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

สํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทกั ษ สภากาชาดไทย

ก

คํานิยม
หนั งสื อคู มื อการปฏิ บั ติ งานด านน้ํ า สุ ขาภิ บาลและการส งเสริ มสุ ขอนามั ย
สําหรับพยาบาลสภากาชาดไทยเลมนี้ เปนคูมือสําคัญอยางยิ่งสําหรับการปฏิบัติงานให
ความชวยเหลื อผู ไดรับผลกระทบจากสาธารณภั ยในระยะเร งด วนตามสเฟยรโปรเจ็ ค
(Sphere Project) ดวยความคํานึงถึงศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
เปนที่นายินดีอย างยิ่งที่ผูชํ านาญการพิเศษ และผูประสานงานหลั กด านน้ํ า
สุขาภิบาลและการสงเสริมสุขอนามัยของสภากาชาดไทย ไดเรียบเรียงขอมูลตางๆ จาก
ความรูและประสบการณในการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทําเปนคูมือที่ทานกําลังถืออยูนี้ และ
แมวาหนังสื อคูมื อเล มนี้ จะรวบรวมกํ าหนดกฎเกณฑตามมาตรฐานขั้ นต่ํ าจากทั่ วโลก
แตมิไดหมายความวาในบริบทของประเทศไทยจะดําเนินการตามมาตรฐานขั้นต่ําในทุก
เรื่อง แตยังคงไวซึ่งมาตรฐานขั้นต่ําในการปฏิบัติงาน ตลอดจนคํานึงถึงความตองการของ
ผูประสบสาธารณภัยเปนหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นหลักของการชวยเหลือที่มี
ความสําคัญตอการดํารงชีวิตในระยะเรงดวน นั่นคือ เรื่องน้ํา สุขาภิบาลและการสงเสริม
สุขอนามัย
สํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ สภากาชาดไทย หวังเปนอยาง
ยิ่งวาหนังสือคูมือเลมนี้ นอกจากจะเปนประโยชนต อผูประสบสาธารณภัยแล ว ยังเปน
ประโยชนสําหรับผูปฏิบัติงานที่จะไดมีคูมือปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานในระดับสากล

พลโท
(นายแพทยอํานาจ บาลี)
ผูอํานวยการสํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ
สภากาชาดไทย

ข

คํานํา
ดวยสํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ เปนหนวยงานหลักของ
สภากาชาดไทย ที่มีภารกิจหลักในการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยในพื้นที่ตางๆ ทั่ว
ประเทศ ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยขนาดใหญซึ่งสงผลกระทบเปนวงกวาง สิ่งสําคัญที่สุด
ในการช วยเหลื อผู ประสบสาธารณภัยในภาวะวิ กฤตใหมี สุ ขภาพที่ดี นั้น การได รั บน้ํ า
อาหาร และการสุขาภิบาลที่ดีเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด โดยที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
องคการสหประชาชาติ ป พ.ศ. 2553 ที่ไดประกาศวา การไดรับน้ําสะอาดและสุขอนามัย
ที่ดีเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
อย างไรก็ ดี การจะทํ าให ผู ป ระสบสาธารณภั ย ได รั บ การช วยเหลื ออย าง
ทันทวงทีและมีมาตรฐาน จําเปนจะตองมีการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานดวยเชนกัน ดวย
เหตุนี้ผูเขียนจึงไดรวบรวมขอมูลและปรับเปลี่ยนคูมือการปฏิบัติงานดานน้ํา สุขาภิบาล
และการสงเสริ มสุ ขอนามั ยให สอดคล องกับสเฟยรโปรเจ็ ค (Sphere Project) ซึ่งเป น
มาตรฐานสากลและมีความทันสมัยดวยรูปเลมที่กะทัดรัดสามารถพกพาไดสะดวก
หวังวาคูมือเลนนี้จะเปนประโยชนกับผูปฏิบัติงานไมมากก็นอย หากผิดพลาด
ประการใดผูเขียนขออภัยมา ณ โอกาสนี้
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บทที่ 1
การใหความชวยเหลือดานน้ํา สุขาภิบาลและการสงเสริมสุขอนามัย
ในเหตุการณสาธารณภัยสําหรับพยาบาลสภากาชาดไทย
Water, Sanitation and Hygiene Promotion
for the Thai Red Cross Nurses
นางสาวแนงนอย จุไธสง ผูชํานาญการพิเศษ พยาบาล 7
ฝายบรรเทาทุกขผูประสบภัย สํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ

ความเปนมา
ปจจุบันสาธารณภัยมีแนวโน มที่ จะเกิดมากขึ้ น ทั้งความถี่ในการเกิดและความ
รุนแรง ซึ่งนํามาซึ่ งความสู ญเสียทั้ งชี วิตและทรั พยสิ นแก มวลมนุ ษยชาติ อย างมหาศาล
ไมวาจะเปนภัยธรรมชาติหรือจากน้ํามือมนุษย โดยกอใหเกิดผลกระทบสําคัญตอชีวิตความ
เปนอยู สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การคมนาคมขนส ง และสิ่งแวดลอม นอกจากนี้
สาธารณภัยยังเปนสาเหตุสําคัญที่ทําให ระบบสาธารณูปโภค ระบบการรักษาพยาบาลไดรับ
ความเสียหายจนสงผลใหเกิดการระบาดของโรคตางๆ ทั้งโรคประจําถิ่นและโรคอุบัติใหม
หรือเกิดจากเชื้อโรคที่เคยระบาดในอดีตและสงบไปหลายปแลว แตกลับมาระบาดใหมได(1)
จากรายงานขององคการอนามัยโลกในป 2560 พบวา โรคทองรวงเปนหนึ่งในโรค
ที่พบบอยที่สุดที่เปนสาเหตุของการเสียชีวิตในประเทศที่กําลังพัฒนา ซึ่งพบวามีเด็กอายุ
ต่ํ ากว า 5 ป เสี ยชี วิ ตราว 525,000 คนในแต ละป และยั งพบว า การมี น้ํ าที่ สะอาด
การสุขาภิบาลที่เหมาะสม รวมไปถึงการมีสุขอนามัยที่ดีจะชวยปองกันโรคทองเสียได อย าง
มีนัยสําคัญ(2)
“พยาบาล” เปนบุคลากรด านสุขภาพที่ มีบทบาทสํ าคั ญอย างมากในการดู แล
ผูประสบสาธารณภัย เนื่องจากมีความใกลชิดผูประสบสาธารณภัยและสามารถปฏิบัติงาน
ไดหลากหลายรูปแบบครอบคลุมทั้งดานรางกาย จิตใจและสังคม ดวยเหตุนี้ พยาบาลจึงมี
ความจําเปนที่ตองมีองคความรูเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบที่เกิดจากสาธารณภัย ทั้งใน
ระยะกอนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดสาธารณภัย เพื่อปองกันและ/หรือ ลดความสูญเสียที่
จะเกิดกับชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งการฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจของผูประสบสาธารณ
ภัยและญาติ(3)
WATER, SANITATION AND HYGIENE PROMOTION (WASH)

2

วัตถุประสงคและขอบเขต
การให ค วามช วยเหลื อด านน้ํ า สุ ข าภิ บ าลและการส งเสริ ม สุ ข อนามั ยใน
เหตุการณสาธารณภัย นั้น จะกลาวถึงกรอบในการปฏิบัติงานของพยาบาลสภากาชาดไทย
ในการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยดานน้ํา สุขาภิบาล และการสงเสริมสุขอนามัยเปน
หลัก โดยไดยึดกฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต่ําในการตอบสนองตอภัยพิบัติ หรือ
โครงการสเฟยร (SPHERE Project) เรื่องน้ํา สุขาภิบาล และการสงเสริมสุขอนามัย โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ
1. จั ดหาและควบคุ มดู แลน้ํ าสะอาดตลอดจนให การสนั บสนุ นการสุ ขาภิ บ าลที่
เหมาะสมสําหรับผูประสบสาธารณภัย
2. การสงเสริมสุขอนามัยพรอมจัดหาชุดสุขอนามัยและวัสดุอุปกรณดานสุขอนามัย
สําหรับผูประสบสาธารณภัย
3. เพิม่ ศักยภาพการบรรเทาทุกขผูประสบสาธารณภัยโดยเนนการใหความชวยเหลือ
ดานน้ํา สุขาภิบาลและการสงเสริ มสุขอนามัยสํ าหรั บพยาบาลสภากาชาดไทย
ตามโครงการสเฟยร เรื่องน้ํา สุขาภิบาล และการสงเสริมสุขอนามัย 7 ดาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูประสบสาธารณภัยไดรับน้ําสะอาด และไดรับการสนับสนุนดานสุขาภิ บาลที่
เหมาะสม
2. ผูประสบสาธารณภัยไดรับการสงเสริมสุขอนามัยสวนบุคคล และสามารถดูแล
ครอบครัว ชุมชน ไปจนถึงสังคมใหมีสุขอนามัยที่ดี พรอมทั้งไดรับวัสดุอุปกรณ
ดานสุขอนามัยที่เหมาะสม
3. พยาบาลสภากาชาดไทยมีศักยภาพในการใหความชวยเหลือดานน้ํา สุขาภิบาล
และการสงเสริมสุขอนามัย ตามโครงการสเฟยร เรื่องน้ํา สุขาภิบาลและการ
สงเสริมสุขอนามัย 7 ดาน
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บทที่ 2
น้ํา สุขาภิบาลและการสงเสริมสุขอนามัย
Water, Sanitation and Hygiene Promotion: WASH
นางสาวภาวิณี อยูประเสริฐ
อดีตผูชวยผูอํานวยการสํานักงานบรรเทาทุกข
นางสาวแนงนอย จุไธสง ผูชํานาญการพิเศษ พยาบาล 7
ฝายบรรเทาทุกขผูประสบภัย สํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ

การใหความชวยเหลือตามโครงการสเฟยร (SPHERE Project)
พยาบาลสภากาชาดไทย สามารถปฏิบัติงานทั้งในประเทศและตางประเทศใน
การใหความชวยเหลื อทั้ งดานการแพทย และบรรเทาทุกขแกผูประสบความทุ กข ยาก
เดื อดร อนจากสาธารณภั ยร วมกั บกลุ มกระบวนการกาชาด (Red Cross Movement)
ดังนั้นเพื่อใหการปฏิบัติงานมีความเปนมาตรฐานสากล มีแนวทางในการปฏิบัติไปในทาง
เดียวกันผูเขียนจึงไดนําหลักการของสเฟยรมาใชสําหรับเปนมาตรฐานในการชวยเหลือ
ผูประสบสาธารณภัย
สเฟยรโปรเจ็ค (SPHERE Project)(4) เปนการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม
ในระยะตอบสนองตอสาธารณภัยโดยยึดหลักปรัชญา 2 ขอ คือ
1. ผูประสบสาธารณภัยมีสิทธิในการมีชีวิตอยูดวยความมีศักดิ์ศรี และมีสิทธิ
ในการไดรับความชวยเหลือ
2. เปนการกลาวถึงขั้นตอนในการชวยเหลือทั้งหมดที่มีความเปนไปไดในการ
บรรเทาทุกขที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยและความขัดแยง
ทั้ งนี้ รากฐานสํ าคั ญของโครงการสเฟ ยร มาจากกฎบั ตรมนุ ษยธรรมว าดวย
หลั กการและบทบั ญญั ติ ของกฎหมายมนุ ษยธรรมระหว างประเทศ (International
Humanitarian Law) สนธิ สั ญ ญาหลั กด า นสิ ท ธิ ม นุ ษยชนระหว า งประเทศ (Core
international human rights treaties) อนุสัญญาว าด วยสถานภาพผู ลี้ภัย (Convention
Relating to the Status of Refugees) และหลั ก ปฏิ บั ติ ข องกลุ ม องค ก รอิ ส ระด าน
มนุ ษยธรรม (Humanitarian NGOs) และสภากาชาดและสภาเสี้ ยววงเดื อนแดงระหว าง
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ประเทศ (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies: IFRC)
ในการบรรเทาทุกขผูประสบสาธารณภัย โดยการวางกรอบกฎบัตรมนุษยธรรมและกํ าหนด
มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการใหความชวยเหลือในเหตุการณภัยพิบัติ 5 เรื่อง ไดแก
1. มาตรฐานกลางในการใหความชวยเหลือในทุกๆ ดาน
2. มาตรฐานขั้นต่ําเรื่องน้ํา สุขาภิบาล และการสงเสริมสุขอนามัย
3. มาตรฐานขั้นต่ําเรื่องความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการ และการชวยเหลือ
ดานอาหาร
4. มาตรฐานขั้นต่ําเรื่องที่พักพิง ที่อยูอาศัยและเครื่องอุปโภคบริโภค
5. มาตรฐานขั้นต่ําเรื่องการบริการดานสุขภาพ

