






 บ้านห้วยหวาย ต.ดงมะดะ อ.แมล่าว 



         แผน่ดินไหว 
Characteristic  ต่างกนั 
Pattern           ต่างกนั 
Consequence  ต่างกนั 
mental model  ต่างกนั 

ความต่อเน่ือง มเีหตุการณ์ต่อเน่ือง ความอ่อนไหวของชุมชน ความไม่แน่นอน aftershock  ขอบเขตทางรฐัศาสตร ์7 อ าเภอ  มคีวาม chaos ทางการเมอืง
ทางสงัคมระหว่างการฟ้ืนฟูและบรจิาคเขา้มาเกี่ยวขอ้ง นิเวศวฒันธรรมของการสรา้งบา้น : ชุมชนเกษตรกรรม เตมิบา้น 



Characterisitcs ของแผน่ดินไหวคือ 
 
- แผน่ดนิไหว เป็นภยัทีพ่ยากรณ์ล่วงหน้าเป๊ะๆ ไมไ่ด ้
- ม ีnon-linear ของ aftershock 
- การรบัมอืจงึตอ้งท าเรือ่งการลดผลกระทบ (mitigation) ก่อนเกดิเหตุ 
- การลดความเสีย่งกบัตวัสิง่ก่อสรา้งและ Landuse เป็นวธิลีดผลกระทบ 
- การตอบสนอง ปกป้องตวัเองใหป้ลอดภยัจากสิง่ของหลน่ใส ่คอืวธิที าตวั

ใหร้อดปลอดภยัเมือ่เผชญิแผน่ดนิไหว 
 



วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ประสานความรว่มมอื และทรพัยากรในการใหค้วามชว่ยเหลอื/ฟ้ืนฟ/ูเยยีวยา

ทัง้ทางดา้นทีอ่ยูอ่าศยัทีไ่ดร้บัผลกระทบจากเหตุแผน่ดนิไหว 
2. เพือ่สรา้งความรู ้ความเขา้ใจรว่มกนัในเรือ่งภยัพบิตั ิแผน่ดนิไหว การเตอืนภยั 

การเตรยีมตวัรบัมอืภยัพบิตัใิหผู้ป้ระสบภยัพบิตัแิละประชาชนทัว่ไป 
3. เพือ่ฟ้ืนฟูสภาพจติใจของชาวบา้นในพืน้ทีป่ระสบภยัพบิตัแิผน่ดนิไหว  





เกดิต้นแบบของการฟ้ืนฟูชุมชนในกระบวนการซ่อมสร้างหลังภยัพบิตั ิ



บา้นผูใ้หญบ่า้น 

 
แผนทีช่มุชนบา้นดงลาน หมู ่17 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชยีงราย  



ธนัวาคม 

มกราคม 

กมุภาพนัธ ์

มีนาคม 

เมษายน 

พฤษภาคม 

มิถนุายน 

กรกฎาคม 

สิงหาคม 

กนัยายน 

ตุลาคม 

พฤศจิกายน 

ภยัหนาว 

แลง้ หมอก
ควนัไฟปา่ 

รอ้น 

แล้ง 
ลมพายุ
ลกูเหบ็ 

ฝน  
น ้าหลาก 

ฝน  
น ้าหลาก 

อากาศด ี
เริม่หนาว 

เกีย่ว 
ขา้วนาปี 

ปฏิทินภยัพิบติัและปฏิทินวิถีชีวิตชมุชนดงลาน ต.สนัทราย อ.พาน จ.เชียงราย 

พกันา 

  เร่ิมท านาปรงั 
เพาะกลา้ ด านา 

เร่ิมท านาปี 

เกีย่วขา้ว  
นาปรงั 

พกันา เกบ็ขา้วขึน้ยุง้ 

เพาะกลา้ 
ด านา 

ปลูกขิง 

เกบ็ขิง 
ไหวพ้่อปู่ 

ไหวผ้ฝีายแมล่าว 

แผน่ดินไหว 

เกบ็ขา้วโพด 









• 1 หมู ่1 ต.ป่าแดด อ.แมส่รวย จดุปฏิบติัการซ่อมเสา 

พอกเสาและคาน
เสริมแรง 



• แม่พริก บ้านเลขที่ 189 หมู่ 7 จุดปฏบิัตกิารซ่อมผนัง 

ซอ่มโดยใช้ตะแกรงกรงไก
ครอบยดึแล้วฉาบทบั 



• 309 หมู ่6 ต.โป่งแพร ่จดุปฏิบติัการซ่อมเสาและคาน 
 

เป็นการซอ่มท่ีผดิวธีิ ไม่ได้ท าฐานราก
ใหม่พอกขึน้มารับน า้หนกัถึงคาน แล้ว
หลอ่เสาขึน้ไปใหม่ เพ่ือรับน า้หนกัโครง
หลงัคาอีกที (การดามเสาก็ท าผดิวธีิ 
คือ ใช้การเช่ือมเหลก็ปลอกแทนท่ีจะ
ผกูเหลก็) บ้านนีถ้กูสัง่ท าใหม่หมด 



• 127 หมู ่6 บา้นห้วยส้านพฒันา  ต.เวียงสรวย  อ.แมส่รวย จดุปฏิบติัการซ่อมส่วนต่อเติม 

ปักแนวไม้ไผ่กนัดินสไลด์ 
แล้วท าสว่นตอ่เติมใหม ่









ธนัวาค
ม 

มกราคม 

กุมภาพนัธ ์

 มนีาคม 

เมษายน 

พฤษภาคม 
มถุินายน 

กรกฎาคม 

สงิหาคม 

กนัยายน 

ตุลาคม 

พฤศจกิายน 

ปฏิทินภยัพิบติัและปฏิทินวิถีชีวิตชมุชนดงลาน ต.สนัทราย อ.พาน จ.เชียงราย 

พกันา 

  เร่ิมท านาปรงั 
เพาะกลา้ ด านา 

เร่ิมท านาปี 

ขา้วแตกกอ 

เกีย่ว 
ขา้วนาปี 

  ขา้วนาปรงั 
ออกรวง 

ขา้วแตกกอ 

เกีย่วขา้ว  
นาปรงั 

ขา้วนาปี 
ออกรวง 

พกันา เกบ็ขา้วขึน้ยุง้ 

เพาะกลา้ 
ด านา ปลูกขิง 

ปลูกขิง 

ปลูกขิง 

ไหวพ้่อปู่ 
ไหวผ้ฝีายแมล่าว 

ภัยหนาว 

แล้ง หมอกควัน
ไฟป่า 

ร้อน 

แล้ง 
ลมพายุ 

ลูกเห็บ 

ฝน 
น้้าหลาก 

ฝน  

น้้าหลาก 

อากาศดี 
เร่ิมหนาว 

แผน่ดินไหว 

ขา้วนาปี
ออกรวง 



  

