
กลไกการตอบสนองภัยพบิัติ
ของสภากาชาดไทย

นางสาวสุกญัญา  ทรัพย์อุดมมัง่มี
พยาบาล 7

หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
รักษาการในต าแหน่งฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

ส านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพทิกัษ์สภากาชาดไทย



วตัถุประสงค์

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกีย่วกบันโยบายและ
ระบบการบริหารจัดการภยัพบิัติของสภากาชาดไทย



สภากาชาดไทย
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๑.  ยดึหลกัมนุษยธรรม และเมตตาธรรม ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีของ
ผู้ประสบภัย

๒.  มุ่งสร้างจิตส านึกของการป้องกนัภัยแก่ประชาชนในทุกวถิีทาง ด้วยถือว่า
เป็นมาตรการที่ดทีี่สุดในการจัดการภัยพบัิติ

๓. ภาวะปกติ หน่วยงานที่เกีย่วข้องต้องเตรียมความพร้อมรับภัยพบิัติตามแผนฯ  
ซ่ึงท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพเม่ือเกดิภัย  และต่อเน่ือง
ถึงระยะฟ้ืนฟู      ด้วยการประสานแผนและประสานการปฏิบัติ

๔.   ภาวะฉุกเฉิน ทุกหน่วยงานของสภากาชาดไทยให้ถือเป็นหน้าที่ต้อง
ปฏิบัตติามความรับผดิชอบซ่ึงก าหนดไว้ในแผนจัดการภัยพิบัติ
สภากาชาดไทย

นโยบายของสภากาชาดไทยในการจัดการภัยพบิัติ
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พระราชบัญญัติป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2550ก าหนให้
สภากาชาดไทยเป็นหน่วยร่วมปฏิบัติ หน้าที่ดังนี้

3. ให้การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยขณะเกดิเหตุ และหลงัเกดิเหตุด้วยบริการทาง
การแพทย์      ทั้งการรักษาพยาบาลและป้องกนัโรค   และสงเคราะห์เคร่ืองอุปโภค
บริโภค   ตลอดจนอุปกรณ์และบริการอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นของผู้ประสบภัย

1. จัดหา และเตรียมโลหิต ยา เวชภัณฑ์ วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนเคร่ือง
อุปโภคบริโภคเพ่ือใช้ในการบรรเทาทุกข์ การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

2. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภากาชาดไทย อาสากาชาด เหล่ากาชาดจังหวัด 
และประชาชนเพ่ือเตรียมพร้อมรับภัยพบัิต ิการปฐมพยาบาล และให้ความรู้เกีย่วกบั
การสาธารณสุข เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนได้เม่ือประสบภัย

4. ติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ   โดยผ่านคณะกรรมการกาชาด
ระหว่างประเทศหรือสหพนัธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงระหว่างประเทศ
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บทบาทหนา้ท่ีของสภากาชาดไทยในแผน ปภ.ปี 2558 (หนา้ 40)

หน่วยงาน บทบาทหน้าที่

(26) สภากาชาดไทย (26.1) จดัเตรียมโลหิต ยา เวชภณัฑ์ วสัดอุปุกรณต่างๆ ตลอดจนเคร่ือง
อปุโภค บริโภค เพ่ือใช้ในการบรรเทาทกุข์และสงเคราะห์ผู้ประสบภยั 
(26.2) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภากาชาดไทย อาสากาชาด เหลา่
กาชาดจงัหวดั และประชาชนเพ่ือเตรียมพร้อมรับสาธารณภยั รวมถึงให้
ความรู้เก่ียวกบั การปฐมพยาบาลและการสาธารณสขุเพ่ือให้สามารถ
ช่วยเหลือตนเองและผู้ อ่ืนได้ เมื่อประสบภยั 
(26.3) บรรเทาทกุข์ผู้ประสบภยัขณะเกิดเหตแุละหลงัเกิดเหตดุ้วยการ
บริการทางการแพทย์ ทัง้การรักษาพยาบาล ปอ้งกนัโรค และสงเคราะห์
เคร่ืองอปุโภค บริโภค ตลอดจนอปุกรณ์ และบริการอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น
ของผู้ประสบภยั
(26.4) ติดต่อและประสานความร่วมมือกบัสภากาชาดประเทศต่าง ๆ ผ่าน 
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และสหพนัธ์กาชาดและสภาเสีย้ววง
เดือนแดง ระหว่างประเทศ 