บทบาทพยาบาลในการจัดการสาธารณภัย
พยาบาลที่ปฏิบัติงานในเหตุการณสาธารณภัยมีความสําคัญอยางยิ่งในการให
ความช วยเหลื อผู ประสบสาธารณภั ยในระยะปฐมภู มิ ทั้ งด านบริการสุ ขภาพและการ
สงเสริมสุขอนามัย เนื่องจากเปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยางใกลชิดกับประชาชนหรือผู
ประสบสาธารณภัยมากที่สุด นอกจากนี้ วรรณเพ็ญ อินทรแกว(6) ยังไดกลาวเพิ่มเติมอีกวา
การพยาบาลในสถานการณภัยพิ บัติ หรือการพยาบาลสาธารณภัย มีลักษณะเฉพาะที่
แตกต างจากพยาบาลในหอผู ปวย เนื่ องจากเป นการใหบริการพยาบาลแก คนหมูมาก
พรอมๆ กัน โดยใชวิธีการจําแนกผูบาดเจ็บ การใหการพยาบาลฉุกเฉิน และการทํางาน
รวมกันของทีมสุขภาพ ทั้งนี้ผูปฏิบัติการพยาบาลจะตองมีความรู ความสามารถ ความ
ฉับไว มีความตื่นตัวตลอดเวลา มีทักษะในการตัดสินใจที่ดี สามารถประเมินปญหาได และ
แกปญหาเฉพาะหนาไดอยางถู กต องเหมาะสม ทั้งมีทักษะเปนผูประสานงานที่ ดี และ
สามารถปฏิบัติงานไดดีทั้งในระยะเตรียมพรอมกอนเกิดสาธารณภัย ระยะฉุกเฉินขณะเกิด
สาธารณภัย และระยะฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย ซึ่งสํานักงานบรรเทาทุกขและประชา
นามัยพิทักษ ไดกําหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานสําหรับพยาบาลไวดังนี้
สํ านั กงานบรรเทาทุกข และประชานามั ยพิ ทักษ ได วางกรอบในการจั ดการ
สาธารณภัยออกเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะเตรียมพรอมกอนเกิดสาธารณภัย ระยะฉุกเฉิน
ขณะเกิดสาธารณภัย และระยะฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย ดวยเหตุนี้ การปฏิบัติงานดาน
น้ํา สุขาภิบาลและการสงเสริมสุขอนามัยของพยาบาลสภากาชาดไทยจึงไดวางกรอบไวเปน
3 ระยะเชนกัน
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กรอบการปฏิบัติงานดานน้ํา สุขาภิบาลและการสงเสริมสุขอนามัย (WASH

Framework)
การเตรียมพรอมกอนเกิดสาธารณภัย (Disaster Preparedness)
1. การเตรียมพรอมดานบุคลากร
1.1 จั ดเจ าหน าที่ พยาบาล และเจ าหน าที่ ที่ เกี่ ยวข องเขารั บการอบรมการ
ตอบสนองตอสาธารณภัยดานน้ํา สุขาภิบาลและการสงเสริมสุขอนามัยใน
ร ะ ดั บ ประเ ทศ ( National Disaster Response Team for Water,
Sanitation and Hygiene Promotion: NDRT for WASH) หรือพยาบาล
และเจาหนาที่ที่ผานการอบรมการตอบสนองตอสาธารณภัยระดับภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตในดานน้ํา สุขาภิบาลและการสงเสริมสุขอนามัย
( Regional Disaster Response Team Southeast Asia for Water,
Sanitation and Hygiene Promotion: RDRT for WASH)
1.2 จั ด อบรมการใช คู มื อปฏิ บั ติ ง านด านน้ํ า สุ ข าภิ บ าลและการส งเสริ ม
สุขอนามัย
1.3 จัดเจาหนาที่ที่ผ านการอบรมการใช คูมื อปฏิ บัติงานดานน้ํา สุขาภิบาล
และการสงเสริมสุขอนามัย (NDRT for WASH) และ/หรือการอบรมการ
ตอบสนองตอสาธารณภัยระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในดานน้ํ า
สุขาภิบาลและการสงเสริมสุขอนามัย (RDRT for WASH) จํานวน 1 ทีม
เพื่ อประเมิ นและให ความรู เกี่ ยวกั บ น้ํ า สุ ข าภิ บ าล และการส งเสริ ม
สุขอนามัย ซึ่งประกอบดวย
1.3.1 พยาบาลหัวหนาทีม
จํานวน
1
คน
1.3.2 พยาบาลหรือผูชวยพยาบาล จํานวน
1
คน
1.3.3 พนักงานขับรถ
จํานวน
1
คน
1.4 จัดเจาหนาที่ตามขอ 1.3 ปฏิบัติงานใน 2 ระยะ คือ
1.4.1 ระยะที่ 1 ปฏิ บั ติ งานเป นระยะเวลา 3 วั น (การประเมิ นความ
ตองการดานน้ํา สุขาภิบาลและการสงเสริมสุขอนามัยเบื้องตน) โดย
การประเมินสถานการณความตองการ และความเสียหาย ตลอดจน
รวบรวมขอมูล เพื่อรายงานผูบริหารเพื่อประกอบการพิจารณาการ
ใหความชวยเหลือดานน้ํา สุขาภิบาลและการสงเสริมสุขอนามัย
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1.4.2 ระยะที่ 2 ปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 5 วัน (ปฏิบัติงานภายหลังการ
ประเมินระยะที่1) ปฏิบัติงานใหความชวยเหลื อด วยเครื่องอุ ปโภค
บริโภคที่จําเปน น้ําสะอาด ชุดยาสามัญประจําบาน ชุดสุขอนามัย
พื้นฐาน รวมไปถึงการใหความรูเกี่ยวกั บโรคที่เกิดจากสาธารณภั ย
การประเมินสุขภาพ การดูแลสุขภาพสวนบุคคล ครอบครัว ชุมชน
ร วมกั บการส งเสริ มด านการสุ ขาภิ บาลสิ่ งแวดล อม และการปรั บ
พฤติกรรมดานสุขอนามัยที่ ถูกสุ ขลั กษณะด วยการจัดทํ าคู มื อการ
ปฏิ บั ติ ตนตามหลั กสุ ขอนามั ยในเหตุ การณ สาธารณภั ยสํ าหรั บ
ผูประสบสาธารณภัย การจัดทําแผนพับใหความรู การทําโปสเตอร
รณรงคเพื่อสุขอนามัยและการปฐมพยาบาลเบื้องตน เปนตน
2. การเตรียมพรอมดานวัสดุอุปกรณ
2.1 จัดเตรียมกระเปายาและเวชภัณฑอยางละ 1 ใบสําหรับการปฐมพยาบาล
เบื้องตน นอกจากนี้ให สํารองยาและเวชภั ณฑที่ จํ าเป น เชน ยาทากันยุ ง
แอลกอฮอลเจล ถุงมือ Disposable เปนตน
2.2 เตรียมเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก แบบประเมินดานน้ํา สุขาภิบาล และการ
ส งเสริ มสุ ขอนามั ยเบื้ องตน (ภาคผนวก 1) และคู มื อปฏิ บั ติ งานดานน้ํา
สุขาภิบาล และการสงเสริมสุขอนามัย เปนตน รวมไปถึงสมุดรวมหมายเลข
โทรศัพทติดตอของสํานักงานบรรเทาทุกข และหนวยงานในจังหวัด
2.3 แผนที่ประเทศไทย หรืออุปกรณติดตามผานดาวเทียม GPS เพื่อนําทางเข า
สูพ ื้นที่ประสบภัย
2.4 จั ดรถขั บเคลื่ อน 4 ล อ (Four Wheel Drive) ที่ มี เครื่ องหมายตรากาชาด
เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่
2.5 วิทยุสื่อสารสารระบบ High Frequency หรือ ระบบ Very High Frequency
พรอมสายอากาศแบบพับฐานได แบตเตอรีแ่ ละอุปกรณตอพวง 2 ชุด
2.6 โทรศั พท มื อถื อ หรื อ Smart Phone พร อมแท นชาร ตแบตเตอรี่ 1 ชุด
(สามารถสงขอความอีเล็กทรอนิกส และขอความรูปภาพ)
2.7 กล องถ ายรู ปแบบดิ จิ ตั ลขนาด 5-6 ล านพิ กเซล พร อมแท นชาร ตและ
อุปกรณตอพวง 1 ชุด
2.8 ไฟฉายแบบหลอดฮาโลเจน พรอมถาน 1 ชุด
2.9 รองเทาบูทแบบยาว และเสื้อชูชีพอยางละ 5 ชุด
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2.10 เงินรองจายอยางนอย 5,000 บาท (หรือขึ้นกับสถานการณ)
3. ประสานกั บหน วยงานที่ เกี่ ยวข อง ได แก เหล ากาชาดจั งหวั ด หน วยงานส วน
จังหวัด และหนวยงานสวนทองถิ่น เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และ
องคการปกครองสวนท องถิ่ น เปนตน เพื่อวางแผนรวมกันในการปฏิบัติงานให
ความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย ซึ่งสํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัย
พิทักษไดกําหนดขั้นตอนการประสานงานตามแผนผัง 1
แผนผัง 1
สรุปการติดตอและการประสานงาน

ที่มา: คูมือปฏิบัติงานดานน้าํ สุขาภิบาล และการสงเสริมสุขอนามัยในสถานการณภัยพิบัติสําหรับ
พยาบาลและเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของของสภากาชาดไทย, 2561(5)
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การตอบสนองขณะเกิดสาธารณภัย (Disaster Response)
1. ประชุม War Room รวมกับหนวยตางๆ โดยเฉพาะหนวยเคลื่อนที่เร็ว และ
หนวยรถผลิตน้ําดื่ม
2. กําหนดสถานทีป่ ฏิบัติงานโดยมีเกณฑในการคัดเลือก ดังนี้
2.1 ฝายบรรเทาทุกขผูประสบภัยปฏิบัติงานในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคกลาง ไดแก
กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นครนายก นครสวรรค ลพบุรี สระบุรี สิงหบุรี
สุ พรรณบุ รี อยุ ธยา อ างทอง อุ ทั ยธานี นนทบุ รี ปทุ มธานี นครปฐม
กาญจนบุรี เพชรบูรณ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง และจังหวัดสมุทรสาคร
2.2 ฝายประสานงานสถานีกาชาดปฏิบัติงานในพืน้ ที่ 57 จังหวัด
2.3 เปนจังหวัดที่มีความตองการความชวยเหลือดานน้ํา สุขาภิบาลและการ
สงเสริมสุขอนามัยในพื้นที่ประสบสาธารณภัย
2.4 ประสานไปยังเหลากาชาดจังหวัด หนวยงานสวนจังหวัดและหนวยงาน
สวนทองถิ่นในพื้นที่ประสบสาธารณภัย โดยกําหนดเกณฑการใหความ
ชวยเหลือ คือ
2.4.1 เปนจังหวัดที่ประกาศเปนเขตพื้นที่ภัยพิบัติอุทกภัย ภัยแลง หรือ
แม แต ภั ยจากการสู รบที่ เป นเหตุให มี ผู อพยพอยู รวมกั นภายใน
แคมป หรือศูนยพักพิง
2.4.2 เปนพื้นที่ที่ยังไมมีภาคสวนใดเขาไปใหความชวยเหลือ
2.4.3 ผูประสบสาธารณภัยมีความต องการด านน้ํ า สุขาภิบาลและการ
สงเสริมสุขอนามัยที่เหมาะสมในระยะเรงดวน
2.4.4 มีพื้นที่ติดตั้งรถผลิตน้ํา และมีแหลงน้ําเพียงพอสําหรับการผลิตน้ํา
สะอาด และไดรับการยินยอมจากชุมชน
3. ประสานขอความรวมมือไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ประสบภัย
(แผนผัง 2)
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แผนผัง 2
ขั้นตอนประสานการปฏิบัติงานดานน้ํา สุขาภิบาล และการสงเสริมสุขอนามัย

