
 

เมือ่บตุรของทานเจบ็ปวยอยางกร
คูมือพยาบาลผูปวยฉุกเฉิน 

 

แผนกสงเสริมการแพทยฝายสวสัดิการสขุภาพ 

จังหวดันากาโนะ 
 



 

โทรศพัทใหคาํปรกึษาเมือ่เดก็มอีาการปวยฉกุเฉนิ

ทกุวนั เวลา 19:00 – 23:00 น.(ภาษาญีปุ่นเทานัน้) 
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http://www.qq.pref.nagano.lg.jpเวบไซตในคอมพิวเ


http://www.qq.pref.nagano.lg.jp/qq20/WP0104/RP010401BL.dog.jp/ 

เวบไซตโทรศพัทมื
ื

ใชเครืองอานบารโคตอานภาพสัญญาลัก
ษณดานซายน้ี 
หรือใชโทรศัพทมือถือเขาสูหนาเวบไซต

※เวบไซตเดยีวกบัหวัขอ 「หากทานกาํลงัคนหาสถานพยาบาล」 

※ ผูใชบรกิารตองรบัผดิชอบคาโทรศพัทเอง 
※ สามารถตรวจสอบขอมูลทีถ่ายทอดทางสถานีโทรทศันＮＨＫโซโก 

(ไมเสียคาใชจาย,ภาษาญีปุ่นเทานัน้) 

คูมือนี้บรรจุเนื้อหาขอมูลเกี่ยวกับ 
การปฐมพยาบาลอยางถูกตองเหมาะสมท่ีบาน, หนวยงานใหคําปรึกษา, 
ศูนยผูปวยเด็กฉุกเฉินระยะแรก และความรูเกี่ยวกับการใหการพยาบาลดูแล 
เม่ือบุตรหลานของทานเกิดอาการเจ็บปวยอยางกระทันหันในชวงวันหยุดและเว
ลากลางคนื  

กรุณาเก็บรักษาคูมือนี้ไวกับหนังสือคูมือสุขภาพแมและเด็ก 
และใชประกอบการรบัการตรวจรักษาอยางถูกวิธี เชน 

่

หากทานกาํลงัคนหาสถานพยาบาล 

นากาโนะโนะอิเรยีวโจโฮNET 

เสนอขอมูลทางอินเตอรเน็ตเกี่ยวกับสถานพยาบาลตางๆ 

หากทานกาํลงัคนหาสถานพยาบาลท่ีเปดบรกิารในชวงกลางคนืหรอืในวนัหยุด

นากาโนะโนะอิเรยีวโจโฮNET 

ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในวันหยุดและเวลากลางคนืทางอินเตอรเน็ต 

บรกิารใหคาํแนะนาํเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาลในวนัหยดุและชวงเวลากลางคนื 

ใหบริการแนะนําเก่ียวกับการักษาพยาบาลฉุกเฉินทางโทรศัพทตอบกลับอัตโนมัต ิ



การใหคําปรึกษาทางโทรศัพทเกี่ยวกับผูปวยเด็กฉุกเฉิน จ.นากาโนะ #8000  

เม่ือบุตรของทานไดรับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บปวยกระทันหันในเวลากลางคืน 

ผูปกครองหลายทานอาจต่ืนตระหนกทําอะไรไมถูกและตัดสินใจไมไดวาควรจะตองพาบุตร

ไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลหรือไม 

บริการน้ีเปนการใหคําแนะนําโดยพยาบาลที่มีประสบการณสูงเกี่ยว

กับวิธีปฐมพยาบาลเบื้องตนและชวยวิเคราะหถึงความจําเปนท่ีจะตอ

งไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาล 

 

ผูใหคาํปรกึษา     

ผูใหคําปรึกษาไดแกทีมพยาบาลท่ีมีประสบการณสูงในการใหคําปรึ

กษาทางดานการรักษาพยาบาลเด็กและทารก 

จากหนวยงานชวยเหลือแผนกกุมารเวชศาสตร 

 

เวลาใหคาํปรกึษา  

ทุกวัน เวลา 19:00 ~ 23:00 น. 