3 หน่วยงานหลกั

1863 International Committee 

of the Red Cross

1919 IFRC
International Federation 

of Red Cross and Red 

Crescent Societies1863 PNS

เกือบทุกประเทศทั่วโลก

เจนีวา ทุกๆ 4 ปี

หน่วยงานใต้ร่มกาชาด 

หลกัการกาชาด เคร่ืองหมาย

การประชุม 
I C

191 จนถงึปัจจุบัน

7 ประการ



คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 
(International Committee of the Red Cross)  ช่ือย่อว่า  ICRC 

เป็นองค์กรอสิระ มีส านักงานที่กรุงเจนีวา                         
ประเทศสวสิเซอร์แลนด์  ก่อตั้งเม่ือวันที่ 17
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2406 (ค.ศ. 1863)
ได้รับรางวลัโนเบล 4 คร้ัง

มีหน้าที่ในการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก   ภัย
สงครามและความขัดแย้ง ทั้งในระดับระหว่างประเทศและ
ภายในประเทศ ได้รับการรับรองจากอนุสัญญาเจนีวา (ฉบับแรก ค.ศ. 
1864) ปัจจุบันมีการลงนามรับรองโดย 194 ประเทศทั่วโลก  รวมถึง
ประเทศไทย



สหพนัธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงระหว่างประเทศ
(International Federation of Red Cross and Red Crescent
Societies)  ช่ือย่อว่า  IFRC 

เดมิช่ือ สันนิบาตสภากาชาด เป็นองค์กรอสิระ                                   
มีส านักงานใหญ่ อยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวสิเซอร์แลนด์                                   
ก่อตั้งเม่ือวนัที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2462 (ค.ศ. 1919)

มีหน้าที่ในการประสานงานและรวบรวมสรรพก าลงัของ ประเทศ
สมาชิกในการบรรเทาทุกข์จากภัยพบัิติข้ันรุนแรง  ที่ท าให้เกดิความ
เสียหายแก่ชีวติและทรัพย์สินในวงกว้าง



ยงัมี  สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดง (National 
Societies) ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึง
ประกอบไปด้วย การบรรเทาทุกข์เม่ือเกดิภัยพบัิติ การบริการด้านสุขภาพ
และสังคม ทั้งนีใ้นยามสงครามมีหน้าทีช่่วยเหลือพลเรือนที่ได้รับผลกระทบ
และช่วยงานของหน่วยบริการแพทย์ทหารตามสมควร ปัจจุบันมีสภากาชาด
และสภาเส้ียววงเดือนแดง 190 ประเทศทั่วโลก 

สภากาชาดไทย  ได้รับการรับรองสถานะจากคณะกรรมการกาชาด
ระหว่างประเทศ ในปี พ.ศ.2463 และหลงัจากน้ันเพยีงหน่ึงปี  สภากาชาด
ไทย   ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอนัดับที ่ 27 ของสหพนัธ์กาชาดฯ 



ภาพจาก รศ.สธีุ เอกะหิตานนท์



ระดบัความรุนแรงของภยัและการประสานงาน
การจดัระดบัความรุนแรงของภยัพิบตัิและผู้ รับผิดชอบ แบง่ออกเป็น 4 ระดบั