ที่มา: คูมือปฏิบัติงานดานน้าํ สุขาภิบาล และการสงเสริมสุขอนามัยในสถานการณภัยพิบัติสําหรับ
พยาบาลและเจาหนาที่ที่ เกี่ยวของของสภากาชาดไทย. 2561(5)
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4. ปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยโดยเนนกระบวนการพยาบาล
ในการใหความชวยเหลือดานน้ํา สุขาภิบาล และการสงเสริมสุขอนามัย(7) 5 ดาน
และปรับใชทฤษฎีการพยาบาลเปนเครื่องมือหรือวิธีการใหการพยาบาลอยางเปน
ระบบโดยยึดปญหาของผูประสบสาธารณภัยเปนศูนยกลาง ควบคูไปกับการใช
กฎบัตรมนุษยธรรมและกํ าหนดมาตรฐานขั้นต่ํ าของโครงการสเฟยร ในด านน้ํ า
สุขาภิบาลและการสงเสริมสุขอนามัยแกผูประสบสาธารณภัย ดังนี้
4.1 การประเมิ นภาวะสุ ขภาพ (Assessment) เป นการเก็ บรวบรวมข อมู ล
เกี่ยวกับภาวะสุขภาพของผูประสบสาธารณภัย ดวยวิธีการสัมภาษณ การ
สํ ารวจพื้ นที่ ประสบสาธารณภั ย และการขอข อมู ลจากส วนราชการที่
เกี่ ยวข องเพื่ อให ครอบคลุ มความต องการด านน้ํ า สุ ขาภิ บาล และการ
สงเสริมสุขอนามัย โดยใชแบบฟอรมการประเมินดานน้ํา สุขาภิบาล และ
การสงเสริมสุขอนามัยเบื้องตน (ภาคผนวก 1) ในการเก็บรวบรวมขอมูล
ซึ่งจะทําใหทราบถึงปญหาดานสุขภาพที่สําคัญ ความเสี่ยงดานสุขภาพ
ความเจ็ บป วยด วยโรคที่ เกิ ดจากภั ยพิ บั ติ ความต องการด านสุ ข ภาพ
อนามัยและสภาพแวดลอม ทัศนคติ แนวคิด การดําเนินชีวิต การปฏิบัติ
ตน ตลอดจนโครงสรางและสัมพันธภาพทางสังคมของชุมชน หรือความ
เปนบุคคล โดยคํานึงถึงความมีศักดิ์ศรีของผูประสบสาธารณภัย
4.2 การกําหนดขอวินิจฉัยทางการพยาบาล (Diagnosis) เปนการนําขอมูลที่
ได จากการประเมิ นสภาพทั่ วไป และการนํ าข อมู ลจากแบบฟอร มการ
ประเมินดานน้ํา สุขาภิบาล และการสงเสริมสุขอนามัย ในดานตางๆ ตาม
โครงการ สเฟยร มาวิเคราะหขอมูลหาปญหาด านสุขภาพอนามัย และ
สิ่งแวดลอมโดยจัดลําดับความสําคัญตามความตองการของผูประสบสา
ธารณภัย และใหผูประสบสาธารณภัยมีสวนรวมในการกําหนดปญหาและ
ความตองการ ทั้งนี้อาจเปนปญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นแลว หรือมีภาวะเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้นได ดวยการประยุกตใชทฤษฎีการพยาบาล เชน ทฤษฎีการดูแล
ตนเองของโอเรม (Self Care Theories) ทฤษฎี การปรั บตั วของรอย
(Adaptation Theories) เปนตน
4.3 การวางแผนปฏิบัติการพยาบาล (Planning) เปนการนําขอมูลที่ไดจากการ
ประเมินสภาพของชุมชนหรือผูประสบสาธารณภัย และการวินิจฉัยปญหา
WATER, SANITATION AND HYGIENE PROMOTION (WASH)

1111

มากํ าหนดแนวทางในการให ความช วยเหลื อด านสุ ขภาพอนามั ย และ
สิ่ งแวดล อม โดยคํ านึ งถึ งความแตกตางของบุ คคล ทรั พยากรที่ มีอยูใน
ชุ มชน แนวคิ ด และค านิ ยม ตลอดจนความต องการของชุ มชนมาเปน
สวนประกอบในการตัดสินใจวางแผนการใหความช วยเหลือต อไป ทั้งนี้
จะตองใหชุมชนหรือผูประสบสาธารณภัยมีสวนรวมในการวางแผนการให
ความชวยเหลือจึงจะทําใหแผนเกิดความสําเร็จ และผูประสบสาธารณภัย
ตระหนักถึงความสําคัญของการใหความชวยเหลือ
4.4 การปฏิบัติการพยาบาล (Implementing) เปนการนําแผนการพยาบาล
ไปสู การปฏิ บั ติ โดยใช ความรู จากศาสตร ส าขาต างๆ ให เหมาะสมกั บ
สถานการณของผูประสบสาธารณภัยแตละราย ซึ่งในคูมือปฏิบัติงานนี้ จะ
กล าวเน นไปที่ ก ารให ค วามช วยเหลื อตามหลั ก การสเฟ ย ร ด า นน้ํ า
สุขาภิบาล และการสงเสริมสุขอนามัย 7 ดาน ควบคูไปกับกระบวนการ
พยาบาลและทฤษฎีการพยาบาล
4.5 การประเมินผล (Evaluating) เปนการประเมินกิจกรรม และการใหความ
ช วยเหลื อผู ประสบสาธารณภั ยภายหลั งจากการดํ าเนิ นการให ค วาม
ช วยเหลื อดานตางๆ ผู ประสบสาธารณภั ยมี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อยางไร หรือมีความตองการดานใดบางที่ยังไมไดรับการตอบสนอง หรือมี
ความรูความเขาใจดานสุขภาพเรื่องใดบางที่ยังเปนปญหาควรไดรับการ
แก ไข เพื่ อนํ าไปปรั บปรุ งแก ไขแผนการให ความชวยเหลื อดานสุขภาพ
อนามัยใหเหมาะสมกับสภาพปญหาผูประสบสาธารณภัยตอไป
5. ออกปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ภายในและภายนอก
สภากาชาดไทย ไดแก หนวยรถผลิตน้ํา หนวยครัวเคลื่อนที่ และหนวยบริ การ
ทางการแพทย เป นต น เพื่ อให ความรู ด านน้ํ า สุ ขาภิ บาล และการส งเสริม
สุ ขอนามั ยในภาวะฉุ กเฉิ นด านสาธารณภั ย ตามโครงการสเฟ ยร ด านน้ํ า
สุขาภิบาล และการสงเสริมสุขอนามัย 7 ดาน ตามแผนผัง 3
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แผนผัง 3
มาตรฐานขั้นต่ําในการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยดานน้ํา สุขาภิบาล
และการสงเสริมสุขอนามัย

ที่มา : Sphere Project Handbook, 2011(8)

จากแผนผัง 3 สามารถอธิบายถึงมาตรฐานขั้ นต่ํ าในการใหความช วยเหลื อผู
ประสบสาธารณภัยไดดังนี้คอื
5.1 โครงการน้ํ า สุ ขาภิ บาลและการส งเสริ มสุ ขอนามั ย (Water Supply,
Sanitation and Hygiene Promotion: WASH) มีมาตรฐานในการปฏิบัติ
คื อ การจั ด ทํ าโครงการ/แผนงาน ตลอดจนการ ดํ าเนิ นงานด านน้ํ า
สุ ขาภิ บาลและการส งเสริ มสุ ขอนามั ย ประกอบด วย การป องกั นโรค
WATER, SANITATION AND HYGIENE PROMOTION (WASH)
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การปรับปรุงสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน การสงเสริมสภาวะแวดลอมใหถู ก
สุขลักษณะ การสงเสริมสุขอนามัย และการเขาถึงขอมูลสุขภาพที่จําเปน
5.2 การสงเสริมสุขอนามัย (Hygiene Promotion) มีมาตรฐาน ดังนี้
5.2.1 กําหนดกรอบการดําเนินงานสงเสริมสุขอนามัย ไดแก การกําหนด
เปาหมาย/การจัดลําดับความสําคัญ ของพฤติกรรมและความเสี่ยง
ด านสุ ขอนามั ย การเข าถึ งผู ประสบสาธารณภั ยในทุ กภาคสวน
เพื่อใหไดรับขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงดานสุขภาพ
โดยผูประสบสาธารณภัยที่มาจากตางสถานที่หรือ มาจากกลุมที่
ตางกันจะใหขอมูลที่แตกตางกัน การปฏิสัมพันธกับผูประสบสา
ธารณภัย โดยใชกระบวนการของการมีสวนรวม และเปดโอกาส
การทํ างานอย างเท าเที ย มกั นทั้ งเพศหญิ ง เพศชาย และกลุ ม
เปราะบาง จัดใหมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 2 คน
ตอผูประสบสาธารณภัย 1,000 คน เปนตน
5.2.2 การระบุประเภทและวิธกี ารใชประโยชนจากรายการสุขอนามัย ขั้น
พื้นฐาน ไดแก ภาชนะบรรจุน้ํา สบูอาบน้ํา สบูซักผา และผาอนามัย
(ตารางที่ 1) และรายการที่ นอกเหนื อจากรายการสุ ขอนามั ยขั้ น
พื้นฐาน เชน ผาหม ผาเช็ดตัว เสื้อ เปนตน รายการสุขอนามัยต องมี
ความเหมาะสม และตองคํานึงถึงประโยชนในการใชงาน ไมจําเพาะ
เจาะจงไปที่ผลิตภั ณฑตั วใดตั วหนึ่ ง มีการจัดลํ าดับความต องการ
และความจําเปนของกลุมผูประสบสาธารณภัย ตลอดจนการกํ าหนด
ระยะเวลาสําหรับการแจกจายรายการสุขอนามัย
5.2.3 รายการสุขอนามัยอื่นที่ตองคํานึงถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรม ไดแก
ยาสีฟน 100 กรัม ขนาด 75 ซีซี จํานวน 1 หลอด
แปรงสีฟน
จํานวน 1 ดาม
ยาสระผม 250 ซีซี
จํานวน 1 ขวด
โลชั่นสําหรับเด็กแรกเกิด-2 ป จํานวน 1 ขวด
มีดโกนใชแลวทิ้ง
จํานวน 1 ชิ้น
แปรงหวีผม
จํานวน 1 อัน
กรรไกตัดเล็บ
จํานวน 1 อัน
ผาออม (พิจารณาตามความตองการ)
WATER, SANITATION AND HYGIENE PROMOTION (WASH)
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ผาอนามัย (พิจารณาตามความตองการ)
กางเกงในสํ าหรั บสตรี ใ นวั ยมี ป ระจํ าเดื อน จํ านวนตามความ
เหมาะสม
กระโถนขับถายสําหรับผูพิการตามความเหมาะสม
ตาราง 1
รายการสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน

ภาชนะบรรจุน้ําสําหรับเคลื่อนยายที่มคี วามจุขนาด 10-20 ลิตร
ภาชนะเก็บกักน้ําที่มีความจุขนาด 10-20 ลิตร
สบูสําหรับใชในหองน้ํา จํานวน 250 กรัม
สบูสําหรับใชซักผา จํานวน 200 กรัม
วัสดุอื่นทีส่ ามารถใชไดเมื่อมีประจําเดือน เชน ผาฝายที่ซักแลว
สามารถนํากลับมาใชไดอีก

1 ภาชนะ / 1 ครัวเรือน
1 ภาชนะ / 1 ครัวเรือน
1 กอน / 1 คน / 1 เดือน
1 กอน / 1 คน / 1 เดือน
1 ชิ้น / 1 คน

ที่มา : The Sphere Project Handbook, 2011(8)

5.3 ดานน้ํา (Water Supply) มีมาตรฐานในการปฏิบัติ ไดแก
5.3.1 ปริมาณน้ําและการเขาถึง ไดแก การเลือกแหลงน้ําที่มีน้ําเพี ยงพอ
ไมหางไกลจากที่พักของผูประสบสาธารณภัยและมีแหล งน้ํ าใต ดิ น
เปนตน จุดจายน้ํ าที่ ใกล ที่สุ ดต องห างจากที่พั กอาศัยไมเกิ น 500
เมตร จั ดให แต ละครั วเรือนควรมี น้ําสํ าหรั บบริโภคและประกอบ
อาหาร จํานวน 15 ลิตร/คน/วั น พิจารณาความต องการน้ํ าตาม
จํานวนครัวเรือน (ตารางที่ 2) และพิจารณาจํานวนประชารตอแหลง
น้ํา (ตาราง 3) พิจารณาถึงการเข าคิ วเพื่ อรอรับน้ํา ไมควรเกิน 30
นาที และใชเวลาในการเติมไมเกิน 3 นาที สําหรับน้ํา 20 ลิตร
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แจกแจงความตองการน้ําเพื่อความอยูรอดขั้นพื้นฐาน
ความตองการน้ําเพื่อการอยู
รอด :(น้ําสําหรับบริโภค
และประกอบอาหาร)
สุขอนามัยพื้นฐาน

2.5-3 ลิตร/วัน

ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ และ
สรีระภาพสวนบุคคล

2-6 ลิตร/วัน

ขึ้นกับสภาพสังคม และ
บรรทัดฐานทางวัฒนธรรม
ขึ้นกับชนิดของอาหาร สังคม
และบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม

ความตองการพื้นฐานในการ 3-6 ลิตร/วัน
ประกอบอาหาร
รวมความตองการน้ําขั้น 7.5-15 ลิตร/วัน
พื้นฐาน
ที่มา : The Sphere Project Handbook, 2011(8)

ตาราง 3
แจกแจงความตองการน้ําเพื่อความอยูรอดขั้นพื้นฐานตามจํานวน
ผูประสบสาธารณภัย
250 คน/ 1 ทอน้ํากอก
500 คน/ 1 เครื่องปมน้ํา
ดวยมือ
400 คน/ 1 บอน้ํา

คํานวณจากอัตราการไหลของน้ํา 7.5 ลิตร/นาที
คํานวณจากอัตราการไหลของน้ํา 17 ลิตร/นาที
คํานวณจากอัตราการไหลของน้ํา 12.5 ลิตร/นาที

ที่มา : The Sphere Project Handbook, 2011(8)