 

วิธกีารใชบรกิาร  

กรุณากดโทรศัพทเบอร [#8000] ไดเลยโดยไมตองกดรหัสเมือง 



※หมายเลขยอ  [#8000] สามารถโทรไดจากโทรศัพทแบบกดหรือโทรศัพทมือถือ 

※สําหรับโทรศัพทแบบอนาล็อกและโทรศัพทระบบIP กรุณาโทร [0263-34-8000] 

 

ขอควรจาํ  

 เน้ือหาขอมูลท่ีไดรับฟงทางโทรศัพทน้ันเปนเพียงคําแนะนํา ไมใชการ「วินิจฉัยโรค 

 บางคร้ัง โทรศัพทอาจมีผูใชจํานวนมากทําใหตอติดไดยาก 

 หากตอโทรศัพทติดแลว อยารอนรน 

กรุณาบอกอาการบุตรของทาน,อายุและขอมูลอ่ืนๆ ใหชัดเจน 



 
 

ซาคจุีอคิิเฮจทิสึยาคนัคิวเบียวชนิเรยีวเซ็นเตอร 
อ.ซาคุ 

โทรศัพท:0267-67-2295
จ.～ศ. (19:00～21:30) 

หยุด：วันหยุดราชการ・วันหยุดสิ้นปและข้ึนปใหม

อูเอดะชิโชนโิชคิควิควิเซ็นเตอร 
อ.อูเอดะ โทรศัพท:0268-21-2233

（จาํเปนตองโทรแจงกอนมารบัการตรวจ）

จ.～ส. (19:00～22:30) 

หยุด：วันหยุดราชการ・โอบง・หยุดสิ้นปข้ึนปใหม

ซวูะจิคโุชนิยาคันควิเบียวเซน็เตอร อ.ซูวะ 
โทรศัพท:0266-54-4699 ทุกวนั (19:00～21:00) 

อินะจโูอเบยีวอิง อ.อินะ 
โทรศัพท:0265-72-3121 ทุกวนั ( 0:00～24:00) 

อีดะชิควิจทิสยึาคังควิคันชนิเรยีวโช อ.อีดะ 
โทรศัพท:0265-23-3636 ทุกวนั (19:00～22:30) 

มัตสึโมโตชโิชนิคะ・ไนคะยาคันควิเบียวเซน็เตอรอ.มัตสึโม
โต โทรศัพท:0263-38-0622 ทุกวนั (19:00～23:00) 

อาสึมโินะชยิาคันควิเบียวเซน็เตอร อ.อาสึมิโ
นะ โทรศัพท:0263-73-6383

จ.～ส. (19:00～22:00) 

หยุด：วันหยุดราชการ・โอบง・หยุดสิ้นปข้ึนปใหม

คิตะแอลปสเฮจิทสยึาคันโชนคิะ・

ไนคะควิเบยีวเซ็นเตอร อ.โอมาจิ 
โทรศัพท:0261-26-6199

จ.～ส. (19:00～21:00) 

หยุด：วันหยุดราชการ・โอบง・หยุดสิ้นปข้ึนปใหม

นากาโนะชิมนิเบียวองิ・อิชะไคคิวเบยีวเซ็นเตอร 
โทรศัพท:026-295-1291

ทุกวนั (19:00～

6:00วันถัดไป) 

โคเซเรนชโินโนอิโซโกเบยีวอิง・

อิชะไคคิวเบียวเซ็นเตอร 

อ.นากาโ
นะ 

โทรศัพท:026-293-9914 ทุกวนั (19:00～

ศูนยผูปวยเดก็ฉุกเฉนิระยะแรก 
เปนศูนยที่ใหการรักษาพยาบาลผูปวยเด็กฉุกเฉินระยะแรกในชวงกลาง

คืน 
(การรักษาพยาบาลท่ีไมจําเปนตองผาตัดหรือรับตัวเขารกัษาในโรงพยาบา
ล) 



6:00วันถัดไป) 

โคเซเรนนากาโนะมตัสึชิโรโซโกเบยีวองิควิเบยีว
เซน็เตอร 

โทรศัพท:026-278-2031 
ทุ ก วั น  (19:00～

6:00วันถัดไป) 
         (ใหคําปรึกษาในภาษาญี่ปุนเทาน้ัน) 



 มไีข (38.0องศาขึน้ไป)  

 

 
มีอายุต่ํากวา3เดือน   เสียงรองไหแผวๆเหมือนไมมีแรง 

ลักษณะการเคลื่อนไหวผิดปรกต ิ  สีหนาเขียวคล้ํา 

ฝนรายเพราะพิษไข อาเจียรคร้ังแลวคร้ังเลา   

 
    

 
 
 