  

  

  

ดงลานโมเดล 

ระบบขอ้มลู 

ขอ้มลูระดบัความเสยีหาย  
ล าดบัการซ่อมสรา้ง  
ขอ้มลูงบประมาณ 
ทีใ่ชซ้่อมสรา้ง 

ค่าเดนิทาง  
ค่าอบรม ค่าวสัดุ 
ค่าเครือ่งมอื ค่าอาหาร 

เทคนิคการ 
ก่อสรา้งทีแ่ขง็แรง 

ทีท่นแรงแผน่ดนิไหว  
และป้องกนัความเสยีหาย 

ส าหรบัเจา้บา้นหรอืช่าง 
ใชย้มืไปท างาน 

ซ่อม-สรา้ง 

เครื่องมือส่วนกลาง
ส าหรบัเจา้บา้นหรอืชา่ง
ใชย้มืไปซ่อม-สร้าง 

ความรู้ 
เทคนิคในการซ่อมสรา้ง
ทีจ่ะสรา้งความแขง็แรง 
ป้องกนัความเสยีหายที่
จะเกดิขึน้อกีในอนาคต 

งบประมาณ 
ส าหรบัการอบรม 

ส าหรบัดูแลค่าอาหาร 
ค่าเดนิทาง ค่าเครื่องมอื 

ค่าวสัดุอุปกรณ์ 

ระบบ / ข้อมูล 
ขอ้มูลความเสยีหายที่
ไดร้บัการจดัระดบั 

จดัล าดบัการซ่อมสรา้ง 
รายละเอยีดงบประมาณ
ทีใ่ชใ้นการซ่อมสรา้ง 

เครือ่งมอื 
สว่นกลาง 

งบประมาณ ความรู ้



ประสานงาน
ภายใน 

ประสานงาน
ภายนอก 

• ขอ้มลูประชากร ต าแหน่ง
ทีต่ัง้ของบา้นเรอืน 
• รายละเอยีดความเสยีหายที่
เกดิขึน้กบัสมาชกิในแต่ละ
หลงัคาเรอืน  
• ล าดบัความรนุแรงของความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้  
•ประสานความเขา้ใจในชมุชน  
• รว่มเรยีนรูท้กัษะในซ่อม
สรา้งไปพรอ้มกนั 

• ขอ้มลูสิง่ทีชุ่มชนขาด 
• ขอ้มลูผูส้นบัสนุน 
• จบัคู่หน่วยทีพ่รอ้มทีจ่ะให้
ไดม้าพบกบัผูร้บั เช่น 
ทรพัยากร และความรู ้
• จดักระบวนการพฒันา
ศกัยภาพทีก่่อใหเ้กดิกลไกใน
การจดัการตนเองของชุมชน
ต่อไป 

  โดย 
   แกนน าชุมชน 

          โดย 
เครอืขา่ยองคก์รพฒันาเอกชน 

ท าข้อมลูร่วมกนั 

• ก าหนดขอบเขตภารกจิ 
• ประเมนิขดีความสามารถ 
ก าลงัในการลงมอืทีท่ าไดจ้รงิ 
• ควบคุมการเบกิจ่ายเครือ่งมอื
และวสัดุ 
• อพัเดทความคบืหน้าในการ
ซ่อมสรา้งต่อไป 



http://www.ifrc.org/PageFiles/103320/Key-
messages-for-Public-awareness-guide-EN.pdf 

‚สาระส าคญัเก่ียวกบัการลด
ความเส่ียงจากภยัพิบติั 

ส าหรบัครวัเรือนในประเทศไทย‛ 
 

โดย สหพนัธส์ภากาชาดและสภาเสีย้ววง
เดอืนแดงระหวา่งประเทศ (IFRC) สนบัสนุน
โดย องคก์ารยนูิเซฟ (UNICEF) 



Earthquake 
 6.3 Ricthers 

4 days later 

14 days later 

1 month later 

Re
co

ve
ry

 ph
as

e 

3 months later 
 

Chiangrai civil society ‘s disaster management network is establish 

Dpm Chaingrai’s office,Public Works’s office, academic institutes and 
Provincial administration inspect and manage the damage building 

data. 

North Regional public health launch  
primary Care and mental health mobile Unit.  

the workshop and training to reconstruct and strengthening the domestic 
buildings from earthquake damaged to local building contractor. 

public seminar sharing lessons learned in earthquake recovery 
by Chiangrai civil society ‘s disaster management network.  

Pr
ep

ar
ed

ne
ss

 
ph

as
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9 months later 

1 year later 

 Dpmrc15, dpm Chaingrai’s office launch One School One Search and 
Rescue (OSOS) Program in 65 affected school. 

Dpmrc15, dpm Chaingrai’s office, Chaingrai’s Army and related agency 
had rehearsed in Provincial disaster Prevention and Mitigation Plan 

dpm Chaingrai’s office was improved the disaster Prevention and 
Mitigation Plan in sub-district level, district level and provincial level   

  

1 hour later 
2 hours later 

24 hours later 

48 hours later 

72 hours later 

Em
er

ge
nc

y p
ha

se
 

Seismic shaking / black out / telephone communications disrupted  
Village leader announce to the people go to safety place 

provincial governor establish Emergency Operations Center (EOC) to 
coping with the earthquake at Chiangrai city hall. 

The hospital in the affect area evacuate the patients from 
high building to the ground, then set up the field hospital for 3 days.  

Army disaster relief center of Chiangrai , dpmrc15 and Highway police 
responded to the Chiangmai-Chaingrai road collapse. 

Army disaster relief center of Chiangrai, dpmrc15 established 
Front Operation Center in the affected area. 

Chaingrai Public Works and Town & Country Planning ‘s office   
establish the coordination center of building inspection. 

