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ค�ำน�ำ
 ยามเกิดภัยพิบัติ ผู้ปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เร่งออกปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูป้ระสบภยั (Survival needs) ได้อย่างทันท่วงที และมีประสทิธภิาพ 
เพือ่สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ที ่3 ของสภากาชาดไทย คอืการช่วยเหลือผู้ประสบภยัอย่างรวดเร็ว 
ซึ่งละไว้ในฐานท่ีเข้าใจว่า อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน งานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 
จงึจัดการอบรมสร้างศกัยภาพผูป้ฏบิตังิานหน่วยเคลือ่นทีเ่ร็ว โดยหลักสตูร Rapid Action Team 
และ National Disaster Response Team ซึง่ได้รบัการสนบัสนุนทัง้ด้านองค์ความรูแ้ละงบประมาณ 
ของสหพนัธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และองค์กรเพือ่การ
พฒันาระหว่างประเทศแห่งสหรฐัอเมรกิา (USAID) เพือ่ให้สอดคล้องและเชือ่มโยงกับ Regional 
Disaster Response Team รวมถึงบริบทการตอบสนองภัยพิบัติของประเทศไทย รวมทั้งสิ้น
จำานวน 7 รุ่นแล้วนั้น 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมและผู้ปฏิบัติงานหน่วยเคล่ือนที่เร็วรวมถึงผู้ที่สนใจสามารถ
ศึกษาความรู้หรือทบทวนก่อนการปฏิบัติงานตอบสนองภัยพิบัติในพื้นที่ งานบรรเทาทุกข์ 
ผูป้ระสบภยัจงึจดัทำาหนงัสอืประกอบการอบรมเชงิปฏบิตักิารหน่วยเคล่ือนทีเ่ร็ว ซึง่ได้รับความ
อนเุคราะห์จากผูท้ีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญและประสบการณ์จากสำานักงานต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง
ทั้งในและนอกสภากาชาดไทย ได้แก่สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สำานัก
วเิทศสมัพนัธ์ สำานกัสารนเิทศและสือ่สารองค์กร  สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ววงเดอืนแดง
ระหว่างประเทศ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ร่วมกันจัดทำาเนื้อหาความรู้ 
 สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน   
ในการจัดทำาเนื้อหาความรู้ และองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา    

ทีก่รุณาสนบัสนุนงบประมาณในการดำาเนินการครั้งนี้

                                      

  พลโท นายแพทย์ อำานาจ บาลี

  ผู้อำานวยการสำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

  สภากาชาดไทย
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สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ
มีหน้าที่ 

• ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติตาม

ธรรมชาติ

• ชี้แนะและประสานงานในระดับระหว่างประเทศ                      

• ให้ความช่วยเหลือต่อผู้โยกย้ายถิ่นฐาน

• เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสภากาชาดประจำาชาติต่างๆ 

                                                                                                                             

สภากาชาดประจ�าชาติ/สภาเสี้ยววงเดือนแดงประจ�าชาติ
National Societies ( NS )                                                                      
มีหน้าที่ 

• เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้ตกทุกข์ได้ยากและผู้ประสบภัย 

ให้รอดชีวิต และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

• อยู่ภายใต้กฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกา 

• มีเครือข่ายโยงใยทั่วโลกถึง 190 ประเทศ

• มีเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นเป็นล้านๆคน ที่เป็นหนึ่งเดียวและมีความรู้และ

เชื่อถือได้

• ทำางานบนหลักการพื้นฐาน 7 ประการ

กลุ่มองค์กรกำชำดและบทบำทหน้ำที่

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
International Committee of the Red Cross (ICRC)

มหีน้าทีใ่ห้ความคุม้ครอง และ การช่วยเหลอื แก่ผูท้ีเ่ดือดร้อนจากภยัสงคราม รวมทัง้ 

ดูแล กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ให้ความช่วยเหลือส่งเชลยกลับมาตุภูมิ 

แลกเปลีย่นตวัเชลยสงคราม เยีย่มผูต้้องขงั จดหมายกาชาด ช่วยเหลอืด้านการแพทย์ 

นำ้าดื่ม นำ้าใช้ ที่อยู่อาศัย และเผยแพร่กฏหมายมนุษยธรรม
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อักษรย่อ

BENCOM Beneficiary’s Communication 
 การสื่อสารกับผู้รับประโยชน์
CA Centre Administrator
 กองอำานวยการกลางศูนย์พักพิงชั่วคราว
CBDRR Community Based Disaster Risk Reduction
 การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
CC Centre Coordinator
 ฝ่ายประสานงานศูนย์พักพิงชั่วคราว
CM Centre Manager
 ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
DM Disaster Management 
 การจัดการภัยพิบัติ
DRR Disaster Risk Reduction
 การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
DDPM Department of Disaster Prevention and Mitigation 
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
DMIS Disaster Management Information System
 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการภัยพิบัติ
DREF Disaster Relief Emergency Fund
 กองทุนฉุกเฉินเพื่อบรรเทาภัยพิบัติ  
EA  Emergency Appeal 
 เงินทุนช่วยเหลือยามฉุกเฉิน
ERUs Emergency Response Unit
 หน่วยตอบสนองภัยพิบัติ (เฉพาะด้านเช่น โรงพยาบาลสนาม Field Hospital) 
FACT Field Assessment and Coordination Team
 ทีมประสานงานภาคสนาม
HVCA Hazard, Vulnerability and Capacity Assessment
 การประเมินภัย การประเมินความเปราะบาง และการประเมินความสามารถ
USAID United States Agency for International Development
 องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา
VCA Vulnerability and Capacity Assessment
 การประเมินความเปราะบางและการประเมินความสามารถ
ICRC International Committee of the Red Cross
 คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
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IFRC International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
 สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ 
NDRT National Disaster Response Team
 ทีมตอบสนองภัยพิบัติระดับชาติ (หน่วยเคลื่อนที่เร็ว สภากาชาดไทย)
NDMC National Disaster Management Committee
 คณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ
NDMP National Disaster Management Plan
 แผนจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ
NDMA National Disaster Management Authority
 หน่วยงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ
NDMO National Disaster Management Organization
 หน่วยงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ
NS National Society
 สภากาชาดแต่ละประเทศ
PSS Psychosocial Support
 การช่วยเหลือด้านจิตสังคม
OFDA Office of U.S. Foreign Disaster Assistance
 สำานักงานความช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติในต่างประเทศ
 ขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา
PNS Partner National Society
 พันธมิตรองค์กรกาชาด
RDRT Regional Disaster Response Team
 ทีมประเมินสถานการณ์ฉุกเฉินระดับภูมิภาค
RFL Restoring Family Links
 การสานสัมพันธ์ครอบครัว
SEA Southeast Asia
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
SAF Safer Access Framework
 กรอบการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการเข้าพื้นที่สุ่มเสี่ยง 
WASH Water and Sanitation and Hygiene Promotion
  นำ้า สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย
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ค�ำจ�ำกัดควำมด้ำนภัยพิบัติและวงจรกำรจัดกำรภัยพิบัติ
Definition and Disaster Management Cycle

สุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี
หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

ภัย (Hazard) เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติหรือการกระทำาของมนุษย์ ทีอ่าจนำามา
ซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนทำาให้เกิดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ภัยพิบัติ (Disaster) การหยุดชะงักอย่างรุนแรงของการปฏิบัติหน้าที่ของชุมชนหรือสังคม 
อันเป็นผลมาจากการเกิดภัยทางธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย์ ซึ่งส่งผล
ต่อชีวิต ทรัพย์สิน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอย่างกว้างขวาง 
เกินกว่าความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว
จะรับมือได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

ชุมชน (Community)    1. กลุ่มคนในพื้นที่เดียวกัน เช่น หมู่บ้าน ขอบเขตพ้ืนที่ หรืออำาเภอ  
2. เครือข่ายผู้คนที่จัดตั้งขึ้นเองอันมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความ 

สนใจร่วมกัน โดยการแบ่งปันความคิด ข้อมูล และทรัพยากรอื่นๆ
3. (การลดความเส่ียงจากภยัพบิตั)ิ ผูค้นทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ท่ีทางภมิูศาสตร์          
 แห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งอาจประสบภัยแบบเดียวกันเนื่องมาจากทำาเลที่ตั้ง

อาจเป็นกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ในการรับมือกับภัยและภัยพิบัติ
ร่วมกัน แต่อาจมีมุมมองต่อความเส่ียงและมีสภาวะการเปิดรับ

 ต่อความเสี่ยงที่ต่างกัน กลุ่มคนเหล่นี้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ดำาเนินมาตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
(Disaster Risk)

โอกาสหรือความเป็นไปได้ (likelihood) ในการได้รับผลกระทบทางลบ
จากการเกิดภัยพิบัติ โดยผลกระทบสามารถเกิดขึ้นกับชีวิต ทรัพย์สิน 
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในระดับบุคคล ชุมชน สังคม หรือ
ประเทศ



11

Nationnal Disaster Response Team Handbook

การบริหารจัดการภัยพิบัติ 
(Disaster Management)

การใช้กลไก กระบวนการ และองค์ประกอบในการดำาเนินงาน เพื่อจุด
มุ่งหมายในประสิทธิผลและประสิทธิภาพของปฏิบัติการด้านภัยพิบัติ 
อาทิ การป้องกัน การลดผลกระทบ การเตรียมพร้อม การเผชิญเหตุ 
การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ตลอดจนการบูรณะซ่อมแซมและพัฒนา

ความล่อแหลม หรือ 
สภาวะการเปิดรับต่อ
ความเสี่ยง 
(Exposure)

การที่ผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบ หรือองค์ประกอบใดๆ   
มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย และอาจได้รับความเสียหาย

ความเปราะบาง
(Vulnerability)

สภาวการณ์ ความชำานาญ หรือทรัพยากรต่างๆ ทีอ่ยู่ในความครอบครอง 
ของประชาชน ชมุชนหรอืสงัคมหนึง่ๆ ซึง่มีคณุลกัษณะเชงิบวก สามารถ
พฒันาเคล่ือนย้ายและเข้าถึง เพือ่นำามาใช้เพ่ิมขีดความสามารถของสังคม
และชมุชนในการบรหิารจดัการ ความเสีย่งจากภยัพิบตัช่ิวยให้คาดการณ์
ภัยที่จะเกิดขึ้นและรับมือกับความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้มากขึ้น

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)

กระบวนการกำาหนดลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดย
การวิเคราะห์ภยัทีเ่กิดขึน้ รวมทัง้ประเมนิสภาวะการเปิดรบัต่อความเสีย่ง 
ความเปราะบาง ศักยภาพ ในการรับมือของชุมชนที่อาจเป็นอันตราย 
และคาดการณ์ผลกระทบต่อชวีติ ทรพัย์สนิ การดำารงชีวติและส่ิงแวดล้อม 
เป็นการวเิคราะห์ความน่าจะเป็นในการเกดิผลกระทบจากภยัในพืน้ทีห่นึง่ๆ 
มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ

การลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ
(Disaster Risk 
Reduction: DRR)

แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบทางลบจาก
ภัยพิบัติ ผ่านความพยายามอย่างเป็นระบบที่จะวิเคราะห์ และบริหาร
จดัการปัจจยัทีเ่ป็นสาเหตแุละผลกระทบของภยัพบิตั ิ เพือ่ดำาเนินนโยบาย 
มาตรการหรือกิจกรรมต่างๆ ในการลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ทำาให้
เกดิความเปราะบาง และเพิม่ศกัยภาพในการจดัการปัญหา มเีป้าหมาย
ในการลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชนและสังคมในปัจจุบันและป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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การป้องกัน (Prevention) มาตรการ หรอืแนวทางต่างๆ เพือ่ช่วยขจดัผลกระทบเชงิลบจากเหตกุารณ์
ภัยพิบัติที่อาจเกิดกับบุคคลหรือทรัพย์สินให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง 
ครอบคลุมมาตรการเชิงโครงสร้างและมาตรการที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้าง

การลดผลกระทบ/
การบรรเทาผลกระทบ
(Mitigation)

ปฏิบัติการลดผลกระทบทางลบโดยตรงของภัยที่เป็นอันตรายต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมเน่ืองจากผลกระทบทางลบของภัยโดยมากไม่สามารถ
ขจัดให้หมดไปอย่างสื้นเชิงแต่ขนาดและความรุนแรงของความเสียหาย
สามารถลดทอนได้จากการดำาเนินนโยบายและกิจกรรมต่างๆ

การเตรียมพร้อม 
(Preparedness)

ความพยายามในการตรียมรับมือกับภัยพิบัติ มุ่งเน้นกิจกรรมต่างๆ 
ที่ทำาให้ผู้คนมีความสามารถในการคาดการณ์ เผชิญเหตุ และจัดการกับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ หากมีการเตรียมความพร้อม 
ได้ดีจะทำาให้สามารถดำาเนินการต่างๆได้อย่างเหมาะสมทั้งในช่วงก่อน 
ระหว่าง และหลังการเกิดภัยพิบัติและเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตให้
ปลอดภัยจากเหตุการณ์ภัยพิบัติได้มากขึ้น

การประเมินความเสียหาย
และความต้องการ 
(Damage and Needs 
Assessment: DaNA)

การประเมินผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อวิเคราะห์ความสามารถของ    
ผู้ประสบภัย ในการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง รวมทั้งความ
ต้องการความช่วยเหลือ เพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความ
ช่วยเหลอืในด้านอาหาร นำา้ดืม่ การรกัษาพยาบาล สขุอนามยั การกำาจดั
สิ่งปฏิกูล สุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ 

การอพยพ 
(Evacuation)

การเคลื่อนย้ายผู้คนหรือสัตว์เลี้ยงให้ออกไปจากสิ่งคุกคามหรือสถานที่
ประสบภัยอย่างรวดเร็วและทันท่วงที

เพศสภาพ (Gender) ความแตกต่างของชายหญิงทางสังคมเกิดจากทัศนคติความคาดหวัง
ของสังคมให้หญิงชายมีบทบาทและปฏิบัติหน้าที่ตามที่สังคมคาดหวัง
ให้หญิงและชายเป็น
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ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(Emergency Operation 
Centre : EOC)

สถานที่ที่มีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อม เป็นศูนย์กลางเพื่ออำานวยการและ
ประสานการปฏิบัติหน้าที่ในห้วงเวลาของการเผชิญเหตุการณ์ภัยพิบัติ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์สั่งการให้แนวนโยบายปฏิบัติการและ
อำานวยความสะดวกด้านการประสานงานสำาหรบัผูบ้รหิารและเจ้าหน้าที่
เพื่อให้การเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินมีประสิทธิภาพ

ระบบการสื่อสารใน
เหตุการณ์ฉุกเฉิน
(Emergency 
Communication System) 

ระบบใดๆ ซึง่สร้างข้ึนเพือ่สนับสนุนการสือ่สารแบบทางเดยีวและสองทาง
เพื่อส่งข้อความในภาวะฉุกเฉินระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ออกแบบ
เพือ่ให้สามารถเชือ่มต่อการสือ่สารระหว่างเทคโนโลยทีีม่รีปูแบบแตกต่าง
กันได้ ทำาให้เกิดระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การสื่อสารในภาวะฉุกเฉินให้มากที่สุด

ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์, จีไอเอส
(Geographic Information 
System : GIS)

ระบบข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมโยงกับค่าพิกัดภูมิศาสตร์และรายละเอียด
ของวัตถุบน พื้นโลกโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์เพื่อการนำาเข้า จัดเก็บ ปรับแก้ แปลง วิเคราะห์ข้อมูล และ
แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น แผนที่ ภาพ 3 มิติ สถิติตารางข้อมูล 
เพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินใจของผู้ ใช้ให้มีความถูกต้องแม่นยำา

ระบบแจ้งเตือนภัย 
(Early Warning System)

ระบบที่มีศักยภาพในการประมวลผลข้อมูลและแจ้งเตือนตามช่วงระยะ
เวลา เพื่อให้บุคคล ชุมชน และหน่วยงานที่เสี่ยงต่อภัยมีเวลาเพียงพอ
ในการเตรียมการและรับมือได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดโอกาสการเกิด
อันตรายและความสูญเสีย

จิตสังคม (Psychosocial) ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางจิตใจและสังคมที่ผันแปรอย่าง
ต่อเนื่อง และส่งผลต่อพัฒนาการของมนุษย์ 
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แนวคิดในการจัดการภัยพิบัติ
 การจัดการภัยพิบัติเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ตั้งแต่การเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุ การรับมือ
ในภาวะฉุกเฉิน การบรรเทาทุกข์ ช่วยชีวิตและการฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดเหตุการณ์ ในอดีตการจัดการ
ภัยพิบัติมักเน้นเร่ืองการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เป็นหลัก แต่แนวโน้มของการจัดการภัยพิบัติสมัยใหม่
มีลักษณะของการเตรียมการเชิงรุกมากขึ้น โดยมีปัจจัยเกี่ยวข้อง 3 ประการคือ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศทีข่ยายตวัเป็นวงกว้างมากขึน้และรุนแรงมากข้ึน ผูรั้บความเสียหายมจีำานวนมากข้ึน และปัญหา
ทีเ่ป็นผลจากภยัพบิตัต้ิองการการดแูลในระยะยาวมากขึน้ โดยดำาเนนิการด้วยวธิกีารต่างๆ เพือ่หลกีเลีย่ง
การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติ รวมทั้งมาตรการที่ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาทั้ง
ระยะส้ันและระยะยาว ซึ่งเป็นการวางแผนเพื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ระหว่าง
เกิดเหตุและหลังเกิดเหตุที่ต่อเนื่องจนครบกระบวนการเรียกว่า “ วงจรการจัดการสาธารณภัย (Disaster 
Management Cycle) ” 
 การจัดการภัยพิบัติหรือสาธารณภัย โดยทั่วไปหมายถึงการจัดการในองค์กรโดยเฉพาะในด้าน
ทรัพยากร เพื่อตอบสนองในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ ซึ่งแบ่งเป็น
กิจกรรมในระยะต่างๆ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะได้แก่ การเตรียมพร้อมในระยะก่อนเกิดภัย การตอบสนอง
ในระยะเกดิภยั และการฟ้ืนฟบูรูณะในระยะหลงัเกดิภยั เพือ่ช่วยให้ประชาชนได้รบัผลกระทบจากภยัพบัิติ
น้อยที่สุด ซึ่งในแต่ละระยะของการเกิดภัยจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป 

ในระยะก่อนเกิดภัยกิจกรรมที่ส�าคัญคือ
 1. การป้องกันภัย (Disaster Prevention) และการลดผลกระทบ (Mitigation) แบ่งได้ออกเป็น    
2 ประเภท ได้แก่มาตรการป้องกันและลดผลกระทบโดยใช้สิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ การสร้างเขื่อน/ทำานบ 
คันกั้นนำ้าเพื่อป้องกันนำ้าท่วม การควบคุมไฟป่า การออกกฏหมายห้ามใช้ที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัย และการ
กำาหนดมาตรฐานความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้างเป็นต้น สำาหรับมาตรการป้องกันและบรรเทาภัยโดย
ไม่ใช้สิ่งปลูกสร้าง ได้แก่กิจกรรมให้ความรู้ หรือกิจกรรมปลูกจิตสำานึก ในหลายประเทศจึงใช้มาตรการ
ทั้ง 2 ด้านควบคู่กัน เช่นมาตรการการปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัย การวางแผนควบคุมการใช้ที่ดิน เพื่อ

เกิดภยัพิบติั
Disaster Impact

การจดัการในภาวะฉกุเฉิน
Emergency Response

การจดัการฟ้ืนฟบูรูณะ

Rehabilitation and 
Reconstruction

การป้องกนัและลดผลกระทบ
Prevention and Mitigation

การเตรยีมความพรอ้ม
Preparedness ระหว่างเกิดภยั

กอ่นเกิดภยั หลงัเกิดภยั

วงจรการบริหารจดัการภยัพิบติั 

(Disaster Management Cycle)
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การผลักดันในเชิงนโยบาย โดยทำาควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชน ผ่านการให้การ
ศึกษาและฝึกอบรม
 2. การเตรียมพร้อม (Preparedness) คือ การเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้
กับรัฐบาล องค์กรปฏิบัติ ชุมชน และบุคคล ในการเผชิญกับภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
การเตรียมพร้อมเป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติจำานวนมากที่ต้องประสานงานกันมาตรการที่
สำาคัญประกอบด้วย

• การจัดทำาแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน

• การเตรียมแผนอพยพประ ชากร

• การวางระบบแจ้งเตือนและระบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน

• การเตรียมระบบการรับบริจาค

• การอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัคร และสาธารณชนด้วย เพื่อให้มีการเตรียมพร้อมทั้งใน
ระดับบุคคลและครัวเรือน 

• การประชุมประสานงานและความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Collaboration and 
Coordination Meeting) 

• การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน (Private Sector) เช่นสำานักงานบรรเทา
ทุกข์ฯ มีการประสานงานและลงนามข้อตกลงเบื้องต้น(MOU) ในการบริจาคนำ้าดื่มนำ้าทิพย์
เมื่อมีผู้ประสบภัยร้องขอชุดธารนำ้าใจฯ โดยบริจาคปีละ 2,000,000.00 บาท

• การเตรียมความพร้อมสิ่งของบรรเทาทุกข์คงคลัง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ยานพาหนะให้พร้อม
ใช้งานตลอดเวลา

• การฝึกซ้อมตอบสนองภัยพิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงาน 
ซึ่งมีทั้งการฝึกซ้อมแบบซ้อมแผนแบบบนโต๊ะ หรือเป็นการซ้อมแผนแบบภาคสนาม (Field 
Exercise)

• กิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ 

ในระยะเกิดภัยกิจกรรมที่ส�าคัญคือ
 1. การบรรเทาทุกข์ ในด้านต่างๆ ได้แก่ 

  • ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

  • ด้านเครื่องอุปโภค-บริโภค

  • ด้านที่อยู่อาศัย

  • ด้านนำ้า สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย

  • กิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ 
 2. การจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะภัยพิบัติ

3. การจดัสวัสดกิารเจ้าหน้าที ่เพราะในบางคร้ังเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานด้านการให้ความช่วยเหลือ
 ผู้ประสบภัยก็ได้รับผลกระทบและเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกัน รวมถึงการจัดสวัสดิการ

สำาหรับอาสาสมัคร
 4. การรณรงค์รับบริจาค
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ในระยะหลังเกิดภัยกิจกรรมที่ส�าคัญคือ
        การฟื้นฟูบูรณะ (Recovery) เป็นขั้นตอนที่ดำาเนินการเมื่อภัยพิบัติผ่านพ้นไปแล้ว เพื่อให้ประชาชน
และชุมชนที่ได้รับผลกระทบกลับคืนสู่สภาพที่ดีขึ้น รวมถึงการเตรียมชุมชนให้พร้อมรับภัยพิบัติให้ดีขึ้น
กว่าเดิม มาตรการหรือกิจกรรมที่สำาคัญประกอบด้วย

1. การซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานส่วนรวมของชุมชน ได้แก่โรงเรียน วัด ศาสนสถาน เป็นต้น 
2. การซ่อมแซม การก่อสร้างที่อยู่อาศัย
3. การให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ประสบภัย เช่นการให้ความ 

ช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ โดยมอบเครื่องมือในการประกอบอาชีพ เป็นต้น
4. โครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
 ในปัจจุบันการกล่าวถึงการบริหารจัดการภัยพิบัติ จะมีกิจกรรมหนึ่งที่สามารถทำาได้ในทุก

ระยะของการเกิดภัย ได้แก่การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สำาหรับกิจกรรมการลดความ
เสี่ยงนั้น ยกตัวอย่างเช่น

• การบูรณาการระบบฐานข้อมลู เครือ่งมอื อปุกรณ์ บุคลากร อาสาสมคัร สิง่ของสำารองจ่าย
 ในคลัง

• บรูณาการและพฒันาระบบการเตือนภัย ระบบชดัเจน ทนัสมยั ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของ
 สื่อสารมวลชน

• การเตรยีมความพร้อมด้านบคุลากร ฝึกอบรมบคุลากร อาสาสมคัร จัดชดุปฏบิตังิาน ฝึกซ้อม
 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

• การลดความเสีย่งโดยมาตรการโครงสร้าง การขุดลอก ระบบป้องกันเช่นคันก้ันนำา้ชัว่คราว 
หรือการสร้างทางระบายนำ้าเพิ่ม

• เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ มีการบำารุงรักษาพร้อมใช้ตลอดเวลา

• การจัดทำาแผน  แผน BCP แผนปฏิบัติการ แผนเผชิญเหตุ แผนงานโครงการ เชิงป้องกัน 
ทั้งระยะสั้น กลางและ ยาว

• การเพิม่ศักยภาพด้านการบริหารจดัการ มรีะบบประเมินความเส่ียง มีการใช้นวตักรรมใหม่ๆ 
 แผนที่เสี่ยงภัย เชื่อมโยงระบบการสื่อสาร การทำา Public Private Partnership

• การวางผังเมือง ออกระเบียบกฏหมาย บังคับใช้อย่างจริงจัง

• การให้องค์ความรู้ภาคประชาชน  การฝึกอบรมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
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เอกสารอ้างอิง

1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. หนังสือคำาศัพท์ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ.
 กรุงเทพฯ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย. แผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ  
 พ.ศ.2558; กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.; 2558
3. สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. การจัดการภัยพิบัติ ฟื้นฟูบูรณะ 
 หลงัการเกดิภัย : กรณีศกึษาประเทศไทยและต่างประเทศ. กรงุเทพฯ : สคช. กรงุเทพฯ ; 2554.
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 การจัดการภัยพิบัติ คือ การจัดองค์กร/หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการทรัพยากร และ
ความรับผิดชอบด้านมนุษยธรรมทั้งหมดในกรณีฉุกเฉิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเตรียมความพร้อม 
การตอบโต้และการฟื้นฟู เพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติ (1) 

กำรจัดกำรภัยพิบัติ หลักกำรประสำนงำนและกำรปฏิบัติงำน
Disaster Management, Coordination and Operation

รวี ศุภนิมิตวิเศษกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 จากภาพที่ 1 เห็นได้ว่าการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Reduce Risk) จะต้องมีการดำาเนินการ
ตลอดทุกระยะของการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ การเตรียมความพร้อม (Preparedness) และเมื่อ
เกิดภัยพิบัติ ก็ต้องมีการตอบโต้ภัยพิบัติ (Response) และการฟื้นฟูภายหลังการเกิดภัย (Recovery) 
 จากภาพที่ 2 ในกรณีเมื่อเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่มาก เกินกว่าศักยภาพของภูมิภาคนั้นๆ จะ
รับมือได้ เช่น อาเซียน 10 ประเทศ ก็จะเป็นการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมขององค์การสหประชาชาติ 
ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือในการประสานงานแบบกลุ่ม (Cluster Coordination) ของสำานักงานเพื่อการ
ประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for the Coordination of     
Humanitarian Affairs – OCHA)(2) โดยแบ่งการให้ความช่วยเหลือเป็นรายด้าน ได้แก่ การสนับสนุน
ขนส่ง (Logistics) โภชนาการ (Nutrition) พื้นที่พักพิงฉุกเฉิน (Emergency Shelter) การประสานงานและ
การจัดการที่พัก (Camp management & Coordination) สุขภาพ (Health) การป้องกัน (Protection) 
ความมั่นคงด้านอาหาร (Food security) การสื่อสารภาวะฉุกเฉิน (Emergency Telecommunication) 
การฟื้นฟูเบื้องต้น (Early recovery) การศึกษา (Education) สุขาภิบาล นำ้าและสุขอนามัย (Sanitation 
Water & Hygiene)
 

ภาพที่ 1 การจัดการภัยพิบัติ                                      ภาพที่ 2 การประสานงานแบบกลุ่ม
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 ด้วยกระบวนการของความเชื่อมโยงในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในระดับ
นานาชาติ สามารถเชื่อมโยงสู่การให้ความช่วยเหลือในระดับภูมิภาค กล่าวคือ การให้ความช่วยเหลือ
ในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) 10 ประเทศ ซึ่งมีแนวนโยบาย หน่วยปฏิบัติ แผนการปฏิบัติ ชื่อเรียก
ที่แตกต่างกัน สามารถแสดงความเชื่อมโยงได้ดังภาพที่ 3

 จากความเช่ือมโยงของการประสานงาน เห็นได้ว่า ระบบขององค์การสหประชาชาติ OCHA 
เป็นหน่วยหลักในการประสานการให้ความช่วยเหลือ และอาเซียน มี AHA Centre เป็นหน่วยหลัก 
โดยมีทีมประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติและประสานงานขององค์การสหประชาชาติ ได้แก่ UNDAC
(United  Nations Disaster Assessment and Coordination) และ ERAT (Emergency Response and 
Assessment Team) โดยมีศูนย์ประสานการปฏิบัติงานในพื้นที่ คือ OSOCC (On-Site Operations 
Coordination Centre) และ JOCCA (Joint Operation and Coordinating Centre of ASEAN)
 การจดัการภยัพบัิตใินประเทศไทยในปัจจบุนั อาศยัพระราชบัญญัติป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
พ.ศ. 2550 โดยมีแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิพ.ศ. 2558 เป็นเครือ่งมือในการจัดการ
ภัยพิบัติและให้ความสำาคัญกับ “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : 
DRM)” (3) ประกอบด้วย 
 • การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) ได้แก่ การป้องกัน  
(Prevention) การลดผลกระทบ (Mitigation) และการเตรียมความพร้อม (Preparedness) ควบคู่กับ
 • การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) ได้แก่ การเผชิญเหตุ (Response) 
และการบรรเทาทุกข์ (Relief) รวมถึง
 • การฟ้ืนฟ ู(Recovery) ได้แก่ การฟ้ืนสภาพและการซ่อมสร้าง (Rehabilitation and Reconstruction) 
การสร้างให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) 

ภาพที่ 3 ASEAN-UN Interoperability
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 ซึง่ได้กำาหนดระดบัการจดัการพบิตัเิป็น 4 ระดบั ทัง้นี ้ขึน้กบัพืน้ที ่ประชากร ความซับซ้อน หรือ 
ความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ตลอดจนศักยภาพด้านทรัพยากร ที่ผู้มีอำานาจตามกฎหมาย
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก ดังนี้

 ภาพที่ 4 วงจรการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ภาพที่ 5 ระดับการจัดการภัยพิบัติ

ระดับ การจัดการ ผู้มีอำานาจตามกฎหมาย

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อำานวยการอำาเภอ ผู้อำานวยการท้องถิ่น และ/หรือ
ผู้ช่วยผู้อำานวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อำานวยการจังหวัด หรือผู้อำานวยการกรุงเทพมหานคร
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

3 สาธารณภัยขนาดใหญ่ ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ

4 สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ



21

Nationnal Disaster Response Team Handbook

 นอกจากนี ้ยงัมกีารกำาหนดระดับของระบบการเตอืนภยั มคีวามหมายของสใีนการเตอืนภยั ดงันี้

ภาพที่ 6 ระดับของระบบการเตือนภัย

 การจัดการในภาวะฉกุเฉนิ กองบัญชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิจะสถาปนา
การสนบัสนนุการปฏบิตังิานในภาวะฉุกเฉนิ (สปฉ.) (Emergency Support Function – ESF) เพยีงส่วนงานใด 
ส่วนงานหนึ่งหรือหลายส่วนงานเข้าร่วมสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย ตามภาพที่ 7 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ความจำาเป็นของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานที่มีหน้าที่
ความรบัผิดชอบภารกิจด้านใดด้านหนึง่เป็นการเฉพาะ เช่น ภารกิจด้านการคมนาคม ท่ีมหีลายส่วนราชการ
มีลักษณะงานเหมือนหรือใกล้เคียงกันมาร่วมกันประสานการปฏิบัติ อันจะเป็นการลดความซำ้าซ้อนใน
การช่วยเหลือ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอำานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละ
ระดับที่เกิดสาธารณภัยโดย ในแต่ละส่วนงานมีหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน แบ่งออกเป็น 
18 ส่วนงาน

ภาพที่ 7 การสนับสนุนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน (สปฉ.)
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 จากภาพที่ 7 จะเห็นได้ว่า ในกรณีที่มีหน่วยงานอื่นๆ นอกเหนือจากโครงสร้างปกติแล้ว การ
ประสานการปฏิบัติอื่นๆ จะอยู่ในความรับผิดชอบของ ศูนย์ประสานการปฏิบัติ ซึ่งมีหน้าที่ประสาน
งานกับหน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ด้านกฎหมาย ธุรการและกำาลังพล ทั้งนี้ ในกรณีการ
จัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) ให้ประสานงานด้านกิจการต่างประเทศ โดยให้กระทรวง
การต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักร่วมกันจัดทำา ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ 
และโครงสร้างภายในของศูนย์ฯ ทั้งนี้ ให้สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องในสำานักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมปฏิบัติงาน ในฐานะหน่วยงานหลักด้วย
 การจดัการภยัพิบัตใินปัจจบัุน ได้มกีารนำาเอาแนวคดิและมาตรฐานสากลมาใช้ในการจดัการต่างๆ 
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น และยังรวมไปถึงการประสานงานในการปฏิบัติงานต่างๆ ที่มีการนำาหลักการ
ปฏิบัติท่ีเป็นที่ยอมรับเป็นสากล เช่น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System – ICS)
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้มีการนำาเอาแนวคิดมาใช้เป็นหลักในการจัดการ ซึ่งโดยพื้นฐานของ
ระบบบัญชาการเหตุการณ์จะมีองค์ประกอบที่สำาคัญ ดังนี้

ภาพที่ 8 โครงสร้างระบบบัญชาการ (4)
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 • ส่วนบัญชาการ (Command) มีหน้าที่ในการพัฒนา กำาหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์
ทัง้หมดในการจดัการเหตกุารณ์ รวมทัง้การรับรองการส่ังใช้ทรัพยากรและการถอนกำาลัง และการรับรอง
แผนปฏิบัติการทั้งหมด
 • ส่วนปฏิบัติการ (Operations Section) มีหน้าที่ในการสนับสนุนพัฒนากลยุทธ์ รวมทั้ง
การกำาหนด การมอบหมายและให้คำาแนะนำาถึงทรัพยากรที่จำาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
 • ส่วนแผนงาน (Planning Section) มีหน้าที่จัดทำารายงานสรุปสถานการณ์ บริหารจัดการ
กระบวนการวางแผนทั้งหมด และการออกแผนปฏิบัติการ
 • ส่วนโลจิสติกส์ (Logistics Section) มีหน้าที่ในการจัดหา สั่งใช้ทรัพยากรและพัฒนาระบบ
การขนส่ง การติดต่อสื่อสารและแผนสนับสนุนทางการแพทย์
 นอกจากนี้แล้ว การพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม การค้นหาและกู้ภัย 
ยงันำาเอาหลกัปฏบิตัขิององค์การสหประชาชาต ิอย่างเช่น การค้นหาและกูภ้ยัในเขตเมอืง (Urban Search 
And Rescue – USAR) ของคณะทีป่รกึษาด้านการค้นหาและกู้ภยัระหว่างประเทศ (International Search 
And Rescue Advisory Group – INSARAG)(5) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการภัยพิบัติในประเทศอีกด้วย 
ซึ่งเป็นการโต้ตอบภัยจากแผ่นดินไหวอาคารถล่มโดยเฉพาะ ส่งผลกระทบในวงกว้าง มีความซับซ้อนใน
เชิงเทคนิค การให้ความช่วยเหลือและข้อจำากัดด้านทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
การค้นหาและกู้ภัย ทั้งในด้านการบริหารจัดการ และการให้ความช่วยเหลือ ทั้งในระยะเร่งด่วนและ
ระยะฟื้นฟู โดยมีศูนย์ประสานการปฏิบัติในพื้นที่ (On-Site Coordination Operation Centre – OSOCC) 
เป็นกลไกสำาคญัในการประสานงานระหว่างประเทศทีป่ระสบภยัพบิตั ิกบัประเทศต่างๆ ทีใ่ห้ความช่วยเหลอื 
ให้สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านข้อมูลความต้องการในการรับความช่วยเหลือ 
ข้อมูลที่จำาเป็นของการให้ความช่วยเหลือ ข้อมูลสถานการณ์ต่างๆ ที่จำาเป็นและเกี่ยวข้องในการปฏิบัติ
การให้ความช่วยเหลือ และข้อมูลในการติดต่อประสานงานทั้งหมด
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 ภาพที่ 9 ความเชื่อมโยงในการท�างานของ OSOCC(6)

 โดยทั่วไปแล้ว OSOCC จะรายงานโดยตรงต่อหัวหน้าทีมประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติ 
และประสานงานขององค์การสหประชาชาติ (UNDAC Team Leader) ซึ่งเป็นผู้ที่รับรองว่า OSOCC 
จะดำาเนินการไปอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้ประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(Resident Coordinator / Humanitarian Coordinator (RC/HC)) และทมีให้ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรม
ของประเทศที่ประสบภัย (Humanitarian Country Team – HCT) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำานักงาน
เพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (OCHA)  (ยกเว้นในกรณีที่ UNDAC ไม่ได้ออก
ปฏิบัติงาน OSOCC จะรายงานโดยตรงต่อ UN RC/HC)
 OSOCC จะทำางานเพือ่สนบัสนนุรัฐบาลประเทศทีป่ระสบภยัในการประสานงานระหว่างองค์กร
ให้ความช่วยเหลอืของประเทศต่างๆ กบัหน่วยงานด้านการจดัการสาธารณภัยของประเทศทีป่ระสบภยัพบิตัิ
(Local Emergency Management Agency – LEMA) ซึง่รบัผิดชอบในการควบคุมสัง่การปฏบิตักิารท้ังหมด
และ OSOCC จะจดัตัง้ข้ึนเมือ่เกดิภยัพิบตัขินาดใหญ่ทีจ่ำาเป็นต้องมกีารให้ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรม
ในระบบขององค์การสหประชาชาติ (United Nations – UN) และ OSOCC จะเป็นศูนย์กลางในการ
ประสานความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆ ที่เสนอให้ความช่วยเหลือ และประเทศที่ประสบภัยพิบัติ
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 ภาพที่ 10 โครงสร้างศูนย์ประสานการปฏิบัติในพื้นที่ (OSOCC)

 โครงสร้างของ OSOCC ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
 • ส่วนบรหิารจดัการ (Management) ทำาหน้าทีใ่นการบรหิารจัดการ ซึง่จะมเีจ้าหน้าทีป่ระสานงาน 
(Liaison) และเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย (Safety & Security)
 • ส่วนสถานการณ์ (Situation) ทำาหน้าที่ในการติดตามข้อมูลสถานการณ์ การประเมิน 
การจัดการข้อมูลข่าวสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
 • ส่วนสนับสนุน (Support) ทำาหน้าที่สนับสนุนงานธุรการ การติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมและ
สิ่งอำานวยความสะดวกอื่นๆ 
 • ส่วนปฏิบัติการ (Operations) ทำาหน้าที่ ประสานการปฏิบัติทั้งหมด ซึ่งจะมีหน่วยย่อย 
ทำาหน้าที่ในการประสานการปฏิบัติการในแต่ละด้านแยกย่อยออกไป เช่น ทีมแพทย์ต่างประเทศ 
(Emergency  Medical Team – EMT) การค้นหาและกูภ้ยัในเขตเมอืง (Urban Search And Rescue – USAR) 
และด้านโลจิสติกส์ (Logistics) เป็นต้น
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ภาพที่ 11 ASEAN-UN Interoperability 

 การเทียบเคียงระหว่างการให้ความช่วยเหลือในระบบ UN และ ASEAN สามารถแสดงให้
เห็นได้ดังภาพที่ 11 ASEAN-UN Interoperability ทั้งนี้ จากระบบการทำางานขององค์การสหประชาชาติ 
ASEAN ได้นำาเอาหลักการของ OSOCC มาพัฒนาเป็นการให้ความช่วยเหลือของอาเซียน และเรียก
ศูนย์ประสานงานและการปฏิบัติงานร่วมแห่งอาเซียน ว่า JOCCA (Joint Operation and Coordinating 
Centre of ASEAN) ซึ่งเมื่อย้อนกลับมายังการจัดการภัยพิบัติในประเทศไทย ตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2558 แล้ว จะเห็นได้ว่า การรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศตามโครงสร้าง
การสนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือ ESF (Emergency Support Function) จะอยู่ในส่วนของศูนย์
ประสานการปฏิบัติ ซึ่งได้มีการกล่าวถึงขอบเขตหน้าที่ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง 
(ระดับ 4) แต่ยังไม่มีการกล่าวถึงในกรณีที่การจัดการสาธารณภัยระดับ 3 ลงมา
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กลไกกำรตอบสนองภัยพิบัติของสภำกำชำดไทย
The Thai Red Cross Response Mechanism
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ราชูปถัมภกสภากาชาดไทย
2. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์ พระบรมราชินีนาถ ดำารงตำาแหน่ง สภานายิกา สภากาชาดไทย
3. สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำารงตำาแหน่งอุปนายิกาผู้อำานวยการ

สภากาชาดไทย 

 สภากาชาดไทย แบ่งออกเป็น 14 สำานักงานหลัก 5 หน่วยงานพิเศษ และ 6 ศูนย์ชำานัญพิเศษ    
ซึ่งจะมีสำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการดูแล
เรื่องการจัดการภัยพิบัติโดยเป็นหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐ ซึ่งมีหน่วยงานหลักของประเทศคือกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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สภากาชาดไทยมีนโยบายด้านการจัดการภัยพิบัติดังนี้
1. ยึดหลักมนุษยธรรม และเมตตาธรรม ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีของผู้ประสบภัย
2. มุ่งสร้างจิตสำานึกของการป้องกันภัยแก่ประชาชนในทุกวิถีทาง ด้วยถือว่าเป็นมาตรการ
 ที่ดีที่สุดในการจัดการภัยพิบัติ
3. ภาวะปกติ หน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติตามแผนฯ ซึ่งทำาให้

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดภัย และต่อเนื่องถึงระยะฟื้นฟู ด้วยการ
ประสานแผนและประสานการปฏิบัติ

4. ภาวะฉุกเฉิน ทุกหน่วยงานของสภากาชาดไทยให้ถือเป็นหน้าที่ต้องปฏิบัติตามความ 
รับผิดชอบซึ่งกำาหนดไว้ในแผนจัดการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

  ตามพระราชบญัญตัป้ิองกันและบรรเทาสาธารณภยัปี พ.ศ. 2550 ระบใุห้สภากาชาดไทย
มีหน้าที่ในการจัดการภัยพิบัติดังต่อไปนี้

1. จัดเตรียมโลหิต ยา เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อใช้ใน
การบรรเทาทุกข์และสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

2. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภากาชาดไทย อาสากาชาด เหล่ากาชาดจังหวัด และ
ประชาชนเพื่อเตรียมพร้อมรับสาธารณภัย รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับ การปฐมพยาบาล
และการสาธารณสุขเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ เมื่อประสบภัย 

3. บรรเทาทุกข์ผู ้ประสบภัยขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุด้วยการบริการทางการแพทย์ 
 ทั้งการรักษาพยาบาล ป้องกันโรค และสงเคราะห์เครื่องอุปโภค บริโภค ตลอดจนอุปกรณ์ 

และบริการอื่น ๆ ตามความจำาเป็นของผู้ประสบภัย
4. ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสภากาชาดประเทศต่าง ๆ  ผ่าน คณะกรรมการกาชาด

ระหว่างประเทศและสหพันธ์กาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง ระหว่างประเทศ 
ในกลุ่มองค์กรกาชาดหรือขบวนการกาชาด (Red Cross Movement) จะมีหลักการท่ีเป็นพื้นฐาน
ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อดำารงไว้ซึ่งความเป็นองค์กรกุศลระดับชาติและระดับ เพื่อคงไว้ซึ่งความไว้วางใจต่อ
สาธารณชน นั่นคือหลักการกาชาด 7 ประการ (The Seven Fundamental Principles) ดังต่อไปนี้
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หลักการกาชาด   คือ หลักการดำาเนินงานของกาชาดทั่วโลก เป็นผลมาจากมติการประชุมกาชาด
ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 20 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ปี พ.ศ.2508 มี 7 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. มนุษยธรรม คอื พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่คนท่ัวไป ทกุพืน้ทีท่ีม่โีอกาส  รวมถงึ การเหน็คณุค่า
ความเป็นมนุษย์ทุกคน 

2. ความไม่ลำาเอียง ไม่เลือกปฏิบัติในเชื้อชาติ ศาสนา และการเมืองพร้อมให้ความเสมอภาค
กับทุกคน

3. ความเป็นกลาง การยึดหลักทำาในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในการสู้รบ หรือ
เกี่ยวข้องในการขัดแย้ง ซึ่งมีลักษณะทางการเมือง เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อหรือแม้แต่
ลทัธนิยิม ปฏบิตักิารในสถานการณ์ความขดัแย้งและความไม่สงบ แก่ประชาชนหรอืผูบ้าดเจบ็ 
ของทุกฝ่าย ด้วยความเป็นกลาง ดำารงตนไม่ให้ถูกครอบงำาจากกลุ่มการเมืองและกลุ่มใดๆ
กต็าม เพือ่ให้สามารถปฏบิตัภิารกจิตามหลกัการกาชาด ได้ทกุสถานการณ์ ไม่เข้าร่วมกจิกรรม

 ทางการเมืองใดๆ ที่มุ่งหวังหาเสียงทางการเมือง และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และ
ความเป็นกลางของสภากาชาด ไม่ให้ความเห็นแก่ผู้อื่นหรือสื่อใดๆ ในลักษณะที่เห็นพ้อง 
หรือขัดแย้งแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้ง

4. ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจอย่างเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ 
และอยู่ในบังคับแห่งกฏหมายของประเทศตน

5. บรกิารอาสาสมคัร กาชาดเป็นองค์กรอาสาสมคัรในการบรรเทาทกุข์ โดยไม่มคีวามปรารถนา
 ผลประโยชน์ในประการใดๆ
6. ความเป็นเอกภาพ แต่ละประเทศ มไีด้สภากาชาดเดยีว และต้องเปิดให้กบัคนทัว่ไปเข้าถึงได้  

และทำางานภายใต้หลักการเดียวกัน ตลอดทั่วดินแดนของตน
7. ความเป็นสากล ทำางานทัว่โลก 190 ประเทศให้ความช่วยเหลือซึง่กันและกันอย่างเท่าเทยีม
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เครือ่งหมายกาชาด ในปัจจบุนั ทีไ่ด้รบัการยอมรับม ี3 แบบคอืเคร่ืองหมายกากบาทสีแดงบนพืน้ขาว 
ซึ่งประเทศส่วนใหญ่ใช้เครื่องหมายนี้ เป็นเครื่องหมายที่จัดทำาขึ้นซึ่งเป็นชาวสวิสเซอร์แลนด์ สำาหรับ
ประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม จะใช้เครื่องหมายเสี้ยววงเดือนแดงบนพื้นขาว และมีเพียงประเทศ
เดียวที่ใช้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสีแดง(คริสตัลแดง)บนพื้นขาวได้แก่ประเทศอิสราเอล

วัตถุประสงค์ในการใช้เครื่องหมายกาชาด
 • เป็นเครื่องหมายคุ้มครอง (ในภาวะสงคราม) 
 • เหยื่อของการพิพาธทางอาวุธ
 • หน่วยบริการทางการแพทย์ของทหาร
 • อาสาสมัครที่อยู่ในสงคราม
 • ผู้ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบในการสู้รบ
 • อื่นๆ เช่นบุคลากรด้านศาสนาและองค์กรมนุษยธรรมอื่นๆ 

เครื่องหมายสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอ�าเภอ ที่ใช้ในปัจจุบัน

 1864  1876  2007

เหล่ากาชาดจังหวัด.................
The Provincial Red Cross Chapter of ................