ไอรุนแรง   มีผดผื่นขึ้น 

ไมอยากอาหาร ไมราเริงแจมใส   

 

เกรด็ความรูในการใหการดแูล 

 หากไมมีอาการขางตนแข็งแรงดีและทานอาหารได 

สวนใหญใหพักผอนอยูที่บานเพียง2~3วันก็มักจะหายเปนปรกติ 

ควรระมัดระวังอยาใหขาดนํ้าและหม่ันสังเกตอาการ 

 เม่ือรูสึกหนาว ควรรักษารางกายใหอบอุนท้ังตัว 

 หากดื่มนํ้าไดนอนหลับ ไมจําเปนตองรีบใชยาลดไขในทันที 

กรณีทีจ่าํเปนตองไปรบัการตรวจรกัษาโดยดวน
หากมอีาการตรงกบัอาการเหลานีแ้ม

กรณีทีค่วรคอยสังเกตอาการและพามารบัการตรวจใ
นเวลาที่เปดใหการรกัษาพยาบาล 

※

ขอสงัเกตเพือ่รบัการตรวจ 



ควรลดอุณหภูมิในหองลงและเปดใหอากาศถายเทสะดวก 

ถามีเหง่ือออกควรเช็ดใหแหงหรือเปล่ียนเสื้อผา และควรสังเกตอาการ 

 หากเด็กไมตอตานการใชถุงนํ้าแข็งและอ่ืนๆ(เชนแผนเจลลดไข)ควรนํามาใชชว

ยลดไข 



                   
 
 
 
 

 

 ไอขึ้นมาอยางปจจุบันทันดวน (มีสิ่งแปลกปลอมในหลอดลม) 

 ไออยางทรมานจนนอนไมหลับ 

 สีหนาไมดีริมฝปากเปนสีมวง 

 หายใจแรงจนหอบ 

 มีเสียงดังเวลาหายใจท่ียาสูดพนใชไมไดผล 

เสมหะมีเลือดจํานวนมากปนอยู  

 
 
 

 
 
 

ขอสงัเกตเพือ่รบัการตรวจ 

※

้

กรณทีีค่วรคอยสงัเกตอาการและพามารบัการตรวจในเวลาทีเ่ปดใหการรักษาพยาบาล

กรณทีีจ่ําเปนตองไปรบัการตรวจรกัษาโดยดวน

 ไอ ・หายใจเสียงดัง
เสียงดังเซะเซะ

 หายใจมีเสียง(พีพี,เซเซ)แตไมถึงกับทําใหนอนไมหลับ 

อาเจียรจากการไอ, บางคร้ังตื่นเพราะไอ  

 
 
 

เกรด็ความรูในการใหการดูแล 

 

หากเด็กราเริงแข็งแรงดีทานอาหารไดและนอนหลับอยางปรกติ  



สวนใหญมักจะหายเองไดโดยธรรมชาติ  ไมตองรีบรอนควรคอยหม่ันสังเกตอาการ 

 สิ่งควรสังเกตเปนพิเศษคือจํานวนคร้ังการหายใจ, ลักษณะการหายใจ, สีหนา, 

อุณหภูมิของมือและเทาและสีเล็บ 

 เวลาท่ีไอขึ้นมาอยางปจจุบันทันดวนอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมเขาไปก็ได 

ควรตั้งสติใหดีแลวมองเขาไปในปาก 

 เวลาเกิดอาการไอ ควรจิบนํ้าทีละนอยหลายๆคร้ัง 

หากรูสึกจะอาเจียรเพราะไอควรหลีกเลี่ยงอาหารแข็งๆ 



 
คล่ืนไส ・อาเจียร 

 
 

มีไขสูง39℃ขึ้นไป   ปวดทองอยางรุนแรง 

 อาเจียรหลายตอหลายคร้ัง 

 คิดวาอาจจะเกิดจากอาหารเปนพิษ 

 รูสึกทองตึงๆถวงๆ 

 ไมกี่วันมาน้ีถูกตีที่หัวหรือทอง 

 อาเจียรเปนเลือดหรือเปนของเหลวสีเหลืองหรือเขียว 

 ไมถายปสสาวะเปนเวลานาน12ชั่วโมงขึ้นไป 

 อุณหภูมิรางกายต่ําจากการอาเจียร แลวไมกลับเปนปรกติ 

อุจจาระมีเลือดปน(อุจจาระมีลักษณะคลายแยมสตอเบอร่ี)  