Timeline  the operation in emergency phase were systematics because the procedure and the 
personnel’s duty were prior-provided following the Basic Needs aid. (Department of 
Disaster Prevention and Mitigation. 2010), which the emergency support must be 
provided in this manner; 
  Frist 24 hours Food, drinking water, cloth, health, rescue, collect situation data 
  24 - 48 hours shelter, properties, facilities, find the lost person, body recovery, 

etc. 
  48 - 72 hours loss assessment, primary relief, pay compensate money, etc. 
 72 hours and long-term recovery finding victim, social welfare, job rehabilitation, 

housing, impact assessment, etc. 



  Recovery phase is Delayed 
• No coordination structure or information exchange 

procedure design before.  
• No cross-function of district mutual aid design 

before.     
• bottleneck problems during data gathering step.  
• Long Aftershock increased the building damages.  

The context of recovery 
• Public hazard severity was announced in level 2 

by Chiangrai provincial governor. 
• Provincial EOC had the duty to command and 

control local affect area in charge.  
• the operation structure was centralized from 

Provincial EOC to local area.  
• Local administration office as SAO were 

dependency actors who request for the machine 
and manpower in rehabilitate mission from EOC. 

So, During the recovery phase, 
 the relationship in each agency actors 

were independent, as they operated their 
own procedure in separate order.  



Network analysis 

Group 
2 

Army 

Group 3 
Public 
health 

Group 4 
Public work  

and engineer volunteer 

Group 6 
Maelao district Group 7  

Pan district 

Group 3 responded as Public health, 
Medical and Mental health services. 
This group had to control the chaos 
by evacuating the patients and the 
equipment down to outdoor and 
setup the field-hospital on outdoor 
area. Thus, Group 6,7 were linked 
with Group 1, 2 and 3 from field-
hospital settle in Maelao hospital 
and Pan hospital. 



เครือข่ายการจัดการภยัพบิัตภิาคประชาชน จังหวัดเชียงราย 

กลุ่มเป้าหมายและพืน้ท่ีด าเนินการ 
พืน้ท่ีด าเนินการ 
7  อ าเภอ คอื อ าเภอแมส่รวย อ าเภอพาน อ าเภอเมอืง อ าเภอแมล่าว  อ าเภอปา่แดด 
อ าเภอพญาเมง็ราย และอ าเภอเวยีงชยัจงัหวดัเชยีงราย 
กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายหลกั :  ผูป้ระสบภยัพบิตัแิผน่ดนิไหว  ประมาณ 8,000 ครวัเรอืน  
กลุ่มเป้าหมายรอง  :   ประชาชนทัว่ไป ใน  7  อ าเภอ  



สมาคม
อาขา่ 

สมาชกิในเครือข่ายการจัดการภยั
พบิัตภิาคประชาชน จังหวัดเชียงราย 

เครือข่าย
ผู้ ติดเชือ้
เชียงราย 

Addra Espat 

บา้น 
School 

รกัษ์เชยีง
ของ 

สมาคมศษิย์
เก่าจุฬา
เชยีงราย 

สภาองคก์ร
ชุมชน 

กลุม่สรา้ง
ฝนัวนัใหม ่

กลุม่คน
เฒา่คน
แก่ 

มลูนิธพิฒันา
ประชาชนบน
พืน้ทีส่งู (มพส) 

ศนูยล์กู
หญงิ 

มลูนิธิ
กระจกเงา 

มลูนิธพิฒันา
ชุมชนและเขต
ภเูขา (พชภ) 

เก็บข้อมูล / คีย์ข้อมูล 

Supporter 

RakThai 

บริหารศูนย์ 
จัดการภาพรวม 

ร่วมเครือข่าย 



ฝ่ายประสาน
เกบ็ข้อมูล
ชมุชน พืน้ท่ี 

ฝ่าย 
ระดมทุน ฝ่ายส่ือสาร 

ฝ่าย
อาสาสมคัร 

ฝ่ายธรุการ
และการเงิน  

ฝ่ายบริหาร 

ส านักงาน 

มลูนิธพิฒันา
ชุมชนและเขต
ภูเขา (พชภ) 
- ผูร้บัผดิชอบ

การเงนิ
โดยตรง คอื 

__? 

มูลนิธพิฒันา
ชมุชนและ
เขตภูเขา 
(พชภ) 

 
- ครูแดง 

มลูนิธิ
กระจกเงา 
- จะเดด็ 

ศนูยล์ูก
หญงิ 

- ใหย้มืรถ 

มลูนิธพิฒันา
ประชาชน
บนพืน้ทีส่งู 
(มพส)  
- แสง สภาองคก์ร

ชุมชน 
- แต๋ว 

สมาคม
อาขา่ 

กลุ่มสรา้ง
ฝนัวนัใหม่ 

(ครสูวย) 
 
 

บนัทกึการ
ประชุม ถอด
บทเรยีน 

ประมวลผลการ
ด าเนินงาน 

กลุ่มคน
เฒ่าคนแก่ 
- เบิม้ 

ฝ่ายข้อมูล 
IT 

มลูนิธิ
กระจกเงา 

- โจ ้
- แป้น 

ThaiPBS 

ปรเมศวร ์
ThaiQuake 

เครอืขา่ยผูต้ดิ
เชือ้ (PHA 
เชยีงราย) 
- หนุ่ม 

ผา่ยวิชาการ   

กลุ่มคน
เฒ่าคนแก่ 
- เบิม้ 



ข้อมลู 

ระดม 

ส่งของ 
ทรพัยากร 

ชมุชน 

อาสาสมคัร 

ประสาน 
บริหาร 

ขนสง่ในพืน้ที ่
(local-Logistic) 

ส ารวจ 

ผูป้ระสานงาน / ตวัแทน
ชุมชนหรอืองคก์ร 

พืน้ท่ีประสบภยั  

ศนูยป์ระสานงาน 

โครงสรา้งการท างานของศนูยจ์ดัการภยัพิบติัภาคประชาชน 



เครือข่ายการจัดการภยัพบิัตภิาคประชาชน จังหวัดเชียงราย 

กิจกรรม ขัน้ตอน/วิธีการ ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

จดัการฐานขอ้มลู
ผลกระทบจากภยั 

•-ประสานงานกบัผูน้ าชมุชน/ตวัแทนชมุชน-หมู่บา้น 
เพื่อขอความร่วมมอืในการลงพืน้ทีส่ ารวจขอ้มลู 
• ออกแบบจดัท าแบบฟอรม์ส ารวจขอ้มูลความ
เสยีหายจากเหตุการณ์แผน่ดนิไหวในระดบัหมู่บา้น-
ครวัเรอืน  
• ลงพืน้ทีท่ีม่คีวามเสยีหายจากภยัพบิตัเิกบ็ขอ้มูล 