ก่ิงกาชาดอ�าเภอ....................
..............................Red Cross District Branch
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การบริหารจัดการภัยพิบัติของสภากาชาดไทย
ระยะก่อนเกิดภัย
 1. การเตรียมพร้อมองค์กร ได้แก่

1.1 จัดทำาแผนจัดการภัยพิบัติ แผนตอบสนองภัยพิบัติ แผนเฉพาะกิจ และคู่มือการ
ปฏิบัติงานต่างๆ 

1.2 การอบรมเจ้าหน้าทีแ่ละอาสาสมคัรในด้านต่างๆ เช่น อาสาสมคัรด้านการบรรเทาทกุข์ 
อบรมปฐมพยาบาลให้อาสาสมคัรในโครงการนำา้ทพิย์ปันนำา้ใจให้กาชาด การทำา MOU 
กับหน่วยงานภาคเอกชน 

1.3 จัดการฝึกซ้อมแผนจัดการภัยพิบัติทั้งในระดับสภากาชาดไทย และระดับสำานักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ และแผนระดมสรรพกำาลัง รวมถึงการฝึกซ้อมในระดับภูมิภาค 
เช่น ARDEX, ARFDiREx เป็นต้น

1.4 จัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำาแนวทางในการประสานงานให้ความช่วยเหลือ
 ผู้ประสบภัยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรุงเทพมหานคร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น 
1.5 จัดการประชุมวิชาการ การสัมมนาเพื่อปลุกจิตสำานึกประชาชนให้ตระหนักและ

เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
1.6  จดัเตรยีมสิง่ของสำารองจ่ายในคลงัเครือ่งอปุโภค-บรโิภค ยา-เวชภณัฑ์ ให้พร้อม รวมถึง
 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร และระบบการสื่อสารให้พร้อม

ใช้งานตลอดเวลา
         2. การเตรียมพร้อมชุมชน

2.1 เตรียมพร้อมชุมชนโดยทำา กิจกรรมชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ 
2.2 จัดอบรมให้นักเรียนในกิจกรรม อบรมนักเรียนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
2.3 จัดทำาหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ในเรื่องของการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ 
 การป้องกัน การปฏบิตัตินในขณะเกดิภยัพบิตัริวมถงึการฟ้ืนฟบูรูณะในระยะหลงัเกดิ
 ภัยพิบัติ

ระยะเกิดภัย
 1. การบรรเทาทกุข์ด้านการแพทย์ เครือ่งอุปโภค-บริโภค อาหาร นำา้และสขุาภบิาล ทีอ่ยู่อาศยั
 2. การจัดการข้อมูลข่าวสาร /การรณรงค์รับบริจาค
 3. จัดสวัสดิการสำาหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร

ระยะฟื้นฟู
 1. การฟื้นฟู ด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ บ้านถาวร ระบบนำ้าสุขาภิบาล อนามัยชุมชน เป็นต้น
 2. เริม่โครงการชุมชนเตรยีมพร้อมรับภยัพบิติั เพือ่ให้ชมุชนสามารถตอบสนองภัยพบิตัคิร้ังใหม่
  ให้ดีกว่าเดิม
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การตอบสนองภัยพิบัติของสภากาชาดไทย ระดับที่ 1-4

ระดับความรุนแรงของภัยและการประสานงาน แบ่งเป็น 4 ระดับ

ระดับ ความรุนแรง การจัดการตามแผน 
ปภ.ชาติ

การประสานงานตามแผนของสภากาชาดไทย

1 สาธารณภัยที่เกิด
ขึน้ท่ัวไปมขีนาดเล็ก

ผอ.ท้องถิ่น/ผอ.อำาเภอ
ควบคุมสถานการณ์

ไม่มีการร้องขอสนับสนุนเพิ่มเติมจากเหล่ากาชาดจงัหวดั
หรือเหล่ากาชาดจังหวัดมีศักยภาพสนับสนุนด้านการ
บรรเทาทุกข์ได้เองเพียงพอ

2 สาธารณภัย
ขนาดกลาง

ผอ.จังหวัด/ผอ.กทม.
ควบคุมสถานการณ์

ผอ.จงัหวัด/ผอ.กทม. ควบคุมสถานการณ์ได้ แต่มกีารร้องขอ
สนับสนุนเพิ่มเติมจากสถานีกาชาดหรือฝ่ายบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย สนง.บรรเทาทุกข์ฯผ่านเหล่ากาชาดจังหวัด

3 สาธารณภัย
ขนาดใหญ่
ที่มีผลกระทบ
รนุแรงกว้างขวาง

ผู้อำานวยการกลาง/ 
ผบ.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ 
ควบคุมสถานการณ์

ผู ้อำานวยการกลาง/ผบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ควบคุมสถานการณ์ มกีารประสานร้องขอสนบัสนนุ
เพิม่เตมิจาก สนง.บรรเทาทุกข์ฯ โดยระดมสรรพกำาลงัเฉพาะ
จาก สนง.บรรเทาทุกข์ฯ

4 สาธารณภัยขนาด
ใหญ่ที่มีผลกระทบ
ร้ายแรงอย่างยิ่ง

นายกรัฐมนตรี หรือรอง
นายกรัฐมนตรีควบคุม
สถานการณ์ 

นายกรัฐมนตรี หรือรองนายก รัฐมนตรีควบคุมสถานการณ์ 
มีการประสานร้องขอสนับสนุนเพิ่มเติม ผ่าน สนง.บรรเทา
ทุกข์ฯ โดยระดมสรรพกำาลังของทั้งสภากาชาดไทย ซึ่งมี
หน่วยงานสนับสนุนในด้านอื่นๆเช่นขอสนับสนุนแพทย์
และบุคลากรทางด ้านสาธารณสุขจากโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย หรือโรงพยาบาลสมเด็จ ณ 
ศรีราชา จ.ชลบุรี หรือขอสนับสนุนโลหิตจากศูนย์บริการ
โลหติแห่งชาต ิประสานงานเร่ืองสิง่ของบริจาคผ่านสำานกังาน
บรรเทาทุกข์ฯ เป็นต้น

เหล่ากาชาดจังหวัดและสำานักงานบรรเทาทุกข์ประเมินสถานการณ์
จากข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากสื่อต่างๆ/ลงพื้นที่

บรรเทาทุกข์ ต่างประเทศ ฟื้นฟู
การแพทย์
ฉุกเฉิน รับบริจาค

สื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์

สนับสนุนและ
ส่งกำาลังบำารุง

ระดับ 1 : เหล่ากาชาดจังหวัดรับมือได้
ระดับ 2 : เหล่ากาชาดจังหวัดร่วมมือกับสถานีกาชาด/
 ฝ่ายบรรเทาทุกข์
ระดับ 1 : เหล่ากาชาดจังหวัดร่วมกับสนง.บรรเทาทุกข์

ระดับ 4 : คณะกรรมการจัดการภัยพิบัติ
 สภากาชาดไทย

ภัย
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เครื่องมือในการตอบสนองภัยพิบัติของส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
 • ทมีประเมนิความเสยีหายและความต้องการ RAT, National Disaster Response Team : NDRT
 • หน่วยบรรเทาทุกข์
 • หน่วยครัวเคลื่อนที่
 • หน่วยผลิตนำ้าดื่ม และหน่วยส่งเสริมสุขอนามัย
 • หน่วยรถสื่อสารเคลื่อนที่
 • หน่วยเรือท้องแบน
 • หน่วยแพทย์เคลื่อนที่/หน่วยผ่าตัดเคลื่อนที่
 • หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 • การรับบริจาคและจัดส่งเครื่องอุปโภค-บริโภค ชุดธารนำ้าใจ
 • ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ

ผังการจัดองค์กรในการตอบสนองภัยพิบัติ (ICS)

คณะกรรมการจัดการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

ผู้บัญชาการเหตุการณ์

เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย

ฝ่ายวางแผน

• หน่วยเคลื่อนที่เร็ว
• หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 
• หน่วยแพทย์ทั่วไป
• หน่วยบรรเทาทุกข์
• หน่วยครัวเคลื่อนที่
• หน่วยนำ้าหน่วยสุขศึกษา
• ยานพาหนะ
• รถสื่อสารฉุกเฉิน
• หน่วยครัวเคลื่อนที่

• งบฉุกเฉิน
• งานประจำา 
• การรับบริจาค

• คลัง สิ่งของคงคลัง
• ยา-เวชภัณฑ์
• ยานพาหนะ
• เต้นท์
• เครื่องปั่นไฟ
• อาสาสมัคร
• อื่นๆ

ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสนับสนุน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

ผู้บัญชาการเหตุการณ์
ในพื้นที่ภัยพิบัติ

ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ

• รวบรวมข้อมูล
• วิเคราะห์สถานการณ์
• ตั้งวัตถุประสงค์
• วางแผนการใช้ทรัพยากร
• การประสานความร่วมมือ
  กับหน่วยงานต่างประเทศ  
  เช่น IFRC, ICRC, USAID
  เป็นต้น
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ทรัพยากรหรือศักยภาพของส�านักงานบรรเทาทุกข์สภากาชาดไทยที่สามารถร้องขอได้
1. ทมีประเมนิความเสยีหายและความต้องการ (Rapid Action Team : RAT) อยู่ทีส่่วนกลาง 2 ทมี    

แต่ละสถานกีาชาด ม ี1 ทมี ประกอบด้วย พยาบาล 2 คน ผูช่้วยพยาบาล 1 คน พนักงานขบัรถ 
1 คน (ส่วนกลาง)/พยาบาล 2 คน พนักงานขับรถ 1 คน (สถานีกาชาด)

2. ทีมบรรเทาทุกข์ (มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค) ในเขตกรุงเทพฯ ส่วนกลางหากมีอาสาสมัคร
เพียงพอ สามารถออกบรรเทาทุกข์ ได้ 5 ทีมส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นจังหวัดที่ส่วนกลางรับผิดชอบ 
2-3 ทีม จังหวัดที่สถานีกาชาดรับผิดชอบ 1-2 ทีม

3. เครื่องอุปโภค-บริโภค(ชุดธารนำ้าใจฯ) 
 3.1 จากส่วนกลางมี Stock 4,000 ชุด สามารถออกได้เลย 1,000 ชุด และจะจัดซื้อเติมให้เต็ม
 จำานวนอยู่ตลอด
 3.2 จากสถานีกาชาดต่างๆ Stock ขึ้นอยู่กับศักยภาพ มีประมาณ 200-500 ชุด ยกเว้นสถานี 

กาชาด ที่ 12 ในฤดูมรสุมสามารถ Stock ได้ถึง 2,000 ชุด
4. หน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย  ศักยภาพ 3,000-5,000 ชุด ข้ึนกับอาสาสมัคร และ               

การแจกจ่าย เช่น หากต้องจัดเป็นชุดเล็กสำาหรับ 1 คน ได้ 3,000 ชุด/วัน แต่ถ้าแจกจ่าย
 แบบตักแจกในศูนย์พักพิง หรือนำาส่งเป็นชุดใหญ่ๆ เช่นให้แต่ละศูนย์พักพิงไปแจกจ่ายเอง 

ผลิตได้ ประมาณ 5,000 ชุด/วัน สามารถออกให้บริการพร้อมกันได้สูงสุด 2 หน่วย
5. หน่วยผลิตนำ้าดื่มในภาวะฉุกเฉิน มีรถผลิตนำ้าดื่มหลายขนาด
 5.1 รถ New Man กำาลังการผลิต  4,000 ลิตร/ชม.  ประมาณ 40,000 ลิตร/วัน
 5.2 รถ Dow กำาลงัการผลติ 1,600 ลิตร/ชม. ประมาณ 12,800 ลิตร/วนั สามารถออกให้บริการ
 พร้อมกันได้สูงสุด 2 หน่วย
 5.3 เครือ่ง Nano tech กำาลงัการผลิต 200 ลิตร/ชม. เป็นเคร่ืองชนิดเล็ก สามารถลากเข้าพืน้ที ่           

นำ้าท่วมได้
6. หน่วยเรอืท้องแบน มเีรอืท้องแบนพร้อมเคร่ืองยนต์ จำานวน 36 ลำา กระจายอยู่ตามสถานีกาชาด
 ต่างๆ และส่วนกลางสามารถจัดเจ้าหน้าที่พร้อมเรือออกให้บริการพร้อมกันได้สูงสุด 3 ลำา   

ถ้าหากจังหวัดมีผู้ที่สามารถขับเรือได้ ก็สามารถทำาเรื่องขอยืมได้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
 ทำาหนังสือถึงเลขาธิการสภากาชาดไทย
7. หน่วยรถสื่อสารเคลื่อนที่ มีรถสื่อสารเคลื่อนที่จำานวน 1 คัน 
8. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคทั่วไป แก่ผู้ประสบภัย ปฏิบัติงานได้ครั้งละ 1-2 ทีม
9. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่รับสถานการณ์ฉุกเฉิน ปฏิบัติงานได้ครั้งละ 1-2 ทีม
10. หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภัยพิบัติ (DMERT: Disaster Medical 

Emergency Response Team) ปฏิบัติงานได้ครั้งละ 1 ทีม
11. เป็นศูนย์รับบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภคจะประสานงานนายกเหล่ากาชาดหรือผู้อำานวยการ

เขตเพื่อส่งต่อให้ผู้ประสบภัย
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หมายเหต ุหากเป็นภัยระดับที่ 4 ทางสภากาชาดไทย จะมีคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติสภากาชาดไทย 
รับผิดชอบโดยประธานคือเลขาธิการสภากาชาดไทยและมีผู้อำานวยการสำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็น
เลขานกุารฯ จะเป็นผูป้ระสานงานในการร้องขอสนบัสนนุทรพัยากรจากสำานกังานอืน่ๆ ของสภากาชาดไทย
เช่น ร้องขอการสนับสนุนด้านโลหิต จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หรือร้องขอสนับสนุนในด้าน
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หรือ โรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา หรือได้รับการสนับสนุนด้านอื่นๆ เช่น การจัดการของเข้า-ออกจาก
สนามบนิ การจดัการด้านอาหาร นำา้ สขุาภบิาลในบริเวณทีม่อีาสาสมคัรมาร่วมปฏบิตังิาน จากคณะทำางาน
ฝ่ายสนบัสนนุและส่งกำาลงับำารงุ หรอืได้รบัการสนับสนนุช่วยการรบับริจาค จากคณะทำางานฝ่ายรบับรจิาค 
เป็นต้น  

ผังการติดต่อประสานงานภายในส�านักงานบรรเทาทุกข์ฯ

ผังการติดต่อประสานงานร้องขอ

ศูนย์วิทยุสื่อสารสภากาชาดไทย
• ติดตามข้อมูลข่าวสาร 24 ชม.

• รายงานข้อมูลข่าวสารเมื่อเกิดภัย
เวรสาธารณภัย 207

หัวหน้าสถานีกาชาด

เหล่ากาชาดจังหวัด

รายงานผลการปฏิบัติงาน

รายงานผลการปฏิบัติงาน

รายงานการปฏิบัติงาน RAT

รายงานเหตุการณ์

เหล่ากาชาดจังหวัด
20 จังหวัดภาคกลาง

หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย

ฝ่ายบรรเทาทุกข์ฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

• หน่วยน้ำา
• หน่วยเรือ

• จัด/สำารอง
 เครื่องอุปโภคบริโภค ยา
 และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

ฝ่ายพัศดุ
ทางการแพทย์ฯ

ฝ่ายบริการ
ทางการแพทย์

• หน่วยบริการ
 ทางการแพทย์

• หน่วยครัวเคลื่อนที่ฯ
• ชุดธารน้ำาใจ
• หน่วยน้ำา สุขาภิบาล

ผู้อำานวยการ
สำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ

(War Room)

หัวหน้าฝ่ายประสานงาน
สถานีกาชาด

ออกปฏิบัติงาน
บรรเทาทุกข์ในพื้นที่

ออกปฏิบัติงาน (RAT)

ประเมิน
สถานการณ์

ประเมิน
สถานการณ์

ประเมิน
สถานการณ์

ประเมิน
สถานการณ์
ออกคำาสั่ง
ปฏิบัติงาน

ออกปฏิบัติงาน (RAT)

หน่วยครัวเคลื่อนที่ฯ

รายงานผลการปฏิบัติงาน

ออกคำาสั่งปฏิบัติงาน

รายงานผลการปฏิบัติงาน
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การติดต่อขอสนับสนุน
1. ประสานทางโทรศัพท์กับ
 1.1  หัวหน้าสถานีกาชาดหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจังหวัดท่าน
 1.2 เจ้าหน้าที่งานบรรเทาทุกข์ผุ้ประสบภัย (20 จังหวัด ที่ส่วนกลางรับผิดชอบ)
2. ส่งแบบฟอร์มรายงานภยัพบิตัแิละขอรบัการสนบัสนนุฯ เรยีนผูอ้ำานวยการสำานกังานบรรเทาทุกข์ฯ  
 มาที่ สำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ โทรสาร 0-2252-7976 
3. บนัทกึข้อความเรยีนเลขาธิการสภากาชาดไทย และสำาเนาถงึ ผูอ้ำานวยการสำานกังานบรรเทาทุกข์ฯ 
 โทรสาร 0-2252-7976

ข้อมูลการติดต่อ
 สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ 
 ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 1871 สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ 
 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 มีสำานักงานสาขาเรียกว่าสถานีกาชาดอยู่ 13 แห่งทั่วประเทศ และแต่ละสถานีกาชาดจะม ี  
 จังหวัดที่สถานีกาชาดต้องสนับสนุน ดังต่อไปนี้

ลำาดับที่ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย/
สถานีกาชาด

จังหวัดที่รับผิดชอบ

1 งานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย (ส่วนกลาง) 
02-251-7853-6 ต่อ 1212-4, 
080-559-5507, 087-749-1311
Fax : 02-252-7976

กรุงเทพฯ ลพบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา 
พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี ชัยนาท สระบุรี 
กาญจนบุรี สมุทรสาคร ระยอง สุพรรณบุรี 
สิงห์บุรี นครนายก ปทุมธานี นครปฐม 
เพชรบูรณ์ ชลบุรี นครสวรรค์ นนทบุรี

2 สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์
0-4451-6080, 081-393-4739

สุรินทร์ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ 
ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ อุดรธานี หนองคาย
บึงกาฬ

3 สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ 
0-5323-5574, 081-883-0443

เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน
ลำาปาง ลำาพูน แพร่ น่าน

4 สถานีกาชาดที่ 4 จ.นครราชสีมา 
0-4424-2386, 089-845-2501

นครราชสีมา ขอนแก่น หนองบัวลำาภู ชัยภูมิ 
เลย 

5 สถานีกาชาดที่ 5 จ.สมุทรปราการ 
0-2395-3676, 089-005-2349 

สมุทรปราการ
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ลำาดับที่ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย/
สถานีกาชาด

จังหวัดที่รับผิดชอบ

6 สถานีกาชาดที่ 6 จ.สระแก้ว 
0-3723-1207, 086-655-2320 

สระแก้ว ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด

7 สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี
0-4524-5309, 085-861-8049

อุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร อำานาจเจริญ 
นครพนม สกลนคร

8 สถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี 
0-3242-5427,081-197-5726 

เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม

9 สถานีกาชาดที่ 10 จ.ประจวบฯ 
0-3251-1024, 087-068-7985 

ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

10 สถานีกาชาดที่ 12 จ.นครศรีธรรมราช  
0-7530-2051-2 

นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา ยะลา 
ปัตตานี นราธิวาส

11 สถานีกาชาดที่ 13 จ.ตาก 
0-5551-4061-2, 081-881-1542 

ตาก กำาแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก
พิจิตร อุตรดิตถ์

12 สถานีกาชาดที่ 14 จ.พังงา
0-7648-1464, 084-689-5611

ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สตูล

หมายเหต ุ สถานีกาชาดที่ 2 แพร่งภูธร และ สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยมนั้น ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ 
ไม่มีพื้นที่รับผิดชอบเหมือนสถานีกาชาดอื่นๆ หากเกิดภัยตั้งแต่ระดับ 1 เช่น อัคคีภัยในเขตกรุงเทพฯ 
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยส่วนกลางรับผิดชอบดำาเนินการ  
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เอกสารอ้างอิง

1. ส่วนกฎหมาย สำานักมาตรการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 กระทรวงมหาดไทย. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2550. 
 กรุงเทพฯ : ม.ป.ท. ; 2550.
2. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
 พ.ศ.2558 ; กรุงเทพฯ : ม.ป.ท. ; 2558.   
3. สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์. แผนจัดการภัยพิบัติสำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ  
 ปี พ.ศ.2559. กรุงเทพฯ : สำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ ; 2559.
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เครื่องมือตอบสนองภัยพิบัติในระดับสำกลของ
สหพันธ์สภำกำชำดและสภำเสี้ยววงเดือนแดงระหว่ำงประเทศ

IFRC Global Response Tools

รมย์มณี  แกล้วทนงค์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ
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เครื่องมือตอบสนองภัยพิบัติระดับสากล
สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ
 สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (International Federation of 
Red Cross and Red Crescent Societies - IFRC) มีกลไกหรือเครื่องมือที่หลากหลายในการช่วยเหลือ
การตอบสนองต่อภัยพิบัติ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจว่าความช่วยเหลือจะถูกส่งมอบได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยผ่านทางทรัพยากรด้านต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูลสารสนเทศ เงินทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน และทรัพยากรมนุษย์รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ 
จากเจ้าหน้าทีท่ีม่ปีระสบการณ์และผ่านการฝึกอบรมการให้ความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน สามารถแบ่งได้
ตามประเภทต่างๆ ดังนี้

1. ทีมตอบสนองภัยพิบัติในระดับภูมิภาค  (Regional Disaster Response Teams - RDRT) 
 ทีมตอบสนองภัยพิบัติในระดับภูมิภาค (RDRT)ได้ก่อตั้งขึ้น ในปี ค.ศ 1998 โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ใช้ศกัยภาพและทกัษะของสมาชกิสภากาชาดทีไ่ด้รับการฝึกอบรม RDRT ในการตอบสนองภยัพบิตัิ
ในแต่ละภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ

RDRT คืออะไร
 เป็นระบบการช่วยเหลือในการตอบสนองภัยพิบัติ ซึ่งปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์
จากสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงในแต่ละประเทศ เพื่อช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค
เดียวกัน 

RDRT คือใคร
 RDRT คือ สมาชิก เจ้าหน้าที่ หรือ อาสาสมัคร จากสภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดง
จากประเทศต่างๆ ที่ได้รับการฝึกฝนเพื่อทำางานเป็นทีม ให้ความช่วยเหลือแก่ สภากาชาดเพื่อนบ้าน
มีความเข้าใจบริบทของประเทศเพ่ือนบ้านและสามารถสื่อสารภาษาเดียวกันได้ มีความเชี่ยวชาญงาน
ด้านต่างๆ เช่น ด้านบรรเทาทุกข์ (relief) โลจิสติกส์ (logistics) สุขภาพ (health) อาหาร (nutrition) 
สาธารณสขุ (public health) ระบาดวทิยา (epidemiology) การช่วยเหลอืด้านจติสงัคม (psychological support) 
นำ้าและสุขาภิบาล (water and sanitation) การเงิน (finance) การบริหารจัดการทั่วไป (administration)

RDRT ท�างานอย่างไร
 ทีม RDRT จะถูกส่งไปช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน ที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันภายใน 24 หรือ       
72 ชั่วโมง โดยการร้องขอจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านทาง IFRC ที่มีสำานักงานประจำาอยู่ในประเทศหรือ
ภูมิภาคที่เกิดภัยพิบัติ

2. ทีมประสานงานภาคสนาม (Field Assessment Coordination Teams - FACT)
 ทมีประสานงานภาคสนามก่อตัง้ในปี ค.ศ. 2000 โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่การประเมนิสถานการณ์
และประสานงานในระดับต่างๆ ก่อนท่ีจะส่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ เข้าไปช่วยเหลือในประเทศท่ี
เกิดเหตุภัยพิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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FACT คืออะไร
 เป็นกลไกทีพ่ฒันาขึน้โดย ความร่วมมอืของ IFRC และ ตวัแทนของสภากาชาดต่างๆ  เพือ่สร้าง
ทมีประสานงาน และประเมนิผลภาคสนาม ซึง่การทำางานจะต้องมกีารประเมนิสถานการณ์และประสานงาน
กบัองค์กรในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในบรบิท ทีม่คีวามซบัซ้อนทางด้านการเมอืง ความปลอดภยั 
เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่เกิดเหตุภัยพิบัติ

FACT คือใคร
 เจ้าหน้าที่จากสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง ที่ผ่านการอบรม FACT เป็นเจ้าหน้าที่ใน
ระดับหัวหน้างานที่มีประสบการณ์การประสานงานในระดับสากล มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะ
ด้านภาษาอังกฤษในการเขียนรายงานการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือประเทศที่เกิดภัยพิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความเช่ียวชาญด้านต่างๆ เช่น ด้านบรรเทาทุกข์ (relief) โลจิสติกส์ (logistics) 
สขุภาพ (health) อาหาร (nutrition) สาธารณสขุ (public health) ระบาดวทิยา (epidemiology) การช่วยเหลือ
ด้านจิตสังคม (psychological support) นำ้าและสุขาภิบาล (water and sanitation) การเงิน (finance) 
การบริหารจัดการทั่วไป (administration)

FACT ท�างานอย่างไร
 สภากาชาดในประเทศที่ได้รับผลกระทบ สามารถร้องขอ FACT ทีมผ่านทาง IFRC การเดินทาง
ออกปฏบิตังิาน FACT ทมี สามารถเดนิทางออกปฏบิตังิานได้ภายใน 12 - 24 ชัว่โมงเป็นเวลา 4-6 สปัดาห์ 
โดยการทำางานจะเน้นในเรื่องของการประเมินสถานการณ์และการประสานงานกับองค์กรท้องถิ่นและ
องค์กรต่างประเทศ มีการเขียนรายงานสรุปสถานการณ์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถนำาข้อมูลไประดม
ทุนผ่านทาง IFRC และทำางานร่วมทีม หน่วยตอบโต้ฉุกเฉิน (Emergency Response Units - ERUs) 
อย่างใกล้ชิด
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3. หน่วยตอบสนองภัยพิบัติฉุกเฉิน (Emergency Response Units - ERUs)
 หน่วยตอบสนองภัยพิบัติฉุกเฉิน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1994 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนแก่สภากาชาดในประเทศทีไ่ด้รับผลกระทบจากภยัพบิตั ิและส่ิงอำานวยความสะดวกต่างๆ 
ถกูทำาลาย  หรอืมไีม่เพยีงพอต่อความต้องการ หรือกรณีทีไ่ม่มส่ิีงอำานวยความสะดวกข้ันพืน้ฐานในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ERUs คืออะไร
 Emergency Response Units (ERUs) เป็นเครื่องมือในการตอบสนองภัยพิบัติของ IFRC ซึ่ง
ประกอบไปด้วยผูเ้ช่ียวชาญทีไ่ด้รบัการอบรมให้มคีวามเชีย่วชาญเฉพาะด้านซึง่มอีปุกรณ์ทำางานด้านนัน้ๆ 
เช่น หน่วยนำ้าและสุขาภิบาล หน่วยการติดต่อสื่อสาร หน่วยโลจิสติกส์ หรือหน่วยโรงพยาบาลสนาม

ERUs คือใคร  
 ERUs คือ กลุ่มบุคคลจากตัวแทนสภากาชาดที่ได้รับการอบรม มีความเชี่ยวชาญการใช้อุปกรณ์
ภาคสนามท่ีทางกาชาดมีให้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติต่างๆ กาชาดที่มีทั้งผู้เชี่ยวชาญ 
และอุปกรณ์ภาคสนามเพื่อตอบสนองกับภัยพิบัติได้ทันทีนั้น คือ สภากาชาด : American, Austrian, 
the BeNeLux (Belgium, Netherlands and Luxemburg), British, Canadian, Danish, French, Finnish, 
German, Italian, Japanese, New Zealand, Norwegian, Spanish, Swedish and Swiss Red Cross. 
และกาชาดท่ีให้การสนับสนนุเจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รบัการอบรม เช่น Australia, Croatia, Hong Kong, Indonesia, 
Iceland and Macedonia.

ERUs ท�างานอย่างไร
 เมือ่เกดิเหตภัุยพบิตัขินาดใหญ่ท่ีทำาให้โครงสร้างพืน้ฐานถกูทำาลาย หรอืมีไม่เพยีงพอ และกาชาด
ในประเทศนั้นๆ ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ทีม ERUs จะถูกร้องขอให้ลงไปปฏิบัติงานพร้อมกับ
อุปกรณ์สนาม ภายใน 24-72 ชั่วโมงและสามารถปฏิบัติงานได้เป็นเวลา 1-4 เดือน



45

Nationnal Disaster Response Team Handbook

4.ข้อมูลสารสนเทศ (Disaster Management Information System- DMIS). 
 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 DMIS เริ่มรวบรวมและจัดการกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่องานด้าน
ความช่วยเหลือมนุษยธรรม และสนับสนุนการเตรียมพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติของ IFRC ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล DMIS ได้รับการปรับปรุงหลายคร้ัง เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
2020 ของ IFRC

DMIS คืออะไร 
 เป็นระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการภยัพบิติั (Disaster Management Information System- DMIS
เป็นเครื่องมือในการทำางานบนเว็บสำาหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของสภากาชาดและสภาเส้ียว
วงเดือนแดง และคณะผู้แทน IFRC รวมถึงสำานักงานใหญ่ของเจนีวา สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านเทคนิค
และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแนวโน้มของภัยพิบัติและการตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยพิบัติของแต่ละ
สภากาชาด รวมถึงการได้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการร้องขอความช่วยเหลือ ทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์และ
เงินทุน

DMIS ท�างานอย่างไร 
 เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติในแต่และประเทศ เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของสภากาชาดและสภาเสี้ยววง
เดือนแดง ที่ลงทะเบียนในระบบ DMIS มีการแจ้งข้อมูลความเสียหาย หรือการร้องขอความช่วยเหลือ
ผ่าน ระบบ DMIS ทาง IFRC จะเป็นผูต้รวจสอบ และประสานงานกบักาชาดต่างๆ ในการช่วยเหลอืต่อไป
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5. กองทุนเงินฉุกเฉิน Disaster Relief Emergency Fund (DREF)

DREF คืออะไร
 DREF เป็นกองทุนเงินฉุกเฉิน (Disaster Relief Emergency Fund -DREF) ก่อตั้งขึ้นโดย IFRC 
ในปี ค. ศ. 1985 เพือ่ให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดอืนแดงในการตอบสนอง
ภัยพิบัติเบื้องต้น ระหว่างรอการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในลำาดับต่อไป นอกจากนี้ DREF 
ยังสนับสนุนเงินทุนด้านการเตือนภัยล่วงหน้าและการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ

DREF ท�างานอย่างไร
 เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้น หากสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนของแต่ละประเทศต้องการเงินทุน
ช่วยเหลือเร่งด่วน  สามารถร้องขอ DREF ผ่านสำานักงานของ IFRC ในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค 
ภายใน 7 วนันบัจากเหตกุารณ์ภยัพบิตั ิทกุคำาร้องขอ จะได้รับการตรวจสอบโดยพจิารณาเป็นกรณีๆ ไป 
และสามารถอนุมัติเงินทุนได้ภายใน 24 ชั่วโมง
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6. การระดมทุนฉุกเฉิน (Emergency Appeal - EA)
 IFRC ได้รับเงินทุนจากสาธารณะ เพื่อสนับสนุนงานด้านตอบสนองภัยพิบัติผ่านการระดมทุน
ฉุกเฉิน (Emergency Appeal - EA) และกองทุนเงินฉุกเฉิน (Disaster Relief Emergency Fund -DREF) 
ในการช่วยเหลือสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงที่ต้องการความช่วยเหลือ

EA คืออะไร
 เป็นการระดมทุนฉกุเฉนิ ซึง่เป็นกลไกด้านการจดัหาเงนิทุนของ IFRC โดยประกาศผ่านสาธารณะ  
เพื่อสนับสนุนงานด้านการตอบสนองภัยพิบัติในประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและสภากาชาด
และสภาเสี้ยววงเดือนแดงในประเทศนั้นๆได้มีการร้องขอรับการสนับสนุนเงินทุนซึ่งจะต้องมีแผนการ
ปฏิบัติงานครบถ้วน 

EA ท�างานอย่างไร
 เมื่อมีการร้องขอเงินสนับสนุนเพ่ือช่วยเหลือในการตอบสนองภัยพิบัติจากสภากาชาดและสภา
เสี้ยววงเดือนแดงในประเทศที่ได้รับผลกระทบ ทาง IFRC โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการประกาศระดม
ทุนจากสาธารณะ โดยแสดงแผนการปฏิบัติงานที่รวมถึงกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ และการ
ประเมินผลติดตามการดำาเนินงานตามมาตรฐานของ IFRC เพื่อที่ผู้ให้การสนับสนุนสามารถตรวจสอบ
การบริหารจัดการเงินทุนได้
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 กล่าวโดยสรปุเครือ่งมอืต่างๆ ทีก่ล่าวมาข้างต้นน้ันเป็นเคร่ืองมอืทีท่าง IFRC ใช้ปฏบิตังิานด้าน
ตอบสนองภยัพบิตัร่ิวมกบัสภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงในแต่ละภมูภิาค ซึง่การดำาเนินการใดๆ
จะต้องผ่านการร้องขอจากกาชาดที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้เกิดการทำางานที่ม
ประสทิธภิาพและมคีณุภาพ ทกุๆกาชาดจึงต้องมกีารเตรียมพร้อมเจ้าหน้าทีข่องตนเอง ในการฝึกอบรม 
ทีมตอบสนองภัยพิบัติ (National Disaster Response Team - NDRT) ในระดับประเทศ ให้มีศักยภาพ
ทัง้การตอบสนองต่อภยัพบัิตริวมถงึความสามารถในการประสานงานกบัทกุระดบั ทัง้ในระดบัประเทศและ
ระดับภูมิภาคเพื่อให้การปฏิบัติงานประสบผลสำาเร็จและสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ได้มากที่สุด  

เอกสารอ้างอิง

IFRC. “ What we do”. Disaster Management. [เข้าถึงเมื่อ 13 มิถุนายน 2561]. เข้าถึงได้จาก 
 http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/.
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Safer Access คืออะไร
Safer = ปลอดภัยมากขึ้น
Access = การเข้าถึง หรือการเข้าไปท�างานในพื้นที่
 สรุป Safer Access ก็คือหลักปฏิบัติหรือการเตรียมความพร้อมของสภากาชาดฯ ในกรณีที่
ต้องเข้าไปทำางานในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยง และหรือไม่ปลอดภัย ถึงแม้ว่า หัวข้อเรื่อง Safer 
Access ฟังดูว่าน่าจะเก่ียวข้องกับความขัดแย้ง แต่สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงหลายแห่ง 
ยืนยันว่า เนื้อหาของ Safer Access มีประโยชน์และสามารถนำามาประยุกต์ใช้ในด้านการพัฒนาองค์กร
ในภาวะปกติได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการรับมือในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจาก
ธรรมชาติ และนำ้ามือมนุษย์ 
 Safer Access ไม่ใช่การฝึกอบรม แต่เป็นวิธีการหรือเคร่ืองมือที่สามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการทำางาน โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงและหรือไม่ปลอดภัยอย่างที่กล่าวไปแล้ว

กรอบกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่สุ ่มเสี่ยง
Safer Access Framework (SAF)

เอกราช  รักวนัส
หัวหน้าแผนกกาชาดสัมพันธ์

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
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มาจากไหน
 โดยส่วนใหญ่แล้ว สภากาชาดหรือสภาเสี้ยววงเดือนแดงของแต่ละประเทศ มักจะเป็นที่รู้จัก
และได้รับการยอมรับนับถือเป็นอย่างดีอยู่แล้ว ทั้งนี้แต่ละสภากาชาดอาจจะไม่คุ้นเคยกับการเข้าไป
ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม ในพื้นท่ีที่สุ่มเสี่ยงหรือไม่ปลอดภัยมากเท่าใดนัก SAF จึงถูกออกแบบมา
เพื่อช่วยให้สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงสามารถวางแผน เตรียมความพร้อม เพื่อให้การเข้าไป
ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องเข้าไปทำางานในพื้นที่ที่
สุ่มเสี่ยงและหรือไม่ปลอดภัยอย่างที่กล่าวข้างต้น

 หลักการของ SAF ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาในปี 2003 จากแนวคิด “เสาหลักแห่งความปลอดภัย 
7 ประการ (7 Security Pillars)” โดยร่วมกับสภากาชาด สภาเสี้ยววงเดือนแดง อีกกว่า 50 ประเทศ ที่
เคยเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าว ทำาให้สามารถสรุปออกมาเป็นข้อแนะนำาดังปรากฏใน SAF 
ที่เน้นถึงเรื่องภาพลักษณ์องค์กร การรับรู้และการยอมรับ โอกาสเสี่ยง ความท้าทาย ซึ่งจะส่งผลโดยตรง
ต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครของหน่วยงานกลุ่มองค์กรกาชาด 

ส�าคัญอย่างไร
 • ในปี 2545 เจ้าหน้าที่กาชาดเนปาล 12 คน ถูกสังหาร 

 • ปี 2546 เจ้าหน้าที่กาชาดไอวอรี่ 4 คนถูกฆ่า และ 6 คน จากกาชาดยูกันดา ถูกลอบโจมตี

 • ปี 2549 เจ้าหน้าที่กาชาดเลบานอล 2 คน ถูกโจมตีและได้รับบาดเจ็บ 

 • ปี 2553 รถ ambulance สภากาชาดถูกกัก เพื่อตรวจค้นโดยกลุ่มผู้ประท้วง 

 • ปี 2560 เจ้าหน้าที่ ICRC อัฟกานิสถาน 6 คน ถูกฆ่า และอีก 2 คน ถูกลักพาตัว

 • และเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ (2561) เจ้าหน้าที่ของ ICRC โซมาเลีย 1คน เสียชีวิตจากการถูก 
  วางระเบิดในรถของตัวเอง
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 ในอดีต เรามักจะเคยได้ยนิว่า เรือ่งความเสยีหายหรอืการสูญเสยีทีย่กตวัอย่างข้างต้น มกัจะเกดิ
กับสำานักงานหรือเจ้าหน้าที่ของ UN หรือองค์กร NGO อื่นๆ เสียมากกว่า แต่ในปัจจุบัน กลุ่มกองกำาลัง
ต่างๆ โดยเฉพาะกองกำาลังติดอาวุธที่ไม่มีการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน มีแนวโน้มที่จะไม่ปฏิบัติตาม
หลักมนุษยธรรมสากล ผลที่ตามมาก็คือการโจมตีหน่วยงาน สถานที่ทำางาน โรงพยาบาลสนาม หรือแม้
กระท่ังเจ้าหน้าทีข่องกาชาดท่ีทำางานให้ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมเพ่ิมมากข้ึน จากสถติจิะเห็นได้ว่า
กาชาดตกเป็นหนึง่ในเป้าหมายเหล่านัน้ โดยทัง้ทีเ่ป็นการตัง้ใจและทัง้ทีไ่ม่ได้ตัง้ใจ ปรากฏการณ์ดังกล่าว 
มิได้เกิดขึ้นจากเหตุผลเพียงเหตุผลเดียว แต่ยังรวมถึงปัจจัยอื่นๆ อีกหลายปัจจัย ซึ่งจะได้อธิบายใน
รายละเอียดต่อไป 
 ทั้งนี้ SAF สามารถนำามาใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยของ 
เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกาชาด ที่เข้าไปปฏิบัติงานให้ความช่วยคนที่เดือดร้อน ในพื้นที่เสี่ยงและ
เพื่อเป็นหลักประกันว่า พวกเขาจะได้รับความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น 

ท�าอย่างไร
 รปูแบบความขดัแย้ง ความต้องการด้านมนุษยธรรม จำานวนองค์กรทีเ่พิม่มากข้ึน และเทคโนโลยี 
วธิกีารปฏบิตังิานด้านมนษุยธรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไป ในขณะทีสั่ดส่วนของงบประมาณ เงินบริจาคทัว่โลก
ยงัคงเดมิ นีย่งัไม่รวมถงึแรงกดดนัจากรฐับาลและแม้แต่การเรียกร้องจากผู้รับผลประโยชน์ทีเ่พิม่มากข้ึน 
ปัจจัยทัง้หมดมส่ีวนท่ีจะส่งผลกระทบต่องานด้านมนษุยธรรม ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้  
ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง จะทำางานร่วมกับชุมชน
อย่างใกล้ชดิ ซึง่โดยปกตแิล้วจะทำางานร่วมกบัอาสาสมคัรทีม่าจากคนในชมุชนด้วยกันเอง แต่ถึงกระน้ัน
ก็ตาม ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่า เจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัครของสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง
เหล่านัน้ จะเข้าถงึผูท้ีต้่องการความช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยเสมอไป  ทีเ่ป็นเช่นน้ีก็เพราะการยอมรับ
จากชาวบ้าน คนในชมุชน ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ส่วนใหญ่จะมมีมุมองและมคีวามเข้าใจในงานของสภากาชาด
และสภาเสีย้ววงเดอืนแดงอย่างไร หากบคุคลหรือกลุ่มคน รวมถึงผูไ้ด้รบัประโยชน์ไม่เข้าใจว่าเราเป็นใคร 
เรากำาลงัทำาอะไรและทำาไมเราจงึทำาหรอืใช้วิธีการเช่นน้ัน พวกเขาย่อมเกิดความเคลือบแคลงใจ ซึง่ส่งผล
ต่อความปลอดภัยในการเข้าถึงพื้นที่ ความสงสัย ความกังขาเหล่านี้ ย่อมทำาให้เกิดการขัดขวาง หรือไม่
ก็การชะงักงัน หรือแม้กระทั่งเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งรุนแรงขึ้นได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำาคัญที่เรา
ควรใช้ SAF หรือกรอบการทำางานในการเข้าถึงพื้นที่อย่างปลอดภัย มาใช้ร่วมกับการวางแผนการเข้าถึง
พืน้ที ่เพือ่รกัษาและเพิม่ประสทิธภิาพในการให้บรกิารแก่ประชาชน และชมุชนทีต้่องการความช่วยเหลือ
อย่างปลอดภัยนั่นเอง
 การนำากรอบการทำางาน SAF ไปใช้ในโครงการ กิจกรรม และกระบวนการตัดสินใจ จะช่วยให้
เจ้าหน้าที ่และอาสาสมัครของสภากาชาดฯ สามารถทำางานให้บรกิารด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนทกุคน
และชุมชนทุกแห่ง ที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงหรือเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรง 
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The SAF Cycle (Underpinning cycle)/ Chain Reaction (SAF diagram) 
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 SAF มีองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน คือ 1) การเข้าถึง 2) การรับรู้ 3) การยอมรับ และ 4) ความ
ปลอดภัย (ดูที่ The Safer Access Cycle พร้อมอธิบายเพิ่มเติม) ยกตัวอย่างกาชาดเนปาล ในอดีต
สามารถทำางานให้ความช่วยเหลอืชมุชนอย่างใกล้ชดิ ซึง่ก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี แต่หลังเกิดเหตกุารณ์ 
ความขัดแย้งภายในประเทศ (Maoist revolution - 1996-2005, 8,200 Nepalis killed by government 
forces) ชาวบ้านเริ่มปฏิเสธ ไม่ยอมรับความช่วยเหลือของกาชาดเนปาลเช่นเคย สร้างความคลางแคลง 
สงสยัให้กบัผูบ้รหิารกาชาดเนปาลเป็นอย่างยิง่ จนกระท่ังทางกาชาดเนปาลได้ค้นหาและรบัรูค้วามจรงิว่า
สาเหตุที่ทำาให้ชาวบ้านเกิดความไม่ไว้วางใจกาชาดเนปาล เพราะการเข้าไปในพื้นที่ทุกครั้งจะต้องอาศัย
เครือ่งใช้ไม้สอย รวมถงึการลำาเลยีงขนส่งวตัถสุิง่ของต่างๆ ของทหาร ทัง้ๆ ทีว่่า น่ีเป็นสิง่ท่ีกาชาดเนปาล
ปฏิบตัมิาตลอดและชาวบ้านกไ็ม่มปัีญหาอะไร แต่พอสถานการณ์การเมอืงเปล่ียน โดยเฉพาะความขัดแย้ง
ภายในด้วยแล้ว การรับรู้ การยอมรับ ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย ซึ่งแน่นอนว่า จะส่งผลต่อความปลอดภัย
และการเข้าถงึพืน้ทีข่องเจ้าหน้าทีแ่ละอาสากาชาดโดยตรง กาชาดเนปาลยังได้ทราบข้อมลูเพ่ิมเตมิอีกว่า 
การทำาเช่นนีเ้ป็นการทำาให้ชมุชนเข้าใจว่า นัน่คอืการร่วมมือกันระหว่างทหารและกาชาดเนปาลเพือ่เป็นการ
หาข่าวในพื้นที่อีกด้วย 
 บทเรียนที่สำาคัญจากตัวอย่างนี้ คือเราต้องตระหนักไว้ว่า ในบางครั้งความเข้าใจ (perception) 
ว่ากาชาดทำางานให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นกลางหรือไม่นั้นสำาคัญกว่าการกระทำาที่เป็นกลางจริงๆ
เสยีอีก ยำา้อกีทว่ีา ความเข้าใจ ในเรือ่งเป็นกลาง สำาคญัมากกว่า การกระทำาทีเ่ป็นกลางจรงิๆ อย่างไรกดี็ 
เราได้เห็นแล้วว่า แต่ละด้านขององค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ มีส่วนสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะ
มปีระสทิธภิาพได้ ต้องคำานงึถงึปัจจัยอืน่ทีเ่ป็นรปูธรรมเพ่ิมเตมิ อีก 8 ปัจจยั ด้วยกนั (ดูที ่Chain reaction) 
การที่จะทำาให้ชุมชนเกิดการรับรู้เชิงบวก และเกิดการยอมรับได้นั้น สภากาชาดฯ ต้องมีนโยบายเชิงรุก 
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยเฉพาะในด้านวิธีการแสดงตน การสื่อสารและประสานงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร การประเมินในเรื่องการยอมรับทั้งในระดับตัวบุคคล และในระดับองค์กร 
เป็นต้น 
 ในการเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสภากาชาดฯ ในขณะเข้าถึงพื้นที่เสี่ยง 
ต้องให้ความสำาคญักบัการประเมนิสถานการณ์และความเส่ียงอีกด้วย ปัจจยัน้ีจะเป็นข้อมลูพืน้ฐานท่ีสำาคญั
และจำาเป็นที่ช่วยทำาให้สภากาชาดฯ รู้และเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เป็นจริงในช่วงเวลานั้นได้ โดยปกติแล้ว
พนัธกจิด้านมนษุยธรรมของกลุม่หน่วยงานองค์กรกาชาด จะมกีฎหมายรองรับการทำางานไว้อย่างชดัเจน
ว่าอนุญาตให้กาชาดปฏิบัติงานได้ในกรณี 1) เพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ 2) ในสถานการณ์
ที่อ่อนไหวและไม่มั่นคง เช่น กรณีขัดแย้งหรือที่มีการสู้รบ ความไม่สงบภายใน ซึ่งจะเอื้อให้เจ้าหน้าที่
และอาสาสมัครสามารถเข้าถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้อยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ดี ผู้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่
ในสถานการณ์ดังกล่าวต้องศกึษา ต้องมคีวามรู้ความเข้าใจนโยบาย และระบบ ระเบียบของสภากาชาดฯ 
เช่น การทำาประกันให้กับเจ้าหน้าที่ เพราะอาสาสมัครก็มีความสำาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน มิฉะนั้น
แล้วต้องได้รับการอบรมก่อนการเข้าถึงพื้นที่ 
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 กระบวนการที่เราต้องทำาอย่างต่อเนื่อง ก็คือ การสร้างความมั่นใจว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจ
ส่งผลต่อการเข้าถึง การยอมรับ และความปลอดภัยของสภากาชาดฯ ต้องได้รับการอธิบาย ให้มีความ
เข้าใจและยอมรับต่อพันธกิจกาชาดเป็นอย่างดี รวมทั้งวิธีการทำางานของกาชาดอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อลด
โอกาสเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัย ในการเข้าถึงประชาชนและชุมชน ที่กำาลังรอรับความช่วยเหลือ ดัง
นั้นการที่เรายึดถือและปฏิบัติตามกรอบการทำางานของ SAF อย่างเคร่งครัด และเสมอต้นเสมอปลาย 
จะช่วยสร้างเสริมความมั่นใจให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาฯ ได้การเข้าถึงที่อย่างปลอดภัยมากขึ้น
  จะเห็นได้ว่าทุกปัจจัยมีความสำาคัญมากพอๆ กันและยึดโยงกัน โดยที่จะไม่สามารถแยกออก
จากกันได้ ดังกล่าวถ้าปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่ดี ไม่มีความแข็งแรงพอ ก็จะส่งผลกระทบต่อปัจจัยอื่นได้ 
เช่นกัน เป็นที่น่าสังเกตุว่า “หลักการกาชาด” จะทำาหน้าที่เปรียบเสมือนกาวหรือตัวประสาน ที่จะทำา
ห่วงทุกห่วง หรือปัจจัยทุกปัจจัย สามารถ ยึดเกาะกัน ได้อย่างมั่นคงและเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้น
**** ความเข้าใจเชิงบวก ทีชุ่มชนมต่ีอหน่วยงานกลุม่องค์กรกาชาด ย่อมหมายถงึความปลอดภัยทีเ่พิม่ข้ึน 
แต่อาจไม่ใช่หลักประกันว่าต้องปลอดภัยแน่นอน ***



55

Nationnal Disaster Response Team Handbook

ภาคผนวก

Safer Access : Power Point Presentation : See attached file
Eight Element of SA F: 

Safer Access in Brief (English version video) : https://www.youtube.com/watch?v=uelgO0nWLjw
Safer Access in Brief (Thai version video) : See attached file
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ค�าถามกิจกรรมกลุ่ม

• ให้วิเคราะห์ว่า ภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือของสภากาชาดไทยในสายตาของคนในสังคมไทย
เป็นอย่างไร มีเหตุการณ์สำาคัญๆ ใดบ้าง (ด้านการเมือง สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ) ที่มี
แนวโน้มท่ีจะทำาให้สังคมหรือชุมชนเกิดความไม่ไว้วางใจและจะส่งผลกระทบต่อการทำางาน
ของสภากาชาดไทย

• ท่านทราบหรือไม่ว่า ตามกฎหมาย สภากาชาดไทย ได้ถูกจัดให้อยู่ในองค์กรประเภทใด หรือมี 
“สถานภาพองค์กร” แบบไหน และมีแนวนโยบายการทำางานในกรณีไหนบ้าง (ภัยธรรมชาติ 
สถานการณ์ความขัดแย้ง) หรือเป็นอย่างไร

• กรุณาระบุ “กลุ่มที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” อาจแบ่งเป็นช่วงภัยพิบัติ และความขัดแย้งใน
สังคมท่ีสำาคญั และประเมนิว่าในสายตาของพวกเขาเหล่านัน้ มองสภากาชาดไทยว่าปฏบิตังิาน
ตามหลักการกาชาดหรือไม่ อย่างไร อะไรคือปัญหาอุปสรรค หรือปัจจัยที่จะทำาให้กลุ่มต่างๆ 
เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนขึ้นได้

• ระดมสมองเรื่อง พฤติกรรมส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครของสภากาชาดไทย ในระยะ
เวลา 5-10 ที่ผ่านมา ว่าได้รับความไว้วางใจ จากกลุ่มต่างๆ ในสังคมมากน้อยเพียงใด

• เครื่องหมายกาชาด ได้รับการยอมรับและใช้อย่างถูกต้องตามหลักการหรือไม่มีเหตุการณ์ 
 หรือการใช้เครื่องหมายฯ ที่อาจสร้างความสับสนหรือผลเชิงลบต่อการทำางานของ 

สภากาชาดไทย

• สภากาชาดไทย “มี” หรือ “ควรจะมี” นโยบาย หรือแนวทางในการปฏิบัติงานในภาวะเร่งด่วน
หรือไม่ อย่างไร (คำาถามข้อนี้อาจเหมาะสมสำาหรับผู้บริหารที่รู้จักโครงสร้างและนโยบายเป็น
อย่างดี ถ้าเป็นระดับเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครควรให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อน) 

• สภากาชาดไทยน่าจะมีการรณรงค์ในเรื่องการใช้เครื่องหมายกาชาด และสร้างความตระหนัก
ในเรื่องหลักการกาชาด ได้ด้วยวิธีใดบ้าง (พอสังเขป)
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1. การสานสายสัมพันธ์ครอบครัว (RFL) คืออะไร
 เหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาตอิาจส่งผลให้ครอบครวัพลดัพรากจากกนัซึง่อาจนำาไปสูก่ารไม่ทราบ
ชะตากรรมและที่อยู่ของสมาชิกในครอบครัว สภากาชาดไทยให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลต่างๆ ในการ
สานสายสมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิในครอบครวั การแลกเปล่ียนข่าวสารของบคุคลในครอบครัว การสืบหา
ญาตแิละการรวมครอบครวั กจิกรรมเหล่านีด้ำาเนินการโดยได้รับคำาแนะนำาทางเทคนิคจากคณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศ สำานักงานภูมิภาคกรุงเทพมหานคร (ICRC กรุงเทพฯ)

กำรสำนสำยสัมพันธ์ครอบครัว 
หนึ่งในภำรกิจของสภำกำชำดไทย

Restoring Family Links, 
one of the Thai Red Cross’s Missions

สำานักวิเทศสัมพันธ์ สภากาชาดไทย
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
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2. การเตรียมความพร้อม
 เพือ่ให้การดำาเนนิงานตามคูม่อืนีเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ สภากาชาดไทยจะระบชุือ่เจ้าหน้าที่
จำานวนหนึ่งหรือสองคน ณ สำานักงานใหญ่สภากาชาดไทยที่เชี่ยวชาญด้าน RFL (ต่อจากนี้เรียกว่าเป็น
ตัวแทนสภากาชาดไทยด้าน RFL) ซึ่งจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการดำาเนินการเพื่อเตรียมความพร้อม 
และอาจต้องทำาการประเมินและดำาเนินกิจกรรมด้าน RFL โดยเข้าร่วมทีมหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อตอบ
สนองในภาวะฉุกเฉิน
ในช่วงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ ตัวแทนสภากาชาดไทยด้าน RFL ควรมีการ 
เตรียมการดังนี้
 พัฒนาเครื่องมือด้าน RFL สำาหรับทีมหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน (เช่น 
การลงทะเบียนการใช้โทรศัพท์ บัตรอธิบายงานสานสายสัมพันธ์แห่งครอบครัว (RFL) แบบเร่งรัด)

 • พัฒนาวิธีและขั้นตอนปฏิบัติงาน (เช่น ข้อกำาหนดในการรับคำาร้องสืบหาญาติ เส้นทางการ
นำาส่งจดหมายกาชาด สถิติ)

 • จัดเตรียมชุดเครื่องมือ RFL ในภาวะฉุกเฉิน และ

 • จัดเตรียมกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร (เช่น โปสเตอร์เพื่อเผยแพร่ความรู้และการบริการด้าน 
RFL ของสภากาชาดไทย โดยอาจพิจารณาจัดทำาข้อตกลงกับบริษัทผู้ให้บริการด้านโทรศัพท์สำาหรับการ
จัดตั้งสายด่วน) 
 ทัง้นี ้ICRC กรงุเทพฯ พร้อมทีจ่ะให้คำาแนะนำาทางเทคนิคแก่ตวัแทนสภากาชาดไทยด้าน RFL 
เกี่ยวกับกิจกรรมดังที่กล่าวมาข้างต้น และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนหากสภากาชาดไทยประสงค์จะ
เตรียมการเพื่อเปิดบริการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติขนาดใหญ่ เมื่อได้
มีการทำาความเข้าใจและเห็นพ้องต้องกันในประเด็นข้างต้นแล้ว หากสำานักงานใหญ่ของสภากาชาดไทย
กำาหนดคณะทำางานที่สามารถเข้าร่วมดำาเนินกิจกรรมด้าน RFLในเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตัวแทน
สภากาชาดไทยด้าน RFL และ ICRC พร้อมท่ีจะให้การฝึกอบรมแก่คณะทำางานทีไ่ด้รบัมอบหมายเหล่านัน้

3. การประเมินความต้องการเบื้องต้น
 หลังจากเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้น การประเมินความต้องการที่อาจมีในด้านการสาน
สายสัมพันธ์แห่งครอบครัวควรรวมอยู่ในการประเมินความต้องการเบื้องต้นและความต้องการท่ัวไป
ของสภากาชาดไทย และข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบัลักษณะและขอบเขตของภยัพบิตั ิประชากรทีไ่ด้รับผลกระทบ
และความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร ซึ่งได้เก็บรวบรวมในระหว่างการประเมินจะมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้าน RFL 
 ตวัแทนสภากาชาดไทยด้าน RFL ควรเป็นหนึง่ในสมาชกิของทมีหน่วยเคลือ่นทีเ่รว็เพือ่ประเมิน
ความต้องการและหากมีการร้องขอจากสภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่จาก ICRC จำานวนหนึ่งหรือสองคน
อาจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ของทีมประเมิน เพ่ือวตัถุประสงค์หลักคอืให้คำาแนะนำาด้านเทคนคิแก่สภากาชาดไทย 
ตัวแทนสภากาชาดไทยด้าน RFL ควรจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน RFL เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประชากรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้อพยพ ผู้พลัดถิ่น และ
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานอื่น ๆ (หน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) องค์กรระหว่างประเทศหรือ
ภาคเอกชน) ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้าน RFL 
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 ในระหว่างการประเมินเบื้องต้น หรือระหว่างการให้บริการด้าน RFL ตัวแทนสภากาชาดไทย
ด้าน RFL ควรกำาหนดลำาดบัความสำาคญัโดยการระบกุลุม่เปราะบาง (ผูส้งูอายท่ีุอยูค่นเดียว เด็ก/เยาวชน
ที่ไร้ผู้ปกครองดูแล บุคคลต่างชาติ หรือชนกลุ่มน้อยที่ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้) ภายในพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการ

 • การติดต่อสื่อสารเพื่อส่งข้อความออกนอกพื้นที่ภัยพิบัติ

 • กิจกรรมการสืบหาญาติควรได้รับความสำาคัญเป็นลำาดับแรก หรือ

 • มีความจำาเป็นที่จะต้องได้รับการโยกย้าย / การอพยพ / การรวมครอบครัว  

4. การติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ กลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง
 ระหว่างประเทศและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
 เมือ่พบความต้องการด้าน RFL ตวัแทนสภากาชาดไทยด้าน RFL ควรหาโอกาสพบหน่วยงานรัฐ
และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ทำางานในด้านนี้ เพื่อชี้แจงบทบาทในเรื่องขอบเขตของความรับผิดชอบและสร้าง
ความสัมพันธ์ในการประสานงานร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความซำ้าซ้อนในการทำางาน การติดต่อกับ
หน่วยงานท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำาคัญเนื่องจากอาจมีกฎและข้อบังคับที่จะต้องปฏิบัติตาม
 ตัวแทนสภากาชาดไทยด้าน RFL จะต้องดำาเนินการเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการด้าน RFL ได้
รับการเผยแผ่ไปในหมู่ประชาชนและเป็นที่รู ้จักโดยหน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรพัฒนาเอกชนที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ หากสภากาชาดไทยใช้ทีมหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อตอบสนองในภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ที่
ได้รับผลกระทบ  โดยให้เป็นผู้เผยแผ่กิจกรรมของสภากาชาดไทย ตัวแทนด้าน RFL ควรต้องจัดให้มีการ
สรปุข้อมลูเกีย่วกบักจิกรรมด้าน RFL แก่สมาชกิของทมีหน่วยเคล่ือนทีเ่ร็วเพือ่ตอบสนองในภาวะฉกุเฉิน
ดังกล่าว
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5. การตอบสนองด้าน RFL
 การตอบสนองด้าน RFL ของสภากาชาดไทยจะขึน้อยูก่บัขนาดของภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิดงันี้

 • ภยัพบัิตธิรรมชาตขินาดใหญ่ : ในการตอบสนองในช่วงต้นต้องให้ความสำาคญักบัการอำานวย
ความสะดวกในการสื่อสารทางเดียวถึงครอบครัวแบบส่งออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ หรือ

 • ภัยพบัิติธรรมชาตขินาดเล็กถงึปานกลาง : สภากาชาดไทยอาจพจิารณารับคำาร้องจากภายนอก
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ภายในเวลาไม่นานหลังจากเริ่มการสื่อสารแบบส่งออกไปนอกพื้นที่ที่ได้รับผล 
กระทบแล้ว

 5.1  ด�าเนินการเพื่อให้มีการสื่อสารแบบส่งออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
              สภากาชาดไทยควรจัดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมในการติดต่อและ
สร้างความมัน่ใจ/แจ้งญาตทิีอ่ยูน่อกพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบ เกีย่วกับสวสัดภิาพและชะตากรรมของสมาชิก
ในครอบครวัคนอ่ืนๆ วธิกีารสือ่สารหมายรวมถงึการใช้โทรศพัท์ จดหมายกาชาดพร้อมข้อความมาตรฐาน
พมิพ์ว่า “ฉนัปลอดภยัและสบายด”ี หรอื “ฉนัยงัมชีวีติอยู่” โปสเตอร์ทีม่รีปูถ่ายของผู้ยืน่คำาร้อง การสบืหา
ญาติที่กำาลังดำาเนินการอยู่และการใช้สื่อเพื่อค้นหาบุคคลผู้สูญหาย ตัวแทนสภากาชาดไทยด้าน RFL 
จะเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดเพื่อสานสัมพันธ์ครอบครัว ดังตัวอย่างด้านล่างนี้