ระดับ ความรุนแรง
การจัดการตามแผน

ปภ.ชาติ การประสานงานตามแผนของสภากาชาดไทย

1 สาธารณภยัท่ีเกิดขึน้ทัว่ไป
หรือมีขนาดเล็ก

ผอ.ท้องถ่ิน / ผอ.อ าเภอ
ควบคมุสถานการณ์

ไม่มีการร้องขอสนบัสนนุเพิ่มเติมจากเหล่ากาชาดจงัหวดัหรือ เหล่ากาชาดจงัหวดัมีศกัยภาพ
สนบัสนนุด้านการบรรเทาทกุข์ได้เองเพียงพอ

2 สาธารณภยัขนาดกลาง ผอ.จงัหวดั / ผอ.กทม.
ควบคมุสถานการณ์

ผอ.จงัหวดั / ผอ.กทม. ควบคมุสถานการณ์ได้แต่มีการร้องขอสนบัสนนุเพิม่เติมจากสถานีกาชาด
หรือฝ่ายบรรเทาทกุข์ผู้ประสบภยั สนง.บรรเทาทกุข์ฯ

3 สาธารณภยัขนาดใหญ่ท่ีมี
ผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง

ผู้อ านวยการกลาง / ผบ.
ปอ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภยัแห่งชาติ
ควบคมุสถานการณ์

ผู้อ านวยการกลาง / ผบ.ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ ควบคมุสถานการณ์ มีการประสานร้อง
ขอสนบัสนนุเพิม่เติมจาก สนง.บรรเทาทกุข์ฯ โดยระดมสรรพก าลงัเฉพาะจาก สนง.บรรเทาทกุข์ฯ

4 สาธารณภยัขนาดใหญ่ท่ีมี
ผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่ง

นายกรัฐมนตรี หรือรอง
นายกรัฐมนตรีควบคมุ
สถานการณ์

นายกรัฐมนตรี หรือรองนายก รัฐมนตรีควบคมุสถานการณ์ มีการประสานร้องขอสนบัสนนุเพิ่มเติม
ผ่าน สนง.บรรเทาทกุข์ฯ โดยระดมสรรพก าลงัของทัง้สภากาชาดไทย ซึง่มีหน่วยงานสนบัสนนุในด้านอ่ืนๆ
เช่นขอสนบัสนนุแพทย์และบคุลากรทางด้านสาธารณสขุจากโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาด
ไทย หรือโรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา จ.ชลบรีุ หรือขอสนบัสนนุโลหิตจากศนูย์บริการโลหิต
แห่งชาติ ประสานงานเร่ืองสิ่งของบริจาคผ่านส านกังานบรรเทาทกุข์ฯ เป็นต้น



เกิดภยัพิบติั

Disaster Impact

การจดัการในภาวะฉกุเฉิน

Emergency Response

การจดัการฟ้ืนฟบูรูณะ

Rehabilitation and 
Reconstruction

การป้องกนัและลดผลกระทบ

Prevention and Mitigation

การเตรยีมความพรอ้ม

Preparedness ระหว่างเกิดภยั

กอ่นเกิดภยั
หลงัเกิดภยั

วงจรการบริหารจดัการภยัพิบติั 

(Disaster Management Cycle)



การบริหารจัดการภัยพบิัติ
การจัดการในองค์กรโดยเฉพาะในด้านทรัพยากร เพ่ือตอบสนองในการให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ  ซึ่งแบ่งเป็นกิจกรรมในระยะต่างๆ ได้แก่
การเตรียมพร้อมในระยะก่อนเกิดภัย การตอบสนองในระยะเกิดภัย รวมทั้งการฟื้นฟู
บูรณะในระยะหลังเกิดภัย เพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้อยที่สุด  