 
 
 
 

กรณทีีค่วรคอยสงัเกตอาการและพามารบัการตรวจในเวลาทีเ่ปดใหการรักษาพยาบาล

กรณทีีจ่ําเปนตองไปรบัการตรวจรกัษาโดยดวน

ี ั  ี้  ี

※

ขอสงัเกตเพือ่รบัการตรวจ 



 อาเจียรมาตั้งแตวันกอน  ไมถายอุจจาระมาหลายวัน 

 

เกรด็ความรูในการใหการดูแล 

 เวลาท่ีมีอาเจียรรุนแรงไมควรใหทานอะไร 

จนเม่ือความรูสึกคลื่นไสเบาบางลงบางแลวจึงใหดื่มนํ้าทีละนอย 

 เม่ือมีอาการคลื่นไส ควรจับใหนอนคว่ําหรือนอนตะแคง 

 เม่ืออาเจียรออกมาแลวควรเช็ดออกและกลั้วปากใหสะอาด 

 ควรสังเกตจํานวนคร้ังที่อาเจียร, ปริมาณและลักษณะของอาเจียร 

และสภาพของการอาเจียร 

※อาการอาเจียรท่ีมีไขสูงและปวดหัวควบคูมาดวย 

อาจจะเปนอาการของโรคเยื่อหุมสมองอักเสบก็เปนได จึงควรระมัดระวังเปนพิเศษ 



 

 

 
 

 เม่ือกดทองแลวเจ็บปวดรุนแรงมาก และทองแข็ง 

 อาเจียรหลายคร้ัง 

 ปวดทองมากจนนอนไมหลับ 

 สีหนาไมดี 

 คิดวาอาจจะถูกทุบหรือตีที่ทอง 

อุจจาระเปนเลือด  

 
 

เกร็ดความรูในการใหการดูแล 

 ปลดเสื้อผาทีส่วมใสใหหลวม 

 หากเปนเด็กผูชายใหสังเกตดูวาถุงอัณฑะบวมแดงหรือไม 

(หากบวมใหรีบพาไปรับการตรวจ) 

 มีหลายกรณีที่ไมทันคิดวาเกิดจากทองผูก 

หากอุจจาระอยูในสภาพติดคางใหนวดทองเพื่อกระตุนการขับถายอุจจาระ(หรือลองใ

ชการสวนทวาร) 

 ไสติ่งอักเสบในทารก(หรือที่เรียกวาโมโจว)น้ันไมคอยเกิดขึ้นบอยนัก 

ปวดทอง 

หากมอีาการตรงกบัอาการเหลา

กรณทีีจ่ําเปนตองไปรบัการตรวจรกัษาโดยดวน

※

ขอสงัเกตเพือ่รบัการตรวจ 



แตหากมีไขและมีอาการปวดทองอยางรุนแรง ควรพามารับการตรวจโดยดวน  

※ในกรณีของเด็กทารก ใหสังเกตดูหากมีสีหนาไมดี, 

รองไหอยางรุนแรงคร้ังแลวคร้ังเลา, อุจจาระมีเลือดปน  อาจจะเปนโรคลําไสกลืนกัน 

ซ่ึงตองรับการผาตัด ดังน้ันไมควรใหเด็กดื่มหรือทานอาหารใดๆ 

และนําอุจจาระมาเพื่อรับการตรวจรักษา  

※ในกรณีที่ทองถูกกระแทกอยางแรงทําใหปวดทองและอาเจียร 

อาจจําเปนตองรักษาดวยการผาตัด 

ดังน้ันจึงไมควรใหเด็กดื่มหรือทานอาหารใดและกรุณาพามารับการตวจรักษา 



   

 

 
 

 เม่ือมีอาการชักติดตอกันนาน 10 นาทีขึ้นไป 

 เม่ือมีไขคร้ังเดียวแตมีอาการชักเกิดขึ้นซํ้าแลวซํ้าเลา 

 เม่ืออาการชักขางซายขวาไมสมดุลยกัน 

 มีความเปนไปไดที่ศีรษะเด็กไดรับการกระทบกระเทือนภายในชวง24ชั่วโมง(ท่ีผานมา

) 

มีอาการชักที่ไมไดเกิดเพราะมีไข(อาการชักท่ีไมเก่ียวกับอาการไข)  

 
 
 

 