มรีะบบฐานขอ้มูลดา้นการชว่ยเหลอื
ผูป้ระสบภยัพบิตั ิ

จดัตัง้ศนูยอ์าสาสมคัร
ชว่ยเหลอืฟ้ืนฟู 
ผูป้ระสบภยั 

• เปิดรบัอาสาสมคัรชว่ยเหลอืภยัพบิตัแิผน่ดนิไหว  
• อาสาสมคัรท ากจิกรรมเพื่อใหก้ารชว่ยเหลอืฟ้ืนฟู  
ผูป้ระสบภยัพบิตั ิจ านวน 3 เดอืน  

•มศีนูยป์ระสานงานกลางทีใ่ชส้ าหรบั
ปฏบิตังิานส าหรบัอาสาสมคัรชว่ยเหลอืฟ้ืนฟู
ผูป้ระสบภยัพบิตัแิผน่ดนิไหว 
•เกดิการประสานความร่วมมอืจากภาคส่วน
ต่างๆ ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตั ิ

กจิกรรมฟ้ืนฟูพืน้ทีจ่าก
ผลกระทบของ
แผน่ดนิไหว 

• ประชมุทมีเพื่อวางแผนในการท างานร่วมกนั
ระหวา่งทมีงานส่วนกลสง/จนท.ลงพืน้ทีภ่าคสนาม 
• จดักจิกรรมฟ้ืนฟูสภาพจติใจในกลุ่มเดก็/เยาวชน/
ผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ เชน่ ฮอ้งฮ่องขวญั (เรยีกขวญัของ
ชมุชน) / ครูอาสาท ากจิกรรมกบัในโรงเรยีน ฯลฯ ตาม
สนใจ  

•ชาวบา้นผูป้ระสบภยัพบิตัไิดร้บัการฟ้ืนฟูและ
เยยีวยาทางดา้นจติใจท าใหผู้ป้ระสบภยัใหม้ี
สุขภาพจติทีด่ขี ึน้   
• ผูป้ระสบภยัพบิตั ิ– หมู่บา้นทีป่ระสบภยัพบิตัิ
ไดร้บัการชว่ยเหลอื ทัง้ในส่วนของอาคาร สิง่
ปลูกสรา้ง ทีอ่ยู่อาศยั/บา้น ไดร้บัการชว่ยเหลอื
จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 





ขอ้มลู 111 กรณี จาก 3 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ.แมส่รวย อ.แมล่าว อ.พาน  
 

ผลการประมวลข้อมลูผลกระทบจากเหตุแผน่ดินไหว เดือนพฤษภาคม 2557 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน จ านวนบ้านท่ีเสียหาย (หลงั) 

แม่สรวย 
แม่สรวย หมู่6 หว้ยสา้นพฒันา 1 

หมู่1 โป่งปเูฟือง 2 

แม่พรกิ หมู่8 หวัรนิ 1 

หมู่ 7 ทุ่งฟ้าผ่า 5 

แม่ลาว 

โปง่แพร่ 
หมู่ 1 ป่าซางเหนือ 4 

หมู่ 6 หว้ยสา้นพลบัพลา 13 

หมู่ 9 หว้ยสา้นอาขา่ 25 

ดงมะดะ 

หมู่ 15 ดงมะดะ 1 

หมู่ 3 ร่องศาลา 2 

หมู่ 14 ท่าสนักลาง 3 

หมู่ 13 รวมไทย 4 

หมู่ 6 สนัตน้แหน 8 

จอมหมอกแกว้ 

หมู่ 3 หว้ยสา้นดอนจัน่ 2 

หมู่ 5 ป่าอ้อย 3 

หมู่ 8 ท่ามะโอ 4 

หมู่ 4 บ้านสนักนัแฮว้ 7 

หมู่ 9 ดงมะเฟือง 11 

พาน ทรายขาว 

หมู่ 11 ร่องธารกลาง 1 

หมู่ 17 ดงลาน 1 

หมู่ 14 บ้านสมานมติร 2 

หมู่ 17 บ้านดงลาน 4 

หมู่ 13 บ้านรวมไทย 9 

3 อ าเภอ 6 ต าบล 23 หมู่บ้าน 111 กรณี 

จ านวนบ้านเสยีหายมากเป็นอบัดบั 1 

จ านวนบ้านเสยีหายมากเป็นอบัดบั 2 

จ านวนบ้านเสยีหายมากเป็นอบัดบั 3 

จ านวนบ้านเสยีหายมากเป็นอบัดบั 4 











  

1 ชัว่โมงแรก 
2 ชัว่โมงแรก 
1 วนัต่อมา 

2 วนั ต่อมา 

3 วนั ต่อมา 

4 วนั ต่อมา 

14 วนั ต่อมา 

1 เดอืน ต่อมา 
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3 เดอืน ต่อมา 

9 เดอืน ต่อมา 

1 ปี ต่อมา 

แผ่นดินไหว 
ขนาด 6.3 ริกเตอร ์

เกดิแรงสัน่สะเทอืน / ไฟฟ้าขดัขอ้ง / สญัญาณโทรศพัทข์ดัขอ้ง  
ผูใ้หญ่บ้านแจง้ชาวบ้านออกมาอยู่ในทีโ่ล่ง เกดิจุดอพยพในชุมชน 

ผูว้่าราชการจงัหวดัตัง้ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาภยัจาก
แผน่ดินไหวและอาคารถล่ม จงัหวดัเชียงราย ทีศ่าลากลางฯ 

โรงพยาบาลในพืน้ทีป่ระสบภยัอพยพผูป่้วยออกจากอาคาร 
มกีาร ตัง้โรงพยาบาลสนามในท่ีโล่ง เป็นเวลา 3 วนั 

ศบภ.จทบ.ช.ร.,ชุด ERT ศนูย ์ปภ.เขต15, ทางหลวง  
เขา้จดัการเสน้ทางเชยีงราย-เชยีงใหม่ทีเ่สยีหาย 

ศบภ.จทบ.ช.ร., ศนูย ์ปภ. เขต 15,  
จดัตัง้ศูนยป์ฏิบติัการส่วนหน้าในพื้นท่ีประสบภยั  