  โทรศัพท์
 ในบรเิวณใดกต็ามทีเ่ครอืข่ายโทรคมนาคมสามารถใช้งานได้ โทรศพัท์ทีใ่ช้สัญญานจากดาวเทยีม
หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่อาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำาหรับบุคคลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 
เพื่อสานสายสัมพันธ์กับสมาชิกครอบครัวที่อยู่นอกพื้นที่ภัยพิบัติ ผู้รับบริการจะได้รับอนุญาตให้โทรหา
ครอบครัวได้ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศและเพื่อที่จะสามารถให้บริการแก่ผู้คนจำานวน
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ควรจำากัดเวลาการใช้โทรศัพท์สูงสุดเพียง 3 นาที
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51 

จดหมายกาชาดพร้อมข้อความมาตรฐานพมิพ์ว่า "ฉันปลอดภยัและสบายดี" หรือ "ฉันยงัมีชีวติอยู่" 
  เป็นจดหมายเปิดผนึกเพื่อใช้ในการส่ือสารทางเดียวเท่านั้ น (สามารถถูกเปิดอ่านโดย
เจา้หนา้ท่ีรัฐ หรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งได)้ มีลกัษณะเป็นแบบฟอร์มกระดาษท่ีมีขอ้ความมาตรฐานท่ี
พร้อมส่งพิมพว์า่ "ฉันปลอดภยัและสบายดี" หรือ "ฉันยงัมีชีวิตอยู ่" ใชส้ าหรับประชาชนท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีประสบภยัเพื่อแจง้ขา่วสารใหญ้าติทราบวา่ตนอยูท่ี่ใด ยงัปลอดภยัและสบายดี จดหมายแจง้ข่าว
การรอดชีวิตน้ีสามารถใช้ได้กับผู ้ท่ีได้รับบาดเจ็บหรือได้รับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 
สภากาชาดไทยอาจพิจารณาให้มีการแลกเปล่ียนจดหมายกาชาดแบบสองทางคือ อนุญาตให้ส่งออก
และตอบกลบัได้ ในกรณีท่ีค าตอบจากผูรั้บจดหมายมีความจ าเป็นส าหรับการด าเนินการขั้นต่อไป 
(เช่น การรวมครอบครัว) 

ตัวอย่างจดหมายกาชาดพร้อมข้อความมาตรฐาน 

"ฉันปลอดภัยและสบายดี"  

ผู้ส่งไม่สามารถเขียนข้อความอ่ืนใดนอกจากทีอ่ยู่ของผู้ส่งและผู้รับ 

          ผู้รับสามารถเขียนตอบกลบัได้  

 

 

 

  จดหมายกาชาดพร้อมข้อความมาตรฐานพิมพ์ว่า
  “ฉันปลอดภัยและสบายดี” หรือ “ฉันยังมีชีวิตอยู่”
  เป็นจดหมายเปิดผนึกเพือ่ใช้ในการส่ือสารทางเดียวเท่าน้ัน (สามารถถูกเปิดอ่านโดยเจ้าหน้าทีรั่ฐ 
หรอืบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วข้องได้) มลีกัษณะเป็นแบบฟอร์มกระดาษทีม่ข้ีอความมาตรฐานทีพ่ร้อมส่งพมิพ์ว่า 
“ฉันปลอดภัยและสบายดี” หรือ “ฉันยังมีชีวิตอยู่ “ ใช้สำาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยเพื่อแจ้ง
ข่าวสารให้ญาติทราบว่าตนอยู่ที่ใด ยังปลอดภัยและสบายดี จดหมายแจ้งข่าวการรอดชีวิตนี้สามารถ
ใช้ได้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล สภากาชาดไทยอาจพิจารณาให้มี
การแลกเปลี่ยนจดหมายกาชาดแบบสองทางคือ อนุญาตให้ส่งออกและตอบกลับได้ ในกรณีที่คำาตอบ
จากผู้รับจดหมายมีความจำาเป็นสำาหรับการดำาเนินการขั้นต่อไป (เช่น การรวมครอบครัว)

ตัวอย่างจดหมายกาชาดพร้อมข้อความมาตรฐาน
“ฉันปลอดภัยและสบายดี” 

ผู้ส่งไม่สามารถเขียนข้อความอื่นใดนอกจากที่อยู่ของผู้ส่งและผู้รับ
ผู้รับสามารถเขียนตอบกลับได้ 
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ตัวอย่างจดหมายกาชาด
สำาหรับเขียนข้อความเกี่ยวกับครอบครัวเท่านั้น ผู้ส่งและผู้รับสามารถเขียนตอบกลับไป-มาได้

  จุดชาร์จไฟฟ้า
 มีการติดตั้งจุดชาร์จไฟฟ้าภายในบริเวณโครงสร้างพื้นฐานของสภากาชาดไทยที่กำาหนด ทั้งนี้
จะขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมใช้งาน จุดชาร์จไฟฟ้าเหล่านี้จะช่วยให้คนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระ
ทบที่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถชาร์จโทรศัพท์และโทรหาญาติของตน 

  ค�าร้องเพื่อสืบหาญาติ
 คำาร้องเพื่อสืบหาญาติเป็นคำาขออย่างเป็นทางการโดยสมาชิกในครอบครัวเพ่ือสืบหาญาติท่ี
สูญหายเมื่อวิธีการสานสายสัมพันธ์อื่นๆ ไม่ประสบผลสำาเร็จ ข้อมูลทั้งหมดที่จำาเป็นในการสืบหาชะตา
กรรมและเพื่อสานสายสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวที่สูญหายจะถูกบันทึกไว้ในแบบฟอร์มมาตรฐาน
ระหว่างการสัมภาษณ์ผู้ร้องขอและเมื่อประสบความสำาเร็จในการสืบหาญาติที่พบจะต้องยินยอมให้แจ้ง
ทีอ่ยู่ของตนด้วย การรบัคำาร้องเพือ่สบืหาญาตจิะมีข้ึนได้เฉพาะกรณีทีส่ภากาชาดไทยมีศกัยภาพเพยีงพอ
ที่จะรวบรวมและติดตามคำาร้องโดยเจ้าหน้าท่ีสภากาชาดไทยท่ีได้รับการฝึกอบรมซ่ึงทราบเกณฑ์ในการ
รับคำาร้อง (เช่น ผู้สืบหาไม่มีกำาหนดที่จะย้ายที่อยู่ในอนาคตอันใกล้ และ/หรือยังสามารถติดต่อได้ผ่าน
ทางโทรศัพท์) หากความต้องการในการสืบหาญาติมีจำานวนเพิ่มสูงขึ้น ผู้ที่ควรได้รับบริการก่อนควร
เป็นกลุ่มเปราะบาง (เช่น เด็ก/เยาวชนที่ไม่มีผู้ปกครองดูแล หรือชาวต่างชาติ ฯลฯ)
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ตัวอย่างจดหมายกาชาด  

         ส าหรับเขียนข้อความเกีย่วกบัครอบครัวเท่าน้ัน ผู้ส่งและผู้รับสามารถเขียนตอบกลบัไป-มาได้  

            
จุดชาร์จไฟฟ้า 

มีการติดตั้งจุดชาร์จไฟฟ้าภายในบริเวณโครงสร้างพื้นฐานของสภากาชาดไทยท่ีก าหนด 
ทั้งน้ีจะข้ึนอยู่กบัโครงสร้างพื้นฐานท่ีพร้อมใช้งาน จุดชาร์จไฟฟ้าเหล่าน้ีจะช่วยให้คนในพื้นท่ีท่ี
ไดรั้บผลกระทบท่ีมีโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสามารถชาร์จโทรศพัทแ์ละโทรหาญาติของตน  
ค าร้องเพ่ือสืบหาญาติ 

ค าร้องเพื่อสืบหาญาติเป็นค าขออยา่งเป็นทางการโดยสมาชิกในครอบครัวเพื่อสืบหาญาติท่ี
สูญหายเม่ือวิธีการสานสายสัมพนัธ์อ่ืนๆไม่ประสบผลส าเร็จ ขอ้มูลทั้งหมดท่ีจ าเป็นในการสืบหา
ชะตากรรมและเพื่อสานสายสัมพนัธ์กบัสมาชิกในครอบครัวท่ีสูญหายจะถูกบนัทึกไวใ้นแบบฟอร์ม
มาตรฐานระหว่างการสัมภาษณ์ผูร้้องขอและเม่ือประสบความส าเร็จในการสืบหาญาติท่ีพบจะตอ้ง
ยินยอมให้แจง้ท่ีอยูข่องตนดว้ย การรับค าร้องเพื่อสืบหาญาติจะมีข้ึนไดเ้ฉพาะกรณีท่ีสภากาชาดไทย
มีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะรวบรวมและติดตามค าร้องโดยเจา้หนา้ท่ีสภากาชาดไทยท่ีไดรั้บการฝึกอบรม
ซ่ึงทราบเกณฑ์ในการรับค าร้อง (เช่น ผูสื้บหาไม่มีก าหนดท่ีจะยา้ยท่ีอยูใ่นอนาคตอนัใกล ้และ/หรือ
ยงัสามารถติดต่อได้ผ่านทางโทรศพัท์) หากความตอ้งการในการสืบหาญาติมีจ านวนเพิ่มสูงข้ึน        
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ตัวอย่างคำาร้องเพื่อสืบหาญาติ (หน้า 1/3)

53 

ผูท่ี้ควรได้รับบริการก่อนควรเป็นกลุ่มเปราะบาง (เช่น เด็ก/เยาวชนท่ีไม่มีผูป้กครองดูแล หรือ
ชาวต่างชาติ ฯลฯ ) 

ตัวอย่างค าร้องเพ่ือสืบหาญาติ(หน้า 1/3) 
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ตัวอย่างคำาร้องเพื่อสืบหาญาติ (หน้า 2/3)
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ตัวอย่างค าร้องเพ่ือสืบหาญาติ (หน้า 2/3) 
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ตัวอย่างคำาร้องเพื่อสืบหาญาติ (หน้า 3/3)

 5.2 ค�าร้องจากนอกพื้นที่ภัยพิบัติ
 ในสถานการณ์ภัยพบัิตทิางธรรมชาต ิ ควรมกีารกำาหนดศนูย์กลางการประสานงานทีส่ำานกังานใหญ่
ของสภากาชาดไทยและทีเ่หล่ากาชาดในแต่ละจงัหวดั เพือ่ให้ข้อมลูแก่ประชาชนทัว่ไปเก่ียวกับสถานการณ์
ในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงงานบริการด้าน RFL นอกจากนี้สภากาชาดไทยอาจจัดให้มีสายด่วนหรือศูนย์
บริการข้อมูล (Call center) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 
เจ้าหน้าท่ีจากสำานักงานใหญ่ของสภากาชาดไทยควรกำาหนดคำาตอบมาตรฐานสำาหรับการสอบถาม
ข้อมูลจากประชาชน เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครควรได้รับสรุปข้อมูลสถานการณ์และได้รับข้อมูลต่างๆ 
ที่มีความถูกต้องเป็นประจำา
 หากสภากาชาดไทยสามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและสามารถดำาเนิน
การตามคำาร้องจากนอกพื้นที่ได้ เจ้าหน้าที่ของสภากาชาดไทยที่สำานักงานใหญ่และเหล่ากาชาดจังหวัด
ที่อยู่นอกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาจรับคำาร้องเหล่านั้นได้
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ตัวอย่างค าร้องเพ่ือสืบหาญาติ (หน้า 3/3) 
 

 
    ---------- --------------------------------------------- 

5.2 ค าร้องจากนอกพืน้ทีภ่ัยพบิัติ 
        ในสถานการณ์ภยัพิบติัทางธรรมชาติ ควรมีการก าหนดศูนยก์ลางการประสานงานท่ี
ส านกังานใหญ่ของสภากาชาดไทยและท่ีเหล่ากาชาดในแต่ละจงัหวดั เพื่อให้ขอ้มูลแก่ประชาชน
ทัว่ไปเก่ียวกบัสถานการณ์ในพื้นท่ีประสบภยัรวมถึงงานบริการดา้น RFL นอกจากน้ีสภากาชาดไทย
อาจจดัใหมี้สายด่วนหรือศูนยบ์ริการขอ้มูล (Call center) เพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์ในพื้นท่ีท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติั เจา้หน้าท่ีจากส านกังานใหญ่ของสภากาชาดไทยควรก าหนดค าตอบ
มาตรฐานส าหรับการสอบถามขอ้มูลจากประชาชน เจา้หนา้ท่ีและอาสาสมคัรควรไดรั้บสรุปขอ้มูล
สถานการณ์และไดรั้บขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมีความถูกตอ้งเป็นประจ า 

หากสภากาชาดไทยสามารถเข้าถึงผู ้ประสบภยัในพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบและสามารถ
ด าเนินการตามค าร้องจากนอกพื้นท่ีได้ เจา้หน้าท่ีของสภากาชาดไทยท่ีส านักงานใหญ่และเหล่า
กาชาดจงัหวดัท่ีอยูน่อกพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบอาจรับค าร้องเหล่านั้นได ้

สภากาชาดไทยควรแจง้ให้สหพนัธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงระหว่างประเทศ 
(IFRC) และ ICRC ณ ส านกังานกรุงเทพฯ ทราบเม่ือสามารถรับค าร้องจากต่างประเทศไดแ้ละแจง้
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 สภากาชาดไทยควรแจ้งให้สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ 
(IFRC) และ ICRC ณ สำานักงานกรุงเทพฯ ทราบเมื่อสามารถรับคำาร้องจากต่างประเทศได้และแจ้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์ในการส่งคำาร้อง ICRC กรุงเทพฯ จะได้ดำาเนินการแจ้งไปยังสำานักงานกลางเพื่อ
การสืบหาญาติของ ICRC ในกรุงเจนีวาเพื่อปรับปรุงข้อมูลบนสองเว็บไซต์ต่อไปนี้

• เว็บไซต์สานสายสัมพันธ์แห่งครอบครัวซึ่งเป็นเครื่องมือหลักสำาหรับการสื่อสารภายนอก 
และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าดูได้ (https://familylinks.icrc.org) ; และ

• Flextranet ซ่ึงเป็นเครือ่งมอืหลักสำาหรับการสือ่สารภายในเท่านัน้และสามารถเข้าดไูด้เฉพาะ
 สมาชิกเครือข่ายด้านสานสายสัมพันธ์แห่งครอบครัวจากสภากาชาดและสภาเสี้ยววง

เดือนแดง ICRC และ IFRC (https://flextranet.familylinks.icrc.org/)

6. รายชื่อผู้ ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
     สภากาชาดไทยทั้งในระดับสำานักงานใหญ่และระดับเหล่ากาชาดจังหวัดอาจพยายาม
รวบรวมหารายชื่อผู้ประสบภัยจากที่เก็บศพ โรงพยาบาล (ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต) จากเจ้าหน้าที่ (ระดับ
ประเทศและท้องถิน่) และรวบรวมไว้ทีส่ำานกังานใหญ่ของสภากาชาดไทยเพือ่ตอบสนองต่อคำาร้องจากญาติ
และควรให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูล หากหน่วยงานดังกล่าว
ไม่ยินยอมที่จะให้ข้อมูล ตัวแทนสภากาชาดไทยด้าน RFL ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน่วยงานหรือ
องค์กรใดซึ่งครอบครัวจะต้องติดต่อเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประสบภัย
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 การเก็บและติดตามคำาร้องเพื่อสืบหาญาติ จะเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกในครอบครัวได้ร้องขออย่าง
เป็นทางการให้มีการสืบหาเบาะแสของญาติที่สูญหายหลังจากที่ใช้วิธีการอื่นแล้วไม่ประสบผลสำาเร็จ

เกณฑ์ในการรับค�าร้องเพื่อสืบหาญาติ :
• การขาดการตดิต่อเกีย่วข้องกบัสถานการณ์ภยัพบิตัทิางธรรมชาติ (หมายเหต ุ: สภากาชาดไทย
 อาจกำาหนดข้อจำากัดเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับขนาดของภัยพิบัติ)

• คำาร้องเพื่อสืบหาญาติจะถูกนำามาใช้เมื่อวิธีการอื่นๆ ในการติดต่อ เช่น การใช้โทรศัพท์ไม่ 
ประสบผลสำาเร็จ

• ไม่รับคำาร้องเพื่อสืบหาญาติในกรณีที่ :
 • ขาดการติดต่ออันเนื่องมาจากสาเหตุอื่น (ปัญหาภายในครอบครัว)
 • คำาร้องเพื่อสืบหาญาติมาจากบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว (กระทำาในนามของผู้อื่น)

• มุ่งเน้นบุคคลที่มีโอกาสย้ายที่อยู่ในอนาคตอันใกล้น้อยเป็นอันดับต้นๆ

• แนะนำาตัวเองและอธิบายบริการ RFL โดยสภากาชาดไทย และวัตถุประสงค์ของคำาร้อง
เพื่อสืบหาญาติ

• พูดคุยในสถานที่ที่เงียบและเป็นส่วนตัว

• เพื่อไม่ให้เกิดความซำ้าซ้อนสอบถามให้แน่ใจก่อนว่า เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยทีมอื่น  
ยังไม่ได้เก็บคำาร้องเพื่อสืบหาญาติจากผู้ร้องขอ

วิธีการกรอกแบบฟอร์มค�าร้องเพื่อสืบหาญาติ
• ใช้แบบฟอร์มคำาร้องเพ่ือสบืหาญาตแิละกรอกคำาร้องด้วยความละเอียด ตรวจสอบให้มัน่ใจว่า
 มีการตอบคำาถามในแบบฟอร์มครบทุกข้อ หากมีคำาถามใดที่ไม่สามารถระบุข้อมูลได้ให้

อธิบายเหตุผลสั้นๆ (“ไม่ทราบ”) การไม่เติมข้อมูลในช่อง อาจหมายความว่าคุณไม่ได้ถาม
คำาถามนั้น

• ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ที่ครบถ้วนเป็นสิ่งจำาเป็นรวมถึงข้อมูลของผู้ร้องขอด้วย

• หากบคุคลนัน้มบีตัรประจำาตวัประชาชนหรือเอกสารทางการอ่ืนควรสะกดชือ่ตามท่ีปรากฏ 
บนเอกสารนั้น

• ชือ่ของบดิามารดาโดยเฉพาะอย่างย่ิงช่ือของมารดา และวันเกดิมคีวามสำาคญัเพราะอาจมี 
บุคคลชื่อซำ้ากันสองคนซึ่งอายุและชื่อของบิดามารดาจะสามารถแยกความแตกต่างของ 
บุคคลทั้งสองได้

• ข้อมูลของสถานการณ์แวดล้อมซึ่งทำาให้ขาดการติดต่อจะต้องเป็นข้อมูลที่ละเอียดและ
ชัดเจนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากสามารถช่วยในการสืบหาบุคคลสูญหาย 

ฉบับร่ำงบัตรอธิบำยงำนสำนสัมพันธ์ครอบครัว (RFL) แบบเร่งรัด
ค�ำร้องเพื่อสืบหำญำติ
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ให้หลีกเลี่ยงข้อมูลที่ไม่จำาเป็นซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ทำาให้ขาดการติดต่อกันหรือ
การย้ายถิ่น ทั้งนี้ควรรายงานขั้นตอนทั้งหมดของการย้ายที่อยู่ รวมถึงสถานที่ วันที่และ
ญาต ิเพือ่นบ้านหรอืบคุคลอ่ืนทีเ่ดินทางพร้อมกับบคุคลน้ัน จากสถานท่ีเกิดเหตจุนถึงสถานท่ี

 ซึ่งบุคคลนั้นพำานักในปัจจุบัน 

• หากมีหมายเลขโทรศัพท์ของใครก็ตามที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลที่ถูก
สบืหาได้ ควรโทรศพัท์หาบคุคลดังกล่าวในขณะสัมภาษณ์และต้องระบผุลของการโทรศพัท์

 ไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนด้วย การระบุผลดังกล่าวมีความสำาคัญเนื่องจากทำาให้ทราบว่า
ได้มีการพยายามหรือมีการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมหรือทราบถึงเหตุผลที่บุคคลนั้นไม่
สามารถตดิต่อได้ (เช่น หมายเลขไม่ถกูต้อง ปิดโทรศพัท์ หรอืโทรศพัท์ไม่สามารถตดิต่อได้ ฯลฯ) 

 อย่าลืมสอบถามความยินยอมในการใช้ข้อมูล (เพื่อแบ่งปันข้อมูลของผู้ร้องขอและผู้ที่ถูก
สืบ หาให้กับหน่วยงานรัฐหรือองค์กรอื่นๆ และเพื่อเปิดเผยแก่สาธารณะ) อธิบายผู้ร้องขอ
ถึงกระบวนการในการสืบหาญาติ รวมถึงความเป็นไปได้ในการตีพิมพ์ชื่อของผู้ที่ถูกสืบหา
บน ป้ายประกาศในบริเวณบูธ RFL หรือการประกาศทางวิทยุกระจายเสียง และทำาให้
แน่ใจว่าผู้สืบหาเข้าใจความจำาเป็นในการมอบความยินยอมดังกล่าวซึ่งบุคคลน้ันพำานักใน
ปัจจุบัน 

• เก็บจดหมายกาชาดแนบมากับคำาร้องขอเพื่อสืบหาญาติ

• แจ้งให้ผูร้้องขอตดิต่อสภากาชาดไทย แผนกวเิทศสัมพนัธ์ (ให้นามบตัร หมายเลขโทรศพัท์
 และทีต่ัง้ของบธู RFL) หากบุคคลน้ันจะย้ายท่ีอยู่ เพือ่ป้องกันการขาดการตดิต่อและเพือ่ให้
 สามารถติดต่อได้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลการสืบหา

• เตือนผู้ร้องขอว่า หากมีข้อมูลเพิ่มเติมในอนาคตเกี่ยวกับชะตากรรมของผู้ถูกสืบหา (หรือ 
ครอบครัวได้พบกันแล้ว) ผู้ร้องขอควรติดต่อสภากาชาดไทยเพื่อแจ้งข้อมูลดังกล่าว

• ต้องแน่ใจว่าผู้ร้องขอได้ลงวันที่และลายมือชื่อในแบบฟอร์ม

• ตรวจสอบว่าได้มีการกรอกแบบฟอร์มครบถ้วนก่อนจะจบการสัมภาษณ์ เพื่อให้สามารถ 
แก้ไขและสอบถามเพิ่มเติม ณ ขณะนั้นได้ 

• พยายามติดตามสืบหาตามคำาแนะนำาที่แจ้งไว้

• ติดต่อผู้ร้องขอเป็นประจำาเพื่อแจ้งผลความคืบหน้าในการพยายามสืบหาและเพ่ือรวบรวม
ข้อมูลเพิ่มเติมหากพบผู้สืบหาแล้ว ให้แจ้งบุคคลนั้นว่าผู้ที่ขอให้สืบหาคือใคร อ่านจดหมาย
กาชาดให้ฟัง และสอบถามว่าผู้สืบหาสามารถจดจำาและต้องการที่จะติดต่อกับผู้ร้องขอ
หรือไม่ หากต้องการให้เก็บจดหมายตอบกลับและนำาส่งให้กับผู้ร้องขอในกรณีที่คุณมี
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องขอให้เสนอผู้ท่ีถูกสืบหาว่าอาจใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อติดต่อ
ผู้ร้องขอได้
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เกณฑ์ในการรับจดหมายกาชาด : 
• เมื่อบุคคลนั้นไม่สามารถติดต่อสมาชิกในครอบครัวได้ด้วยวิธีการอื่น (โทรศัพท์ไม่สามารถ

ใช้งานได้) แต่ผูส่้งทราบทีอ่ยูท่ีแ่น่ชดัของครอบครัว และมัน่ใจว่าครอบครัวไม่ได้ย้ายไปทีอ่ื่น 
 และสามารถพบได้ตามที่อยู่ดังกล่าว

• สาเหตุในการขาดการติดต่อสืบเนื่องมาจาก/ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุภัยพิบัติ

• จดหมายกาชาดใช้เพือ่แลกเปลีย่นข่าวสารระหว่างสมาชกิในครอบครวัเท่านัน้ เก็บจดหมาย
 กาชาดเมื่อมีการเก็บคำาร้องสืบหาญาตเิสมอ

วิธีการเขียนจดหมายกาชาด
• การเขยีนทีอ่ยู่ต้องมคีวามละเอยีดให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ไม่ควรเก็บจดหมายกาชาด

หากข้อมลูทีอ่ยู่ไม่ครบถ้วนเนือ่งจากจะไม่สามารถนำาส่งจดหมายกาชาดถึงผูรั้บได้ ทัง้น้ี ให้
นกึถงึกรณทีีค่ณุต้องตามหาทีอ่ยู่น้ันด้วยตวัของคณุเอง 

• หากบุคคลนัน้มบัีตรประจำาตวัประชาชนหรือเอกสารทางการอ่ืน ควรสะกดชือ่ตามทีป่รากฏ
บนเอกสารนัน้ก่อนรวบรวมจดหมายกาชาดจากผูส่้ง ให้สอบถามว่าผู้ส่งมหีมายเลขโทรศพัท์
ของผู้รบัหรอืไม่ หากมใีห้เสนอให้ผู้ส่งใช้โทรศัพท์ เน่ืองจากเป็นวธิทีีเ่รว็ทีส่ดุในการเชือ่ม
สายสัมพนัธ์ครอบครวั

จดหมายกาชาด (RCM)
จดหมายกาชาดได้ถูกออกแบบโดยคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เพื่อใช้แลกเปลี่ยนข่าวสาร
ของครอบครัวในสถานการณ์ความขัดแย้ง/ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ไม่สงบภายในประเทศ

จดหมายกาชาดเป็นจดหมายเปิดผนึก ใช้เพื่อสานสัมพันธ์ครอบครัว หรือแลกเปลี่ยนข้อความ
เกี่ยวกับครอบครัวเท่านั้น เมื่อวิธีการสื่อสารอื่น ๆ ไม่สามารถใช้การได้
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จดหมายกาชาด (RCM) 
จดหมายกาชาดไดถู้กออกแบบโดยคณะกรรมการกาชาดระหวา่งประเทศ เพื่อใชแ้ลกเปล่ียนข่าวสาร
ของครอบครัวในสถานการณ์ความขดัแยง้/ภยัพิบติัหรือเหตุการณ์ไม่สงบภายในประเทศ 

 
จดหมายกาชาดเป็นจดหมายเปิดผนึก ใช้เพื่อสานสัมพนัธ์ครอบครัว หรือแลกเปล่ียนข้อความ
เก่ียวกบัครอบครัวเท่านั้น เม่ือวธีิการส่ือสารอ่ืน ๆ ไม่สามารถใชก้ารได ้
เกณฑ์ในการรับจดหมายกาชาด :  

- เม่ือบุคคลนั้นไม่สามารถติดต่อสมาชิกในครอบครัวไดด้ว้ยวิธีการอ่ืน (โทรศพัทไ์ม่สามารถ
ใชง้านได)้ แต่ผูส่้งทราบท่ีอยูท่ี่แน่ชดัของครอบครัว และมัน่ใจวา่ครอบครัวไม่ไดย้า้ยไปท่ีอ่ืน และ
สามารถพบไดต้ามท่ีอยูด่งักล่าว 
- สาเหตุในการขาดการติดต่อสืบเน่ืองมาจาก/ตั้งแต่วนัท่ีเกิดเหตุภยัพิบติั 
- จดหมายกาชาดใชเ้พื่อแลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างสมาชิกในครอบครัวเท่าน้ัน   

เก็บจดหมายกาชาดเม่ือมีการเก็บค าร้องสืบหาญาติเสมอ 
วธีิการเขียนจดหมายกาชาด 
- การเขียนท่ีอยูต่อ้งมีความละเอียดให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ไม่ควรเก็บจดหมายกาชาดหาก

ขอ้มูลท่ีอยู่ไม่ครบถว้นเน่ืองจากจะไม่สามารถน าส่งจดหมายกาชาดถึงผูรั้บได ้ทั้งน้ี ให้นึกถึง
กรณีท่ีคุณตอ้งตามหาท่ีอยูน่ั้นดว้ยตวัของคุณเอง  

- หากบุคคลนั้นมีบตัรประจ าตวัประชาชนหรือเอกสารทางการอ่ืน ควรสะกดช่ือตามท่ีปรากฏ
บนเอกสารนั้น 

ก่อนรวบรวมจดหมายกาชาดจากผูส่้ง ให้สอบถามว่าผูส่้งมีหมายเลขโทรศพัท์ของผูรั้บ
หรือไม่ หากมีให้เสนอให้ผูส่้งใช้โทรศพัท์ เน่ืองจากเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการเช่ือมสายสัมพันธ์
ครอบครัว 
- หากผูรั้บบริการมีโทรศพัท ์ให้ใส่หมายเลขโทรศพัทใ์นจดหมายกาชาดเพื่อใหก้ารสานสัมพนัธ์

มีความรวดเร็วหลงัจากไดน้ าส่งจดหมายกาชาดถึงผูรั้บแลว้ 

ช่ือ-นามสกุล และท่ีอยู่
ของผูส่้ง 

ช่ือ-นามสกุล และท่ีอยู่
ของญาติซ่ึงเป็นผูรั้บ 
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• หากผูร้บับรกิารมโีทรศพัท์ ให้ใส่หมายเลขโทรศพัท์ในจดหมายกาชาดเพือ่ให้การสานสัมพนัธ์
 มคีวามรวดเรว็หลงัจากได้นำาส่งจดหมายกาชาดถึงผูรั้บแล้ว

• จดหมายกาชาดไม่ใช่จดหมายส่วนตวั หากเป็น ‘จดหมายเปิดผนกึ’ ผูรั้บบรกิารสามารถเขยีน
 เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวหรือข่าวสารในครอบครัวเท่านั้น (การย้ายที่อยู่ การเกิด การแต่งงาน 

ข่าวความเจ็บป่วย เสียชีวิต หรือที่อยู่ของสมาชิกครอบครัว) 
   โดยเนื้อหาดังต่อไปนี้จะถูกตัดออกหรือไม่ได้รับการนำาส่ง :

 • อ้างอิงถึงสถานการณ์ทางการเมืองหรือการทหาร ;
 • ภาษาที่เป็นการดูถูก ข้อความข่มขู่ หรือภาษาหยาบคาย ;
 • อ้างถึงกลุ่มองค์กรกาชาดหรือสภาเสี้ยววงเดือนแดงเพื่อขอความช่วยเหลือทางการเงิน

• ตรวจสอบเนื้อหาในจดหมายกาชาดแต่ละฉบับโดยมีผู้ส่งอยู่ด้วยในขณะตรวจสอบ เพื่อให้
แน่ใจว่ามีแต่ข่าวสารเกี่ยวกับครอบครัวเท่านั้น

• ควรแยกจดหมายอ่านทีละฉบับ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลทางการเมืองหรือ
การทหาร การวางแผนการ คำาดูถูกหรือข้อความข่มขู่ การเลือกปฏิบัติหรือภาษาที่ไม่
เหมาะสม และการอ้างอิงที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆ

• หากผู้ส่งเขียนหนังสือไม่ได้ คุณสามารถช่วยเขียน (อธิบายในจดหมายว่าเจ้าหน้าที่ช่วย
เขียนให้)

• อย่าให้คำาสัญญาว่าการส่งจดหมาย จะประสบความสำาเร็จ

• อย่าลมืลงวนัที ่ความสมัพนัธ์ของผูส่้งและผูรั้บ ลายมอืชือ่ผูส่้ง (หากไม่สามารถลงลายมอืช่ือ 
ให้พิมพ์ลายนิ้วมือ หรือเขียนเครื่องหมายกากบาท)

การน�าส่งจดหมายกาชาดและการรวบรวมจดหมายตอบกลับ
 เมื่อมีการนำาส่งจดหมาย ควรมีการรวบรวมจดหมายตอบกลับด้วย แต่หากมีการติดต่อกัน

ผ่านทางโทรศัพท์แล้ว ก็ไม่มีความจำาเป็นที่จะต้องเขียนจดหมาย
การส่งจดหมายคืนไปยังผู้ส่ง (BTS) : จะไม่มีการนำาจดหมายกาชาดที่ไม่อาจนำาส่งให้กับผู้รับไปทิ้งโดย
เด็ดขาด จดหมายเหล่านั้นจะถูกส่งคืนไปยังผู้ส่ง พร้อมคำาอธิบาย ดังต่อไปนี้ :

• ที่อยู่ไม่ถูกต้อง/ไม่เพียงพอในการนำาส่ง

• ไม่มีใครรู้จักผู้รับจดหมาย ณ ที่อยู่ดังระบุ

• ผู้รับย้ายไปโดยไม่ได้ให้ที่อยู่ใหม่ไว้

เคารพการตัดสินใจของผู้รับจดหมายกาชาด ในการเลือกที่จะตอบหรือไม่ตอบจดหมายก็ได้     
ในกรณีเช่นนี้ จะปฏิบัติเช่นเดียวกับคำาร้องเพื่อหาญาติ นั่นคือเจ้าหน้าที่ของสภากาชาดไทยหรือ
เจ้าหน้าที่อาสาจะหารือกับผู้รับถึงคำาตอบที่ต้องการให้แจ้งแก่ผู้ส่ง กล่าวคือ : หาผู้รับไม่เจอ/ไม่มี
ใครรู้จัก ผู้รับจะติดต่อกับผู้ส่งเองภายหลัง;ผู้รับไม่ต้องการติดต่อกับผู้ส่ง
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การใช้โทรศัพท์

โทรศัพท์เป็นวิธีการสื่อสารที่ทำาให้บุคคลในพื้นที่ประสบภัยสามารถสานสัมพันธ์กับครอบครัวที่
อยู่นอกพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

• ไม่มีการเก็บค่าบริการ

• ใช้เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารเกี่ยวกับครอบครัวเท่านั้น  

• ผู้รับประโยชน์จะได้รับอนุญาตให้โทรหาครอบครัวได้ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ

• เพื่อที่จะสามารถให้บริการแก่ผู้คนจำานวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การใช้โทรศัพท์ควร
จำากัดเวลาในการใช้สูงสุด 3 นาที

• หนึง่คนโทรได้หนึง่หมายเลขเท่านัน้ (เว้นแต่กรณสีมาชกิครอบครวัทีโ่ทรหามไิด้อยูห่มายเลขนัน้ 
จึงสามารถเปลี่ยนหมายเลขได้) 

• เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยควรแจ้งเกณฑ์ในการใช้โทรศัพท์ให้ผู้รับประโยชน์ทราบก่อน
เสนอให้บริการ เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้น

• ผู้ที่ต้องการใช้โทรศัพท์ควรติดต่อเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย และให้ข้อมูลที่จำาเป็น (ที่แสดง
ในตาราง) เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยจะเป็นผู้โทรตามหมายเลขที่แจ้ง และเมื่อปลายทาง
รับสาย จึงมอบโทรศัพท์ให้กับผู้รับประโยชน์ เจ้าหน้าที่อาสาจะจับเวลาในการใช้ไม่ให้เกิน
สามนาที
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 วัตถุประสงค์ของบทนี้คือเพื่อให้ผู ้เข้าอบรมทราบเก่ียวกับความสำาคัญของการใช้คู ่มือ 
Sphere วิธีการใช้คู่มือ Sphere และมาตรฐานการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่ใช้บ่อย ในแต่ละบท 
จะกล่าวเป็นตัวอย่างพอสังเขป ซึ่งจะดูรายละเอียดได้ในหนังสือ Sphere Project
 Sphere คอื คูม่อืท่ีนำาเสนอข้อพจิารณาด้านคณุภาพ (Quality) และความรับผดิชอบ (Accountability) 
ต่อการสนองตอบด้านมนุษยธรรม

กำรใช้คู่มือกฏบัตรมนุษยธรรม
และมำตรฐำนขั้นต�่ำในกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย

The Sphere Handbook for 
Disaster Response Operation

สุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี
หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
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ท�าไมจึงต้องใช้คู่มือ Sphere ในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เพราะ
1. การให้ความช่วยเหลือโดยที่คำานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ประสบภัย
2. ในอดีตที่ผ่านมาการให้ความช่วยเหลือที่ไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดความซับซ้อนของโรค   

จำานวนการเกิดโรคเพิ่มขึ้น 
3. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม/องค์กรเอกชน ทั้งหลาย มีความห่วงใยในเร่ืองของ

คณุภาพ (quality) และความน่าเชือ่ถอื ความรบัผดิชอบต่อการดำาเนนิงาน (Accountability) 
ในการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม

4. เป็นคู่มือที่คำานึงถึง ผู้ประสบภัยในแง่มุมต่างๆ ได้แก่ การปกป้องคุ้มครอง ความแตกต่าง 
ทางเพศ กลุ่ม vulnerable (เด็ก ผู้สูงวัย ผู้ทุพพลภาพ ผู้ติดเชื้อ HIV) และสิ่งแวดล้อม 

 (ไม่ได้ เป็นกฏหมาย แต่เป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม)
5. เขียนขึ้นจากประสบการณ์สั่งสมของบุคคลและหน่วยงานต่างๆ  มีการถกประเด็น และมี 

ฉันทามติร่วมกัน
6. ถูกออกแบบมาสำาหรับการใช้งานระหว่างการตอบสนองด้านมนุษยธรรมในสถานการณ์ 

ต่างๆ ทั้งภัยธรรมชาติและภัยจากความขัดแย้ง
7. มุ่งเน้นการตอบสนองด้านมนุษยธรรม จึงมีมาตรฐานข้ันตำ่าที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมท่ี 

ตอบสนองเพื่อความอยู่รอดอย่างเร่งด่วนของผู้ประสบภัยและผู้ได้รับผลกระทบ
8. คู่มือนี้ยังเป็นเครื่องมืออ้างอิงตั้งแต่ในเรื่องการเตรียมพร้อมรับภัย การตอบสนอง รวมไป 

ถึงการฟื้นฟูในระยะแรก

โครงการ Sphere (Sphere Project) 
คือ โครงการจัดท�าคู่มือ Sphere โดยมีกระบวนการดังนี้
 1.  การอภิปราย ถกประเด็น เรื่องการให้ความช่วยเหลือที่เป็นสากล
 2.  บรรลุข้อตกลงของหลักการสำาคัญและการปฏิบัติ
 3.  ได้รับฉันทามติเรื่อง มาตรฐานด้านเทคนิคและดัชนีชี้วัด
ปรัชญาของโครงการ Sphere : การมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี
เป้าหมายของโครงการ Sphere  เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
และเสรมิสร้างความน่าเชือ่ถอืในการตอบสนองต่อภยัพิบตัด้ิวยระบบมนษุยธรรม ด้วยกฎบตัรมนุษยธรรม
และมาตรฐานขั้นตำ่าในการตอบสนองภัยพิบัติ
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หนังสือคู่มือ Sphere จะประกอบด้วยบทต่างๆ ดังนี้
กฎบัตรมนุษยธรรม  
บทที่ 1 หลักการคุ้มครอง
บทที่ 2 มาตรฐานหลัก
บทที่ 3 มาตรฐานขั้นตำ่าเรื่องนำ้า สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย
บทที่ 4 มาตรฐานขั้นตำ่าเรื่องความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการ
บทที่ 5 มาตรฐานขั้นตำ่าเรื่องที่พักพิง ที่อยู่อาศัยและเครื่องอุปโภค
บทที่ 6 มาตรฐานขั้นตำ่าการดำาเนินการด้านสุขภาพ

การใช้เนื้อหาในหนังสือ Sphere
ในมาตรฐานหลักแต่ละมาตรฐาน จะมีโครงสร้างดังต่อไปนี้
 1.  มาตรฐานหลัก
 2.  ปฏิบัติการหลัก
 3.  ดัชนีชี้วัดหลัก
 4.  บันทึกแนวทางปฏิบัติ

มาตรฐานหลัก : มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพโดยธรรมชาติและระบุระดับของการบรรลุเป้าหมาย
ในการตอบสนองด้านมนุษยธรรม P.52 ดังตัวอย่าง

มาตรฐานการส่งเสริมสุขอนามัย 1: การด�าเนินงานส่งเสริมสุขอนามัย
ชาย หญิง และเด็ก ทุกช่วงอายุที่ได้รับผลกระทบมีความตระหนักในความเสี่ยงหลักด้านสาธารณสุข มี
การระดมสรรพกำาลังเพื่อปรับมาตรการสำาหรับใช้ป้องกันความเสื่อมสภาพการใช้งานและบำารุงรักษาส่ิง
อำานวยความสะดวกที่ถูกสุขลักษณะ

ปฏิบัติการหลัก : เป็นกิจกรรมและข้อมูลที่ควรนำาไปปฏิบัติเพื่อช่วยให้เป็นไปตามมาตรฐาน P.60

ปฏิบัติการหลัก (อ่านควบคู่กับบันทึกแนวทางการปฏิบัติ)
• การบริการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบเก่ียวกับความเส่ียงด้านสุขอนามัยที่สัมพันธ์กบั

โรคและการป้องกันโดยการใช้ช่องทางการสื่อสารมวลชนที่เหมาะสม (ดูบันทึกแนวทาง
 การปฏิบัติ 1-2) 

• ระบุปัจจัยพิเศษต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคมวัฒนธรรม และศาสนา ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจใน
กลุ่มสังคมที่แตกต่างกันในแต่ละชุมชนและใช้ปัจจัยต่างๆ นี้ เป็นเสมือนพื้นฐานสำาหรับ

 การกำาหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขอนามัย (ดูบันทึกแนวทางการปฏิบัติ 2)

ดัชนีชี้วัดหลัก เป็นเครื่องหมาย ซึ่งแสดงว่ามาตรฐานได้รับการบรรลุเป้าหมายผ่านวิธีการวัดค่า และ
การสื่อสารโดยกระบวนการและผลของปฏิบัติการหลัก เป็นได้ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ
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ดัชนีชี้วัดหลัก (อ่านควบคู่กับบันทึกแนวทางการปฏิบัติ)
• กลุ่มผู้ใช้ทุกกลุ่มสามารถอธิบายแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่พวกได้กระทำาเพื่อปกป้องการเสื่อม

ของสุขภาวะ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติ 1)

• สิ่งอำานวยความสะดวกทั้งหมดถูกนำามาใช้อย่างเหมาะสมและบำารุงรักษาอย่างสมำ่าเสมอ

• ประชาชนทกุคนล้างมอืหลงัจากการถ่ายอจุจาระ ภายหลงัการทำาความสะอาดก้นเดก็ก่อน 
การรับประทานอาหารและการเตรียมอาหาร (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติ 6)

บันทึกแนวทางปฏิบัติ คือประเด็นที่เฉพาะเจาะจงที่จะต้องพิจารณาเมื่อนำามาตรฐานหลักและดัชนีชี้
วัดหลักมาใช้ในการปฏิบัติในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจเป็นคำาแนะนำาในการแก้ปัญหาหรือคำา
อธิบายในกรณีที่มีข้อถกเถียง ข้อขัดแย้ง หรือช่องว่างความรู้ในปัจจุบัน P.52
บันทึกแนวทางการปฏิบัติ

1. กำาหนดเป้าหมายในการจัดลำาดับความเส่ียงสุขอนามัยและพฤติกรรมต่างๆ : ความเข้าใจ 
ทีไ่ด้รบัจากการประเมนิความเสีย่งสขุอนามัย งานและความรบัผดิชอบของกลุม่ทีแ่ตกต่างกนั 

 ควรจะใช้ในการวางแผน และการจัดลำาดับความสำาคัญในการให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ 
การไหลของข้อมูลระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมและประชากรที่ได้รับผลกระทบมี 
การกำาหนดเป้าหมายที่เหมาะสมและรีบแก้ไขเมื่อพบว่าเกิดความเข้าใจผิด

2. การเข้าถงึประชาชนทกุภาคส่วน : ในระยะแรกของการเกิดภัยพบิตั ิมคีวามจำาเป็นทีจ่ะต้อง
 อาศยัสือ่สารมวลชนในการสร้างความมัน่ใจว่าประชาชนสามารถเข้าถงึข้อมลู เกีย่วกบัการ
 ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในกลุ่มประชาชนที่แตกต่างกัน 
 ควรมีการสื่อสารข้อมูลที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มทั้งในเรื่องของข้อมูล  การศึกษา สื่อและ

ช่องทางการสื่อสารที่มีความเชื่อมโยงเพื่อให้ข้อมูลไปถึงประชาชนทุก กลุ่ม สิ่งนี้เองที่เป็น
สิ่งสำาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

3. ศึกษาเพิ่มเติมหน้า 94
4. ภาระงานทีม่ากเกนิไป : สิง่สำาคญัควรมัน่ใจว่าจะไม่มกีลุ่มใด (เช่น กลุม่ผู้หญิง) ภายในกลุม่
 ที่ได้รับผลกระทบต้องแบกรับภาระงานที่มากเกินไปในการจัดการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับ

การส่งเสริมสุขอนามัย ซึ่งเกิดประโยชน์ต่างๆ เช่น โอกาสในการจ้างงานและการเข้าร่วม
การอบรมควรได้รับการจัดสรรสู่กลุ่มผู้หญิง ผู้ชายและกลุ่มชนชายขอบด้วย

ภาคผนวก คือ รายการอ้างอิงและเอกสารเพิ่มเติม  เช่น 
• แบบประเมินความจำาเป็นเบื้องต้นด้านนำ้าและสุขาภิบาล ภาคผนวก 1 p 124  

• ตารางสรปุแนวทางต่างๆ เช่น แนวทางการวางแผนจดัหาจำานวนห้องสขุาขัน้ตำา่ฯ ภาคผนวก 3 
p 130

• รายการเอกสารอ้างอิงที่สามารถไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้ 
 กฎบตัรมนษุยธรรม แสดงถงึข้อตกลงหรือพนัธะสัญญาร่วมกันระหว่างองค์กรด้านมนุษยธรรม
ว่ามนุษย์ทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองและความช่วยเหลือเพื่อให้
สามารถดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีและเชื่อว่าหลักการที่ปรากฎอยู่เป็นหลักสากลที่สามารถนำาไป
ปรับใช้ได้กับสถานการณ์ภัยหรือความขัดแย้ง P.20



77

Nationnal Disaster Response Team Handbook

บทที่ 1 หลักการคุ้มครอง (Protection Principles) ประกอบด้วย
1. หลีกเลี่ยงการกระทำาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคต
2. มั่นใจว่าผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม
3. ปกป้องคุ้มครองผู้ประสบภัยจากความรุนแรงหรือการบีบบังคับที่จะก่อให้เกิดอันตราย ทั้ง

ทางกายและทางจิตใจ
4. ให้ความช่วยเหลือด้วยการเรียกร้องที่เป็นไปตามสิทธิ ที่จะเข้าถึงการรักษาและการฟื้นฟู

จากการถูกข่มเหง

ตัวอย่างในการใช้หนังสือ 
หลักการคุ้มครอง  ประกอบด้วย

• มาตรฐานหลัก

• องค์ประกอบ

• บันทึกแนวทางปฏิบัติ

หลักการคุ้มครอง 1 : หลีกเลี่ยงเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายอันเป็นผลกระทบจากการกระทำาของตนเอง
เกี่ยวข้องกับการตอบสนองด้านมนุษยธรรมดำาเนินการตามข้ันตอนโดยหลีกเล่ียงหรือลดผลกระทบไม่
พึงประสงค์ใดๆ จากการแทรกแซงของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเพิ่มโอกาสให้บุคคลได้รับ
อันตรายหรือถูกละเมิดสิทธิ

หลักการนี้มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ :
• รูปแบบของความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและส่ิงแวดล้อมที่ไม่เอ้ืออำานวยต่อการทำาให้

ประชาชนได้รับอันตรายทางกายภาพ ความรุนแรงหรือการละเมิดสิทธิอื่นๆ

• ความช่วยเหลือและความคุ้มครองที่พยายามไม่ทำาลายความสามารถในการคุ้มครอง
ตนเองของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

• หน่วยงานด้านมนุษยธรรมจัดการข้อมูลที่สำาคัญและควรเป็นความลับให้ไปในทางที่ไม่

เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ที่อาจจะพิสูจน์ตัวตนได้จากข้อมูล

บันทึกแนวทางการปฏิบัติ 
การประเมินบริบทและการคาดการณ์ผลที่เกิดตามมาของการกระทำาด้านมนุษยธรรมเพื่อความ
ปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
 1.หลกีเลีย่งมิให้เกดิความซบัซ้อน : ในการละเมดิสทิธ์ิทีอ่าจจะมคีวามยากลำาบากในการตดัสนิ
และการตดัสนิใจ เช่น เมือ่ต้องเผชญิกบัการตดัสินใจว่าจะให้ความช่วยเหลอืแก่คนทีถ่กูคมุตวัอยู่ในค่าย
โดยไม่เต็มใจ การตัดสินดังกล่าวจะต้องพิจารณาเป็นกรณีไป แต่ก็ควรจะได้รับการทบทวนอยู่เสมอ
เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา
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บทที่ 2 มาตรฐานหลัก ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ 1 การตอบสนองด้านมนุษยธรรมโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
มาตรฐานที่ 2 การประสานงานและความร่วมมือ
มาตรฐานที่ 3 การประเมิน
มาตรฐานที่ 4 การออกแบบและการตอบสนอง
มาตรฐานที่ 5 การดำาเนินการความโปร่งใสและการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 6 การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือ 

ตัวอย่าง
มาตรฐานหลักที่ 1 : การตอบสนองด้านมนุษยธรรมโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ความสามารถและกลยุทธ์ของพวกเขาอันจะนำามาซึ่งความอยู่รอดอย่างมีศักดิ์ศรี มีความสำาคัญต่อการ
ออกแบบและกระบวนการตอบสนองด้านมนุษยธรรม

ปฏิบัติการหลัก (อ่านควบคู่กับบันทึกแนวทางการปฏิบัติ)
• สนับสนุนความสามารถของท้องถ่ินในการระบุกลุ่มชุมชนและเครือข่ายทางสังคมเป็น

อันดับแรกและสร้างความคิดริเริ่มในการพึ่งตัวเองและการทำางานโดยมีชุมชนเป็นฐาน  
(ดูบันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ 1)

• ใช้แรงงานท้องถิน่ วัสดทุีส่่งเสริมส่ิงแวดล้อมทีย่ั่งยืนและธุรกิจทีมี่ความรับผิดชอบต่อสังคม
 เท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมการฟื้นฟู

• ออกแบบโครงการเพื่อรองรับและเคารพการปฏิบัติทางวัฒนธรรมและทางจิตวิญญาณ
แบบดั้งเดิม ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งสำาคัญของประชาชนในท้องถิ่นเท่าที่จะเป็นไปได้  
(ดูบันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ 7)

ตัวอย่างการปรับใช้มาตรฐานหลักในการด�าเนินโครงการ
 ในการดำาเนินงานโครงการซ่อมแซมห้องนำ้าให้กับโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย

1. โครงการนี ้คณะกรรมการประกอบด้วย ครู อาจารย์ อบต. นักเรียน คอืผูท้ีไ่ด้รับผลกระทบ
 หรอืผูป้ระสบภยัเข้ามามส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจในการออกแบบห้องนำา้ การเลอืกสกีระเบือ้ง 

เป็นต้น 
2. มกีารส่งเสรมิความสามารถของท้องถ่ิน โดยการสนับสนุนการใช้ช่างฝีมอืในชมุชนและการท่ี
 เราเชญิ อบต.เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ มองถึงความย่ังยืนเน่ืองจาก อบต.จะมงีบประมาณ
 ในการซ่อมแซมในอนาคต
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บทที่ 3 มาตรฐานขั้นต�่าเรื่องน�้า สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย
ประกอบด้วยมาตรฐาน 7 ด้าน ได้แก่

 1. นำ้าสุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย ประกอบด้วย 1 มาตรฐานได้แก่
  1.1  มาตรฐานที่ 1 : การออกแบบโครงการนำ้า สุขาภิบาล การส่งเสริมสุขอนามัยและ 

 การดำาเนินงาน
 2. การส่งเสริมสุขอนามัย ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน ได้แก่
  2.1 มาตรฐานที่ 1: การดำาเนินงานส่งเสริมสุขอนามัย
  2.2  มาตรฐานที่ 2: สิ่งอำานวยความสะดวกในการใช้นำ้า
 3. นำ้า ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ได้แก่
  3.1 มาตรฐานที่ 1: การเข้าถึงและปริมาณนำ้า
  3.2 มาตรฐานที่ 2: คุณภาพนำ้า
  3.3 มาตรฐานที่ 3: สิ่งอำานวยความสะดวกในการใช้นำ้า  
 4. การกำาจัดสิ่งขับถ่าย (ศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือ Sphere หน้า 85-123)
 5. การควบคุมพาหะนำาโรค (ศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือ Sphere หน้า 85-123)
 6. การจัดการขยะ (ศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือ Sphere หน้า 85-123)
 7. การระบายนำ้า ประกอบด้วย 1 มาตรฐาน
  7.1 มาตรฐานที่  1: งานระบายนำ้า
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ตัวอย่าง มาตรฐานเรื่องน�้า
มาตรฐานน�้าที่ 1: การเข้าถึงและปริมาณน�้า
ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งนำ้าที่เพียงพอต่อการดื่ม การประกอบอาหารหรือการส่งเสริมสุข
อนามัยส่วนบุคคลและในครัวเรือน ได้อย่างเท่าเทียมและปลอดภัย จุดจ่ายนำ้าสาธารณะควรจะอยู่ใกล้
แหล่งที่อยู่อาศัยอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากแห่งนำ้าตามความจำาเป็น

ปฏิบัติการหลัก (อ่านควบคู่กับบันทึกแนวทางการปฏิบัติ)
• ระบุแหล่งนำ้าที่เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยพิจารณาจากปริมาณนำ้าและ ผลกระทบด้าน  

สิ่งแวดล้อมที่มีต่อแหล่งนำ้านั้นๆ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติที่ 1)

• จัดลำาดับความสำาคัญและแจกจ่ายนำ้าให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบ (ดูบันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ 2 และ 4)

ดัชนีชี้วัดหลัก (อ่านควบคู่กับบันทึกแนวทางการปฏิบัติ)
• ปรมิาณนำา้โดยเฉลีย่สำาหรบัการด่ืม ประกอบอาหารและการส่งเสริมสุขอนามยัส่วนบคุคล

ในแต่ละครัวเรือน อย่างน้อย 15 ลิตร/คน/วัน (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติที่ 1-8)

• ระยะทางระหว่างที่พักอาศัยแต่ละหลังไปยังจุดจ่ายนำ้าที่ใกล้ที่สุด ไม่ควรเกิน 500 เมตร 
(ดูบันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ 1,2,5 และ 8)

• การรอรับนำ้าในแต่ละครั้งไม่ควรนานเกิน 30 นาที (ดูบันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ 7)

บันทึกแนวทางการปฏิบัติ
1. การเลือกแหล่งนำ้า : ปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อต้องเลือกแหล่งนำ้า เช่น การหาได้ ความใกล้ 

ตลอดจนความยัง่ยนืจากปรมิาณนำา้ทีเ่พยีงพอ ความจำาเป็นในการบำาบดั และความเป็นไปได้
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รวมทั้งปัจจัยทางสังคม การเมืองหรือกฎหมายที่มีอยู่และเกี่ยวข้องกับแหล่งนำ้าโดยทั่วไป
แหล่งนำา้บาดาลและ/หรอืนำา้ทีไ่หลจากธารนำา้ต่างระดบัมกัจะเป็นท่ีต้องการ เพราะไม่ต้องใช้ 
การบำาบัดและเครื่องปั๊มนำ้า เมื่อเกิดภัยพิบัติ การผสมผสานของการทำางาน และแหล่ง
ทรัพยากรถือว่ามีความจำาเป็นในระยะแรก ซึ่งแหล่งทรัพยากรทั้งหมดจำาเป็น จะต้องได้
รับการตรวจสอบเพื่อหลีกเลี่ยงการแสวงหาผลประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง......