5.3.2 คุณภาพน้ํา ไดแก น้ําประปามีคลอรีนตกคาง 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร
และความขุนของน้ําตองมีคาต่ํากวา 5 NTU (Nephelolometric
turbidity units) กรณีที่มีการระบาดของโรคอุจจาระรวงอยู แล ว
ใหมีจํานวนคลอรีนตกคาง 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณน้ํา 100 ซีซี
ณ จุ ดแจกจ ายต องไม พบเชื้ อจุ ลชี พจากอุ จจาระ มี การรณรงค
WATER, SANITATION AND HYGIENE PROMOTION (WASH)
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เพื่อสงเสริมใหผูประสบสาธารณภัยตระหนักถึ งความสํ าคั ญของ
การปองกันแหลงน้ํา
5.3.3 การอํานวยความสะดวกดานน้ํา ไดแก จัดใหแตละครัวเรือนมีถัง
เก็ บน้ํ าที่ สะอาดอย างน อยที่ สุ ด จํ านวน 2 ถั ง (10-20 ลิ ตร/ถัง)
จัดใหมีอางซักลางอยางนอย จํานวน 1 แหง/ประชากร 100 คน
และมีพื้นที่ซักลางหรืออาบน้ําสวนตัวสําหรับสตรี และถังเก็บกักน้ํา
ควรมีคอที่แคบ หรือมีฝาครอบ เพื่อใหสะดวกตอการเคลื่อนยาย
และการสาธิตการใชงาน เปนตน
5.4 ดานการกําจัดสิ่งขับถาย (Excreta Disposal) มีมาตรฐานในปฏิบัติ ดังนี้
5.4.1 สภาพแวดลอมปราศจากสิ่งขับถายของมนุษย ไดแก มีมาตรการ
ในการดําเนินการเกี่ยวกับการกํ าจัดสิ่งขับถาย การใหคําปรึกษา
อยางทันทีแกผู ประสบสาธารณภัยที่พบว าไดรั บผลกระทบจาก
ความไมปลอดภัยในการขับถาย การกําหนดขนาดและระยะของ
ภาชนะบรรจุสิ่งขับถาย โดยทั่วไปไมวาจะเปนสุขาหลุม หรือสุขา
16
ที่เปนแบบคูระบายน้ํา ตองมีระยะหางอยางนอยที่ สุด 30 เมตร
จากแหลงน้ําบนพื้ นดิ นและมีความลึ กอย างน อยที่ สุด 1.5 เมตร
และมีการรณรงคเรื่องการกําจัดสิ่งขับถายที่ปลอดภัย เปนตน
5.4.2 สิ่ งอํ านวยความสะดวกในด านสุ ขามี ความเหมาะสมและทั่ วถึ ง
ไดแก จัดใหมีหองสุขา 1 หอง/ประชากร 20 คน (ในสถานการณ
ฉุ กเฉิ น 50 คน) มี ห องสุ ขาแยกตามครัวเรือน มี ห องสุ ขาแยก
สําหรับชายและหญิงในที่สาธารณะตางๆ เชน ตลาด ศูนยแจกจ าย
สิ่งของ หรือศูนยสุขภาพ หองสุขาควรตั้งอยูไมเกิน 50 เมตรจากที่
พักอาศัย รณรงคใหประชาชนลางมื อทุ กครั้งภายหลังเข าห องสุ ขา
หรื อก อนเตรี ยมอาหารและรั บประทานอาหาร สิ่ งอํ านวยความ
สะดวกด านอื่ นต องอยู บนพื้ นฐานของความต องการของกลุ มผู
ประสบสาธารณภัย ที่หลากหลาย เชน สุขาสําหรับเด็ก ผูสูงวัย และ
ผู พิ การ เป นต น ซึ่ งการมี สุ ขาที่ แตกต างกั นนี้ ใช สํ าหรั บการ
ตอบสนองตอสาธารณภัยในระยะที่แตกตางกันดวย ตัวอยางตาม
ตาราง
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แสดงทางเลือกอืน่ ๆ สําหรับการกําจัดสิ่งขับถายที่ปลอดภัย (สุขา)
ลําดับ ชนิดของการกําจัดสิ่งขับถายที่
ขอสังเกตการใชงาน
ปลอดภัย (สุขา)
1 พื้นที่ที่กําหนดใหเปนเขตสําหรับ ระยะแรก : ใชใน 2-3 วันแรกเมือ่ มีผู
การขับถายแบบมีผาปดกั้นไว
ประสบสาธารณภัยขนาดใหญเปน
จํานวนมากและตองการสิ่งอํานวย
ความสะดวกอยางเรงดวน
2 สุขาแบบคูระบาย (Trench
ระยะแรก : ใชในระยะแรกถึง 2
latrine)
เดือน
3 สุขาหลุมแบบธรรมดา (Pit
ใชเมื่อมีการวางแผนไวตั้งแต
latrine)
ระยะแรกจนถึงระยะยาว
4 สุขาแบบมีชองระบายอากาศ
ใชในการตอบสนองระยะกลางจนถึง
(Ventilation Improved Pit)
ระยะยาว
5 สุขาแบบรักษาสภาพแวดลอม
บริบทพื้นฐานของการตอบสนองใน
(Ecosan)
สถานการณน้ําทวมระดับสูง โดย
เหมาะสมสําหรับการใชตั้งแต
ระยะแรกไปจนถึงระยะยาว
6 บอเกรอะ (Septic tank)
ใชในระยะกลางไปจนถึงระยะยาว
ของการเกิดภัย
ที่มา : The Sphere Project Handbook 2011(8)
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สุขาแบบคูระบาย
(Trench latrine)

สุขาหลุมแบบธรรมดา
(Pit latrine)

สุขาแบบมีชองระบายอากาศ
(VIP)

SANITATION
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5.4.3 WATER,
วั ตถุ ประสงค
หลั กของการมี
 องสุ ขาเพื่ PROMOTION
อรั กษาสภาพแวดล
อม
ให ป ราศจากสิ่ ง ขั บ ถ ายของมนุ ษย สุ ข าสาธารณะจะต องวาง
แผนการก อสร างให สามารถทํ าความสะอาดและบํ ารุ งรั กษาได
ตามปกติ สรางหองสุขาสําหรับเพศหญิงตอเพศชายในสัดสวน 3
ตอ 1 และควรมีที่สําหรับปสสาวะดวย สําหรับสุขาที่ใชในครัวเรือน
กํ าหนดให มี 1 ห องสุ ขา สํ าหรั บประชากรสู งสุ ด 20 คน แต ถา
ไม สามารถจั ดหาสุ ขาได ใหใช ไดถึ ง 50 คน จั ดให มี วัสดุ สํ าหรับ
ทําความสะอาดเมื่อขับถายเสร็จ เชน กระดาษชําระ สบู เจลลางมือ
เปนตน
5.4.4 ในสภาวะแวดลอมที่มีความยากลําบาก เชน สาธารณภัยที่เกิดจาก
น้ําทวมอาจมีความจําเปนตองใชสุขาชนิดอื่นๆ ไดแก สุขากระดาษ
การถายอุจจาระและปสสาวะในถุงพลาสติก เปนตน
5.5 การควบคุมพาหะนําโรค (Vector Control) มาตรฐานในการปฏิบัติ ดังนี้
5.5.1 การปองกันสวนบุคคลและครอบครั ว ไดแก รณรงคใหผูประสบ
สาธารณภัยที่มีความเสี่ยงตอโรคที่เกิดจากพาหะนําโรคเขาใจการ
แพรกระจายและการปองกัน จัดใหผูประสบสาธารณภัยมีที่พักพิง
ที่ ไม เป นแหล งอาศั ยหรื อแหล งเพาะพั นธุ ของพาหะนํ าโรคและ
มี มาตรการควบคุ มพาหะนํ าโรคอย างเหมาะสม ดู แลผู ประสบ
สาธารณภัยที่มีความเสี่ยงสูง อาทิ กลุมสตรีมีครรภ กลุมมารดา
ที่ อยู ในระยะให นมบุ ตร เด็ กทารก ผู สู งวั ย และกลุ มที่ ถู กจํากัด
การเคลื่อนไหวและกลุมผูปวย มีการปองกันพาหะนําโรค ไดแก
การใชมุง เต็นท มาน หรือแมแตการใชยาทากันแมลง ยาพนฆา
แมลง เปนตน สงเสริมการมีมาตรการป องกั นพาหะนําโรคอื่ นๆ
โดยการมี สุ ขอนามั ย ส วนบุ คคลที่ ดี การซั กล างเครื่ องนอนเพื่ อ
ปองกันเห็บหรือโลน และการทําความสะอาดสิ่งแวดลอมภายใน
บ าน เป นต น และส ง เสริ ม ให ประชาชนมี ข อมู ล สุ ข ภาพ หรื อ
ตระหนั กเกี่ ย วกั บ โรคที่ มี พ าหะจากน้ํ าเช น โรคหนอนพยาธิ
โรคฉี่หนู เปนตน
WATER, SANITATION AND HYGIENE PROMOTION (WASH)
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5.5.2 มาตรการในการปองกันทางกายภาพ ไดแก มีการกําจัดแหลงวางไข
หรือรังของพาหะนําโรค มีการควบคุมแมลงวันรบกวนเพื่อปองกัน
การระบาดของโรคอุจจาระรวง จัดพื้นที่ใหผูประสบสาธารณภัย
อาศัยอยูหางจากสถานที่วางไขของยุง ประมาณ 1-2 กิโลเมตร และ
ควรอยูเหนือลม
5.5.3 การควบคุ มสารเคมี ให อยูในระดั บปลอดภัย ได แก ฝ กอบรมให
เจาหนาที่ หรือผูประสบสาธารณภัยไดรับการปองกันที่ปลอดภัย
ได แก การใส ชุ ดป องกั น การใช อุปกรณ ที่ เหมาะสม การจํ ากั ด
ชั่วโมงในการใชสารเคมี เปนตน มีการเลือกชนิด คุณภาพ การ
ขนสงและการจัดเก็บสารเคมีที่ใชควบคุมพาหะนําโรค ตลอดจนให
ขอมูลหรือความรูแกชุมชนเรื่องความเสี่ยงในการใชสารเคมีในการ
กํ าจั ด พาหะนํ าโรคและตารางเวลาในการใช
ตลอดจน
ผลกระทบตอสุขภาพ
5.6 การจั ด การขยะมู ล ฝอย (Solid Waste Management) มี ม าตรฐาน
ในการปฏิบัติ ดังนี้
5.6.1 การเก็บและการกําจัดขยะ ไดแก ใหผูประสบสาธารณภัยมี ส วน
รวมในการจัดทําแผนหรือโครงการในการกําจัดขยะ รณรงคใหมี
การเก็บและกําจัดขยะจากครัวเรือนทุกวันโดยการนําไปเผาหรื อฝง
ไวในสถานที่ที่จัดไว กําหนดใหทุกครัวเรือนสามารถมีที่สําหรับทิ้ง
ขยะและที่ ทิ้ งขยะอยู ห างจากชุ มชนไม เกิ น 100 เมตร จั ดให มี
ถังขยะขนาด 100 ลิตร อยางนอย 1 ใบ ตอ 10 ครอบครัว มีการ
แยกและทําลายขยะทางการแพทยโดยการออกแบบกอสรางและ
การดํ า เนิ น การอย า งถู ก ต อง มี เ ตาเผาแบบกั ก เก็ บ เถ าและ
ดํ า เนิ นการในบริ เวณศู นย สุ ข ภาพแต ละแห ง การกํ าจั ดขยะ
จากตลาดและโรงฆาสัตวตองถูกตองตามสุขอนามัยภายใตกฎหมาย
ทองถิ่น บุคลากรที่มีหนาที่เก็บ ขนถาย และกําจัดขยะตองสวม
อุปกรณ เชน ถุงมือ ชุดกันเปอนรองเทาบูท และหนากากปองกัน
มี น้ําและสบู เพื่ อล างมื อและหน า สํ าหรั บผู ที่ มี หน าที่ กําจั ดขยะ
ทางการแพทย ต องได รั บการแนะนํ าแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ถู กต อง
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ในการเก็ บ การขนถ ายและการกํ าจั ด ขยะตลอดจนต องรู ถึ ง
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ไมถูกตอง