สนง โยธา ชร.ตัง้ศูนยป์ระสานงานตรวจสอบ 
อาคารจากเหตุแผน่ดินไหวจงัหวดัเชียงราย   

เกดิเครอืข่ายการจดัการภยัพิบติัภาคประชาชนจงัหวดัเชียงราย 

สนง.ปภ.จ.ชร , สนง โยธา ชร, กรมการปกครอง และภาควชิาการ เริม่
ส ารวจและรบัแจง้ขอขอ้มลูความเสยีหายของอาคาร 

ฝา่ยสาธารณสุขออกหน่วยเคลือ่นทีบ่รกิารสุขภาพและฟ้ืนฟูจติใจ 

มกีารอบรมและปฏบิตักิารซ่อมแซมอาคารต้านทานแรงแผ่นดนิไหว  
โดยภาครฐัและภาคประชาชนใหแ้ก่ช่างทอ้งถิน่ในพืน้ทีป่ระสบภยั 

เครอืขา่ยการจดัการภัยพบิัตภิาคประชาชนจงัหวดัเชยีงราย  
จดัเสวนาวชิาการถอดบทเรยีน 3 เดอืนหลงัแผ่นดนิไหว 

 ศนูย ์ปภ. เขต 15, สนง.ปภ.จ.ชร. ท าโครงการหนึ่งโรงเรยีน 
หนึ่งทมีกูช้พีกูภ้ยั ในพืน้ทีป่ระสบภยัจ านวน 65 โรงเรยีน 

ศนูยป์ภ.เขต15, สนง.ปภ.จ.ชร., สสจ.ชร.,จทบ.ช.ร.และหน่วยต่างๆ
ฝึกซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยในระบบ ICS 

สนง.ปภ.จ.ชร. รบัค าสัง่จากกรมฯใหป้รบัปรุงแผนปฏบิัตกิารป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัของ อปท. อ าเภอ และจงัหวดั 

Timeline 



กลไกของโมเดลชมุชนในการฟ้ืนฟูชมุชน (เครอืขา่ย, 2558) 

Timeline 



Timeline 3 เดอืนของการฟ้ืนฟูโดยเครอืขา่ยภาคประชาชนฯ (เครอืขา่ย, 2558)  

Timeline 



กราฟเครอืขา่ยทางสงัคมของหน่วยงานทีร่ว่มตอบสนองต่อภยัในระยะวกิฤต-ิฟ้ืนฟู 

Network analysis 

Group1 

Group 
2 

Group 3 

Group 4 
Group 5 

Group 6 Group 7 Group 8 
Group 9 Group 10 



https://www.facebook.com/disasterthailand?fref=ts 
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เครือข่ายการจัดการภยัพบิัตภิาคประชาชน จังหวัดเชียงราย 

กลุ่มเป้าหมายและพืน้ท่ีด าเนินการ 
พืน้ท่ีด าเนินการ 
7  อ าเภอ คอื อ าเภอแมส่รวย อ าเภอพาน อ าเภอเมอืง อ าเภอแมล่าว  อ าเภอปา่แดด อ าเภอ
พญาเมง็ราย และอ าเภอเวยีงชยัจงัหวดัเชยีงราย 
กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายหลกั :  ผูป้ระสบภยัพบิตัแิผน่ดนิไหว  ประมาณ 8,000 ครวัเรอืน  
กลุ่มเป้าหมายรอง  :  ประชาชนทัว่ไป ใน  7  อ าเภอ  



เครือข่ายการจัดการภยัพบิัตภิาคประชาชน จังหวัดเชียงราย 
กิจกรรม ขัน้ตอน/วิธีการ ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

จดัการฐานขอ้มลู
ผลกระทบจากภยั 

• ประสานงานกบัผูน้ าชมุชน/ตวัแทนชมุชน – หมู่บา้น 
เพื่อขอความร่วมมอืในการลงพืน้ทีส่ ารวจขอ้มลู 
• ออกแบบจดัท าแบบฟอรม์ส ารวจขอ้มูลความเสยีหาย
จากเหตุการณ์แผน่ดนิไหวในระดบัหมู่บา้น-ครวัเรอืน  
• ลงพืน้ทีท่ีม่คีวามเสยีหายจากภยัพบิตัเิกบ็ขอ้มูล 

มรีะบบฐานขอ้มูลดา้นการชว่ยเหลอื
ผูป้ระสบภยัพบิตั ิ

จดัตัง้ศนูยอ์าสาสมคัร
ชว่ยเหลอืฟ้ืนฟู 
ผูป้ระสบภยั 

• เปิดรบัอาสาสมคัรชว่ยเหลอืภยัพบิตัแิผน่ดนิไหว  
• อาสาสมคัรท ากจิกรรมเพื่อใหก้ารชว่ยเหลอืฟ้ืนฟู  
ผูป้ระสบภยัพบิตั ิจ านวน 3 เดอืน  

•มศีนูยป์ระสานงานกลางทีใ่ชส้ าหรบั
ปฏบิตังิานส าหรบัอาสาสมคัรชว่ยเหลอืฟ้ืนฟู
ผูป้ระสบภยัพบิตัแิผน่ดนิไหว 
•เกดิการประสานความร่วมมอืจากภาคส่วน
ต่างๆ ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตั ิ

กจิกรรมฟ้ืนฟูพืน้ที ่
จากผลกระทบของ

แผน่ดนิไหว 

• ประชมุทมีเพื่อวางแผนในการท างานร่วมกนัระหวา่ง
ทมีงานส่วนกลสง/จนท. ลงพืน้ทีภ่าคสนาม 
• จดักจิกรรมฟ้ืนฟูสภาพจติใจในกลุ่มเดก็/เยาวชน/
ผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ เชน่ ฮอ้งฮ่องขวญั (เรยีกขวญัของ
ชมุชน) / ครูอาสาท ากจิกรรมกบัในโรงเรยีน ฯลฯ ตาม
สนใจ  

•ชาวบา้นผูป้ระสบภยัพบิตัไิดร้บัการฟ้ืนฟู
และเยยีวยาทางดา้นจติใจท าให้ผูป้ระสบภยัมี
สุขภาพจติทีด่ขี ึน้   
• ผูป้ระสบภยัพบิตั ิ– หมู่บา้นทีป่ระสบภยั
พบิตัไิดร้บัการชว่ยเหลอื ทัง้ในส่วนของ
อาคาร สิง่ปลูกสรา้ง ทีอ่ยู่อาศยั/บา้น ไดร้บั
การชว่ยเหลอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 