ลดความ
เส่ียง ,
ชุมชน
เข้มแข็ง

เตรียมพร้อม & บรรเทาภัย : องค์กรและชุมชนวางแผนเตรียมพรอ้มรับภยัพิบัติ ระบบเตือนภัย กิจกรรม
สนับสนุน  : การอบรมอาสาสมคัร MOU กับ Private sector  การฝึกซ้อมแผน เป็นต้น
ตอบสนอง: บรรเทาทุกข์เครื่องอุปโภค-บริโภค ที่อยู่อาศัย สุขภาพ น ้าและสุขาภิบาล การจัดการข้อมูล
ข่าวสาร  กิจกรรมสนับสนุน :สวัสดิการ จนท. และอาสาสมัคร  รณรงค์การรับบริจาค
ฟื้นฟู : วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ บ้านถาวร ระบบน้้าและสุขาภบิาล อนามัยชุมชน ด้านการแพทย์ กิจกรรม
สนับสนุน : ส่งเสริมการตั้งชมรมของชุมชน บริหารโดยชุมชน

การลดความเส่ียงจากภัยพบิัติ การลดความเส่ียงจาก
ภัยพบิัติ

เตรียมพร้อมก่อนเกดิภัย
การฟ้ืนฟูบูรณะหลังเกดิภัยภัย

พิ
บัติ

การตอบสนองภยัพบิัติ



พันธกิจส้านักงานบรรเทาทุกข์ฯ

มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างครบวงจร ทั งการเตรียมพร้อม
ก่อนเกิดภัย การจัดการขณะเกิดภัยและการฟื้นฟูบูรณะสู่ภาวะปกติ บรรเทาทุกข์
ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนการประชานามัยพิทักษ์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้
มั่นคง ทัดเทียมและยั่งยืน
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วิสัยทัศน์ของส้านักงานบรรเทาทุกข์ฯ

เป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ        
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีของประชาชน บนพื นฐานข้อมูลวิชาการที่
ทันสมัย ภายใต้การจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยยึดหลักการกาชาด
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สถานีกาชาดพงังา



แผนที่แสดงที่ต ัง้ของสถานีกาชาด 13 แหง่



ล าดบัที่ สถานีกาชาด จังหวดัทีรั่บผดิชอบ

๑. สถานีกาชาดที ่๑ จ.สุรินทร์
๐-๔๔๕๑-๖๐๘๐, ๐๘๑-๓๙๓-๔๗๓๙

สุรินทร์ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ศีรษะเกษ
ร้อยเอด็ กาฬสินธ์ุ อุดรธานี หนองคาย
บึงกาฬ

๒. สถานีกาชาดที ่๓ จ.เชียงใหม่
๐-๕๓๒๓-๕๕๗๔,๐๘๑-๘๘๓-๐๔๔๓

เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน
ล าปาง ล าพูน แพร่ น่าน

๓. สถานีกาชาดที ่๔ จ.นครราชสีมา
๐-๔๔๒๔-๒๓๘๖,๐๘๑-๗๖๐-๑๐๑๐

นครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูม ิเลย 
หนองบัวล าภู

๔. สถานีกาชาดที ่๕ จ.สมุทรปราการ
๐-๒๓๙๕-๓๖๗๖,๐๘๙-๐๐๕-๒๓๔๙

สมุทรปราการ

๕. สถานีกาชาดที ่๖ จ.สระแก้ว
๐-๓๗๒๓-๑๒๐๗,๐๘๖-๖๕๕-๒๓๒๐

สระแก้ว ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด

ฝ่ายสถานีกาชาดส่วนภมิูภาค รับผิดชอบ ๕๖ จังหวัด
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ล าดบัที่ สถานีกาชาด จังหวดัทีรั่บผดิชอบ

๖. สถานีกาชาดที่ ๗ จ.อุบลราชธานี
๐-๔๕๒๔-๕๓๐๙,๐๘๕-๘๖๑-๘๐๔๙

อุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร อ านาจเจริญ 
นครพนม สกลนคร