5.7 การระบายน้ํา (Drainage) มีมาตรฐานในการปฏิบัติ ดังนี้
5.7.1 งานระบายน้ํา ไดแก จัดใหบริเวณรอบที่พักอาศัยและจุดแจกน้ํา
ไม มี น้ําขั ง มี การวางแผนก อสร างและดู แลรั กษาจุ ดระบายน้ํา
อยางดี รวมถึงการระบายน้ําจากสถานซักลางและที่อาบน้ํา รวมทั้ง
จุดรับน้ําดวย น้ําที่ระบายตองไมกอใหเกิดมลพิษตอน้ําผิวดิน และ
แหลงน้ําใตดินหรือทําใหเกิดการกัดเซาะ
5.7.2 สงเสริมใหผูประสบสาธารณภัยมีสวนรวมในการสรางทางระบาย
น้ําขนาดยอม เนื่องจากเปนผูที่มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกั บ
ทางน้ําไหลในพื้นที่เกิดภัยดีที่สุด อีกทั้งยังเปนการสรางความรูสึก
เปนเจาของในการดูแลรักษาระบบใหใชการไดตอไป
6. สรุปรายงานการปฏิบตั ิงาน
การฟนฟูหลังเกิดภัย แบงออกเปน 2 ระยะ
ระยะสั้น
1. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งการใหความชวยเหลือ
แกผูประสบสาธารณภัย
2. จัดทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชา
3. ประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ง าน ป ญ หาอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง านพร อ มทั้ ง
ขอเสนอแนะตางๆ จากผูรวมปฏิบัติงานเพื่อนําไปปรับใช และปรับปรุงรูปแบบ
การปฏิบัติงานในครั้งตอไปใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. รวมอบรม/สัมมนาสรุปบทเรียนที่ไดจากการปฏิบัติงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ระยะยาว
1. จัดทําแผนงานหรือโครงการฟนฟูระยะยาวเพื่อใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณ
ภัยอยางตอเนื่อง ไดแก
1.1 การใหความรูและขอปฏิบัติตนแกผูประสบสาธารณภัย หรือชุมชนที่
ไดรับผลกระทบจากการเกิดสาธารณภัย
WATER, SANITATION AND HYGIENE PROMOTION (WASH)

21

21
1.2 จั ดทํ าเอกสารให ความรู และข อปฏิ บัติ ตนด านน้ํ า สุ ขาภิ บาล และการ
สงเสริมสุขอนามัยเพื่อเผยแพรในชุมชน เชน แผนพับ โปสเตอร หนังสือ
นิทานภาพระบายสี และเอกซสแตนด เปนตน
1.3 การจัดทําโครงการการมีสวนรวมเพื่อสงเสริมการสุขาภิบาลและปรับเปลี่ ยน
พฤติ กรรมให ถู กหลั กอนามั ย (Participatory Hygiene and Sanitation
Transformation: PHAST) ประกอบด วย การระบุ ป ญหา การวิ เคราะห
ป ญหา การวางแผนเพื่ อแก ไขป ญหา การคั ดเลื อกวิ ธี การแก ป ญ หา
การวางแผนเพื่ อปรั บปรุ งระบบสุ ขาภิ บาลและปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรม
การวางแผนเพื่อติดตามและประเมินผล การประเมินผลอยางมีสวนรวม
1.4 จัดทําโครงการน้ําดื่มสะอาดพรอมใหความรูเกี่ยวกับโรคที่สัมพันธกับน้ํ า
และสิ่งขับถ ายสํ าหรั บผู ประสบสาธารณภั ยเฉพาะกลุ ม เชน โครงการ
น้ําดื่มสะอาดเพื่อเด็กนักเรียนและชุมชน เปนตน
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกับชุมชนเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพั ฒนา
รู ปแบบของการให บริ การด านน้ํ า สุ ขาภิ บาล และการส งเสริ มสุ ขอนามั ย
ในอนาคต
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บทที่ 3
การดําเนินงานใหความชวยเหลือดานน้ํา สุขาภิบาลและการสงเสริม
สุขอนามัยของสํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทกั ษ
Relief and Community Health Bureau on WASH
Implementation
นางสาวแนงนอย จุไธสง ผูชํานาญการพิเศษ พยาบาล 7
ฝายบรรเทาทุกขผูประสบภัย สํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ

กิจกรรมการใหความชวยเหลือดานน้ํา สุขาภิบาลและการสงเสริมสุขอนามัย
แกผูประสบสาธารณภัย
ในป พ.ศ. 2554 สํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ ไดดําเนินการ
ใหความชวยเหลือดานน้ํา สุขาภิบาลและการสงเสริมสุขอนามัย (Water, Sanitation and
Hygiene Promotion: WASH) แกผูประสบสาธารณภัย ไดแก อุทกภัย และภัยแลง ดวย
การสํารวจความตองการดานน้ํา สุขาภิบาลฯ จากนั้นจึงใหความช วยเหลื อด วยการให
ความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยในขณะเกิดสาธารณภัยและโรคที่สัมพันธกับน้ํา
และสิ่งขับถาย (Water Related Disease) พรอมมอบชุดสุขอนามัย และวัสดุอุปกรณดาน
สุขอนามัยตางๆ อาทิ สุขากระดาษ ผาอนามัย กระดาษชําระ ปูนขาว ฯลฯ ชุดยาสามัญ
ประจําบาน ซึ่งนับเปนการริเริ่มใชแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานน้ํา สุขาภิบาลและ
การส งเสริ มสุขอนามั ย ในรู ปแบบการดํ าเนิ นงานของกลุ มองค กรกาชาด (Red Cross
Movement) มาปรับใชเปนครั้งแรกในประเทศไทย(9)

WATER, SANITATION AND HYGIENE PROMOTION (WASH)

23
23

โครงการพัฒนาระบบน้ํา สุขาภิบาลและการสงเสริมสุขอนามัยแกโรงเรียนที่ไดรับ
ผลกระทบจากอุทกภัย ป 2554
ในป พ.ศ. 2555 สํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ จึงไดขยาย
ความชวยเหลือไปยัง กลุมเด็กนักเรียนในพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัย โดยไดทําบันทึ ก
ขอตกลงความรวมมือรวมกับกลุมบริษัทดาว ประเทศไทย ในโครงการพัฒนาระบบน้ํา
สุขาภิบาลและการสงเสริมสุขอนามัยในโรงเรียนที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย ป 2554
และไดสนับสนุนงบประมาณสําหรับใหความช วยเหลือโรงเรียนที่ไดรั บผลกระทบจาก
อุทกภัยดวยการกอสรางและปรับปรุงหองสุขา อางลางมือ หองสมุด พรอมติดตั้งเครื่องทํา
น้ําเย็น และจัดทีมสงเสริมสุขอนามัยใหความรูแกเด็กนักเรียน โดยระหวางป พ.ศ. 25552559 ไดดําเนินการทั้งสิ้น 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครปฐม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจั งหวั ดฉะเชิ งเทรา รวมทั้ งสิ้ น 9 โรงรี ยน รวมเป นเงิ นทั้ งสิ้ น 4,028,000 บาท มี
นักเรียนที่ไดรับการสงเสริมสุขอนามัย จํานวนทั้งสิ้น 1,022 คน แยกเปนนักเรียนชาย 506
คน นักเรียนหญิง 516 คน

WATER, SANITATION AND HYGIENE PROMOTION (WASH)

24

โครงการน้ําดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน
ป พ.ศ. 2560-2562 สํานักงานบรรเทาทุ กขและประชานามัยพิทั กษ ไดขยาย
ความช วยเหลื อไปยั งกลุ มเด็ กนั กเรี ยนในพื้ นที่ ที่ ประสบสาธารณภั ย โดยได ทํ าบั นทึ ก
ขอตกลงความรวมมือรวมกับกลุมบริษัทดาว ประเทศไทย ในโครงการน้ําดื่มสะอาดกาชาดดาว เพื่อนักเรียน ดวยการสนับสนุนเครื่องกรองน้ําดื่มระบบอารโอ (RO) กําลังการผลิต 200
ลิ ตร/ชั่ วโมง สํ าหรั บโรงเรี ยนที่ ขาดแคลนน้ํ าสะอาดในการบริ โภคและประกอบอาหาร
โดยสํารวจโรงเรียนในพื้นที่ 10 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 50 โรงเรียน ประกอบดวย จังหวัดระยอง
นครนายก พระนครศรีอยุ ธยา ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี สิงหบุรี นครสวรรค ชัยนาท
อุตรดิตถ และจังหวัดนครปฐม
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บทที่ 4
บทบาทพยาบาลในการสงเสริมสุขอนามัยในเหตุการณสาธารณภัย
Nurses’s Roles for Hygiene Promotion in Disaster
นางสาวแนงนอย จุไธสง ผูชํานาญการพิเศษ พยาบาล 7
ฝายบรรเทาทุกขผูประสบภัย สํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ
นางสาวพันธทิพย อธิปญจพงษ ผูชํานาญการพิเศษ พยาบาล 7
ศูนยดวงตา สภากาชาดไทย

ป จจุ บั นมนุ ษย ต องเผชิ ญ ภาวะวิ กฤตที่ มี ส าเหตุ ม าจากสาธารณภั ย ทาง
ธรรมชาติ(Natural disasters) เชน วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย แผนดินไหว โรคระบาด
เปนตน ซึ่งเปนเหตุการณวิกฤตที่สงผลกระทบอยางกวางขวางทั้งดานบุคคล ครอบครัว
ชุมชน และประเทศชาติ เกิดการสูญเสียชีวิต บาดเจ็บ เมื่อระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ถูกทําลาย เกิดความเสียหาย ไมสามารถเขาถึงบริการสุขภาพ หรือจากการที่ตองอพยพ
มาอยูรวมกันของผูประสบภัยจํานวนมาก ทําใหสงผลกระทบตอสภาพชีวิตความเปนอยู
เกิดขยะและสิ่งปฏิกูล แหลงน้ําเกิดการปนเปอน มีน้ําสะอาดไมเพียงพอตอความตองการ
ของผู ประสบสาธารณภั ย ทํ าให เกิ ดการแพร ระบาดของโรค ซึ่ งเป นสาเหตุ ของการ
เจ็บปวย และเสียชีวิต(11,12,13)
จากขอมูลขององคการอนามัยโลก ป 2014 พบวา ประชากรจํานวน 1.7 ลาน
คนต อป เ สี ย ชี วิ ต เนื่ องจากความไม ป ลอดภั ย ด านน้ํ า สุ ข าภิ บ าล และสุ ข อนามั ย
โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา พบวา โรคทองรวงติด 1 ใน 3 ของโรคที่เปนสาเหตุ
การเสี ยชี วิตของเด็ กมากที่ สุ ด โดยมี จํ านวนมากกว า 3 ล านคนต อป 14,15 นอกจากนี้
สําหรับผูที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยโดยทั่วไปมักเจ็บป วยและเสียชี วิตจากโรค
ที่ สั ม พั นธ กั บ น้ํ าและสุ ข าภิ บ าลที่ ไ ม ถู กสุ ข ลั กษณะ กล าวคื อ ได รั บ น้ํ า และอาหาร
ที่ปนเปอนอุจจาระเขาสูปาก (Faeco-oral route) รวมไปถึงโรคที่ อาศัยน้ํ าเป นพาหะ
โดยกอใหเกิดโรคทองรวง และโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งสามารถอธิบายถึง
กลไกการแพรระบาดของโรคจากอุจจาระสูปาก (Faeco-oral route) ตามแผนภาพเอฟ
ไดอะแกรม (F Diagram) (16)
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แผนภาพ 1
F Diagram