2. ปริมาณ/ความครอบคลุม: เมื่อเกิดภัยพิบัติ และเมื่อมาตรฐานนำ้าขั้นตำ่าทั้งเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณบรรลุผล สิ่งสำาคัญคือ การส่งเสริมการเข้าถึงปริมาณนำ้าอย่างเท่าเทียมกัน 
แม้ว่านำ้าน้ันจะมีคุณภาพปานกลางก็ตามประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติมีความ
เปราะบางต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ดังนั้นควรดำาเนินการตามดัชนีชี้วัด
เรื่องการเข้าถึงนำ้าและปริมาณนำ้าให้ได้ แม้ว่าดัชนีชี้วัดดังกล่าวจะสูงกว่าบรรทัดฐานของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบและประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะควรให้ความสนใจในการ
เข้าถึงนำ้าปริมาณมากกว่าที่กำาหนดในกลุ่มประชาชน

ตัวอย่างมาตรฐานขั้นต�่าที่ใช้บ่อย
1. การให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร ผู้ประสบภัยควรได้รับอาหารที่มีจำานวนแคลลอรี่เฉลี่ยไม่ตำ่ากว่า
เท่าไหร่/คน/วัน
 ตอบ 2,100 Kcal หนังสือ Sphere หน้า 182 หรือ หน้า 231 
2. การให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนเพื่อให้มีความทัดเทียมในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพปลอดภัยและมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนด มีเกณฑ์ในการจัดสถานพยาบาล
ต่อผู้ประสบภัยอย่างไร
 ตอบ หนังสือ Sphere หน้า 299

•  หน่วยบริการสุขภาพพื้นฐาน 1 แห่ง ต่อประชากร 10,000 คน (หน่วย   
บริการสุขภาพพื้นฐานสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิที่ให้บริการสุขภาพทั่วไป)

• สถานีอนามัยระดับตำาบล 1 แห่ง ต่อประชากร 50,000 คน

•  โรงพยาบาลระดับอำาเภอหรือโรงพยาบาลชุมชน 1 แห่งต่อประชากร 250,000 คน

• โรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ขึ้นไป (มีเตียงสูติกรรม) 1 แห่งต่อประชากร 10,000 คน      
(ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติที่ 1)

3. แหล่งนำ้าชนิดใดที่ควรเลือกใช้ผลิตนำ้าสำาหรับแจกจ่ายผู้ประสบภัย  
 ตอบ  แหล่งนำ้าบาดาลและหรือนำ้าที่ไหลจากธารนำ้าต่างระดับ เพราะไม่ต้องใช้การบำาบัดและ 
 เครื่องปั๊มนำ้า หนังสือ Sphere หน้า 98-99
4. ในการควบคุมโรคติดต่อและการระบาดรวมทั้งการตอบสนองต่อการระบาดนั้น มีดัชนีชี้วัดหลักเกี่ยว
กับอัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อทั้งหมด (Case Fatality Rates หรือ CFRs) ไม่เกินเท่าไหร่
 ตอบ  หนังสือ Sphere หน้า 319

• อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อทั้งหมด (Case Fatality Rates หรือ CFRs) ไม่เกินระดับ      
ที่กำาหนดคือ

•  อหิวาตกโรค ร้อยละ 1

•  ท้องร่วงจากเชื้อชิเกลลา (Shigella dysentery) ร้อยละ 1
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•  ไทฟอยด์ ร้อยละ 1

•  โรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal meningitis) ประมาณ ร้อยละ 5-15

•  มาลาเรีย ไม่แน่นอน ตั้งเป้าให้ ตำ่ากว่า ร้อยละ 5 ในผู้ป่วยอาการรุนแรง

•  หัด (measles) ไม่แน่นอนพบร้อยละ 2-21 ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและตั้งเป้าให้ตำ่ากว่า 
ร้อยละ 5 (ดูบันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ 10)

5. จงบอกชื่อโรคที่สัมพันธ์กับนำ้าและสิ่งขับถ่ายมาอย่างน้อย 5 ชนิด
ตอบ อหิวาตกโรค โรคบิดมีตัว (Shigella) ท้องร่วง (Salmonella) ไข้ไทฟอยด์ โรคพารา
ไทฟอยด์ โรคบิดหรือโรคท้องร่วงจากเชื้อ giardia โรคตับอักเสบ A  โรคโปลิโอ โรคท้องร่วง
จาก โรต้าไวรัส พยาธิตัวกลม พยาธิปากขอ พยาธิแส้ม้า พยาธิตัวตืดหมู หนังสือ Sphere 
ภาคผนวก 4 หน้า 131 

6. ผู้ประสบภัยควรได้รับนำ้าสะอาดสำาหรับดื่มปริมาณเท่าไหร่/คน/วัน
ตอบ 15 ลิตร หนังสือ Sphere หน้า 98 

7. จงบอกช่วงอายุสำาหรับการฉีดวัคซีนโรคหัด  และในกรณีที่มีทรัพยากรจำากัดควรให้ความสำาคัญกับ
กลุ่มใดเป็นลำาดับแรก 

ตอบ อายุ 6 เดือน-15 ปี  แต่ถ้ามีทรัพยากรจำากัดควรมุ่งเน้นที่เด็กอายุ 6-59 เดือน เป็น
ลำาดับแรก  หนังสือ Sphere หน้า 323-324   

8. เมื่อตรวจคุณภาพนำ้า ควรมี faecal coliforms / 100 ml เท่าไหร่
ตอบ  0 faecal coliforms หนังสือ Sphere หน้า 101

9. ตวัชีว้ดัท่ีนยิมใช้ในการวดัระดบัภาวะทพุโภชนาการในเด็กอายุ 6-59 เดือน และเกณฑ์ทีใ่ช้เป็นอย่างไร 
ตอบ  WFH Z score   และ MUAC   หนังสือ Sphere หน้า 224  

10. ปริมาณนำ้าที่ตำ่าที่สุดสำาหรับ ศูนย์รักษาผู้ป่วยท้องร่วงร้ายแรง
ตอบ  60 ลิตร/คนไข้/วัน  15 ลิตร ต่อผู้ดูแล /คน /วัน   หนังสือ Sphere หน้า 129

11. จำานวนประชากรผู้ประสบภัยต่อ จำานวนสุขา 1 ห้อง
ตอบ  20 คน หนังสือ Sphere ภาคผนวก 3 หน้า 110

12. การออกแบบ การสร้าง และสถานที่ตั้งห้องสุขา ควรมีลักษณะอย่างไร
ตอบ  หนังสือ Sphere หน้า 108-109

 การออกแบบ การสร้างและสถานที่ตั้งห้องสุขาที่เหมาะสม ควรมีลักษณะดังนี้

•  ออกแบบให้ประชาชนทุกกลุ่ม รวมทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์และผู้ทุพพลภาพสามารถ
ใช้ห้องสุขาได้อย่างปลอดภัย (ดูบันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ 1)

• ตัง้อยู่ในบรเิวณทีป่ลอดภยัต่อผู้ใช้มากทีส่ดุ โดยเฉพาะกับกลุ่มผูห้ญิงและเด็กหญิง ทัง้กลางวนั 
และกลางคืน (ดูบันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ 3 และหลักการคุ้มครองที่ 1 บันทึกแนวทาง
การปฏิบัติที่ 1-6 หน้า 35-36

•  มีความเป็นส่วนตัว สอดคล้องกับปกติวิสัยของผู้ใช้งาน(ดูบันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ 3 ) 

• รักษาความสะอาดง่ายเพื่อให้น่าใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ขึ้นกับ
บริบทการใช้งาน ห้องสุขาควรมีนำ้าสำาหรับล้างมือและ/หรือราดทำาความสะอาดอย่าง 
เหมาะสม (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติที่ 7-8) 
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• จดัให้มีทีส่ำาหรบัทิง้ผ้าอนามยั และมพีืน้ทีมิ่ดชดิ สำาหรับการซกัและตากผ้าซบัระดขูองผูห้ญิง 
(ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติที่ 9)

•  ลดการแพร่พันธุ์ของแมลงวันและยุงให้เหลือน้อยที่สุด (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติที่ 7)

• จดัให้มกีลไกสำาหรบัระบายกากอุจจาระ การขนส่ง และกำาจดัทีเ่หมาะสมในกรณีทีห้่องสุขา
 เป็นแบบผนึกแน่นหรือที่ถูกใช้เป็นเวลานานและจำาเป็นต้องได้รับการถ่ายเทของเสีย       

(ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติที่ 11)

•  ในกรณทีีร่ะดบันำา้ในดนิสงูหรอืเกิดอุทกภยั หลุมหรืออุปกรณ์เก็บส่ิงขับถ่ายจะต้องเป็นแบบ
 กันนำ้าซึมเพื่อลดการปนเปื้อนไปสู่นำ้าใต้ดินและสิ่งแวดล้อม 
 (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติที่ 11)

13. แต่ละครัวเรือนควรมีภาชนะกักเก็บนำ้า ขนาดเท่าใด และจำานวน เท่าใด
 ตอบ  ขนาด 10-20 ลิตร อย่างน้อย 2 อัน หนังสือ Sphere หน้า 104 
14. ขนาดพื้นที่ที่ใช้คำานวณในการจัดตั้งศูนย์พักพิง ควรมีพื้นที่มิดชิดส่วนบุคคลเท่าไหร่ ต่อ/คน และ
ศูนย์พักพิงควรมีพื้นที่รวมทั้งสิ่งอำานวยความสะดวก ต้องการพื้นที่กี่ตารางเมตรต่อคน
 ตอบ  3.5 ตารางเมตร  /  คน  หนงัสอื Sphere หน้า 261 และ 262 และ 45 ตารางเมตร/คน  
 หนังสือ Sphere หน้า 260 
15. การยืนยันโรคระบาด หากพบผู้ป่วยโรคใด แม้เพียงรายเดียวก็ถือว่าเกิดการระบาด ให้บอกมา  
อย่างน้อย 3 โรค

ตอบ โรคอหิวาตกโรค โรคหัด ไข้เหลือง ไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่นๆ หนังสือ Sphere
หน้า 321  

16. อัตราตายอย่างหยาบที่เพิ่มเป็นกี่เท่าที่จะชี้ให้เห็นถึงภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถติ ิและต้องมกีารตอบสนองทันท ีและหากไม่ทราบอตัราตายอย่างหยาบก่อนเกดิเหตจุะทำาอย่างไร

ตอบ  สองเท่า และให้กำาหนดเป้าหมายของอัตราตายอย่างหยาบในระดับตำ่ากว่า 1 ราย/  
ประชาชน 10,000 คน/วัน หนังสือ Sphere หน้า 312  

17. ประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบจากภยัพบิตั ิควรได้รบัเสือ้ผ้า เครือ่งนุง่ห่มทีเ่พยีงพอ เป็นจำานวนเท่าไหร่
 ตอบ หนังสือ Sphere หน้า 274

•  ผู้หญิง เด็กหญิง ผู้ชายและเด็กชายทุกคนมีเส้ือผ้าเครื่องนุ่งห่มอย่างน้อยคนละ 2 ชุด 
ขนาดพอดตีวัและเหมาะสมกบัวฒันธรรม ฤดูกาล และสภาพภมูอิากาศ (ดูบนัทกึแนวทาง
ปฏบิตัทิี ่ 1-5)

18. ระยะทางระหว่างที่พักอาศัยแต่ละหลังไปยังจุดจ่ายนำ้าที่ใกล้ที่สุด ไม่ควรเกินเท่าไหร่
 ตอบ  500 เมตร หนังสือ Sphere หน้า 98  
19. ในสถานบริการสุขภาพ ควรมีแพทย์จำานวนเท่าไหร่ ต่อผู้ป่วย 100 คน/วัน   
 ตอบ  2 คน หนังสือ Sphere หน้า 304
20. ตามมาตรฐานการเข้าถึงและปริมาณนำ้า ในการรอรับนำ้าของผู้ประสบภัยในแต่ละครั้ง ไม่ควรนาน
เกินระยะเวลาเท่าไหร่
 ตอบ 30 นาที หนังสือ Sphere หน้า 98
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เอกสารอ้างอิง

สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย. โครงการ สเฟียร์ กฎบัตรมุษยธรรม 
 และมาตรฐานขั้นตำ่าในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 3. 
 กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.; 2558.
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การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Management)
การจัดการความเสีย่งจากภยัพิบตั ิ(Disaster Risk Management) เป็นการกำาหนดนโยบาย สร้างมาตรฐาน 
การพัฒนาระบบต่างๆ ในการปฏิบัติการ รวมทั้งยกระดับความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานเพื่อลดผลกระทบภัยพิบัติต่างๆ ได้ (1,2) จากสถานการณ์ปัจจุบัน ภัยพิบัติเกิดขึ้นได้
บ่อยและมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบทั้งในด้านชีวิต ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจของประเทศ 
การเตรยีมความพร้อมรบัภยัต่างๆของประชาชนจงึเป็นส่ิงจำาเป็น เพือ่ลดความเส่ียง ลดการสูญเสียชวีติ
และทรัพย์สิน จากในอดีตมุ่งเน้น “การจัดการสาธารณภัย (Disaster Management : DM)” คือ 
การจดัการในภาวะฉกุเฉนิ การให้ความช่วยเหลือบรรเทาทกุข์ผู้ประสบภยัหรือการฟ้ืนฟหูลังจากภยัผ่านพ้น 
มาเป็นให้ความสำาคญักับการเตรยีมความพร้อมล่วงหน้าเพือ่รบัมอืภยัและดำาเนนิการในการลดปัจจยัต่างๆ 
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงโดย “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM) 
ประกอบด้วย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) ได้แก่ การป้องกัน
(Prevention) การลดผลกระทบ (Mitigation) และการเตรียมความพร้อม (Preparedness) ควบคู่กับการ
จดัการในภาวะฉกุเฉนิ (Emergency Management) ได้แก่ การเผชญิเหต ุ(Response) และการบรรเทาทุกข์ 
(Relief) รวมถึงการฟื้นฟ (Recovery) ได้แก่ การฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง (Rehabilitation and        
Reconstruction) การสร้างให้ดีกว่าและปลอดภยักว่าเดิม.(Build Back Better and Safer) (2) โดยแบ่งเป็น 
3 ระยะ ตามวงจรการเกิดภัยพิบัติ ได้แก่ ระยะก่อนเกิดภัย ระยะเกิดภัย และระยะหลังเกิดภัย 

กำรประเมินควำมเสียหำยและควำมต้องกำรของผู้ประสบภัย
Damage and Needs Assessment

อารีรักษ์  บุญมีประเสริฐ*  คนึงนิจ จันทรทิน**
พยาบาล 6*  ผู้ชำานาญการพิเศษ พยาบาล 7**

สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
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การจัดการภัยพิบัติที่ส�าคัญตามระยะเวลา
 ระยะก่อนเกดิภยั  : การเตรยีมความพร้อมในการรบัมือกบัภยัพบิตั ิ การกำาหนดมาตรการต่างๆ 
การประเมนิความเสีย่งจากภยัพบิตั ิ ได้แก่ การประเมนิภยัสำาคญัในชมุชน ความเปราะบาง ความล่อแหลม 
รวมทั้งการประเมินศักยภาพของชุมชน เพื่อวางแผนรับมือภัยพิบัติ ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้
 ระยะเกดิภยั : แจ้งเตอืนภยั อพยพ และหลบภยั อย่างมปีระสทิธภิาพและทนัเหตกุารณ์อำานวยการ
และประสานงานเพือ่จดัการกบัสถานการณ์ฉุกเฉิน ช่วยชวีติผูป้ระสบภยั ดแูลผู้บาดเจ็บและค้นหาผู้สูญหาย 
ระยะนี้การประเมินที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมีความสำาคัญอย่างมากเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้
รวดเร็ว และตรงตามความต้องการ
 ระยะหลังเกิดภัย : ในระยะเร่งด่วน ได้แก่ การช่วยเหลือที่สำาคัญในการดำารงชีพเบื้องต้น เช่น 
จัดหาปัจจัย 4 และที่พักชั่วคราว สาธารณูปโภคที่สำาคัญ เป็นต้น ส่วนในระยะยาว ได้แก่ การฟื้นฟู       
สู่สภาพเดิมและพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น บูรณะที่อยู่อาศัย บ้านเรือน งานอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น(3)

การประเมิน
 การประเมนิเป็นเครือ่งมือหนึง่ท่ีช่วยในการจดัการภยัพบิตัทิำาเพือ่ระบ ุ คาดการณ์ และจดัลำาดับ
ความรนุแรงของความเสีย่งจากภยัพบิตัใินชมุชนหรือสังคมในการจดัการภยัพบิตั ิ หากมกีารประเมนิทีด่ี
จะช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ รวมทั้งสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว 
ครอบคลุมและตรงตามความต้องการมากที่สุด
 การประเมิน (Assessment) หมายถึง กระบวนการแบบมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม 
การแปลผล และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ โดยการรวบรวมข้อมูล การสังเกต สอบถาม 
สัมภาษณ์
 การประเมินภัยพิบัติ (Disaster Assessment) หมายถึง การสำารวจและเก็บข้อมูลเพื่อหาผล 
กระทบของภัยพิบัติที่มีต่อผู้ประสบภัย ชุมชน และสังคมที่ได้รับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว(3) 
 การประเมินความเสียหายและความต้องการ (Damage and Needs Assessment) หมายถึง 
การประเมินผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อวิเคราะห์ความสามารถของผู ้ประสบภัยในการเผชิญ
สถานการณ์ฉกุเฉนิด้วยตนเอง รวมท้ังความต้องการความช่วยเหลอืเพิม่เตมิจากหน่วยงานภายนอก เช่น 
ความช่วยเหลอืในด้านอาหาร นำา้ดืม่ การรกัษาพยาบาล สขุอนามัย การกำาจดัสิง่ปฏกิลู สขุภาวะ ทีพ่กัพงิ 
อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น(4)

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 1. เพื่อระบุความต้องการเร่งด่วนของการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (Humanitarian needs)
 2. เพื่อทราบข้อมูลในแง่ของปริมาณและคุณภาพ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ

• ให้การช่วยเหลือ

• พื้นฐานและปริมาณหรือขนาดของความช่วยเหลือที่ต้องการ

• รูปแบบและแผนการให้ความช่วยเหลือ

• จัดลำาดับความสำาคัญในการระดมสรรพกำาลังและเคลื่อนย้ายทรัพยากรในการให้ความ
ช่วยเหลือ

 3. เพื่อให้แน่ใจว่าการประเมินนี้จะตอบสนองความต้องการที่ยังมิได้รับการตอบสนองได้อย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
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เหตุการณ์ที่ควรปฏิบัติการประเมินและไม่ควรท�าการประเมิน 
รูปแบบการประเมิน
 1. การประเมินแบบเร่งด่วน (Rapid /Initial Assessment) กระทำาโดยทันทีหลังมีเหตุการณ์ภัย
พบิตัเิกดิขึน้ มกัดำาเนนิการในสปัดาห์แรกของการเกิดภยัพบิตั ิเป็นการประเมนิแบบคร่าวๆ เพือ่รวบรวม
ข้อมูลความต้องการของผู้ประสบภัยและนำามาวางแผนการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดหาทรัพยากรที่จำาเป็น 

ควร ไม่ควร

1. เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดย  
ไม่คาดคิดมาก่อน เช่น นำ้าท่วมสูงขึ้น หรือมีโคลน
ถล่มหลังนำ้าป่าไหลหลาก

1. เมื่อเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยไม่ได้ หรือพื้นที่
ยังไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ

2. เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่คาดว่าจะเกิดข้ึน 
การเกิดแผ่นดินไหวแบบ After Shock

2. ข้อมลูทีม่อียูเ่พียงพอแล้ว ไม่มีความจำาเป็นต้อง
ทำาการประเมินเพิ่ม

3. เมื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกิดกับภัยที่เกิดขึ้น 3. หลายหน่วยงานเข้าไปทำาการประเมนิแล้ว ทำาให้
ชุมชนถูกซักถามหลายครั้ง เกิดความเบื่อหน่าย

 2. การประเมินแบบละเอียด (Detailed/Multi-sectoral Assessment) เป็นการประเมินเพิ่ม
เติมภายหลังการประเมินเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อรวบรวมรายละเอียดที่มากขึ้น โดยเฉพาะใน
เหตุการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลง มักดำาเนินการในเดือนแรกของการเกิดภัยพิบัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาด
ของพื้นที่ประสบภัยและความซับซ้อนของสถานการณ์
 3. การประเมินแบบต่อเน่ือง (Continual Assessment) เนื่องจากสถานการณ์ภัยพิบัติมีการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและอาจมีผลกระทบเป็นลูกโซ่ เช่น การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบ การประเมินจึงควรมีความต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน 
เพื่อให้สามารถติดตามสถานการณ์และปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการได้อย่างเหมาะสม(4,5,7)

ขั้นตอนการประเมิน 
1. การรวบรวมข้อมูล
 การรวบรวมข้อมูลจำาเป็นต้องใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง โดยมากจากข้อมูลทุติยภูมิ เช่น รายงาน
สถานการณ์ สิ่งพิมพ์ เอกสารทางหน่วยงานรัฐบาล ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ ข้อมูลภัย 
ความล่อแหลม ความเปราะบาง และศักยภาพของพื้นที่ เพื่อนำามาวิเคราะห์ความเสียหาย ความ
ต้องการที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น
2. การวางแผนการประเมิน  ประกอบด้วย

2.1 ระบุวัตถุประสงค์ และขอบเขตการประเมิน
2.2 กำาหนดว่าต้องการเก็บข้อมูลใดเพิ่มเติม
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2.3 ทบทวนข้อมูลทุติยภูมิ ตกลงกันในเร่ืองของเคร่ืองมือ (tools) ท่ีจะใช้ เช่น แบบฟอร์ม 
การรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บ สังเกต สัมภาษณ์      

2.4 ประสานงานกับเจ้าหน้าทีท้่องถ่ิน/องค์กรภาคีด้านมนุษยธรรมอ่ืนๆ เพือ่หลีกเล่ียงความซำา้ซ้อน
2.5  คัดเลือกพื้นที่ที่จะประเมิน
2.6  จัดทีมประเมิน มีการประชุม/แบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบ
2.7 จดัการเรือ่งเงนิรองจ่าย การเดินทาง ท่ีพกั ความปลอดภยั การขนส่ง เครือ่งมอืสือ่สารต่างๆ

3. การเตรียมการก่อนลงพื้นที่ประเมิน 
 การประสานงาน ความร่วมมือ การบูรณาการกับหน่วยงานหรือองค์กรท้องถิ่นก่อนการลงพื้น
ที่ปฏิบัติงานประเมิน เป็นสิ่งที่สำาคัญ และต้องมีการทบทวนข้อมูลทุติยภูมิอีกครั้ง ส่วนการเลือกพื้นที่
ประเมิน ลำาดับแรกควรคำานึงถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น พื้นที่นำ้าท่วม จุดตั้งม็อบ ประชาชน
ที่ต้องออกจากบ้าน ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ
 ผู้ปฏิบัติงาน ควรเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ ดังนี้

• ด้านร่างกาย : เตรยีมความพร้อมสภาพร่างกาย โดยการออกกำาลงักาย และนอนหลบัพกัผ่อน
 ให้เพียงพอ เตรียมเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าหุ้มส้นให้เหมาะสม ของใช้ส่วนตัว ยาประจำาตัว 

(กรณีมีโรคประจำาตัว) 

• ด้านจิตใจ : เตรียมใจพร้อมรับสถานการณ์ที่มิได้คาดการณ์ ความไม่สะดวกสบายต่างๆ
4. การบริหารจัดการ
 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนลงการประเมิน เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

4.1 ภัยยังดำาเนินอยู่หรือไม่ พื้นที่นั้นมีความปลอดภัยหรือไม่
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4.2 สถิติผู้ประสบภัย
4.3 รายละเอียดของภัย เช่น สาเหตุ พื้นที่ที่เกิดเหตุ ความรุนแรงของภัย
4.4 สภาวะของผู้ประสบภัย เช่น ผู้อพยพ ผู้บาดเจ็บ อายุ เพศ
4.5 ทรัพยากรที่มีอยู่ ศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือ ศักยภาพของ

ระบบโลจิสติกส์
4.6 การให้ความช่วยเหลือที่ช่วยเหลือไปแล้ว โดยคำานึงถึงความช่วยเหลือที่จำาเป็นเพื่อความ

อยู่รอด เป็นอันดับแรกๆ เช่น อาหาร การช่วยชีวิต ที่พักพิง เครื่องนุ่งห่ม
4.7 สิ่งที่เป็นปัญหาหรือเป็นความต้องการลำาดับต่อไป เช่น ด้านความเป็นอยู่ เส้นทางสัญจร

 นอกจากนี้การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบจะทำาให้สามารถประเมินและให้การช่วยเหลือได้อย่าง
รวดเร็วและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ลดความซำ้าซ้อน เพราะผู้รับผิดชอบในพื้นที่นั้นๆจะทราบถึงความ
เปราะบาง ความล่อแหลม รวมทั้งความเสี่ยงของภัยต่างๆในพื้นที่ได้ดี สำาหรับสำานักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
 งานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ฝ่ายบรรเทาทุกข์ฯ รับผิดชอบ 20 จังหวัดในภาคกลาง ได้แก่ 
จังหวัดอ่างทอง ฉะเชิงเทรา อุทัยธานี สระบุรี กาญจนบุรี เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา 
สมุทรสาคร ชัยนาท ระยอง นครนายก สิงห์บุรี ปทุมธานี นครปฐม กรุงเทพฯ ชลบุรี นครสวรรค์ และ
จังหวัดนนทบุรี
 ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด มีสถานีกาชาดส่วนภูมิภาค รับผิดชอบ 57 จังหวัด ดังนี้
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ลำาดับที่ สถานีกาชาด จังหวัดที่รับผิดชอบ

1 สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ สุรินทร์ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด 
กาฬสินธุ์ อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ

2 สถานีกาชาดที่ 3  จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำาปาง 
ลำาพูน แพร่ น่าน

3 สถานีกาชาดที่ 4  จ.นครราชสีมา นครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย หนองบัวลำาภู

4 สถานีกาชาดที่ 5  จ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ

5 สถานีกาชาดที่ 6  จ.สระแก้ว สระแก้ว ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด

6 สถานีกาชาดที่ 7  จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร อำานาจเจริญ 
นครพนม สกลนคร

7 สถานีกาชาดที่  8 จ.เพชรบุรี เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม

8 สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ 
จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง

9 สถานีกาชาดสิรินธร (ที่ 12 ทุ่งสง)
จ.นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง ยะลา 
ปัตตานี นราธิวาส สงขลา

10 สถานีกาชาดเทพรัตน์ (ที่ 13) จ.ตาก ตาก กำาแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร 
อุตรดิตถ์

11 สถานีกาชาดที่ 14 
พังงาเฉลิมพระเกียรติฯ จ.พังงา

ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สตูล

5. การประเมินพื้นที่
 การลงประเมนิพืน้ที ่ควรตรวจสอบข้อมลูทัว่ไปท่ีได้จากข้อมลูทตุยิภมู ิได้แก่ วนั เดือน ปี ทีเ่กดิภยั 
ประเภทของภัย สถานที่เกิดภัย จำานวนผู้ได้รับผลกระทบ ประเมินความเสียหาย ได้แก่ ความรุนแรง
ของภัย จำานวนผู้ประสบภัยแยกชาย หญิง กลุ่มเปราะบาง จำานวนบ้านเรือน พื้นที่การเกษตรที่เสียหาย 
จำานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ  หลังจากนั้นประเมินความต้องการเร่งด่วน ได้แก่ อาหารพร้อมรับประทาน   
นำ้าดื่มสะอาด ที่พักอาศัย เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำาเป็น ด้านสุขาภิบาล ด้านสุขภาพ ความต้องการยา-
เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์
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5.1 อาหารพร้อมรับประทาน : ประเมินความสามารถในการประกอบอาหาร การเข้าถึงแหล่ง
อาหาร เช่นมีวัตถุดิบในการประกอบอาหารหรือไม่ สามารถเดินทางไปซื้อได้หรือไม่ แหล่ง
ผลิตอาหารถูกทำาลายหรือไม่ เช่น ไร่ สวน ถูกทำาลาย การช่วยเหลือของหน่วยงานภาคีทั้ง
ภาครัฐและเอกชน

5.2 นำ้าดื่มสะอาด : ประเมินความเพียงพอของนำ้าดื่มสะอาด มีแหล่งผลิต แหล่งขายที่เข้าถึงได้
หรือไม่ มีแหล่งนำ้าดิบที่สามารถนำาไปผลิตนำ้าดื่มได้หรือไม่

5.3 ที่พักอาศัย : ประเมินความปลอดภัยของที่อยู่อาศัยหากไม่ย้ายออกจากที่พักที่ประสบภัย 
มีที่พักอาศัยชั่วคราวไว้รองรับหรือไม่หากต้องอพยพ 

5.4  เครื่องอุปโภค บริโภค: เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำาเป็น เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้า ที่นอน มุ้ง จาน 
ชาม เป็นต้น ประเมินความเพียงพอและพร้อมใช้ของเครื่องอุปโภคบริโภค ตัวอย่างเช่น 
ตามหลักสเฟียร์ ทกุคน มเีสือ้ผ้าพอดเีหมาะสมกบัสภาพอากาศ วฒันธรรมอย่างน้อย 2 ชดุ 
ทกุคนมเีครือ่งนอน เสือ่ ผ้าห่มให้ความอบอุ่นอย่างน้อย 1 ผืน ทกุคนควรได้รับภาชนะใส่นำา้ 
และใส่อาหารคนละ 1 ชุดเป็นต้น(6)

5.5 สุขภิบาล ห้องนำ้า ห้องส้วม การกำาจัดของเสีย : ประเมินความเพียงพอของนำ้าดื่มนำ้าใช้ 
การเข้าถงึแหล่งนำา้ จำานวนห้องนำา้ห้องส้วมเพียงพอต่อผูป้ระสบภัยหรอืไม่ มรีะบบระบายนำา้ 
การกำาจัดขยะเป็นอย่างไร 

5.6 ด้านสขุภาพ : การประเมนิความ ต้องการด้านสุขภาพ เช่น หน่วยปฐมพยาบาล การช่วยเหลือ
ด้านการแพทย์เบ้ืองต้น การส่งต่อด้านการรักษา การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพพื้นฐาน 
การตรวจรกัษาโรคท่ัวไป โรคระบาดต่างๆในภาวะฉกุเฉนิ รวมถึงการประเมนิทางด้านจติใจ

6. การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์ข้อมลูเป็นส่วนทีส่ำาคญัทีส่ดุของการประเมนิภยัพบัิต ิ ควรพจิารณาจากกระบวนการ
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรตัดมาเพียงบางส่วน ผู้ที่ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องตรวจสอบข้อมูลที่ไม่
ตรงกัน เพื่อหาความเสียหายและความต้องการที่แท้จริง ข้อมูลอาจไม่เที่ยงตรง 100% แต่เพียงใช้
ข้อมูลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจขั้นต้นเพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือ 
7. การรายงาน
 หลังจากวเิคราะห์ข้อมลูแล้ว จำาเป็นต้องมกีารรายงานผลในการประเมนิสถานการณ์ ความเสียหาย
และความต้องการของผู้ประสบภัย การรายงานที่มีประสิทธิภาพนั้น ผู้วิเคราะห์จะต้องเสนอเฉพาะ
ข้อมูลที่สำาคัญ เพื่อนำามาวางแผนให้การช่วยเหลือต่อไป
ส่วนประกอบสำาคัญที่ควรมีในรายงานการประเมินความช่วยเหลือ ประกอบด้วย
 7.1 บทสรุป ภาพรวมสถานการณ์
 7.2  ข้อมูลพื้นฐานที่ระบุที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น จำานวนผู้ป่วยด้วยโรคท้องร่วงจาก
        สาธารณสุขจังหวัด
 7.3  รายละเอียดที่สังเกตเห็นหรือวิเคราะห์ว่าเป็นปัญหา ความต้องการความช่วยเหลือ
 7.4  ข้อเสนอแนะ ระบุกิจกรรมหรือการดำาเนินการช่วยเหลือ
 7.5  แหล่งอ้างอิง ข้อมูลผู้ประสานงานหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่(7)
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ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายงานการประเมินภัยเบื้องต้น

81 

ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายงานการประเมินภัยเบ้ืองต้น 
 

1. วนั เดือน ปี ท่ีประเมิน 
 

ช่ือผูป้ระเมิน ชนิดการประเมิน 
        ประเมินคร้ังแรก 
       ประเมินซ ้า คร้ังท่ี................. 

สถานท่ีประเมิน 
         สถานท่ีเกิดภยั 
         ศูนยพ์กัพิง 
         ................................. 

2.ขอ้มูล
ทัว่ไป 

 ประเภทของภยั     
        อุทกภยั 
      ..................................                                                                                 

วดป.เกิดเหตุ เวลาเกิดเหตุ ผูใ้ห้ขอ้มูล 

3. สถานท่ีเกิดภยั 
 หมู่บา้น 
 
 

ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 

พิกดัต าแหน่ง (ถา้มี) ลองติจูด : ละติจูด :  
4. ความรุนแรง              รุนแรงมาก                                    รุนแรงปานกลาง                                              รุนแรงน้อย 
                    (บาดเจบ็หรือเสียชีวิต>100 คน)               (บาดเจบ็หรือเสียชีวิต<100คน)                               (บาดเจบ็หรือเสียชีวิต < 25คน) 
5.   ประมาณการความเสียหายและความสูญเสีย: 
จ านวนครอบครัวท่ีประสบภยั:                                                ครอบครัว 
จ านวนประชากรท่ีประสบภยั: คน     ชาย:                               คน       หญิง :                         คน      เดก็ :                         คน 
จ านวนประชากรกลุ่มอ่อนแอ  ผูสู้งอาย ุ           คน ผูพิ้การ                 คน    เด็ก 0-5 ปี               คน  หญิงมีครรภ ์          คน เดก็ก าพร้า          คน 
6.   บา้นเรือนเสียหาย :  ทั้งหลงั :                                                                 หลงั                   เสียหาย บางส่วน :                                                      หลงั 
 7. จ านวนผูบ้าดเจบ็:                                                    ตาย: 
 8. จ านวนสตัวบ์าดเจบ็:                                                 ตาย: 
 9 พืชพนัธ์ุการเกษตรเสียหาย(ระบุชนิด): 

จ านวนไร่: 
10. ขอ้มูลส าคญัอ่ืนๆ: 

  
11.  ความต้องการเร่งด่วน จ านวน  หมายเหตุ 

อาหารพร้อมรับประทาน    
น ้าด่ืม    
ยา-เวชภณัฑ ์    
ชุดธารน ้าใจฯ    
เคร่ืองนุ่งห่ม ผา้ห่ม เส้ือผา้    
ส้วมชัว่คราว    
ส้วมลอยน ้า     
สถานท่ีอพยพ     
ครัวเคล่ือนท่ี    
ยานพาหนะ เรือ   
หน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี   
ติดตามหาญาติท่ีสูญหาย   
อ่ืนๆ   

ขอ้คิดเห็นในการด าเนินงานต่อไป 
วนัท่ีท่ีรายงาน:                                                                              เวลาท่ีรายงาน :                                         ลงช่ือ : 
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 สำานักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำานักงานบริหาร มีภารกิจจัดหา รวบรวมข้อมูลข่าวสารจาก
หน่วยงานของสภากาชาดไทยเพือ่เผยแพร่ผ่านช่องทางสือ่สารต่างๆ ทัง้ในยามปกตแิละเมือ่เกดิภยัพบิตัิ 
เป็นศูนย์กลางให้ความร่วมมอืด้านประชาสมัพนัธ์กบัหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทยให้บรกิารข้อมูล
ข่าวสารของสภากาชาดไทยผ่านทาง Call Center 1664 อกีทัง้ดำาเนนิงานให้พพิธิภณัฑ์และหอจดหมายเหตุ
ของสภากาชาดไทย เป็นศูนย์การเรียนรู้ภารกิจของสภากาชาดไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์และแผนปฏิบัติงานของสำานักสารนิเทศและสื่อสาร
องค์กร ซึ่งให้ความสำาคัญในการนำาสื่อสังคมออนไลน์ใช้เผยแพร่ข่าวสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
รวดเร็วทันเวลา 

กำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ ในภำวะภัยพิบัติ
Communication and Public Relation in Emergency

กรองทอง เพ็ชรวงศ์* ณัฐณิชานันท์ ประสมศรี**
ผู้อำานวยการสำานักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร* เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6**
สำานักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำานักงานบริหาร สภากาชาดไทย
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การประชาสัมพันธ์ในภาวะภัยพิบัติ  
 เมื่อเกิดภัยพิบัติในประเทศ จะต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย
แก่สาธารณชนและเป็นความร่วมมือจากหลายหน่วยงานของสภากาชาดไทย ตามคำาสั่งสภากาชาดไทย 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติ ตั้งแต่ปี 2558 โดยแบ่งเป็นคณะทำางานต่างๆ ได้แก่ คณะทำางาน
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ คณะทำางานฝ่ายการแพทย์ คณะทำางานฝ่ายรับบริจาค คณะทำางานฝ่ายสื่อสารและ
ประชาสัมพนัธ์ คณะทำางานฝ่ายสนบัสนนุและส่งกำาลังบำารุง คณะทำางานฝ่ายต่างประเทศ และคณะทำางาน
ฝ่ายฟื้นฟู

หน้าที่รับผิดชอบของคณะท�างานฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ในภาวะภัยพิบัติ
 เตรียมผู้ประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและต่างประเทศ จัดเตรียมโฆษก
สภากาชาดไทย คัดกรองข่าวสารในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทยในการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการรับบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านส่ือทุกชนิด ทำาการ
ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรให้รับทราบและเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน

การปฏิบัติงานของคณะท�างานฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์
 จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ (Press Center) เพื่อทำาหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติ 
จากการประชุมร่วมกับคณะทำางานอื่นๆ  ใน War Room นอกจากนี้ต้องรวบรวมทะเบียนรายชื่อ
คณะทำางานทุกชุดพร้อมเบอร์โทรศัพท์ รวมทั้งอีเมลหรือไลน์ นำาเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมสำาหรับ
การทำางานออนไลน์ รวบรวมทะเบียนสื่อมวลชนทุกแขนง เว็บไซต์สื่อเพื่อการติดต่อได้อย่างรวดเร็ว 
ข้อมูลภัยพิบัติที่ได้รับต้องทำาการคัดกรองข้อมูลและเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ และทำาการ
ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ลักษณะข่าวที่นำาเสนอจะแสดงให้เห็นถึงการทำางานของ
สภากาชาดไทย ทั้งในด้านให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เสียหายจากภัยพิบัติ และการขอสนับสนุน
จากภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งวางแผนเผยแพร่ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง การให้บริการข้อมูลผ่านศูนย์
บริการทางโทรศัพท์ 1664 มีความจำาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นอีกช่องทางสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน  
ทำาหน้าทีป่ระสานงานกับโฆษกสภากาชาดไทย เพือ่เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารอย่างต่อเน่ือง และมอบหมาย
ผูท้ำาหน้าทีป่ระสานงานหลกัด้านประชาสมัพนัธ์ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศให้ชดัเจน เพือ่ให้การ
เผยแพร่ข่าวออกจากแหล่งเดียวกันและไม่ซำ้าซ้อน
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การใช้สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ในภาวะภัยพิบัติ 
 เมื่อเกิดภัยพิบัติ สภากาชาดไทย ต้องเลือกใช้สื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและให้ครอบคลุม 
โดยเฉพาะต้องคำานึงถึงผลกระทบทั้งข้อดีและข้อเสีย ตามประเภทของสื่อทั้งสื่อเก่าและสื่อใหม่ ดังนี้
1. ผลกระทบจากการใช้สื่อ

• ผลดขีองการใช้สื่อ สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือแก่องค์กรและประชาชน
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์กร

• ผลเสียของการใช้สื่อ หากสื่อสารผิดพลาดจะเกิดผลเสียอย่างมหาศาลและข้อมูลสำาคัญ  
บางอย่างต้องห้ามเปิดเผยและต้องคำานึงถึงสิทธิมนุษยชน

2. ประเภทของสื่อ
 2.1 สื่อมวลชน อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ มีข้อดี คือ ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารขององค์กรในวงกว้าง แต่มีข้อเสีย คือ มีพื้นที่จำากัด ค่าใช้จ่ายสูง และล่าช้า
 2.2 สื่อออนไลน์ อาทิ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ยูทูบ ไลน์ ฯลฯ มีข้อดี คือ 
สามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก ไร้ขีดจำากัด สามารถเลือกใช้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายและแบบมีค่าใช้จ่าย รวดเร็ว 
และเหมาะทุกช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วงเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน แต่มีข้อเสีย คือ ทุกคนสามารถโพสต์
หรือเผยแพร่อะไรก็ได้ มีทั้งจริงและไม่จริง ซึ่งผู้ที่ไม่เท่าทันสื่อก็จะไม่สามารถแยกแยะได้ว่าข้อมูลใดจริง
หรือข้อมูลใดเท็จ และหากรวดเร็วจนเกินไป ขาดการไตร่ตรองก็สามารถสร้างผลเสียแก่องค์กรได้
 2.3 สื่ออื่นๆ อาทิ โปสเตอร์ ไวนิล ป้ายผ้า หนังสือ เอกสารต่างๆ สื่อบุคคล ฯลฯ มีข้อดี คือ มี
ความน่าเชื่อถือสูง แต่มีข้อเสีย คือ ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างและมีความล่าช้าไม่ทัน
ท่วงที
3. การประสานงานกับสื่อมวลชนช่วงภัยพิบัติ
 เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์จะต้องเร่งประสานงานกับ
สื่อมวลชนภายในกรุงเทพฯ หรือผู้สื่อข่าวประจำาจังหวัดต่างๆ หรือที่เรียกว่า สตริงเกอร์ (stringer) ด้วย
การประสานงานผ่านโทรศพัท์ ไลน์ หรอือีเมล และหากส่ือมวลชนขอสัมภาษณ์โดยมไิด้นัดหมายไว้ล่วงหน้า 
จะต้องประสานงานไว้เบ้ืองต้นและสรปุใจความสำาคญัทีส่ือ่จะสอบถาม เพือ่ประเมินว่าผูท่ี้จะให้สมัภาษณ์
สามารถตอบได้หรือไม่ ผู้เกี่ยวข้องควรเตรียมข้อมูล เพื่อเตรียมพร้อมให้สื่อมวลชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะ
ข้อมูลที่สำาคัญๆ เช่น ตัวเลขสถิติ วัน เวลา สถานที่ ชื่อบุคคล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เป็นต้น รวมทั้งสรุป
ประเด็นความสำาคัญของความช่วยเหลือ รายงานให้กระชับและเข้าใจง่าย ใช้ภาษาที่ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าใจ งดใช้ศัพท์เฉพาะ เช่น ศัพท์ทางการแพทย์ที่ประชาชนไม่เข้าใจ  และเลี่ยงการใช้อักษรย่อ
ที่ประชาชนวงกว้างไม่เข้าใจและไม่ทราบความหมาย และยังสามารถรวบรวมสถิติต่างๆ นำาเสนอเป็น 
อินโฟกราฟิก หรือคลิปวิดีโอสั้นๆ เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชนให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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ข้อมูลติดต่อสำานักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำานักงานบริหาร สภากาชาดไทย
ตึกประสงค์ พานิชภักดี สภากาชาดไทย 
เลขที่ 1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ 1664 หรือ 0 2256 4032-6
อีเมล : information@redcross.or.th
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 สภากาชาดไทย ได้จัดตั้งศูนย์การสื่อสารสภากาชาดไทย ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 ที่ชั้น 6 อาคาร
กองบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย ได้รับอนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุสื่อสารจากกรมไปรษณีย์โทรเลข 
จำานวน 2 ความถี ่คอื ระบบ VHF/FM ทีค่วามถ่ี 148.625 MHz และระบบ HF/SSB ท่ีความถ่ี 7.757 MHz 
โดยได้ชื่อว่า “ศูนย์ไนติงเกล” มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับลูกข่ายไนติงเกลตลอด 24 ชั่วโมง โดยมี 
เจ้าหน้าที่หมุนเวียนปฏิบัติงาน 3 ผลัด ผลัดละ 3 คน ขึ้นตรงต่อฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำานักงานบรรเทา
ทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ต่อมาสำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ มีการปรับโครงสร้างของหน่วยงานเมื่อปี 
พ.ศ. 2542 มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย ซึ่งประกอบด้วยงานอำานวยการข้อมูล 
และงานวิทยุสื่อสาร (ศูนย์สื่อสารสภากาชาดไทย) มีหน้าที่ในการติดตามสถานการณ์ รวบรวม ข้อมูล 
ข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมแจ้งข่าว รายงานข้อมูล สถานการณ์ กำากับ ควบคุม ดูแลระบบวิทยุ
สื่อสารของสภากาชาดไทย พร้อมสนับสนุนบุคลากร และอุปกรณ์ด้านสื่อสาร / IT โดยนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารต่างๆ เข้ามาใช้ในการบรหิารจดัการภยัพบิตั ิปัจจบุนัศูนย์สือ่สารสภากาชาดไทย 
หรือ ศูนย์วิทยุ “ไนติงเกล” สภากาชาดไทย มีหน้าที่หลักในติดต่อประสานงานกับลูกข่าย ระหว่าง 
หน่วยงานในสภากาชาดไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง - ส่วนภูมิภาค หน่วยงานราชการ
และเอกชนอื่นๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในถิ่นทุรกันดาร ในภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทันท่วงที พร้อมจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคม  การออกบัตรอนุญาตให้มีและใช้
เครื่องวิทยุคมนาคม การออกปฏิบัติงานตรวจเช็ค ดูแล บำารุงรักษาเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องต่างๆ ตามสถานีลูกข่ายในส่วนภูมิภาค การออกปฏิบัติงานรถสื่อสารสภากาชาดไทย และ
การออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีระบบสื่อสารหลักที่ใช้งานในปัจจุบันแบ่งได้ดังนี้
 1. ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน โทรสาร โทรศัพท์มือถือ และเครือข่ายมหาดไทย 
 2. ระบบวิทยุสื่อสาร / Application Zello 
 3. รถสื่อสารสภากาชาดไทย
 4. ระบบการแจ้งข่าว สถานการณ์ (SMS / Line)  
 5. การประชุมทางไกล (VDO Conference)

ระบบกำรสื่อสำรของสภำกำชำดไทย
Thai Red Cross’s Communication System 

อำานาจ  จินันทุยา*  สราวุธ  จันทรกำาเนิด** สามารถ  นาคยรรยง***
เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร*เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร**  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์*** 

ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
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ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน โทรสาร โทรศัพท์มือถือ และเครือข่ายมหาดไทย 
 โทรศัพท์พื้นฐาน : 0 2251 7853-6  ต่อ 2209-2211
 โทรศัพท์มหาดไทย : 51373
 โทรสาร : 0 2252 7976
 โทรศัพท์มือถือ : 08 6780 2097
 เครือข่ายมหาดไทย : 

  • สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ 37795

  • สถานีกาชาดที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา 36495

  • สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี 38995

  • สถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี 63595

  • สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก 23595

ระบบวิทยุสื่อสาร / Application ระบบ Zello  และระบบ E – Radio 
 ปัจจุบันศูนย์ไนติงเกล ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพให้สามารถติดต่อประสานงานได้ครอบคลุม  
ทัว่ทัง้สภากาชาดไทย หน่วยงานราชการ และหน่วยงานภาคเีครือข่ายต่างๆ ทัง้ในยามปกต ิและในยาม
เกิดภัยพิบัติ มีลูกข่ายมากกว่า 900 สัญญาณเรียกขาน ซึ่งโดยทั่วไปใช้สัญญาณเรียกขานว่า ไนติงเกล 
ตามด้วยหมายเลขซึง่ได้รบัมอบหมายเป็นทางการ สำาหรับสถานกีาชาด 13 แห่ง ศนูย์ฉกุเฉนิโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย ศูนย์
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสวางคนิวาส และเรือพระราชทานเวชพาหน์ มีสัญญาณเรียกขานแตกต่างออกไป ดังนี้

 • เรือพระราชทาน “เวชพาหน์” ใช้สัญญาณเรียกขาน “นางนวล”

 • ศูนย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ใช้สัญญาณเรียกขาน “ฉุกเฉินจุฬา”

 • โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี ใช้สัญญาณเรียกขาน “ลั่นทม”

 • ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย จ.ตราด ใช้สัญญาณเรียกขาน “เขาล้าน”

 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสวางคนิวาส จ.สมุทรปราการ ใช้สัญญาณเรียกขาน “ฟื้นฟู”

 • สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ ใช้สัญญาณเรียกขาน “พนมรุ้ง”

 • สถานีกาชาดที่ 2 แพร่งภูธร กรุงเทพฯ ใช้สัญญาณเรียกขาน “ดอกแก้ว”

 • สถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ ใช้สัญญาณเรียกขาน “เอื้องฟ้า”

 • สถานีกาชาดที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา ใช้สัญญาณเรียกขาน “พิมาย”

 • สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ ใช้สัญญาณเรียกขาน “พระสมุทร”

 • สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ใช้สัญญาณเรียกขาน “วนาลี”

 • สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ใช้สัญญาณเรียกขาน “บุณฑริกา”

 • สถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี ใช้สัญญาณเรียกขาน “เขาวัง”

 • สถานีกาชาดที่ 10 หัวหินฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้สัญญาณเรียกขาน “กัลปังหา”

 • สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค กรุงเทพฯ ใช้สัญญาณเรียกขาน “ดอกแค”
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• สถานกีาชาดสรินิธร (สถานกีาชาดที ่12 ทุง่สง จงัหวดันครศรธีรรมราช) ใช้สญัญาณเรยีกขาน 
“หนองหงส์”

• สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) ใช้สัญญาณเรียกขาน “ดอกเสี้ยว”

• สถานีกาชาดที่ 14 พังงาเฉลิมพระเกียรติฯ (สถานีกาชาดที่ 14 จังหวัดพังงา) ใช้สัญญาณ
เรียกขาน “พิงกัน”

ประสานหน่วยงานราชการ และภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น
• ศูนย์วิทยุปทุมวัน (สำานักงานตำารวจแห่งชาติ) 

• ศูนย์วิทยุพระราม (สำานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร) 

• ศูนย์วิทยุอัมรินทร์ (กรุงเทพมหานคร) 

• ศูนย์วิทยุนเรนทร (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข)  

• ศูนย์เอราวัณ (สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร)

• ศูนย์วิทยุ บก.จร. 02 (กองบังคับการตำารวจจราจร)

• ศูนย์วิทยุตำารวจทางหลวง 

• ศูนย์นิรภัย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

• นักวิทยุสมัครเล่น

• มูลนิธิฯ  และเครือข่ายกระทรวงมหาดไทย จังหวัดต่าง ๆ ตามสถานการณ์ที่เกิดภัยพิบัติ
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91 

 
 

 

แผนท่ีแสดงการติดต่อส่ือสาร  ศูนยส่ื์อสาร

สภากาชาดไทย (ศูนยไ์นติงเกล) 

สาํนกังานบรรเทาทุกขแ์ละประชานามยัพิทกัษ ์ 

สภากาชาดไทย 

                       การติดต่อทางวทิยส่ืุอสาร ระบบ HF/SSB  ติดต่อกบั 

                  สถานีกาชาดท่ี 1, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14,  

                  ศูนยร์าชการุณยส์ภากาชาดไทย และรถส่ือสารสภากาชาดไทย 

                  การติดต่อทางวทิยส่ืุอสาร ระบบ VHF/FM ติดต่อกบั   

สถานีกาชาดท่ี 2, 5, 8, 10, 11, รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา 

ศูนยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟ,ู รพ.จุฬาฯ, เจา้หนา้ท่ีสภากาชาดไทย,   

รถส่ือสารสภากาชาดไทย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 

                  การติดต่อทางระบบโทรศพัท ์ โทรสาร  Video conference           

Zello  E-Radio  Social Network  ติดต่อกบัทุกสถานี 

หน่วยงานภาค ี

ศูนยเ์อราวณั  

ศูนยน์เรนทร  

ศูนยพ์ระราม 

ศูนยนิ์รภยั 

ศูนยป์ทุมวนั 

บก.จร. (บก.02) 

วทิยสุมคัรเล่น  

มูลนิธิฯ กูชี้พ กูภ้ยั 

 

แผนที่แสดงการติดต่อสื่อสาร
ศูนย์สื่อสารสภากาชาดไทย (ศูนย์ ไนติงเกล)

ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
สภากาชาดไทย

หน่วยงานภาคี
ศูนย์เอราวัณ 

ศูนย์นเรนทร 

ศูนย์พระราม

ศูนย์นิรภัย

ศูนย์ปทุมวัน

บก.จร. (บก.02)

วิทยุสมัครเล่น 

มูลนิธิฯ กู้ชีพ กู้ภัย
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รถสื่อสารสภากาชาดไทย
 เป็นศูนย์สื่อสารเฉพาะกิจส่วนหน้าในพื้นที่ประสบภัยพิบัติสามารถเชื่อมต่อโครงข่ายส่ือสาร
มายังส่วนกลาง

• สามารถติดต่อผ่านระบบวิทยุสื่อสาร VHF/FM และ HF/SSB  

• สามารถติดต่อสื่อสารได้กับข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์มือถือ 