โครงการฟ้ืนฟชูุมชน “ดงลานโมเดล” 
• หลงั aftershock บา้นเรอืนทีร่า้ว เสยีหายอยูแ่ลว้ จงึไดร้บัความเสยีหายมากขึน้กวา่เดมิ เน่ืองจากการ
ก่อสรา้งและวสัดทุีไ่มไ่ดม้าตรฐาน 

•  วธิแีกค้อื ตอ้งใหค้วามรูก้บัเจา้ของบา้นในการวเิคราะหค์วามเสยีหาย เพือ่ประเมนิศกัยภาพและวธิกีาร
ซ่อมแซม ควบคูก่ารใหค้วามรูก้บัชา่ง - สลา่ทอ้งถิน่ในการซ่อมสรา้งบา้นทีท่นแรงแผน่ดนิไหวในขนาดไม่
เกนิ 6 รกิเตอร ์ 

• การรวมกลุม่ของชา่ง – สลา่ ทีช่า่งและสลา่เป็นคนทีอ่ยูต่ดิกบัพืน้ทีใ่นชมุชน  ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจใหลกั
วศิวกรรมโยธาทีถ่กูตอ้งในการสรา้งบา้นทีร่บัความสัน่สะเทอืนจากแผน่ดนิไหวในระยะจะสามารถสนบัสนุน
การฟ้ืนฟูบา้นไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  และการทีช่า่ง - สลา่ ทอ้งถิน่ทีเ่ขา้ใจวธิกี่อสรา้งของอาคารแลว้จงึเป็นกลไก
หน่ึงทีจ่ะชว่ยลดความเสีย่งใหก้บัชมุชนไดม้ากขึน้อกีดว้ย 

 



ช่ือหน่วยงาน บทบาท/หน้าท่ีรบัผิดชอบ 

1) มูลนิธพิฒันาชมุชนและเขต
ภูเขา (พชภ) 

- ระดมทุน (ครแูดง) 
- การเงนิ การบญัช ี(พีจ่)ุ 
- ประสานความร่วมมอืกบัรฐั (ครแูดง) 

2) มูลนิธกิระจกเงา  คน ครึง่องคก์ร 
 กจิกรรมส ารวจความเสยีหาย 
 กจิกรรมเดก็ 

ศนูยล์ูกหญงิ  รถ 
 ค่าน ้ามนั 10,000 

มูลนิธพิฒันาประชาชนบน
พืน้ทีสู่ง (มพส) 

 สถานที ่ส านกังาน และอนิเตอรเ์นท   
 รถ 
 คน 2 คน 

กลุ่มคนเฒา่คนแก่  พีเ่บิ้ม 1 คน (ทัง้คน) 
 ทมีพืน้ที ่ป่าแดด 10 คน 
  Warroom ย่อย ป่าแดด 

สภาองคก์รชมุชน - ประสานพืน้ทีแ่ม่สรวย 
- คนท างาน 1 คน (แต๋ว) 

สมาคมอาขา่ 
- ส ารวจ ประสานพืน้ทีช่าตพินัธ ์(อาเสาะ) 

สมาคมศษิยเ์ก่าจุฬาเชยีงราย - 

รกัษ์เชยีงของ - 

บา้น School - 

Eapat - 

Addra - 

กลุ่มสรา้งฝนัวนัใหม่ - ฝา่ยวชิาการ จดัวงประชุม สรุปประเดน็ (สวย) 

สมาชกิในเครือข่ายการจัดการภยั
พบิัตภิาคประชาชน จังหวัดเชียงราย 

 
เครือข่าย
ผู้ ติดเชือ้
เชียงราย 

กลุม่สรา้ง
ฝนัวนัใหม ่

Addra 

Eapat 
บา้น 

School 

รกัษ์เชยีง
ของ 

สมาคมศษิยเ์กา่
จุฬาเชยีงราย 

สมาคม
อาขา่ 

สภาองคก์ร
ชมุชน 

กลุม่คน
เฒา่คน
แก่ 

มลูนิธพิฒันา
ประชาชนบน
พืน้ทีส่งู (มพส) 

ศนูยล์กู
หญงิ 

มลูนิธิ
กระจกเงา 

มลูนิธพิฒันา
ชุมชนและเขต
ภเูขา (พชภ) 



ผา่ยวิชาการ   ฝ่าย
ประชาสมัพนัธ ์

ฝ่ายประสาน
เกบ็ข้อมูล
ชมุชน พืน้ท่ี 

ฝ่าย 
ระดมทุน ฝ่ายส่ือสาร 

ฝ่าย
อาสาสมคัร 

ฝ่ายธรุการ
และการเงิน  

ฝ่ายบริหาร 

ส านักงาน 

มูลนิธิ
พฒันา

ชมุชนและ
เขตภูเขา 
(พชภ) 

มูลนิธิ
พฒันา

ชมุชนและ
เขตภูเขา 
(พชภ) 

มูลนิธิ
กระจก
เงา 

ศนูย์
ลูก
หญงิ 

มูลนิธิ
พฒันา

ประชาชน
บนพืน้ที่
สูง (มพส) 

กลุ่มคน
เฒา่คน
แก่ 

สภา
องคก์ร
ชมุชน 

สมาคม
อาขา่ 

กลุ่ม
สรา้ง
ฝนัวนั
ใหม่ 

กลุ่มคน
เฒา่คน
แก่ 

ฝ่ายข้อมูล 

มูลนิธิ
กระจก
เงา 

ThaiPBS 

ปรเมศวร ์
ThaiQuake 

ชอ่ง 3 





Public Awareness and Public Education for 
Earthquake risk 

 



Characteristics ของแผน่ดินไหวคือ  
- แผน่ดนิไหว เป็นภยัทีพ่ยากรณ์ล่วงหน้าเป๊ะๆไมไ่ด ้
- การรบัมอืจงึตอ้งท าเรือ่งการลดผลกระทบ (mitigation) ก่อนเกดิเหตุ 
- การลดความเสีย่งกบัตวัสิง่ก่อสรา้งและ Landuse เป็นวธิลีดผลกระทบ 
- การตอบสนอง ปกป้องตวัเองใหป้ลอดภยัจากสิง่ของหลน่ใส ่คอืวธิที าตวั