จากแผนภาพ 1 แสดงถึ งกลไกการแพร ระบาดของโรคจากอุ จจาระสู ป าก
(Faeco-oral route) ที่เปนผลมาจากน้ําไมสะอาดและสุขาภิบาลที่ไมปลอดภัย ซึ่งเราเรียก
โดยทั่วไปวา “เอฟไดอะแกรม” ตามแผนภาพนี้จุดเริ่มตนของการแพรกระจายจะเริ่มจาก
การถายอุจจาระ (Faeces) ไมถูกสุขลักษณะ ทําใหปนเปอนไปยัง 4 ปจจัยสําคัญ ไดแก
น้ํ า (Fluids) พื้ นดิ น (Fields) แมลง (Flies) และมื อ (Fingers) เมื่ อป จจั ยสํ าคั ญทั้ ง 4
ปนเป อนหรื อสั มผั ส กั บ อาหาร (Foods) จะก อให เกิ ดผู ติ ดเชื้ อรายใหม (New host)
ซึ่งสามารถยังยั้งไดโดยการสุขาภิบาลและการกําจัดสิ่งขับถายอยางปลอดภัยรวมไปกับ
การลางมือ ตามแผนภาพ 2
แผนภาพ 2
การยับยั้งผูติดเชื้อรายใหมจากการสุขาภิบาลและการกําจัดสิ่งขับถายอยางปลอดภัย
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จากแผนภาพที่ 2 หากมีมาตรการปองกันระยะที่ 1 (Primary barrier) ดวยการ
มี สุ ขาภิ บาลที่ ดี (Sanitation) และมาตรการป องกั นระยะที่ 2 (Secondary barrier)
ด วยการมี น้ํ าที่ สะอาด (Clean water supply) และการส งเสริ มสุ ขอนามั ย (Hygiene
promotion) จะทําใหลดการติดเชื้อรายใหม ดวยหลักการนี้จึงทําใหแนใจไดวาการสงเสริม
ให มี การเข าถึ งน้ํ าสะอาดและการมี สิ่ งอํ านวยความสะดวกด านสุ ขาภิ บาลที่ ดี ร วมกั บ
การสงเสริมสุขอนามัยจะนําไปสูการมีสุขภาพที่ดีของคนในครอบครัวและชุมชน(10)
สุขอนามัยคืออะไร
สุ ข อนามั ย หมายถึ งหลั กและวิ ธีการปฏิบั ติต นเพื่ อชวยในการรักษาภาวะ
สุขภาพและปองกันไมใหเกิดการแพรกระจายของโรค(17) นอกจากนี้ตามพจนานุกรม
ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 ยังหมายรวมถึงความไมมีโรค ถูกหลักสุขภาพหรือ
มีสุขภาพดี
การสงเสริมสุขอนามัยคืออะไร
ธนาคารโลกไดใหความหมายของการสงเสริมสุขอนามัยวา เปนการวางแผน
ดํ าเนิ นงานให ความช วยเหลื อโดยมี จุ ดมุ งหมายเพื่ อที่ จะลดอุ บั ติ การของพฤติ กรรม
สุขภาพที่ไมเหมาะสมและมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดผลกระทบตอสุขภาพ(18) ดวยเหตุนี้
การสงเสริมสุขอนามัยจึงเปนกิจกรรมพื้นฐานที่มีความสําคัญสําหรับการดําเนินงานด าน
น้ําและสุขาภิบาล ที่คลอบคุลมปจจัยหลัก 4 ดาน ( Domain of hygiene)(19) ดังนี้
1. สุขอนามัยสวนบุคคล ( Personal hygiene ) เปนการดูแลรักษาความสะอาด
รางกายทั่วๆไป เพื่อลดความสี่ยงในการเกิดโรค เนนการลางมือ ดวยสบู ซึ่งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด และราคาถู ก ที่ สุ ด ในการป อ งกั น โรคท อ งร วง
โดยจะสามารถลดอัตราตายไดมากกวารอยละ 40
2. สุขอนามัยดานอาหาร (Food hygiene) เปนการรักษาความสะอาดปองกันการ
ปนเปอนในทุกๆขั้นตอน ไมวาจะเปนการบรรจุ การเตรียม การปรุงอาหาร และ
การเสริฟ เปนตน
3. สุขอนามัยสิ่งแวดลอม (Environmental hygiene ) เปนการจัดสภาพแวดลอม
บริเวณบานใหสะอาด การจัดการขยะ ควบคุมพาหะนําโรค ตลอดจนวิธีการใน
การจัดการขยะชนิดตางๆ
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4. สุ ขอนามั ยด านน้ํ า (Water hygiene) เป นการดู แลรั กษาแหล งน้ํ าที่ นํามา
บริโภคใหมีความปลอดภัย ปราศจากการปนเปอน ไดรับการบําบัดที่ปลอดภัย
รวมถึงการขนสงและการกักเก็บน้ํา เปนตน
บทบาทพยาบาลในการสงเสริมสุขอนามัย
ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภั ยบอยครั้ง ทําใหมีการขาดแคลนน้ํ า
และสิ่งอํานวยความสะดวกดานสุขาภิบาลขัน้ พื้นฐาน สงผลใหเกิดความชอกช้ํา และอยูใน
ภาวะล อแหลมของการเกิ ดโรคภั ยไข เจ็ บ นอกจากนี้ ยั งก อให เ กิ ดความเสี่ ยงในการ
แพร กระจายของโรคจากการปฏิ บั ติตนไม ถู กสุ ขอนามั ย ดั งนั้ นพยาบาลที่ ปฏิ บัติงาน
ในเหตุ การณ สาธารณภั ยจึ งมี ความสํ าคั ญอย างยิ่ งในการให ความช วยเหลื อผู ประสบ
สาธารณภัยทั้งดานสุขภาพ และการสงเสริมสุขอนามัย เนื่องจากเปนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ใกลชิดกับประชาชนที่ประสบภัยมากที่สุด(20) นอกจากนี้ องคการอนามัยโลกยังระบุไว วา
พยาบาลเปนบุคลากรสาขาสุขภาพที่สําคัญที่สุด ในการจัดการเหตุการณสาธารณภัยในทุก
ระยะ เพราะพยาบาลเป นบุ คลากรสุ ข ภาพสาขาหลั กของระบบสุ ข ภาพทั่ วโลก (21)
ด วยเหตุ นี้ พยาบาลจํ าเป นต องให การดู แลสุ ขอนามั ยของผู ประสบสาธารณภั ยและ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในชุมชน เพื่อควบคุม และปองกันโรคระบาดตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
เมื่อเกิดสาธารณภัยโดยมีมาตรการดําเนินงานที่สําคัญดังนี(11,12,13,22)
้
1. การจั ดการด านสุ ขาภิ บาล และอนามั ยสิ่ งแวดล อม เช น การจั ดหาแหล งน้ํ า
สะอาดที่ปลอดภัย ผูประสบภัยสามารถเขาถึงได การกําจัดของเสีย การควบคุม
แหลงเพาะพันธุสัตวนําโรค และการใหความรูแกผูประสบสาธารณภัย
2. พัฒนาชุดกลองสงเสริมสุขอนามัย (Hygiene Box) สําหรับเปนชุดปฏิบัติในการ
สงเสริมสุขอนามัยแกผูไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย
3. ดูแลใหไดรับสิ่งจําเปนพื้นฐานที่มีผลตอสุขภาพอนามัย เชนการจัดที่พักอาศัย
ที่ไดมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ มีแสงสวางพอเพียง อากาศถายเทดี มีหองแยก
สําหรับผูปว ยโรคติดตอ
4. จัดอาหารใหไดคุณภาพตามหลักโภชนาการโดยคํานึงถึงผูปวยเรื้อรัง ผูสูงอายุ
และเด็ก เปนตน
5. มีสวนรวมในกิจกรรมการใหความรูแกผูประสบสาธารรภัย โดยการใหความรู
และสุ ข ศึ กษาเกี่ ยวกั บ อนามั ยส วนบุ คคล และอนามั ย ชุ ม ชน โดยวิ ธี การ
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6.
7.
8.
9.

เยี่ ยมชุ มชน ประเมิ นความต องการด านน้ํ า สุ ขาภิ บาล และการส ง เสริ ม
สุขอนามัยเบื้ องต น เพื่อคนหาปญหาอุ ปสรรค และแนวทางในการให ค วาม
ช วยเหลื อ นอกจากนี้ ยั งรวมไปถึ ง การจั ด ทํ าสื่ อต างๆ เช น คู มื อ แผ นพั บ
โปสเตอรใหความรูดานสุขภาพ โดยสงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับโรคตางๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดภาวะภัยพิบัติ โดยเฉพาะโรคที่สัมพันธ
กั บน้ํ าและสิ่ งขั บถ ายเพื่ อช วยเหลื อผู ประสบสาธารณภั ยในการดูแลตนเอง
เบื้องตน การควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรคตางๆ ในภาวะวิกฤติ
รวมถึ งการมอบชุ ดสุ ขอนามั ยแก ผู ประสบภั ยให ครอบคลุ มกลุ มเปราะบาง
และกลุมเสี่ยงตางๆ เชนผูปวยโรคเรื้อรัง ผูพิการ อื่นๆ
การใช มาตรการด านการแพทย และการเฝ าระวั งโรค เช น การกั กกั นโรค
การใหภูมิคุมกัน การรายงาน การคนหาผูปวย การเก็บตัวอยาง เปนตน
ปฏิบัติงานรวมกับเครือขายตางๆ เชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เปนตนเพื่อลดความเสี่ยงของการแพรกระจาย
ของโรค
มีสวนรวมในการวางแผนเพื่อใหสอดคลองกับความตองการดานสุขภาพของ
ชุมชน
ทํางานรวมกับชุมชนเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนใหเขมแข็ง เตรียมพรอม
รับเมื่อเกิดสาธารณภัย และสามารถฟนคืนกลับไดอยางรวดเร็ว

ขอความสําคัญสําหรับการสื่อสารใหความรูดานน้ําและสุขาภิบาล (WASH Key
message)
การระบุและคัดเลือกข อความที่ สําคัญในสื่อสารสํ าหรับให ความรูด านน้ํ า
และสุ ข าภิ บ าล จะเป นกุ ญ แจสํ า คั ญ ในการส ง เสริ ม สุ ข อนามั ย เนื่ องจากความรู
ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขอนามัยมีเปนจํานวนมากขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของผู ให
ความรูวาตองการใหผูฟงรับรูเกี่ยวกับเรื่องใด สําหรับความรูดานน้ําและสุขาภิบ าลนั้น
จะเปนการเนนใหผูประสบสาธารณภัยทราบถึงน้ําที่สะอาดปลอดภัย การสุขาภิบาล
ที่ ถู กสุ ข ลั กษณะและการปฏิ บั ติ ต ามหลั กสุ ข อนามั ย ในเหตุ การณ ส าธารณภั ย เพื่ อ
ปองกันการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร โดยเนนวิธีการปฏิบัติที่สําคัญ(23,24) ดังนี้
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1. การกําจัดอุจจาระ (Getting rid of faeces)
 ถายอุจจาระลงในสุขาหรือหลุม
 ไมทิ้งกระดาษชําระและเศษขยะลงในสุขา
 ทําความสะอาดหองสุขาเปนประจําทุกวัน
 ใหขอมูลแกชุมชนเกี่ยวกับการดําเนินการ
เมื่อหองสุขาเต็ม
 ไมถายอุจจาระลงในแมน้ํา
 กําจัดแพมเพอรสโดยการเผาหรือฝง
2. การลางมือ (Hand washing)
 ลางมือหลังเขาหองน้ํา กอนประกอบ
อาหาร และกอนรับประทานอาหาร
 บริเวณที่วางวัสดุอุปกรณสําหรับการ
ลางมือตองไมใชแขวนเสื้อผา
3. การทําใหน้ําสะอาด (Keeping water clean)
 ปริมาณน้ําขั้นต่ําสําหรับการอุปโภคบริโภค
15 ลิตร/คน/วัน
 ดูแลภาชนะบรรจุน้ําใหสะอาดและมีฝาปดเสมอ
 ไมทิ้งขยะลงในแหลงน้ํา
 ไมดื่มน้ําโดยตรงจากแมน้ําลําคลอง
 หากพบวาน้ําไมสะอาดใหนํามาแกวงสารสม
ตมหรือหยดคลอรีนกอนนํามาอุปโภคบริโภค
4. การควบคุมแมลง (Fly control)
ดูแลหองสุขาใหสะอาดและมิดชิด
ดูแลสภาพแวดลอมรอบบานใหสะอาด
ปราศจากขยะ
ใชสารเคมีหรือกับดักแมลง
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5. อาหารทีถ่ ูกสุขอนามัย (Food hygiene)
เลือกวัตถุดิบสดและสะอาดมาประกอบอาหาร
มีภาชนะปดครอบปองกันแมลงและสัตว
อาหารปรุงสุกใหม
ดูแลสภาพแวดลอมรอบบานใหสะอาด
ปราศจากการปนเปอนอุจจาะ
6. การอาบน้ําชําระรางกาย (Shower)
ไมถายอุจจาระและปสสาวะขณะอาบน้ํา
หลีกเลีย่ งการอาบน้ําชําระรางกายในแมน้ํา
มีวัสดุอุปกรณดานสุขอนามัยสําหรับ
อาบน้ําชําระรางกาย
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บทที่ 5
สหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ
กับบทบาทในการดําเนินงาน จัดหาน้ําสะอาด สุขาภิบาล และ
การสงเสริมสุขภาพและอนามัยในชุมชนในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
International Federation of Red Cross and Red
Crescent Societies’s Roles for WASH in Regional SEA
ดร.พรศักดิ์ โคตรวงษ (Ph.D. ระบาดวิทยา อายุรศาสตรโรคเขตรอน)
สหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)