๗. สถานีกาชาดที่ ๘ จ.เพชรบุรี

๐-๓๒๔๒-๕๔๒๗,๐๘๑-๑๙๗-๕๗๒๖
เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม

๘. สถานีกาชาดที่ ๑๐ จ.ประจวบครีีขนัธ์
๐-๓๒๕๑-๑๐๒๔,๐๘๗-๐๖๘-๗๙๘๕

ประจวบครีีขันธ์ ชุมพร ระนอง

๙. สถานีกาชาดที ่๑๒ จ.นครศรีธรรมราช
๐-๗๕๓๐-๒๐๕๑-๒,๐๘๔-๖๘๙-๕๖๑๑

นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พทัลุง ยะลา

ปัตตานี นราธิวาส

๑๐. สถานีกาชาดที ่๑๓ จ.ตาก 
๐-๕๕๕๑-๔๐๖๑-๒,๐๘๑-๘๘๑-๑๕๔๒

ตาก ก าแพงเพชร สุโขทยั พษิณุโลก

พจิิตร อุตรดติถ์

๑๑. สถานีกาชาดที่ ๑๔ จ.พงังา

๐๘๔-๖๘๙-๕๖๑๑
ภูเกต็ พงังา กระบี่ ตรัง สตูล สงขลา
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ล าดบัที่ จังหวดั ผู้รับผดิชอบ

๑. อ่างทอง ฉะเชิงเทรา อุทยัธานี สระบุรี กมลวรรณ อโณทยัหิรัญ

๐๘๗-๕๖๕๗๓๘๒

๒ กาญจนบุรี เพชรบูรณ์ ลพบุรี สุพรรณบุรี จุฑาทพิ  ศรีวริาช

๐๘๗-๓๐๔๑๙๕๐

๓. พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร ชัยนาท ระยอง อารีรักษ์  บุญมปีระเสริฐ

๐๙๕-๑๙๕๖๑๙๖

๔. สิงห์บุรี นครนายก ปทุมธานี นครปฐม แน่งน้อย จุไธสง

๐๘๗-๔๙๗-๔๕๓๖

๕. กรุงเทพ ชลบุรี นครสวรรค์ นนทบุรี สุกญัญา  ตะเคยีนเกลีย้ง

๐๘๗-๑๒๖๖๙๘๑

ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภยั  จ านวน ๒๐ จังหวัด
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ประชาชน
ขอความช่วยเหลือ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อ้าเภอ ปภ.จังหวัด 

เหล่ากาชาด
57 จังหวัด ส้านักงานบรรเทาทุกข์

สภากาชาดไทย

สสจ. กอ.รมน.

ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สนับสนุน

ตรวจสอบข้อมูล

หน่วยงานเอกชน
มูลนิธิ/อาสาสมัคร

กองอ้านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

มีการจัดตั งศูนย์บัญชาการจังหวัด

สถานีกาชาด
13 สถานี

ฝ่ายบรรเทาทุกข์ฯ

ฝ่ายประสานงาน
สถานีกาชาด

เหล่ากาชาด
20 จังหวัด

การตอบสนองภยัพบิัตขิองสภากาชาดไทย



ประชาชน
ขอความช่วยเหลือ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อ้าเภอ ปภ.จังหวัด 

เหล่ากาชาด
57 จังหวัด ส้านักงานบรรเทาทุกข์

สภากาชาดไทย

สสจ. กอ.รมน.

ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สนับสนุน

ตรวจสอบข้อมูล

หน่วยงานเอกชน
มูลนิธิ/อาสาสมัคร

กองอ้านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

มีการจัดตั งศูนย์บัญชาการจังหวัด

สถานีกาชาด
13 สถานี

ฝ่ายบรรเทาทุกข์ฯ

ฝ่ายประสานงาน
สถานีกาชาด

เหล่ากาชาด
20 จังหวัด

การตอบสนองภยัพบิัตขิองสภากาชาดไทย

War room



การตอบสนองภยัพิบติัของสภากาชาดไทย  ระดบัท่ี 1-4

เหล่ากาชาดจังหวดัและส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ ประเมินสถานการณ์ จากข้อมูลทีไ่ด้
จากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและ จากส่ือต่างๆ/ ลงพืน้ที ่  

