่ยา่ งควรจัดวางให้ห่างจากริ มขอบทางเดือน พื้นลาด พื้น
เอียง ชายคาหลังคา เป็ นต้น
• จัดวางเตาให้ห่างจากมือเด็ก และสัตว์เลี้ยง
• วางเตาย่างให้ห่างจากสนามหญ้าพื้นที่เล่นและทางจราจรเดินเท้า

• สวมถุงมือกันความร้อนที่ยาวคลุมแขน เพื่อป้ องกันการสัมผัส
ความร้อนขณะที่ทาการพลิกอาหาร
• เก็บกวาด หรื อเช็ดไขมันต่างๆที่ออกมาจากอาหารให้เรี ยบร้อยเพื่อ
ป้ องกันติดไฟ
• ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ NFPA’s Fact sheet on home fires involving
grills
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ความปลอดภัยในน้ าสาหรับเด็กๆ
จากการเล่นน้ าในแม่น้ า ลาธารหรื อทะเลต่างๆ พบว่าในประเทศสหรัฐที่ผา่ นมา พบว่าเด็กอายุต้งั 1-4
ขวบ เกิดการสูญหาย บาดเจ็บ หรื อเสี ยชีวติ จากการลงเล่นน้ า
• อย่ าปล่ อยให้ เด็กๆคาดสายตา
– ใช้ นาฬิกาเตือน, ตั้งนาฬิกาเตือนทุก 15 นาที เพื่อไม่ให้คาดสายตาจากเด็กๆ หรื อลืมเด็กๆ
ได้
• สอนเด็กว่าอย่าออกไปเล่นไกล เกินระยะปลอดภัย อย่างเช่นในน้ าทะเล ไม่ควรไปไกลเกิน
ธงบอกเขตลึก-ตื้น
• สอนเด็กๆไม่ให้เล่นน้ าใกล้สิ่งกีดขวาง หรื อท่อระบายน้ า.
• เรี ยนรู้การช่วยชีวิตเบื้องต้น หรื อการทา CPR.
• ลงทะเบียนชื่อลุกๆของคุณก่อนลงไปว่ายน้ า swimming lessons.
• กั้นพื้นที่สระว่ายน้ าด้วยรั้วรอบขอบชิด
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ความปลอดภัยในสนามเด็กเลน
่
ประมาณ 200,000 คนต่อปี ของเด็กในสหรัฐอเมริ กาที่ตอ้ งเข้ารับการรักษาฉุกเฉิ นเพราะการบาดเจ็บ
ขณะเล่นที่สนามเด็กเล่น ปฏิบตั ิตามเคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยป้ องกันการบาดเจ็บของเด็กๆได้
• หลีกเลี่ยงไม่ ให้ เด้ กๆสวมใส่ สิ่งที่สามารถเกี่ยว หรื อรั ดเด็กๆได้ เช่น สร้อยคอ
เข็มขัด สายรัดต่างๆ เนื่องจากพบว่าสถิติที่ผา่ นมามีเด็กๆ เกิดอุบตั ิเหตุบีบรัดโดย
ไม่ได้ต้งั ใจ, 23 ราย รวมทั้งการเสี ยชีวิตที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 15 ปี ที่ผา่ นมา
• กฎระเบียบห้ ามเด้ กที่อายุตา่ กว่ า 4 ขวบ เล่ นในสนามเด็กเล่ น เพื่อเป็ นการ
ปลอดภัยควรกาหนดอายุเด้กที่สามารถเล่นสนามเด็กเล่นได้

• ตรวจสอบสนามเด็กเล่ นด้ วยตัวคุณเอง
• 79% ของผูบ้ าดเจ็บพบว่า อันตรายเกิดจาดพวกหิ น กรวดทายต่าง หรื อแม้แต่
เศษแก้วบนพื้น

• ตรวจสอบอุปกรณ์สาหรับช่องว่าง(ที่ศีรษะของเด็กจะได้รับการติด) พื้นผิว
ร้อน จุดที่คมและสลักเกลียวที่ยนื่ ออกมาตามช่องว่างหรื อด้านข้าง
• กระดานลื่นควรไม่ควรสูงเกิน 4 ฟุตสาหรับเด็กก่อนวัยเรี ยนและ 6 ฟุตสาหรับ
เด็กที่มีอายุมากกว่า นอกจากนี้ยงั ควรมีราวกันตกเพื่อป้ องกันไม่ให้ตก
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อันตรายกลางแจ้ ง
ดี
ตระหนัก
ความปลอดภัย
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