
ด้วยแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” 

การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 



เป็น Application เพ่ือการแจ้งภัย และร้องขอ 
ความช่วยเหลือจากประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน

จากสาธารณภัย รวมถึงเป็นเครื่องมือส าหรับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการภัยพิบัติ ในการ

ประสานการช่วยเหลือ และจัดสรรทรัพยากร  
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

Application พ้นภัย  
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งานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ 
การบูรณาการและขับเคลือ่นการใช้งานแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

          เมื่อวันที ่ 5 พฤศจิกายน 2563  สภากาชาดไทยและหนว่นงานภาคีเครือข่าย รวม 19 หน่วยงาน  ได้จัดแถลง
ข่าวและร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อดกลง (MOU) ว่าด้วย “ความร่วมมือในการบูรณาการ และขับเคลื่อนการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลภยัพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย” โดยมี USAID และ IFRC ร่วมเป็นพยานใน
การลงนาม วัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมสนับสนุนการน าระบบ “แอปพลิเคชัน พ้นภัย”  ให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งแต่ระดับชุมชน จนถึง ระดับจังหวัด ให้ครอบคลุม ทัว่ถึง ทุก
จังหวัดทั่วประเทศ  



ทันข่าวสาร/ 
ทันเหตุการณ์ 

แจ้งภัย และขอ
ความช่วยเหลือ 

ศูนย์รวมการ
ช่วยเหลือ 

จัดสรร 
ทรัพยากร 

ติดตามการ 
น าส่งทรัพยากร 

วิเคราะห์ 
ข้อมูล 

แผนที่ 
ออนไลน์ 

Dashboard 
รายงานสรุป 

ทันข้อมูล ทันสถานการณ์  
เพื่อการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว 

สรุปข้อมูลการช่วยเหลือ     
เพื่อออกรายงาน 

แสดงต าแหน่งผู้ประสบภัย  
และข้อมูลแผนท่ีฐาน 

แจ้งสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นเพื่อ 
เฝ้าระวัง หรือขอความช่วยเหลือ 

เป็นศูนย์แจ้งภัยและประสานงาน 
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
และลดความซ้ าซ้อนในการช่วยเหลือ 

ติดตามการน าส่งทรัพยากร 
ช่วยเหลือ แก่ผู้ประสบภัย 

Application พ้นภัย มีประโยชน์อย่างไร? 
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ช่วยวิเคราะห์ คาดการณ์จ านวน 
ประชากรที่ได้รับผลกระทบ 
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พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2550 ขาขึ้น (แจ้งภัย/ขอความช่วยเหลือ 

ขาลง (ปฏิบัต/ิสั่งการ) 

หน่วยงาน อ าเภอ จังหวัด ประชาชน อสม. 

ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 

พื้นที่ 

เทศบาลเมือง/นคร 

ต าบล/อบต./เทศบาลต าบล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

บทบาท 
พิจารณาการแจ้งภัยจาก 
ประชาชน/ผู้ใหญ่บ้าน/

ก านัน/อสม. เพื่อให้
ความช่วยเหลือ 

พิจารณารายงานเหตุด่วนฯ จาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในกรณีเกินศักยภาพในการ

ช่วยเหลือ เพื่อให้ความช่วยเหลือ 

แจ้งภัยและขอความ
ช่วยเหลือบน Application 
พ้นภัย และรายงานติดตาม
ความช่วยเหลือแก่อ าเภอ 

แจ้งภัยและขอความ
ช่วยเหลือบน 

Application พ้นภัย 

พิจารณารายงานเหตุด่วนฯ
จากอ าเภอในกรณีเกิน

ศักยภาพในการช่วยเหลือ 
เพื่อให้ความช่วยเหลือ 

เป็นหน่วยสนับสนุน 
การให้ความช่วยเหลือ 

แก่กองอ านวยการ  
ปภ.จังหวัด 
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นายอ าเภอ ปภ.จังหวัด  
เหล่ากาชาดจังหวัด 
กิ่งกาชาดอ าเภอ  

ผู้ว่าราชการจังหวัด  

กองอ านวยการ ปภ.จังหวัด 

สสจ. กอ.รมน. 

ร้องขอความ 
ช่วยเหลือ 2 4 

5 
ให้ความช่วยเหลือ ให้ความช่วยเหลือ ให้ความช่วยเหลือ 
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ร้องขอความ 
ช่วยเหลือ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ต าแหน่ง 

ประชาชน อสต.  
อสม. อสส. อปพร. 