ใหร้อดปลอดภยัเมือ่เผชญิแผน่ดนิไหว 
 



สาระส าคญัของ Key message ท่ีควรปรบัปรงุให้สอดคล้องกบับริบทของประเทศไทย 

การประเมินและการท าแผน 
- นอกจากจะรูว้า่ตรงไหนในบา้นปลอดภยัแลว้ ตอ้งรูว้า่บา้นเรามโีอกาสทีจ่ะตอ้ง
เจอกบัแผน่ดนิไหวแรงแคไ่หน ขอ้มลูรอยเลือ่นทีพ่าดผา่น เป็นขอ้มลูทีจ่ะท าให้
เรารูว้า่ บา้นเราจะไดร้บัผลกระทบจากแผน่ดนิไหวแรงแคไ่หน ขอ้มลูการอุบตัซิ ้า 
(return period) เป็นขอ้มลูทีช่ว่ยใหป้ระเมนิไดว้า่ เรามโีอกาสทีจ่ะตอ้งเจอ
เหตุการณ์แผน่ดนิไหนแคไ่หน 



สาระส าคญัของ Key message ท่ีควรปรบัปรงุให้สอดคล้องกบับริบทของประเทศไทย 

การประเมินและการท าแผน 
-  ในความเป็นจรงิ เรายา้ยบา้นไมไ่ด ้งบประมาณทีจ่ะสรา้งบา้นใหมใ่หท้น
แผน่ดนิไหวกห็าไมไ่ด ้คนไทยยงัไมน่ิยมยดึเฟอรน์ิเจอรเ์ขา้กบัผนงัดว้ย การลด
ผลกระทบภายในบา้นทีท่ าไดง้า่ยและท าไดท้นัทคีอื ระบุวา่สิง่ของหรอืเฟอรน์ิเจอร์
ชิน้ไหนทีจ่ะท าใหค้นบาดเจบ็ไดต้อ้งถกูจดัวางใหม ่ไมใ่หล้ม้ใสจุ่ดทีม่คีนอยู ่เชน่ ไม่
วางตูไ้วก้ลางบา้นใหล้ม้ใสค่นทีน่อนหรอืดทูวีอียู่ 



สาระส าคญัของ Key message ท่ีควรปรบัปรงุให้สอดคล้องกบับริบทของประเทศไทย 

การประเมินและการท าแผน 
- การเตรยีมพรอ้มเผชญิกบัแผน่ดนิไหวตอ้งไดร้บัความรว่มมอืกบั อปท. ในการ
จดัการผงัเมอืงใหร้องรบัความเสีย่ง ระบุพืน้ทีป่ลอดภยัหรอืจุดรวมตวั การหา
แนวทางในการปรบัปรงุอาคาร ฉะนัน้แลว้คนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่สีย่งจะตอ้งตดิตาม
สถานการณ์ของตวัเองและประเมนิความพรอ้มของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
ชุมชนดว้ย 



สาระส าคญัของ Key message ท่ีควรปรบัปรงุให้สอดคล้องกบับริบทของประเทศไทย 

การด าเนินงานลดผลกระทบ ทางกายภาพและส่ิงแวดล้อม 
- ขอ้จ ากดัของพืน้ทีเ่สีย่งภยัทีเ่ชยีงรายคอื คนทีส่รา้งบา้นใหมจ่ะรูค้วามเสีย่งมคีวามรูใ้นการ
สรา้งบา้นใหท้นแผน่ดนิไหวและหลกีเลีย่งการสรา้งบา้นบนทีช่นัหรอืทีท่ีด่นิไมม่ ัน่คงได ้ 
แต่ชาวบา้นสว่นใหญ่ไมไ่ดม้งีบประมาณในการปรบัปรุงบา้นเก่าใหท้นแผน่ดนิไหวมากขึน้ 
หรอืยา้ยบา้นไปอยูใ่นทีท่ีป่ลอดภยักว่าเดมิ การยอมรบัความเสีย่ง แลว้วางแผนช่วยเหลอืกนั
ในภาวะวกิฤต ิเป็นสิง่ทีส่อดคลอ้งกบัตน้ทุนของชุมชนมากกว่า 
 



สาระส าคญัของ Key message ท่ีควรปรบัปรงุให้สอดคล้องกบับริบทของประเทศไทย 

การด าเนินงานลดผลกระทบ ทางกายภาพและส่ิงแวดล้อม 

- ระบุจุดปลอดภยัในบรเิวณบา้น ซึง่สว่นมากเลอืกลานโล่งหน้าบา้น 
- ระบุจุดนดัหมาย จุดปลอดภยั เมือ่ออกมายงัจดุปลอดภยัในบรเิวณบา้นไดแ้ลว้ 
ทุกคนตอ้งเดนิทางรวมกนัทีจุ่ดปลอดภยัของชุมชน คนทีป่ระสบภยัในหมูบ่า้นจงึ
ตอ้งรูเ้สน้ทางทีจ่ะไปยงัจดุปลอดภยั รูข้อ้ก าหนดในการใชพ้าหนะหรอืการเดนิไป
ใหถ้งึจดุปลอดภยั 

 



สาระส าคญัของ Key message ท่ีควรปรบัปรงุให้สอดคล้องกบับริบทของประเทศไทย 

การด าเนินงานลดผลกระทบ ทางกายภาพและส่ิงแวดล้อม 

- การท าแผนเผชญิวกิฤตของชุมชนจงึตอ้งใหค้วามส าคญัไปทีก่ารจดัล าดบัการ
เขา้ถงึและการใหค้วามชว่ยเหลอืกบักลุ่มเปราะบางในชุมชน หน่วยงานทอ้งถิน่ 
ตอ้งสือ่สารถงึวธิลีดผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบัครวัเรอืน ปรบัพฤตกิรรมใหไ้ว 
ต่อการสงัเกตความเสีย่งรอบตวั ปรบัความคดิจากรอคนนอกเขา้มาชว่ยเหลอืหรอื
มาบรจิาค มาเป็นลดความเสีย่งของตวัเองก่อน 