• สามารถรับชมข่าวสารจากระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

• สามารถรับส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต และ WIFI 

• สนับสนุนงานเอกสาร สามารถแสกน สั่งพิมพ์ ทำาสำาเนา

• รองรับระบบ VDO Conference เพื่อการติดต่อประสานงานและการประชุมทางไกล

• มีเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า (generator) เพื่อเป็นพลังงานสำารองกรณีไฟฟ้าดับ สามารถจ่ายให้กับ
อุปกรณ์ต่างๆเท่าที่จำาเป็น 
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 ระบบการแจ้งข่าว สถานการณ์ (SMS / Line)
 มาตรฐานและรปูแบบการส่งข้อความการแจ้งข่าว สถานการณ์ ผ่านระบบ SMS / Line โดยเฉพาะ
ช่วงเกิดภัยพิบัติ จะแจ้งข่าวทุก 1-2 ช่ัวโมง เพื่อความรวดเร็ว และถูกต้องในการรับข้อมูลข่าวสาร
การแจ้งข่าว สถานการณ์ภัยพิบัติ ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ รายงานการให้ความช่วยเหลือ และ
การออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 

 ระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) 
 ระบบประชมุทางไกล ผ่านโปรแกรม Video Conference บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพือ่เชือ่มโยง
การสื่อสารภายในหน่วยงานของสภากาชาดไทย (สถานีกาชาด 13 แห่ง) เมื่อเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่  
ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย จะกลายเป็นศูนย์ปฏิบัติการ (Operation Room) มีการตั้งศูนย์
บัญชาการขึ้น (Incident Commander) โดยมีผู้บริหารทั้งในสำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ และสำานักงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชุมสถานการณ์  และสั่งการ  

• ระบบเทคโนโลยีห้องประชมุศนูย์ปฏบิตักิารภัยพบิตัสิภากาชาดไทย (ภาพท่ี 1) สามารถรองรบั
 การประชุมทางไกลจากระบบอื่นๆ  เช่น ระบบ GIN Conference , Skype ได้ และรองรับ

การประชุมในรูปแบบโทรศัพท์มือถือ

• การประชุมทางไกล จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย (ภาพที่ 2) กับ
สถานีกาชาด 13 แห่ง

การมีและการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
 การมีและการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมนั้นจะต้องทราบและรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวิทยุ
คมนาคม ประมวลรหสัโค้ด ว. ต่างๆ การรับ-ส่งข่าว การใช้งานเครือ่งวทิยุคมนาคม การดูแลบำารุงรักษา 
และมารยาทในการใช้เครื่องวิทยุ ฯลฯ 
 พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 22 มกราคม 
พ.ศ. 2498 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน 

มาตรา 4 
• “คลื่นแฮรตเซียน” หมายความว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ระหว่าง 10 กิโลไซเกิลต่อ

วินาที และ 3,000,000 เมกกาไซเกิลต่อวินาที

 ภาพที่ 1 ภาพที่ 2
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• “วิทยุคมนาคม” หมายความว่า การส่ง หรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ภาพ 
และเสียงหรือการอื่นใดซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้ด้วยคลื่นแฮรตเซียน

• “เครื่องวิทยุคมนาคม” หมายความว่า เครื่องส่งวิทยุคมนาคม เครื่องรับวิทยุคมนาคม หรือ
เครื่องรับและส่งวิทยุคมนาคม แต่ไม่รวมตลอดถึง เคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียง เคร่ืองรับ
วทิยโุทรทศัน์ และเครือ่งส่ง เคร่ืองรับ หรือเคร่ืองรบัและส่งวทิยุคมนาคมด้วยคล่ืนแฮรตเซยีน

 ตามลกัษณะหรอืประเภท ทีก่ำาหนดในกฎกระทรวง เพือ่ประโยชน์ในการควบคมุการใช้เครือ่ง
 วิทยุคมนาคม ให้ถือว่า อุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคมตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง

เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย

• “พนักงานวิทยุคมนาคม” หมายความว่า ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

• “สถานีวิทยุคมนาคม” หมายความว่า ที่ส่งวิทยุคมนาคม ที่รับวิทยุคมนาคม หรือที่ส่งและ
รับวิทยุคมนาคม

• “ทำา” หมายความรวมตลอดถึงการประกอบขึ้น การแปรสภาพหรือ การกลับสร้างใหม่

• “นำาเข้า” หมายความว่า นำาเข้าในราชอาณาจักร
 “นำาออก” หมายความว่า นำาออกนอกราชอาณาจักร

• “ค้า” หมายความรวมถึง การมีไว้ในครอบครองเพื่อขายหรือ ซ่อมแซมด้วย

• “เจ้าพนกังานผูอ้อกใบอนญุาต” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึง่ รัฐมนตรีแต่งตัง้ตามพระราช
บัญญัตินี้

• “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 6 ห้ามมิให้ผู้ใด ทำา มี ใช้ นำาเข้า นำาออก หรือค้าซึ่ง เครื่องวิทยุคมนาคม เว้นแต่จะได้รับใบ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต

มาตรา 11 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบ
อนุญาต

มาตรา 16 ห้ามมิให้ผู้ใดส่งหรือจัดให้ส่งข้อความใด ๆ โดยวิทยุคมนาคมอันตนรู้อยู่ว่าเป็นเท็จ หรือ
ข้อความอื่นใดที่มิได้รับอนุญาตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติ
หรือประชาชน

มาตรา 17 ห้ามมใิห้ผูใ้ดดกั รบัไว้ ใช้ประโยชน์ หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึง่ข่าววทิยุคมนาคม
ทีม่ไิด้มุง่หมายเพือ่ประโยชน์สาธารณะ หรือทีอ่าจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ประเทศชาตหิรือประชาชน

มาตรา 23 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 6 มาตรา 11 หรือ มาตรา 16 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท หรือจำาคุกไม่เกินห้าปี หรือ ทั้งปรับทั้งจำา

มาตรา 26 ผู้ใดจงใจกระทำาให้เกิดการรบกวน หรือขัดขวางต่อการวิทยุคมนาคมมีความผิดต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือจำาคุก ไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจำา
เล่ม 72 ตอนที่ 11 ราชกิจจานุเบกษา 8 กุมภาพันธ์ 2498 พระราชบัญญัติ วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
https://ictlawcenter.etda.or.th/files/law/file/46/a7b4e1506e11c9692db58e0bcc92154b.pdf
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คลื่นความถี่สำาหรับการประสานงานร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน

ย่านความถี่/ระบบ คลื่นความถี่ (เมกะเฮิรตซ์) การใช้งาน

HF/SSB หรือ HF/AM 
หรือ HF/FM 

(ความกว้าง แถบความถี่
ไม่เกิน 10 กิโลเฮิรตซ์)

27.155
ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน

(เฉพาะสถานใีนกจิการทางทะเลเท่านัน้)27.215

VHF/FM
(ความกว้างแถบความถี่
ไม่เกิน12.5 กิโลเฮิรตซ์)

78.5 ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน

145.000 ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน

245.000 ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน

245.500 ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน

161.200 ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน
(เฉพาะนิติบุคคล หรือหน่วยงาน
ของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ย่าน VHF แล้วเท่านั้น)

คลื่นความถี่สำาหรับการประสานงานร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐและมูลนิธิหรือสมาคม
ที่จดทะเบียนเพื่อดำาเนินการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณกุศลหรือสาธารณภัย

ย่านความถี่/ระบบ คลื่นความถี่ (เมกะเฮิรตซ์) การใช้งาน

HF/SSB หรือ HF/AM หรือ HF/
FM (ความกว้าง แถบความถี่ไม่

เกิน 10 กิโลเฮิรตซ์)
161.225

ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ช่องสื่อสาร

คลื่นความถี่ส�าหรับการประสานงานร่วม

คลื่นความถี่ส�าหรับการประสานงานร่วม
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คลื่นความถี่สำาหรับการประสานงานร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐ

ย่านความถี่/ระบบ คลื่นความถี่ (เมกะเฮิรตซ์) การใช้งาน

HF/SSB
(ความกว้างแถบความถี่
ไม่เกิน 7.2 กิโลเฮิรตซ์)

4.866 ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน

4.869 ช่องสื่อสาร

7.529 ช่องสื่อสาร

7.715 ช่องสื่อสาร

9.916 ช่องสื่อสาร

VHF/FM
(ความกว้างแถบความถี่
ไม่เกิน 5.12 กิโลเฮิรตซ์)

137.425/142.425/
147.425

ช่องสื่อสาร (Simplex)

161.200 ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน

166.475/171.425 ช่องสื่อสาร (Simplex)

UHF/FM
(ความกว้างแถบความถี่
ไม่เกิน 5.12 กิโลเฮิรตซ์)

449.025 ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน

444.025 ช่องสื่อสาร

คลื่นความถี่ส�าหรับการประสานงานร่วม

หน้า 44 เล่ม 134 ตอนพิเศษ 220 ง  ราชกิจจานุเบกษา 6 กันยายน 2560
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
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ประมวล รหัสโค้ด ว.

รหัส ความหมายของรหัส รหัส ความหมายของรหัส

ว.00 คอยก่อน / คอยสักครู่ ว.21 ออกเดินทางจาก

ว.0 ขอรับคำาสั่ง / คำาสั่ง ว.22 ถึงสถานที่

ว.1 อยู่ที่ไหน / อยู่ที่ ว.23  ผ่าน (สถานที่ใด) 

ว.2 ได้ยินแล้วตอบด้วย / ได้ยินหรือไม่ ว.24 เวลา / ขอทราบเวลา

ว.3 ทวนข้อความอีกครั้ง ว.25 ไปยังสถานที่

ว.4 ปฏิบัติหน้าที่ / ออกปฏิบัติงาน ว.26 ให้ติดต่อทางวิทยุน้อยที่สุด 

ว.5 ราชการลับ / ความลับ ว.27 ให้ติดต่อทางเครื่องโทรพิมพ์

ว.6 ขอติดต่อโดยครงกับ... ว.28 ประชุม

ว.7 ขอความช่วยเหลือ ว.29 มีราชการ / ธุระ

ว.8 ข่าวสาร / ข่าวที่มีข้อความยาว ว.30 ขอทราบจำานวน

ว.9 มีเหตุฉุกเฉิน ว.31 เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 1

ว.10 อยู่ประจำาที่ / ติดต่อทาง ว. ได้ ว.32 เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 2

ว.11 หยุดพัก / ติดต่อทาง ว.ได้ ว.33 เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 3

ว.12 หยุดพัก / ติดต่อทาง ว. ไม่ได้ ว.34 เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 4

ว.13 ติดต่อทางโทรศัพท์ ว.35 เตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติการ

ว.14 ปิดสถานี ว.36 เตรียมพร้อมเต็มอัตรา

ว.15 พบ / ให้ไปพบ ว.37 เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา

ว.16 ทดสอบสัญญาณวิทยุ ว.38 เตรียมพร้อม 1/ 3 อัตรา

ว.16-1 จับใจความไม่ได้ ว.39 สภาพการจราจรคับคั่ง

ว.16-2 เสียงไม่ชัดเจน ว.40 มีอุบัติเหตุ / รถยนต์ ฯลฯ

ว.16-3 เสียงชัดเจนพอใช้ ว.41 สัญญาณไฟจราจร

ว.16-4 เสียงชัดเจนดี ว.42 ขบวน / จัดพาหนะนำาขบวน

ว.16-5 เสียงชัดเจนดีมาก ว.43 จุดตรวจยานพาหนะ

ว.17 มีอันตรายห้ามผ่าน ว.44 ติดต่อทางเครื่องโทรสาร (FAX) 

ว.18 รถยนต์ขัดข้อง /นำารถออกทดลอง
เครื่องยนต์

ว.61 ขอบคุณ

ว.19 สถานีถูกยึด / ถูกโจมตี ว.62    สิ่งของ

ว.20 ตรวจค้น / จับกุม ว.63 บ้าน
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มาตรฐานการอ่านออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ (Phonetic Alphabet)

ตัวอักษร การออกเสียง อ่านว่า

A ALFA อัลฟ่า

B BRAVO บราโว่

C CHARLIE ชาลี

D DELTA เดลต้า

E ECHO เอค-โค่

F FOXTROT ฟอค-ทรอท

G GOLF กอล์ฟ

H HOTEL โฮเต็ล

I INDIA อินเดีย

J JULIETT จูเลียส

K KILO กิโล

L LIMA ลิม่า

M MIKE ไมค์

N NOVEMBER โนเวมเบอร์

O OSCAR ออสก้า

P PAPA ปาป้า

Q QUEBEC คิว-เบค

R ROMEO โรเมโอ

S SIERRA เซียร่า

T TANGO แทงโก้

U UNIFORM ยูนิฟอร์ม

V VICTOR วิกเตอร์

W WHISKEY วิสกี้

X X-RAY เอ็กซเรย์

Y YANKEE แยงกี้

Z ZULU ซูลู
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1.เครื่องวิทยุคมนาคมสังเคราะห์ความถี่ประเภท 1

2.เครื่องวิทยุคมนาคมสังเคราะห์ความถี่ประเภท 2

3.เครื่องวิทยุคมนาคมประเภท CB (ภาคประชาชน)

4.เครื่องวิทยุคมนาคมสังเคราะห์ความถี่ประเภท HF/SSB  

ชนิดของเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทต่าง ๆ
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ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ

ปุ่มควบคุมการทำางานของเครื่อง
1. สายอากาศ (Antenna)
2. ไฟแสดงผลการส่งสัญญาณและรับสัญญาณ
3. ปุม่ปรบัเปลีย่นช่องสญัญาณ/ปรบัเพือ่เลอืกรปูแบบการใช้งาน
4. ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องและปรับความดังของเสียง หมุนปุ่มนี้ตาม

เขม็นาฬิกาจนกระทัง่มเีสียงดงั “คลิก” เพือ่เปิดเคร่ือง หมนุปุม่นี้
 ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปิดเครื่องในขณะที่เครื่องทำางานอยู่ 

สามารถหมุนปุ่มนี้เพื่อเพิ่มหรือลดเสียงได้
5. ปุ่ม PTT (Push To Talk) กดปุ่มนี้ค้างไว้ เพื่อที่จะส่งสัญญาณ

ไปยังผู้รับแล้วปล่อยปุ่มนี้ เพื่อรอรับสัญญาณตอบกลับมา 
เมื่อต้องการพูด ข้อความที่ต้องการพูดอย่าง เพื่อให้ผู้รับฟัง 
ข้อความได้ชัดเจน เมือ่หมดข้อความ สนทนาให้ปล่อยเพือ่รบัฟัง
ข้อความตอบกลับ เมือ่กดปุม่ PTT อย่าพดูทันทใีห้กดค้างไว้   
2 วินาที แล้วค่อยพูดเพราะข้อความช่วงแรกจะขาดหายได้ 

6.  ปุ่ม (Lamp) ไฟส่องสว่าง
7.  ปุ่ม (Monitor) กดปุ่มนี้เพื่อรับสัญญาณโดยตรง
8.  แบตเตอรี่
9.  ไมโครโฟน (Microphone)
10. ลำาโพง (Speaker)
11. หน้าจอ (LCD Display) จอแสดงผลแสดงสถานะ การทำางานต่างๆ ของ เครื่องวิทยุ
12. แป้นปุ่มกด (Key Pad) ปุ่ม 0-9 5*, # เช่น ปรับเลือกช่อง สัญญาณ
13. ที่เสียบแจ็คลำาโพง (Speaker Jack) ช่องต่ออุปกรณ์เสริมภายนอก
14. ที่เสียบแจ็คไมค์ (Mic Jack) ช่องต่ออุปกรณ์เสริมภายนอก
15. สลักปลดล็อคแบตเตอรี่แพ็ค

การชาร์จแบตเตอรี่
1. การชาร์จแบตเตอรีแ่บบพร้อมเครือ่ง นำาเคร่ืองพร้อมแบตเตอร่ีแพค็นำาไปวางบนแท่นชาร์จใน แนวตัง้
 เพื่อทำาการชาร์จ
2. การชาร์จแบตเตอรี่แบบแพ็คหรือแบบเฉพาะตอนนำาแบตเตอรี่แพ็ควางลงในที่ชาร์จให้ถูกต้องเพื่อ

ทำาการชาร์จ
3. นำาแบตเตอรี่แพ็ควางประกอบด้านหลังของตัวเครื่องโดยทำาการใส่ให้ถูกต้อง 
4. เลื่อนแบตเตอรี่แพ็คที่วางอยู่ด้านหลังของตัวเครื่อง โดยเลื่อนเข้าไปจนสุดจนกระทั่งได้ยินเสียง คลิก 
   แสดงแบตเตอรี่ล็อคกับตัวเครื่องสนิท
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ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคม
• ตรวจเช็คสายอากาศว่าแน่นหรือไม่  ก่อนทำาการส่งออกอากาศทุกครั้ง ให้ตรวจสายอากาศให้

แน่ใจเสียก่อน

• ตรวจเช็คแบตเตอรี่แพ็คว่าแน่นหรือไม่

• ตรวจสอบช่องความถี่ใช้งานว่าตรงหรือไม่

• ตรวจสอบปุ่ม vol ไว้ในตำาแหน่งประมาณกึ่งกลาง

• ตรวจสอบปุ่ม sql (เครื่องประเภท 1) ไปที่ตำาแหน่งเสียงซู่ โดยการหมุนไปทางซ้ายมือหรือ
ทวนเข็มนาฬิกา จากนั้นแล้วหมุนกลับด้านขวามือหรือตามเข็มนาฬิกา ให้หยุดที่ตำาแหน่งเสียง
ซู่หายตำาแหน่งแรก

• จากนั้นก็สามารถกดคีย์พูดส่งออกอากาศได้เลย

• อย่าเปิดไฟหน้าปัทม์ทิ้งไว้นาน

• ในการติดต่อสื่อสารควรเลือกใช้กำาลังส่งที่น้อยที่สุดเท่าที่จะติดต่อกันได้

• การต่อไฟ DC จากภายนอกเข้าเครื่องจะต้องมีอุปกรณ์รักษาแรงดันไฟ (saver)

• ในกรณีที่ใช้สายอากาศแบบสไลด์ เวลาส่งต้องชักสายอากาศให้สุดทุกครั้ง

• การเลือกสายอากาศจะต้องให้ได้ย่านความถี่ที่ใช้งานหรือใกล้เคียงมากที่สุด

• ห้ามทำาการปรับจูน แก้ไข เครื่องวิทยุคมนาคม นอกจากช่างเทคนิคที่มีความรู้ความชำานาญใน
การตรวจซ่อม

• หลีกเลี่ยงขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่ไม่ควรเปิดเครื่องวิทยุคมนาคมอาจทำาให้เครื่องวิทยุคมนาคม
ชำารุดได้

• ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ในขณะที่แรงดันไฟยังไม่หมด เพราะจะทำาให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็ว
กว่าปกติ

หมายเหตุ :
• วางแบตเตอรี่ให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้ชาร์จได้เป็นอย่างดี
• จะมีไฟสีแดงขึ้นตลอดระหว่างการชาร์จ
• จะมีไฟสีเขียวเมื่อการชาร์จสมบูรณ์

1. กดปุ่มสลักล็อคแบตเตอรี่

 ที่ด้านบนของตัวครื่อง

2. เลื่อนแบคเตอรี่แพ็คที่วาง

 อยู่ด้านหลังของตัวเครื่องออก

  การใส่แบตเตอรี่และการถอดแบตเตอรี่
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การปฏิบัติในการรับ-ส่งข่าวทางวิทยุคมนาคม
• กดคีย์ที่ไมโครโฟนค้างไว้ประมาณ 3 วินาที แล้วจึงพูดส่งสัญญาณโดยไม่ปล่อยคีย์ เมื่อหมด

คำาพูดแล้วให้ปล่อยคีย์โดยค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีแล้วปล่อยคีย์ออก

• ขณะทำาการพูดส่งสัญญาณให้ไมโครโฟนอยู่ห่างจากปากประมาณ 3 นิ้ว

• การเรียกคู่สถานีต้องใช้รหัส (code) ในการเรียกขานเสมอ (สภากาชาดไทยเป็นผู้กำาหนดให้)

• วิธีการเรียกคู่สถานีให้ใช้ชื่อรหัสสถานีที่ถูกเรียกขึ้นก่อน แล้วตามด้วยชื่อรหัสสถานีที่เรียก โดย
ใช้คำาว่า “จาก” เชื่อม แล้วตามด้วย “ว.2 เปลี่ยน” เช่น “ไนติงเกล 207 จากไนติงเกล ว.2 
เปลี่ยน”  (ศูนย์ไนติงเกล เรียกไนติงเกล 207)

• การตอบคู่สถานีให้ใช้รหัสสถานีถูกเรียกก่อนขึ้นก่อน แล้วตามด้วยชื่อรหัสสถานีที่เรียก โดยใช้
คำาว่า “ตอบ” หรอื ว.2 เชือ่มแล้วตามด้วย “เปลีย่น” เช่น “ไนตงิเกล 207 ตอบ หรอื ว.2 ไนตงิเกล 
เปลี่ยน” (ไนติงเกล207 ตอบศูนย์ไนติงเกล)

• การส่งข้อความข่าวให้ใช้คำาพดูทีช้่าและชดัเจน (ใช้ภาษากลาง ห้ามใช้ภาษาถ่ิน) พดูประโยคส้ัน
ได้ใจความ

• ถ้าข้อความข่าวทีส่่งมคีวามยาวมาก ให้แบ่งข้อความออกเป็นวรรคๆ แล้วจงึพดูส่งข่าวไปอย่างน้อย
วรรคละ 2 ครั้ง

• ไม่ควรกดคีย์ที่ไมโครโฟนติดต่อกันนานเกินกว่า 30 วินาที เพราะถ้าเกินกว่านี้อาจทำาให้เกิด
การชำารุดของเครื่องวิทยุคมนาคมได้ง่าย

• ในขณะทำาการรบั-ส่งข่าว หากรบัฟังข้อความตอนใดไม่ชัดเจนให้ผู้ส่งน้ันทวนข้อความข่าวใหม่
อีกครั้งหนึ่ง โดยใช้รหัสว่า (ว.3)

• การส่งข่าวที่เป็นตัวเลข 11.11, 31.21 และ 17.11 ให้อ่านว่า สิบหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่ง,สามสิบหนึ่ง 
จุดสองหนึ่ง และสิบเจ็ดจุดหนึ่งหนึ่ง

• เมื่อทำาการรับ-ส่งข่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อความถูกต้องและแน่นอนของข่าวนั้นๆจะต้องมี
การทบทวนข้อความข่าว โดยให้ผู้รบัข่าวเป็นผู้ทำาการทวนข่าวไปยังผู้ส่งข่าว เมือ่ทวนเสร็จแล้ว
ให้ถามผู้ส่งว่า “ถูกต้องหรือไม่” ถ้าข้อความนั้นถูกต้องผู้ส่งก็บอกว่า “ถูกต้อง” ถ้าข้อความ   
ไม่ถูกต้องผู้ส่งก็บอก “ไม่ถูกต้อง”

• เมื่อต้องการเลิกติดต่อกับคู่สถานีให้บอกว่า “ขอ ว.14” ตกลงหรือไม่ ถ้าคู่สถานีต้องการจะ
เลิกติดต่อด้วยก็ให้บอกว่า “ตกลง” หรือคู่สถานียังไม่ต้องการเลิกติดต่อก็บอกว่า “ไม่ตกลง” 

การบ�ารุงรักษาเครื่องวิทยุคมนาคม
• ควรตรวจน๊อตยึดตัวเครื่อง, ยึดข้อต่อสายอากาศ (BN ) ยึด Clip Belt

• ตรวจเช็คแบตเตอรี่แพ็คชาร์จ ทุกๆสัปดาห์ว่ามีคราบสกปรกบริเวณขั้วแบตเตอรี่หรือไม่

• ตรวจเช็คแบตเตอรี่ +,- (บวก,ลบ) ภายในเครื่องว่ามีความสกปรกหรือไม่

• ตรวจเช็คสายอากาศว่าผิดปกติหรือไม่ โดยเฉพาะชนิดสไลด์ (เสาชัก)

• ตรวจแท่นชาร์จแบตเตอรี่ว่ามีคราบสกปรกหรือไม
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1.ความส�าคัญของการจัดการด้านบรรเทาทุกข์
 จากเหตุการณ์สาธารณภัยที่ผ่านมา เมื่อเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
มักจะเป็นไปอย่างเร่งด่วน หากขาดการบริหารจัดการที่ดี ไม่ได้มีการประสานงานกับตัวแทนชุมชน 
หรือหน่วยงานในท้องถิ่น จะทำาให้การช่วยเหลือมีความซำ้าซ้อนไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย บางกรณี
เกดิความขดัแย้งภายในชมุชนเอง หากไม่ใช่พวกพ้องตนเองอาจจะไม่ได้รบัสิง่ของไม่ได้เตรยีมการวางแผน
ในการแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ ขาดการประสานงาน การเตรียมสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปไม่เพียงพอ
ต่อจำานวนผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบอาจเกิดปัญหาความไม่พอใจ ปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน เช่น 
คนไทย คนต่างด้าว การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบสาธารณภัย จึงจำาเป็นต้องมี
การบริหารจดัการด้านการบรรเทาทกุข์ เพือ่ให้การแจกจ่ายสิง่ของบรรเทาทุกข์เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ 
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการดำารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี

กำรจัดกำรด้ำนกำรบรรเทำทุกข์
Relief Management

พันธ์ทิพย์  อธิปัญจพงษ์  
ผู้ชำานาญการพิเศษ พยาบาล 7 
สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
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2. ความหมายของการบรรเทาทุกข์
การบรรเทาทุกข์ คือเครื่องมือในการตอบสนองภัยพิบัติ โดยการมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่จำาเป็นแก่   
ผู้ประสบภัยเพื่อตอบสนองความต้องการที่จำาเป็น อย่างมีมาตรฐานและคุณภาพโดยคำานึงถึงหลักการ
พื้นฐานด้านมนุษยธรรม ให้ความสำาคัญกับสิทธิของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและความ
ขัดแย้ง ในด้านการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี การได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และสิทธิในการ
คุ้มครองและความปลอดภัย(1) ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน การวางแผนการฝึกอบรม การนำาแผนไป
ปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล

3. วัตถุประสงค์ในการบรรเทาทุกข์
3.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อระบุสิ่งที่การบรรเทาทุกข์ต้องดำาเนินการเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับ

การตอบสนองความต้องการ
3.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ กำาหนดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั่วไป ซึ่งจะสำาเร็จได้โดยการดำาเนิน

กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล โลจิสติกส์ การบริหารจัดการ การเงิน วัสดุ
สิ่งของต่างๆ เป็นต้น

4.  รูปแบบและวิธีการช่วยเหลือด้านบรรเทาทุกข์
        4.1 รูปแบบการช่วยเหลือด้านบรรเทาทุกข ์คือ การกำาหนดกิจกรรมบรรเทาทุกข์ เช่นประเภท
การช่วยเหลือ การคัดเลือกผู้ประสบภัย ความถี่ในการช่วยเหลือโดยนำามาตรฐานขั้นตำ่าในการบรรเทา
ทุกข์มาพิจารณาในการกำาหนดรูปแบบ ประเภทของการช่วยเหลือที่พบบ่อย คือ

4.1.1 การช่วยเหลือสิ่งของเครื่องใช้จำาเป็นสำาหรับครัวเรือน คือ

 • เส้ือผ้าและเครือ่งนอน เช่น ผ้าห่ม พลาสตกิปนูอนทีเ่หมาะสมกบัอากาศวฒันธรรม
          และช่วงวัยของผู้ประสบภัย

   • อปุกรณ์ครวั เช่น หม้อสำาหรับหงุต้ม จาน ชาม ช้อน ภาชนะบรรจุนำา้  เตาเชือ้เพลงิ 
          เทียนไข ไม้ขีดไฟ ตะเกียง เป็นต้น
4.1.2 การช่วยเหลือด้านสุขภาพ สุขาภิบาลนำ้า เช่น

 • การจดัหานำา้สะอาดสำาหรับดืม่และใช้  ภาชนะบรรจนุำา้ ชดุอนามยั เช่น สบู ่ยาสีฟัน 
          แปรงสีฟัน ฯลฯ สุขา การจัดเก็บขยะ มุ้ง  ถังนำ้า
4.1.3 การช่วยเหลือด้านอาหาร สามารถให้การช่วยเหลือทั้งอาหารปรุงสุกและอาหารแห้ง
       ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ประสบภัย ศักยภาพของเหล่ากาชาดจังหวัด และ

สถานีกาชาด
4.1.4 ที่พักอาศัยฉุกเฉินชั่วคราวที่พักอาศัยในระยะฉุกเฉินจะมุ่งเน้นการช่วยเหลือที่ทำาให้
 สามารถดำารงชีวติอยูไ่ด้ คอืการป้องกนัจากภมูอิากาศ ความมัน่คงและความปลอดภยั
 ส่วนบุคคลส่งเสริมให้มีความต้านทานต่อความเจ็บป่วยและโรคภัยต่างๆ สนับสนุน 

การดำารงชีวิตของครอบครัวและชุมชน ดำารงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และคงความ
เป็นส่วนตัวและการมีสุขภาพดี การช่วยเหลือ ด้านที่พักอาศัยฉุกเฉิน เช่น เต็นท์ ผ้า
พลาสติก เชือก และเครื่องมือสำาหรับทำาความสะอาด ซ่อมแซมหรือสร้างบ้าน
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4.1.5 วสัดุจำาเป็นในการประกอบอาชพีส่วนใหญ่จะดำาเนินการในช่วงฟ้ืนฟูบรูณะ แต่ในระยะ
ฉุกเฉิน สามารถดำาเนินการได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ประสบภัยและ ศักยภาพ
ของแต่ละสถานีกาชาด การช่วยเหลอืวัสดจุำาเป็นในการประกอบอาชพีในระยะฉกุเฉนิ 
ควรมุ่งเน้นตามการประกอบอาชีพที่มีเดิมหรือก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติและกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดรายได้

  4.2  วิธีการในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ จำาแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ
4.2.1 การแจกจ่ายสิง่ของบรรเทาทกุข์ต่างๆ แก่ผูป้ระสบภัย ทัง้โดยตรงทางอ้อม หรอืบรจิาค

ให้แก่องค์กรต่างๆ
4.2.2 ระบบบัตรรับของ ซึ่งผู้ประสบภัยจะนำาบัตรที่ได้รับแจกไปแลกเป็นสิ่งขอจากสถานที่
 ในการกระจาย เช่น คลัง ร้านค้าเอกชน เป็นต้น
4.2.3 การบรรเทาทกุข์ด้วยเงิน ผูป้ระสบภยัจะได้รับเงินสดและนำาไปซือ้ส่ิงของบรรเทาทุกข์
 ที่ตนเองต้องการ การบรรเทาทุกข์จะใช้วิธีการใดขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ ศักยภาพ

ของเหล่ากาชาดจังหวัดและสถานีกาชาด ตลอดจนนโยบายในการช่วยเหลือ ปัจจัย
ด้านโลจิสติกส์ ฯลฯ

 4.3 ความถีใ่นการบรรเทาทุกข์ ขึน้อยูก่บัประเภทของภยั ความต้องการของผูป้ระสบภยั ประเภท
การช่วยเหลือ พฤติกรรมและขนบธรรมเนียมของผู้ประสบภัย ความต้องการของผู้บริจาค ภูมิประเทศ 
เป็นต้น การช่วยเหลอืด้านบรรเทาทกุข์จะดำาเนินการหลังจากมกีารประเมนิและมกีารวางแผนการช่วยเหลอื
แล้วและจะต้องประสานอย่างใกล้ชดิกบัทีมงานด้านโลจสิตกิส์ ในการเตรยีมและดำาเนนิการการช่วยเหลือ 
การกำาหนดเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขึ้นอยู่กับประเภทและความรุนแรงของภัย ศักยภาพ
ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งการช่วยเหลือควรให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ประสบภัยทั้งหมดโดยเฉพาะผู้ประสบภัย 
กลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มเปราะบางที่จำาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ
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5. การวางแผนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
 กระบวนการวางแผนและการกำาหนดรูปแบบการช่วยเหลือ เป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับการบรรเทา
ทุกข์ โดยการสำารวจข้อมูล ประเมินความเสียหาย และความต้องการการช่วยเหลือ แล้วนำาข้อมูลที่ได้
มาวางแผนกำาหนดการให้ความช่วยเหลือ เพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของผู้ประสบภัยมาก
ที่สุด  กำาหนดเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะเวลาของกิจกรรมการช่วยเหลือ ซึ่งจะขึ้นอยู่
กับประเภท ความรุนแรงของภัย ศักยภาพของแต่ละหน่วยงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
และชุมชนต้องเห็นด้วยโดยจัดทำาในรูปของแผนปฏิบัติการ มีการประสานงานด้านโลจิสติกส์เพื่อเตรียม
การในการบรรเทาทุกข์ กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยการให้ความช่วยเหลือต้องครอบคลุมผู้ได้
รับผลกระทบทั้งหมด

6. การคัดเลือกและลงทะเบียนผู้ประสบภัย
 เพื่อกำาหนดกลุ่มเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือ โดยชุมชนต้องเห็นด้วยกับเกณฑ์ในการคัด
เลือกกลุ่มเป้าหมายที่เหล่ากาชาดจังหวัดหรือสำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ กำาหนดขึ้นทั้งนี้ควรประสานกับ
หน่วยงานในท้องถิ่นเกี่ยวกับเกณฑ์ดังกล่าวด้วย 
 6.1 กลุ่มเป้าหมาย 

1. กลุม่ทัว่ไป คอื ประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบจากภยัพบิติัทีส่ามารถดแูลตนเองได้ แต่ต้องการ
 ความช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูสู่ภาวะปกติ
2. กลุ่มเฉพาะ หมายถึงกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์    

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น
 6.2  การกำาหนดกลุ่มเป้าหมายมี  3  รูปแบบ

1. การประเมินรายครัวเรือนถึงความเสียหายที่ได้รับ
2. ประเมินตามระดับความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกรายท่ีอาศัยอยู่ใน

ชุมชน
3. แบบผสมผสาน คือเลือกชุมชนที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด ต่อจากนั้นประเมินเป็น

รายครัวเรือน
 6.3  การระบุผู้ประสบภัยที่จะได้รับการช่วยเหลือ
 ควรดำาเนินการก่อนหรือระหว่างการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ แต่ในระยะฉุกเฉินหลังเกิดภัยบาง
ครั้งมีความยากลำาบากในการดำาเนินการเนื่องจากต้องบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยด้วยความรวดเร็วที่สุดท่ี
สามารถกระทำาได้    
 การระบุผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ คือการรวบรวมและบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของ      
ผู้ประสบภัย ได้แก่ ชื่อ-นามสกุลหัวหน้าครอบครัว จำานวนสมาชิกในครอบครัว ที่อยู่หรือสถานที่ที่ใช้
พกัอาศยั ในกรณทีีม่กีารแจกจ่ายสิง่ของบรรเทาทกุข์จำานวนหลายคร้ังหรือเป็นการดำาเนินการการช่วยเหลือ
ในระยะยาวควรมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของสมาชิกในครอบครัว คือ รายชื่อ เพศ อายุ เลขที่บัตร
ประชาชน และวันที่ทำาบัตร สามารถดำาเนินการ ณ บ้านหรือที่พักอาศัย หรือที่สาธารณะของชุมชน 
และควรนัดหมายชุมชนและให้ข้อมูลแก่ผู้ประสบภัยก่อนมีการดำาเนินการ 
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 การระบุผู้ประสบภัยที่ควรได้รับความช่วยเหลือ มีเป้าประสงค์ 2 ประการ คือ
  1) การระบุเป็นรายบุคคล ทำาให้หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือติดตามประเมินผลได้ง่าย
  2) เป็นการประกันการใช้ทรัพยากร มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และคำานึงถึงผู้ประสบภัย 
   เป็นสำาคัญ
 6.4  การลงทะเบียนผู้ประสบภัย  มี 3 รูปแบบ

1. ลงทะเบียนเป็นหมู่บ้าน หรือชุมชน ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ จำานวนครัวเรือน สมาชิก
โดยเฉลี่ยต่อครัวเรือน เพศ เด็ก ความต้องการเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม

2. การแบ่งเป็นครัวเรือนประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ชื่อ หัวหน้าครอบครัว สถานที่ตั้ง จำานวน
สมาชิก จำาแนกตามเพศ ผู้ใหญ่ และเด็ก อาชีพและทักษะ ความต้องการด้านวัฒนธรรม

3. การลงทะเบียนเป็นกลุ่ม/พื้นที่ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สถานที่ตั้งบ้านเรือน จำานวน
สมาชิกในครัวเรือน จำาแนกเพศ ผู้ใหญ่ และเด็ก ความต้องการด้านวัฒนธรรม

 6.5 การจัดทำาเอกสารที่ใช้ในการระบุตัว
    การจัดทำาเอกสารเพื่อใช้ในการระบุตัว ขึ้นอยู่กับการบรรเทาทุกข์ว่าจะใช้วิธีการใด เช่น แจก
จ่ายโดยตรงหรือทางอ้อม การบริจาคให้องค์กรอื่น สามารถจัดทำาได้ 3 รูปแบบ
  1) บัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยที่ได้รับการลงทะเบียนแล้ว ณ จุดที่จะทำาการแจกจ่ายสิ่งของ
  2) บัตรรับของหรือคูปองสำาหรับแต่ละครอบครัวที่ต้องได้รับการประทับตราหรือทำา   
   เครื่องหมายทุกครั้งที่ได้รับการแจกจ่าย
  3) บัญชีการแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ จะต้องมีลายเซ็นต์รับของจากผู้ประสบภัยหรือ
   ผู้แทนหรือพิมพ์ลายนิ้วมือหากไม่สามารถเขียนได้
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7. ระบบการแจกจ่าย  (Distribution system)
 ระบบการแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์

1. การแจกจ่ายโดยรวมไว้ทีจ่ดุๆ เดยีว หรอืกระจายไปยังหน่วยต่างๆ (Centralized distribution 
vs Decentralized distribution)
1.1 การนำาสิ่งของมารวมไว้ที่จุดๆเดียวเป็นวิธีที่ง่ายท่ีสุดในการบริหารจัดการและควบคุม 

เหมาะสำาหรับแจกจ่ายผู้ประสบภัยกลุ่มเล็ก มีพื้นที่น้อย ผู้ประสบภัยสามารถมารับ
สิ่งของบรรเทาทุกข์ได้ง่าย

1.2 การกระจายสิ่งของจากศูนย์กลางไปยังหน่วยย่อย เป็นระบบที่ใช้งานได้จริง สะดวกใน
การบริหารจัดการในกรณีที่มีผู้ประสบภัยจำานวนมากหรือพื้นที่ท่ีประสบภัยเป็นบริเวณ
กว้างขวางมาก

2. การแจกจ่ายโดยตรง และทางอ้อม (Direct and Indirect distribution)
2.1 การแจกจ่ายโดยตรง เป็นการมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยโดยตรง 
 ข้อด ี สามารถควบคุมการแจกจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำาเนินการได้ทันทีที่พร้อม

ข้อด้อย ต้องใช้เวลาในการดำาเนินการ ต้องการระบบสาธารณูปโภคที่ดี และเจ้าหน้าที่
หรืออาสาสมัครที่มีประสบการณ์

2.2 การแจกจ่ายทางอ้อมโดยมอบส่ิงของแก่ผูแ้ทนชุมชน หรือหมูบ้่าน นำาไปมอบให้ผู้ประสบภยั
ในชุมชนที่รับผิดชอบ 

 ข้อด ี ผู้ประสบภัยมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการแจกจ่าย และสามารถทำาให้แจกจ่าย
สิ่งของได้เร็วขึ้นทั้งปริมาณสิ่งของและจำานวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ 

  ข้อด้อย อาจเกิดการลำาเอียงในการแจกจ่ายได้ หรือในบางแห่งการแบ่งปันส่ิงของ
บรรเทาทุกข์ระหว่างสมาชิกในชุมชนเป็นเรื่องที่ปกติ ควรมีกลไกการติดตามตรวจสอบ
เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือจริง

3. การแจกจ่ายโดยมอบผ่านสถาบัน หรือองค์กรในกรณีที่การแจกจ่ายไม่สามารถกระทำา
ได้การบรจิาคให้แก่องค์กรต่างๆ เช่นโรงพยาบาล หรือ สถานเลีย้งเดก็กำาพร้า ซึง่สิง่ของเหล่าน้ี

 จะถูกนำาไปใช้ในการดำาเนินงานตามปกติของหน่วยงานเหล่านี้ 
ข้อดี ต้องการการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์น้อยไม่เสียเวลาในการระบุตัวผู้รับ และเป็นวิธีที่
ง่ายที่สุด  
ข้อด้อย  ตำ่าต้องมีการติดตามตรวจสอบ  เสี่ยงต่อการลำาเอียง
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8. การก�าหนดพื้นที่ด�าเนินการแจกจ่ายสิ่งของ (Setup distribution point)
 การกำาหนดจุดแจกจ่าย สถานทีท่ีใ่ช้ในการแจกจ่ายส่วนมากจะเลือกท่ีอยู่ในตวัเมอืงหรือศนูย์กลาง
ของชุมชน หรืออาจอยู่ในศูนย์อพยพ ผู้ประสบภัยสามารถเข้าถึงได้ง่าย ควรคำานึงถึงระยะเวลาในการ
เข้าถึงจดุแจกจ่าย ปัจจยัด้านโลจสิตกิส์ต่างๆความมัน่คงปลอดภยัทัง้ต่อทีมผูป้ฏบิตังิาน และผูป้ระสบภัย 
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส จำานวนผู้ประสบภัย  สถานที่กว้างขวางเพียงพอที่จะรองรับ
จำานวนผู้ประสบภัย สิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องนำ้า มีนำ้าดื่มเพียงพอ ถ้าเป็นไปได้ควรมีพื้นที่
ที่สามารถจัดเป็นคลังชั่วคราวได้
 ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการกำาหนดพื้นที่แจกจ่าย

1. สามารถเห็นได้ชัดเจน (Visibility) เช่น มีป้ายบอกทิศทาง ธงกาชาด อื่นๆ
2. สามารถควบคุมฝูงชนได้ (Crowd control)
3. ด้านความปลอดภัย (Security) ในเรื่องชีวิต ทรัพย์สิน อุบัติเหตุ การจราจร ฯลฯ
4. ชุมชนมีส่วนร่วม (Involve local community) สามารถบริหารจัดการควบคุมการแจกจ่ายได้
5. เป็นบริเวณที่สามารถใช้เสียงได้ (Loudspeaker) 
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9. การบริหารจัดการและควบคุมการแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ 
(Organizing and controlling)
 ก่อนมีการแจกจ่ายควรมีการสำารวจจุดแจกจ่ายเพื่อตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ มีการ
ประสานงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนจากชุมชนท้องถิ่น เพื่อทำาความเข้าใจ 
บทบาทหน้าที่ และกระบวนการต่างๆ วัน เวลา สถานที่และวิธีการในการแจกจ่ายโดยคำานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ และให้เหมาะสมกับประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ 
 กระบวนการการแจกจ่ายต้องมีการจัดสถานที่สำาหรับนั่งรอโต๊ะลงทะเบียนและตรวจสอบ
เอกสาร บริเวณแจกจ่ายของ ทางออก ควรจะเป็นการเข้าออกทางเดียวเพื่อให้สามารถควบคุมได้ง่าย 
มีจุดรับคำาร้องเรียนหรือกล่องใส่ความคิดเห็น โดยให้ผู้ประสบภัยที่ได้รับความช่วยเหลือ เซ็นต์ชื่อหรือ
พิมพ์ลายนิ้วมือหลังได้รับสิ่งของบรรเทาทุกข์แล้ว และควรมีการจัดเตรียมอาหารและนำ้าดื่มสำาหรับทีม
บรรเทาทุกข์ด้วย หากมีสิ่งของที่เหลือจากการแจกจ่ายอาจมอบให้แก่ผู้นำาชุมชนเพื่อจัดการตามความ
เหมาะสม หรืออาจนำากลับคืนคลังของหน่วยงาน   

ข้อพิจารณาในการจัดการและควบคุมการแจกจ่าย
• ต้องอาศยัความร่วมมือของตำารวจท้องท่ี ตวัแทนท้องถิน่ ผูน้ำาชมุชน หรอืผูน้ำาของผูป้ระสบภยั
• การอำานวยความสะดวกให้กลุ่มเปราะบาง เช่นหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ มารดาที่มา

กับลูกอ่อน ผู้เจ็บป่วย พยายามลดระยะเวลาการรอให้สั้นที่สุด
• เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมฝูงชน ควรอยู่ในบริเวณที่ขอความร่วมมือได้ง่าย และอยู่

ในเครื่องแบบที่สีเห็นได้ชัดเจน และไม่ควรเป็นชุดทหาร
• กรณีที่เกิดความวุ่นวายขึ้น ต้องพร้อมที่จะเคลื่อนตัวออกจากสถานที่แจกของทันที โดยไม่

ให้ผู้อื่นสังเกตได้ นั่นคือเหตุผลว่าทำาไมจึงมักแจกจ่ายสิ่งของจากท้ายรถบรรทุก 
• ดูแลรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายเพื่อนำามาจัดทำารายงาน
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10. กลยุทธ์ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
 ความมั่นคงปลอดภัย ระหว่างการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยการแจกจ่ายสิ่งของ
บรรเทาทุกข์  จากจำานวนผู้ประสบภัยที่มีจำานวนมาก อาจเกิดเหตุการณ์วุ่นวาย ไม่มีความเป็นระเบียบ   
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ควรคำานึงถึงการปฏิบัติงานเพื่อความความสะดวก
ราบรื่นดังนี้

1. การวางแผนและการสื่อสารที่ถูกต้อง ให้ผู้ประสบภัยรับทราบแผนการแจกจ่าย สิ่งของที่จะ
ได้รับ ด้วยความชัดเจนและโปร่งใส

2. หลีกเลี่ยงความวุ่นวายสับสนในการแจกจ่าย ต้องมีจำานวนอาสาสมัครเพียงพอที่จะขนย้าย
สิ่งของ

3. การมีส่วนร่วมของผู้นำาท้องถิ่นหรือตัวแทน ตลอดระยะการแจกจ่าย
4. พื้นที่ปฏิบัติงานแจกจ่ายต้องกว้างขวาง และมีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอผู้ประสบภัย

สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสะดวก ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการจราจร 
5. การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หัวหน้าชุมชน หน่วยงานท้องถิ่นและทีมบรรเทาทุกข์จะเป็น

บุคคลกลุ่มแรกที่ต้องควบคุมฝูงชน จัดให้มียามรักษาความปลอดภัยหากจำาเป็นในกรณีที่ไม่
สามารถควบคมุสถานการณ์ได้ ให้ใช้ทางออกฉุกเฉินทีเ่ตรียมการไว้และมัน่ใจว่าทุกคนในทมี

11. การรายงาน
 องค์ประกอบของรายงาน ประกอบด้วย ชือ่ภารกิจ วนั เวลา สถานท่ี และจดุแจกจ่าย ประเภทของ
สิ่งของบรรเทาทุกข์ พร้อมปริมาณที่แจกจ่าย จำานวนผู้ประสบภัยเป้าหมาย และจำานวนผู้ประสบภัยที่
ได้รับส่ิงของบรรเทาทุกข์ บัญชีรายช่ือ หรือเอกสารรับรองที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ 
ตลอดจนเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบส่งของ ใบรับของ หลักฐานการส่งของต่างๆ เป็นต้น
 การจัดการด้านบรรเทาทุกข์เป็นสิ่งจำาเป็น เพื่อตอบสนองภัยพิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญที่จะทำาให้  
ผูป้ระสบภยัได้รบัความช่วยเหลือตามมาตรฐานขัน้ตำา่ ต้องมกีารประเมนิความเสยีหายและความต้องการ
เพื่อให้ได้ข้อมูลในการตัดสินใจ ตลอดจนวางแผนให้ความช่วยเหลือ แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ โดย
การระบุตัวผู้ประสบภัยที่ควรได้รับความช่วยเหลือ มีเกณฑ์ในการคัดเลือกและลงทะเบียน การวางแผน
การแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ ควรได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
โดยเฉพาะในกลุม่เปราะบาง สามารถตอบสนองความต้องการข้ันพืน้ฐานด้านมนุษยธรรม และคำานึงถงึ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
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กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรแพทย์ ในภำวะภัยพิบัติ
Disaster Medical Emergency Response Team 

นายแพทย์ปัญญวัฒน์ แหนบนาค
นายแพทย์ 7 
สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

 DMERT  (Disaster Medical Emergency Response Team) คือ กลุ่มแพทย์ พยาบาล และ
บุคลากร ทางการแพทย์ ที่รวมตัวกันเพื่อจุดประสงค์ในการปฏิบัติงานเคลื่อนที่เร็วในภาวะฉุกเฉินเพื่อ
ตอบโต้ภัยพิบัติทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นโดยสามารถปฏิบัติงานได้ตามลำาพังตลอด 72 ชั่วโมง ซึ่งจำานวน
สมาชกิในทมีมีความแตกต่างกนัไปทรพัยากรบคุคลทีจ่ะสามารถจดัสรรได้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว มีสมาชิก
ต้ังแต่ 11 คนขึ้นไป ซึ่งสมาชิกหลักประกอบไปด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์ที่รับผิดชอบงาน
ด้านสาธารณภัย หรือ แพทย์ทั่วไป จำานวน 2 คน พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
หรือสาธารณภัย จำานวน 4 คน เจ้าพนักงานฉุกเฉินทางการแพทย์ (EMT-I) เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน หรือ ผู้ช่วยพยาบาล จำานวน 2 คน เจ้าพนักงานฉุกเฉินทางการแพทย์ (EMT-2) หรืออาสาสมัคร
ฉุกเฉินทางการแพทย์ (FR) จำานวน 3 คน  
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 นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ ยา และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งสามารถ
เคลือ่นย้ายโดยทางรถยนต์เพือ่ไปตัง้เป็นโรงพยาบาลสนาม (Hospital field) ใกล้บริเวณ ณ จดุเกิดเหตไุด้ 
อนัประกอบไปด้วย เตน็ท์สนาม เตยีงสนาม เตยีงพยาบาล เครือ่งป่ันไฟ เครือ่งมอืสือ่สาร ชดุออกปฏบิตักิาร
เสาะหาและกู้ชีพขั้นต้นผู้ประสบภัย เป็นต้น 

แนวทางการปฏิบัติงาน
1. ระยะก่อนเกิดภัยพิบัติ (Disaster preparedness phase)

1.1. เตรยีมพร้อมทมีปฏบิตังิานให้สามารถออกปฏบัิตงิานได้ทนัท่วงท ี โดยถงึจดุเกดิเหตภุายหลงั
ได้รับการแจ้งเหตุภายในระยะเวลา 6-24 ชั่วโมง โดยทีมปฏิบัติงานต้องมีความพร้อมทั้งใน
ด้านทรพัยากรมนษุย์ และทรพัยากรวตัถทุีน่ำาไปใช้ช่วยเหลอืผู้ประสบภยั ดังนี้
1.1.1 ด้านทรพัยากรมนษุย์ หมายถึง บคุลากรทางการแพทย์ทัง้หมดทีเ่ข้าร่วมในการปฏบัิติงาน 
 โดยต้องคำานึงถึงหลักดังนี้

1.1.1.1 สภาพร่างกายของแต่ละบุคคล  
 บุคลากรทกุคนในทมีปฏบิตังิาน ต้องมคีวามพร้อมทัง้ทางด้านร่างกายและจติใจ 

กล่าวคือ
ด้านร่างกาย 
1. ต้องมสีขุภาพกายท่ีสมบรูณ์แขง็แรง ไม่เจ็บป่วยหรอืมภีาวะทีอ่าจเป็นอปุสรรค

ต่อการปฏิบัติงานได้ เช่น โรคข้อ โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคหลอดเลือด
สมอง โรคลมชัก โรคหอบหืด เป็นต้น 

2. สมรรถภาพร่างกายสมบูรณ์และเหมาะสมตามวัย โดยจะเน้นเรื่องความ
สามารถในการใช ้ร ่างกายเพ่ือปฏิบัติงานได ้ในทุกสถานที่และทุก
สถานการณ์เป็นระยะเวลายาวนานโดยไม่เกิดการเมื่อยล้า ซึ่งต้องอาศัย



126

หนังสือประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการหน่วยเคลื่ิอนที่เร็ว

สมรรถภาพร่างกายทางในด้านต่างๆ เช่น ความสามารถในการยืดหยุ่น
กล้ามเนื้อและข้อ ความแข็งแรงและทนทานของกล้ามเนื้อและหัวใจ ความ
สามารถในการหายใจ เป็นต้น

3. ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายต้องพร้อมที่จะรับมือกับโรคต่างๆ ที่อาจจะเกิด
ขึ้นจากการปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์ เช่น การเดินทางไปปฏิบัติงาน
ต่างประเทศ หรือในที่ที่มีโรคระบาดอยู่ ร่างกายต้องมีการรับวัคซีนก่อน
เดินทางเพื่อป้องกันการติดโรคระบาดในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น

4. ร่างกายต้องได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติงาน เพื่อป้องการ
เกิดอุบัติเหตุหรือความผิดพลาดขณะปฏิบัติงานได้ 

5. ในกรณีที่มีการใช้ยาหรือสารบางอย่างที่อาจมีผลต่อร่างกายในขณะปฏิบัติ
งาน ควรหลีกเลี่ยงการใช้ก่อนการปฏิบัติงาน เช่น สุรายาแก้แพ้หรือยาลด
นำ้ามูก เป็นต้น

ด้านจิตใจ
1. ต้องมีสุขภาพใจที่ปกติสมบูรณ์ไม่มีโรคหรือภาวะทางจิตที่อาจเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงานได้ เช่น โรคจิตเภท ภาวะซึมเศร้า เป็นต้น
2. ไม่มีการใช้ยาหรือสารบางอย่างที่มีผลต่อสภาวะทางจิตใจหรือสติในขณะ

ปฏิบัติงาน เช่น ยานอนหลับ กาแฟ เป็นต้น 
1.1.1.2 ปริมาณบุคลากรที่ออกปฏิบัติงาน
 ต้องมีจำานวนบุคลากรที่พอเหมาะและมากพอที่จะบริหารจัดการกับ

สถานการณ์ภัยพิบัตินั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นที่สามารถปฏิบัติ
งานต่อเนื่องอย่างไม่อ่อนล้าได้นาน 72 ชั่วโมง จนกว่าจะมีอีกทีมมาเปลี่ยน 
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1.1.1.3 หน้าที่ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
 เนือ่งจากบคุลากรทุกคนทีเ่ข้าร่วมทมี ส่วนใหญ่มหีน้าทีแ่ตกต่างกนั แต่เนือ่งจาก