ผู้ใหญ่บ้าน/
ก านัน 

สนับสนุน 

ร้องขอความ 
ช่วยเหลือ 3 ร้องขอความ 

ช่วยเหลือ 1 

ปภ. ศูนย์เขต  
สนับสนุน 
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ขั้นตอนการด าเนินงานแจ้งภัย/อนุมัต-ิสั่งการ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยบนระบบพ้นภัย 



Population BigData from Facebook AI Team (2020) 

• Enhancing knowledge and reliability using crowdsourcing data 

• Popolation @ October, 2020 # grid 30 meter 

• Example: Remote Area 2,451 people 
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Men : 1.2 
Women : 1.1 



Application of technology with disaster management  : Drone 
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1.  เพื่อบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสภากาชาดไทย และส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ 

2.  เพื่อปฏิบัติงานในการติดตาม ตรวจสอบค าร้อง และประสานงานในพื้นที ่เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านระบบพ้นภัยด าเนินไปได้อย่างรวดเร็วย่ิงขึ้น 

3.  ศึกษาแนวทางปฏิบัติงาน แนวทางเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ พ้นภัย และระบบฐานข้อมลู ปภ. รายงานสถานการณ ์รายวัน รายเดือน เป็นต้น  

จัดท ารายงานข้อมูลภัยพิบัติและ 
สรุปการใช้งานระบบ (one page) 

จัดท าระเบียนการปฏิบตัิงาน (SOP) 
แนวทางการปฏิบัติงาน 

เพ่ิมสายด่วน 1784  
และเว็บไซต์รายงานสถานการณ์ภัย

ประจ าวัน บนระบบพ้นภัย 8 

 ศูนย์ประสานงานสภากาชาดไทย ประจ าศูนย์อ านวยการบรรเทาสาธารณภัย  กรม ปภ.  



ภาพรวมการใช้งานระบบ 

Option 1 

172,000 ครั้ง 

Android iOS 

ยอดการดาวน์โหลด Application พ้นภัย 
196,600 ครั้ง 

24,600 ครั้ง 

ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 
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รองรับบัญชีผู้ใช้งาน ทั้งหมด จ านวน 1,291,101 user 



ภาพรวมการใช้งานระบบ 

ผลการด าเนินงานภัยที่ร้องขอความช่วยเหลือ ทั้งประเทศ ในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงปัจจุบัน 

หมายเหตุ : การตอบสนอง เกิดภายใน 24 ชม. 99.9999945% 10 

อุทกภัย กักกันโรค  
COVID - 19 

อัคคีภัย 

ประเภทภัย 

27,027 ค าร้อง 

ผลกระทบ 
สาธารณภัย 

วาตภัย 

จ านวนค าร้อง 

ได้รับผลกระทบ 

ให้ความช่วยเหลือ 

จ านวนจังหวัด 
ที่ได้รับผลกระทบ 

354,461 คน 

311,826 คน 
(88%) 

75 จังหวัด 

2,310 ค าร้อง 

28,940 ครัวเรือน 

28,743 ครัวเรือน 
(99%) 

46 จังหวัด 

167 ค าร้อง 

508 ครัวเรือน 

480 ครัวเรือน 
(94%) 

30 จังหวัด 

75 ค าร้อง 

7,465 ครัวเรือน 

7,417 ครัวเรือน 
(99%) 

14 จังหวัด 

136 ค าร้อง 

39,040 ครัวเรือน 

39,040 ครัวเรือน 
(100%) 

19 จังหวัด 

ภัยหนาว 
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 การน าส่งและติดตามทรัพยากรด้วย IoT GPS Tracking  

      การติดตามทรัพยากรณ์ที่ให้ความช่วยเหลือด้วยการน าเทคโนโลยี GPS NB – IoT รุ่น RAK5010 
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การติดตามค าร้องและสรุปขอ้มูล Dashboard 



เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้มี
หนังสือถึงส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และประธาน อสม. ทุกจังหวัด เพื่อให้แกนน า 
อสม. หมู่บ้านละ 1 คนจากทุกหมู่บ้านในประเทศไทย รวมประมาณ 80,000 หมู่บ้าน 
แจ้งให้ใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เป็นเครื่องมือในการขอสนับสนุนชุดธารน้ าใจกู้ชีวิต
ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้แก่ผู้ถูกกักกันโรค ที่มีฐานะยากจน เดือดร้อน ขาดแคลนเครื่อง
อุปโภคบริโภคและไม่มีหน่วยงานอื่นช่วยเหลือ โดยบูรณาการร่วมกับเหล่ากาชาด
จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว มีการ
จัดส่งชุดธารน้ าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต โควิด-19 ให้แก่ผู้ถูกกักกันโรคที่เดือดร้อน ภายใน 
24 ชม. ส่วน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ภายใน 48 ชม. 

            บทบาทของ Application “พ้นภัย”  ในช่วงสถานการณ์โควิด-19  
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  ส าหรับประเทศไทย อสม. ถือเป็นกุญแจแห่งความส าเร็จอันหนึ่งในการควบคุมโรคในระดับ
ชุมชน และสภากาชาดไทย ได้สนับสนุนเครื่องมือในการท างานดูแลกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มผู้ถูกกักกันโรคให้กับ 
อสม. โดยให้แกนน า อสม.เป็นผู้คัดกรองผู้ถูกกักกันโรคที่ขาดแคลนอาหารและยังไม่มีหน่วยงานใดให้ความ
ช่วยเหลือ และแกนน า อสม .สามารถร้องขอชุดยังชีพไปยังเหล่ากาชาดจังหวัด ผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” 
ซึ่งจะช่วยท าให้ อสม. ได้รับความเชื่อถือ และร่วมมือจากผู้ถูกกักกันโรคมากขึ้นในการควบคุมโรค 