สื บเนื่ องจากการประสบป ญหาขาดเเคลนน้ํ าหรื อมี น้ํ าไม เพี ยงพอต อความ
ตองการของประชากรในหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
และปญหาภาวะโลกรอน และผลกระทบอันเนื่องมาจากภัยคุกคามจาก ภาวะฉุกเฉินจากภัย
ธรรมชาติ เช น ภั ยแล ง อุ ทกภั ย และอุ บั ติ ภั ยต างๆ ที่ ส งผลกระทบต อการดํ ารงชี วิ ต
เกี่ ยวเนื่ องให เกิ ดป ญหาการขาดแคลนน้ํ าสะอาด การขาดแคลนแหล งน้ํ า ทํ าให น้ําไม
เพียงพอตอความตองการใช การแบงปนน้ําไมเทาเทียมกันและสงผลถึงการ สุขาภิบาล และ
การสงเสริมสุขภาพและอนามัยในชุมชน ในระดับทองถิ่น ที่นับวันจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
สหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดื อนแดงระหวางประเทศ (IFRC) ไดให
ความสําคัญกับการดําเนินงาน จัดหาน้ําสะอาด สุขาภิบาล และการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยในชุมชน ในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เนื่องจาก
ในพื้นที่หางไกลความเจริญ ประกอบกับในระดับทองถิ่นยังมีกลุมประชากรที่ยังยากจน
ยากไร ดอยโอกาส ที่ยากตอการเขาถึงน้ําสะอาดในการอุปโภคบริโภค ในการดํารงชีวิต
และการนําไปใชในภาคครัวเรือน
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จุดประสงคหลักสําคัญ ของการดําเนินงาน จัดหาน้ํา สุขาภิบาล และการสงเสริม
สุขภาพและอนามัยในชุมชนมีขีดความสามารถและเขาถึงน้ําดื่มน้ําใชได ดังนี้:
1. ใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน
และการสุขาภิบาลและสงเสริมสุขอนามัยที่เหมาะสม
2. ใหประชาชนมีความตระหนั กและเข าใจ และสามารถปฏิบัติ ตนในการป องกั น
และควบคุมโรคภัยที่ติดตอทางน้ํา และโรคภัยที่เกิดขึ้นจากผลกระทบจากการ
ขาดแคลนน้ํ า และสามารถเข าถึ ง การสุ ข าภิ บ าลและส งเสริ มสุ ข อนามั ย
ที่เหมาะสม
3. ใหประชาชนระมัดระวังและปฏิบัติอยางถูกตองในการ จัดหาน้ํา การสุขาภิบาล
และสงเสริมสุขอนามัยที่เหมาะสมในระดับครัวเรือนและในชุมชน
4. ใหประชาชนมี ขีดความสามารถในการรั บมื อหรื อสนองตอบกับเหตุ การณ ภั ย
พิบัติที่อาจจะเกิดขึ้ นอย างไม คาดคิด รวมถึงผลกระทบจากการขาดแคลนน้ํ า
เพื่อที่จะรับมือ และจัดการกับปญหา และวางแผนแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
ทันทวงที และถูกตอง
5. ให ประชาชนเพิ่ มขี ดความสามารถในการนํ าความรู เทคนิ ค วิ ธีการ และการ
จั ดการกั บป ญหา โดยเฉพาะในสถานการณ ภาวะฉุ กเฉิ น เพื่ อให การพั ฒนา
ศักยภาพในทองถิ่น ในชุมชนมีความยั่งยืน คงอยูตอเนื่อง หลังจากการสนั บสนุน
งบประมาณจาก สหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ
และโครงการชวยเหลือ อืน่ ๆ สิ้นสุดลง
สหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือน
แดงระหวางประเทศ (IFRC) รวมกับกาแดง
ลาวได สรางและมอบหองน้ํา ใหโรงเรียน
ศรีบุญเรียง เมืองน้ําบาก แขวงหลวงพระ
บาง และได สนั บสนุ นการฝ กอบรมให
ความรูแกเจาหนาที่เกี่ยวกับมาตรฐานขั้น
ต่ํ าเรื่ องน้ํา สุ ขาภิ บาล และการส งเสริม
สุขอนามัย ตามโครงการสเฟยร ในพื้นที่ 6
แขวง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561
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สหพั นธ สภากาชาดและสภาเสี้ ยววงเดื อน
แดงระหวางประเทศ (IFRC) ไดสงมอบเครื่ อง
บําบัดน้ําสะอาด ขนาด 700 ลิตรตอชั่วโมง
(Aqua Plus700: AP700) ใหกับกาแดงลาว
จํานวน 6 เครื่อง พรอมทั้งฝกอบรมการใช
เครื่องมือ และอุปกรณตอพวง อีกทั้งผลิตน้ํา
แจกจายแกประชาชน ที่เมืองปากเซ แขวง
จําปาสัก เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560

สํ าหรั บการสนั บสนุ นงานด านวิ ชาการร วมกั บสภากาชาดไทย โดยสหพั นธ
สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว างประเทศ (IFRC) ไดใหการสนับสนุนวิชาการ
มาอยางตอเนื่องดวยการฝกอบรมบุคลากรผูรับผิดชอบกิจกรรมดานน้ํา สุขาภิบาล และการ
ส งเสริ มสุ ขอนามั ย จากผู เชี่ ยวชาญของสหพั นธ สภากาชาดและสภาเสี้ ยววงเดื อนแดง
ระหวางประเทศ พรอมทั้งอุปกรณและเอกสารประกอบการฝ กอบรมและการดําเนินงาน
ทั้งนี้ ในระหวางวันที่ 12-16 มีนามคม 2562 สหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง
ระหวางประเทศ ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหนวยเคลื่ อนที่
เร็วเฉพาะทางดานการ “จัดหาน้ําสะอาด สุขาภิบาล และการสงเสริมสุขภาพและอนามั ย
ในชุมชนและการสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน”ณ โรงแรม ริเวอรวิว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อเพิ่มศักยภาพแกเจาหนาที่หน วยเคลื่ อนที่เร็ว จํานวน 35 คน จากหนวยงานในสั งกั ด
สภากาชาดไทย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและหนวยงานที่เกี่ยวของ

การสาธิตขั้นตอนการบําบัดน้ําดวยระบบรีเวอรสออสโมซิส (Reverse Osmosis) จากแมน้ําเจาพระยา โดย
ทีมรถผลิตน้ําสะอาด สภากาชาดไทย ในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหนวยเคลื่อนที่เร็วเฉพาะทางดานการ
“จัดหาน้ําสะอาด สุขาภิบาล และการสงเสริมสุขภาพและอนามัยในชุมชน และการสาธารณสุขในภาวะ
ฉุกเฉิน” ณ โรงแรมริเวอรวิว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561
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นอกจากนี้ สหพั นธ สภากาชาดและสภาเสี้ ยววงเดื อนแดงระหว างประเทศ
(IFRC) ยังไดใหการสนับสนุนวิชาการ ดวยการจัดการฝกอบรมในหัวขอ “จัดหาน้ําสะอาด
สุขาภิบาล และการสงเสริมสุขภาพและอนามัยในชุมชน” ใหกับเจาหนาที่ของกาชาดใน
ทุกประเทศ ในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่ดําเนินการ
ใหบริการจัดหาน้ําสะอาด สุขาภิบาล และการสงเสริมสุขภาพและอนามัยในชุมชน เปน
ประจําทุกป ในระหวางเดือน กันยายน ซึ้งจะมีการประกาศเชิญชวนใหสงใบสมัคร เพื่อ
การคัดกรองผูมีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญ เขารับการฝกอบรม ที่ศูนยฝกอบรม
มาตรฐานอางอิงของกาชาดอินโดนีเชียและสหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง
ระหวางประเทศ (IFRC) ที่เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย

กาชาดกั ม พู ช าได รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจาก ECHO ในการแจกจายถัง
บรรจุน้ําสะอาดสําหรับโรงเรียนในพื้นที่
จังหวัดกัมปงธม

อาสาสมัครกาชาดกัมพูชา ไดใหความรู สุขศึกษา
สุขาภิบาล และการสงเสริมสุขภาพ ใหกับชาวบาน
ประชาชน ไดตระหนักถึงความสําคัญในการบริโภค
อุปโภค น้ําดื่ม น้ําใชที่สะอาด และการลางมือ เพื่อ
ลดการติดตอแพรกระจายโรค และพาหะ ที่เกิดจาก
น้ําและสุขอนามัยที่ไมถูกสุขลักษณะ และโรคภัย
ที่มาจากภัยแลงและการขาดแคลนน้ํา
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ในป 2061-2563 สหพั นธ สภากาชาดและสภาเสี้ ย ววงเดื อนแดงระหว าง
ประเทศ ยั ง คงจั ด ลํ าดั บ ความสํ าคั ญ สํ าหรั บ การการดํ าเนิ นงานจั ด หาน้ํ าสะอาด
สุขาภิบาล และการสงเสริมสุขภาพและอนามัยในชุมชน ในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง และใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดวยการสนับสนุนงบประมาณจาก โครงการคารเทียร
(Cartier Philanthropy Project 2014-2020) ในประเทศกัมพูชา และโครงการจัดหาน้ํา
สะอาดในภาวะฉุกเฉิน ที่ไดงบประมาณสนับสนุนจาก กาชาดญี่ปุน ในประเทศกัมพูชา
และประเทศลาว ในป 2561-2562 เพื่ อที่ จะสนั บสนุ นส งเสริ มการจั ดหาน้ํ าสะอาด
สุขาภิบาล และการสงเสริมสุขภาพและอนามัยในชุมชน สําหรับประชากรที่ดอยโอกาส
ที่ยากตอการเขาถึงน้ําสะอาดในการอุปโภคบริโภค และการดํารงชีวิตของประชาชนใน
ภาคครัวเรือน ตามกฏบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต่ําในการตอบสนองตอภัยพิบัติ
โครงการสเฟ ยร รวมถึ งการพั ฒนาโครงการช วยเหลื อขนาดใหญ โดยเฉพาะด านน้ํา
สุขาภิบาล และการสงเสริ มสุขภาพและอนามัยในชุ มชน เพื่อการช วยเหลื อทางด าน
มนุษยธรรมในกาชาดประเทศตางๆ ที่มีความตองการและจําเปน ซึ่งเปนการเตรียมความ
พรอมในการรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในภูมิภาค อันจะ
นํ าไปสู ความสํ าเร็ จในการให ค วามช วยเหลื อผู ประสบสาธารณภั ย ได อย างรวดเร็ ว
ทันทวงที และเปนไปตามมาตรฐานสากล
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บทที่ 6
บทบาทภาครัฐในการสนับสนุนความรวมมือดานน้ํา สุขาภิบาล
และการสงเสริมสุขอนามัย
Government’s Roles to Support the Thai Red Cross
Society on WASH Implementation
นางสาวแนงนอย จุไธสง ผูชํานาญการพิเศษ พยาบาล 7
นายอุดม สวดตะมะนัง ผูชวยพยาบาล 4
ฝายบรรเทาทุกขผูประสบภัย สํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ

บทบาทของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปนองคกรภาครัฐที่มีบทบาทสําคัญในการ
ดําเนินงานดานน้ําและสุขาภิบาล โดยเฉพาะสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา และศูนย
หองปฏิบัติการ กรมอนามัย ซึ่งปฏิบัติงานรวมกั นในพื้ นที่ พร อมสนับสนุ นนั กวิชาการ
สําหรับใหความรูดานน้ํา สุขาภิบาลและการสงเสริมสุขอนามัยมาอยางตอเนื่อง
ศูนยหองปฏิบัติการ กรมอนามัย ไดดําเนินงานรวมกับสํานักงานบรรเทาทุกข
และประชานามัยพิทักษ ดวยการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบองคความรู รวมถึงวัสดุ
อุ ปกรณ ทางวิ ทยาศาสตร ที่ จํ าเป นในการตรวจทางห องปฏิ บั ติการภาคสนามสํ าหรับ
กิจกรรมดานน้ํา สุขาภิบาลและการสงเสริมสุขอนามัย อีกทั้งยังเปนวิทยากรใหความรู
เกี่ ยวกั บการตรวจทางห องปฏิ บั ติการสํ าหรั บพยาบาลและเจ าหน าที่ ที่ เกี่ ยวข องของ
สภากาชาดไทยอีกดวย
การตรวจทางหองปฏิบัติการสําหรับพยาบาล
สําหรับการตรวจสอบโคลิฟอรมแบคทีเรียในน้ําบริโภค สามารถดําเนิ นการ
ตรวจสอบเบื้ องต นทางภาคสนามด วยอาหารตรวจเชื้ อแบคทีเรี ย อ 11 เพื่อปรับปรุ ง
คุณภาพน้ําบริโภคด วยวิธีการที่เหมาะสมก อนนํ ามาบริโภค จากการศึ กษาวิ จัย พบว า
การตรวจสอบดวยอาหารตรวจเชื้อ อ 11 ตามขั้นตอนและวิธีที่ถูกตองตามคูมือของกรม
อนามั ย มี ความน าเชื่ อถื อสอดคล องกั บการตรวจวิ เคราะห ด วยวิ ธี Multiple-Tube
Fermentation Technique ไมนอยกวา 84.5%
WATER, SANITATION AND HYGIENE PROMOTION (WASH)

38

ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในน้ําบริโภคดวยอาหารตรวจเชื้อแบคทีเรีย อ 11(25)
1. เตรียมอาหารเพาะเชื้อโคลิฟอรม
2. เตรียมภาชนะสุมเก็บตัวอยางน้ํา
แบคทีเรีย อ11 1-2 ขวด
1-2 ภาชนะ

3. สุมเก็บตัวอยางน้ําจากแหลงน้ํา
โดยใชสําลีชุบแอลกอฮอล 70%
เช็ดรอบภาชนะบรรจุน้ําใหสะอาด
ปราศจากเชื้อจุลินทรีย

4. ลางภาชนะสุมเก็บน้ําตัวอยางให
สะอาด

5. เปดกอกน้ําใหไหลเต็มที่ประมาณ
1 นาที เพื่อระบายน้ําที่คางอยูในทอ

6. ปรับอัตตราการไหลของน้ําใหไหล
ปานกลางกอนการสุมเก็บตัวอยาง
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7. ใชภาชนะรองรับตัวอยางน้ํา
ประมาณครึ่งหนึ่งของความจุ
หรือจํานวนมากพอสําหรับ
ขวดเพาะเชื้อ

8. เตรียมอุปกรณสําหรับใชในการ
ตรวจสอบดวยอาหารตรวจเชื้อ
โคลิฟอรมแบคทีเรีย อ 11

10. ทําความสะอาดพื้นถาดที่ใชวาง
10. ทําความสะอาดมือทั้ง 2 ขาง
อุปกรณดวยสําลีชุบแอลกอฮอล 70%
ดวยสําลีชุบแอลกอฮอล 70%