ขอสงัเกตเพือ่รบัการตรวจ 

※

้

กรณีทีจ่าํเปนตองเรยีกรถพยาบาล

กรณีทีจ่าํเปนตองไปรบัการตรวจรกัษาโดยดวน

อาการชัก

ชักเปนคร้ังแรก   รางกายสวนหน่ึงมีอาการกระตุก 

อาเจียร   มีอาการปวดหัวรวมดวย 

ยังไมไดสติกลับคืนมาแมวาอาการชักจะหยุดไปกวา20นาทีแลว  

 

เกร็ดความรูในการใหการดูแล 
ในขณะที่เกิดอาการชัก ไมควรตื่นตระหนกควรจัดใหเด็กนอนในสถานที่ที่ม่ันคง เชน 

บนพื้น  และปลดเสื้อผาใหหลวม หากรูสึกคลื่นไสอาเจียรควรจับหนาตะแคงขาง 

 



และจดเวลาที่เกิดอาการชักติดตอกันน้ันไว 

 อาการชักในเด็กสวนใหญเปนการชักเม่ือมีไข(อาการชักท่ีเกิดรวมกับไขสูง) 

ในกรณีน้ีสวนมากจะสงบลงไดภายในเวลา3นาทีดังน้ันจึงไมควรตื่นตระหนกคอยสังเ

กตและลองวัดไขด ู 

 เม่ือกําลังมีสติกลับคืนมา กรุณาอยาเขยาตัวหรือตะโกนเรียกเสียงดัง 

 การกัดลิ้นเน่ืองจากชักน้ันไมคอยเกิดขึ้นบอยนัก ดังน้ันกรุณาอยานําสิ่งของ เชน 

ผากอส, ตะเกียบ หรือน้ิวมือเขาไปในปากโดยเดด็ขาด 

  ควรสังเกตลักษณะการหายใจอยางใกลชิด 



  
 
 
 

มีรอยไหมหรือลวกขนาดใหญกวาฝามือผูใหญ  

 (ควรระวัง：

ในกรณีที่แผลไหมเปนถุงนํ้าหรือมีอาการอักเสบ) 

 
 
 

 เม่ือโดนลวกที่มือหรือหนา 

 ความเจ็บปวดไมลดนอยลง 

 มีถุงนํ้าพุพองเกิดขึ้น 

 มีสวน(ของรางกาย)ที่กลายเปนสีขาวและไมเจ็บ 

ไมมีถุงนํ้าพุพองแตแผลลวกไหมมีบริเวณกวาง  

 

เกร็ดความรูในการใหการดูแล 

 ทําใหแผลเย็นลงดวยนํ้าประปาโดยเร็วที่สุดเทาท่ีจะทําได 

ควรปลอยใหนํ้าประปาไหลผานจนกวาจะไมรูสึกเจ็บและรอนอีก 

ใชเวลาประมาณ10~15นาที  

 ในกรณีที่ใสเสื้อผาอยูแลวโดนไหมหรือลวก 

※

หากมอีาการตรงกบัอาการเหลานี้แมเ

กรณีทีจ่าํเปนตองไปรบัการตรวจรกัษาโดยดวน

กรณีทีจ่าํเปนตองเรยีกรถพยาบาล

ไฟไหม น้ํารอนลวก 

ขอสงัเกตเพือ่รบัการตรวจ 



ไมตองฝนถอดเสื้อผาออกใหลดความรอนท้ังๆที่ยังใสเสื้อผาอยูเชนน้ัน 

ควรระวังรักษาอุณหภูมิของรางกายไมใหลดตํ่าลงมาก 

 เม่ือทําใหแผลลวกไหมเยน็ลงแลว 

ควรรีบพาไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลในทันที 

 รางกายสวนท่ีถูกไหมน้ันไมควรทาอะไรเลย 

ใชผาขนหนูสะอาดๆคลุมไวเบาๆแลวพามารับการตรวจรักษา 

 สาเหตุของการถูกไฟไหมนํ้ารอนลวกมักเกิดจากเด็กปนขึ้นไปบนฝาอางอาบนํ้า, 

แหยมือเขาไปในเคร่ืองทําความรอน(สโตป), โดนนํ้ารอนในหมอ, 

ในถวยบะหม่ีสําเร็จรูป, ไอรอนของหมอหุงขาวไฟฟา, ไอรอนจากหมออบความดันสูง, 

ดอกไมไฟ เปนตน 

จึงควรใหความระมัดระวังสิ่งที่ทําใหเกิดอันตรายเหลาน้ีในชีวิตประจําวัน 



 
 