งานที่รับผิดชอบต้องอาศัยความเข้าใจในงานหน้าที่อื่นด้วยจึงจะสามารถ
ประสานงานร่วมกันอย่างเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพได้ ทำาให้ต้องมีการเรียนรู้
งานในด้านอืน่ๆ ร่วมด้วย ประกอบกบัในกรณทีีบ่คุลากรบางคนเกดิอบัุตเิหตุ
หรอืเจบ็ป่วยกะทันหันในขณะ ปฏบิตังิานบคุลากรคนอ่ืนในงานก็จะสามารถ
ช่วยสานงานต่อไปได้ ดังนั้นบุคลากรทุกคนในงานควรจะสามารถปฏิบัติงาน
ได้หลายอย่าง นอกเหนือจากหน้าที่หลักของตน

1.1.2  ด้านทรพัยากรวตัถ ุหมายถึง เคร่ืองมอื อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ ต่างๆ ท่ีนำาไปใช้ช่วยเหลือ  
ผูป้ระสบภัย โดยต้องคำานงึถึงหลักดงัน้ี
1.1.2.1 คุณภาพของวัตถุที่นำาไปใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

• เครื่องมือ อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ ต่างๆที่นำาไปใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ต้องมีคุณภาพที่ดีและพร้อมที่จะใช้งานได้เสมอ มีการหมั่นตรวจเช็คและ
นำาวัตถุที่ชำารุดไปซ่อมก่อนใช้งานจริงอย่างน้อยปีละครั้ง

1.1.2.2 ปริมาณวัตถุที่นำาไปใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
• เครื่องมือ อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ ต่างๆ ที่นำาไปใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ต้องมีจำานวนที่เหมาะสมมากพอกับความต้องการของบุคลากร ผู้ใช้งาน
และผู้ประสบภัยต่อการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง รวมถึงมีสำารองไว้ในกรณีที่
ชำารุดในขณะหรือหลังการออกปฏิบัติงาน

1.2 อบรมและพฒันาทมีปฏบิตังิานให้มทีกัษะและความรู้ความชำานาญในตอบโต้ภยัพบิตัไิด้อย่าง
มปีระสทิธภิาพ ในช่วงเวลาทีย่งัไม่เกดิภัย
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• ในแต่ละปี ทีมแพทย์เคลื่อนที่เร็วในภาวะฉุกเฉินเพื่อตอบโต้ภัยพิบัติ ควรได้รับการอบรม
และฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อความชำานาญและความก้าวหน้าในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่ง
โดยปกติแล้ว บุคคลากรในทีมจะต้องมีความรู้ความชำานาญอันเป็นพื้นฐานในการเข้าช่วย
เหลือผู้ประสบภัยในด้านต่างๆ กัน ดังนี้
1. การคัดแยกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล ( Field triage)
2. ระบบบัญชาการสถานการณ์ ( Incident Command System : ICS )
3. การจัดการอุบัติภัยหมู่ ( Mass casualty management ) 
4. การประเมนิและลดความเสีย่งจากภยัพบิตั ิ(Disaster risk assessment and risk reductiuon)
5. การดูแลจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์ที่มีการรวมกันของคนจำานวนมาก (Mass 

gathering medical care)
6. การเข้าจัดการกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural disaster approach) เช่น แผ่นดินไหว 
 อุทกภัย อัคคีภัย พายุ เป็นต้น 
7. การเข้าจัดการกับภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้น ( Human made disaster approach) เช่น 

การก่อการร้าย ก๊าซพิษ อาวุธปืนและระเบิด สารกัมมันตภาพรังสี อาวุธชีวภาพ 
กระแสไฟฟ้า อุบัติเหตุจราจร เป็นต้น

8.  การขนย้ายผู้ประสบภัยในสถานการณ์ต่างๆ (Disaster victims transportation) ได้แก่ 
การขนย้ายผู้ประสบภัยทางบก ทางนำ้า และ ทางอากาศ 

9. การช่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนา (Basic and advanced life support)
10. ปฏิกิริยาทางจติใจตอบสนองต่อภัยพบิตั ิ(Psychological responses and implementation 

in disaster) 
11. การบรหิารจดัการศพ และพสิจูน์เอกลกัษณ์บคุคลในเหตภุยัพบิตั ิ(Dead body manage-

ment and Disaster victim identification)
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2. ระยะเกิดภัยพิบัติ (Disaster response phase)
          สามารถปฏิบัติงานเคลื่อนที่เร็วในภาวะฉุกเฉินเพื่อตอบโต้ภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยมีข้อปฏิบัติ ดังนี้
         ขั้นตอนในการออกปฏิบัติงานเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

•  เมื่อได้รับการอนุมัติให้ออกทำาการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทีมปฏิบัติงานออกเดินทางพร้อม
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและอุปกรณ์ยังชีพส่วนตัวไป ณ จุดเกิดเหตุอย่างทันท่วงที
ภายในเวลา 6-24 ชั่วโมง

•  ทีจ่ดุเกดิเหต ุทมีปฏบิตังิานเข้ารายงายตวักบั Incident commander ในขณะนัน้ เพือ่รบัทราบ
ถึงปัญหาและแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

•  จัดตั้งศูนย์สั่งการที่จุดเกิดเหตุ (Command post) ให้อยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย (Cold zone)
•  ส่งทีมเสาะหาและกู้ชีพเบื้องต้น (search and rescue team) เป็นทีมย่อยที่ประกอบไปด้วย 

ผูช่้วยพยาบาล หรอื เจ้าพนกังานฉกุเฉนิทางการแพทย์ จำานวน 2 คน ออกปฏบิตังิานเสาะหา
และช่วยชีวิตเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุ โดยอาศัยหลักการ “Save at  Scene” 

•  ทีมเสาะหาและกู้ชีพเบื้องต้น (search and rescue team) ทำาการคัดแยกผู้ประสบภัยขั้นต้น 
(Primary triage) ตามหลัก Triage sieve ซึ่งหลักการคือ พยายามแยกเอาผู้ประสบภัยที่
สามารถช่วยชีวิตต่อได้ออกมาจากที่เกิดเหตุให้มากที่สุด โดยพาผู้ประสบภัยมายังบริเวณที่
ปลอดภัย (Cold zone)

•  ทำาการคัดแยกผู้ประสบภัยขั้นที่ 2 (Secondary triage) ที่บริเวณปลอดภัย (Cold zone) โดย
อาศัยหลักการ Triage sort 
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•  นำาผูป้ระสบภยัเข้าสูพ่ืน้ท่ีของการรกัษา (Treatment zone) เพือ่ทำาการรกัษาต่อเนือ่งโดยแพทย์
และพยาบาล 

•  ทำาการเคลือ่นย้ายผูป้ระสบภยั ในกรณทีีไ่ม่สามารถทำาการรกัษาต่อเนือ่งได้ที ่Treatment zone 
โดยส่งตวัตามระบบการขนย้ายผูป่้วยเข้าสูโ่รงพยาบาล (Referral system) ซึง่ต้องพจิารณาว่า 
จะทำาการขนส่งผู้ประสบภัย (Disaster victims transportation) ผ่านทางเส้นทางใด (ทางบก 
ทางนำ้า หรือ ทางอากาศ) โดยพาหนะอะไร จึงจะรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด 

•  เมื่อสิ้นสุดภารกิจในแต่ละวัน จะต้องประชุมทีมปฏิบัติงานเพื่อสรุปข้อมูลผู้ประสบภัยว่ามี
จำานวนเท่าใด บาดเจบ็บริเวณใด รกัษาอย่างไร และขนย้ายไปท่ีใดเพือ่รกัษาต่อเนือ่ง ทีส่ำาคัญ
ต้องสำารวจทรัพยากรทั้งมนุษย์และวัตถุที่มีอยู่ว่า ยังเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ หรือ
ต้องแก้ไขจุดใดบ้างสำาหรับในวันถัดไป

3. ระยะหลังเกิดภัยพิบัติ (Disaster recovery phase)
          ในระยะน้ี เป็นช่วงเวลาภายหลังการเกิดภัยพิบัติ ประมาณ 72 ชั่วโมง ซึ่งจะมีปัญหาเร่ือง 
โรคระบาด  ภาวะทางจิต การข่มขืน การก่อเหตุโจรกรรม มากขึ้นตามลำาดับ สาเหตุสืบเนื่องจากการ
เกิดภัยพิบัตินำามาซึ่งการสูญเสียหลายอย่าง เช่น ทรัพย์สมบัติ ที่อยู่อาศัย อวัยวะ หรือแม้กระทั่งชีวิต 
เป็นต้น ทำาให้ผู้ประสบภัยหลายคนต้องอาศัยรวมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ความแออัด อากาศถ่ายเท       
ไม่สะดวก ขาดอาหาร ความเครียด วิตกกังวล สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำาให้เกิดปัญหาดังกล่าวข้างต้น    
 ดังนั้นการปฏิบัติงานในระยะนี้จึงเน้น เร่ือง การเฝ้าระวังโรคระบาดที่อาจเกิดข้ึนได้ เช่น      
โรคอุจจาระร่วง โรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็นต้น การให้คำาปรึกษาแนะนำาในเรื่องการผ่อนคลายความ
วติกกังวลและการฟ้ืนฟสูภาพจติจากภาวะเครยีดภายหลงัการสูญเสยีจากภยัพบิติั (Posttraumatic stress 
disorder : PTSD) การแบ่งบริเวณระหว่างชายและหญิงอย่างชัดเจนในพื้นที่สำาหรับพักฟื้นภายหลังการ
เกิดภัยพิบัติ การเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิตของทีมปฏิบัติงานและผู้ประสบภัย 
โดยจัดเวรคอยตรวจตรายามคำ่าคืนในที่พักผู้ประสบภัยและพื้นที่ศูนย์สั่งการ
 โดยสรปุแล้ว DMERT หรอื หน่วยแพทย์เคลือ่นทีเ่รว็ในภาวะฉุกเฉนิเพือ่ตอบโต้ภยัพบิตั ิมีหน้าท่ี
อันสำาคัญในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในทุกรูปแบบ ซึ่งในปัจจุบันนี้ทางสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) ได้พยายามสร้างและพัฒนา DMERT ให้มีมากขึ้นในทุกจังหวัด โดยทาง
สำานกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพทัิกษ์ สภากาชาดไทย ได้เลง็เหน็ประโยชน์ของการเข้าฝึกอบรม
และร่วมปฏิบัติงานในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ จึงได้จัดตั้ง DMERT ขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยมี
สมาชิกทั้งหมด 12 คน และให้เข้าฝึกอบรมกับทาง สพฉ อีกจำานวน 3 ครั้ง ครั้งแรกที่ สนามบินดอนเมือง 
ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2556 ที่วนพุทธอุทยานนำ้าตกเขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี และครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2556 ที่ 
ค่ายพระราม 6 จังหวัดเพชรบุรี
 นอกจากนี ้ยงัได้ส่งแพทย์และผูช่้วยพยาบาลจำานวน 2 คน เข้าร่วมเป็นสมาชกิ Thailand medical 
response team เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ณ ประเทศเนปาล อีกด้วย
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ความเป็นมา 
 ปัจจุบันสาธารณภัยมีแนวโน้มที่จะเกิดมากขึ้น ทั้งความถี่ในการเกิดและความรุนแรง  ซึ่งนำามา
ซึง่ความสญูเสยีทัง้ชวีติและทรพัย์สนิแก่มวลมนุษยชาตอิย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นภยัธรรมชาตหิรือจาก
นำ้ามือมนุษย์ โดยก่อให้เกิดผลกระทบสำาคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
คมนาคมขนส่ง และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้สาธารณภัยยังเป็นสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้ระบบสาธารณูปโภค 
ระบบการรักษาพยาบาลได้รับความเสียหายจนส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคต่างๆ ทั้งโรคประจำาถิ่น
และโรคอุบัติใหม่ หรือเกิดจากเชื้อโรคที่เคยระบาดในอดีตและสงบไปหลายปีแล้ว แต่กลับมาระบาด
ใหม่ได้(1)    

กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนน�้ำ สุขำภิบำลและกำรส่งเสริมสุขอนำมัย
ในเหตุกำรณ์ภัยพิบัติส�ำหรับพยำบำลสภำกำชำดไทย

Water, Sanitation and Hygiene Promotion 
for the Thai Red Cross Nurse

นางสาวแน่งน้อย จุไธสง 
ผู้ชำานาญการพิเศษ พยาบาล 7

สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
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 จากรายงานขององค์การอนามัยโลกในปี 2560 พบว่า โรคท้องร่วงเป็นหน่ึงในโรคทีพ่บบ่อยท่ีสุด
ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในประเทศที่กำาลังพัฒนา ซึ่งพบว่ามีเด็กอายุตำ่ากว่า 5 ปี เสียชีวิตราว 
525,000 คนในแต่ละปี และยังพบว่า การมีนำา้ทีส่ะอาด การสขุาภบิาลทีเ่หมาะสม รวมไปถงึการมสีขุอนามยั
ที่ดีจะช่วยป้องกันโรคท้องเสียได้อย่างมีนัยสำาคัญ(2) 
 “พยาบาล” เป็นบคุลากรทางการแพทย์ทีม่บีทบาทสำาคญัอย่างมากในการดแูลผูป้ระสบสาธารณภยั 
โดยมีบทบาทหน้าที่การทำางานและสามารถปฏิบัติงานได้หลายรูปแบบ ดังนั้นพยาบาลควรมีความ
สามารถในการจัดการสาธารณภัยเพ่ือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 
ทั้งในระยะก่อนเกิด ขณะเกิดและหลังเกิดสาธารณภัย เพื่อป้องกันและ/หรือ ลดความสูญเสียที่จะเกิด
กับชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ประสบสาธารณภัยและญาติ(3) 
ทั้งนี้บทบาทสำาคัญที่สุดที่มีค่าใช้จ่ายน้อยและได้ผลเป็นที่น่าพอใจ คือ บทบาทของการให้ความรู้ในการ
ปฏิบัติตนอย่างถูกสุขอนามัยแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย 

การให้ความช่วยเหลือด้านน�้า สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัยตามโครงการสเฟียร์
การให้ความช่วยเหลือตามโครงการสเฟียร์ (SPHERE Project)
 พยาบาลสภากาชาดไทย สามารถปฏิบัติงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในการให้ความช่วย
เหลือทั้งด้านการแพทย์ และบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนจากสาธารณภัยร่วมกับ
กลุม่กระบวนการกาชาด (Red Cross Movement)  ดงันัน้เพ่ือให้การปฏบิตังิานมคีวามเป็นมาตรฐานสากล 
มีแนวทางในการปฏิบัติไปในทางเดียวกันผู้เขียนจึงได้นำาหลักการของสเฟียร์มาใช้สำาหรับเป็นมาตรฐาน
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 สเฟียร์โปรเจ็ค (SPHERE Project)(4) เป็นการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในระยะตอบ
สนองต่อสาธารณภัยโดยยึดหลักปรัชญา 2 ข้อ คือ 

1. ผูป้ระสบภยัพบิตัมิสิีทธใินการมีชวีติอยูด้่วยความมศีกัดิศ์ร ีและมสีทิธใินการได้รบัความช่วยเหลอื
2. เป็นการกล่าวถึงขั้นตอนในการช่วยเหลือทั้งหมดที่มีความเป็นไปได้ในการบรรเทาทุกข์ที่เกิด

ขึ้นจากภัยพิบัติและความขัดแย้ง
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 ทั้งน้ีรากฐานสำาคัญของโครงการสเฟียร์มาจากกฎบัตรมนุษยธรรมว่าด้วยหลักการและ
บทบัญญัติของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (International Humanitarian Law) สนธิสัญญา
หลักด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (Core international human rights treaties) อนุสัญญาว่าด้วย
สถานภาพผูล้ีภั้ย (Convention Relating to the Status of Refugees) และหลกัปฏบิติัของกลุม่องค์กรอสิระ
ด้านมนษุยธรรม (Humanitarian NGOs) และสหพนัธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงระหว่างประเทศ 
(International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies : IFRC) ในการบรรเทาทุกข์      
ผูป้ระสบภยั โดยการวางกรอบกฎบตัรมนษุยธรรมและกำาหนดมาตรฐานข้ันตำา่สำาหรบัการให้ความช่วยเหลอื
ในเหตุการณ์ภัยพิบัติ 5 เรื่อง ได้แก่ 
 1. มาตรฐานกลางในการให้ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน
 2. มาตรฐานขั้นตำ่าเรื่องนำ้า สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย
 3. มาตรฐานขั้นตำ่าเรื่องความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการ และการช่วยเหลือด้านอาหาร
 4. มาตรฐานขั้นตำ่าเรื่องที่พักพิง ที่อยู่อาศัยและเครื่องอุปโภคบริโภค
 5. มาตรฐานขั้นตำ่าเรื่องการบริการด้านสุขภาพ
 สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ได้กำาหนดระเบียบปฏิบัติสำาหรับการให้ความ
ช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยตามกรอบกฎบัตรมนุษยธรรมและกำาหนดมาตรฐานขั้นตำ่า
เมื่อเกิดเหตุการณ์สาธารณภัยไว้ ตามแผนผังที่ 1

แผนผังที่ 1 ผังสรุปการติดต่อและการประสานงาน

ทีม่า :   คูมื่อปฏบิตังิานด้านนำา้ สขุาภบิาล และการส่งเสรมิสุขอนามัยในสถานการณ์ภัยพบิตัสิำาหรบัพยาบาลและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องของสภากาชาดไทย, 2555(5) บทบาทของพยาบาลในการจัดการสาธารณภัย
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 พยาบาลทีป่ฏบิตังิานในสถานการณ์สาธารณภยัมคีวามสำาคญัอย่างย่ิงในการให้ความช่วยเหลอื
ผู้ประสบสาธารณภัยในระยะปฐมภูมิทั้งด้านสุขภาพและการส่งเสริมสุขอนามัย เนื่องจากเป็นบุคลากร
ทีป่ฏบิตังิานอย่างใกล้ชดิกับประชาชนหรอืผูป้ระสบสาธารณภยัมากทีส่ดุ นอกจากนี ้วรรณเพญ็ อนิทร์แก้ว(6) 
ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการพยาบาลในสถานการณ์ภัยพิบัติ หรือการพยาบาลสาธารณภัย มีลักษณะ
เฉพาะทีแ่ตกต่างจากพยาบาลในหอผูป่้วย เนือ่งจากเป็นการให้บรกิารพยาบาลแก่คนหมูม่ากพร้อมๆ กนั 
โดยใช้วิธีการจำาแนกผู้บาดเจ็บ การให้การพยาบาลฉุกเฉิน และการทำางานร่วมกันของทีมสุขภาพ ทั้งนี้ 
ผูป้ฏบิตักิารพยาบาลจะต้องมคีวามรู ้ความสามารถ ความฉับไว มคีวามตืน่ตวัตลอดเวลา มทีกัษะในการ
ตัดสินใจที่ดี สามารถประเมินปัญหาได้ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งมีทักษะ
เป็นผู้ประสานงานที่ดี และสามารถปฏิบัติงานได้ดีทั้งในระยะเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย ระยะฉุกเฉิน
ขณะเกิดภัย และระยะหลังเกิดภัย ซึ่งสำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้กำาหนดขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานสำาหรับพยาบาลไว้ดังนี้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย (Disaster Preparedness)
 1. การเตรียมพร้อมด้านบุคลากร

1.1 จดัเจ้าหน้าทีพ่ยาบาล และเจ้าหน้าที ่ทีเ่ก่ียวข้องเข้ารับการอบรมการใช้คูม่อืปฏบิตังิาน 
 ด้านนำ้าสุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย
1.2 จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมการตอบสนองต่อภัย 
 พบิตัริะดบัภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ในด้านนำา้และสุขาภบิาล (Regional Disaster 
 Response Team Southeast Asia for Water and Sanitation)
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1.3 จดัเจ้าหน้าที ่ทีผ่่านการอบรมการใช้คูม่อืปฏบิตังิานด้านนำา้ สุขาภบิาล และการส่งเสริม
 สขุอนามยัและหรอื การอบรมการตอบสนองต่อภยัพบิตัริะดับภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก
 เฉยีงใต้ในด้านนำา้และสขุาภบิาล (Regional Disaster Response Team Southeast Asia  
 for Water and Sanitation) จำานวน 1 ทีม เพื่อประเมินและให้ความรู้เกี่ยวกับนำ้า
 สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย ซึ่งประกอบด้วย
 1.3.1 พยาบาลหัวหน้าทีม  จำานวน 1 คน
 1.3.2 พยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาล จำานวน 1 คน
 1.3.3 พนักงานขับรถ   จำานวน 1 คน
1.4 จัดเจ้าหน้าที่ตามข้อ 1.3 ปฏิบัติงานใน 2 ระยะ คือ

1.4.1 ระยะที่ 1 ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 3 วัน (การประเมินความต้องการด้านนำ้า 
สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัยเบื้องต้น)โดยการประเมินสถานการณ์
ความต้องการ และความเสียหาย ตลอดจนรวบรวมข้อมูล เพื่อรายงานผู้บริหาร
เพื่อประกอบการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือด้านนำ้าสุขาภิบาล และการส่ง
เสริมสุขอนามัย

1.4.2 ระยะที่ 2 ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 5 วัน (ปฏิบัติงานภายหลังการประเมินระยะ
ที่ 1) ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำาเป็น นำ้าสะอาด     
ชุดยาสามัญประจำาบ้าน ชุดสุขอนามัยพื้นฐาน รวมไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพ โรคที่เกิดจากสาธารณภัย  การประเมินสุขภาพ  การดูแลสุขภาพส่วน
บุคคล ครอบครัว ชุมชน ร่วมกับการส่งเสริมด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และ
การปรับพฤติกรรมด้านสุขอนามัยที่ถูกสุขลักษณะด้วยการจัดทำาคู่มือการปฏิบัติ
ตนตามหลักสุขอนามัยในเหตุการณ์สาธารณภัยสำาหรับผู้ประสบภัย การจัดทำา
แผ่นพับให้ความรู้ การทำาโปสเตอร์รณรงค์เพื่อสุขอนามัย และการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น เป็นต้น

 2. การเตรียมพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์
2.1 จดัเตรยีมกระเป๋ายา ยา และเวชภณัฑ์อย่างละ 1 ใบสำาหรับการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น
2.2 เตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องได้แก่ แบบประเมินด้านนำ้า สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุข

อนามยัเบือ้งต้น และคูม่อืปฏบิตังิานด้านนำา้ สขุาภบิาล และการส่งเสรมิสขุอนามยั เป็นต้น
2.3 แผนที่ประเทศไทย หรืออุปกรณ์ติดตามผ่านดาวเทียม GPS เพื่อนำาทางเข้าสู่พื้นที่

ประสบภยั
2.4 จัดรถขับเคลื่อน 4 ล้อ (Four Wheel Drive) ที่มีเครื่องหมายตรากาชาดเพื่อปฏิบัติงาน

ในพืน้ที่
2.5 วิทยุสื่อสารสารระบบ High Frequency หรือระบบ Very High Frequency พร้อมสาย

อากาศแบบพบัฐานได้ แบตเตอร่ี และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำานวน 2 ชดุ
2.6 โทรศพัท์มอืถอื หรอื Smart Phone พร้อมแท่นชาร์จแบตเตอร่ี จำานวน 1 ชดุ (สามารถ

ส่งข้อความอเีลก็ทรอนกิส์ และข้อความรูปภาพ)
2.7 หน่วยงานในจงัหวัด
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2.8 กล้องถ่ายรปูพร้อมแท่นชาร์จและอุปกรณ์ต่อพ่วง 1 ชดุ  
2.9 ไฟฉายแบบหลอดฮาโลเจน พร้อมถ่าน 1 ชดุ 
2.10 รองเท้าบูท๊แบบยาวและเส้ือชชูพีอย่างละ 1 ชดุ
2.11 ยาและเวชภณัฑ์ทีจ่ำาเป็น เช่น ยาทากันยุง แอลกอฮอล์เจล ถุงมอื Disposable เป็นต้น
2.12 เงนิรองจ่ายอย่างน้อย 5,000 บาท (หรอืข้ึนกับระดับความรุนแรงของสาธารณภยั)

 3. การประสานงาน
3.1 ประสานงานกบันายกเหล่ากาชาดจงัหวัด ผูว่้าราชการจังหวดั และหน่วยงานส่วนปกครอง

จังหวัดในการวางแผนการให้ความช่วยเหลือ
3.2 ประสานงานกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมสถานที่ ชุมชน 

และวัสดุอุปกรณ์

การตอบสนองขณะเกิดภัย (Disaster Response)
 1. ประชมุ War Room ร่วมกบัหน่วยต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยเคลือ่นทีเ่รว็ และหน่วยรถผลตินำา้ด่ืม
 2. กำาหนดสถานที่ปฏิบัติงานโดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้

2.1 ฝ่ายบรรเทาทกุข์ผูป้ระสบภยัปฏบิตังิานในพืน้ที ่20 จงัหวดัภาคกลาง ได้แก่ กรงุเทพมหานคร 
 ชัยนาท นครนายก นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง 

อุทัยธานี นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบูรณ์ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง 
และจังหวัดสมุทรสาคร

2.2 ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาดปฏิบัติงานในพื้นที่ 57 จังหวัด 
2.3 เป็นพื้นที่ที่จังหวัดประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติอุทกภัย ภัยแล้ง หรือแม้แต่ภัยจากการ

สู้รบที่เป็นเหตุให้มีผู้อพยพอยู่รวมกันภายในสถานพักพิง หรือศูนย์พักพิง
2.4 เป็นสถานที่ที่สามารถเก็บชุดสุขอนามัย รายการสิ่งของด้านสุขอนามัย และของขวัญ

ของรางวัลได้อย่างปลอดภัย
2.5 เป็นจังหวัดที่มีความต้องการความช่วยเหลือด้านนำ้า สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุข

อนามัย
 3. การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม

3.1 เป็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย
3.2 ไม่จำากดัเพศ และวยั แต่ควรเป็นกลุม่ท่ีมคีวามเปราะบาง ได้แก่ เดก็ ผูพ้กิาร ผูด้้อยโอกาส 

หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร เป็นต้น
3.3 จัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นแกนนำาการถ่ายทอด

ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในชุมชนในเหตุการณ์สาธารณภัย
 4. ประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด และ/หรือ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดในพื้นที่ประสบภัย

5. ประสานขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ประสบภัย เช่น องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (แผนผังที่ 2)
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แผนผังที่ 2  ผังขั้นตอนประสานการปฏิบัติงานด้านน�้า สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย

ที่มา : คู่มือปฏิบัติงานด้านนำ้า สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัยในสถานการณ์ภัยพิบัติ 
   สำาหรับพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสภากาชาดไทย. 2555(5) 

ผู้อำานวยการสำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ
(War room)

 คำาสั่งปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานด้านนำ้า สุขาภิบาล 
และการส่งเสริมสุขอนามัย (WATSAN)

ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด/นายกเหล่ากาชาดจังหวัด

ไม่ตอบรับตอบรับการช่วยเหลือ

ประสานงานกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ 
ได้แก่ อำาเภอ โรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำาบล สาธารณสุขอำาเภอ

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพสต.) เป็นต้น

ทำาหนังสือขออนุมัติเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานในพื้นที่

ปฏิบัติงานประเมิน ให้ความรู้ และความช่วยเหลือด้านนำ้า 
สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย

เขียนรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

รายงานผล
การปฏิบัติงาน
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6. การปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเน้นกระบวนการพยาบาล 5 ด้าน และ
ทฤษฎีการพยาบาลเป็นเครื่องมือหรือวิธีการให้การพยาบาลอย่างเป็นระบบโดยยึดปัญหา
ของประชาชนหรือผู้ประสบภัยเป็นศูนย์กลาง ควบคู่ไปกับการใช้กฎบัตรมนุษยธรรมและ
กำาหนดมาตรฐานขัน้ตำา่ของโครงการสเฟียร์ในด้านนำา้ สขุาภบิาล และการส่งเสรมิสขุอนามยั
แก่ผู้ประสบภัย ดังนี้

กระบวนการพยาบาลในการให้ความช่วยเหลือด้านน�้า สุขาภิบาล 
และการส่งเสริมสุขอนามัย(7) 
 ในการปฏิบตังิานให้ความช่วยเหลือด้านนำา้ สขุาภบิาล และการส่งเสรมิสขุอนามยัตามโครงการสเฟียร์ 
สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ได้ปรับใช้กระบวนการพยาบาลในการดำาเนินการ ดังนี้

1. การประเมนิภาวะสขุภาพ (Assessment) เป็นการเกบ็รวบรวมข้อมูลเกีย่วกบัภาวะสุขภาพของ
 ประชาชนหรือผู้ประสบภัย ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ การสำารวจพื้นที่ประสบภัย และการขอ

ข้อมลูการรายงานจากส่วนราชการทีเ่ก่ียวข้องเพือ่ให้ได้ข้อมลูครอบคลมุความต้องการด้านนำา้ 
สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัยตามโครงการสเฟียร์ โดยใช้แบบฟอร์มการประเมิน
ด้านนำ้า สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัยเบื้องต้น ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะ
ทำาให้ทราบถึงปัญหาด้านสุขภาพที่สำาคัญ ความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความเจ็บป่วยด้วยโรคที่
เกิดจากภัยพิบัติ ความต้องการด้านสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อม ทัศนคติ แนวคิด 
การดำาเนินชีวิต การปฏิบัติตน ตลอดจนโครงสร้างและสัมพันธภาพทางสังคมของชุมชน 
หรือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยคำานึงถึงความมีศักดิ์ศรีของประชาชนหรือ 
ผู้ประสบภัย 

2. การกำาหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล (Diagnosis) เป็นการนำาข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
สภาพทัว่ไป และการนำาข้อมลูจากแบบฟอร์มการประเมนิด้านนำา้ สขุาภบิาล และการส่งเสรมิสขุ

 อนามัยในด้านต่างๆ ตามโครงการสเฟียร์ มาวิเคราะห์ข้อมูลหาปัญหาด้านสุขภาพอนามัย 
และสิง่แวดล้อมของผูป้ระสบภยัโดยจดัลำาดบัความสำาคญัตามความต้องการของ ผูป้ระสบภยั
และให้ผู้ประสบภัยมีส่วนร่วมในการกำาหนดปัญหาและความต้องการ ท้ังนี้อาจเป็นปัญหา
สุขภาพที่เกิดขึ้นแล้ว หรือมีภาวะเสี่ยง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นได้ ด้วยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
การพยาบาล 

3. การวางแผนปฏบิตักิารพยาบาล (Planning) เป็นการนำาข้อมลูทีไ่ด้จากการประเมินสภาพของ
ชุมชนหรือผู้ประสบภัย และการวินิจฉัยปัญหามากำาหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ
ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยคำานึงถึงความแตกต่างของบุคคล ทรัพยากรที่มีอยู่
ในชุมชน แนวคิด และค่านิยม ตลอดจนความต้องการของชุมชนมาเป็นส่วนประกอบใน
การตัดสินใจวางแผนการให้ความช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้จะต้องให้ชุมชน หรือผู้ประสบภัย
มส่ีวนร่วมในการวางแผนการให้ความช่วยเหลอืจงึจะทำาให้แผนเกดิความสำาเรจ็ และผูป้ระสบภยั
ตระหนักถึงความสำาคัญของการให้ความช่วยเหลือ

4. การปฏิบัติการพยาบาล (Implementing) เป็นการนำาแผนการพยาบาลไปสู่การปฏิบัติโดยใช้
ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของประชาชนหรือผู้ประสบภัย
แต่ละราย ซึง่ในคูม่อืปฏบิตังิานน้ีจะกล่าวเน้นไปทีก่ารให้ความช่วยเหลือตามหลักการสเฟียร์
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ด้านนำ้า สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย 7 ด้าน ควบคู่ไปกับกระบวนการพยาบาล
และทฤษฎีการพยาบาล

5. การประเมินผล (Evaluating) เป็นการประเมินกิจกรรม และการให้ความช่วยเหลือกับ
ประชาชนหรือผู้ประสบภัย ว่าภายหลังการให้ดำาเนินการในเรื่องต่างๆ แล้วประชาชนหรือ 
ผู้ประสบภัยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไร หรือมีความต้องการด้านใดบ้างที่ยังไม่ได้
รับการตอบสนอง หรือมีความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพเรื่องใดบ้างที่ยังเป็นปัญหาควรได้รับ
การแก้ไข เพือ่นำาไปปรบัปรงุแก้ไขแผนการให้ความช่วยเหลอืด้านสขุภาพอนามยัให้เหมาะสม
กับสภาพปัญหาของประชาชนหรือผู้ประสบภัยต่อไป

6. ออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยต่างๆ ได้แก่ หน่วยรถผลิตนำ้า หน่วยครัวเคลื่อนที่ และหน่วย
บริการทางการแพทย์ เป็นต้น เพื่อให้ความรู้ด้านนำ้า สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย
ในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณภัย ตามโครงการสเฟียร์ ด้านนำ้า สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุข
อนามัย 7 ด้าน ตามแผนผังที่ 3

แผนผังที่ 3 ผังมาตรฐานขั้นต�่าในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านน�้า สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย

นำ้า สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย

การจัดการ
ขยะ

การระบายนำ้าการกำาจัด
สิ่งขับถ่าย

นำ้าWASH การควบคุม
พาหะนำาโรค

การส่งเสริม
สุขอนามัย

มาตรฐานที่ 1
งานระบายนำ้า

มาตรฐานที่ 1
การเก็บและการ

กำาจัดขยะ

มาตรฐานที ่1
การป้องกนัส่วน

บคุคลและ
ครอบครวั

มาตรฐานที่ 1
สภาพ

แวดล้อม
ปราศจาก
สิ่งขับถ่าย
ของมนุษย์

มาตรฐานที่ 1
ปริมาณนำ้า

และการเข้าถึง

มาตรฐานที่ 1
การออกแบบ

และการนำาแผน
ส่งเสริมสุขภาพ

ไปปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 1
การออกแบบ

โครงการ 
WASH และ 
การนำาแผน
ไปปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 2
คุณภาพนำ้า

มาตรฐานที่ 3
อุปกรณ์และ
สิ่งอำานวย

ความสะดวก
ในการใช้นำ้า

มาตรฐานที่ 3 
การควบคุม

ความปลอดภัย
จากการใช้
สารเคมี

มาตรฐานที่ 2
การระบุและ
การใช้รายการ

หรือวัสดุ
อุปกรณ์ด้าน
สุขอนามัย

มาตรฐานที่ 2
สิ่งอำานวย

ความสะดวก
ด้านสุขามีความ
เหมาะสมและ

เพียงพอ

มาตรฐานที่ 2
มาตรการ
ป้องกัน

ทางกายภาพ 
สิ่งแวดล้อม 
และสารเคมี
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จากแผนผังที่ 3 สามารถอธิบายถึงมาตรฐานขั้นตำ่าในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ดังนี้คือ
6.1 ด้านโครงการ Water Supply, Sanitation and Hygiene Promotion (WASH) มีมาตรฐาน

ในการปฏิบัติคือ การจัดทำาโครงการ/แผนงาน ตลอดจนการนำาแผนงานไปปฏิบัติใน
ด้านนำ้าสุขาภิบาล และการปรับปรุงสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น

6.2 ด้านการส่งเสริมสุขอนามัย (Hygiene Promotion) มีมาตรฐานในการปฏิบัติ ได้แก่
6.2.1 การนำาแผนการส่งเสริมสุขอนามัยไปปฏิบัติ 
6.2.2 การระบุ และการใช้ประโยชน์จากรายการส่ิงของเคร่ืองใช้ด้านสุขอนามัย

ตามตารางด้านล่าง

รายการด้านสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน

ภาชนะบรรจุนำ้าสำาหรับเคลื่อนย้ายที่มีความจุขนาด 10-20 ลิตร 1 ภาชนะ / 1 ครัวเรือน

ภาชนะเก็บกักนำ้าที่มีความจุขนาด 10-20 ลิตร 1 ภาชนะ / 1 ครัวเรือน

สบู่สำาหรับใช้ในห้องนำ้า จำานวน 250 กรัม 1 ก้อน / 1 คน / 1 เดือน

สบู่สำาหรับใช้ซักผ้า จำานวน 200 กรัม 1 ก้อน / 1 คน / 1 เดือน

วัสดุอื่นที่สามารถใช้ได้เมื่อมีประจำาเดือน เช่น ผ้าฝ้ายที่ซักแล้ว
สามารถนำากลับมาใช้ได้

1 ชิ้น / 1 คน
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6.3 ด้านนำ้า (Water Supply) มีมาตรฐานในการปฏิบัติ ได้แก่
6.3.1 ปรมิาณนำา้ และการเข้าถงึ เช่น การเลือกแหล่งนำา้ ต้องเป็นสถานทีท่ีมี่นำา้เพยีงพอ

ไม่ห่างไกลจากทีพ่กัของผูป้ระสบภยั อน่ึงจดุจ่ายนำา้ทีใ่กล้ทีสุ่ดต้องห่างจากทีพ่กั
อาศัยไม่เกิน 500 เมตร

ตารางแจกแจงความต้องการน�้าเพื่อความอยู่รอดขั้นพื้นฐาน

6.3.2 คณุภาพนำา้ เช่น การป้องกัน หรือลดความเส่ียงของการเกิดการระบาดโรค
อจุจาระร่วงจะต้องให้นำา้ตามท่อประปามจีำานวนคลอรีนตกค้าง 0.5 มลิลิกรัม/
ลติรและความขุน่ของนำา้ต้องมค่ีาตำา่กว่า 5 NTU (Nephelolometric turbidity 
units) และกรณทีีม่กีารระบาดของโรคอุจจาระร่วงอยู่แล้วให้มจีำานวนคลอรีน
ตกค้าง 1.0 มลิลกิรัม/ลิตร ในขณะเดียวกันต้องไม่มเีชือ้จลุชพีจากอุจจาระต่อ 
100 ซซี ีของนำา้ในจุดแจกจ่าย เป็นต้น

6.3.3 การอำานวยความสะดวกด้านนำา้ เช่น การอำานวยความสะดวกในการเก็บนำา้ การ
อำานวยความสะดวกแก่กลุ่มทีไ่ด้รับผลกระทบ ทัง้น้ีในแต่ละครัวเรือนควรมถัีง
เกบ็นำา้ทีส่ะอาดอย่างน้อยทีสุ่ด จำานวน 2 ถัง (10-20ลิตร/ถัง) จัดให้มอ่ีางซกัล้าง
อย่างน้อย จำานวน 1 แห่ง/ประชากร 100 คน และมพีืน้ทีซ่กัล้างหรืออาบนำา้ส่วน
ตวัสำาหรบัสตร ีเป็นต้น

6.4 ด้านการกำาจัดสิ่งขับถ่าย (Excreta Disposal) มีมาตรฐานในปฏิบัติ ได้แก่
6.4.1สภาพแวดล้อมปราศจากส่ิงขับถ่ายของมนุษย์ เช่น มมีาตรการในการดำาเนินการ

เกีย่วกบัการกำาจดัสิง่ขับถ่ายอย่างทนัที สถานทีต่ัง้ของห้องสุขาต้องมรีะยะห่าง
อย่างน้อยทีส่ดุ 30 เมตรจากแหล่งนำา้บนพืน้ดินและมคีวามลึกอย่างน้อยทีสุ่ด 
1.5 เมตร

ความต้องการนำ้าเพื่อการอยู่รอด : 
(นำ้าสำาหรับบริโภค และประกอบอาหาร)

2.5-3 ลิตร/วัน ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ 
และสรีรภาพส่วนบุคคล

สุขอนามัยพื้นฐาน 2-6 ลิตร/วัน ขึ้นกับสภาพสังคม และวัฒนธรรม

ความต้องการพื้นฐาน
ในการประกอบอาหาร

3-6 ลิตร/วัน ขึ้นกับชนิดของอาหาร สังคมและ
บรรทัดฐานทางวัฒนธรรม

รวมความต้องการนำ้าขั้นพื้นฐาน 7.5-15 ลิตร/วัน

250 คน / 1 ท่อนำ้าก๊อก คำานวณจากอัตราการไหลของนำ้า 7.5 ลิตร/นาที

500 คน / 1 เครื่องปั๊มนำ้าด้วยมือ คำานวณจากอัตราการไหลของนำ้า 17 ลิตร/นาที

400 คน / 1 บ่อนำ้า คำานวณจากอัตราการไหลของนำ้า 12.5 ลิตร/นาที
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ลำาดับ ชนิดของการกำาจัดสิ่งขับถ่าย
ที่ปลอดภัย (ส้วม)

ข้อสังเกตการใช้งาน

1 พื้นที่ที่กำาหนดให้เป็นเขตสำาหรับ
การขับถ่าย (มีผ้าปิดคลุม/บังไว้)

ระยะแรก : ใช้ใน 2-3 วันแรกเมื่อมีผู้ประสบ
สาธารณภัยขนาดใหญ่เป็นจำานวนมากและต้องการ
สิ่งอำานวยความสะดวกอย่างเร่งด่วน

2 ส้วมแบบคูระบายนำ้า ระยะแรก : ใช้ในระยะเวลา 2 เดือน

3 ส้วมหลุมแบบธรรมดา ใช้เม่ือมกีารวางแผนไว้ตัง้แต่ระยะเริม่จนถงึระยะยาว

4 ส้วมท่ีมกีารปรับปรงุช่องระบายอากาศ 
(Ventilation Improved Pit)

ใช้ในการตอบสนองระยะกลางจนถึงระยะยาว

5 สุขาภิบาลเชิงนิเวศวิทยา (Ecosan) ใช้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ระยะกลาง ไปจนถึงระยะยาว

6 ถังบำาบัดนำ้าเสีย ใช้ในระยะกลางไปจนถึงระยะยาวของการเกิดภัย

6.4.2 สิง่อำานวยความสะดวกในด้านสุขามคีวามเหมาะสมและทัว่ถึง เช่น จดัให้มห้ีอง
สขุา 1 ห้อง/ประชากร 20 คน (ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 50 คน) มห้ีองสุขาแยกตาม
ครวัเรอืน หรอืแยกตามเพศ เป็นต้น

6.5 การควบคุมพาหะนำาโรค (Vector Control) มาตรฐานในการปฏิบัติ ได้แก่
6.5.1 การป้องกนัส่วนบุคคลและครอบครัว เช่น ส่งเสริมสุขอนามยัให้ประชาชนทีม่ี

ความเสี่ยงต่อโรคที่เกิดจากพาหะนำาโรคเข้าใจการแพร่กระจายและการป้องกัน
จัดให้ประชาชนมีที่พักพิงที่ไม่เป็นแหล่งอาศัยหรือแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำา
โรคและมมีาตรการควบคมุพาหะนำาโรคอย่างเหมาะสม เป็นต้น

6.5.2 มาตรการในการป้องกันทางกายภาพ สภาวะแวดล้อม และสารเคมี เช่น มีการ
กำาจัดแหล่งวางไข่ หรือรังของพาหะนำาโรค มีการควบคุมแมลงวันรบกวนเพื่อ
ป้องกันการระบาดของโรคอุจจาระร่วง  เป็นต้น

6.5.3 การควบคุมสารเคมีให้อยู่ในระดับปลอดภัย เช่นฝึกอบรมให้บุคลากร หรือ
ประชากร ได้รับการป้องกันที่ปลอดภัย ได้แก่ การใส่ชุดป้องกัน การใช้อุปกรณ์
ที่เหมาะสม เป็นต้น

ตารางแสดงทางเลือกอื่นๆ ส�าหรับการก�าจัดสิ่งขับถ่ายที่ปลอดภัย (ส้วม)
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6.6 การจัดการขยะมูลฝอย (Solid Waste Management) มีมาตรฐานในการปฏิบัติ ได้แก่  
การเก็บ และการกำาจัดขยะ เช่น จัดให้ประชาชนหรือผู้ประสบภัยมีส่วนร่วมในการจัด
ทำาแผน หรือโครงการในการกำาจัดขยะ และกำาจัดขยะจากครัวเรือนทุกวันโดยการนำา
ไปเผาหรือฝังไว้ในสถานที่ที่จัดไว้ เป็นต้น

6.7 การระบายนำา้ (Drainage) เช่น บริเวณรอบทีพ่กัอาศัยและจดุแจกนำา้ต้องไม่มนีำา้เสียขังอยู่ 
และมีการระบายนำ้าจากพายุฝน บริเวณที่พักพิง ถนน มีการวางแผนก่อสร้างและดูแล
รกัษาจดุระบายนำา้อย่างด ี รวมถึงการระบายนำา้จากสถานซกัล้างและโดยนำา้ทีผ่่านการ
ระบายต้องไม่ก่อให้เกิดมลพษิต่อนำา้ผวิดนิ และแหล่งนำา้ใต้ดินหรอืทำาให้เกดิการกัดเซาะ 
เป็นต้น

7. สรุปรายงานการปฏิบัติงาน

การฟื้นฟูหลังเกิดภัย แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่
ระยะสั้น

1. รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กิดข้ึน รวมทัง้การให้ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระสบ
สาธารณภัย

2. จัดทำารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ 

จากผู้ร่วมปฏิบัติงานเพื่อนำาไปปรับใช้ และปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติงานในครั้งต่อไปให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

4. ร่วมอบรม/สัมมนาสรุปบทเรียนที่ได้จากการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะยาว
1. จดัทำาแผนงานหรอืโครงการฟ้ืนฟรูะยะยาวเพือ่ให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัอย่างต่อเน่ือง 

ได้แก่
1.1 การให้ความรู้และข้อปฏิบัติตนแก่ผู้ประสบสาธารณภัย หรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

จากการเกิดภัย
1.2 จดัทำาคูมื่อการให้ความรูแ้ละข้อปฏบัิตตินด้านนำา้ สขุาภบิาล และการส่งเสริมสขุอนามัย 

เพือ่เผยแพร่ในชมุชน เช่น คูม่อืการปฏบิตัตินอย่างถกูสขุลกัษณะสำาหรบัประชาชนทัว่ไป
2. การจัดทำาโครงการการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการสุขาภิบาลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้

ถูกหลักอนามัย (Participatory Hygiene and Sanitation Transformation : PHAST) ได้แก่ 
การระบปัุญหาการวเิคราะห์ปัญหา การวางแผนเพือ่แก้ไขปัญหา การคดัเลอืกวธีิการแก้ปัญหา 
การวางแผนเพ่ือปรบัปรุงระบบสขุาภบิาลและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม การวางแผนเพือ่ตดิตาม
และประเมินผล การประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม  
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บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรในทีม (Job description)
 การปฏิบัติงานด้านนำ้า สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัยในสถานการณ์ภัยพิบัติ จะมีการ
แบ่งระยะเป็นการปฏิบัติงาน 2 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 ระยะประเมิน (ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 3 วัน) หลังได้รับคำาสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ลงพื้นที่

ปฏิบัติงานประเมินพื้นที่ประสบภัยตามแบบฟอร์มประเมินความต้องการด้านนำ้า สุขาภิบาล 
และการส่งเสริม สุขอนามัยเบื้องต้นโดยการประเมินสถานการณ์ความต้องการความเสีย
หาย ตลอดจนรวบรวมข้อมูล เพื่อรายงานผู้บริหารเพื่อประกอบการพิจารณาในการให้ความ
ช่วยเหลือด้านนำ้า สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย 

ระยะที่ 2 ระยะปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ (ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 5 วัน) เป็นการปฏิบัติงานภาย
หลังการประเมินในระยะที่ 1 ตามหลักการของสเฟียร์ โดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่
จำาเป็น นำ้าสะอาด ชุดยาสามัญประจำาบ้าน ชุดสุขอนามัยพื้นฐาน รวมไปถึงการให้ความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพ โรคภัยที่เกิดจากภัยพิบัติ การประเมินสุขภาพ การดูแลสุขภาพส่วนบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน ร่วมกับการส่งเสริมด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการปรับพฤติกรรม
ด้านสุขอนามัยที่ถูกสุขลักษณะด้วยการจัดทำาคู ่มือการปฏิบัติตนตามหลักสุขอนามัยใน
สถานการณ์ภัยพิบัติสำาหรับผู้ประสบภัย  การจัดทำาแผ่นพับให้ความรู้ การทำาโปสเตอร์
รณรงค์เพื่อสุขอนามัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น
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บทบาทหน้าที่ในระยะที่ 1 ระยะประเมิน ได้แก่
1. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าทีม Team leader (พยาบาล1) 

1.1 ประสานงานเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานในพื้นที่
1.2 ประเมินความเสียหายและความต้องการด้านนำ้า สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย

ตามแบบฟอร์มการประเมนิความต้องการด้านนำา้ สขุาภบิาล และการส่งเสรมิสขุอนามัย
เบื้องต้น

1.3 ประชุมวางแผนงานร่วมกับสมาชิกทีมทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน
1.4 มอบหมายงานแก่สมาชิกทีม
1.5 สรุปรายงานการประเมินพ้ืนที่เสนอผู้บริหารพร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็น

ประโยชน์
2. บทบาทหน้าที่ของสมาชิกทีม Team member (พยาบาล2 / ผู้ช่วยพยาบาล)

2.1 ร่วมประเมนิความเสยีหายและความต้องการด้านนำา้ สขุาภบิาล และการส่งเสรมิสขุอนามยั
 ตามแบบฟอร์มการประเมินด้านนำ้า สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัยเบื้องต้น
2.2 ตรวจสอบรายการยา และเวชภัณฑ์ พร้อมทั้งเอกสารสื่อการสอน และสิ่งของที่นำาไปใช้

ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้ตลอดเวลา
2.3 การประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัด ส่วนราชการที่

เกี่ยวข้อง สำานักอนามัยสาธารณสุขอำาเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล องค์การ
บริหารส่วนตำาบล และอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ เป็นต้น

2.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีม
3. บทบาทหน้าที่ของพนักงานขับรถ

3.1 เตรียมพร้อมยานพาหนะให้อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย และพร้อมใช้งาน
3.2 ศกึษาเส้นทางการเดนิทางปฏบิตังิานจากแผนที ่และการใช้โปรแกรมนำาทางด้วยเครือ่ง GPS
3.3 ขับรถตามกฎจราจรอย่างเหมาะสม และอยู่ในความควบคุมของหัวหน้าทีมปฏิบัติงาน
3.4 ดูแลเรื่องความปลอดภัย และช่วยอำานวยความสะดวก เช่น อุ้ม ยก เคลื่อนย้ายสิ่งของ 

ระหว่างการปฏิบัติงาน
3.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีม

บทบาทหน้าที่ในระยะที่ 2 ระยะปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ ได้แก่
1. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าทีม Team leader (พยาบาล1) 

1.1 ประสานงานเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานในพื้นที่
1.2 ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำาเป็น นำ้าสะอาด ชุดยาสามัญ

ประจำาบ้าน ชุดสุขอนามัยพื้นฐาน รวมไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ โรคภัยที่เกิด
จากภัยพิบัติ การประเมินสุขภาพ การดูแลสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัว ชุมชน ร่วมกับ
การส่งเสริมในด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการปรับพฤติกรรมในด้านสุขอนามัย
ที่ถูกสุขลักษณะด้วยการจัดทำาคู่มือการปฏิบัติตนตามหลักสุขอนามัยในสถานการณ์ภัย
พิบัติสำาหรับผู้ประสบสาธารณภัย การจัดทำาแผ่นพับให้ความรู้ การทำาโปสเตอร์รณรงค์
เพื่อสุขอนามัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น
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1.3 มอบหมายงานแก่สมาชิกทีม
1.4 ประชุมวางแผนงานร่วมกับสมาชิกทีมทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน
1.5 สรปุรายงานการปฏบิตังิานให้ความช่วยเหลือเพือ่เสนอผู้บริหารตามลำาดับข้ัน พร้อมทัง้

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำาหรับการตัดสินใจให้ความช่วยเหลือ
ในด้านอื่นๆ

2. บทบาทหน้าที่ของสมาชิกทีม Team member (พยาบาล2 / ผู้ช่วยพยาบาล)
2.1 ร่วมปฏบิตังิานให้ความช่วยเหลอืด้วยเครือ่งอปุโภคบรโิภคทีจ่ำาเป็น นำา้สะอาด ชดุยาสามญั

ประจำาบ้าน ชดุสขุอนามยัพืน้ฐาน รวมไปถึงการให้ความรู้เก่ียวกับสุขภาพ โรคภยัที่เกิด
จากภัยพิบัติ การประเมินสุขภาพ การดูแลสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัว ชุมชน ร่วมกับ
การส่งเสริมในด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการปรับพฤติกรรมในด้านสุขอนามัย
ที่ถูกสุขลักษณะ การจัดทำาแผ่นพับให้ความรู้ การทำาโปสเตอร์รณรงค์เพื่อสุขอนามัย 
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น

2.2 จดัรายการสิง่ของทีน่ำาไปมอบแก่ผูป้ระสบภยั ได้แก่ เคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีจำาเป็น ชดุยา
สามัญ ชุดสุขอนามัยพื้นฐาน พร้อมทั้งเอกสารสื่อการสอน และสิ่งของที่นำาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ครบถ้วน

2.3 ร่วมประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัด ส่วนราชการ
จังหวัด สำานักอนามัย สาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำาบล และอาสาสมัคร
สาธารณสุขในพื้นที่ เป็นต้น

2.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีม
3. บทบาทหน้าที่ของพนักงานขับรถ

3.1 ดูแลยานพาหนะให้อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย และพร้อมใช้งาน
3.2 ศกึษาเส้นทางการเดนิทางปฏบิตังิานจากแผนที ่และการใช้โปรแกรมนำาทางด้วยเครือ่ง GPS
3.3 ขับรถตามกฎจราจรอย่างเหมาะสม และอยู่ในความควบคุมของหัวหน้าทีมปฏิบัติงาน
3.4 ร่วมปฏบิตังิานให้ความช่วยเหลอืด้วยเครือ่งอปุโภคบรโิภคทีจ่ำาเป็น นำา้สะอาด ชดุยาสามญั  

ประจำาบ้าน ชุดสุขอนามัยพื้นฐาน รวมไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ โรคภัยที่เกิด       
จากภัยพิบัติ การประเมินสุขภาพ การดูแลสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัว ชุมชน ร่วมกับ       
การส่งเสริมในด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการปรับพฤติกรรมในด้านสุขอนามัย
ที่ถูกสุขลักษณะ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น

3.5 ดูแลเรื่องความปลอดภัย และช่วยอำานวยความสะดวก เช่น อุ้ม ยก เคลื่อนย้ายสิ่งของ 
ระหว่างการปฏิบัติงาน

3.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีม
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กำรบริหำรจัดกำรศูนย์พักพิงช่ัวครำว
Temporary shelter management