11. ทําความสะอาดมีดสําหรับตัดแถบ
12. ทําความสะอาดรอบฝาขวดและ
รัดปากขวดดวยสําลีชุบแอลกอฮอล 70% คอขวดบริเวณแถบรัดปากขวด
ดวยสําลีชุบแอลกอฮอล 70%

40
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13. ใชมือขางหนึ่งจับขวดโดยใหนิ้วชี้อยู
หลังฝาขวด สวนนิ้วที่เหลือพยุงขวดไว

14. วางนิ้วชี้ของมือที่จับดามมีด
ยันบนขวดแลวจึงวางปลายมีด
ลงบนแถบรัดปากขวด

15. ตัดแถบรัดปากขวดใหขาด

16. ใชปลายมีดเปดแถบรัดปากขวด

17. ทําความสะอาดบริเวณรอบคอขวด
และฝาขวดใหสะอาดอีกครั้งหนึ่ง
ดวยสําลีชุบแอลกอฮอล 70%

18. ใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้หมุน
ฝาขวดใหคลายเกลียวออก
โดยไมใหนิ้วมือโดนปากขวด
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19. ใชนิ้วกอยและนิ้วนางหนีบฝาขวด 20. ไมวางฝาขวดกับพื้นใหใชนิ้วนาง
ออกจากขวด
และนิ้วกอยหนีบไวโดยใหปาก
ฝาขวดหันหนาออกจากมือ

21. เติมน้ําตัวอยางจนถึงขีดที่ 4 ของขวด 22. คอยๆ วางฝาขวดที่หนีบไวลงบน
อยาใหภาชนะโดนปากขวด โดยใหอยู
ปากขวด
หางจากปากขวดประมาณ 1 เซนติเมตร
ในขณะเทตัวอยางน้ําลงในขวด

23. หมุนเกลียวฝาขวดใหแนนอีกครั้งหนึ่ง
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24. ปดฝาขวดเบาๆ ใหอาหารตรวจเชื้ อ อ 11 ผสมกับน้ํ าตั วอย างตั้ ง ทิ้ง ไว ที่
อุณหภูมิหอง (25-40 องศาเซลเซียส) เปนเวลา 24-48 ชั่วโมง ตรวจสอบผล
โดยเทียบกับแผนเทียบสี อ 11

แผนเทียบสี อ 11
อาหารเหลว อ 11 หลังเติมน้ําตัวอยางและบมไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา
24-48 ชั่วโมง ใหผลบวก (+) หากขวดเพาะเชื้อเปลี่ยนจากสีแดงเปนสีน้ําตาลหรือสี
น้ําตาลอมสม มีความขุนและแกสปุดขึ้นเมื่อเขยาเบาๆ ไมควรนํามาบริโภค
ตารางที่ 5
อธิบายแผนเทียบสี
ขวดที่ 1
ขวดที่ 2
ขวดที่ 3
ขวดที่ 4
ขวดที่ 5
ขวดที่ 6

อาหารเหลวตรวจเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรียภาคสนาม อ 11 สีแดงใสปราศจาก
เชื้อ
อาหารเหลว อ 11 หลังเติมน้ําตัวอยางถึงขีดที่ 4 ของขวด
อาหารเหลว อ 11 หลังเติมน้ําตัวอยางและบมไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 2448 ชั่วโมง ใหผลเปนลบ (-) อาหารยังคงเปนสีแดงใสไมเปลี่ยนแปลงสามารถ
ใชบริโภคได
อาหารเหลว อ 11 หลังเติมน้ําตัวอยางและบมไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 2448 ชั่วโมง ใหผลเปนบวก (+) อาหารเปลี่ยนจากสีแดงเปนสีสมแดง สามารถ
ใชมาบริโภคไดแต
อาหารเหลว อ 11 หลังเติมน้ําตัวอยางและบมไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 2448 ชั่วโมง ใหผลเปนบวก (++)
อาหารเหลว (อ 11) หลังเติมน้ําตัวอยาง แลวบมไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24
ถึง 48 ชั่วโมง ใหผลบวก (+++) อาหารเปลี่ยนจากสีแดงเปนสีเหลือง มีความ
ขุนและแกสปุดขึ้นเมื่อเขยาเบา ๆ ไมควรใชบริโภค
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จากตารางอธิบายแผนเทียบสี เปนการอธิบายถึงการเปลี่ยนสีของขวดเพาะ
เชื้อที่แบงเปน 6 แถบสี หรือ 6 ขวด โดยขวดเพาะเชื้อที่ยังคงเปนสีแดงเขมเมื่อผานไป
แลว 24-48 ชั่วโมง มีผลเปนลบ หมายถึง ไมมีการติดเชื้อในน้ําตัวอย าง แตหากมีการ
เปลี่ยนสีจากสีแดงเปนสีสมแดง สีสมเหลือง หรือสีเหลือง แสดงวามีการปนเปอนเชื้ อจุล
ชีพในน้ําตั้งแตปริมาณนอย ไปถึงมากที่สุด ตามลําดับ จึงไมควรนําน้ํามาอุปโภคบริโภค

WATER, SANITATION AND HYGIENE PROMOTION (WASH)

44

บทที่ 7
กระบวนการมาตรฐานในการดําเนินงานดานน้ํา สุขาภิบาลและ
การสงเสริมสุขอนามัย
Standard Operation Procedures for WASH
นางสาวแนงนอย จุไธสง ผูชํานาญการพิเศษ พยาบาล 7
ฝายบรรเทาทุกขผูประสบภัย สํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ
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ภาคผนวก 1
แบบประเมินดานน้ํา สุขาภิบาลและการสงเสริมสุขอนามัยเบื้องตน
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ภาคผนวก 2
แนวทางการวางแผนจัดหาน้ําในปริมาณขัน้ ต่ําสําหรับใชใน
อาคารและใชประโยชนอนื่
ลักษณะงาน
ศูนยสุขภาพและโรงพยาบาล

ปริมาณการใชนํา
- 5 ลิตร/ผูปวยนอก 1 คน/ 1 วัน
- 40-60 ลิตร/ผูปวยใน 1 คน/ 1 วัน, การเพิ่มปริมาณ
อาจเปนไปไดในเรื่องการซักลางวัสดุอุปกรณ และหอง
สุขาที่ใชน้ํา เปนตน

ศูนยอหิวาตกโรค

-

ศูนยแจกจายอาหาร
ศูนยรับและสงตอผูประสบสาธารณ
ภัย
โรงเรียน
มัสยิด
สุขาสาธารณะ
สุขาที่ใชน้ําโดยทั่วไป

-

การทําความสะอาดกน
การทําปศุสัตว

-

60 ลิตร/ ผูปวย 1 คน / 1 วัน
15 ลิตร/ ผูดแู ล 1 คน / 1 วัน
30 ลิตร/ ผูปวยใน 1 คน / 1 วัน
15 ลิตร/ ผูดแู ล 1 คน / 1 วัน
15 ลิตร/ 1 คน / 1 วัน, กรณีที่เขาพักมากกวา 1 วัน
3 ลิตร/ 1 คน / 1 วัน, กรณีที่เขาพักในเวลากลางวัน
3 ลิตร/ นักเรียน 1 คน / 1 วัน, สําหรับดื่มและลาง
มือ
(ไมรวมการใชในสุขา)
2-5 ลิตร/ 1 คน / 1 วัน, สําหรับดื่มและลางมือ
1-2 ลิตร/ 1 คน / 1 วัน, สําหรับลางมือ
2-8 ลิตร/ 1 คน / 1 วัน, สําหรับทําความสะอาดสุขา
20-40 ลิตร/ 1 คน / 1 วัน, สําหรับสุขาที่แบบชัก
โครก
3-5 ลิตร/ 1 คน / 1 วัน, สําหรับสุขาแบบใชน้ําราด
1-2 ลิตร/ 1 คน / 1 วัน
20-30 ลิตร/ สัตวขนาดใหญหรือขนาดกลาง 1 ตัว /
1 วัน
5 ลิตร/ สัตวขนาดเล็ก 1 ตัว / 1 วัน

ที่มา : The Sphere Project Handbook 2011,p.129.
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ภาคผนวก 3
จํานวนขั้นต่ําของหองสุขาสาธารณะ และสถานที่ตา งๆ
ในเหตุการณสาธารณภัย
สถาบัน
ตลาด
โรงพยาบาลหรือศูนย
การแพทย
ศูนยแจกจายอาหาร

-

ศูนยรับและสงตอผูประสบสา
ธารณภัย
โรงเรียน
สํานักงาน

-

ระยะสั้น
1 สุขา / 50 แผงลอย
1 สุขา / 20 เตียง หรือ
ผูปวยนอก 50 คน
1 สุขา / ผูใหญ 50 คน
1 สุขา / เด็ก 20 คน
1 สุขา / ประชากร 50 คน
อัตราสวนเพศหญิง : เพศ
ชาย เปน 3:1
1 สุขา / เด็กหญิง 30 คน
1 สุขา / เด็กชาย 60 คน

-

ระยะยาว
1 สุขา / 20 แผงลอย
1 สุขา / 10 เตียง หรือ
ผูปวยนอก 20 คน
1 สุขา / ผูใหญ 20 คน
1 สุขา / เด็ก 10 คน

- 1 สุขา / เด็กหญิง 30 คน
- 1 สุขา / เด็กชาย 60 คน
- 1 สุขา / เจาหนาที่ 20 คน

ที่มา : Harvey, Baghri and Reed (2002), อางในThe Sphere Project Handbook
2011,p.130.
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ภาคผนวก 4
โรคที่สัมพันธกบั น้ําและสิง่ ขับถาย และกลไกการติดตอ
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ภาคผนวก 5
ชุดสุขอนามัยพื้นฐาน (Basic Hygiene Items)
สําหรับผูประสบสาธารณภัย 1 ครัวเรือน (4 คน)/ 1 เดือน

1. ยาสีฟน 200 กรัม
2 หลอด
2. แปรงสีฟนขนาดกลาง
4 ดาม
3. ยาสระผม 250-300 ซีซี
2 ขวด
4. สบูอาบน้ํา 115-180 กรัม
4 กอน
5. กระดาษทิชชู
4 มวน
6. Alcohol Hand Gel 60 ml
2 หลอด
7. หวี ขนาด 7 นิ้ว
1 อัน
8. ผาขนหนูขนาด 15 x 30 นิ้ว
4 ผืน
9. ผงซักฟอก 1 กิโลกรัม
1 ถุง
10. กรรไกรตัดเล็บ
1 อัน
11. ผาอนามัย
8 ชิ้น
12. ถุงขยะดําขนาด 12x20 นิ้ว และขนาด 22x30 นิ้ว (6 ชิ้น/1 แพ็ค) 6,6 ชิ้น
13. ถุงผาสําหรับใสสิ่งของทรงกลม
1
ถุง
เสนผาศูนยกลาง 12 นิ้ว ความสูง 18 นิ้ว
ที่มา : SPHERE Project 2011.

International Federation Red Cross and Red Crescent Society.
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ภาคผนวก 6
รายการเวชภัณฑและเครื่องมือแพทยประจํากระเปาปฐมพยาบาล
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ภาคผนวก 7
รายการยาประจํากระเปาปฐมพยาบาล
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ภาคผนวก 7 (ตอ)
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ภาคผนวก 7 (ตอ)
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ภาคผนวก 8
ชุดยาสามัญประจําบาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Paracetamol 500 mg
Chlorpheniramine Maleate 4 mg
Antacid 650 mg
ORS Powder
Tensoplast
ยาแกน้ํากัดเทา

20
20
10
3
6
1

tabs.
tabs.
tabs.
sacs.
pieces.
หลอด
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ภาคผนวก 9
เขตพื้นที่รบั ผิดชอบ 20 จังหวัดภาคกลางสําหรับ
ฝายบรรเทาทุกข ผูประสบภัย
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ภาคผนวก 10
เขตพืน้ ที่รบั ผิดชอบ 57 จังหวัดสวนภูมิภาคสําหรับ
ฝายประสานงานสถานีกาชาด
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ภาคผนวก 10 (ตอ)
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ภาคผนวก 10 (ตอ)
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ภาคผนวก 11
เบอรโทรศัพทเหลากาชาดจังหวัด 20 จังหวัด
ในพื้นทีร่ ับผิดชอบของฝายบรรเทาทุกขผูประสบภัย
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ภาคผนวก 12
เบอรโทรศัพทเหลากาชาดจังหวัด 57 จังหวัด
ในพื้นทีร่ ับผิดชอบของฝายประสานงานสถานีกาชาด
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ภาคผนวก 12 (ตอ)
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ภาคผนวก 13
เบอรโทรศัพทหนวยงานของกรมอนามัยในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค
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ภาคผนวก 13 (ตอ)
พื้นทีท่ ี่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานกรมอนามัย
ในสวนกลางและสวนภูมิภาค

WATER, SANITATION AND HYGIENE PROMOTION (WASH)

77

ภาคผนวก 14
ตัวอยางการเขียนบันทึกรายงานการปฏิบัติงานดานน้ํา สุขาภิบาล
และการสงเสริมสุขอนามัย
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ภาคผนวก 14 (ตอ)
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