ระดบั 4: คณะกรรมการจัดการภยั
พบิัต ิสภากาชาดไทย

บรรเทาทกุข์ การแพทย์
ฉกุเฉิน

รับบริจาค
ส่ือสารและ

ประชาสมัพนัธ์
สนบัสนนุและส่ง
ก าลงับ ารุง

ต่างประเทศ ฟืน้ฟู

ระดบั 1: เหลา่กาชาดจงัหวดัรับมือได้

ระดบั 2: เหลา่กาชาดจงัวหวดัร่วมกบัสถานีกาชาด

/ฝ่ายบรรเทาทกุข์

ระดบั 3: เหล่ากาชาดจงัหวดัร่วมกบั สนง.บรรเทาทกุข์

ภยัพบิัติ



“จะมีอะไรเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ 
เมื่อเราได้หยิบยื่นความช่วยเหลือ 
ในวันที่เขาก้าลังเผชิญความทุกข”์



การลงพ้ืนท่ีเพ่ือประเมินและใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยั

ความต้องการของ
ผู้ประสบภัย

ความต้องการ/ความคิดเหน็
ของเหล่ากาชาดจังหวัด

ศักยภาพของ
ส านักงาน
บรรเทาทกุข์ฯ



การลงพ้ืนท่ีเพ่ือประเมินและใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยั

ความต้องการของ
ผู้ประสบภยั

ศกัยภาพของ
ส านกังานบรรเทา

ทกุข์ฯ 

ความต้องการ/
ความคิดเห็นของ
เหลา่กาชาดจงัหวดั



งานกลุ่ม

• ขอให้แตล่ะกลุม่ระดมสมองในการพิจารณาสถานการณ์สมมตุิท่ีจดัเตรียมให้

• ให้พิจารณาวา่สถานการณ์เป็นระดบัใดของแผนชาติ และเป็นระดบัใดของแผนสภากาชาดไทย

• ในสถานการณ์ดงักลา่วกลุม่ท่านคิดวา่จะ ต้องการน าเคร่ืองมือใดลงใช้ในพืน้ท่ี พร้อมเหตผุลประกอบ

• เขียนลงบน Flip Chart 

• ให้เวลาในการจดัท า 10 นาที

• แตล่ะกลุม่น าเสนอ กลุม่ละ 5 นาที



ศกัยภาพของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์สภากาชาดไทย

• ทมีประเมินและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภยั
• เคร่ืองอุปโภค-บริโภค, ชุดธารน า้ใจฯ ผ้าห่ม  หรือถุงธารน า้ใจฯ 
• ยาชุดสามัญประจ าบ้าน
• หน่วยครัวเคล่ือนที่
• หน่วยรถผลิตน า้ดื่ม/หน่วยสุขศึกษาด้าน WASH
• รถส่ือสารเคล่ือนที่
• หน่วยเรือท้องแบน
• หน่วยแพทย์ตรวจรักษาโรคทั่วไป
• หน่วยผ่าตัด (กรณีภยัใหญ่ระดมสรรพก าลังทัง้สภากาชาดไทย)
• สิ่งของบริจาค
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การร้องขอ
• ประสานทางโทรศัพท์กับ

* หัวหน้าสถานีกาชาดหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจังหวัดท่าน

* เจ้าหน้าที่งานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย (๒๐ จังหวัดที่  

ส่วนกลางรับผิดชอบ)

• แบบฟอร์มรายงานภัยพบิัตแิละขอรับการสนับสนุนฯ 

ส่งโทรสาร (๐๒-๒๕๒-๗๙๗๖) (ถงึผอ.สบป.)

• หนังสือจากเหล่ากาชาดจังหวัดร้องขอโดยเรียนเลขาธิการสภากาชาดไทย 
ส าเนาถงึ ผอ. ส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ 

ส่งโทรสาร (๐๒-๒๕๒-๗๙๗๖)
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Thank you for your Attention

Any Questions ?