กฤวิสรา ธนเพิ่มพร*  อารีรักษ์ บุญมีประเสริฐ**
ผู้ชำานาญการพิเศษ พยาบาล 7*  พยาบาล 6**
สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
 ศูนย์พักพิงช่ัวคราวเป็นหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาเร่ืองที่อยู่อาศัยจากสถานการณ์วิกฤต หรือ
สาธารณภยั จดุท่ีนำามาใช้เป็นศูนย์พกัพงิชัว่คราว มีอยูห่ลายประเภทด้วยกนั ได้แก่ โรงเรยีน โรงพยาบาล 
ศาสนสถาน ป้อมตำารวจ รวมทั้งค่ายทหาร เป็นต้น(1) ในหลายประเทศที่มีการเกิดวิกฤตทางธรรมชาติ
อย่างรุนแรงขึ้นบ่อยครั้ง มีการเตรียมแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน และกำาหนดจุดที่จะนำามาใช้เป็น
ศนูย์พกัพงิชัว่คราวไว้ล่วงหน้า จำาเป็นต้องเล็งเห็นความสำาคญัของการบริหารจดัการศนูย์พกัพงิชัว่คราว 
เน่ืองจากการอาศัยในศูนย์พักพิงช่ัวคราวมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์ของผู้ประสบภัย จึงควรมีการเตรียมพร้อมเพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ตลอดจนการเตรียม
ความพร้อมให้กบัผูป้ระสบภยัหลังจากออกจากศนูย์พกัพิงชัว่คราว ดังน้ันการกำาหนดมาตรฐานการบริหาร
จดัการศนูย์พกัพงิชัว่คราว จงึเป็นปัจจัยสำาคญัทีจ่ะช่วยให้ผู้ปฏบิตังิานได้นำามาตรฐานไปใช้ปฏบิตัไิด้จรงิ 
ทั้งด้านการติดต่อประสานงานและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยคำานึงถึงสิทธิของผู้ประสบภัย
เป็นหลัก ตลอดจน การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ(2)
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1. ความหมายของศูนย์พักพิงชั่วคราว
 สำานักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวง
มหาดไทย(3) ได้ให้ความหมายศนูย์พกัพงิชัว่คราว คอื สถานทีซ่ึง่ได้จดัเตรียมไว้สำาหรับผู้ประสบภยัทีต้่อง
ย้ายออกจากทีอ่ยูอ่าศยัเดมิ ซึง่ได้รบัผลกระทบจากอุทกภยัหรือสาธารณภยัประเภทอ่ืนๆ จนไม่สามารถ
อาศัยอยู่ได้ มาอาศัยพักพิงชั่วคราวอยู่จนกว่าสถานการณ์ภัยพิบัติจะยุติและมีการอพยพกลับที่ตั้งเดิม
ด้วยความเรียบร้อย
 ศรัณยา อังคณานนท์(4) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(5) กล่าวว่า
ศูนย์พักพิงช่ัวคราว หมายถึง สถานที่ซึ่งได้จัดเตรียมไว้สำาหรับผู้ประสบภัยที่ต้องย้ายออกจากที่อยู่
อาศัยเดิม ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือสาธารณภัยประเภทอื่นๆ จนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้มา
อาศัยพักพิงชั่วคราวอยู่จนกว่าสถานการณ์ภัยพิบัติจะยุติและมีการอพยพกลับที่ตั้งเดิมด้วยความ
เรียบร้อย
 ศนูย์พกัพงิชัว่คราว คอื อาคารสิง่ก่อสร้างเดิมทีถู่กนำามาใช้เป็นทีพ่กัอาศยัชัว่คราวสำาหรับชมุชน
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ(6) การใช้ศูนย์พักพิงเป็นที่
รองรับการอยู่อาศัยชั่วคราวนั้นมีทั้งในบริบทของการพลัดถิ่นภายในประเทศ (IDPs) และการพลัดถิ่น
ข้ามประเทศ หรอืทีเ่รามกัเรยีกว่า ผูล้ีภ้ยั (Refugee) โดยทัว่ไปศนูย์พกัพงิชัว่คราวแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ข้ึนอยู่กับลักษณะการเริ่มเข้าพักพิง หรือการเข้าครอบครองศูนย์ 1) ศูนย์พักพิงชั่วคราวในระบบ คือ 
ศูนย์พักพิงที่หน่วยงานที่มีอำานาจหน้าที่ความผิดชอบ (เช่น ภาครัฐ)ได้จัดหาอาคารแห่งใดแห่งหนึ่งไว้
รองรับผู้ที่จำาเป็นต้องโยกย้ายที่อยู่อาศัย และมีการจัดเตรียมสถานที่ไว้สำาหรับเป็นที่อยู่อาศัยช่ัวคราว 
2) ศูนย์พักพิงชั่วคราวนอกระบบ คือ ศูนย์ที่ผู้อพยพโยกย้ายที่อยู่อาศัยได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นมาด้วยตนเอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือติดต่อประสานงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานภาครัฐ(7)
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 พรพมิล ปานเงนิ และสรุพงษ์ สคุำาหล้า(8) ศกึษาการประยุกต์ใช้ระบบภมูสิารสนเทศเพือ่ประเมนิ
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยอำาเภอบางระกำา และการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชั่วคราวในพื้นที่ตำาบล
ชุมแสงสงคราม อำาเภอบางระกำา จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ศูนย์พักพิงชั่วคราว หมายถึง การมีการ
อพยพผู้ประสบอุทกภัยออกมาอยู่ในศูนย์พักพิงและมีการจัดการบริหารภายในอย่างมีระบบแบบแผน
 สำานักโภชนาการ กรมอนามัย(2) กล่าวว่า ศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาเรื่องที่
อยู่อาศัยจากสถานการณ์วิกฤตหรือสาธารณภัย จุดที่นำามาใช้เป็นศูนย์พักพิงมีอยู่หลายประเภท ได้แก่ 
โรงเรียน โรงพยาบาล ศาสนสถาน ป้อมตำารวจ รวมทั้งค่ายทหาร
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย(9) กล่าวว่า ที่พักพิงชั่วคราว หมายถึง 
สถานที่เพื่อให้ผู้ประสบภัยใช้อยู่อาศัยเมื่อไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยตามปกติได้ อาจเป็นสถานที่ท่ี
สร้างจากวัสดุชั่วคราว เช่น เต็นท์ บ้านจากวัสดุสังเคราะห์ ที่พักอาศัยชั่วคราวชนิดอื่นๆ
 แผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ.2558(10) กล่าวว่า ศนูย์พกัพงิชัว่คราว หมายถึง 
อาคารส่ิงก่อสร้างเดิมที่ถูกนำามาใช้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวสำาหรับชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความขัดแย้งหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
 กล่าวโดยสรุป ศูนย์พักพิงชั่วคราวของสภากาชาดไทย หมายถึง อาคารสิ่งก่อสร้างเดิม หรือ
สร้างข้ึนใหม่ที่ ถูกนำามาใช้เป็นที่พักอาศัยช่ัวคราวสำาหรับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ                
ทางธรรมชาติ หรือภัยพิบัติจากนำ้ามือมนุษย์ 
 การวางแผนตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ควรพิจารณาถึงผลกระทบต่อความปลอดภัยส่วนบุคคลท่ี
จำาเป็น การสร้างความมัน่ใจว่าจะไม่ตกเป็นเป้าหมายในการโจมต ีก่อให้เกดิความเสีย่งด้านความปลอดภัย
ต่อประชาชนโดยรอบ หรือส่งผลให้เกิดความต้องการที่ไม่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ(11)

 การจัดการด้านสุขภาพในศูนย์พักพิงชั่วคราวสำาหรับสภากาชาดไทย คือการจัดเตรียมศูนย์
พักพิงชั่วคราวให้มีการดูแลด้านสุขภาพ และการดูแลด้านสุขาภิบาลที่มีมาตรฐานสากล และเหมาะสม
ตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค
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2. ประเภทของศูนย์พักพิงชั่วคราว
   ศูนย์พักพิงชั่วคราว แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

2.1 ศูนย์พักพิงชั่วคราวในระบบ คือภาครัฐจัดหาอาคารหรือสถานที่ไว้รองรับผู้ที่จำาเป็นต้อง
โยกย้ายที่อยู่อาศัย  เช่น สถานที่พักพิงจากพายุ แผ่นดินไหว

2.2 ศูนย์พักพิงชั่วคราวนอกระบบ คือศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ก่อตั้งขึ้นมาเอง ไม่ได้รับอนุญาต
หรือประสานงานกับภาครัฐ

3. หลักการจัดศูนย์พักพิงชั่วคราว
 สิ่งที่ต้องคำานึงในการเลือกศูนย์พักพิงชั่วคราว ได้แก่ 
 • จำานวนของผู้ประสบภัยที่ต้องโยกย้ายที่อยู่อาศัย
 • กำาหนดกลไกการประสานงาน (ระดับท้องถิ่น)

4. การเลือกพื้นที่ปลอดภัย(1) 
 พืน้ท่ีปลอดภยั หมายถึง ศนูย์อพยพ หรือศนูย์พกัพงิชัว่คราวของชุมชนซึง่ ได้จดัเตรยีมไว้สำาหรบั
ผูป้ระสบภยัทีต้่องอพยพย้ายออกจากทีพ่กัอาศยัเดิม อนัเนือ่งมาจากผลกระทบจากอทุกภยัและสาธารณภยั
ประเภทอื่นๆ และอาศัยพักพิงชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์ภัยพิบัติจะยุติ และมีการอพยพกลับที่ตั้งเดิม
ด้วยความเรียบร้อย

4.1 ลักษณะทั่วไปในการเลือกพื้นที่ปลอดภัย
 สถานท่ีตัง้ของศนูย์พกัพิงชัว่คราว หมายถงึ พืน้ทีบ่ริเวณโดยรอบอาคาร และสภาพแวดล้อม
ในวงกว้าง การเลือกสถานที่ตั้งไม่ได้พิจารณาลักษณะทางกายภาพเท่านั้น แต่ต้องคำานึงถึงลักษณะทาง
สังคมและการเมืองด้วย ดังนี้
 1. ความปลอดภยั สถานทีท่ี่ปลอดภยัไม่เสีย่งต่อการเกิดภัยพบิตัซิำา้ซ้อน หรือไม่มคีวามเส่ียง
ต่อผลกระทบจากภัยอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในสภาวะอากาศช่วงนั้น เช่น จากพายุ หรือลมกรรโชกแรง  
ดินโคลนถล่ม นำ้าป่าไหลหลาก 
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 2. การเข้าถึง  คือ เป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้สะดวกต่อการเดินทาง และการติดต่อ จากภายนอก
ไปยังพื้นที่ ที่เลือกเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยการเดินทางด้วยพาหนะใดๆ เช่น รถยนต์ รถพยาบาล 
รถกู้ชีพ หรือเรือประเภทต่างๆ และยังรวมถึงความสะดวกในการใช้สถานที่โดยปราศจากอุปสรรค และ
คำานึงถึงความสะดวกของทุกคน เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ คนตาบอด และ ผู้พิการ ตลอดจนผู้สูงอายุ และ    
ผู้พิการที่ใช้รถเข็น หรือใช้ไม้เท้า
 3. สาธารณูปโภคพื้นฐาน มีความพร้อมของสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า 
การคมนาคม เพื่อเอื้อต่อความสะดวกในการดำารงชีวิตประจำาวัน และไม่ห่างไกลจากสถานที่ให้บริการ
ของรฐั เช่น โรงพยาบาล สำานกังานการปกครองส่วนท้องถิน่ สถานตีำารวจ และศนูย์ประสานงานช่วยเหลอื
ต่างๆ
 4. การดำารงชีวิตประจำาวัน เป็นสถานที่ที่เอื้ออำานวยต่อการจัดระเบียบในด้านต่างๆ เช่น 
การจดัพืน้ทีห่ลบันอน พืน้ทีท่ำาอาหาร การระบายอากาศ การทำาความสะอาด การกำาจดัขยะและนำา้เสยี 
สถานที่ซักล้าง ห้องนำ้า ห้องส้วม เพื่อสุขอนามัยที่ดี เพื่อป้องกันโรคติดต่อ เช่น มาลาเรีย ท้องร่วง 
เป็นต้น 
 5. มีการคุ ้มครองปกป้องเด็กและเยาวชน การคุ ้มครองจากภยันตรายในทุกรูปแบบ     
ซ่ึงการจัดการด้านต่างๆ นี้ต้องคำานึงถึงหลักมนุษยธรรม สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ปราศจากการ
เอารัดเอาเปรียบจากเพศสภาพ หรือสภาพความพิการ หรือความสูงอายุ
 6. มีทางลาดสำาหรับรถเข็น ทางลาดจากพื้นถึงตัวอาคารสถานที่ ประตูมีขนาด ที่กว้างพอ
สำาหรับรถเข็น มีราวนำาทางเดินหรือเป็นราวจับสำาหรับทางเดินขึ้นลงบันได และมีห้องนำ้าที่เหมาะสม
สำาหรับผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ หากไม่มีสิ่งอำานวยความสะดวกเหล่านี้ จำาเป็นที่จะต้องพิจารณาปรับปรุง
สถานที่ จัดหาสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ หรือสร้างขึ้นใหม่
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ตารางที่ 1.1 สถานที่ในชุมชนที่เลือกเป็นที่ปลอดภัย

สถานที่ ข้อดี ข้อเสีย

โรงเรียน • ตั้งอยู่ใกล้กับชุมชนเดิมของผู้พักพิง
• มีสาธารณูปโภคจำาเป็นขั้นพื้นฐาน เช่น 
 นำ้า ไฟฟ้า ห้องนำ้า โรงครัว
• มีคณะกรรมการโรงเรียน
• บาง โร ง เรี ยนมี แผนป ้องกั นภั ย ใน

โรงเรียน

• การพักอาศัยอาจจะรบกวนการเรียนการสอน
ของโรงเรยีน ในกรณใีช้เป็นทีเ่รยีนและศนูย์พกัพงิ
ชั่วคราวในเวลาเดียวกัน

• สภาพห้องเรียนอาจจะไม่มีความเป็นส่วนตัว

สำานักงาน 
องค์การบริหาร
ส่วนตำาบล/
เทศบาล

• เป็นที่รู้จักของคนในชุมชน และมีหน่วย
งานรักษาความปลอดภัย

• มีระบบสื่อสาร
• มีสาธารณูปโภคจำาเป็นขั้นพื้นฐาน เช่น 

นำ้า ไฟฟ้า ห้องนำ้า

• พื้นที่อาจจะไม่กว้างพอสำาหรับการรองรับ
 ผู้ประสบภัยหลายครอบครัว
• ยากต่อการจัดพื้นที่ส่วนบุคคล
• การจัดพื้นที่พักพิงอาจจะรบกวนการทำางาน

ของเจ้าหน้าที่

ศาสนสถาน
เช่น วัด มัสยิด
หรือโบสถ์

• ใกล ้พื้นที่ ชุมชนมีความสัมพันธ ์กับ
ประชาชน

• มสีาธารณูปโภคจำาเป็นข้ันพืน้ฐาน เช่นนำา้ 
ไฟฟ้า ห้องนำ้า โรงครัว

• มขีนาดพืน้ทีห่ลากหลาย สามารถรองรบั
ผู้ประสบภัยได้หลายครอบครัว

• มคีณะกรรมการบรหิารจัดการของสถานที่          
อยู่แล้ว

• ตั้งอยู่กลางชุมชน สามารถเข้าถึงได้ง่าย
• คนในชุมชนรู้จักสถานที่เป็นอย่างดี

• ข้อบัญญัติทางศาสนาอาจจะทำาให้เกิดความ
เหลือ่มลำา้ หรอืความขดัแย้งในการ ให้สถานทีพ่กัพงิ
แก่ผู้หญิง ผู้พิการ

• อาจจะเลือกผู้เข้าพักที่เป็นคนนับถือ 
 ศาสนาเดียวกัน
• ผูเ้ข้าพกัพงิต่างศาสนา อาจไม่สะดวกใจในการใช้

พื้นที่

ศาลาประชาคม • เป็นศูนย์กลางของชุมชน
• หลายแห่งมีระบบสื่อสาร
• มีรูปแบบและขนาดพื้นที่หลากหลาย 

บางแห่งเป็นอาคาร บางแห่งเป็นที่โล่ง
• มีสาธารณูปโภคจำาเป็นพื้นฐาน เช่น นำ้า 

ไฟฟ้าฯ
• มีคณะกรรมการหมู่บ้านดูแล

•  อาจจะไม่เหมาะสมแก่การพักพิงในระยะยาว
•  ยากต่อการจัดพื้นที่เป็นส่วนตัว

 4.2 สถานที่ในชุมชนที่เลือกเป็นที่ปลอดภัย(1,11,12)
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5. การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
 5.1 องค์ประกอบหลักในการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

5.1.1 ความคุ้มครอง เช่น ฉันรู้สึกปลอดภัยเวลาเดินอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว ในเวลา
กลางคืน และในศูนย์พักพิงชั่วคราวเรามีคณะคุ้มครองที่ให้ความช่วยเหลือแก่คนที่
ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เป็นต้น

5.1.2 ความช่วยเหลือ เช่น ในศูนย์พักพิงชั่วคราว เราสามารถเข้าถึงนำ้าใช้สำาหรับอุปโภค
และบริโภคที่สะอาด

5.1.3 กฎหมาย กฎหมายทัง้ในและระหว่างประเทศมาตรฐานข้ันพืน้ฐาน เช่น ในศนูย์พักพงิ
ชั่วคราว มีสวัสดิการของผู้พลัดถิ่นซึ่งเป็นความรับผิดชอบของรัฐ

5.1.4 การมีส่วนร่วม เช่น ผู้พักพิงทุกคนในศูนย์พักพิงชั่วคราว มีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว เช่น การดูแลสวนที่ทุกคนร่วมกันปลูก 
เป็นต้น

ภาพที่ 1.1 แสดงองค์ประกอบหลักในการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

5.2 กระบวนการการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ได้แก่
5.2.1 การวางแผนและการจัดตั้ง (Planning & setup)
5.2.2 การดูแลและบำารุงรักษา (Care & Maintenance) การติดตามตรวจสอบ

 5.2.2.1 การให้ความช่วยเหลือ 
 5.2.2.2 การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
 5.2.2.3 สภาพอาคาร
 5.2.2.4 การซ่อมแซม
 5.2.2.5 การทำาความสะอาด
 5.2.2.6 การจัดตั้งคณะทำางาน
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ภาพท่ี 1.2 แสดงกระบวนการการบรหิารจัดการศนูย์พกัพงิช่ัวคราว ภาพที ่1.3 แสดงการประชุมวางแผน

5.2.3 การปิดศูนย์และการจัดการหลังภัยพิบัติ (Closure)(13)

  การปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวมีขั้นตอนในการดำาเนินการ ดังนี้
5.2.3.1 เมือ่สถานการณ์ภยัพบัิตไิด้ส้ินสุดลงประชาชนและผูอ้พยพ ต้องได้รับข้อมลู/
 ข่าวสารในเวลาที่เหมาะสมโดยการประชุมหรือใช้ระบบกระจายเสียง
5.2.3.2 เจ้าหน้าที่ประจำาศูนย์พักพิงชั่วคราวเตรียมความพร้อมสำาหรับการอพยพ

กลับและรอรับแจ้งจุดอพยพกลับ
5.2.3.3 ผู้นำาชุมชนหรือผู้นำากลุ่มอพยพต้องจัดระเบียบและจัดลำาดับความสำาคัญ

ก่อนหลังของการอพยพอย่างเป็นระบบหากผู้อพยพต้องการกลับไปพื้นท่ี
อาศัยอยู่เดิม ให้ไปประสานงานการอพยพกลับกับคณะเจ้าหน้าท่ีประจำา
ศูนย์พักพิงชั่วคราว

5.2.3.4 เจ้าหน้าที่ประจำาศูนย์พักพิงชั่วคราวบันทึกข้อมูลที่จำาเป็น และจัดเตรียม
เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์และเอกสารกลับที่ตั้ง

5.2.3.5 หัวหน้าศูนย์พักพิงชั่วคราวปิดศูนย์ฯ และอพยพกลับ
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 5.3 โครงสร้างการทำางานของการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ประกอบด้วย
5.3.1 กองอำานวยการกลางศูนย์พักพิงชั่วคราว (Centre Administrator - CA)   
 เป็นบทบาทหน้าทีข่องหน่วยงานรัฐทีจ่ะเข้ามาดำาเนนิการในเชิงนโยบาย เช่น การประกาศ

เปิดและปิดศนูย์พกัพงิชัว่คราว
5.3.2 ฝ่ายประสานงานศูนย์พักพิงชั่วคราว (Centre Coordinator - CC)               
 เป็นฝ่ายประสานงานกับศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งหมด เช่น ประสานงานกับศูนย์พักพิง

ระดับตำาบล อำาเภอ และจังหวัด
5.3.3 ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (Centre Manager - CM)  
 มีหน้าที่ติดต่อกับผู้พักพิงโดยตรง เช่น ลงทะเบียน ประสานชุมชนรอบๆ ศูนย์พักพิง

ชั่วคราว ฯลฯ
 5.4 คณะกรรมการการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว(1)

แผนภาพที่ 1.1 ตัวอย่างคณะกรรมการการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว  

1. ฝ่ายอำานวยการและสื่อสาร

2. ฝ่ายการประกอบอาหาร

3. ฝ่ายประสานงานผู้พักพิง

4. ฝ่ายบรรเทาทุกข์

5. ฝ่ายรักษาพยาบาลและสุขอนามัย

6. ฝ่ายดูแลสถานที่

7. ฝ่ายขนส่งและรักษาความปลอดภัย

8. ฝ่ายสันทนาการ

ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

ผู้ช่วย
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 การช่วยเหลือด้านจิตสังคม มีจุดเริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรม ในรูปแบบโครงการโดยกลุ่มองค์กร
กาชาด ในปี พ.ศ. 2534 (ค.ศ.1991) ต่อมา สหพันธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงระหว่างประเทศ 
ร่วมกับกาชาดเดนมาร์ก จัดตั้งศูนย์อ้างอิงเพื่อช่วยเหลือด้านจิตใจขึ้นในปี พ.ศ.2536 (ค.ศ.1993) ต่อมา
จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์อ้างอิงเพื่อการช่วยเหลือด้านจิตสังคม (International Reference Centre for 
Psychological Support : PS Centre) ในฐานะของศูนย์กลางของความเป็นเลิศ เพื่อการช่วยเหลือ
ด้านจิตสังคม เพื่อสนับสนุนสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงประจำาประเทศต่างๆ ในการพัฒนา
บริการช่วยเหลือด้านจิตสังคมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วิกฤติ และการส่งเสริมภาวะ
สุขภาพจิตที่ดีของเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครและประชาชน(1,2)

กำรช่วยเหลือด้ำนจิตสังคมในภำวะภัยพิบัติ 
Psychosocial Support in Emergency

นางคนึงนิจ  จันทรทิน* นางสาวอิสราภรณ์  พละศักดิ์**  
หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ* พยาบาล 5*
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วัตถุประสงค์การด�าเนินงานด้านจิตสังคม
• การดำาเนินการโดยชุมชนเป็นฐานเพ่ือสร้างความสามารถในการฟ้ืนคืนกลับแก่ผู้ประสบภัย
• การคงไว้ซ่ึงความสมบูรณ์ของสุขภาพจิตและการใช้ชีวิตท่ีดี/ปกติ (Well-being) ของเจ้าหน้าท่ี

และอาสาสมัคร

ความหมายของการช่วยเหลือด้านจิตสังคม
 การช่วยเหลือด้านจิตสังคม หรือ Psychosocial support หมายถึงการดำาเนินการที่รวมมิติจิตใจ
และสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคล ครอบครัว และสังคม เป็นการดำาเนินการเพื่อช่วย
ให้ผู้ประสบภัยที่ประสบเหตุการณ์วิกฤติสามารถฟื้นกลับสู่สภาวะปกติ และป้องกันการเจ็บป่วยทางจิต
ที่อาจเกิดขึ้นโดยมีหลักการ คือ

• สร้างความรู้สึกปลอดภัย
• ลดความวิตกกังวล และสิ่งที่ส่งผลกระทบทางลบต่อสุขภาพจิต
• เพิ่มความสามารถ/ความเข้มแข็งด้านจิตใจโดยตนเองและสังคมรอบข้าง
• ส่งเสริม สร้างสายสัมพันธ์และการช่วยเหลือโดยสังคม ชุมชน
• สร้างความหวัง และความรู้สึกด้านบวกในอนาคตข้างหน้า (2)

 การช่วยเหลือด้านจิตสังคมแบ่งได้เป็น 4 ระดับ ตามรูปทรงปีรามิดโดยแบบจำาลองปีรามิด  
แสดงถึงระบบท่ีซ้อนกันเป็นช้ันๆของการช่วยเหลือท่ีสมบูรณ์ แต่ละช้ันจะแสดงถึงการช่วยเหลือของบุคคล
ที่ต้องการ การเยียวยาจิตใจ ฟื้นฟูสุขภาพจิตและให้ความช่วยเหลือด้านจิตสังคมในภาวะฉุกเฉิน (1)
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ความหมายของการให้ความช่วยเหลือด้านจิตสังคม
แบ่งได้เป็น 4 ระดับ ตามรูปทรงของปิรามิด
 1. การบริการและความมั่นคงปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
 สุขภาวะของประชาชน คือ การได้รับการคุ้มครอง การได้รับสิ่งจำาเป็นขั้นพื้นฐาน และมีสิทธิ
ด้านความม่ันคงปลอดภัย ด้วยการดูแลจากภาครัฐ โดยได้รับการบริการข้ันพ้ืนฐานท่ีจำาเป็น เช่น อาหาร 
น้ำาสะอาด การดูแลสุขภาพ และที่อยู่อาศัย 
 การตอบสนองด้านจิตสังคมจึงหมายถึงการได้รับการบริการขั้นพื้นฐานตามสิทธิประชาชนที่
ควรได้รับด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์และตามความเหมาะสมกับสภาพสังคม เช่น การจัดตั้ง
ศูนย์พักพิงช่ัวคราวแก่ประชาชนท่ีประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติ การกู้ชีพกู้ภัย การค้นหา ผู้สูญหาย การจ่ายเงิน
ค่าชดเชยกรณีเหตุการณ์ภัยพิบัติ เป็นต้น

 2. การช่วยเหลือของครอบครัวและชุมชน
 การช่วยเหลือกันในระดับครอบครัวหรือชุมชน มีสัดส่วนที่แคบลงมาจากจำานวนประชากรโดย
รวมทั้งหมดที่ได้รับการดูแลตามสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อที่ 1 ตัวอย่างเช่น ประชาชนที่ประสบกับวาตภัย
ส่งผลให้บ้านเรือนเสียหาย ผู้ประสบภัยไร้ท่ีอยู่อาศัยจึงเกิดความเครียดและรู้สึกโศกเศร้าจากการสูญเสีย 
ได้รับความช่วยเหลือด้านจิตสังคมจากชุมชน เพื่อนบ้านด้วยการช่วยเหลือต่างๆ เช่น ช่วยกันซ่อมแซม
บ้านเรือน จัดหาอาหาร และทำาพิธีบายศรีสู่ขวัญในชุมชน เป็นต้น การช่วยเหลือในสังคมระดับนี้
เป็นการช่วยเหลือที่ทุกคนสามารถทำาได้ภายใต้แนวคิดชุมชนเป็นฐาน

การบริการพื้นฐานและความปลอดภัย

การบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

การช่วยเหลือไม่เฉพาะทางสุขภาพจิต

การช่วยเหลือโดยครอบครัวและชุมชน
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 3. การช่วยเหลือไม่เฉพาะทางสุขภาพจิต
 เป็นการช่วยเหลือพิเศษสำาหรับผู้ที่ต้องการการช่วยเหลือเฉพาะด้านแต่ไม่เจาะจงทางสุขภาพ
จิตและจิตเวช สิ่งสำาคัญคือการช่วยเหลือต้องปฏิบัติโดยผู้ที่มีทักษะหรือดำาเนินการภายใต้การกำากับ
ของผู้เช่ียวชาญในการช่วยเหลือพิเศษเฉพาะด้านน้ันๆโดยมีส่วนร่วมกับครอบครัว ชุมชน และเจ้าหน้าท่ี
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง อาทิเช่น การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทางเพศ กลุ่มช่วยเหลือเหย่ือ
จากการถูกข่มขืน การจัดกิจกรรมสำาหรับกลุ่มผู้ติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ การสืบหาญาติ (RFL) เป็นต้น

 4. การบริการเฉพาะด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
 ยอดบนสุดของปิรามิดคือการช่วยเหลือสำาหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและ
จิตเวช เป็นจำานวนที่มีสัดส่วนน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้ที่มีอาการรุนแรงด้านจิตใจและไม่สามารถใช้ชีวิตประจำา
วันได้ตามปกติถึงแม้ว่าได้รับการช่วยเหลือตั้งแต่ระดับที่ 1 ถึงระดับที่ 3 แล้วก็ตาม มีความจำาเป็นต้อง
ส่งต่อไปรับการช่วยเหลือด้านจิตเวชและจิตวิทยา เช่น ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงที่จะป่วยด้วยโรคทางจิต ผู้ที่มี
ความเครียดสูง ผู้ที่ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำาวันได้ตามปกติ หรือผู้ป่วยจิตเวชเก่าที่ได้รับผลกระทบด้าน
จิตใจจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ  
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การช่วยเหลือด้านจิตสังคมของหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
 การปฏิบัติงานของหน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว มักปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาการเกิดภัยหรือหลังเกิดภัย
ระยะแรกๆ ในพ้ืนท่ีประสบภัย หน่วยเคล่ือนท่ีเร็วมักพบกับผู้ประสบภัยท่ีประสบกับเหตุการณ์วิกฤติ เช่น 
การประสบเหตุการณ์รุนแรง สะเทือนขวัญ อาจมีการสูญเสียชีวิตของบุคคลอันเป็นท่ีรัก หรือการสูญเสีย
ทรัพย์สินโดยไม่คาดฝัน การช่วยเหลือด้านจิตสังคมในภาวะภัยพิบัติที่สำาคัญคือ การปฐมพยาบาล
ด้านจิตใจ (Psychological Frist Aids) นอกจากนี้การช่วยเหลือด้านจิตสังคมสำาหรับดูแลด้านจิตใจ
ของผู้ปฏิบัติงานเองและอาสาสมัครก็มีความสำาคัญเช่นกัน หน่วยเคลื่อนที่เร็วสามารถดำาเนินการตาม
แนวทางความรู้ ดังนี้

 1. การปฐมพยาบาลทางใจ (Psychological First Aid : PFA)
 เมื่อบุคคล ประสบภาวะวิกฤติ อาจเกิดภาวะช็อค มีความรู้สึกเครียดเป็นเวลานาน บุคคลนั้น
จะเปราะบางมาก ความรู้สึกรับรู้ของบุคคลอาจเกิดความยุ่งเหยิง หรือมีความคิดสับสนอย่างเห็นได้ชัด 
และเกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย อาจได้รับผลกระทบจากอารมณ์รุนแรง ไร้อารมณ์ หรือ เกิดความรู้สึกส้ินหวัง 
จึงต้องช่วยเหลือโดยการปฐมพยาบาลทางใจอย่างทันท่วงที เพื่อลดผลกระทบทางจิตใจ ซึ่งต้องกระทำา
อย่างปลอดภัย และไม่ซ้ำาเติมผู้ประสบภาวะวิกฤติ โดยไม่เจตนา หากดำาเนินการได้รวดเร็วจะช่วย
ป้องกันการเกิดการป่วยทางจิตได้
 องค์ประกอบสำาคัญของการปฐมพยาบาลทางใจ
 • เอาใจใส่อย่างใกล้ชิด บุคคลที่อยู่ในช่วงวิกฤติหรือผู้ประสบภัยจะสูญเสียความรู้สึกพื้นฐาน
ต่อความมั่นคงปลอดภัยและความไว้วางใจชั่วคราว มีความเข้าใจว่าโลกเต็มไปด้วยสิ่งอันตราย และ
ไม่มีที่ไหนปลอดภัย ผู้ช่วยเหลือสามารถช่วยฟื้นฟูความไว้วางใจและความมั่นคงปลอดภัยได้โดยการ
อยู่ใกล้ชิดและไม่ตื่นตระหนก เมื่อบุคคลแสดงความวิตกกังวลหรืออารมณ์ที่รุนแรง
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 • รับฟังอย่างต้ังใจ การรับฟังจะช่วยเหลือบุคคลให้ก้าวข้ามช่วงเวลาท่ียากลำาบากได้ ผู้ช่วยเหลือ
ควรมีสมาธิกับสิ่งที่ผู้ประสบเหตุการณ์วิกฤติกำาลังพูด รับฟังโดยไม่เร่งรีบ อาจถามคำาถาม ทวนความ 
เพ่ือให้เกิดความกระจ่างในส่ิงท่ีผู้พูดกำาลังบอกเล่า มีการสบตา และส่งสัญญาณภาษากายท่ีย้ำาว่าผู้ช่วยเหลือ
กำาลังรับฟังอยู่ ยกตัวอย่างในกรณีอุบัติเหตุ แม้ผู้ช่วยเหลืออาจไม่มีเวลาพอ แต่ควรรับฟังและอยู่กับ   
ผู้ประสบภัยจนกว่ารถฉุกเฉินจะมาถึง สำาหรับบุคคลส่วนใหญ่ การพูดขัดจังหวะเหมือนเป็นการรุกล้ำา 
ดังนั้นผู้ช่วยเหลือจำาเป็นต้องรักษาความสมดุลและรับฟังด้วยความระมัดระวัง
 • ยอมรับความรู้สึก คือการเปิดใจกว้างกับคำาพูดและยอมรับการตีความเหตุการณ์ของผู้ประสบภัย 
ยอมรับการเคารพในความรู้สึกเหล่านั้น ไม่แก้ไขข้อเท็จจริงหรือการรับรู้ผลที่ตามมาของเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นของผู้ประสบภัย เตรียมพร้อมรับมือกับการระเบิดอารมณ์ที่รุนแรง เช่น ผู้ประสบภัยอาจตะโกน
หรือปฏิเสธการช่วยเหลือ ผู้ช่วยเหลือต้องสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากลักษณะภายนอกที่
ปรากฏให้เห็นทันที และสังเกตว่าผู้พูดต้องการสื่อถึงความต้องการความช่วยเหลือใด ตัวอย่างเช่น ใน
กรณีอุบัติเหตุ เมื่อมีการระเบิดอารมณ์รุนแรง ผู้ช่วยเหลือควรดูแลให้ผู้ประสบภัยได้ระบายความรู้สึกใน
ขอบเขตสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ลดการช่วยเหลือในระยะประชิด แต่คอยสังเกตสัญญาณขอความ
ช่วยเหลือจากผู้ประสบภัย ช่วยดำาเนินการและแจ้งให้ทราบว่ากำาลังดำาเนินการในเรื่องนั้นเพื่อลดภาวะ
เครียดรุนแรง
 • ให้การดูแลทั่วไปและการช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ เมื่อบุคคลอยู่ในสถานการณ์วิกฤติ     
จะเป็นการให้ความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่หากมีผู้ยื่นมือเข้ามาช่วยในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เช่น การติดต่อ
ใครสักคนซ่ึงสามารถอยู่กับผู้ประสบภัยได้ การไปรับเด็กๆจากโรงเรียน การช่วยพาผู้ประสบภัยกลับบ้าน
หรือไปส่งห้องฉุกเฉิน ความช่วยเหลือเหล่าน้ีมีความหมายแสดงถึงการแสดงความห่วงใยและความเห็นอก
เห็นใจ การทำาตามความปรารถนาของผู้ประสบภัย แต่ควรหลีกเลี่ยงการแสดงความรับผิดชอบที่มาก
เกินไป  ความใกล้ชิดกับเพศตรงกันข้าม จนเกิดความไม่เหมาะสมในสถานการณ์นั้น(1)
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 ผู้ให้การช่วยเหลือด้านจิตสังคมหรือหน่วยเคล่ือนที่เร็วควรฝึกฝนหรือพัฒนาทักษะการส่ือสาร
แบบประคับประคองทั้งภาษาพูด(วัจนะภาษา)และการแสดงออก(อวัจนะภาษา) หรือการสื่อสารโดยไม่
ใช้คำาพูด เช่น การแสดงท่าทีที่อ่อนโยน เห็นใจ ไม่คุกคาม ไม่ละลาบละล้วง
 การสื่อสารโดยไม่ใช้คำาพูด
 แม้ว่าการสนทนาเป็นรูปแบบการสื่อสารที่เด่นชัด แต่มีสารมากมายที่สื่อได้โดยไม่ต้องใช้คำาพูด
อาจส่ือผ่านท่าทาง การเคล่ือนไหว การแสดงสีหน้า และการออกเสียงท่ีไม่ใช่คำาพูด เช่น การถอนหายใจ 
การกอดอก เป็นต้น การสื่อสารเหล่านี้ในแต่ละวัฒนธรรมมีความหมายของตัวเองสำาหรับท่าทางและ
น้ำาเสียงต่างๆ
 พฤติกรรมต่อไปน้ีโดยท่ัวไปนิยมใช้เพ่ือส่งเสริมความไว้วางใจและการส่ือสารให้มีมากข้ึน แต่จำาเป็น
ต้องปรับให้เข้ากับบริบทของวัฒนธรรม ผู้ช่วยเหลือควรพยายามหันหน้าเข้าหาผู้พูด แสดงท่าทางใน
ลักษณะเปิด (ผายมือและเท้าออก) พยายามแสดงท่าทางให้เป็นธรรมชาติ รักษาระยะห่างที่เหมาะสม 
สบตาบ่อยๆ และแสดงท่าทางท่ีสงบและผ่อนคลาย ความใกล้ชิดเป็นการสะท้อนความสนใจ แต่ในบางคร้ัง
ก็อาจสื่อถึงความสนิทสนม ความไม่เป็นทางการ หรือการรุกล้ำาได้เช่นกัน (1)

 2. การประคับประคองเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร
 หน่วยเคลื่อนที่เร็วหรือเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ก็สามารถประสบกับภาวะเครียดได้ด้วยเช่นกัน สาเหตุความเครียดของเจ้าหน้าที่ มีสาเหตุหลักๆ  ดังนี้
 • การเตรียมการและการบรรยายสรุปก่อนการปฏิบัติงานไม่ดีพอ
 • การอยู่ในเหตุการณ์วิกฤติหรือพื้นที่ประสบภัย
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภัยพิบัติเป็นระยะเวลานาน
 • งานหนักและอันตราย ส่งผลให้ร่างกายอ่อนล้า
 • พักผ่อนไม่เพียงพอ ทำาให้รู้สึกเหนื่อยล้า
 • มีความรู้สึกว่าตนเองไม่มีความสามารถเพียงพอ ทำางานไม่ไหว
 • มีประเด็นปัญหาทางศีลธรรม จริยธรรม
 • รู้สึกคับข้องใจ เพราะนโยบายหรือการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา
 • ต้องอยู่ห่างสิ่งที่ตนเองคุ้นเคย เช่น บ้านและครอบครัว
 • รู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานในพื้นที่
 • มีความคิดว่า ทำางานไปก็ไร้ประโยชน์
 • พบเหตุการณ์ที่ถูกโต้ตอบกลับด้วยความโกรธ หรือการไม่เห็นบุญคุณของการเข้าช่วยเหลือ
 • การควบคุมดูแลของหัวหน้างานไม่ชัดเจน ไม่เพียงพอ หรือไม่สม่ำาเสมอ
 • เกิดความรู้สึกผิดที่ตนเองมีอาหาร ที่พัก และมีความสะดวกสบายมากกว่าผู้อื่น
 การจัดการกับความเครียดในการปฏิบัติงาน
 ผู้ปฏิบัติงานควรทราบว่าตนเองเกิดความเครียด และการจัดการความเครียดท่ีดีจะช่วยลดกระทบ
ด้านจิตใจ ป้องกันภาวะเครียดรุนแรงของผู้ปฏิบัติงานนั้น การจัดการกับความความเครียดทำาได้โดย
 • เน้นการดูแลตัวเอง
 • หาเวลาในการพักผ่อน เมื่อรู้สึกว่าความอดทนใกล้หมดลง
 • หมั่นติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนฝูงอยู่เสมอ
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 • พยายามลดความเครียดลงหลังประสบเหตุที่อาจทำาให้เครียดหลังการทำางานแต่ละครั้ง
 • สร้างกลุ่มเพื่อนที่สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์
 การจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานโดยผู้ร่วมงานก็มีความสำาคัญเช่นกัน เน่ืองจากสามารถ
กระทำาได้ทันที เป็นสิ่งที่ทำาได้ง่าย เช่น  
 • หัวหน้าทีมให้คำาแนะนำาและช่วยเหลือ
 • สนับสนุนให้เพื่อนร่วมงานช่วยให้กำาลังใจกันเอง
 • หากมีการปรึกษาพูดคุยระหว่างเพื่อนร่วมงาน ให้รักษาความลับเรื่องที่พูดคุยไว้ เพื่อเพื่อน 
  ร่วมงานจะได้สบายใจที่จะเล่าความเครียดให้ฟังและขอความช่วยเหลือ
 • พูดอย่างเปิดเผยเรื่องปัญหาโดยไม่กลัวผลกระทบที่ตามมา(2)

 จากความสำาคัญและประโยชน์ของการช่วยเหลือด้านจิตสังคมท่ีเป็นส่วนสำาคัญของการ
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย  ผู้ปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็วจึงควรศึกษาความรู้และพัฒนาทักษะการช่วย
เหลือด้านจิตสังคมเพิ่มเติมต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานและช่วยลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ของผู้ประสบภัย
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โลจิสติกส์คืออะไร  
 โลจิสติกส์  คือระบบที่จะทำาให้ได้มาซึ่งวิธีการที่จะได้มาและจัดส่งทรัพยากรทั้งหลายได้อย่าง
 1. ถูกสถานที่ (Right place)
 2. ถูกเวลา (Right time)
 3. ในปริมาณที่ถูกต้อง (Right quantity)
 4. ได้คุณภาพตามต้องการ (Right quality)
 5. ในราคาที่เหมาะสม (Right price)

ระบบโลจิสติกส์ในงำนสำธำรณภัย
Logistics System in Disaster Management

ภญ.จิราวรรณ  สันติพิทักษ์
ผู้ช่วยผู้อำานวยการ
สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  
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โลจิสติกส์ส�าคัญอย่างไรต่องานสาธารณภัย
 เมื่อเกิดความเสียหายจากสาธารณภัยต่างๆ การลงไปปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งการ
ประเมิน การช่วยเหลือขณะเกิดภัย และการฟื้นฟู ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้อุปกรณ์ พัสดุ ยานพาหนะต่างๆ
เพื่อใช้ในการทำางาน รวมถึงพัสดุและบริการที่จะนำาไปส่งมอบให้ผู้ประสบภัย แต่ในภาวะฉุกเฉินเช่นนี้
ย่อมมีความยากลำาบากกว่าภาวะปกตใินการจดัหาและนำาส่งเนือ่งจากความเสยีหายท่ีเกดิจากสาธารณภยั
นัน้ๆ  อาจทำาให้โครงสร้างพ้ืนฐานเสยีหายเช่น ระบบสือ่สารล่ม การคมนาคมถกูตดัขาด หรอืมคีวามกดดนั 
เร่งรีบที่จะต้องนำาส่งความช่วยเหลือ ดังนั้นระบบสนับสนุนที่ดีและมีประสิทธิภาพในการจัดหา จัดเก็บ 
การนำาส่งและการกระจายทรัพยากรจนถึงผู้รับจึงมีความสำาคัญอย่างยิ่งและนั่นคืองานของโลจิสติกส์
 นอกจากนีก้ารบรหิารพสัดกุส็ำาคญัยิง่เนือ่งจากเม่ือเกดิภยัพบิตั ิ นอกจากพัสดทุีไ่ด้จากการจดัหา
เองตามการร้องขอแล้ว สภากาชาดไทยจะได้รับของบริจาคอีกมากมายถ้าไม่มีการบริหารจัดการพัสดุ
และ โลจิสติกส์ที่ดีเราจะพบปัญหาคือ 

1. ได้รับสิ่งของที่ไม่ได้ร้องขอจำานวนมากมาย
2. สิ่งของหลายรายการไม่เหมาะสมและไม่จำาเป็น
3. สิ่งของที่ได้รับไม่มีรายการบรรจุหีบห่อ (Packing lists) หรือไม่มีป้ายฉลาก
4. สิ่งของไม่ได้รับการบรรจุหีบห่อที่เหมาะสม หรือ ปกป้องจากสิ่งแวดล้อม หรือ สภาวะอากาศ
5. สนามบินและคลังสินค้าท่วมท้นด้วยพัสดุ สิ่งของจำานวนมหาศาล
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6. สิ่งของถูกส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยเพราะสิ่งนั้นอยู่ใกล้เครื่องบิน หรือรถบรรทุกมากที่สุดแต่
ไม่ใช่เพราะสิ่งนั้นเป็นที่ต้องการหรือมีประโยชน์

7. สิ่งของส่งถึงพื้นที่ประสบภัยหลายจุดโดยไม่มีการประสานและแจ้งล่วงหน้า
8. พื้นที่ประสบภัยได้รับสิ่งของที่ไม่ได้รับการคัดแยก 
9. สิ่งของบริจาคหลายรายการต้องถูกทำาลายและบางรายการต้องใช้เครื่องเผาทำาลายพิเศษ

 ปัญหาเหล่านี้จะทำาให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทำางานยากลำาบากมากข้ึนและยังเพิ่มค่าใช้จ่ายใน
การทำาลายให้หน่วยงานเพื่อการทำางานที่มีประสิทธิภาพพร้อมต่อการสนับสนุนงานโลจิสติกส์ต้องมี
การเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ

การเตรียมความพร้อมด้านโลจิสติกส์  
1. เครือข่าย นโยบายและแผน
2. ทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการอบรมด้านนี้
3. ระบบและวิธีการ เช่น การติดต่อสื่อสาร การจัดซื้อจัดหา การบริจาค การจัดการคลังสินค้า 

การขนส่ง การเงิน การติดตามและรายงาน
4. สินค้าคงคลัง
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โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 โลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของโซ่อุปทานและจะพบว่าในแต่ละจุดของโซ่อุปทานไม่ได้เกี่ยวข้อง
เฉพาะบุคลากรด้านโลจิสติกส์ แต่เป็นระบบที่ประกอบด้วยหลายภาคส่วนที่มีการเชื่อมโยงซึ่งกันและ
กันในทุกๆ ขั้นตอนในขบวนการบุคลากรด้านการแพทย์ การบรรเทาทุกข์ ด้านโลจิสติกส์ การเงิน และ
ผู้บริหารจะต้องมีความเกี่ยวข้องกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง การจัดการกับการเชื่อมโยงไม่ว่าส่วนใดจะมีผล
ต่อส่วนอื่นๆ การประสานงานจึงมีความสำาคัญดังนั้นเพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดีควรทำาความเข้าใจ
ในเรื่องที่ท่านต้องเกี่ยวข้องเช่น  การจัดการพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การเบิกจ่ายพัสดุ  เป็นต้น

การจัดการพัสดุ
 1. จัดทำามาตรฐาน รหัส พัสดุ
 2. มีการคัดแยก ตรวจสอบวันหมดอายุ
 3. เบิกจ่ายพัสดุด้วยเอกสาร
 4. บรรจุหีบห่ออย่างเหมาะสม
 5. จัดทำารายการส่งสินค้า (packing list)
 6. ทำาบัญชีพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง
 1. เตรียมฐานข้อมูลผู้ขาย
 2. เยี่ยมชมโรงงาน
 3. ประสานทำาความเข้าใจกับผู้ขายเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของสภากาชาดไทย
 4. การทำาสัญญาจะซื้อจะขาย
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การจัดซื้อกรณีเร่งด่วนในพื้นที่
 ข้อ 22 วรรค 2 ซื้อโดยวิธีตกลงราคากรณีจำาเป็นเร่งด่วน

• ทำาบันทึกข้อความข้ออนุมัติ
• ส่งบนัทกึข้อความและสำาเนาใบเสรจ็ให้งานจดัซือ้ ทำาใบดำาเนนิการขอซ้ือจ้าง (PR) ข้อ 38 ทวิ 

ซื้อกรณีจำาเป็นเร่งด่วนเนื่องจากภัยพิบัติหรือจลาจลโดยวิธีพิเศษ
• ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ
• วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท
• ทำาบันทึกข้อความขออนุมัติ
• ส่งบันทึกข้อความและสำาเนาใบเสร็จให้งานจัดซื้อทำาใบดำาเนินการขอซื้อจ้าง(PR)

การเบิกพัสดุ 
 1. ใช้ใบเบิกพัสดุ 2528
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 2. กรณียืม
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3. ข้อมูลในการประสานงานเพื่อการเบิกจ่าย
 • ข้อมูลสินค้า/บริการที่ต้องการ อะไร แบบไหน เท่าไร
 • เวลา
 • สถานที่ปลายทาง
 • ผู้รับ
 • สภาพการขนส่งที่เหมาะสม
 • ความต้องการเพิ่มเติม
สิ่งที่ท่านจะได้รับพร้อมพัสดุคือ
 • รายการสินค้า จำานวน มูลค่า
 • รายการส่งสินค้า (Packing list)
สิ่งของบรรเทาทุกข์ 
ที่สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์จัดเตรียมคงคลังที่กรุงเทพฯคือ

1. ชุดธารนำ้าใจ คงคลังประมาณ 4,000 ชุด จัดได้ 2,000 ชุด/วัน
2. ยาสามัญประจำาบ้าน คงคลังประมาณ 20,000 ชุด
3. ชุดสุขอนามัย คงคลังประมาณ 2,500 ชุด
4. ชุดครอบครัวสำาหรับผู้ประสบอัคคีภัย

มาตรฐานชุดธารนำ้าใจฯ
1. บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป 30  ซอง 
2. ปลากระป๋อง 6 กระป๋อง
3.  ปลาราดพริก 6 กระป๋อง   
4. ผักกาดดอง 6 กระป๋อง
5.  ข้าวหอมมะลิกระป๋อง 150 กรัม 6 กระป๋อง
6. นำ้าพริก 2 กระปุก
7.  ไข่พะโล้ใส่ไก่ 2 กระป๋อง
8. เครื่องดื่มช๊อคโกแลต 3 in 1 (1x6 ซอง)  2 ถุง
9. ข้าวสาร 5  กิโลกรัม 1 ถุง
10. โลชั่นทากันยุง 1 ขวด
11. กระบอกไฟฉายพร้อมถ่าน 1 ชุด
12. เทียนไข (1x2 เล่ม) 1 กล่อง
13. ไฟแช็ก 1 อัน
14. ยาสามัญประจำาบ้าน 1 ชุด
15. เกลือไอโอดีน 1 ถุง
16. ถุงขยะสีดำาขนาดเล็ก 12x20นิ้ว 6 ใบ
17. ถุงขยะสีดำาขนาดใหญ่ 22x30 นิ้ว 6 ใบ
18. นำ้าดื่ม 600 มล. 12 ขวด
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ยาชุดสามัญประจำาบ้าน 
1. Paracetamol 20  เม็ด
2. Antacid 10 เม็ด
3. Chlorpheniramine 20 เม็ด
4. ORS                                                       
5. Plaster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ชุดสุขอนามัย
1. กระเป๋าพลาสติกใส พิมพ์ตรากาชาด 1 ใบ
2. ผ้าขนหนู ชนิดเส้นคู่ 15 นิ้วx 30 นิ้ว 1 ผืน
3. สบู่สำาหรับถูตัว 80 กรัม 1 กล่อง
4. ยาสีฟันขนาดเล็ก 500 กรัม 1 หลอด
5. แปรงสีฟันผู้ใหญ่ 2 อัน
6. แปรงสีฟันเด็ก 2 อัน
7. แชมพูสระผมชนิดซอง 2 ซอง
ชุดครอบครัว
1. เสื้อผู้ใหญ่แขนสั้น 2 ตัว
2. ผ้าขาวม้า 1 ผืน
3. ผ้าซิ่น 1 ผืน
4. ผักกาดดอง 2 กระป๋อง
5. ปลากระป๋อง 2 กระป๋อง
6. นำ้าพริก 2 กระปุก
7. ไข่พะโล้ใส่ไก่ 2 กระป๋อง
8. สบู่ 85 กรัม 2 ก้อน
9. ยาสีฟันขนาดเล็ก 40 กรัม 2 หลอด
10. แปรงสีฟันผู้ใหญ่ 2 อัน
ข้อควรจำา

1. โลจิสติกส์มีความสำาคัญเกี่ยวข้องตั้งแต่เร่ิมต้น และไม่สามารถกระทำาทันทีโดยไม่มี
การเตรียมการมาก่อน

2. ขั้นตอนในการไหลของพัสดุจากจุดเริ่มต้นจนถึงมือผู้ประสบภัยก่อให้เกิดห่วงโซ่
ประกอบด้วยการเชื่อมโยงที่แน่นแฟ้น การจัดการกับการเชื่อมโยงไม่ว่าส่วนใดจะมี
ผลต่อส่วนอื่นๆ

3. เพื่อความสำาเร็จต้องมีการประสานอย่างจริงจัง
4. แผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินไม่ได้ทำาแค่ครั้งเดียว จำาเป็นต้องมีการประเมินซำ้าและ

ปรับปรุงตลอดเวลา

3   ซอง
3 แผน 
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กำรเขียนแผนปฏิบัติกำรเพื่อตอบสนองภัยพิบัติ
Plan of Action : PoA

แผนปฏิบัติงาน (PoA) ประสบการณ์การปฏิบัติงาน Regional Disaster Response Team
ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นางสาวแน่งน้อย จุไธสง 
ผู้ชำานาญการพิเศษ พยาบาล 7

สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
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Emergency Plan of Action (EPoA)
Lao People’s Democratic Republic: Floods

แบบร้องของบฉุกเฉินในการบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย (DREF operation) 
รหัสการบรรเทาทุกข์ฯ (n° MDRLA004)

รหัสกลุ่มประเทศ 
(GLIDE n° FF-2016-000093-LAO)

วันที่ของบฉุกเฉิน (Date of issue) : 
15 September 2016

วันที่เกิดภัยพิบัติ (Date of disaster) :
11-20 August 2016

งบประมาณที่ได้รับจากงบฉุกเฉิน 
(Amount allocated from DREF) : CHF 128,687

วันที่เริ่มปฏิบัติงาน (Operation start date) : 
26 August 2016

กรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
(Expected timeframe) : Three (3) months

ชื้อผู้จัดการส่วนปฏิบัติงานจากสหพันธ์สภากาชาดฯ 
(Operation manager IFRC) : Hung Ha Nguyen, 
DRM Delegate, Bangkok CCST

ชื่อผู้ติดต่อในพื้นที่ 
(Point of contact in Lao Red Cross) : 
Dr. Kaviphone Southy, Director of DM department

จำานวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด
(Total number of people affected) : 19,306 คน

จำานวนประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ 
(Number of people to be assisted) : 5,000 คน

บุคลากรภายใต้สังกัดของสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงของประเทศที่ร้องของบฉุกเฉิน 
(Host National Societies presence) : จำานวนอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ประจำาสาขา
(n° of volunteers, staff, branches) : Lao Red Cross (LRC) consists of a national office, 
17 provincial branches and 47 district chapters. It has at least 3,295 volunteers and 
350 paid staff members.