สาระส าคญัของ Key message ท่ีควรปรบัปรงุให้สอดคล้องกบับริบทของประเทศไทย 

การเตรียมพรอ้มรบัมือ : การพฒันาทกัษะ  

- ซอ้มวา่ตอ้งท าตวัใหป้ลอดภยัยงัไงเมือ่อยูใ่นสถานทีต่่างๆ ใชส้ญัชาตญิาณ 
- พาตวัเองมาอยูใ่นทีโ่ล่งใหไ้ด ้- จดัหาทีพ่กัชัว่คราวในทีโ่ล่งรว่มกนั 
- พฒันาทกัษะในการประเมนิความเสยีหาย : ในบา้นและตวับา้น 
- พฒันาทกัษะในการเกบ็และจดัการขอ้มลู : ความตอ้งการ ความเสยีหาย  
ความชว่ยเหลอืทีเ่ขา้มา (จดัสต๊อกของบรจิาค) 
- พฒันาทกัษะในการจดัการความกงัวลของสมาชกิ : พฒันาความเขา้ใจใน
ปรากฏการณ์แผน่ดนิไหวเพือ่สือ่สารใหล้ดความกงัวลจากความไมเ่ขา้ใจ 



สาระส าคญัของ Key message ท่ีควรปรบัปรงุให้สอดคล้องกบับริบทของประเทศไทย 

การเตรียมพรอ้มรบัมือ : ทางกายภาพและส่ิงแวดล้อม 

- พฒันาทกัษะในการปฐมพยาบาลและการท า CPR  
- พฒันาทกัษะในการประสานขอความชว่ยเหลอืทางการแพทย:์  
     มหีมายเลขโทรศพัทส์ าหรบัแจง้เหตุฉุกเฉิน หรอืตดิต่อกูช้พี กูภ้ยั รวมถงึ    
     หน่วยงานทอ้งถิน่ทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืได ้
- พฒันาทกัษะในการเตรยีมของจ าเป็นส าหรบัยงัชพีเมือ่ตอ้งอพยพไปอยู่ใน    

ทีพ่กัชัว่คราวนอกบา้นได ้



สาระส าคญัของ Key message ท่ีควรปรบัปรงุให้สอดคล้องกบับริบทของประเทศไทย 

การเตรียมพรอ้มรบัมือ : ทางกายภาพและส่ิงแวดล้อม 

- ตอ้งมกีารซอ้มปฏบิตัแิละซอ้มบญัชาการโดยชุมชนรว่มมอืกบัหน่วยงานรฐั 
- พฒันาทกัษะในการอ่านขอ้มลูพยากรณ์ - ความเสีย่ง การม ีScenario ของ

สิง่ทีจ่ะเกดิตามมาเมือ่แผน่ดนิไหว 
- ตอ้งมกีารกระตุน้ การประสานความรว่มมอืใหม้กีารท าขอ้มลูส าหรบั

เตรยีมพรอ้มรบัภยั เริม่จากท าแผนทีชุ่มชน ในเป็น format เดยีวกนั 
     ใหส้ามารถเพิม่ชัน้ของขอ้มลูประชากร กลุ่มเปราะบาง ความเสีย่ง  
     สภาพบา้น ทรพัยากรในการใหค้วามชว่ยเหลอื ใหแ้บง่ปนักนัใชไ้ด ้



สาระส าคญัของ Key message ท่ีควรปรบัปรงุให้สอดคล้องกบับริบทของประเทศไทย 

การเตรียมพรอ้มรบัมือ : ส่ิงของท่ีต้องเตรียม 

- ปรบัปรงุบา้น-สิง่ของในบา้นใหป้ลอดภยั ก าหนดโซนปลอดภยั 
- จดัหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาล อุปกรณ์ขัน้พืน้ฐานในการกูภ้ยั 
- จดัเตรยีมกระเป๋าฉุกเฉินใหม้ขีองยงัชพี เชน่ ยารกัษาโรคประจ าตวั ระบุสิง่ของ

ทีแ่พ ้เอกสารส าคญั เสือ้ผา้ น ้า อาหาร ของใชส้ว่นตวั 
- จดัหาระบบสือ่สารส ารองทีใ่ชไ้ดเ้มือ่ไฟดบั แจง้สมาชกิใหป้ฏบิตัติวัใหป้ลอดภยั  
- รูจ้กัใชร้ะบบเชค็อนิ ระบุสถานะความปลอดภยัและต าแหน่งแหง่ทีข่องตวัเอง 



สาระส าคญัของ Key message ท่ีควรปรบัปรงุให้สอดคล้องกบับริบทของประเทศไทย 

การเตรียมพรอ้มรบัมือ : การจดัการท่ีต้องเตรียม 

เดก็ :  เตรยีมประวตัเิล่มเลก็ ทีร่ะบุหมายเลขตดิต่อ ของทีเ่ดก็แพ ้จดัหากจิกรรม
ใหเ้ดก็ท าส าหรบัลดความตงึเครยีด 
ผูใ้หญ่ : ดแูลจติใจ รวมกลุ่มกนั ใหม้กีารแลกเปลีย่นความรูส้กึ คลายกงัวล 
ใหค้วามรูใ้นการส ารวจบา้นและความรูเ้กีย่วกบัปรากฏการณ์ 
ผูส้งูอายุ : ชว่ง aftershock จะเวยีนหวั ตอ้งมแีพทยต์ัง้หน่วยเคลื่อนทีม่าดดูว้ย 
เตรยีมประวตัเิล่มเลก็ ทีร่ะบุหมายเลขตดิต่อใหพ้ก เผือ่พลดัหลง 
ผูป้ว่ย : มขีอ้มลูผูป้ว่ยตดิเตยีงวา่อยูบ่า้นไหนพรอ้มกบัวธิกีารดแูล 



สาระส าคญัของ Key message ท่ีควรปรบัปรงุให้สอดคล้องกบับริบทของประเทศไทย 

การเตรียมพรอ้มรบัมือ : การจดัการท่ีต้องเตรียม 

ผูพ้กิาร : ใหค้วามส าคญักบัการดแูลคนพกิาร ตอ้งมคีนในชุมชนทีม่ทีกัษะในการ
สือ่สารกบัผูพ้กิาร เชน่ คนหหูนวกทีไ่มไ่ดย้นิเสยีงไซเรน ตอ้งมคีนทีใ่ชภ้าษามอื
บอกใหห้นีได ้หรอืมสีญัญาณแจง้เตอืนทีร่บัทราบตรงกนัล่วงหน้า พรอ้มทัง้ทราบ
จุดทีจ่ะตอ้งอพยพล่วงหน้าได ้