บทบาทของ Application พ้นภัยในช่วงโควิด-19  
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อสม. แจ้งขอความช่วยเหลือ 
ให้ผู้ถูกกักกันโรคที่เดือนร้อน 

อสม. ส ารวจผู้กักตัว 14 วัน 

อสม .ปักหมุดต าแหน่งผู้ติดเชื้อ/ผู้ถูกกักโรค 
และ แจ้งขอความช่วยเหลือใน App พ้นภัย 

เหล่ากาชาดจังหวัด                                   
พิจารณาการให้ความช่วยเหลือ และสร้างค าร้องขอ

ความช่วยเหลือใน App พ้นภัย              

ส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ  
พิจารณาค าร้องและการจัดส่งชุดธารน้ าใจกู้ชีวิตฯ 

เหล่ากาชาดจังหวัด แจกจ่ายชุดธารน้ าใจกู้ชีวิตฯ  
จบค าร้อง และรายงานการให้ความช่วยเหลือ 

 อสม. ได้รับชุดยังชีพและ/หรือ ส่งต่อความช่วยเหลือ   
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การระบุต าแหน่ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ส าหรับ
หน่วยงานสาธารณสุข 

 การระบุต าแหน่ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง  เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลพิกัด GPS ของผู้เปราะบางในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ ที่ อสม. รพ.สต. 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ท าการเยี่ยมบ้านและปักหมุดพิกัดต าแหน่ง เพื่อ
ยามมีเหตุภัยพิบัติ ผู้เปราะบางจะได้รับการช่วยเหลือเป็นอันดับแรก 
 ทั้งนี้  สภากาชาดไทย ได้จัดส่งมอบชุดธารน้ าใจสู่ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้ ในต าบลที่ปักหมุดครบ 100% แล้ว (ไร้ที่พึ่งและไม่ไร้ที่พึ่ง)  
ประมาณ 56,757 คน (1,101 ต าบล 261 อ าเภอ 61 จังหวัด) 



เขต 1 : 16,427 ราย  
- ผู้สูงอายุ 10,229 ราย 
- ผู้พิการ 4,224 ราย 
- ผู้ป่วยติดเตียง 1,974 ราย เขต 2 : 10,223 ราย  

- ผู้สูงอายุ 7,103 ราย 
- ผู้พิการ 2,006 ราย 
- ผู้ป่วยติดเตียง 1,114 ราย 

เขต 3 : 17,426 ราย  
- ผู้สูงอายุ 9,364 ราย 
- ผู้พิการ 4,981 ราย 
- ผู้ป่วยติดเตียง 3,081 ราย เขต 4 : 10,548 ราย  

- ผู้สูงอายุ 6,065 ราย 
- ผู้พิการ 2,878 ราย 
- ผู้ป่วยติดเตียง 1,605 ราย 

เขต 5 : 12,077 ราย  
- ผู้สูงอายุ 6,505 ราย 
- ผู้พิการ 3,129 ราย 
- ผู้ป่วยติดเตียง 2,443 ราย 

เขต 11 : 11,090 ราย  
- ผู้สูงอายุ 8,530 ราย 
- ผู้พิการ 1,639 ราย 
- ผู้ป่วยติดเตียง 921 ราย 

เขต 8 : 13,645 ราย  
- ผู้สูงอายุ 9,036 ราย 
- ผู้พิการ 2,502 ราย 
- ผู้ป่วยติดเตียง 2,107 ราย 

- ผู้สูงอายุ 8,769 ราย 
- ผู้พิการ 3,662 ราย 
- ผู้ป่วยติดเตียง 1,448 ราย 

เขต 10 : 8,245 ราย  
- ผู้สูงอายุ 5,057 ราย 
- ผู้พิการ 2,067 ราย 
- ผู้ป่วยติดเตียง 1,121 ราย 

เขต 7 : 13,879 ราย  

เขต 9 : 9,480 ราย  
- ผู้สูงอายุ 6,229 ราย 
- ผู้พิการ 2,296 ราย 
- ผู้ป่วยติดเตียง 955 ราย 

เขต 6 : 12,711 ราย  
- ผู้สูงอายุ 7,625 ราย 
- ผู้พิการ 2,935 ราย 
- ผู้ป่วยติดเตียง 2,151 ราย 

เขต 12 : 7,614 ราย  
- ผู้สูงอายุ 3,761 ราย 
- ผู้พิการ 2,243 ราย 
- ผู้ป่วยติดเตียง 1,610 ราย 
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ภาพรวมการแจ้งต าแหน่งพิกัดข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ในระบบ “พ้นภัย” โดย อสม. และ รพ.สต. 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 

รวม 143,365 ราย 
ผู้สูงอายุ 88,273 ราย 
ผู้พิการ 34,562 ราย 

ผู้ป่วยติดเตียง 20,530 ราย   



จบการน าเสนอ 