 

 

  
 

 เม่ือกลืนสิ่งแปลกปลอมเขาไปแลวไมหายใจหรือหมดสติ 

เม่ือกินสิ่งที่มีพิษเขาไป(นํ้ายาขัดขาว, ผงซักฟอก, นํ้ามันเบนซิน, กาซโซลีน, 

นํ้ามันกาด, ยายอมผม, ยาลางเล็บ, 

ยากันชื้น(แคลเซ่ียมออกไซด),ถานไฟฉายแบบกระดุม เปนตน) 

 

※

เม่ือมาที่โรงพยาบาลกรุณานําสิ่งแปลกปลอมชนิดเดียวกับท่ีกนิเข

าไป, 

ภาชนะบรรจุและเอกสารท่ีเขียนอธิบายสวนประกอบของสารน้ัน

มาดวย 

 
 
 

 กินยาของผูใหญเขาไป 

 ไอไมหยุด 

 หายใจลําบาก ・ สีหนาไมดี 

 กินบุหร่ีเขาไปมากกวา2ซม. หรือดื่มนํ้าที่แชไว 

กรณีทีจ่าํเปนตองเรยีกรถพยาบาล

กรณีทีจ่าํเปนตองไปรบัการตรวจรกั

กลืนสิง่แปลกปลอม 

กินส่ิงแปลกปลอมเขาไป

※

ขอสงัเกตเพือ่รบัการตรวจ 



 กลืมของมีคมเขาไป(เชนเข็ม, หมุดตดิผนัง เปนตน) 

 

เกร็ดความรูในการใหการดูแล 
 ควรรีบเอาของที่อยูในปากออกหรือทําใหอาเจียรออกมา 

※สิ่งที่เปนสารระเหย, กรดหรือดาง ไมใหอาเจียรออกมาโดยเด็ดขาด  

 ในกรณีที่กลืนบุหร่ีเขาไปไมถึง2ซม.แตไมมีอาการคลื่นไสหรืออาเจียร ให「ลางปาก」

ดวยนํ้าแลวคอยสังเกตอาการตอไป 

 ในกรณีที่กินหรือกลืนวัสดุทําดวยพลาสติก, เหรียญ,สบู, ยางลบ, สีเทียน, ลิปสติก 

เขาไป หากไมทําใหรูสึกวาหายใจลําบาก  

สิ่งแปลกปลอมเหลาน้ีจะออกมากับอุจจาระภายใน2วัน 

ดังน้ันกรุณาคอยสังเกตดอุูจจาระ 

(หากไมออกมาควรพามารับการตรวจที่โรงพยาบาล) 



 

     

เปนสายดวนท่ีใหขอมูลเฉพาะในยามที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินรายแรงจากสารพิษอยางกระทั

นหัน เชน เกิดจากสารเคมี (บหุร่ี, สารเคมีที่ใชในบาน เปนตน), เวชภัณฑ(ยารักษาโรค), 

พืชที่เปนพิษ เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 

ศูนยขอมลูสารพษิแหงประเทศญีปุ่น (ใหบรกิารสาธรณะชนทัว่ไป,ไมเสยีคาใชจาย) 

 

สายดวนโอซากา  (ทุกวนั：24ช่ัวโมง) 

072-727-2499 (ภาษาญี่ปุนเทาน้ัน) 

สายดวนซูคุบะ (ทุกวัน：9~21น.) 

029-852-9999  (ภาษาญี่ปุนเทาน้ัน) 

โทรศัพทใหขอมูลเก่ียวกับบุหรีโ่ดยเฉพาะ 

(ทุกวัน：24ช่ัวโมง) 

072-726-9922(เสนอขอมูลดวยเทปตอบกลับอัตโนมตัิใน

ภาษาญี่ปุนเทาน้ัน) 

ประเด็นสําคัญที่ตองแจงเม่ือโทรรับคําปรึกษา 

เด็กอายุกี่เดือน อุบัติเหตุเกิดขึ้นเม่ือไหร    กลืนอะไร 

สายดวนสารพิษ จูโดกุเฮียคุโทบัน 

ขอควรระวัง! 
ไมรับใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการกลืนกิน อาหารเปนพิษ, 

ิ ื้ ั   ป 



 กลืนเขาไปในปริมาณเทาไหร  ลักษณะอาการในปจจุบัน 
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