กลุ่มองค์กรกาชาดที่เข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติงานครั้งนี้  
(Red Cross Red Crescent Movement partners actively involved in the operation) : 
The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)

กลุ่มองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานครั้งนี้  
(Other partner organizations actively involved in the operation) : 
The Department of Disaster Management and Climate Change (DDMCC) and Ministry of 
Labour and Social Welfare
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 ประวตักิารของบฉกุเฉนิเพ่ือการบรรเทาทุกข์ (DREF History) : (ถ้าไม่มีไม่ต้องเขียน)
ถ้ามีให้เขียนบรรยาย ประกอบด้วย
 • การของบฉุกเฉินเพื่อการบรรเทาทุกข์ว่าขอสำาหรับภัยอะไร 
 • ขอวันที่เท่าไหร่ จำานวนเงินเท่าใด 
 • เงินที่ได้รับจะใช้ทำาอะไร เช่น บรรเทาทุกข์ด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค
 • บรรเทาทุกข์ ณ สถานที่ใดบ้าง
 • จำานวนผู้ประสบภัยในแต่ละพื้นที่
 • ความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตามตัวอย่างด้านล่าง (พร้อมรูปภาพประกอบ)
This Disaster Relief Emergency Fund (DREF) was launched on 27 August 2016 for CHF 128,687 
to enable the IFRC to support Lao Red Cross (LRC) to provide food, non-food items and 
hygiene items to 5,000 affected people in Oudomxay province (the most affected province)

 Assessment missions ongoing as of September 2016 in Oudomxay province. Photo by LRC
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A. Situation analysis : การวิเคราะห์สถานการณ์
Description of the disaster: การบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างคร่าวๆ 
เป็นการบรรยายสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย ชนิดของภัยที่เกิด วันที่เกิด พื้นที่ที่ได้
รับผลกระทบ กลุม่ประชากรทีไ่ด้รับผลกระทบ และรายงานสภาพอากาศ สภาพความเสยีหาย จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีภาพประกอบร่วมด้วย (ตามตัวอย่างด้านล่าง)  
Heavy rains, which started pouring on 11 August 2016 and continued to 20 August 2016, 
have caused flooding in five provinces of Lao People’s Republic. Initially, rains affected           
the provinces of Luang Prabang, Oudomxay, Saravan and Sayabouri  on 11 to 18 August.  
As conditions began to improve, a week later there followed more rains fuelled by effects of 
Tropical Strom Dianmu, mainly affecting the province of Xiangkhouang. According to information 
consolidated by the Lao Red Cross (LRC), at least 19,306 people (10,438 male and 8,868 
female) have been affected, with five casualties reported thus far. The largest number of        
affected population is in Oudomxay Province. In addition, a joint assessment was convened 
by the Ministry of Labour and Social Welfare with other ministries and was conducted in the 
province of Oudomxay. The report provided on Monday 29 August 2016 included the following 
numbers for Oudomxay province only, confirming the relevance of the LRC geographic targeting 
(the most affected area).

Table 1 : Affected areas in Oudomxay province

(source: Ministry of Labour and Social Welfare) : เป็นตารางสรุปความเสียหาย มหีรือไม่มก็ีได้ หากมี
ต้องอ้างแหล่งที่มาให้ชัดเจน

No Name of  District No of Village Number of family
No. of affected population

Population Female

1 Baeng district 45 1,944 9,965 4,891

2 Houn district 42 4,342 8,793 5,299

3 Parbaeng 1 20 154 81

4 Namor 3 7 31 18

5  La district 4 50 299 198

6 Xay district 3

Total 104 6,398 19,242 10,487
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Summary of current response : สรุปการให้ความช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน

Overview of Host National Society : 

สรุปการให้ความช่วยเหลือของสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงที่ร้องของบฉุกเฉิน

The Lao RC is leading the implementation of this operation with technical support from IFRC, 

in particular through the deployment of a RDRT member from the Thai Red Cross Society for 

an initial period of one month, as well as the deployment of a logistics staff member from 

IFRC office in Bangkok for 10 days. 

Lao RC took the opportunity of a national workshop with all Lao RC branches taking place 

f rom 29-31 August 2016 to arrange technical meetings for LRC colleagues from the              

Oudomxay branch office, focusing on the main features of the operation, its requirements and 

related plan of action. Furthermore, LRC leadership visited Oudomxay from 3-7 September 

2016 as part of a high-level visit together with government officials. The following week was 

dedicated to the establishment of a Lao RC taskforce among departments at national level 

to manage this flood operation. Detailed assessments in the field for beneficiary selection 

were initiated on 12 September 2016.

Overview of Red Cross and Red Crescent Movement in country : 

สรุปการให้ความช่วยเหลือของกลุ่มองค์กรกาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงในประเทศ

The IFRC provides technical support to the Lao RC through its country cluster support team 

(CCST) office in Bangkok, Thailand. The Asia Pacific Regional Office in Kuala Lumpur also 

provides support if needed by the CCST. The ICRC and several PNS – Danish RC, French 

RC, German RC, Luxembourg RC and Swiss RC – have bilateral programmes with LRC. 

Regular updates on the DREF planning and approval were provided to in-country PNSs by 

t he IFRC in the initial stage of the operation. French RC and Swiss RC also provided            

information on the in-country situation as well as available tools for response (including technical 

support if required by LRC). 

Overview of non – RCRC actors in country : 

สรุปการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มองค์กรกาชาด

The Government of Laos leads the overall coordination of disaster response through its     

National Disaster Management Office (NDMO) under the Ministry of Labour and Social Welfare. 

The LRC takes part in the coordination meetings held at NDMO as part of monitoring and 

information sharing at national level. The on-going detailed needs assessment and beneficiary 

selection process led by LRC has been well coordinated with NDMO and local authorities in 

Oudomxay in general and in the most affected districts as well. 
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B. Operational strategy and plan: แผนและกลยทุธ์ในการปฏิบตังิานบรรเทาทกุข์
Overall Objective : วัตถุประสงค์ในภาพรวม

เป็นการกำาหนดวัตถุประสงค์ที่อ้างอิงจากภารกิจในการบรรเทาทุกข์จำาแนกตามชนิดต่างๆ เช่น 

การบรรเทาทุกข์ด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค  การบรรเทาทุกข์ด้านนำ้า สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุข

อนามัย  

The immediate needs of 1,000 flood-affected households are met through the provision of 

food, non-food and hygiene items.

Adopted strategy : การปรับใช้กลยุทธ์ในการบรรเทาทุกข์

Lao RC is rolling out an immediate response in Oudomxay province, with priority on provision 

of food items (rice, noodles and canned fish), non-food items (blankets and mosquito nets), 

essential hygiene items (soap and sanitary pads) and hygiene promotion sessions. The composition 

of the kit to be distributed to each household follows LRC standard, which is in line with 

local culture and national standards. 

Human resources : ทรัพยากรบุคคล

- A Lao RC taskforce was established among departments to manage this flood operation ; 

- A RDRT member from the Thai Red Cross Society was deployed to Laos on 3 September 

for an initial period of one month together with a Logistics Officer from the IFRC Bangkok 

CCST to support LRC with the launch of procurement processes and detailed needs assess-

ment and beneficiary selection.

Logistics and supply chain : ระบบขนส่งและการส่งกำาลังบำารุง

A short inspection of available rice suppliers for rice was conducted on 12-13 September by 

the IFRC CSST Logistics Officer. This will inform the tendering process to be initiated in     

the coming days. 

Communications : การสื่อสาร

A web-story was published on 30 August 2016 on IFRC website

Planning, monitoring, evaluation & reporting (PMER) :

การวางแผน การติดตาม การประเมินผล และการรายงานการปฏิบัติงาน

Field assessments and coordination efforts are ongoing to inform the detailed planning of the 

distribution activities as well as related health / hygiene promotion sessions. Daily reports are 

sent by the RDRT member to the IFRC team in Bangkok which in turns provides technical 

support through phone / Skype / emails as needed. 

Administration and Finance : การบริหารจัดการ และงบประมาณ

IFRC signed a project agreement with LRC followed by a fund transfer to LRC on 31 August 2016
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C. Detailed Operational Plan : แผนปฏิบัติงาน

Food security, nutrition and livelihoods : 
ด้านความมั่นคงของอาหาร โภชนาการและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยพิบัติ

Goal :  เป้าหมาย/ประสงค์

Outcome 1 (ผลลัพธ์ที่ 1) : 
Appropriate food items are distributed 

to vulnerable households

Outputs (ผลผลิต) :
Immediate food needs of 

5,000 individuals 
(1,000 households) are met 

% of Achievement
% ความสำาเร็จ

ที่คาดหวัง

Activities : กิจกรรม
Is implementation on time? % progress (estimate) :

% ของความก้าวหน้า
Yes (X) No (X)

1. Identify, register, verify and mobiliz
   beneficiary households for 
   distributions

X 100%

2. Mobilise and transport the food items
   to the affected areas

X 100%

3. Distribute food items to beneficiary
   households

X 100%

4. Conduct post-distribution satisfaction 
   surveys ensuring SADD is collected

X 0%

Progress towards outcomes : ผลลัพธ์ในอนาคต

The beneficiaries had identified, registered, and received relief items and hygiene kit within 
LRC and their compliance with IFRC and WFP standards.

ภาพถ่ายการปฏิบัติงาน
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Water, Health and Hygiene Promotion : ด้านนำ้า สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย

Outcome 1 (ผลลัพธ์ที่ 1) : 
Immediate reduction in risk of 

waterborne and water related diseases 
in targeted communities.

Outputs 1.1 (ผลผลิต 1.1) :
  Hygiene promotion activities 
which meet Sphere standards 
in terms of the identification 
and use of hygiene items 

provided to target population. 

% of Achievement
% ความสำาเร็จ

ที่คาดหวัง

Activities : กิจกรรม
Is implementation on time? % progress (estimate) :

% ของความก้าวหน้า
Yes (X) No (X)

1. Collect and reprint existing IEC 
   materials

X 100%

2. Conduct a briefing for LRC staff / 
   volunteers on hygiene promotion 
   sessions

X 100%

3. Conduct hygiene/health promotion
   sessions during distributions

X 100%

Progress towards outcomes : ผลลัพธ์ในอนาคต

An existing tools was done by LRC through coordination between Disaster Management and 
Health teams at national level and 4,000 reprinting posters were collected and distribute to     
the beneficiaries also. Anyway, RDRT from the Thai Red Cross Society was conduct hygiene 
promotion sessions during distributions which meet SPHERE standards.  

ภาพถ่ายการปฏิบัติงาน

Hygiene promotion for beneficiaries at Beang and Houn district.
Photo by Oudomxay branch office.
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Water, Health and Hygiene Promotion : ด้านนำ้า สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย

Outcome 1 (ผลลัพธ์ที่ 1) : 
Immediate reduction in risk of water-
borne and water related diseases in 

targeted communities.

Outputs 1.2 (ผลผลิต 1.2) :
Hygiene-related goods 

(NFIs) which meet Sphere 
standards are provided to 

the target population.

% of Achievement
% ความสำาเร็จ

ที่คาดหวัง

Activities : กิจกรรม
Is implementation on time? % progress (estimate) :

% ของความก้าวหน้า
Yes (X) No (X)

1. Identify, register, verify and mobilize
   beneficiary households for distributions

X 100%

2. Procure soap, detergents, mosquito
   nets and sanitary pads

X 100%

3. Organise the distribution of soap,
   detergents, mosquito nets and sanitary 
   pads along with hygiene promotion

X 100%

Progress towards outcomes : ผลลัพธ์ในอนาคต

Beneficiary selection is done jointly with other components of the operation and which meet 
SPERE standards are provided to the target group such as, Disadvantage, disability, pregnan-
cy, children < 5, lactation and elderly.

ภาพถ่ายการปฏิบัติงาน

Distribution NFIs for beneficiaries at Beang and Houn district. Photo by IFRC
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กำรเตรียมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
Community Based Disaster Risk Reduction: CBDRR

สุนิษฐิดา เพชรด้วง
หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
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แนวคิด
 จากแนวคิดการจัดการภัยพิบัติเดิมที่รัฐบาลมีหน้าที่ในการป้องกันและตอบสนองต่อภัยพิบัติ 
ต่อมาเปลีย่นแนวคดิเป็นเรือ่งของชมุชนและสังคม มลัีกษณะของการเตรียมการเชงิรุกมากข้ึน เน่ืองจาก
ชุมชนเป็นด่านแรกที่จะต้องเผชิญกับผลกระทบของภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ ตราบใดที่ไม่อาจย้ายชุมชนออกจาก
พื้นที่เสี่ยงภัย ประชาชนจะดำารงชีวิตอยู่ในภาวะเสี่ยงทั้งที่รู้ว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย จึงต้องฝึกให้
ชุมชนเตรียมพร้อมและตอบสนองด้วยตนเอง1  รวมถึงหากต้องประสบกับภัยพิบัติก็สามารถฟื้นตัวจาก
ผลของภัยได้ด้วยแนวทางและในระยะเวลาที่เหมาะสม 
 การเตรยีมชมุชนพร้อมรบัภยัพบิตั ิเป็นการส่งเสริมชมุชนในพืน้ทีเ่ส่ียงให้มกีารเตรียมความพร้อม
รบัมอืกบัภยัพบิตั ิ โดยประชาชนในชมุชนร่วมคดิ ร่วมวางแผน ร่วมดำาเนนิการทกุขัน้ตอน ภายใต้แนวคิด 
การลดความเสีย่งจากภยัพบิตัโิดยชมุชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Reduction: CBDRR) 
คือ การเชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชน 
 ไม่มองว่าชมุชนเป็นเพียงแค่เหยือ่ของภยัพบิตั ิแต่มศีกัยภาพในการเตรียมพร้อม จดัหามาตรการ
และวิธีการที่จะทำาให้ชุมชนตนเองปลอดภัย และสามารถจัดการชุมชนของตนเองได้แม้ไม่ได้รับความ
ช่วยเหลอืจากหน่วยงานภายนอก ซึง่แนวคดิน้ีจะเป็นการเสรมิพลงัการมส่ีวนร่วมของชมุชน พฒันาศกัยภาพ
และลดความเปราะบางของคนในชุมชน ตลอดจนสามารถทำางานร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้2

กรอบความร่วมมือและแนวทางในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบการดำาเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558-2573 (Sendai  

Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030) 
2. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
3. กรอบความร่วมมอืระดบัภมูภิาคอาเซยีนในการลดความเส่ียงจากภยัพบิตั ิ(ASEAN Agreement 

on Disaster Management and Emergency Response : AADMER)  ปัจจุบันมีกรอบแผน
งาน AADMER ปี พ.ศ.2559-2563 (AADMER Work Programme 2016-2020)

4. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
5. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
7. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

นิยามศัพท์3 
 ชุมชน (Community) หมายถึง กลุ่มคนในพื้นที่เดียวกัน เช่น หมู่บ้าน ขอบเขตพื้นที่ หรืออำาเภอ
และหมายถึง ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์แห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งอาจประสบภัยแบบเดียวกัน
เนือ่งมาจากทำาเลทีต่ัง้ อาจเป็นกลุม่คนท่ีมปีระสบการณ์ในการรับมอืกับภยัและภยัพบิตัร่ิวมกัน แต่อาจ
มีมุมมองต่อความเสี่ยงและมีสภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยงที่ต่างกัน กลุ่มคนเหล่านี้เป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการดำาเนินมาตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
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 ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสหรือความเป็นไปได้ในการได้รับผล  
กระทบทางลบจากการเกิดภัยพิบัติ โดยผลกระทบสามารถเกิดขึ้นกับชีวิต สุขภาพ การประกอบอาชีพ 
ทรัพย์สิน และบริการต่างๆ ในระดับบุคคล ชุมชน สังคมหรือประเทศ
 การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction) หมายถึง แนวคิดและวิธีปฏิบัติใน
การลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบทางลบจากภัยพิบัติผ่านความพยายามอย่างเป็นระบบท่ีจะวิเคราะห์
และบริหารจัดการปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของภัยพิบัติ เพื่อดำาเนินนโยบาย มาตรการ หรือ
กิจกรรมต่างๆ ในการลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ทำาให้เกิดความเปราะบางและเพิ่มศักยภาพในการ
จัดการปัญหา มีเป้าหมายในการลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชนและสังคมในปัจจุบัน และป้องกันความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง ปฏิบัติการลดผลกระทบทางลบโดยตรงของภัยที่เป็น
อนัตรายต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม เนือ่งจากผลกระทบทางลบของภยัโดยมากไม่สามารถขจดัให้หมดไป
อย่างสิ้นเชิง แต่ขนาดและความรุนแรงของความเสียหายสามารถลดทอนลงได้จากการดำาเนินนโยบาย
และกิจกรรมต่างๆ 
 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกำาหนดลักษณะ ขนาด   
หรือขอบเขตความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้น รวมทั้งประเมินภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยง 
(Exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) ศักยภาพ (Capacity) ในการรับมือของชุมชนท่ีอาจเป็น
อันตรายและคาดการณ์ผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน การดำารงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์
ความน่าจะเป็นในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นที่หนึ่งๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความ
เสี่ยงอย่างมีระบบ
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 การประเมินความเปราะบางและศักยภาพ (Vulnerability and Capacity Assessment : VCA) 
หมายถึง การประเมินวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำาให้เกิดความเสี่ยง รวมถึงความสามารถของชุมชนในการ
จัดการกับภัยและความเสี่ยงนั้นๆเป็นกระบวนการที่ดำาเนินการร่วมกับชุมชน และเป็นส่วนสำาคัญของ
การประเมินความเสี่ยง
 ความสามารถในการฟื้นคืนสู่ปกติ (Resilience) หมายถึง ความสามารถของระบบ ชุมชน หรือ
สังคมที่มีความเสี่ยงต่อภัย ในการเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพความเสี่ยงภัยของตน รวมทั้งรู้จักวางมาตรการ
และปฏิบัติตัวเพื่อช่วยลดหรือถ่ายโอนความเส่ียงดังกล่าวเพื่อลดโอกาสในการได้รับผลกระทบจากภัย 
และหากประสบกับภัยก็สามารถฟื้นตัวจากผลของภัยได้ด้วยแนวทางและในระยะเวลาที่เหมาะสม 
หมายรวมถึงความสามารถของชุมชนในการดูแลรักษาโครงสร้างและกลไกพื้นฐานท่ีจำาเป็นให้ปลอดภัย
จากภัยพิบัติด้วย

กระบวนการด�าเนินงานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติของสภากาชาดไทย
 สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ส่งเสริมให้ดำาเนินกิจกรรม
การเตรียมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยมี
กระบวนการมาตรฐานการดำาเนินงาน 8 ขั้นตอน4 ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย
 ขั้นตอนที่ 2 การชี้แจง สร้างความสัมพันธ์และวางแผนกิจกรรมร่วมกับชุมชน
 ขั้นตอนที่ 3 การอบรมแกนนำาชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
 ขั้นตอนที่ 4 การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินความเสี่ยงอย่างมีส่วนร่วมและการทำาแผนชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
 ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
 ขั้นตอนที่ 7 การฝึกซ้อมแผนโต๊ะและแผนตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
 ขั้นตอนที่ 8 การประเมินผลและส่งมอบชุมชนแก่หน่วยงานหลักในพื้นที่
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ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย
 โดยประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพื้นที่เสี่ยงทุกระดับท่ีมีบทบาทหน้าที่ด้านการจัดการ
ภัยพิบัติ ได้แก่ สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อำาเภอ องค์กรปกครองท้องถิ่น     
ผู้นำาชุมชน ตลอดจน สำานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อร่วมกันคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายตามเกณฑ์ดังนี้

1. เป็นชุมชนที่มีประวัติการเกิดภัยพิบัติใน 10 ปีที่ผ่านมา มีความถี่หรือความเสี่ยงในการเกิด
ภัยพิบัติ

2. ชุมชนยินดีและพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
3. มีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
4. เป็นชุมชนที่ยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดดำาเนินกิจกรรมด้านชุมชนเตรียมพร้อมรับ    

ภัยพิบัติอย่างเต็มรูปแบบ

ขั้นตอนที่ 2 การชี้แจง สร้างความสัมพันธ์และวางแผนกิจกรรมร่วมกับชุมชน
 การลงพืน้ทีเ่ป้าหมายเพือ่ชีแ้จงรายละเอียดของการดำาเนินกิจกรรม ความไว้วางใจ ความคุน้เคย 
และความเข้าใจอันดีกับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน ตลอดจนวางแผนการลงพื้นที่ การศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนทั้งโครงสร้าง วัฒนธรรม ความเชื่อ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของชุมชน
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ขั้นตอนที่ 3 การอบรมแกนนำาชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
 ดำาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  1 วัน ให้แก่ ผู้นำาชุมชน คณะกรรมการชุมชน แกนนำาชุมชน 
อสม. อปพร. และประชาชนที่สนใจ เพื่อสร้างเสริม ความรู้และความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าอบรมซึ่งจะใช้เป็น
แนวทางในการดำาเนินกิจกรรมในขั้นตอนต่อไป  โดยมีหัวข้อในการอบรม ดังนี้ 
 • บทบาทสภากาชาดด้านการจัดการภัยพิบัติ
 • ความรู้เบื้องต้นเรื่องภัยพิบัติ
 • แนวคิดและกระบวนการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
 • บทบาทชุมชนในการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ 
 • การประเมินความเสี่ยงและการใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยง
 • การทำาแผนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติและแผนตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินชุมชน

ขั้นตอนที่ 4 การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
 การผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จากการเสนอชื่อสมาชิกของ
ชุมชนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมและสมัครใจ พร้อมทั้ง พิจารณากำาหนด
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่ชุมชนเป็นผู้กำาหนดโครงสร้างคณะกรรมการตามความ
เหมาะสมของแต่ละชุมชน  
 โครงสร้างคณะกรรมการชุมชนพร้อมรับภยัพิบตั ิอาจประกอบด้วย ท่ีปรึกษา ประธาน รองประธาน 
เหรัญญิก กรรมการ (ฝ่ายอำานวยการ ฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือน ฝ่ายอพยพ ฝ่ายค้นหากู้ภัยและ
ปฐมพยาบาล ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย)  และเลขานุการ

  

ตัวอย่างโครงสร้างคณะกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ

ที่ปรึกษา
ประธาน

รองประธาน

กรรมการ

ฝ่ายอพยพ

เหรัญญิก

ฝ่ายอำานวยการ

เลขานุการ

ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย

ฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย ฝ่ายค้นหา กู้ภัยและปฐมพยาบาล
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ขั้นตอนที่ 5 การประเมินความเสี่ยงอย่างมีส่วนร่วมและการทำาแผนชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
 การประเมนิความเสีย่งอย่างมส่ีวนร่วมของชมุชน เป็นวธิกีารระบลุกัษณะความรนุแรงและโอกาส
ในการเกิดผลกระทบทางลบจากภัย จากการประเมินภัย ความเปราะบาง และความสามารถของชุมชน 
เพื่อให้ชุมชนยอมรับปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงต่างๆ เช่น 
แผนที่ชุมชน ประวัติการเกิดภัย ปฏิทินฤดูกาล ต้นไม้ปัญหา ผลจากการประเมินความเสี่ยงจะเป็น
แนวทางในการพิจารณาจัดทำาแผนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ (Disaster Preparedness Plan : DP) และ
แผนตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน (Contingency Plan : CP) ที่เหมาะสมกับชุมชนจากการมีส่วนร่วมอย่าง
เท่าเทยีมของเดก็ เยาวชน ผูห้ญงิ ผูช้าย ผูส้งูอายุ ผู้พกิาร เน่ืองจากแต่ละคนมมีมุมองในการดำาเนินชวีติ
ที่แตกต่างกัน
 ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการชุมชนฯ อาจพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และยืนยันข้อมูลที่ได้
จากการอบรมในขั้นตอนที่ 3 เรื่องการใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยง แผนชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ 
บทบาทหน้าที่คณะกรรมการชุมชนมาใช้ในขั้นตอนนี้ 
แผนชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ประกอบด้วย 2 แผนย่อย คือ
 1. แผนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ (Disaster Preparedness Plan : DP) เป็นแผนที่กำาหนดกิจกรรม
หรือโครงการหรือมาตรการลดผลกระทบเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่ชุมชนต้องการดำาเนินการโดย
กำาหนดเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และผู้สนับสนุน อย่างชัดเจน กิจกรรมหรือ
โครงการจะเน้นการพฒันาศกัยภาพด้านต่างๆ ทัง้ด้านบคุลากรคอื คณะกรรมการและประชาชนในชุมชน 
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ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ให้พร้อมสำาหรับเผชิญกับภัยพิบัติในอนาคต เช่น กิจกรรมฝึกซ้อม
แผนตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินชุมชน กิจกรรมปรับปรุงระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน กิจกรรมจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์การกู้ชีพกู้ภัยและการปฐมพยาบาล กิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพอนามัย 
กิจกรรมอบรมการกู้ชีพกู้ภัยทางนำ้า
 มาตรการลดผลกระทบ (Mitigation Measure) เพ่ือการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ แบ่งเป็น 
มาตรการเชิงโครงสร้าง (Structural) คือมาตรการที่ใช้โครงสร้างทางกายภาพรวมถึงระบบหรือโครงสร้าง
ทางวิศวกรรมที่ประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อทำาให้โครงสร้างมีความต้านทานต่อภัย เช่น เขื่อน แก้มลิง 
ทางนำ้าผ่าน(flood way) ฝายชะลอนำ้า เครื่องสูบนำ้า และ มาตรการแบบไม่ใช่โครงสร้าง (Non-Structural) 
คือ มาตรการที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการก่อสร้างหรือโครงสร้างพื้นฐาน แต่จะใช้ความรู้ ความเข้าใจ 
และการฝึกซ้อมต่างๆ ตลอดจนการร่างและบังคับใช้กฎหมาย หรือการสร้างจิตสำานึกต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนรู้จัก ปรับตัว และสามารถดูแลตนเองได้ เช่น การวางแผนการใช้พื้นที่ การกำาหนดประมวลข้อ
บังคับอาคาร การรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ การอบรมเสริมสร้าง
ศักยภาพประชาชน เป็นต้น5
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 2. แผนตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน (Contingency Plan : CP) เป็นแผนที่มีรายละเอียดบทบาท
หน้าที่แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ทั้งในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย 
เพื่อให้การตอบสนองต่อภัยพิบัติเป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง ไม่ซำ้าซ้อน 
 คณะกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติควรมีการปรับปรุงพัฒนากิจกรรม โครงการ มาตรการ
ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติในแผนชุมชนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
 เป็นการพัฒนาคณะกรรมการชุมชนตลอดจนประชาชนในชุมชน ทั้งความรู้ ทักษะ เฉพาะด้าน
ตามแผนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ เช่น การอบรมปฐมพยาบาล การอบรมกู้ชีพกู้ภัยทางนำ้า การอบรม  
ผู้สูงวัยพร้อมรับภัยพิบัติ การอบรมการใช้วิทยุสื่อสาร ตลอดจนการพัฒนา ปรับปรุง จัดซื้อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ปฐมพยาบาล อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 7 การฝึกซ้อมแผนโต๊ะและแผนตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
 การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise) เป็นการฝึกซ้อมแผนที่มุ่งเน้นการระบุจุดแข็ง  
จดุอ่อน รวมทัง้ทำาความเข้าใจแผน ข้อตกลง และข้ันตอนปฏบิตั ิใช้การอภปิรายกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ
บนพืน้ฐานของสถานการณ์สมมตุทิีก่ำาหนดขึน้ โดยมวีทิยากรกระบวนการ (Facilitators) เป็นผูน้ำาการอภปิราย
ให้เป็นไปตามแนวทางและวตัถปุระสงค์ของการฝึก6 ผูเ้ข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะคอื คณะกรรมการ
ชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ 
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 การฝึกซ้อมแผนตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน เป็นการฝึกซ้อมการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่
สมมุติข้ึนให้เสมือนจริงมากที่สุดในระดับชุมชน เพื่อทดสอบความสามารถในบทบาทหน้าที่ของคณะ
กรรมการชมุชนพร้อมรบัภัยพบิตัฝ่ิายต่างๆ ฝึกซ้อมการใช้วสัดุ อุปกรณ์ ตลอดจนทดสอบการประสานงาน
กับหน่วยงานภายนอกชุมชนและฝึกซ้อมแผนการอพยพประชาชนในชุมชน ก่อนการฝึกซ้อมต้องชี้แจง
กับชุมชนถึงความจำาเป็นของการฝึกซ้อม ข้อมูลขั้นตอนที่ประชาชนควรปฏิบัติ เพื่อขอความร่วมมือ
และการมีส่วนร่วมจากทุกคน ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมจึงมีทั้งคณะกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ 
ประชาชน นักเรียน พระภิกษุสามเณรทุกคนในชุมชน 
 ในการฝึกซ้อมแผนทัง้สองแบบ ควรเชญิผูแ้ทนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในพืน้ทีเ่ข้าร่วมสงัเกตการณ์
การฝึกซ้อมและเข้าร่วมการประชุมประเมินผลหลังการฝึกซ้อม เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วย
ทุกครั้ง 

ขั้นตอนที่ 8 การประเมินผลและส่งมอบชุมชนแก่หน่วยงานหลักในพื้นที่
 เป็นการตรวจสอบและประเมินการดำาเนินงานเพื่อการปรับปรุงการดำาเนินงานในอนาคตทั้ง
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล ผลกระทบ ความย่ังยืนความสัมพนัธ์ทีเ่ก่ียวข้องกับการดำาเนินงาน รวมทัง้
การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สรุปบทเรียนจากการดำาเนินงาน เผยแพร่ข้อมูลแผนชุมชนพร้อม
รบัภยัพบัต ิและจดัพธิส่ีงมอบชมุชนให้แก่หน่วยงานหลกัท่ีเกีย่วข้องในพืน้ที ่ได้แก่ สำานกังานเหล่ากาชาด
จังหวัด สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อำาเภอ องค์กรปกครองท้องถิ่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำาบล เป็นต้น 

บทส่งท้าย
 การบูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในการพัฒนา เพื่อช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทีไ่ม่ใช่ความรบัผดิชอบของผูใ้ดผูห้นึง่หรอืหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ หากต้องอาศยัความร่วมมือ 
ความรู ้ประสบการณ์ ภมูปัิญญาและทรพัยากรต่างๆ จากทกุภาคส่วน หากประชาชนทกุคน ทุกหน่วยงาน
ในทกุระดบัให้ความสำาคญั ย่อมช่วยให้บรรลเุป้าหมายในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้แก่สงัคม
ได้อย่างยั่งยืน7
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 “การฟื้นฟู” ในการตอบสนองภัยพิบัติคือ กระบวนการที่ทำาให้ชีวิตผู้ประสบภัยกลับมาสู่ปกติ 
และผู้ประสบภัยมีความสามารถในการฟื้นตัวจากภัยพิบัติมากขึ้นในอนาคต ระยะที่ผู้คนจะฟื้นตัวหลัง
ภัยพิบัติขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งหรือความสามารถในการฟื้นตัวจากภัยพิบัติของชุมชน รวมถึงทรัพยากร
ก่อนเกิดภัยพิบัติ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบของภัยได้ ระยะเวลาในการฟื้นฟูบางครั้งอาจใช้เวลาสั้นๆ 
หรือบางครั้งอาจใช้เวลาเป็นปีๆ หรือหลายปี
 การฟื้นฟู เป็นการดำาเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยบรรเทาลง หรือได้
ผ่านพ้นไปแล้ว เพือ่ปรบัสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำารงชวีติ และสภาวะวถีิความเป็นอยู่ของชมุชน
ทีป่ระสบภัยให้กลบัสูส่ภาวะปกต ิหรอืพฒันาให้ดกีว่าและปลอดภยักว่าเดิม (Build Back Better and Safer) 
ตามความเหมาะสม โดยการนำาปัจจยัต่างๆ ในการลดความเสีย่งจากสาธารณภยัเข้ามาช่วยในการฟ้ืนฟ ู
ซ่ึงหมายรวมถึง การซ่อมสร้าง (Reconstruction) และการฟื้นสภาพ (Rehabilitation) โดยมีหลักการ

กำรฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภัยพิบัติ
Disaster Recovery

สุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี
หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
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สำาคัญของการฟื้นฟู ได้แก่ 1) การช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให้การดำารง
ชีวิตกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยไม่จำาเป็นต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว        
2) ผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในการบวนการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดกระบวนการยอมรับและมีส่วนร่วมใน
ขั้นตอนต่างๆ ที่จะดำาเนินการ 3) การพิจารณาความเสี่ยงต่อภัยในการฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่
เสมอ เพื่อไม่ให้งบประมาณต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั้งต่อไป(1)

 การฟื้นฟูในระยะแรก หรือกระบวนการที่ชีวิตของผู้คนกลับสู่ปกติทันทีหลังเผชิญภัยพิบัติ 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้การช่วยเหลือในช่วงแรกๆ ของการตอบสนองต่อภัยพิบัติ โดยดำาเนินไปพร้อมๆ
กับการบรรเทาทุกข์ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการบรรเทาทุกข์ และมีการเตรียมวางพื้นฐานในการ
ให้การฟื้นฟูระยะยาว ซึ่งจะช่วยให้ผู้คนมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฟื้นฟูระยะยาว
มากขึ้น
 การฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภัยพิบัติ ในการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยส่วนใหญ่ รัฐบาลจะจัดทำา
โครงการเพื่อฟื้นฟูขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ประกอบด้วยโครงการปรับปรุงด้านโครงสร้าง (Hard Structure) 
และโครงการหรอืมาตรการลดผลกระทบอืน่ๆ (Soft Structure) โดยการปรับปรุงหรือการก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ ที่เน้นการป้องกันภัยพิบัติ เช่น การก่อสร้างเขื่อนกั้นนำ้า ซึ่งต้องมีระบบบำารุงรักษาและ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการลงทุนสูญเปล่า ส่วนโครงการและมาตรการ
ลดผลกระทบต่างๆ ต้องพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เช่น การส่งเสริมการสร้างคันกั้นนำ้า
ขนาดเล็กรอบแปลงเพาะปลูก การสร้างที่อพยพ และการปรับช่วงเวลาการเพาะปลูกเป็นต้น โดยการ
ฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภัยพิบัติ มีความจำาเป็นต้องพิจารณาความเหมาะสมให้สามารถป้องกันและแก้ไข
ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นอีกได้อย่างมีประสิทธิภาพ(2)
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ตัวอย่างมาตรการและแนวทางในการฟื้นฟูธรณีพิบัติสึนามิของประเทศไทย(3)

มาตรการช่วยเหลือระยะเร่งด่วน
 1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและที่พักอาศัย
 2. การจัดรูปที่ดิน จัดระเบียบสิ่งก่อสร้างภูมิทัศน์และการฟื้นฟูที่พักอาศัย
 3. การส่งเสริมอาชีพ
 4. การฟื้นฟูการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน
 5. การช่วยเหลือการศึกษาทั้งการเงินและการซ่อมแซมความเสียหาย
 6. การช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัย
 7. การช่วยเหลือด้านการเงิน
 8. การจัดการความปลอดภัยในการเดินเรือ
 9. การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและกำาจัดมลพิษชุมชน

มาตรการระยะยาว
1. การสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้า
2. การแก้ไขปัญหาดินให้กับเกษตรกร
3. สำานักผังเมืองออกประกาศกำาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมในบริเวณ

พื้นที่เกิดธรณีพิบัติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยระยะยาว
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 ผลกระทบจากภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิจำาเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟเูยียวยา และทำาให้การดำารงชวีติ
และการทำางานกลับคืนสู่สภาพปกติ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยในภาคธุรกิจได้มีการจัดตั้ง
กลุม่ความร่วมมอืของภาคเอกชนต่อการรบัมอืกับภยัพบิตัใินลักษณะของการทำางานวถีิกลุ่ม (Collective 
Action) เพื่อเสริมพลังในการช่วยเหลือ การบรรเทาทุกข์ และการฟื้นฟูจากภัยพิบัติที่มีความรุนแรงและ
ส่งผลเสียหายในวงกว้าง ซึ่งทรัพยากรขององค์กรใดองค์กรเดียวไม่สามารถใช้ให้เกิดผลได้เพียงลำาพัง(4)

สำาหรับในภาคส่วนขององค์กรด้านมนุษยธรรมก็เช่นกัน สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง
ระหว่างประเทศ (International Federation of Red Cross and Red Crescent Society : IFRC) 
เป็นหน่วยงานสำาคัญที่คอยให้ความสนับสนุนด้านต่างๆ แก่สภากาชาดหรือสภาเส้ียววงเดือนแดง
ประจำาประเทศ ซึง่จะเป็นแหล่งข้อมลูและทรัพยากรสนับสนนุในด้านการรบัมือภยัพบิตั ิการลดความเส่ียง
การเตรียมความพร้อม การตอบสนอง และการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ โดยในเรื่องของการฟื้นฟูผู้ประสบภัย
พิบัติ ทาง IFRC ได้จัดทำาคู่มือไว้ ซึ่งในคู่มือจะประกอบด้วยหลักและวิธีในการดำาเนินงานฟื้นฟูไว้อย่าง
ละเอียด ในที่นี้จะขอนำาเสนอหลักในการฟื้นฟู 12 ประการของ IFRC เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนิน
โครงการฟื้นฟูของสภากาชาดไทย
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หลักในการฟื้นฟู 12 ประการของสหพันธ์สภากาชาด
และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

1. คำานึงถึงชุมชนเป็นศูนย์กลางการให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้อ่อนแอ
2. ให้การสนบัสนนุช่วยเหลอืตามท่ีกาชาดประจำาแต่ละประเทศร้องขอ ได้แก่ การจดัการ การจัดทำา

คู่มือ และการพัฒนาศักยภาพ
3. โครงการในการช่วยเหลือต้องไม่ทำาให้เกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อผู้ประสบภัย
4. มีการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
5. การมีผู้เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วนมาช่วยประเมิน วิเคราะห์ ออกแบบโครงการ
6. ใช้กลไกในการปฏิบัติที่ยืดหยุ่น เหมาะสมในการบรรเทาทุกข์และฟื้นฟู เช่น การโอนเงิน 

การวิเคราะห์การตลาด
7. สร้างความเข้มแข็งของโครงการโดยการบูรณาการในหลายเรื่อง เช่น ชีวิตความเป็นอยู่ 

ที่พักอาศัย สุขภาพ นำ้าและสุขาภิบาล สภาพแวดล้อม เป็นต้น
8. การมองปัญหาให้ทะลุปรุโปร่ง
9. การให้ความช่วยเหลืออย่างยั่งยืน
10. การวางแผนในการสิ้นสุดโครงการหรือยุติการช่วยเหลือ
11. มีกลยุทธ์ในการสื่อสารที่ชัดเจน
12. มุ่งเน้นไปที่กลุ่มชายขอบและกลุ่มเปราะบาง
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การฟื้นฟูด้านการประกอบอาชีพ

การฟื้นฟูด้านอุปกรณ์การเรียน
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การสร้างห้องน�้า-ห้องส้วม การปรับปรุงระบบน�้าโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
อ�าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ตัวอย่างหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ
เพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยของสภากาชาดไทย

1. เป็นโครงการที่ช่วยเหลือฟื้นฟู พื้นที่ประสบอุทกภัย ปี 2554
2. เป็นโครงการที่สามารถดำาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
3. เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงเพื่อฟื้นฟู ปลูกสร้าง ซ่อมแซม บูรณะ ดังนี้

3.1 การฟ้ืนฟดู้านทีอ่ยูอ่าศยั สถานทีท่ำางาน สถานศกึษา สถานพยาบาล และสถานช่วยเหลอื
ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการและด้อยโอกาสเป็นต้น

3.2  การฟื้นฟูบูรณะศาสนสถาน และสาธารณูปโภค
3.3  การฟื้นฟูสุขภาพกาย และจิตใจ
3.4  การฟื้นฟูด้านอาชีพ
3.5  การฟื้นฟูอุปกรณ์การเรียน การสอน

4. เป็นโครงการที่มีนวัตกรรมสร้างสรรค์ เสริมสร้างศักยภาพ และมีความยั่งยืน
5. เป็นโครงการที่สามารถติดตามผลการดำาเนินงานได้
6. ไม่เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นมาแล้ว
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หมายเหตุ
• เสนอโครงการมายังสภากาชาดไทย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
• การใช้จ่ายเงินโครงการ สำาหรับสำานักงานต่างๆ ของสภากาชาดไทยให้ดำาเนินการตามหลัก

เกณฑ์ระเบียบสภากาชาดไทยว่าด้วยการเงินและพัสดุ
• การใช้จ่ายเงินโครงการ สำาหรับเหล่ากาชาดจังหวัดให้ดำาเนินการตามหลักเกณฑ์ระเบียบ

สภากาชาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ การบัญชี และการพัสดุของเหล่ากาชาดจังหวัด 
พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2553

การด�าเนินงานด้านฟื้นฟูของสภากาชาดไทยในปัจจุบันที่เคยด�าเนินการ ได้แก่
• ฟ้ืนฟใูนระยะสัน้ เช่นการฟ้ืนฟดู้านทีอ่ยู่อาศยัโดยการมอบอุปกรณ์ทำาความสะอาดบ้านหลัง

นำ้าลด หรือการมอบชุดเครื่องครัว เครื่องนอน เตาแก๊สปิคนิค เป็นต้น
• การฟื้นฟูด้านที่อยู่อาศัย ซ่อม/สร้าง บ้านแก่ผู้ประสบภัย เช่นการสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัย 

สึนามิ
• โครงการฟื้นฟูโรงพยาบาลเกาะลันตา และสถานีอนามัยศาลาด่าน ในอำาเภอเกาะลันตา 

จังหวัดกระบี่
• การฟื้นฟูด้านนำ้า สุขาภิบาลโดยการซ่อมแซม สร้างห้องนำ้า อ่างล้างมือ แปรงฟัน ให้กับ

โรงเรยีนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากภยัพบิตั ิ เช่นโครงการจดัหานำา้ดืม่สะอาดและห้องนำา้ทีเ่พยีงพอ
ใน 19 โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากธรณีพิบัติ และโครงการปรับปรุงระบบนำ้าสุขาภิบาล
และการส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี พ.ศ.2554

• โครงการจัดหาอุปกรณ์ประมงพื้นบ้านแก่ผู้ประสบภัยอำาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
• การฟื้นฟู ซ่อมแซม และจัดซื้อหนังสือให้ห้องสมุดในโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

โครงการ
• การฟ้ืนฟดู้านอาชพีด้วยการมอบอุปกรณ์เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ ในการประกอบอาชพีแก่ผู้ประสบ
 ภัยพิบัติ เช่นภัยพิบัติสึนามิ ใน 6 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ภัยพิบัติดินโคลนถล่มที่อุตรดิตถ์
• โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน แก่ผู้ประสบธรณีพิบัติภัย
• การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ เพ่ือสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งและ

เกิดความยั่งยืน (CBDRR project)
• การเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ (CBDRR project in school)
• บูรณาการการฟื้นฟูระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
• การดูแลผู้ประสบภัยพิบัติในกลุ่มที่มีความอ่อนแอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กกำาพร้า ผู้สูงอายุ 

ผู้พิการ

 การจัดการภัยพิบัติของสภากาชาดไทย จะมีคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติสภากาชาดไทย ซึ่งมี
เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
และผู้อำานวยการสำานกังานต่างๆ ซึง่จะแบ่งคณะกรรมการออกเป็นคณะอนกุรรมการกลุม่ย่อยอกี 7 ฝ่าย 
ได้แก่ 1) ฝ่ายบรรเทาทุกข์ 2) ฝ่ายการแพทย์ 3) ฝ่ายรับบริจาค 4) ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์          



206

หนังสือประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการหน่วยเคลื่ิอนที่เร็ว

5) ฝ่ายสนับสนุนและส่งกำาลังบำารุง 6) ฝ่ายต่างประเทศ และ7) ฝ่ายฟื้นฟู ซึ่งคณะกรรมการแต่ละฝ่ายจะ
ร่วมกันจัดทำากระบวนการมาตรฐานในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ ซึ่งคณะทำางานฝ่าย
ฟื้นฟูได้จัดทำาแนวทางในการดำาเนินงานไว้ดังนี้

ภารกิจ บทบาทหน้าที่ของคณะท�างานฝ่ายฟื้นฟู(4)

ก่อนเกิดภัย
•  รวบรวมข้อมูล ศึกษาจากบทเรียนที่เคยเกิดขึ้น
•  ศึกษากรอบการให้ความช่วยเหลือตามความจำาเป็นพื้นฐานโดยศึกษาจาก Community   
 Resilience Indicator
•  วางแผนแบ่งหน้าที่การทำางาน
•  หาข้อตกลงร่วมกัน ในการทำางานกับภาครัฐฯลฯ  
•  วางแผนจัดลำาดับขั้นตอนในการทำางาน

ขณะเกิดภัย
•  ศูนย์ประสานงานด้านการฟื้นฟู ฝ่ายเลขานุการฯ (หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 
    02-251-7853 ต่อ 1211) 
•  ฝ่ายเลขานุการ ดำาเนินการรวบรวมข้อมูล 
•  จัดประชุมคณะทำางานฝ่ายฟื้นฟู โดยฝ่ายเลขาฯ มีหน้าที่เชิญประชุม และนำาเสนอข้อมูล
•  วางกรอบการดำาเนินงานในการฟื้นฟู ตามทิศทางของสภากาชาดไทยซึ่งสอดรับกับภาครัฐ
    และภาคีเครือข่ายอาจเป็นการบูรณาการเพื่อลดการซำ้าซ้อน 
•  นำาเสนอแผนพร้อม กรอบระยะเวลาและประมาณการงบประมาณ
•  จัดลำาดับความสำาคัญการให้ความช่วยเหลือ
•  กายภาพ
•  จิตใจ
•  การแพทย์

ระยะหลังจากเกิดภัย
 1. คณะทำางานตัง้วตัถปุระสงค์เพือ่ช่วยให้ผู้ประสบภยักลับมาใช้ชวีติเหมอืนเดิมให้เร็วทีสุ่ด โดย

•  ใช้ข้อมูลจากการสำารวจ / RAT, NDRT
•  ตาม  SOP กำาหนด 1 เดือน ให้แต่ละสำานัก (หรือผู้รับผิดชอบ) นำาเสนอโครงการ/แผนงบ
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ประมาณเพื่อรวบรวมเสนอคณะทำางานฝ่ายฟื้นฟู
 2. จัดทำากรอบการให้ช่วยเหลือ

•  ฟื้นฟูด้านนำ้า สุขาภิบาล การส่งเสริมสุขอนามัย WASH
•  ฟื้นฟูด้านการประกอบอาชีพ
•  ฟื้นฟูสภาพจิตใจ
•  ฟื้นฟูด้านกายภาพ ได้แก่ โรงเรียน /ที่พักชั่วคราว บ้าน (ซ่อมแซมบางส่วน/สร้าง) สถาน

พยาบาล เป็นต้น 
•  การดูแล/สนับสนุนผู้ประสบภัย ที่มีความเปราะบาง : เด็ก ผู้สูงอายุ

 3. การตั้งงบประมาณในการฟื้นฟู
•  จัดตั้งงบประมาณเมื่อเกิดภัย
•  การของบประมาณเพื่อมาทำางานฟื้นฟู
•  เสนอข้อมูลความต้องการงบประมาณ/เงินบริจาค ที่มีอยู่แล้ว เพื่อกำาหนดกรอบวงเงิน
•  มีการแยกแยะเงินสภากาชาดในการช่วยเหลือแต่ละระยะ 
•  ทำาบันทึกขออนุมัติกรอบวงเงินที่ใช้ในการฟื้นฟู เช่น กรอบวงเงินฟื้นฟู 6 จังหวัด สึนามิ 

ประมาณการ ใช้งบ 20 ล้านบาท
4. จัดทีมของคณะฟื้นฟูเพื่อลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์ในเบื้องต้น โดยประสานกับสำานักงาน

บริหารกิจการเหล่ากาชาดและสำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ เก่ียวกับการลงพื้นที่เพื่อสำารวจ
ความเสียหายให้เห็นภาพรวมของความเสียหายที่เกิดขึ้น

5. ให้ฝ่ายเลขาฯ ทำาบันทึกถึงสำานักงานที่เกี่ยวข้องเช่น สำานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด 
สำานกังานบรรเทาทุกข์ฯ วทิยาลยัพยาบาล ฯลฯ เพือ่แจ้งกรอบของโครงการทีท่างคณะกรรมการ 
ด้านฟื้นฟูจะพิจารณา ในส่วนนี้จะแนบแบบฟอร์มเสนอโครงการ และกำาหนดวันที่ส่งกลับ

6. เมื่อมีโครงการส่งกลับมาคณะทำางานนัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการเพื่อจะให้การ
สนับสนุน  

7. ทำาบนัทกึสรปุโครงการ เพือ่ขออนุมตักิรอบวงเงินทีใ่ช้ในการฟ้ืนฟ ูโดยบวกเพิม่อีกร้อยละ 20 
 ของกรอบวงเงินที่เสนอ
8. มอบหมายคณะทำางานติดตาม ประเมินโครงการแต่ละโครงการ
9. สรุปผลการประเมนิแต่ละโครงการเป็นรายเดอืนและรายไตรมาส เสนอประธานคณะกรรมการ
 จัดการภัยพิบัติสภากาชาดไทยทราบ

  ดังนั้นเมื่อหน่วยเคลื่อนที่เร็ว รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายและความต้องการ รวม
ถึงปัจจัยต่างๆ ที่ต้องการการฟื้นฟูแล้วควรนำาเสนอข้อมูลในเบื้องต้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบและเตรียม
เสนอโครงการฟื้นฟูต่างๆ ที่เข้าเกณฑ์ของคณะกรรมการฟื้นฟูให้กับฝ่ายเลขาฯเพื่อขออนุมัติ กรอบงบ
ประมาณในการดำาเนินงานฟื้นฟูต่อไป
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หลักกำรกำชำด

กาชาดกำาเนิดขึ้นเนื่องมาจากความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในสนามรบ โดยไม่เลือกเชื้อชาติ 
วรรณะ ลัทธิศาสนา ซึ่งการช่วยเหลือกระทำาทั้งในประเทศของตนเอง และต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อป้องกัน
และบรรเทาทุกข์ทรมานของมนุษย์ทุกหนแห่ง โดยกาชาด มีจุดมุ่งหมายที่จะคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ
ของทุกคน เคารพต่อสิทธิมนุษยชน สนับสนุน และส่งเสริมความเข้าใจ ความเป็นมิตรภาพและความ
ร่วมมือ รวมถึงการส่งเสริมสันติภาพ ระหว่างประชากรทั้งมวล

กาชาดไม่เลือกปฏิบัติในเรื่อง สัญชาติ เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ชั้น วรรณะหรือความคิดเห็นทาง
การเมอืง กาชาดเพียรพยายามอย่างเดยีวท่ีจะบรรเทาทกุข์ทรมาน โดยให้การช่วยเหลอือย่างเร่งด่วนท่ีสดุ

เพ่ือที่จะได้รับความวางใจจากทุกฝ่าย กาชาดไม่อาจเกี่ยวข้องหรือเข้ากับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในการสู้รบ  
ไม่ว่าในเวลาใดหรือกรณีขัดแย้งใดๆ อันเนื่องมาจากทางการเมือง เชื้อชาติ ศาสนา หรือลัทธินิยม

กาชาดเป็นอิสระ สภากาชาดแห่งชาติแม้จะมีส่วนช่วยเหลือในบริการด้านมนุษยธรรมของรัฐบาล
ของตนเอง  และอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายของประเทศตน จะต้องธำารงความเป็นอิสระอยู่เสมอไป 
เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติตามหลักการกาชาดได้ทุกเวลา

กาชาดเป็นองค์การอาสาสมัครในการบรรเทาทุกข์ โดยไม่มีความปรารถนาผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น

ในประเทศทีพ่งึมสีภากาชาดได้เพยีงแห่งเดยีว สภากาชาดต้องเปิดให้แก่คนทัว่ไป สภากาชาดต้องปฏบิตังิาน
ด้านมนุษยธรรมทั่วทุกดินแดนของตน

กาชาดเป็นสถาบันสากล ซึ่งสภากาชาดทั้งมวลมีฐานะเท่าเทียมกัน มีส่วนในความรับผิดชอบและมี
บทบาทหน้าที่เท่าเทียมกัน ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
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คณะที่ปรึกษา

พลโทนายแพทย์อำานาจ  บาลี ผู้อำานวยการสำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ

นายแพทย์พิชิต  ศิริวรรณ รองผู้อำานวยการสำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ

แพทย์หญิง ช.เขมศิริ  คงรักเกียรติยศ  รองผู้อำานวยการสำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ

นางสาวภาวิณี  อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ

เภสัชกรหญิงจิราวรรณ  สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ

คณะผู้จัดทำา

บรรณาธิการ

นางสาวสุกัญญา  ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)

นางสาวรมย์มณี  แกล้วทนงค์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายลดความเสี่ยงภัยพิบัติ 

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC)

นายเอกราช  รักวนัส หัวหน้าแผนกกาชาดสัมพันธ์  

นางสาวรัตนาภรณ์  พุ่มมั่น Tracing Assistant 

สำานักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำานักงานบริหาร สภากาชาดไทย

นางสาวกรองทอง  เพ็ชรวงศ์  ผู้อำานวยการสำานักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร

นางสาวณัฐณิชานันท์  ประสมศรี    เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายรวี  ศุภนิมิตวิเศษกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ 

สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

เภสัชกรหญิงจิราวรรณ  สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ

นายแพทย์ปัญญาวัฒน์  แหนบนาค นายแพทย์ 7 ฝ่ายบริการทางการแพทย์ 

นางสุนิษฐิดา  เพชรด้วง หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 

นางสาวสุกัญญา  ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 

นางคนึงนิจ  จันทรทิน ผู้ชำานาญการพิเศษ พยาบาล 7 หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพฯ

นางสาวพันธ์ทิพย์  อธิปัญจพงษ์ ผู้ชำานาญการพิเศษ พยาบาล 7 

นางสาวแน่งน้อย  จุไธสง ผู้ชำานาญการพิเศษ พยาบาล 7 

นางสาวกฤวิสรา  ธนเพิ่มพร ผู้ชำานาญการพิเศษ พยาบาล 7 

นางสาวอารีรักษ์   บุญมีประเสริฐ พยาบาล 6 

นางสาวอิสราภรณ์  พละศักดิ์ พยาบาล 5 

นายสามารถ  นาคยรรยง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5 ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

นายอำานาจ  จินันทุยา เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร 4 ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

นายสราวุธ  จันทรกำาเนิด เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร 4 ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ






