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บทบันทึก
ชุดเนื้อหาสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉินประกอบดวยเรื่องตางๆ ดังนี้

1. แนวทางในการปฏิบัติงานสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉินของสหพันธสภากาชาดและ
สภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ (หนังสือเลมนี้)
หนั งสื อเล มนี้ จั ดให มี แนวทางเกี่ ยวกั บการวางแผนและการดําเนิ นการส งเสริม
สุขอนามัยในภาวะฉุกเฉินวาจะตองดําเนินการอยางไรโดยการเชื่อมโยงกับขอมูล
เพิ่มเติม
2. สรุปภาพรวมการปฏิบัติงานสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉินของสหพันธสภากาชาดและ
สภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ จํานวน 16 แผนกระดาษ (ยังไมแปลเปนภาษาไทย)
เปนบรรยายสรุปหัวขอในทุกขั้นตอนของการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน
3. สรุปภาพรวมการปฏิบัติงานสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉินของสหพันธสภากาชาด
และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ จํานวน 3 แผนกระดาษ
ภาพรวมของการปฏิบัติงานฉบับแกไขเรงดวน (ภาคผนวก)
4. คูมือการฝกอบรมเพื่ อช วยในการปฏิบัติงานสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉินของ
สหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ (ยังไมแปลเปนภาษาไทย)
การกล า วถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการเรี ย นรู แ ละส ว นของแผนงานซึ่ ง สามารถ
ปรับเปลี่ยนไดตามบริบท

………………………………………………………………………………………………………………
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ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 1

บทนํา

เอกสารฉบับนี้ไดสรุปไวแลวอยางสั้นขนาด 5 หนากระดาษ (ภาคผนวก 1) สําหรับภาพรวม
ของเอกสารและคูมือฝกอบรมเรื่องการสงเสริมสุ ขอนามัยในภาวะฉุ กเฉิ นก็ มีการจัดทํ าขึ้ น
เพื่อใหมีความเชื่อมโยงกับเอกสารเลมนี้ ซึ่งเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวของรวมทั้งเครื่องมือและ
รายละเอียดอุปกรณตางๆ สามารถคนควาไดจากเวปไซตของสหพั นธ สภากาชาดและสภา
เสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC) http://watsanmissionassistant.org.

ขั้นตอนที่ 4

วัตถุประสงคของคูมือเลมนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหมั่นใจวากลุมประเทศสมาชิกสภากาชาดทั้งหมดมี
การจัดทําโครงการน้ํ า สุขาภิบาลและงานสุขอนามัยในภาวะฉุ กเฉิ นรวมไปถึ งการสงเสริ ม
สุ ขอนามั ยได อย างมี ประสิ ทธิ ภาพและมี ความสั มพั นธ กับบริ บทของแต ละประเทศ กลุ ม
ประเทศสมาชิกสภากาชาดมีความแตกตางจากหนวยงานอื่น เนื่องจากมีความเปนเอกลัษณ
จากการมีอาสาสมัครและบุคลากรที่มีพื้นฐานมาจากชุมชน ซึ่งไดวางบทบาทหนาที่ไวอยางดีใน
การปฏิบัติงานรวมกับชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่งในงานสงเสริมสุขอนามัย อยางไรก็ตาม จาก
ประสบการณที่ผานมามักจะแสดงใหเห็นวาในระหวางระยะฉุกเฉินขณะเกิดสาธารณภัย การ
ดํ าเนิ นงานโดยทั่ วไปมั กจะเน นเกี่ ยวกั บการใหข อความดานการส งเสริมสุ ขอนามั ย ซึ่ งใน
แนวทางปฏิ บั ติ งานเล ม นี้ จะช วยให เจ าหน าที่ แ ละอาสาสมั ครของกลุ มประเทศสมาชิ ก
สภากาชาดมีการปฏิบัติงานอยางเปนระบบมากขึ้น โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สําคัญ อาทิ
การวางแผนงาน การดําเนินงานและการติดตามการสงเสริมสุขอนามัย โดยเริ่มจากการทํา
ความเขาใจในป ญหา สิ่งปดกั้นและสิ่งจูงใจสํ าหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรม ดวยการมี
ปฏิสัมพันธกับชุมชนทุกกลุม การรับฟงและการดําเนินงานรวมกับชุมชนที่ไดรับผลกระทบ
เพื่ อให แน ใจว าการตอบสนองตอความตองการเป นไปอย างเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ
ถึงแมวาทุกสถานการณจะมีความแตกตางกันแตการเขาไปดําเนินงานกับชุมชนในลักษณะนี้
จะเปนการประกันคุณภาพการใหความชวยเหลือไดอยางชัดเจน มีการเชื่อมโยงกับมาตรฐานที่
ไดมีการตกลงกันไว มีความมั่นใจในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพดวยการติดตามและการ
ฝกอบรมอยางเหมาะสมกับความตองการ

ขั้นตอนที่ 5

บทนํา (Introduction)

ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนที่ 6

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
บทนํา แนวทางปฏิบัตดิ านน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
แนวทางปฏิบตั ิดานน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

เอกสารเลมนี้จัดทําสําหรับใคร
สําหรับเอกสารเลมนี้จัดทําขึ้นสําหรับบุคลากรในกลุมประเทศสมาชิกสภากาชาดและสภาเสี้ยว
วงเดือนแดง (Red Cross and Red Crescent: RCRC) และอาสาสมัคร ผูปฏิบัติงานดานการ
ตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน รวมไปถึงอาสาสมัครที่มาจากชุมชน บุคลากรของสภากาชาดในแต
ละประเทศ ทีมตอบสนองตอสาธารณภัยในระดับประเทศ (National Disaster Response
Teams: NDRTs) ที ม ตอบสนองต อ สาธารณภั ย ในระดั บ ภู มิ ภ าค (Regional Disaster
Response Teams: RDRTs) และหนวยตอบสนองตอสาธารณภัยในระยะฉุกเฉิน (Emergency
Response Units: ERUs) โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปฏิบัติงานดานน้ํา สุขาภิบาลและการสงเสริม
สุขอนามัย
กลุมเปาหมายสําคัญเปนบุคลากรที่ทําหนาที่เปนผูสงเสริมสุขอนามัย ซึ่งมีความแตกตางกั นทั้ ง
ดานประสบการณ และศักยภาพในการตอบสนองดานน้ํา สุขาภิบาลฯ ในระยะฉุกเฉิน เปาหมาย
สําคัญคือการวางแนวทางปฏิบัติและการฝ กอบรมการใชวัสดุอุปกรณด านสุขอนามัยสํ าหรั บ
ผูทําหนาที่สงเสริมสุขอนามัยในสถานการณที่แตกตางกัน
การสงเสริมสุขอนามัยคืออะไร และทําไมถึงมีความสําคัญในระยะฉุกเฉิน
กลุมประเทศสมาชิกสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงไดใหนิยามศัพทของ
การสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน ดังนี้
การสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน คือ การวางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ
โดยบุคลากร และอาสาสมัครของแตละกลุมประเทศสมาชิกสภากาชาดและสภาเสี้ยววง
เดื อนแดง เพื่ อช วยให ประชาชนมี การป องกั นเรื่ องน้ํ า สุ ขาภิ บาลและสุ ขอนามั ย ที่
สัมพันธกับการเกิดโรคดวยการระดมทรัพยากรและการทําขอตกลงรวมกับประชาชนที่
เปนผูไดรับผลกระทบ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงองคความรูและแหลงทรัพยากรเพื่อที่จะ
ใชวัสดุอุปกรณและสิง่ อํานวยความสะดวกตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด
เป าหมายหลั กของการดํ าเนิ นงานด านน้ํ า สุ ขาภิ บาลและการส งเสริ มสุ ขอนามั ยก็ เพื่ อที่ จะ
ป องกั นและลดการติ ดต อของโรคที่ มี ความสั มพั นธ กั บน้ํ า สุ ขาภิ บาลฯ อาจกล าวได ว า
………………………………………………………………………………………………………………
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บทนํา
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 3

การสงเสริมสุขอนามัยเขามามีสวนเกี่ยวของก็เพื่อที่จะทําใหมั่นใจไดวามีการจัดหาสิ่งอํ านวย
ความสะดวกดานน้ํา สุขาภิบาลไดอยางเหมาะสมที่สุด ทั้งนี้จากประสบการณที่ผานมามักจะ
แสดงใหเห็นวาบอยครั้งที่สิ่งอํานวยความสะดวกดานน้ํา สุขาภิบาลไมไดรับการถูกใชอยางมี
ประสิทธิภาพ หรือแมแตการสงเสริมสุขอนามัยก็ไมไดนําไปใชเทาที่ควร สําหรับการเขาถึง
อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในดานตางๆ เชน สุขา น้ําดื่ม และสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับการลางมือ ผนวกกับการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและการสงเสริมสุขอนามัยจะ
สามารถทําใหภาวะสุขอนามัยไดรับการปรับปรุงดูแลที่ดีขึ้นได โดยจะสามารถดูไดจากแผนผัง
กรอบของการปรับปรุงสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน (แผนผัง 1) ซึ่งเปาหมายหลักก็เพื่ อที่ จะ
ปรับปรุงสุขอนามัยใหไดรับการปองกันอั นเนื่ องมาจากผลกระทบจากน้ํา และสุขาภิบาลที่
สัมพันธกับการเกิดโรค1
………………………………………………………………………………………………………………
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ขั้นตอนที่ 6

ในสถานการณฉุกเฉินมักจะกอใหเกิดผลกระทบตอภาวะสุขภาพในหลายๆ ดาน นอกจากนี้สิ่ง
อํานวยความสะดวกดานน้ํา สุขาภิบาลก็มีอยางจํากัด เชน กรณีที่ผูประสบสาธารณภัยไรที่อยู
อาศัยและอาศัยอยูรวมกันที่ศูนยพักพิง หรือกรณีที่ผูประสบสาธารณภัยยายออกจากบ าน
(เนื่ องมาจากความขั ดแย ง หรื อภั ยพิ บั ติ ท างธรรมชาติ ) สิ่ ง ปลู กสร างถู กทํ าลาย (จาก
แผนดินไหวและน้ําทวม) จะทําใหผูประสบสาธารณภัยเหลานี้ขาดแคลนแหลงทรัพยากร (เชน
สบู) ขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกดานสุขภาพ ขาดแคลนอาหาร ขาดแคลนที่อยูอาศัยและ
แมแตการมีผูประสบสาธารณภัยที่อาศัยรวมกันมากเกินไป ซึ่งปจจัยทั้งหลายเหลานี้จะทํ าให
เกิดความเสี่ยงดานน้ํา สุขาภิบาลที่มีความสัมพันธกับการเกิดโรคเพิ่มมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 7

ภาวะสุขภาพสวนบุคคลและชุมชนโดยสวนใหญมักจะไดรับอิทธิพลจากหลายปจจัย อาทิเชน
สภาพแวดลอม สภาพเศรษฐกิจและสังคม ระบบสุขภาพและพฤติกรรม ดังนั้น ภาวะสุขภาพ
สวนบุคคลและชุมชนจึงเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหทุกคนมั่นใจวาจะหมายถึงการมีสุขภาพดี แทนที่
จะเนนเฉพาะพฤติกรรมของแตละบุคคล การมั่นใจวาจะสามารถเขาถึงน้ํา การสุขาภิบาลและ
สิ่งอํานวยความสะดวกดานสุขอนามัยที่เปนสวนหนึ่งของการสงเสริมสุขอนามัย พรอมทั้งมี
อิทธิพลกับทัศนคติเพื่อที่จะสามารถปรับพฤติกรรม

ขั้นตอนที่ 1

การสงเสริ มสุ ขอนามั ยเป นส วนที่สํ าคั ญที่สุ ดที่ จะทํ าให การดํ าเนิ นงานด านน้ํ า สุขาภิ บาลฯ
ประสบผลสําเร็จ

ขั้นตอนที่ 2

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
บทนํา แนวทางปฏิบัตดิ านน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
แนวทางปฏิบตั ิดานน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการสงเสริมสุขอนามัยมาจากภาวะเสี่ยงดาน
สาธารณสุข ดวยเหตุนี้กุญแจสําคัญที่ตองคํานึงถึงมีดังนี้
* การกําจัดสิ่งปฏิกูลอยางปลอดภัย (Safe disposal of excreta)
* การลางมืออยางมีประสิทธิภาพ (Effective hand washing)
* ลดการปนเปอนของน้ําดื่มในครัวเรือน (Reducing the
contamination of household drinking water)
แตในความเปนจริงแลวการปรับปรุงภาวะสุขอนามัยใหดีขึ้น ไมไดขึ้นกับ 3 ปจจัยนี้เพียง
อยางเดียว ยังมีประเด็นปญหาอื่นๆ เชน การควบคุมพาหะนําโรค การจัดการขยะมูลฝอย
และการจัดการวัสดุสําหรับซึมซับประจําเดือน/อนามัยประจําเดือนที่เหมาะสมก็เปนสิ่งที่
จําเปนดวยเชนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการของผูประสบสาธารณภัยและประเภทของ
สาธารณภัยที่เกิด
กุญแจสําคัญคือ ใหผูประสบสาธารณภัยไดตระหนักถึงปจจัยเสี่ยงดานสาธารณสุขที่สําคัญ
และการชวยใหมีการปรับพฤติกรรมดานสุขอนามัยที่ปลอดภัย มีการดําเนินการอยางดีที่สุด
สําหรับการใชสงิ่ อํานวยความสะดวกและบริการดานน้ํา สุขาภิบาลและการสงเสริมสุขอนามัย
(นอกจากนี้ยังรวมถึงการวิธีในการดําเนินกิจกรรมและการบํารุงรักษาที่ถูกสุขลักษณะ)

………………………………………………………………………………………………………………
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การสงเสริม
สภาพแวดลอม
ใหเหมาะสม

การสงเสริม
สุขอนามัย

การเขาถึง
วัสดุอุปกรณ
ตางๆ

แผนผัง 1: กรอบการดําเนินงานปรับปรุงสุขอนามัย2 (ที่มา: สเฟยรโปรเจ็ค 2011)

ขั้นตอนที่ 8

ไดมีการรณรงคอยางกวางขวางสําหรับการใชวิธีการในการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉินใน
กลุมประเทศสมาชิกสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง ซึ่งในการรณรงคไดมีการใชกรอบ
การดําเนินงานปรับปรุงสุขอนามัยตามหัวขอตางๆ สําหรับการใหความรูดานสุขอนามัย โดย
กําหนดใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนทางการ เชน ใหออกมายืนดานหนาผูประสบ
สาธารณภัยเพื่ออธิบายเกี่ยวกับแผนผังการติดตอของโรค พรอมโปสเตอร F-Diagram หากมี
การพิจารณาไมรอบคอบเกี่ยวกับกรอบการดําเนินงานปรับปรุงสุขอนามัยมักจะแสดงใหเห็นได
จากระดั บ การมี ส วนร วมของกลุ ม ผู ป ระสบสาธารณภั ย ในกิ จกรรมต างๆ นอกจากนี้
ยังจําเปนตองเลือกกลุมตัวอยางที่เปนผูประสบสาธารณภัยที่เหมือนกัน เชน กลุมเพศหญิง
จะสามารถสนทนาแผนผังเอฟและเห็นดวยกับวิธีการยับยั้งวิถีทางการติดตอของโรคซึ่งจะชวย
ใหเกิดแนวคิดในการปฏิบัติตนที่ถูกตอง

ขั้นตอนที่ 6

การปรับปรุงสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

ขั้นตอนที่ 7

น้ํา สุขาภิบาลและการสงเสริมสุขอนามัยกับการปองกันโรค

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 1

บทนํา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
บทนํา แนวทางปฏิบัตดิ านน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

………………………………………………………………………………………………………………
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สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
แนวทางปฏิบตั ิดานน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

สวนประกอบทีส่ ําคัญของการสงเสริมสุขอนามัย
การมีสวนรวมของชุมชน
(Community participation)

ปรึกษารวมกับผูประสบสาธารณภัยเพศชาย เพศหญิง และเด็ก
ในการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ชุดสุขอนามั ย
และระบบการเผยแพรประชาสัมพันธสําหรับใชในการระบุตัวผู
เปราะบางและปฏิบัติงานภายใตโครงสรางการดําเนินงานของ
ชุมชนที่มีอยูเดิม
การใชและบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความ ข อเสนอแนะ สํ าหรั บ/จาก กลุ มวิ ศวกรและชุ มชนในการ
สะดวกตางๆ(Use and maintenance ออกแบบและการยอมรับรวมกันในสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
of facilities)
ที่ทําขึ้น จะสงเสริมใหชุมชนมีความรูสึกเปนเจาของและเขามา
มี ส วนรั บผิ ดชอบในการทํ าความสะอาดและบํ ารุ งรั กษาสิ่ ง
อํานวยความสะดวกนั้น
การคัดเลือกและการแจกจายรายการ
การปฏิ บั ติ งานกั บชุ มชนบนพื้ นฐานของความต องการใช
สุขอนามัย (Selection and
ประโยชนจากรายการสุขอนามัยแตละชนิด
distribution of hygiene items)
การปฏิบตั ิตนระดับสวนบุคคลและ
เลื อกใช การสื่ อสารที่ สามารถปรั บ เปลี่ ยนพฤติ กรรม การ
ระดับชุมชน (Community and
ฝกอบรมโดยใชชุมชนเปนฐานในการสรางอาสาสมัครสํ าหรั บ
individual action)
เป นผู ดํ าเนิ นการส งเสริ มสุ ขอนามั ย การจั ดระบบระเบี ยบ
สําหรับกิจกรรมในชุมชน เชน การทําใหเปนเรื่องที่เราใจ และ
การนัดหมายรายบุคคลดวยการเยี่ยมบาน
การติดตอสื่อสารกับหนวยงานที่
การประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและหนวยงานอื่น
เกี่ยวของกับน้ํา สุขาภิบาลและงาน
(ทั้งในประเทศและตางประเทศ) ที่ปฏิบัติงานรวมกันในพื้นที่
สุขอนามัย (Communication with
และมีสวนรวมในกลไกการประสานงาน เชน กลุมผูปฏิบัติงาน
WASH stakeholders)
WASH
การติดตาม (Monitoring)
การประเมิ นผลความพึ งพอใจของชุ มชนตอโครงการและสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ

สํ าหรั บ ข อมู ล ที่ เ หลื อนอกจากนี้ ส ามารถดู ไ ด จากเอกสาร WASH Cluster Hygiene
Promotion briefing papers1 ซึ่ งกลุ มประเทศสมาชิ กสภากาชาดทั้ งหมดที่ ดํ าเนิ นงาน
โครงการ WASH ควรดําเนินงานภายใตสวนประกอบสําคัญของการสงเสริมสุขอนามัยนี้

………………………………………………………………………………………………………………
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หนังสือคูมือสเฟยร (Sphere handbook)
จุ ดมุ งหมายหลั กของหนั งสื อคู มื อสเฟ ยร เพื่ อปรั บปรุ งคุ ณภาพของการตอบสนองด าน
มนุษยธรรมในเหตุการณสาธารณภัยและภัยจากความขัดแยง และเพื่อเปนการยกระดับหนาที่
ความรับผิดชอบของระบบมนุ ษยธรรมต อประชาชนผูไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย หรือผู
ประสบสาธารณภัย
ทั้งนี้ไดกําหนดใหมี 2 มาตรฐานหลักสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในหนังสือคูมือสเฟยร 20112
ซึ่งสามารถนํามาใชประกอบโดยอางอิงจากหลักปฏิบัติที่สําคัญและดัชนีชี้วัดหลัก
มาตรฐานสเฟยรที่ 1: การดําเนินการสงเสริมสุขอนามัย
ผูไดรับผลกระทบที่เปนเพศชาย เพศหญิงและเด็กในทุกชวงอายุมีความตระหนักถึงความสํ าคั ญ
ของภาวะเสี่ยงดานสาธารณสุข และมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อประยุกตมาตรการตางๆ ในการ
ปองกันมิใหเกิดความเบื่อหนายในการปฏิบัติตนที่ถูกสุขลักษณะ และเพื่อใหสามารถใชงานและ
บํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
มาตรฐานสเฟยรที่ 2: การระบุและการใชรายการสุขอนามัยตางๆ
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย หรือผูประสบสาธารณภัยสามารถเขาถึง และมีสวน
รวมในการกําหนดและสงเสริมการใชวัสดุอุปกรณตางๆ ในการสงเสริมสุขอนามัย เพื่อใหมั่นใจ
วามีสุขอนามัยสวนบุคคลที่ดี มีภาวะสุขภาพที่ดี มีศักดิ์ศรี และมีชีวิตความเปนอยูที่ดี
………………………………………………………………………………………………………………
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ขั้นตอนที่ 2

หลักการกาชาดพื้นฐาน The Red Cross Fundamental Principles
จรรยาบรรณของขบวนการกาชาด The Red Cross Movement Code of Conduct
มาตรฐานตามหนังสือคูมือสเฟยร The Standard in the Sphere Handbook
การมีสวนรวมและความรับผิดชอบของชุมชน Community Engagement and
Accountability (CEA)

ขั้นตอนที่ 3

บุ คลากรและอาสาสมั ครของกลุ มประเทศสมาชิ กสภากาชาดและสภาเสี้ ยววงเดือนแดง
ทั้งหมดเปนผูมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินกิจกรรมการสงเสริมสุขอนามัย จึงจําเปนตองมี
ความเปนมิตรและยึดมั่นในหลักการและมาตรฐานดานมนุษยธรรม ดังนี้

ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 4

หลักการและมาตรฐาน (Principles and Standards)

ขั้นตอนที่ 1

บทนํา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
บทนํา แนวทางปฏิบัตดิ านน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
แนวทางปฏิบตั ิดานน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

ตามที่หนังสือคูมือสเฟยร ไดระบุวาการส งเสริ มสุขอนามั ยเป นการใหโอกาสแกชุ มชนที่ ได รั บ
ผลกระทบจากสาธารณภัยเขามามีสวนเกี่ยวของ จึงมั่นใจไดวาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ มี
ความเหมาะสมสําหรับภาวะเสี่ยง และเหมาะสมกับความตองการ
จากประสบการณที่ผานมาแสดงใหเห็นวาในระหวางการตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน โดยทั่วไปแลว
กลุมประเทศสมาชิกสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงมีการใช “วิธีการรณรงค” (Campaign
approach) ดวยการเนนการใชอุปกรณสารสนเทศทางการศึกษาและการสื่อสาร (Information
Education and Communication: IEC materials) โดยมี วั ตถุ ประสงค เพื่ อการปรั บเปลี่ ยน
พฤติ กรรม อย างไรก็ ตาม การรณรงค ด วยวิ ธีการนี้ จะไม เกิ ดประสิ ทธิ ภาพถ าปราศจากการ
ปฏิบัติงานรวมกันกับผูประสบสาธารณภัยในการทําความเขาใจกับปญหา แรงจูงใจ และสิ่งปดกั้น
รวมถึงการชวยเหลือชุมชน (ระดับบุคคล ระดับครัวเรือน และระดับชุมชนที่กวางออกไป) เพื่อเนน
ถึงปญหาดานสาธารณสุขรวมกัน อนึ่งการใหความรูเพิ่มมากขึ้นสําหรับชุมชนที่ไดรับผลกระทบ
จากสาธารณภั ยอาจไม สามารถเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมและทั ศนคติ ได เนื่ องจากผู ประสบ
สาธารณภัยอาจเพิกเฉยและไมวางพอสําหรับการรับรูขอมูลที่ถาโถมเขามาเปนจํานวนมาก
ขอพึงระวังสําหรับการสงเสริมสุขอนามัย
จากรายงานหลายๆ รายงาน และการทบทวนการปฏิบัติงาน รวมถึงแนวทางปฏิบัติงานมักจะพบขอพึง
ระมัดระวังจากการปฏิบัติงานสงเสริมสุขอนามัย ดังนี้
มุงประเด็นมากเกินไป
- การเผยแพรขอมูลแบบทางเดียว (One-way
message) โดยปราศจากการรับฟงจาก
ประชาชนในหลากหลายกลุม
- มีการออกแบบวัสดุอุปกรณในการสงเสริม
สุขอนามัย เชน โปสเตอร และแผนพับ
กอนที่จะทําความเขาใจกับปญหาอยาง
แทจริง
- สิ่งอํานวยความสะดวกดานสุขอนามัยสวน
บุคคลไมเพียงพอสําหรับการใชงานและขาด
การบํารุงรักษา

ประเด็นไมเพียงพอ
- การปฏิบัติจริงที่ประชาชนสามารถกระทําได
และจะมีการสื่อสารอยางไร
- จะมีวิธีการอยางไรในจัดการกับพฤติกรรม
และกลุมผูเขารวมรับฟงที่มีจํานวนมากใน
เวลาเดียวกัน
- การใชสิ่งจูงใจ เชน การบํารุงรักษา การทํา
ใหเกิดความรังเกียจ ความรวมมือ และความ
เชื่อ ในการรักษาสัญญาวาจะมีการดูแล
สุขภาพที่ดีขึ้นเปนหลักสําคัญ
- การรับฟง การสนทนาและบทสนทนากับ
ประชาชนจะตองมีความชัดเจนในประเด็น
ปญหาตางๆ และดําเนินการโดยการ
ปรับเปลี่ยนความตองการตามสถานการณที่
มีความเฉพาะดาน

………………………………………………………………………………………………………………
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โครงการที่ เกี่ ยวกั บภาระหน าที่ ความรั บผิ ดชอบของกลุ มงานน้ํ า สุ ขาภิ บาลฯ ได พั ฒนา
เครื่องมืออยางงายเพื่อชวยใหผูปฏิบัติงานดานน้ํา สุขาภิบาลภาคสนามมีความเขาใจวิถีทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวของกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ซึ่งภาระหนาที่ความรับผิดชอบนี้ไดมีการ
บรรยายไวใน 5 มิติ ไดแก การมีสวนรวม (Participation) ความโปรงใส (Tranparency) กลไก
การเสนอขอรองเรียนและขอคิดเห็น (Feedback mechanisms and complaints) ศักยภาพ
และทั ศ นคติ ข องบุ ค ลากร (Staff competencies and attitudes) การติ ด ตามและการ
ประเมินผล (Monitoring and evaluation)
ทั้งนี้ จึงขอแนะนําอยางยิ่ งกับผูที่ ทําหน าที่ สงเสริ มสุขอนามัยให อานหนังสือคูมื อเกี่ ยวกั บ
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ไดแนะนําไวในกิจกรรมที่สําคัญๆ ทั้งระยะฉับพลันและใน
ระยะที่ 2/หรือระยะฉุกเฉินเรื้องรัง สําหรับหนังสือที่กลาวถึ งภาระหน าที่ความรั บผิ ด ชอบ
………………………………………………………………………………………………………………
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ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4

ภาระหน าที่ ความรั บผิ ดชอบเปนสิ่ งที่ สํ าคั ญที่ ทําให เราได ทราบว าภาระความรับผิ ดชอบ
พื้นฐานตองเปนบทบาทของผูที่ไดรับการมอบหมายงาน สําหรับกิจกรรม WASH ของกลุ ม
ประเทศสมาชิ กสภากาชาดและสภาเสี้ ยววงเดื อนแดง (RCRC WASH activities) ต องเน น
เกี่ยวกับการจัดหาขอมูลขาวสาร (Providing information) ทักษะการฟงผูประสบสาธารณภัย
อยางตั้งใจ (Active listening) การเคารพในทัศนคติ (Respectful attitude) และความเห็นอก
เห็นใจตอผูที่เราชวยเหลือ (Empathy)

ขั้นตอนที่ 5

ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ (accountability)3

ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนที่ 6

การระดมสรรพกําลังในชุ มชนเป นสิ่งที่เหมาะสมโดยเฉพาะในระหวางการเกิดสาธารณภั ย
เหมือนกับเปนการเนนย้ําใหประชาชนในชุมชนเหลานั้น มีกําลังใจในการปฏิบัติตนเพื่อปองกัน
สุ ขภาพ สํ าหรั บกิ จกรรมในการส งเสริมสุขอนามั ย ควรจะประกอบด วย การจั ดสถานที่ที่
เหมาะสม การใช วิธีการปฏิ สั มพั นธ (Interactive method) แทนที่ จะมุ งเน นเฉพาะการ
เผยแพรขอมูล (คูมือสเฟยร 2011) หากการใชวิธีการปฏิสัมพันธกับประชากรทั้งหมดในชุมชน
(เพศชาย เพศหญิง เด็ก และกลุมชายขอบ) ดวยการเปดโอกาสในการแบงปนข อมู ล การ
สนทนาและการถามคําถาม ก็จะทําใหไดรับความรูเชิงลึกเกี่ยวกับอิทธิพลที่มีผลตอความคิด
และกระทําของประชาชน

ขั้นตอนที่ 1

บทนํา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
บทนํา แนวทางปฏิบัตดิ านน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
แนวทางปฏิบตั ิดานน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

จะตองมีการจัดทําอยางละเอียดในทุกแงมุมสําหรับผูที่ทําหนาที่สงเสริมสุขอนามัย ซึ่งหัวใจ
สําคัญของภาระหนาที่ความรับผิดชอบก็เพื่ อผูประสบสาธารณภัย นอกจากนี้ยังรวมไปถึ ง
การอธิบายเกี่ยวกับการรับผิดชอบในสิ่งที่ไดกระทําและไมไดกระทํา การเขาถึงขอมูลขาวสาร
ไดอยางตรงเวลา เพื่อใหมั่นใจว ากลไกต างๆ ที่ไดกลาวมานั้ นจะทํ าใหเกิดข อคิดเห็ นและ
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนสําหรับผูประสบสาธารณภัยในการรวมตัดสิ นใจเกี่ยวกั บการ
ดําเนินกิจกรรมน้ํา สุขาภิบาลฯ ที่จะเกิดขึ้น
แกนหลักของมาตรฐานดานมนุษยธรรม (The Core Humanitarian Standard: CHS)4
สําหรับคุณภาพและบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบกําหนดใหมีพันธะสัญญา 9 ขอ ซึ่งกลุม
ประเทศสมาชิกสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศใชในการดําเนิ นงาน
ปรับปรุงคุณภาพและบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบตอชุมชนและผูประสบสาธารณภั ยใน
ภาวะวิกฤต โดยแกนหลักของมาตรฐานดานมนุษยธรรมจะใชในชุมชนและผูประสบสาธารณ
ภัยที่อยูในภาวะวิกฤตใหเปนศูนยกลางของการดําเนินงานดานมนุษยธรรม และสนับสนุนให
มี ความเคารพในสิ ทธิ มนุ ษยชนขั้ นพื้ นฐาน ประเด็ นเกี่ ยวกั บแก นหลั กของมาตรฐานด าน
มนุษยธรรมนี้จะมีความเชื่อมโยงกับหลักการกาชาด 7 ประการ ไดแก มนุษยธรรม ไมลําเอียง
เป นกลาง เป นอิ สระ เป นสากล เป นเอกภาพและบริ การอาสาสมั คร ทั้ งนี้ แก นหลั กของ
มาตรฐานดานมนุษยธรรมจะไดถูกอางถึงในหนังสือคูมือสเฟยร ป 2018
คําถาม: มีหลักฐานใดที่แสดงใหเห็นวาการสงเสริมสุ ขอนามัยในภาวะฉุกเฉินเป นสิ่ งที่ มี
ความสําคัญ
คําตอบ: ในขณะที่ขาดหลักฐานจากสถาบันวิชาการยืนยันเกี่ยวกับการสาธิตการสงเสริม
สุขอนามัยในการปฏิบัติงานภาวะฉุกเฉิน (โดยเฉพาะอยางยิ่งภาวะฉุกเฉินในระยะเรงดวน) ก็มีหลักฐานที่
เปนรายละเอียดเกล็ดเล็กๆ นอยๆ อยางมากมายวาการสงเสริมสุขอนามัยไมใชแคเรื่องที่เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เชน การมีมาตรการสําหรับใหประชาชนมีการลางมือ แตยังหมายรวมถึงการชวย
ใหประชาชนไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของและชวยใหประชาชนจํานวนมากไดมีการปฏิบัติตนจะทําให พบวา
โครงการประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ

………………………………………………………………………………………………………………
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การปฏิบัติงานโครงการสงเสริมสุขอนามัยมีการดําเนิ นการตามกระบวนการแบบวงจร ซึ่ง
เริ่มตนจากการประเมินและสิ้นสุดดวยการทบทวนสรุปบทเรียน ซึ่งเปนกระบวนการที่เป นวง
ลอ สําหรับขอเสนอแนะและบทเรียนที่ได จากการปฏิ บัติงานก็ จะต องมี การรวบรวมด วย
เชนกันเพื่อใหแนใจวาโครงการสงเสริมสุขอนามัยมีความเหมาะสมกับความตองการของผู
ประสบสาธารณภัยเสมอ ขั้นตอนการปฏิบัติงานสงเสริมสุขอนามัยตามแผนผังดานลาง
การวางแผนประเมินแบบเรงดวน

การประเมินผล
การประเมินกิจกรรมดานน้ํา
สุขาภิบาลฯ ในภาพรวมทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 7

การ
สํารวจ
พื้นฐาน

การติดตามผล
พื้นที่เปาหมาย: การยอมรับและการ
ใชรายการสุขอนามัย, การใชสิ่ง
อํานวยความสะดวกดานสุขอนามัย,
การลางมือ และการใหขอเสนอแนะ
จากชุมชน

การดําเนินงาน
การปรับแตงวิธีการสําหรับแผนการสื่อสาร, ขอความ
และแนวทางในการระดมสรรพกําลัง

แผนผังที่ 2 วงจรสําหรับโครงการสงเสริมสุขอนามัย (ที่มา: WASH Cluster Hygiene
Promotion – A Briefing Paper)
………………………………………………………………………………………………………………
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ขั้นตอนที่ 8

การดําเนินงาน
การระบุและการฝกอบรมอาสาสมัคร,
การใชวิธีการสื่อสารมวลชน, การ
แจกจายรายการดานสุขอนามัย, การ
ออกแบบสําหรับการวางแผนในการ
สื่อสารเบื้องตน

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 3

สําหรับการปฏิบัติงานโครงการสงเสริมสุขอนามัยที่มีประสิทธิภาพจะตองมีการเนนเกี่ ยวกับ
การกําจัดสิ่งขับถายอยางปลอดภัย การลางมืออยางมีประสิทธิภาพและการลดการปนเป อน
ของน้ําดื่มในครัวเรื อน จากสิ่งที่กลาวมาทั้งหมดนั้ นเป นสิ่ งที่สํ าคัญสํ าหรับการดํ าเนิ นการ
อยางเปนระบบ และการวางแผนเพื่อชวยใหประชาชนมีการดําเนินกิจกรรมในการป องกั น
เกี่ยวกับน้ํา สุขาภิบาลและสุขอนามัยที่ มีความสั มพั นธกับโรค นอกจากนี้ยังต องคํ านึ งถึ ง
ความตองการของผูประสบสาธารณภัย (เชื่อมโยงกับผลกระทบที่เกิดจากสาธารณภัย) และ
สิ่งที่เปนตัวปดกั้ น รวมถึงสิ่งที่เป นแรงจู งใจในการปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรม จากที่กล าวมา
ทั้ งหมดนี้ เป นสิ่ งที่ มี ความท าทายสํ าหรั บการปฏิ บั ติ งานตอบสนองในภาวะฉุ กเฉิ นเมื่ อ มี
สถานการณสับสนวุนวายที่เกิดขึ้นบอยครั้ง

ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนที่ 5

การปฏิบัติงานสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉินสามารถทําไดอยางไร

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 1

บทนํา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
บทนํา แนวทางปฏิบัตดิ านน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
แนวทางปฏิบตั ิดานน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

8 ขั้นตอนสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน
.............................................................................................................................
กระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนขั้นตอนมักจะถูกเลือกมาใชสําหรับกิจกรรมการปฏิบัติ การ
สงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน ทีมผูสงเสริมสุขอนามัยแตละทีม อาทิ อาสาสมัครในพื้นที่
หรือแมแตบุคลากรของกลุ มประเทศสมาชิ กสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดื อนแดงจะต อง
ดํ าเนิ นตามขั้ นตอน 8 ขั้ นตอนนี้ ทั้ งนี้ อาสาสมั ครและบุ คลากรของกลุ มประเทศสมาชิ ก
สภากาชาดและสภาเสี้ ยววงเดื อนแดงสามารถดํ าเนิ นตามได โดยง าย นอกจากนี้ ยั งเป น
โครงสรางพื้ นฐานในการดํ าเนิ นกิ จกรรมการสงเสริ มสุ ขอนามัยสํ าหรับผู จัดการโครงการ
หัวหนากลุมอาสาสมัคร และหัวหนาทีม โดยจะสามารถนําขั้นตอนทั้ง 8 ขั้นตอนมาสนับสนุ น
โครงการสงเสริมสุขอนามัยใหดีขึ้นและเปนที่ปรึกษาใหกับทีมผูปฏิบัติงานในการนําขั้ นตอน
การสงเสริมสุขอนามัยไปใชไดอยางชํานาญ
จากที่กลาวมาสรุปไดวา กลุมประเทศสมาชิกสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงสามารถ
ปฏิบัติงานสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุ กเฉิ นตามขั้ นตอน 8 ขั้นตอน ซึ่งในบางขั้นตอนจะ
ปรากฎใหเห็นในวงจรสําหรับโครงการสงเสริมสุขอนามัยตามแผนภาพ 2 ซึ่งกระบวนการที่ มี
ความสัมพันธกันนี้จะทําใหเกิดรูปแบบเฉพาะสําหรับการปฏิบัติงานตอบสนองตอสาธารณภัย
ของกลุมประเทศสมาชิกสภากาชาดและสภาเสี้ยวงเดือนแดง เพื่อใหมั่นใจวาอาสาสมัครและ
บุ คลากรได มี บทบาทหน าที่ ค วามรั บผิ ดชอบต อผู ป ระสบสาธารณภั ย ซึ่ ง เป นการบรรลุ
วัตถุประสงคในการปฏิบัติงานภายใตการมีสวนรวม สําหรับขั้นตอนการสงเสริมสุขอนามัยใน
ภาวะฉุกเฉิน 8 ขั้นตอน มีดังนี้
1. การระบุปญหา (Identifying the problem)
2. การระบุกลุมเปาหมาย (Identifying target groups)
3. การวิเคราะหสิ่งปดกั้ นและสิ่ งจู งใจในการปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรม (Analyzing barriers
and motivators for behavior change)
4. การกําหนดวัตถุประสงคสํ าหรับการปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมสุ ขอนามัย (Formulating
hygiene behavior change objectives)
5. การวางแผน (Planning)
………………………………………………………………………………………………………………

18

จากสั ปดาห ที่ 2 ของการตอบสนองในภาวะฉุ กเฉิ นจะเป นการปฏิ บั ติ ง านในระยะแรก
(ขั้นตอนที่ 6) และการติดตามและประเมินผล (ขั้นตอนที่ 7) จําเปนตองคนหาความเสี่ยงและ
ความตองการหลั กของผูประสบสาธารณภัย สําหรับขั้นตอนที่ 8 จะมีความสําคัญมากใน
ระยะ 1 เดือน เมื่อสถานการณเข าสูภาวะปกติมากขึ้น ดังนั้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ปฏิบัติงานใหม จึ งเป นสิ่ งที่ มีความสํ าคั ญมาก ในขั้นตอนนี้ มีความสํ าคั ญมากสํ าหรั บ ผู ทํ า
หนาที่สงเสริมสุชอนามัยเพื่อใหมีความเขาใจถึงความตองการที่จะกลับเขาสูขั้นตอนที่ 1 ดวย
การประเมินอยางครอบคลุม (ขั้นตอนที่ 1-3) หรือแนวคิดในการสํารวจระดับพื้นฐาน การ
ติดตามดวยกระบวนการวางแผนที่เหมาะสม (ขั้นตอนที่ 4-5) อยางไรก็ตาม การกําหนดช วง
ระยะเวลาตามขั้นตอนตางๆ ที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้เปนเพียงระยะเวลาชั่วคราวและมีไว เพื่ อ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานเทานั้น
………………………………………………………………………………………………………………
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ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบริบทของชวงเวลาที่เกิดภาวะฉุกเฉิน การดําเนินการใหเสร็จสิ้นตั้งแต ขั้นตอน
ที่ 1-5 อาจต องใช ระยะเวลา 7-10 วั น การใช ข อมู ลที่ มี สามารถใช ได ในระยะก อนเกิด
สาธารณภัย ขอมูลที่จัดทําขึ้นจะใชสําหรับการประเมินในระยะเรงดวน และขอมูลเฉพาะบาง
ข อมู ลจํ าเป นต องปรึ กษากั บสภากาชาดของแตละประเทศ ชุ มชนและหน วยงานสํ าคัญที่
เกี่ยวของ

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้ง 8 ขั้นตอนนี้มีการอธิบายรายละเอียดไวในบทตอไป ซึ่งจะเชื่อมโยง
ไปถึงวิธีการและเครื่องมือตางๆ หากมีการดําเนินการอยางเสร็จสมบูรณทั้ง 8 ขั้นตอนแลวผูทํา
หนาที่สงเสริมสุขอนามัยในกลุมประเทศสมาชิ กสภากาชาดจะสามารถจัดกิจกรรมสงเสริ ม
สุขอนามัยไดหลายรูปแบบและเปนระบบมากขึ้น สําหรับในขั้นตอนที่ 5 (การวางแผน) นั้น ทีม
สงเสริมสุขอนามัยจะมีแผนงานสําหรับการดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางเปนระบบ
สําหรับการรณรงคตางๆ จะตองมีวัตถุประสงคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ชัดเจน และมี
การใชเครื่องมือสําหรับสงเสริมสุขอนามัยใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย

ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนที่ 6

6. การดําเนินงาน (Implementing)
7. การติดตามและการประเมินผล (Monitoring and evaluation)
8. การทบทวนและการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานใหม (Review, re-adjust)

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 1

บทนํา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
บทนํา แนวทางปฏิบัตดิ านน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)

ขั้นตอนที่ 1
การระบุปญหา

………………………………………………………………………………………………………………

การประเมินอยางเรงดวนในระยะแรกเปนสิ่งสําคัญในระยะ 2 วันแรกเนื่องจากสามารถใช
เพื่ อเน นในการจั ดลํ าดั บการปฏิ บั ติ งานตามความต องการ การใช ข อมู ลที่ มากกว านี้ จะ
สามารถเพิ่มเติมไดในกรณีที่ทําการประเมินเชิงลึก
การประเมินในครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลง การสํารวจขอมูลขั้นพื้นฐานก็ควรมีการดําเนิ นการด วย
เชนกัน เพื่อการจัดทําเปนเอกสารใหเปนสถานการณในปจจุบัน (ดูในขั้นตอนที่ 5)
ขอมูลมีอะไรบาง ?
การประเมินอยางเรงดวนควรมีขอมูลเกี่ยวกับ
สถานการณดานสาธารณสุข
โครงสรางของชุมชน
สิ่งที่ควรคํานึงถึง ไดแก
- น้ําดื่มที่ปลอดภัย
………………………………………………………………………………………………………………
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ขัน้ ตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 5

ถึงแมวาจะเปนภาวะฉุกเฉิน แตการประเมินจําเปนจะตองมีการวางแผน อาทิ การพิจารณา
วาขอมูลที่สํ าคัญใดบ างที่เราต องการ แหลงที่มาของข อมูลและวิ ธีการเก็บรวบรวมข อมู ล
ทั้ งนี้ ในการตอบสนองในภาวะฉุ กเฉิ นโดยทั่ วไปแล วมั กจะมี ค วามสั บ สนวุ นวาย ทั้ งการ
ประสานงานที่ยากลํ าบาก หากมีหน วยงานที่ เกี่ยวข องเป นจํ านวนมากการติ ดต อสื่ อสาร
อาจจะเปนเรื่องที่มีความทาทาย อนึ่ง การใชเครือขายโทรศัพทหรือพลังงานสํารองอาจจะไม
สามารถใชงานได นอกจากนี้ยังขาดบุคลากรและอาสาสมัครในการปฏิบัติงานเนื่องจากกลุ ม
คนเหลานี้กลายเปนผูประสบสาธารณภัยเอง

ขั้นตอนที่ 6

เปาหมายของการประเมิน คือ ใหมีความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณเพื่ อที่ จะ
สามารถระบุ ป ญ หา แหล ง ที่ ม าของป ญ หาและผลที่ ต ามมาจากป ญ หานั้ น
ตลอดจนความต องการและศั กยภาพของผูประสบสาธารณภั ย จากคําพูดที่วา “ขณะที่ มี
ขอมูลที่ดีก็ไมไดเปนหลักประกันวาโครงการจะดีดวยเชนเดียวกัน แตขอมูลที่ไมดีสวนใหญ
มักจะเปนหลักประกันไดวาโครงการไมดี”5

ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 1: การระบุปญหา Identifying the problem

ขั้นตอนที่ 1

บทนํา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
ขั้นตอนที่ 1 การระบุปญ หา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
แนวทางปฏิบตั ิดานน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

- การกําจัดสิ่งปฏิกูลอยางปลอดภัย
- การปฏิบัติตนตามหลักสุขอนามัยและการลางมือ
- การควบคุมพาหะนําโรค
- การจัดการขยะ
- การระบายน้ํา
- อนามัยประจําเดือน
- การจัดลําดับความสําคัญของกลุมผูเปราะบาง
สํ าหรั บรายละเอี ยดของข อคํ าถามในขั้ นตอนนี้ สามารถดู ได จากตั วอย าง แบบฟอร มการ
ประเมิน6 (Assessment form)
จะประเมินไดอยางไร
การประเมินควรจะมีการดําเนินการรวมกับผูทําหนาที่สงเสริมสุขอนามัย วิศวกรดาน WASH
และบุคลากรของภาครัฐ ในการประสานความร วมมื อและการประสานงานไปยั งสภากาชาด
ประจําประเทศ (National society) ทีมตอบสนองตอสาธารณภัยในระดั บภูมิภาค (Regional
Disaster Response Team) หนวยตอบสนองในภาวะฉุ กเฉิน (Emergency Response Units)
และหนวยงานผูมีสวนไดเสีย อาทิ พันธมิตรของกลุมงาน WASH และผูรวมงานจากภาคส วน
อื่นๆ อาทิ ดานสุขภาพ ดานศูนยพักพิง เปนตน
ทีมผูทําการประเมินควรจะดําเนินการรวมกับผูแทนจากชุ มชนที่ ไดรับผลกระทบจากสาธารณ
ภัย ความเทาเทียมกันระหวางเพศชาย เพศหญิง บุคลากรและอาสาสมัครจากสภากาชาดประจํ า
ประเทศ หรือผูซึ่งมีความรูความเข าใจและใหความเคารพนับถื อในขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
ของชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย นอกจากนี้ยังรวมถึงผูซึ่งที่ทักษะการสังเกตุการณที่
ดี และมีทักษะในการฟงที่ดี อยางที่ทราบกั นว าการส งเสริมสุขอนามั ยเป นการผสมผสานทั้ ง
ความรูภายใน เชน ความรูของผูประสบสาธารณภัย (ผูประสบสาธารณภัยรูในเรื่องใด ทําอะไร
และมีความตองการอะไร) และความรูภายนอก เชน สาเหตุของการเกิดโรคอุจจาระรวง เปนตน
ซึง่ ความรูที่กลาวมานี้เปนสิ่งจําเปนที่จะตองเกี่ยวของกับผูประสบสาธารณภัย

………………………………………………………………………………………………………………
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อางถึงสหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC) เกี่ยวกับมาตรฐาน
ขั้ นต่ํ าด านเพศและความหลากหลายทางเพศในโครงการภาวะฉุ กเฉิ น 7 (IFRC Minimum
Standard Commitments to Gender and Diversity in Emergency Programmes) ทําให
มั่นใจวาขอตกลงตางๆ เปนไปเพื่อความมีศักดิ์ศรี การเขาถึง การมีสวนรวมและความปลอดภัย
ของชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยวาไดรับการบรรจุใหอยูเรื่องการประเมิน การ
วางแผน การปฏิบัติงานและการติดตามของโครงการน้ํา สุขาภิบาลฯ (WASH)
การประเมิน ควรจะพิจารณาดําเนิน การกับ ทุกภาคสวนในชุมชน และไม
ควรจะไมละเลยกลุมชายขอบ (Marginalized) กลุมที่ไมคอยแสดงตัวตน
(Less visible) และกลุมผูเปราะบาง (Vulnerable groups)

………………………………………………………………………………………………………………
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ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4

ขอมูลทั้งหมดที่ไดควรจะมีการแยกอายุ และเพศ ภาวะเพศสภาพและปจจัยดานสังคมและ
วัฒนธรรมตางๆ (รวมถึงอายุ สถานะดานสุขภาพของผูพิการ สถานะทางสังคม และชาติพันธุ
เปนตน) การขยายขอบเขตไปยังผูที่มีความเปราะบาง และผูที่ไดรับผลกระทบจากภาวะฉุกเฉิน

ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนที่ 5

การประเมินควรใชการปฏิสัมพันธดวยวิธีการการมีสวนรวม (Participatory methods) กับภาค
สวนตางๆ ของชุมชน อาทิ เพศชาย เพศหญิงและเด็ก ตลอดจนกลุมผูมีความแตกตางกัน (จึง
เปนสิ่งที่สําคัญมากในการไมปลอยใหกลุมใดกลุมหนึ่งเปนกลุมชายขอบ หรือกลุมที่ตกสํารวจ
ทั้งนี้ยังรวมถึงกลุมผูพิการ และกลุมผูที่อาศัยรวมกับผูพิการ) ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทําการเก็บรวบรวม
ขอมูล และมีสวนรวมกับชุมชนในการระบุปญหาและชวยใหชุมชนหาแนวทางในการแกป ญหา
นั้น สําหรับทางเลื อกในการใชวิธีการใดนั้ นขึ้ นอยู กับบริบท การเขาถึง แหลงทรัพยากรและ
ระยะเวลา อยางไรก็ดีการเลือกใชวิธีการที่ผสมผสานทั้งในขอมูลดานปริมาณ (เชน จํานวนห อง
สุขาที่สามารถใชงานไดตอจํานวนประชากร) และขอมูลดานคุณภาพ (เชน กลุมประชาชนที่ใช
หองสุขามีความพึงพอใจในการออกแบบห องสุขา หรือสถานที่ตั้งของห องสุขา เปนตน) สิ่งที่
สําคัญอีกประเด็น คือ การไมใชวิธีการสมมุติฐานแตใชวิธีการสังเกตุการณและการสัมภาษณ
ประชาชน

ขั้นตอนที่ 1

บทนํา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
ขั้นตอนที่ 1 การระบุปญ หา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
แนวทางปฏิบตั ิดานน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

ขอมูลระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ (Primary and secondary data)
ขอมูลระดับปฐมภูมิ (ถูกรวบรวมเสมือนเปนสวนหนึ่งของการประเมิน) ตองมีความเชื่อมโยง
กับความเขาใจในพฤติกรรมด านสุขอนามัยและการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมดานสุ ขอนามั ย
ทั้งนี้จะไมมีการเก็บรวบรวมขอมูลที่มีอยูแลวเนื่งอจากจะทําใหเสียเวลา สูญเสียทรัพยากร
และอาจกอความรําคาญใหกับชุมชนเนื่องจากขอมูลเกี่ยวกับความตองการทั้งหลายนั้นชุ มชน
ถูกถามในคําถามเดียวกันอยางตอเนื่อง สําหรับการรวบรวมขอมูลในระดับทุตยิ ภูมิเปนการ
รวบรวมจากแหล งข อมู ลที่ หลากหลาย เช น สภากาชาดประจํ าประเทศ (บุ คลากรและ
อาสาสมัคร) กลุมงานน้ํ า สุขาภิบาลฯ (WASH cluster) หนวยงานภาครัฐในพื้นที่ (Local
government) หนวยงานไมแสวงหาผลกําไรในพื้นที่ (Local NGOs) จากนั้นทําการวิเคราะห
ขอมูลทั้งหมดเพื่อเปรียบเทียบและเติมเต็มชองวาง (Gaps) สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกั บ
เทคนิคการประเมินดานน้ํา สุขาภิบาลฯ และเครื่องมืออื่นๆสามารถดูไดจากหนังสือแนวทาง
สําหรับการประเมินในระยะฉุกเฉิน8
เทคนิคการประเมินดานน้ํา สุขาภิบาลฯ ที่ถูกใชมากที่สุดในกลุมประเทศสมาชิกกาชาดคื อ
การใชการสังเกตุและการสัมภาษณกับผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่ งใน
ระยะแรกของการตอบสนอง สําหรับเครื่องมืออื่นๆ ที่พบวาใชบอยหลังจากผ านพ นระยะ
ตอบสนอง เชน การจัดลําดับ 3 กลุม (Three pile sorting) ซึ่งเปนวิธีการสนับสนุนบทบาท
สตรีในการมีสวนรวมดานน้ํา และการบริการดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม (The Promotion
of the Role of Women in Water and Environmental Sanitation Services:
PROWWESS)9 การทําแผนที่ (Mapping) การใชกระดานโหวต (Voting charts) การสํารวจ
(Surveys) เปนตน ซึ่งควรถูกนํามาใชใหเร็วเทาที่จะสามารถเปนไปไดตามที่ไดทําขอตกลงไว
กับชุมชนและความพร อมของสมาชิ กชุ มชนเพื่ อใหเห็ นด วยกับวิธีการปฏิ บัติรวมกัน ทั้งนี้
วิธีการบางอยางอาจใชรวมกันไดในประชากรกลุมเดียวกัน เชน การจัดลําดับ 3 กลุม สําหรับ
การสนทนาเฉพาะกลุม ทั้งนี้ขึ้นกับบริบทเวลาของประชากร เปนตน สําหรับการมีสวนรวม
โดยวิธีการมี ปฏิ สัมพั นธ อาจไมง ายนั กในระยะแรกของการตอบสนองในภาวะฉุ กเฉิ น แต
สามารถใช วิธี การนี้ ได มากเท าที่ จะสามารถทํ าได ในช วงการประเมิ นระยะแรก (Initial
assessment) การปฏิบัติงานกับสภากาชาดประจําประเทศและชุมชน
………………………………………………………………………………………………………………
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ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 1

บทนํา

ตามที่ไดมีการเก็บรวบรวมขอมูล ควรมีการวิเคราะหขอมูล เชน เปรียบเทียบขอมูลจากแหลง
ที่แตกตางกัน ตรวจสอบขอมูลที่รวบรวมไดใหมีความสัมพันธและเปนประโชนสําหรั บการ
ตอบคําถามที่เปนปญหาสําคัญ นอกจากนี้ยังรวมถึงตัวผูประสบสาธารณภัย ศักยภาพและ
ความตองการของผูประสบสาธารณภัย สําหรับการวิเคราะหขอมูลเปนขั้นตอนที่เปนหัวใจ
สําคัญที่จะชวยใหเขาใจถึงสถานการณและการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อยาละทิ้ง
ขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูลจนกวาจะถึงขั้นตอนสุดทายของการประเมิน อยางไรก็ตาม
ในการวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลที่แตกตาง และวิธีการที่แตกตางกันจะทําใหสามารถ
ตรวจสอบช องว างของการดํ าเนิ นกิ จกรรมและความมี ความน าเชื่ อถื อ ด วยเหตุ นี้ ความ
ชัดเจนเกี่ยวกับการรายงานการประเมินจึงเปนสิ่งจําเปนพื้นฐานสําหรับชวยในการวางแผน
โครงการ และการติดตามโครงการ พึงระลึกไวเสมอว า: ใหมีการบันทึกขอมูล แบงปน
ขอมูลและใชขอมูลใหเปนประโยชน

ขั้นตอนที่ 4

ในการจัดเตรียมหัวขอรายการสําหรับรวบรวมขอมูล และชนิดของแหลงขอมูลควรมีการปรับ
ใชใหเขากับบริบทของแตละพื้นที่

ขั้นตอนที่ 5

สําหรับตัวอยางแบบฟอรมการประเมิน (Sample Assessment Form) ไดมีการครอบคลุม
หัวขอเกี่ยวกับรายการขอมูลขาวสารเพื่อความสะดวกสําหรับการจัดเก็บและชนิดของแหลง
เก็บรวบรวมซึ่งสามารถปรับใชใหเขากับบริบทของแตละประเทศ

ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนที่ 6

ขอมูลระดับทุติยภูมิสามารถเก็บรวบรวมไดจากหลายแหลง เชน สภากาชาดประจําประเทศ
หนวยงานภาครัฐ ผูนําชุมชน สถานบริการสุขภาพในระดับอําเภอหรือชุมชน หนวยงานอื่ นที่
ปฏิบัติงานในชุมชน ทั้งนี้ในการเก็บรวบรวมขอมูลระดับปฐมภูมิจะมีความสําคัญมากหากมา
จากแหลงที่สามารถเชื่อถือได

ขั้นตอนที่ 8

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
ขั้นตอนที่ 1 การระบุปญ หา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
แนวทางปฏิบตั ิดานน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

คําถาม: อะไรบางที่เปนความทาทายเมื่อจะทําการประเมินแบบเรงดวน
คําตอบ:
1. มีความยากลําบาก โดยเฉพาะในกรณีที่ภาวะฉุกเฉินมีขนาดใหญ ในการระบุกลุมผูที่มี
ความเสี่ยงที่สุดและกลุมผูเปราะบางต องอาศัยการประสานงานและการประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ที่มีความสําคัญ เพื่อใหมั่นใจวาจะไมมีชองว างและ
หลีกเลี่ยงความซ้ําซอนที่จะเกิดขึ้น เปาหมายหลักก็เพื่อเปนการเก็บรวบรวมขอมูล
จากพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยมากที่สุด
2. ตามที่การประเมินเรงดวนในระยะแรกอาจมีกลุมเปาหมายเปนกลุมผูเปราะบางมากที่สุด แตก็ไมมี
ความเปนไปไดเสมอไปวาขอมูลโดยทั่วไปจะใชอางอิงไดกับพื้นที่ประสบสาธารณภัยทั้งหมด
3. บางครั้งขอมูลที่ไดจะกลายเปนขอมูลที่ไมทันสถานการณ และไมมีความสอดคลองกับสถานการณ
โดยเฉพาะเมื่อเกิดสาธารณภัยสําคัญที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายกลุมประชากรอยางตอเนื่อง
4. การประเมิ นเร งด วนอาจใช เวลานานในการดํ าเนิ นการให เสร็ จสมบู รณ โดยเฉพาะในกรณี ที่
สภาพแวดลอมมีความสับสนวุนวาย ดังนั้นไมควรใชเวลานานเกินไปในการประเมิน และควรมีการ
ชลอการปฏิบัติงานดานการตอบสนองเพื่อการจัดลําดับตามความตองการ
คําถาม: ทีมประเมินควรจะคอยจนกวาการประเมินจะเสร็จสมบูรณกอนคอยดําเนินการตอบสนองตอ
สาธารณภัยใชหรือไม
คําตอบ: ไมจําเปนเปน ถาหากวามีความตองการอยางเรงดวน การดําเนินการตอบสนองควรจะเริ่ ม
กระทําไดทันที เชน ในการตอบสนองตอการระบาดของโรคอหิวาต ประชาชนอาจมีความตองการในการ
ช วยเหลื อย างเรงดวนและการไดรับข อมูลในการบํ าบั ดน้ํ าดื่ม แต ทั้ งนี้ การประเมิ นเร งดวนควรจะ
ดําเนินการใหแลวเสร็จเสมอเพื่อใหมีการตอบสนองไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางเชน ในการระบาด
ของโรคอหิวาตจะไมมีประสิทธิภาพเลยสําหรับการแจกจายโปสเตอร หากประชากรยังไมสามารถอาน
ออกเขียนไดและหากปราศจากการประเมินที่เหมาะสมการใหขอมูลดวยวิธีการนี้อาจไมเปนที่รูจัก และใน
การดําเนินกิจกรรมเล็กๆ นอยๆ สําหรับสงเสริมสุขอนามัยในชุมชนจะตองมีการจัดหาคูมือสําหรับการ
ดําเนินกิจกรรมในอนาคตบนพื้นฐานของความชอบและการยอมรับของประชาชน
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ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 1

บทนํา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
ขั้นตอนที่ 1 การระบุปญ หา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)

ขั้นตอนที่ 2 การระบุกลุม เปาหมาย Identifying target groups

ขั้นตอนที่ 2
การระบุ
กลุมเปาหมาย

………………………………………………………………………………………………………………

การระบุ ถึ ง ผู ที่ มี อิ ท ธิ พ ล (เช น ผู นําชุ มชนและผู นํ าทางศาสนา) ในชุ มชนที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบจากสาธารณภัย ใหทําการวิเคราะหในกลุมผูมีสวนไดเสียดวยเชนกัน
การระบุถึงส วนที่ มี ความแตกต างกั นในชุ มชนที่ไดรั บผลกระทบจากสาธารณภั ย ให
พิจารณาความตองการที่แตกตางกันของผูประสบสาธารณภัย (รวมถึงเด็ก ผูสูงอายุ ผูที่อาศัย
รวมกับผูพิการ กลุมชายขอบและกลุมที่ซอนตัว) และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ
การเนนย้ําเปนพิเศษเกี่ยวกับความตองการของเด็กทารกและเด็กเล็ก ตามความตองการ
เกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกดานน้ํา สุขาภิบาลฯ ที่แตกตางกัน
มั่นใจวามีการคํานึงถึงมุมมองเกี่ยวกับกลุมเฉพาะที่ไดรับผลกระทบ เชน การพิจารณา
เกี่ยวกับเรื่องการจัดการอนามัยประจําเดือนสําหรับสตรี และสตรีที่เปนวัยรุน
………………………………………………………………………………………………………………
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ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4

หากมี การปฏิ บั ติ งานในกลุ มผู ลี้ ภั ย/ศู นย พั กพิ งสํ าหรั บคนไร ที่ อยู อาศั ย จะเป นการ
เหมาะสมหากมีการพิ จารณาถึ งกลุมประชากรเจ าของพื้ นที่ ทั้งนี้ขึ้นกับบริบทของแต แ ละ
กิจกรรม

ขั้นตอนที่ 5

การระบุกลุมผูที่มีความเสี่ยงมากที่ สุดเพื่ อใหมั่ นใจวากิ จกรรมน้ํ า สุขาภิบาลฯ ในทุ ก
กิจกรรมจะสามารถคนหากลุมผูที่เปราะบางมากที่สุด5 ทั้งนี้การวิเคราะหดานเพศและความ
หลากหลายทางเพศสภาพก็ควรจะมีการดําเนินการสําหรับใชในการคัดเลือกกลุมเปาหมาย
และเกณฑสําหรับการมีสวนรวมดวยเชนกัน

ขั้นตอนที่ 6

ขอควรพิจารณาสําคัญที่ตองไดรับการชวยเหลือมีดังนี้

ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 2 ในกระบวนการของการพัฒนาแผนการสงเสริมสุขอนามัยคือ การ
ระบุกลุมเปาหมาย สําหรับกลุมที่มีความเสี่ยงหรือกลุมที่ไดรับการระบุ ป ญหา
ดานสุขอนามัยในการประเมินระยะแรก (ขั้นตอนที่ 1) จึงเปนสิ่งที่มีความสํ าคัญ
มากในการระบุวาใครจะเปนผูที่ไดรับการจัดลําดับตามความตองการ

ขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 2: การระบุกลุมเปาหมาย Identifying target groups

ขั้นตอนที่ 1

บทนํา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
ขั้นตอนที่ 2 การระบุกลุม เปาหมาย

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
แนวทางปฏิบตั ิดานน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

ทั้ ง นี้ การตั ด สิ นใจ (Decision making) ของประชาชนขึ้ นอยู กั บข อมู ล ที่ พวกเขาได รั บ
ความสามารถในการมีสวนรวม และการมีสวนรวมในโครงการ สําหรับการเขาไปมีสวนรวม
อยางเต็มตัวอาจจะไมประสบผลสําเร็จในชวงเวลาที่อยูในภาวะฉุกเฉิน โดยเฉพาะผูประสบ
สาธารณภัยที่พบวา ไดรับการทําลายอยางรุนแรง มีการสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บ แตอยางนอย
ที่ สุ ดการให คําปรึกษาในระดั บพื้ นฐาน และการมี ข อมู ลด านความต องการก็ จะตองมีการ
ดําเนินการใหเกิดขึ้นตั้งแตระยะเริ่มตนของการปฏิบัติงาน เมื่อสถานการณกลับคืนสูภาวะปกติ
ไดเร็วเทาที่จะสามารถเปนไปได ความตองการของชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย
ก็จะตองไดรับการชวยเหลืออยางเต็มที่ในกระบวนการของการวางแผน รวมถึงการกําหนด
วัตถุประสงคสําหรับการคัดเลือกพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง
สําหรับการปฏิบัติงานรวมกับกลุมวิศวกรเมื่อไดมีการระบุกลุมเปาหมายแลวนั้น การเยี่ยม
ชุมชนดวยกัน การสรางสิ่งสาธารณูปโภคและการใหความรูจําเปนที่จะตองมีความเชื่อมโยง
ไปดวยกัน
มุมมองที่สําคัญสําหรับการพิจารณาคือ การประเมินวาในกลุมเปาหมายที่แตกตางกันมี การ
สื่อสารกันอยางไร มีการรับรูวามีการสื่อสารกันเป นปกติ วิสัยก อนเกิดภาวะฉุ กเฉิน โดยใน
ปจจุบันกลุมเปาหมายมีการสื่ อสารกั นอยางไร อนึ่ง ในชวงที่เกิดภาวะฉุกเฉินในระยะแรก
การคัดเลือกชองทางในการสื่อสารเปนสิ่งที่มีความสําคัญในลําดับตอมา ซึ่งสิ่งนี้ควรจะเปน
สวนหนึ่งของการประเมิ น นอกจากนี้ยั งรวมถึ งการทํ าความเข าใจกั บชี วิตประจํ าวั นของ
กลุมเปาหมายที่มีความแตกตางกัน อะไรบางที่เปนโอกาสในการมีปฏิสัมพันธและการสื่ อสาร
และชองทางการสื่อสารอะไรบางที่เปนชองทางที่มีประสิทธิภาพมากกวาในการใชออกแบบ
การปฏิบัติงานสงเสริมสุขอนามัย

………………………………………………………………………………………………………………
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ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 7

คําถาม: ในสถานการณการระบาดของโรคอหิวาต ประชาชนทุกคนในชุมชนเปนผูที่
ไดรับผลกระทบ ดังนั้นเรื่องนี้จึงเปนเรื่องที่สําคัญสําหรับกลุมเปาหมายทุกคนใช
หรือไม?
คําตอบ: ใช, ในการระบาดของโรคอหิวาตนั้น การสงเสริมสุขอนามัยเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับทุกชุมชน แต
การดําเนินการจะตองมีความแตกตางกันในแตละกลุม โดยกลุมเปาหมายแรกคือ สมาชิกในครอบครัว
เชน เด็ก พอแม ปูยาตายาย และเด็กที่ยังตองอาศัยผูดูแล ซึ่งในแตละกลุมควรกําหนดเปาหมายที่
แตกตางกัน สําหรับวิธีการในการคนหากลุมเปาหมายเหลานี้ก็จะตองมีความแตกตางกันดวย สําหรับ
กลุ มเป าหมายที่ สอง จะเป นประชาชนที่ มี บทบาทสํ าคั ญ ในการดํ าเนิ นการตามมาตรการและการ
ชวยเหลือ (เชน ผูนําชุมชนในพื้นที่ที่สามารถชวยกระจายขอมูลขาวสารเกี่ยวกับวิธีการสงเสริมสุขอนามัย
ที่เหมาะสม)

ขั้นตอนที่ 1

บทนํา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
ขั้นตอนที่ 2 การระบุกลุม เปาหมาย

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)

ขั้นตอนที่ 3
การวิเคราะหสิ่งปดกั้น
และสิ่งจูงใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

………………………………………………………………………………………………………………

ขั้นตอนที่ 3 จะชวยใหผูที่ทําหนาที่สงเสริมสุขอนามัยมีความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ประชาชนดวยการรับฟง และการสนทนากับภาคสวนตางๆ ของชุมชน ทั้งนี้ เพื่อที่จะเข าใจ
ถึงพฤติกรรมของประชาชนและสิ่ งใดที่เป นแรงจูงใจสํ าหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้ น
สิ่งที่มีอิทธิพลในบริบทนี้ เชน ความเชื่อ คุณคาและมาตรการทางสังคม ซึ่งในภาวะฉุกเฉิ นจะ
มีสิ่งปดกั้นและขอจํากัดเปนจํานวนมาก
มีรูปแบบมากมายที่ สามารถอธิบายถึ งความซั บซ อนของประเด็ นป ญหาด านพฤติ กรรมที่
เปลี่ยนแปลง แตโดยทั่วไปแลว เปนที่ตระหนักกันอยางกวางขวางวาการปฏิบัติการสงเสริม
สุขอนามัยในภาวะฉุกเฉินต องการที่จะขามผ านจากสมมุติฐานโดยทั่วไปวา การใหความรู
เกี่ยวกับเชื้อโรคและโรคภัยไขเจ็บจะชวยใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมที่เหมาะสม อนึ่ ง
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนเรื่องที่ซับซอนมากกวาการใหขอมูล เชน การบอกใหใครบาง
คนลางมือและคาดหวังวาคนเหลานั้นจะทําตาม เปนตน
วิธีการงายๆ ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมประการแรกคือ การยอมรับวาประชาชนดํารงชี วิตอยู
ภายใต เงื่ อนไขที่ ยากลํ าบากที่ เป นผลมาจากการเกิ ดสาธารณภั ย อาจส งผลให มี พฤติ กรรม
สุขอนามัยโดยอัตโนมัตทิ ี่มีอยูเดิมเปนประจําเหมือนในระยะกอนเกิดสาธารณภัย ดวยเหตุนี้ จึง
เปนเรื่องสําคัญมากในการคนหาพฤติกรรมเหลานี้ดวยการประเมิน อนึ่ง วิธีการทางกายภาพก็
สามารถนําเสนอเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดเชนกัน เพื่อใหมั่นใจวาพฤติกรรมเหลานั้ นจะ
สามารถเกิดความยั่ งยืนในชุ มชนที่ไดรับผละกระทบจากสาธารณภัย ประการที่สองเป นสิ่ งที่
สําคัญมากในการตรวจสอบสิ่งปดกั้นและสิ่งจูงใจเนื่องจากประชาชนมักจะคิดแตกตางออกไป
………………………………………………………………………………………………………………
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ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3

ในขั้ นตอนที่ 1 ได มี การระบุ ถึ งความเสี่ ยงที่ สําคั ญดานสาธารณสุ ขและความ
ตองการ สําหรับขั้นตอนที่ 2 เปนการระบุถึงผูที่มีความเสี่ยงมากที่ อยางไรก็ตาม
ก็ยังตองมีการระบุถึงความตองการในการจัดลําดับการปฏิบัติงาน ซึ่งในขั้นตอน
ที่ 2 เปนการช วยให ผูประสบสาธารณภัยมี ความเข าใจว าจะสามารถเข าไปมี ส วนร วมใน
กิจกรรมไดอยางไร และจะมีการสื่อสารไดอยางไร

ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 3: การวิเคราะหสิ่งปดกั้นและสิ่งจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
Analyzing barriers and motivators for behavior change

ขั้นตอนที่ 1

บทนํา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหสิ่งปดกั้นและสิ่งจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
แนวทางปฏิบตั ิดานน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

ระหวางการประเมิน ทีมผูปฏิบัติงานจะตองเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสิ่งจูงใจที่แตกต างกั น
ที่จะสามารถเปนตัวกระตุนใหมีการเปลี่ยนแปลงในกลุมผูประสบสาธารณภัยถึงแมวาขั้นตอน
นี้จะเปนสวนหนึ่งของการประเมินก็ตาม
สิ่ งจู งใจ (Motivators): สิ่ ง ใดก็ ต ามที่ สามารถจู งใจให ประชาชนมี พฤติ กรรมด าน
สุ ข อนามั ย ที่ ถู กต อง เมื่ อพิ จารณาถึ ง การพั ฒ นาการของภาวะฉุ กเฉิ นในด านจิ ตวิ ทยา
มนุษยวิทยาและวิทยาศาสตรการตลาด ก็เปนที่แนชัดวาความเปนอยูที่ดีของมนุษยโดยสวน
ใหญแลวขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ วัฒนธรรมและบริบททางสังคม สําหรับสิ่ง
สําคัญบางอยางในดานการแบงปนแรงขับและอารมณก็จะชวยใหประชาชนสามารถเชื่อมโยง
กับภาครัฐเพื่อความมีชีวิตรอดที่ดี ซึ่งแรงขับเหลานี้ไดถูกระบุวาเปนแรงขับในระดับสากลและ
สามารถแบงออกไดดังนี้
สิ่งจูงใจ (Motivator)

แนวโนม (Tendency)

ตัวอยาง (Example)

ความรังเกียจ (Disgust) แนวโนมที่จะหลีกเลี่ยงจาก
วัตถุและสถานการณที่เสี่ยง
ตอการเกิดโรค

อุจจาระ ปสสาวะ สารคัดหลั่ง
จากรางกาย และของเนาเสีย
หรือสิง่ ที่ตายแลวที่มีอยูทวั่ ไป
และพบวาเปนสิ่งที่นารังเกียจ
มาก ตัวอยางเชน กลิ่น หรือ
การมองเห็นอุจจาระเพียง
อยางเดียวก็เพียงพอที่จะทํา
ใหเกิดแรงจูงใจในการลางมือ

สถานะ (Status)

การถูกมองวาเปนคนสะอาด
จะทําใหไดรับการชื่นชมและให
ความเคารพนับถือ หากถูกมอง
ว าเป นคนสกปรก ก็ จะทํ าให
เกิดความละอายและถูกละเลย
การใหความชวยเหลือทั้งหมด

แนวโนมทีพ่ ยายามยกระดับ
ทางสังคมใหเหมาะสม

………………………………………………………………………………………………………………
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แนวโนมในการตองการ
ดูแลบุตรหลาน
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ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 1

การดูแล (Nurture)

ขั้นตอนที่ 3

แนวโนมที่จะเปนที่ดึงดูด
และตองการดึงดูดผูท ี่มี
ฐานะร่ํารวย

ขั้นตอนที่ 4

การดึงดูดความสนใจ
(Attraction)

การเปนสมาชิกทางสังคมที่ดี
ดวยการรวมมือและรวมใน
กิจกรรมตามที่ไดรับรูมาเพื่อ
การมีพฤติกรรมในการปฏิบัติ
ตนตามหลักสุขอนามัยที่สําคัญ
ซึ่งจะชวยใหมั่นใจวาเปนกลุม
สมาชิกในสังคม อนึ่ง ความ
สอดคลองกับบรรทัดฐานทาง
สังคมระดับทองถิ่นเปนที่รูจัก
กันดีวาจะสามารถเปนพลังใน
การขับเคลื่อนดานพฤติกรรม
ในบางวัฒนธรรมความสะอาด
เปนศิลปะที่เยายวนใจ สามารถ
ทําใหเขาใจบริบทชุมชนและ
ตระหนักวาวัฒนธรรมนั้นๆ
ใหความสําคัญกับความเรียบรอย
และความบริสุทธิซ์ ึ่งแรงขับชนิด
นี้ไมสามารถสนทนาไดโดยงาย
ความเปนพอแม โดยเฉพาะ
ความเปนแมสวนใหญแลว
จะเปนผูดูแลบุตรเปนลําดับ
แรกเสมอ ความเปนแมจะ
ทําใหรูสึกมีความรับผิดชอบ
และมีหนาที่ดูแลครอบครัว
ใหเปนไปดวยความราบรื่น
เพื่อใหเด็กสามารถเจริญ
เติบโตไดอยางมีคุณภาพ
ซึ่งความรูสึกนี้จะมีมากขึ้น
เมื่ออยูในภาวะฉุกเฉิน

ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนที่ 5

แนวโนมที่จะแสวงหาสิ่งที่
สอดคลองกับตนเองเพื่อเก็บ
เกี่ยวผลประโยชนของการ
ใชชีวิตทางสังคม

ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 7

พันธมิตร (Affiliation)

บทนํา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหสิ่งปดกั้นและสิ่งจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
แนวทางปฏิบตั ิดานน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

ความสะดวกสบาย
(Comfort)

แนวโนมที่จะปลดปลอย
รางกายในสภาพทาง
กายภาพและทางเคมีให
ดีที่สุด

ความกลัว (Fear)

แนวโนมที่จะหลีกเลี่ยงจาก
วัตถุและสถานการณที่เสี่ยง
ตอการไดรับบาดเจ็บหรือตาย
(ความกลัวตอสุขภาพที่เฉพาะ
เจาะจงถูกนํามาใชในอดีต
ระหวางการตอบสนองตอ
ภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับโรคที่
คุกคามชีวิต เชน โรคอหิวาต
และเร็วๆ นี้มีรายงานเกี่ยวกับ
โรคอีโบลา และโรคอืน่ ๆ)

ผูคนมักจะใหความสําคัญกับ
การมีผิวพรรณที่ปราศจาก
สารรบกวนและเพลิดเพลิน
กับความสะอาด และจาก
สภาวะของจิตใจ เชน ความ
สะอาดทําใหรูสึกสบายและ
สดชื่นมาจากขางในทําให
พรอมสําหรับทุกสิ่งทําใหรูสึก
ใหมั่นใจและบริสุทธิ์
ตัวอยางเชน การรายงานที่มี
ขอเสนอแนะวาการลางมือ
มีเพิ่มมากขึ้นในระหวางการ
ระบาดของโรคอหิวาต ใน
ประเทศตางๆ เชน (อูกันดา
เซเนกัล เคนยาและเปรู)
อยางไรก็ตาม ประชาชน
รายงานวาไดกลับไปลางมือ
เปนกิจวัตรเชนเดิมภายหลัง
จากที่อันตรายไดผานพนไป

เทคนิคสําหรับการประเมิ น เชน การสนทนาแบบเน นกลุ มเป าหมาย (Focus group
discussions: FGDs) และการสั มภาษณ ข อมู ลเชิ งลึ ก (In-depth key informant
interviews) จะสามารถทําใหมีความเขาใจไดเปนอยางดีวาสิ่งใดเปนแรงขับ และอารมณ ซึ่ง
จะเปนปจจัยสําคัญในการวางแผนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม นอกจากนี้ยังรวมถึงมีอิทธิพลใน
การคัดเลือกกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและการกําหนดขอความดานสุขอนามัย สําหรับเทคนิค
การประเมินอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน จากขอคิดเห็นที่ไดกลาวมาแล วนั้ นควรจะมีการเพิ่ มเติ ม
หลักฐานของสิ่งที่ทําใหประชาชนหยุดการกระทําดวยเชนกัน
สิ่งปดกั้น (Barriers): เปนสิ่งที่จะขัดขวางประชาชนจากการมีพฤติกรรมดานสุขอนามัย
ที่ถูกตอง เชน สิ่งปดกั้นดานกายภาพ ไดแก การเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวก เชน สบู น้ํา
………………………………………………………………………………………………………………
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ขั้นตอนที่ 3

สิ่งปดกั้นทางสังคม
ในบางวัฒนธรรม การปฏิบัติตนตามหลักสุขอนามัย เชน
และวัฒนธรรม
การลางมือดวยสบูอาจทําไดยากเนื่องจากมีความหลาก
(Sociocultural barriers) หลายทางความเชื่อและวัฒนธรรม อาทิเชน ไมใชสบูลางมือ
เนื่องจากอาจเปนการนําโชครายเขามาโดยทําใหลดอายุขัย
ทํ าให ภู มิ ต านทานในร างกายอ อนแอลงเกิ ดการเจ็ บ ป วย
ภายนอก และเปนคาถาแมมดหรือทําให มีอันตรายต อการ
ตั้งครรภ/อันตรายตอสตรีที่มีประจําเดือน
ความเชื่อนี้จะมีความหลากหลายมากและมีความจําเพาะใน
แตละวัฒนธรรมของทองถิ่น ประชาชนโดยทั่วไปจะไม มีการ
บอกเลาความเชื่อใหกับผูที่ทําการสัมภาษณ เวนแตวาจะมี
ความพรอม สําหรับเหตุผลอื่นๆ เชน ประชาชนจะถู กตีตรา
วาเปนคนที่เชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ซึ่งก็มีการยอมรับโดย
ปราศจากเหตุผลและไม เห็ นข อผิดพลาดในสิ่งที่เป นความ
เชื่อนั้น
การปฏิบัติตนตามหลักสุขอนามัยบางเรื่อง เชน การลางมื อ
เปนสิ่งที่ทําสวนตัว ดังนั้น โลกสวนตัวของแตละบุคคลจึงไม
ถูกมองวาเปนบรรทัดฐานทางสังคม
สัมพันธภาพทางเพศมีอิทธิพลในการจัดสรรน้ําใหแก สมาชิ ก
ในครับครัวและเมื่อมีการขาดแคลนน้ํากลุมจําเพาะเชน สตรี
เด็ก ผูสูงอายุ เปนตน มักจะไมไดรับการแบงปนที่เทาเทียม
สิ่งปดกั้นทางกายภาพ
ปจจัยดานกายภาพที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติตนใหเปนไป
(Physical barriers)
ตามพฤติกรรมดานสุขอนามัยที่จําเปนในภาวะฉุกเฉิ นนั้นจะ
รวมถึงน้ํา สบูและหองสุขา
การเขาถึงน้ําไดอย างเพียงพอเป นข อจํ ากัดสําคั ญในภาวะ
ฉุกเฉิน เมื่อมีการจัดบริการดานน้ําสิ่งที่ควรคํานึงถึงคื อการ

ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 4

และหองสุขาที่เหมาะสม เปนตน สิ่งปดกั้นที่เปนบรรทัดฐานทางสังคม เชน การขาดความ
เชื่อมั่นในระบบการทํางานดานสุขภาพและขอมูลดานสุขภาพ เปนตน สิ่งปดกั้นทางชี วภาพ
เชน สภาพจิตใจ เปนตน ตารางดานลางจะอธิบายใหเห็นถึงรายละเอียดของชนิดที่เป นสิ่ ง
ปดกั้น ดังนี้

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 1

บทนํา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหสิ่งปดกั้นและสิ่งจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
แนวทางปฏิบตั ิดานน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

สิ่งปดกันทางชีวภาพ
(Biological barriers)

เขาแถวรอรับน้ําและแหลงน้ําสํารองชั่วคราวอาจทําใหเกิด
ปญหาไดกับประชาชนบางกลุม สําหรับแหลงน้ําที่ใชเฉพาะ
สําหรับการลางมือจําเปนตองติดตั้งไวใกลกับหนวยหองสุขา
สบูเปนสิ่งที่ไมไดใชบอยครั้งเมื่ออยูในชวงของภาวะฉุกเฉิน
เมื่อทําการแจกจ าย กลองสบู ก็มีความยากลํ าบากในการ
จัดหาสงผลใหสมาชิกในครัวเรือนยังคงเก็บรั กษาสบู ให อยู
ในสภาพเดิมและยากตอการคนหา ดังนั้น เพื่อจะชวยไมให
สบู “เปนของสูญเปลา” (Wasted) หรือเปนสิ่งสกปรกหรื อ
ถูกสัตวที่อาศัยอยูตามบานเรือนกัดแทะ ดังนั้น เพื่อความ
สะดวกตอการใชงานก็เปนสิ่งสําคัญที่ควรตระหนักถึง เชน
วางสบูไวใกล กับห องสุขาและห องครั ว ก็จะเปนแรงขั บให
ประชาชนมีการลางมือ ดีกวาที่จะพบวาสบูถูกนําไปเก็ บไว
ยังจุดตางๆ ที่ไมสามารถหาเจอเมื่อตองการลางมือ
การเข าถึ งปริ มาณของห องสุ ขาที่ ถู กสุ ขลั ก ษณะในภาวะ
ฉุกเฉินเปนสิ่งที่มคี วามทาทายอยางมาก หองน้ําสาธารณะ
หรือพื้นที่ขับถายอุจจาระที่ไดจัดไวตั้งแต ในระยะเริ่ ม ต น
ของการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินอาจอยูหางไกล ยากแก
การบํ ารุ ง รั กษาและอาจไม มี อุป กรณ เ สริ ม สํ าหรั บ กลุ ม
เปราะบางเชน สตรี เด็กและผูที่อาศัยอยูก ับผูที่เคลื่อนไหว
ไดนอย
บอยครั้งที่บทบาทของการเปนแมและผูใหการดูแลมีความ
ยุงยากในระหว างการเกิ ดภาวะฉุ กเฉิ นเนื่ องจากต องคอย
ดู แลความปลอดภั ยของศู นย พั กพิ งและการจั ดหาสิ่ งของ
บรรเทาทุกขสําหรับผูซึ่งตองการการชวยเหลือที่มากกวาใน
ระยะเรงดวนดวยการใหเวลาเพียงเล็กนอยสําหรับสุขอนามัย
สวนบุคคลและสุขอนามัยในบาน
ในชวงเวลาของการเกิดภาวะฉุกเฉิน บทบาทความเปนแม
และผูใหการดูแลอาจจะทําใหเกิดความเหนื่อยลา หมดแรง

………………………………………………………………………………………………………………

38

สตรีมีครรภ

ไมใชสบูใน
การลางมือ
และชําระ
รางกาย

สิ่งปดกั้น

สิ่งจูงใจ

สิ่งปดกั้น
ทางสังคม
และ
วัฒนธรรม
เชน มีความ
เชื่อวาสบูจะ
นําโชคราย
และการ
คลอดกอน
กําหนด

ปรารถนาให
การดูแล เชน
ความปารถนาที่
จะปกปองเด็ก

การดําเนินการ
เพื่อลดสิ่งปด
กั้น

การ
ดําเนินการ
เพื่อเพิ่ม
สิ่งจูงใจ
อธิบายใหชัดเจน ภาพลักษณ
ในสิ่งที่ทําให
แกนนําใน
เขาใจผิด
ชุมชนหรือ
เกี่ยวกับการใช ภาพยนตสั้น
สบูด วยความ
ที่แสดงให
รวมมือและ
เห็นเกี่ยวกับ
ชวยเหลือจาก
การเปนแมที่
ผูนําชุมชนและ ดีดวยการลาง
บุคลากรดาน
มือดวยสบู
สุขภาพ

สิ่งปดกั้น
การมีพันธมิตร การแจกจายสบู
ทางกายภาพ เชน ปรารถนาที่
เชน ไมมีสบู จะเขารวมกับ
บุคคลคนอื่น
และถูกมองวา
เปนแมที่ดี

สงเสริม
ความคิดทีว่ า
“ทุกคนทํา
ได”
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ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3

กลุมเปาหมาย พฤติกรรม

ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 4

ตัวอยางเครื่องมือสําหรับการวิเคราะหสิ่งปดกั้นและสิ่งจูงใจ

ขั้นตอนที่ 7

เครื่องมือสําหรับการวางแผนสามารถดูไดจากตารางดานลาง (ตัวอยางตารางในการวิเคราะห
สิ่งปดกั้นและสิ่ งจูงใจ) โดยจะพบสิ่ งปดกั้ นและสิ่ งจูงใจสํ าหรับกลุ มเป าหมายเฉพาะและ
เหตุผลตางๆ สําหรับพฤติกรรมที่แสดงออกในปจจุบัน และสามารถใชสําหรับทําความเข าใจ
ในพฤติกรรมที่มีความแตกตางเพื่อเปนประโยชนสําหรับใชในการวิเคราะหตอไป

ขั้นตอนที่ 8

และปลอยอารมณสวนใหญไปกับเรื่องที่ไมคาดวาจะเกิดขึ้ น
ทั้งชีวิตและความปลอดภัย (เชน น้ํา อาหารและศูนยพักพิง)

ขั้นตอนที่ 1

บทนํา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหสิ่งปดกั้นและสิ่งจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
แนวทางปฏิบตั ิดานน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

การวิเคราะหปจจัยที่จะปองกันและการทําความเขาใจในการปฏิบัติตนอย าง
ปลอดภั ย ควรจะกระทํ าร วมกั บ สมาชิ กในชุ ม ชนและหน วยงานที่ มี ส วนได เ สี ย อื่ นๆ ที่
เกี่ยวของ
สิ่งปดกั้นในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
โปรดจําไววาปจจัยตางๆ ที่ทําใหประชาชนหยุดประพฤติตนอยางปลอดภัย มักจะไมเกิดจากการขาด
ความรูที่เกี่ยวของกับทฤษฎีของเชื้อโรคหรือ การแพร ระบาดของโรค บอยครั้งที่อุปสรรคเหล า นี้
เกี่ยวของกับปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม (ในบางวัฒนธรรมผูหญิงและพอของสามีไมสามารถใช
ห อ งน้ํ า ร ว มกั น ได ) , ศาสนา (มี ค วามจํ าเพาะเจาะจงเกี่ ยวกั บ สิ่ งอํ า นวยความสะดวก) หรื อ ทาง
กายภาพ (ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกหรือไมมีการเขาถึง)
สมมติฐานที่ไมควรกระทํา คือ ประชาชนไมมีความรู ซึ่งประชาชนอาจมีความเขาใจที่แตกตางออกไป
จึ ง เป น หน า ที่ ข องผู ทํ า หน า ที่ ส ง เสริ ม สุ ข อนามั ย ที่ จ ะสนทนากั บ ชุ ม ชนและทํ าการวิ เ คราะหวา
ประชาชนคิดอยางไรควบคูไปกับสิ่งที่ประชาชนรับรู
ผูทําหนาที่สงเสริมสุขอนามัยควรจะพยายามในการลดสิ่งปดกั้นและสรางสิ่งจูงใจ

คําถาม: ในการวิเคราะหสิ่งปดกั้นและสิ่งจูงใจในชวงระยะเวลาของภาวะฉุกเฉิน ซึ่ง
เรื่องนี้อาจจะไมไดถูกจัดลําดับในการดําเนินงานจากผูจัดการ ทีมวิศวกรและหัวหนา
ทีมอื่นๆ ดังนั้นผูทําหนาที่สงเสริมสุขอนามัยจะทําอยางไรใหผูรวมปฏิบัติงานเหลานี้
ไดเห็นถึงความสําคัญ
คําตอบ: ในการวิเคราะหสิ่งปดกั้นและสิ่งจูงใจสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยควรทําอยางดียิ่งราวกับเปน
สวนหนึ่งของการประเมินทั่วไปและไมมีการแยกกิจกรรม ภายใตการใชแหลงทรัพยากรเดียวกัน ผูทํา
หนาที่สงเสริมสุขอนามัยควรวาดภาพรวมถึงบทสรุปพื้นฐานจากการประเมินและตัดสินวาป จจัยใดที่มี
คุ ณค ามากกว าป จจั ยอื่ นๆในการส งเสริ มพฤติ กรรมด านสุ ขอนามั ยที่ ปลอดภั ย ผู ทํ าหน าที่ สงเสริม
สุขอนามัยควรจะไดรับการสนับสนุนจากผูรวมงาน และหัวหนาทีมตางๆ เพื่อจะใชเวลาในการประเมิน
และการวางแผน รวมถึงการใชแนวคิด เชน สิ่งจูงใจและสิ่งปดกั้นตางๆ

………………………………………………………………………………………………………………
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ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 1

บทนํา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหสิ่งปดกั้นและสิ่งจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคสําหรับการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขอนามัย (Formulating hygiene behavior change
objectives)

ขั้นตอนที่ 4
การกําหนดวัตถุประสงค
สําหรับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขอนามัย

………………………………………………………………………………………………………………

วัตถุประสงคสําหรับแผนการสงเสริมสุขอนามัยอาจเกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขอนามัย (เชน
การเพิ่มทั กษะการฝ กล างมื อในเวลาที่ สํ าคั ญ) หรือปจจัยอื่ นที่ เอื้ ออํ านวย (เชน การมี สิ่ ง
อํานวยความสะดวกสําหรับลางมื อดวยสบู) ดังนั้น วิศวกรจึงจําเปนตองเป นส วนหนึ่ ง ของ
กระบวนการนี้ ตัวอยางเชน ในการปฏิบัติการและการบํารุงรักษาที่เฉพาะดาน (Operation
and Maintenance: O&M) ควรกําหนดวัตถุประสงคใหรวมอยูในการวางแผน (เชน การมี
สวนรวมของประชาชนที่ไดรับผลกระทบเกี่ยวกับการบํารุงรักษาหองสุขาและระบบน้ํา)
สําหรับการกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมดานสุขอนามัย หมายถึงการกําหนดทิศทาง
เฉพาะสําหรับกิจกรรมสงเสริมสุ ขอนามั ย เพื่อมุงเนนเกี่ยวกับสิ่งที่สํ าคั ญที่สุดที่จะช วยให
ประชาชนมี การปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรม โดยเน นการลดสิ่ งป ดกั้ นและกระตุ นสิ่ งจู ง ใจใน
กลุมเปาหมายที่แตกตางกัน (จากการวิเคราะหที่ไดดําเนินการไปแลวในขั้นตอนที่ 4) ดวย
วิ ธีการกํ าหนดวั ตถุ ประสงค และกิ จกรรมเพื่ อทํ าให เกิ ดแนวทางในการลดความเสี่ ย งใน
พฤติกรรมดานสุขภาพและลดการเกิดโรคใหนอยที่สุด
จึงเปนการดีอยางยิ่งสําหรับการเชื่อมโยงวัตถุประสงคตามที่ไดระบุไวแลว ใหเขากับรูปแบบ
วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติงานของสหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวาง
ประเทศ (IFRC PoA template) และกิจกรรมดานน้ํา สุขาภิบาลฯ ตามที่ไดระบุไวในภาวะ
………………………………………………………………………………………………………………
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ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 4

มีกลไกใดที่ใชในการเผชิญปญหา
ชุมชนมีศักยภาพในเรื่องอะไรบาง
ผูอื่นใหความชวยเหลืออะไรบาง
อะไรที่เปนชองวาง

ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนที่ 5

-

ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนตอไปในกระบวนการคื อ การกําหนดวัตถุประสงค ซึ่งหลังจากระบุ
ความเสี่ยงและป ญหาที่สํ าคั ญ (ขั้นตอนที่ 1) การจัดลําดับความสํ าคั ญของ
ประชากรกลุมเปาหมายโดยทําความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งที่มีอิทธิพลและวิธีการ
สื่อสาร (ขั้นตอนที่ 2) ผูปฏิบัติงานสงเสริมสุขอนามัยจําเปนตองทํางานรวมกั บ
ชุมชน วิศวกรและผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ โดยพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ดังนี:้

ขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 4: การกําหนดวัตถุ ประสงคสํา หรั บการปรั บเปลี่ย นพฤติ กรรม
สุขอนามัย Formulating hygiene behavior change objectives

ขั้นตอนที่ 1

บทนํา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคสําหรับการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขอนามัย

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
แนวทางปฏิบตั ดิ านน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

ฉุกเฉิน สําหรับวัตถุประสงคและกิจกรรมที่ผูปฏิบัติงานสงเสริมสุขอนามัยไดมีการเลื อกไว
แลวนั้นอาจจะไมเหมือนกัน แตจะตองมีความครอบคลุมในแนวทางปฏิบัติและโครงสรางของ
กิจกรรมสําหรับทีมสงเสริมสุขอนามัยภาคสนาม และผูจัดการตลอดจนหัวหนางานตางๆ ใน
บางครั้ ง วั ตถุ ประสงค ของแผนการส งเสริ มสุ ข อนามั ย ของสภากาชาดประจํ าประเทศ
(National society plans) แผนปฏิบัติงานของสหพันธสภากาชาดฯ (IFRC PoA) หรือแผน
ของหนวยตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Units) อาจเปนเรื่องทั่วๆ ไป
ที่ มี ความกระชั บ และสั้ น แต ในขั้ นตอนมุ ง นี้ เ น นการสนั บ สนุ นให ผู ป ฏิ บั ติ ง านส ง เสริ ม
สุขอนามัยไดใชเวลาที่เหมาะสมในการวางแผน การกําหนดวัตถุประสงคและการพัฒนาแผน
อยางละเอียดและครอบคลุม

คํ าถาม: คุ ณจะทํ าอย างไรหากพบว า ระดั บ ความรู ที่ สู ง แต การปฏิ บั ติ ต นด าน
สุขอนามัยก็ยังไมปลอดภัย ตัวอยางเชน ผูคนรูวาทองเสียมีการติดตออยางไร แตก็ยัง
ไมปฏิบัติตนดวยการลางมือในภาวะที่วิกฤติ
คําตอบ: เปนเรื่องสําคัญที่จะตองทราบถึงตนตอของปญหา ความรูไมเหมือนกับการกระทํา อาจเกิดจาก
การขาดทรัพยากร เชน ไมมีสบู อนึ่ง มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบางตั้งแตเกิดสาธารณภัย เปนตนวา เพศชาย
และเพศหญิงอาจตองใชหองสุขาแบบฉุกเฉินรวมกัน ซึ่งอาจไมเปนที่ยอมรับทางวัฒนธรรม หากขอมูลที่
ไดรับจากการประเมินอยางรวดเร็วไมเพียงพอหรือชัดเจนขอมูลเพิ่มเติมก็ควรถู กรวบรวมโดยวิธีการที่
หลากหลายในกลุ มคนที่มี ความแตกตางกั นและปรั บวัตถุ ประสงคของพฤติกรรมดานสุ ขอนามัยให
สอดคลองกัน

………………………………………………………………………………………………………………
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ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 1

บทนํา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคสําหรับการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขอนามัย

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
ขั้นตอนที่ 5 การวางแผน (Planning)

ขั้นตอนที่ 5
การวางแผน

………………………………………………………………………………………………………………

ทีมสงเสริมสุขอนามัยอาจใหความสําคัญกับการพัฒนาแผนการสงเสริมสุขอนามัยของตนเอง
แตก็จําเปนอยางยิ่งที่จะตองผนวกเขากับกระบวนการในการวางแผนอื่นๆ ดวย เชน
ก. หลักการแบบตารางเหตุผลสัมพันธ (Log frame) หรือการทําแผนปฏิบัติงาน (Plan of
Action) ดานน้ํา สุขาภิบาลฯ ใหกวางขึ้นดวยการผสมผสานแผนการติดตามและแผนการ
สงเสริมสุขอนามัยไวดวยกัน (Completing the log-frame, with a monitoring plan)
ข. การเตรียมการและการดําเนินการเกี่ยวกับการสํารวจขอมูลขั้นพื้นฐาน (The baseline
survey)
ค. การสรรหาบุ ค ลากรสํ าหรั บ ที ม ส ง เสริ ม สุ ข อนามั ย (Recruitment of the hygiene
promotion team)
ง. การออกแบบวิธีการ เครื่องมือและอุปกรณตางๆ ในการสงเสริมสุขอนามัย (Designing
hygiene promotion methods, tools and materials)
………………………………………………………………………………………………………………
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ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5

แผนการสงเสริมสุขอนามัยไมควรทําแยกตางหากโดยทีมสงเสริมสุขอนามัย เนื่องจากแผนจะ
มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่ อผู ปฏิบัติงานสงเสริมสุ ขอนามัยปฏิบัติงานรวมกับหน วยงานอื่ น
อาทิ วิศวกร (ผูทําหนาที่ออกแบบและกอสราง เชน หองสุขา ระบบน้ํา และสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับการลางมือ) ชุมชนที่ไดรับผลกระทบ หนวยงานภาครัฐในพื้นที่ หนวยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ บุคลากรของสภากาชาดประจําประเทศ เปนตน สําหรับวัตถุประสงคเกี่ยวกับ
พฤติ กรรมสุ ขอนามั ยจะจั ดทํ าขึ้ นจากป ญหาที่ ได มี การระบุ ไว ในกลุ มเป าหมายที่ มี ความ
แตกต างกั นทั้ งเรื่ องสิ่ งป ดกั้ น และสิ่ งจู งใจ ซึ่ งวั ตถุ ประสงค นี้จะเป นพื้ นฐานสํ าหรั บการ
วางแผน สวนวิธีการและการปฏิบัตจิ ะตองเลือกดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนตอไปเปนการจัดทําแผนสงเสริมสุขอนามัยใหเสร็จสมบูรณดวยการ
รวบรวมองคประกอบตางๆ ที่ไดมีการระบุไวในขั้นตอนกอนหนานี้ อาทิ ความ
เสี่ยงหลัก (ขั้นตอนที่ 1) การจัดลําดับกลุมเปาหมาย (ขั้นตอนที่ 2) สิ่งจูงใจ
และสิ่งปดกั้น (ขั้นตอนที่ 3) และวัตถุประสงค (ขั้นตอนที่ 4) สําหรับขั้นตอนที่ 5 เปนการ
วางแผนเกี่ ยวกับการจัดทํ าเอกสารให ถู กต อง มีการสรางแผนงานที่ มี องคประกอบต างๆ
ทั้งหมดในขางตนและการเชื่อมโยงไปสูกิจกรรมหลักดวยวิธีการและเครื่องมือตางๆ รวมไปถึง
แหลงทรัพยากรที่ตองการ (งบประมาณและบุคลากร) การติดตามและการประเมินแผนงาน

ขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 5: การวางแผน Planning

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 1

บทนํา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
ขั้นตอนที่ 5 การวางแผน

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
แนวทางปฏิบตั ิดานน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

จ. นํารองและทดสอบกอนใชอุปกรณและวิธีการตางๆ (Pilot and pre-test the materials
and methods)
ก. การจั ด ทํ า ตารางแบบเหตุ ผ ลสั ม พั น ธ ใ ห เ สร็ จ สมบู ร ณ ด ว ยแผนการติ ด ตาม
(Completing the log-frame, with a monitoring plan)
ทีมน้ํา สุขาภิบาลฯ ควรมีการบูรณาการ “Integrated” (อุปกรณและการใหความรู) แผนแบบ
ตารางเหตุผลสัมพันธหรือแผนปฏิบัติการดานน้ํา สุขาภิบาลฯ ในภาวะฉุกเฉิน เพื่อเปนเครื่องมื อ
และเปนแนวทางในการดําเนินโครงการ รวมถึงการจัดกิจกรรมการสงเสริมสุขอนามัย กิจกรรมการ
กอสรางตางๆ (เชน สิ่งอํานวยความสะดวกดานน้ํา สุขาภิบาลฯ) และเครื่องอุปโภคที่จําเปน
แผนการติดตามจะตองทําเสมือนเปนสวนหนึ่งของกระบวนการวางแผน ซึ่งตัวชี้วัดจะเป น
พื้นฐานของการติดตามและควรใหมีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวคิดและการเปลีย่ นแปลงวา อะไร
ที่ตองการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงโดยใคร สําหรับตัวชี้วัดตางๆ ไดนําเสนอไวในเวปไซต
ของ IFRC: https://ifrcwatsanmissionassistant.10
ตัวชี้วัดควรจะมีหลักการวัดและการประเมินผลโดยใช SMART กลาวคือ มีความเฉพาะเจาะจง
(Specific) สามารถวัดได (Measurable) สามารถทําไดจริง (Achievable) มีความสอดคลอง
กั บแผนงาน (Relevant) และมี ช วงเวลาดํ าเนิ นการ (Time-bound) ซึ่ งตั วชี้ วัดจะมี ความ
เชื่ อมโยงกั บผลลั พธ (Outcomes) และผลผลิต (Outputs) ไม ใช เชื่ อมโยงกั บป จจั ยนําเขา
(Inputs) ในการเลือกตัวชี้วัดตางๆ และแนวทางสําหรับการวัดผลจะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท
แตตัวชี้วัดแตละตัวควรจะมีกลุมเปาหมาย ทั้งนี้ ตัวชี้วัดควรจะอยูบนพื้นฐานของมาตรฐาน
สเฟยรและมาตรฐานของแตละประเทศ เทาที่จะเปนไปได อนึ่ง การติดตามควรจัดทําขึ้ นเพื่ อ
วัดความเปลี่ยนแปลงหรือความลมเหลวที่เกิดขึ้น ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมสามารถทํา
ไดเร็วที่สุดถาจําเปน นอกจากนี้แผนการติดตามยั งรวมไปถึงมีเครื่องมืองาย ๆ ที่ใชในการ
ติดตามเพื่อใหสามารถรวบรวมขอมูลที่แตกตางกัน
ตัวอยางหลักการแบบตารางเหตุผลสัมพันธ
ผลลัพธ (Outcome)

ตัวชี้วดั (Indicators)

วิธีตรวจสอบ
(Means of Verification)
เพศชาย เพศหญิง และเด็ก - พื้นที่ภายในรัศมี X เมตร ของ - การรายงานโดยการ
ที่เปนประชากร
ที่อยูอาศัยและจุดจายน้าํ
เดินสํารวจ
………………………………………………………………………………………………………………
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-

การออกแบบขอคําถามสําหรับการสัมภาษณในระดับครัวเรือน
(Questionnaire design for household interviews) คําถามพื้นฐานจะพัฒนา
มาจากตัวชี้วัดตางๆ โดยรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เราคาดวาจะบรรลุผล ทั้งนี้ในแต
ละคําถามควรจะเชื่อมโยงโดยตรงกับตัวชี้วัด สําหรับการใชวิธีการสังเกต (เชน การ
เก็บน้ํา จุดสําหรับลางมือหรือจุดหองสุขา) ใหสังเกตหรือสํารวจในสถานทีจ่ ริงเทาที่
จะสามารถทําได และหลีกเลี่ยงคําถามปลายปด (ซึ่งจะไดคําตอบเปน ใช หรือไมใช)

………………………………………………………………………………………………………………
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ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 1

บทนํ

เมื่อกลุมเปาหมายและแผนของโครงการมีการตกลงกันเรียบรอยแลว การสํารวจขอมูลขั้ น
พื้นฐานจําเปนจะตองทําดวยเชนกัน เพื่อศึกษาและเขาใจสถานการณปจจุบันและเพื่อช วยให
สามารถวัดผลกระทบของโครงการ การสํารวจขอมูลพื้นฐานนี้จึงเปนเสมือนจุดเริ่มต นของ
การติดตามกิจกรรมการสงเสริมสุขอนามัย ทั้งนี้ในการสําวจขอมูลพื้นฐานจะตองไดรับการ
พัฒนาตามตัวชี้วัดที่ได มี การระบุ ไวในระหวางขั้ นตอนของการวางแผน นอกจากนี้คํ าถาม
สําหรับใชในการสํารวจขอมูลขั้ นพื้นฐานและการสํารวจเมื่อสิ้ นสุดโครงการจะเปนพื้ นฐาน
สําหรับการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงาน ซึ่งขอมูลพื้นฐานควรจะแยกตามเพศ อายุ
ความพิการ รวมถึงเชื้อชาติหรือชนชั้นที่เกี่ยวของ

ขั้นตอนที่ 4

ข. การสํารวจขอมูลขั้นพื้นฐาน (The baseline survey)

ขั้นตอนที่ 5

กลุมเปาหมาย (จํานวน X)
ปราศจากสิ่งขับถายที่
(Exploratory walk
สามารถเขาถึงและสามารถ
สามารถสังเกตไดเมื่อสิ้นสุด
reports)
ใชการสุขาภิบาลและสิ่ง
ระยะที่ 1
- การสนทนาแบบเนน
อํานวยความสะดวกดาน
- จํานวน X % ของประชากร
กลุมเปาหมาย (Focus
สุขอนามัยไดอยางเพียงพอ
กลุมเปาหมายมีการใชหอง
group discussions)
และเหมาะสมที่สุด และ
สุขาอยางถูกสุขาภิบาลเมื่อ
- ขอมูลจากองคกรอื่นๆ
สามารถดําเนินการไดอยาง
สิ้นสุดระยะที่ 1
เชน กลุม องคกรผูพิการ
มีประสิทธิภาพเพื่อปองกัน - จํานวน X % ของหองสุขามี
(Disabled people’s
ตนเองจากภัยคุกคามดาน
การตรวจสอบความสะอาด
organisations
สาธารณสุข
เฉพาะจุด
Surveys)
- จํานวน X % ของประชากร - เครื่องมือติดตามชุมชน
กลุมเปาหมายมีการลางมือ
(Community
ดวยสบูหรือดวยวิธีการทาง
monitoring tools)
อื่นๆ เมื่อสิ้นสุดระยะที่ 1

ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนที่ 6

สหพั
นธสภากาชาดและสภาเสี
ขั้นตอนที
่ 5 การวางแผน ย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
แนวทางปฏิบตั ิดานน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

-

-

ทั้งนี้ขอคําถามควรจะสั้นและงาย โดยใหตั้งคําถามประมาณ 10-15 คําถาม และตอง
ตรวจสอบใหมั่นใจวาขอคําถามไดรับการแปลและตรวจสอบความถูกตองเรียบรอย
แลว หากเปนไปไดขอคําถามแบบดิจิตัลก็สามารถใชไดเชนกัน
การสุมตัวอยาง (Sampling) การสุมตัวอยางแบบงายเปนวิธีการที่ดีที่สุดในการใช
ดังนั้น ทุกคนที่อยูในกรอบพื้นที่ของการสุมตัวอยางในชวงเวลานั้น จึงมีความนาจะ
เปนที่จะไดรับคัดเลือก สําหรับขนาดของประชากรจะใชกลุมตัวอยางประมาณ 150
ครัวเรือนจึงจะเพียงพอ หากการสุมตัวอยางใชไมได ขนาดของกลุมตัวอยางจําเป นที่
จะตองเพิ่มมากขึ้ น วิธีการสุมตัวอยางที่ง ายที่ สุดคื อการใช วิธีการสุ มตั วอย างแบบ
กระจายพื้นที่โดยจะทําตั้งแตเริ่มทําการสุมตัวอยาง* สําหรับขอมูลอื่นๆ และแนวทาง
สํ าหรั บการสุ มตั วอย างสามารถดู ได จากเวปไซต ของ IFRC: the IFRC ERU-MSM
sampling document.11
การดําเนินการสํารวจ (Survey implementation) เปนการทํางานของสภากาชาด
และสภาเสี้ยววงเดือนแดงประจําประเทศเพื่อที่จะเขาถึงชุมชน รวมไปถึงการใหข อมูล
กับชุมชน การไดรับความยินยอมจากชุมชน การไดรับอนุญาตจากเจาหนาทีก่ ลุมติด
อาวุธหากวามีความเกี่ยวของกั น โดยตรวจสอบใหแนใจวามีการจัดระบบโลจิสติกส
และคํานึงถึงความปลอดภัย อีกทั้งไมปลอยใหอาสาสมัครและประชากรกลุมเปาหมาย
อยูในภาวะเสี่ยงเมื่อเขาไปเกี่ยวของกับการสํารวจ นอกจากนี้ขอคําถามไมควรระบุชื่ อ
พรอมตรวจสอบใหแนใจวาทีมผูทําการสํารวจไดรับการฝกใหมีทักษะสําหรับการเก็บ
ข อมู ลทั้ งในเชิ งปริ มาณและคุ ณภาพในสิ่ งที่ กําลั งดํ าเนิ นการสํ ารวจและเข าใจใน
กระบวนการสํารวจ สําหรับการสัมภาษณในระดับครัวเรือน ใหคํานึงถึงผูใหขอมูลของ
แตละครัวเรือน เชน หัวหนาครอบครัว ผูใหการดูแล หรือผูหญิงที่มีอายุระหวาง 1549 ป ควรทดสอบใชแบบสอบถามและนํารองการสํารวจเพื่อใหแนใจวาคําถามมีความ
ชัดเจนเหมาะสมและวิธีการสุมตัวอยางไดผลดี จากนัน้ ทําบันทึกวิธีการที่ใช อนึ่ง การ
สํารวจแบบปลายทาง (End-line survey) ก็จะมีวิธีการทําซ้ําที่เหมือนกันแตการสํารวจ

*

ตัวอยางทุกๆ ครัวเรือนหลังที่ N เมื่อ N คือ ชวงของตัวอยางครัวเรือน (กลุมจํานวนบานหรือเต็นทของ
ประชากรทั้งหมดหารดวยจํานวนบานหรือเต็นทที่ตองการใหไดรับคัดเลือกเปนตัวอยาง) โดยการสุมจะเริ่มสุม
จํานวนระหวาง จํานวนครัวเรือนที่ 1 และจํานวนครัวเรือนที่ N
………………………………………………………………………………………………………………
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รูปแบบหนึ่งของทีมก็คือ
มี ผู ประสานงานในการส งเสริ มสุ ขอนามั ย (อาจเป นผู ปฏิ บั ติ งานที่ มาจากทีม
ตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน (ERU) หรือเปนบุคลากรจากสภากาชาดประจําประเทศ)
ผูปฏิบัติงานสงเสริมสุขอนามัย เปนผูซึ่งทําหนาที่บริหารจัดการทีม
นั กพั ฒนาชุ มชนหรื อแรงงานที่ มาจากชุ มชน ที่ ได รั บผลกระทบที่ ปฏิ บั ติงาน
อาสาสมัครรวมกับชุมชน
อาสาสมั ค รในระดั บ ชุ ม ชน ที่ ป ฏิ บั ติ ง านร วมกั บ คณะกรรมการชุ ม ชน เช น
คณะกรรมการดานน้ํา สุขาภิบาลฯ เปนตน
จํานวนของบุคลากรและอาสาสมัครในแตละระดับควรจะขึ้นอยูกับบริบทตางๆ เชน หากมี
ประชากรที่อยูในภาวะเสี่ยงเปนจํานวนมาก ก็จําเปนจะตองมีจํานวนอาสาสมัครในระดั บ
………………………………………………………………………………………………………………
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ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5

โครงสร างของที มส งเสริ มสุ ขอนามั ยจะขึ้ นกั บบริ บทต างๆ เช น ขนาดของภาวะฉุ กเฉิ น
ศักยภาพ ความตองการ ความเสี่ยงและการปรากฎตั วของที มตอบสนองในภาวะฉุ กเฉิ น
(Emergency Response Unit: ERU) ทั้ งนี้ การสร างความสมดุ ลย ท างเพศในที มส ง เสริ ม
สุขอนามัยรวมถึงผูพิการและความหลากหลายอื่นๆ จะทําใหมีการสื่อสารกับกลุมผูรับฟงที่
หลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนที่ 6

ค. การสรรหาบุคลากรสําหรับทีมสงเสริมสุขอนามัย (Recruitment of the hygiene
promotion team)
เป นการระบุ บุ ค ลากรและอาสาสมั ค รที่ เหมาะสมสํ าหรั บปฏิ บั ติ ง านโครงการส ง เสริ ม
สุขอนามัยไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบอาสาสมัครของสภากาชาดและสภาเสี้ยววง
เดือนแดงประจําประเทศที่มีอยูอาจจะเพียงพอ อยางไรก็ตาม หากจะเพิม่ ขีดความสามารถใน
การตอบสนองตอภาวะฉุกเฉิน ทีมสงเสริมสุขอนามัยก็จําเปนจะตองมีการขยายขอบเขตใน
การปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับความตองการและบริบทของแตละประเทศ

ขั้นตอนที่ 8

แบบปลายทางควรจะมีการทําซ้ําเพื่อเปนพื้นฐานของความสมเหตุสมผลเทาที่จะ
เปนไปได เชน การใชคําถามเหมือนกันและกลุมตัวอยางเดียวกันแมวาจะเปนการ
ทํ าซ้ํ าในข อผิ ดพลาดที่ เหมื อนกั นก็ ตาม จากนั้ นจั ดทํ าเอกสารรายงานผลและ
ขอเสนอแนะไปยังกลุมสงเสริมสุขอนามัย ผูใชงานอื่นๆ (เชน ทีมน้ํา สุขาภิบาลฯ
สภากาชาดประจําประเทศ และหนวยงานอื่นๆ) และประชากรที่ไดรับผลกระทบ

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 1

บทนํา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
ขั้นตอนที่ 5 การวางแผน

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
แนวทางปฏิบตั ิดานน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

ชุมชนเพิ่มมากขึ้น แตในการวางแผนและการกํากับดูแลโดยทั่วไปแลวแนะนําวาใหมีจํ านวน
7-10 คนตอ 1 ทีม
ในสภากาชาดประจําประเทศบางประเทศ มีอาสาสมัครสําหรับจัดการในระดับนโยบาย โดย
นโยบายอาจมีความเฉพาะในแตละดานสําหรับการตอบสนองตอภาวะฉุกเฉิน แตโดยทั่วไปจะ
จั ดให มี แนวทางปฏิ บัติเกี่ ยวกั บเงิ นคาตอบแทน คิ ดเป นตอวั นหรื อต อสั ปดาหที่ คาดวาจะ
ปฏิบัติงาน ประเภทของอาสาสมัคร การสรรหา การรักษา และการสรางแรงจูงใจ
ประเด็นเกี่ยวกับคาตอบแทนและแรงจูงใจสําหรับบุคลากรและอาสาสมัครควรมี ขอตกลง
รวมกันกอนที่จะมีการสรรหาและคัดเลือกที มผูปฏิบัติงานและสํ าหรับการประสานงานกั บ
สหพันธสภากาชาดฯ และทีมผูปฏิบัติงานจากกลุมประเทศสมาชิกสภากาชาดและสภาเสี้ยว
วงเดือนแดงที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งประเด็นเกี่ยวกับคาตอบแทนนี้ควรปลอยใหเป น
หน าที่ ของสภากาชาดประจํ าประเทศกั บ ผู มี ส วนได เ สี ย สํ าคั ญอื่ นๆ และรวมไปถึ ง การ
ประสานงานกับหนวยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สําหรับนโยบายในการจัดการอาสาสมัครจะมี
ประโยชนสําหรับการจัดทํากรอบของคาตอบแทนสําหรับการปฏิบัติงานสงเสริมสุขอนามัย
ควรมีการจั ดทํ ารายละเอียดเกี่ยวกับลั กษณะงานใหชัดเจนก อนที่ จะสรรหาบุ คลากรและ
เจาหนาที่ทั้งหมด ซึ่งสามารถทําไดโดยสภากาชาดประจําประเทศหรือทํารวมกับสภากาชาด
ประจําประเทศ ทั้งนี้ก็จะตองผานความเห็นชอบกับผูมีส วนไดเสียอื่ นๆ สําหรับการจั ดทํ า
รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานควรจะรวมไปถึงจํานวนของทักษะและศั กยภาพที่ สํ าคั ญ
ตางๆ และอาจมีความตองการการแปลภาษาถาหากมีการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีภาษาและ
การพูดที่แตกตางกัน เชน ผูอพยพจากหลายประเทศ
ในการตอบสนองตอภาวะฉุกเฉิน จะมีความทาทายมากสําหรับการคัดเลือกคุณสมบั ติ ของ
บุ คลากรและอาสามั ครจากสภากาชาดประจํ าประเทศที่ อยู ตามสาขาต างๆ เมื่ อทํ าการ
คั ดเลื อกบุ คลากรและอาสาสมั ครสํ าหรั บการปฏิ บั ติ งานที มส งเสริ มสุ ข อนามั ย สํ าหรั บ
แนวทางในการคั ด เลื อกอาสาสมั ค รและยุ ว อาสาสามารถดู ไ ด จากเวปไซต ข อง IFRC
https://ifrcwatsanmissionassistant.12
ตองมั่นใจวาอาสาสมัครของสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงประจําประเทศไดรับการ
ประกันชีวิต ในกรณีที่ทานตองการขอมูลเพิ่มกรุณาติดตอที่ insurance.unit@ifrc.org
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สิ่งที่สําคัญคือ การมีแนวทางปฏิบัติงานที่เนนเกี่ยวกับ การชวยใหชุมชนสามารถชวยเหลือตนเองได
โดยชวยใหประชาชนมีความเห็นรวมเกี่ยวกับกิจกรรมชุมชน และการอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ไมใชแควา “เรากําลังสงเสริมสุขอนามั ย” ซึ่งบอยครั้งที่ผูทําหนาที่สงเสริมสุขอนามัย
มักจะบอกกับชุมชนวาตองทําอะไร หรือใหความรูดวยขอ ความสุขอนามัยที่เปนมาตรฐาน และ
ปฏิบัติตนราวกับวารูดีกวาชุมชน ซึ่งแนวทางการปฏิบัติงานนี้ไมคอยจะมีประสิทธิภาพ สําหรับการ
แยกการใหคําปรึกษาในกลุมผูหญิงและกลุมผูเปราะบางอื่นๆ (อาทิ ผูที่อาศัยกับผูพิการและกลุม
ขามเพศ เปนตน) อาจไมเต็มใจหรือไมสามารถแบงปนขอมูลกับกับประชากรกลุมใหญได ตองมั่นใจ
วามีคุณภาพในการสื่อสารที่ดีดวยลามภาษามือสําหรับสื่อสารกับผูมีความพิการทางการไดยิน

ประเด็นสําคัญสําหรับการวางแผนวิธีการสงเสริมสุขอนามัย
ตองแนใจวาวิธีการในการสงเสริมสุขอนามัยตอบสนองตอวัตถุประสงคตางๆ ที่
เกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขอนามั ย (ขั้นตอนที่ 4) ซึ่งเปาหมายโดยรวมและเนื้ อหา
ต างๆ นั้ นอยู บ นพื้ นฐานของการวิ เ คราะห ค วามเสี่ ย งที่ ไ ด จากการประเมิ น
ตองแนใจวาวิธีการตางๆ ในการสงเสริมสุขอนามัยมีการพิจารณาถึงสิ่งปดกันและ
สิ่งจูงใจที่เหมาะสมกับบริบทนั้น ๆ (ขั้นตอนที่ 3) โดยอยูบนพื้ นฐานของสิ่ งที่
คนพบจากการประเมิน (ขั้นตอนที่ 1) ทั้งนี้เปาหมายก็เพื่อการสงเสริมพฤติกรรม
ดานสุขภาพ
………………………………………………………………………………………………………………
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ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 3

ประเด็นนี้เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับคัดเลือกแนวทางและวิธีการในการสงเสริมสุขอนามัยใหมีความ
เหมาะสมที่สุด เชน ตองมั่นใจวาแนวทางและวิธีการเหลานี้มีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมายมาก
ที่สุดทั้งในบริบทของการใชงานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เปนเชิงโครงสรางรวมถึงวัสดุอุ ป กรณ
ตางๆ อนึ่ง ในการวิเคราะหสิ่งปดกั้นและสิ่งจูงใจในขั้นตอนที่ 3 จําเปนตองมีการใหขอมูลเพื่ อ เปน
แนวทางในการคัดเลือกแนวทางและวิธีการสงเสริมสุขอนามัย และมีการพัฒนาขอความสําหรับการ
สงเสริมสุขอนามัยตลอดจนสนับสนุนเกี่ยวกับเอกสารตางๆ

ขั้นตอนที่ 5

การคัดเลือกแนวทางและวิธีการ

ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนที่ 6

ง. การออกแบบวิธีการ เครื่องมือและอุปกรณตางๆ (Designing hygiene promotion
methods, tools and materials)

ขั้นตอนที่ 1

บทนํา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
ขั้นตอนที่ 5 การวางแผน

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
แนวทางปฏิบตั ิดานน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

ใชวิธีการสงเสริมสุขอนามัยแบบผสมผสานกับเครื่องมือสื่อสารที่มีชนิดแตกตางกัน
ซึ่งสามารถใชเพื่อวัตถุประสงคที่แตกตางกัน (เชน เพิ่มความตระหนักรู แบงปน
ความรู ขอมูลขาวสาร การโนมนาวและการสรางแรงบันดาลใจอื่นๆ และกระตุนให
เกิดการตัดสินใจ เปนตน)
มุงเนนไปยังกลุมเปาหมายตามที่ไดระบุไวในขั้นตอนที่ 2 ดังนี้
- เมื่อมีการออกแบบวิธีการสงเสริมสุขอนามัย เครื่องมือในการสงเสริมสุขอนามัย
รวมถึ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ ต างๆ สํ าหรั บ การส งเสริ มสุ ข อนามั ยให มุ ง เน นไปยั ง
กลุมเปาหมาย โดยเลือกวิธีการและเครื่องมือตางๆ ในการเขาไปมีสวนรวมกับ
ชุมชนใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ
- พิจารณาถึงความเสี่ยงดานสาธารณสุขและเลือกวิธีการในการสงเสริมสุขอนามัย
ใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่แตกตางกัน ตัวอยางเชน ในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป
จะเปนกลุมที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคทองเสียมากกวากลุมอื่น จึงจําเปนตอง
เขาใปมีสวนรวมกับมารดาและผูที่ใหการดูแลเด็ก โดยเนนเกี่ยวกับการลางมือ
อยางเหมาะสมในชวงเวลาที่สําคัญ (เชน หลังเขาหองสุขา และกอนใหอาหาร
เด็ก) นอกจากนี้ยังตองเขาไปมีส วนเกี่ยวข องกับเด็กในการทํ ากิ จกรรมต างๆ
(เชน เกมส หุนกระบอก ตัวตลกและละคร เปนตน) เพื่อสงเสริมใหมีการปฏิบัติ
ตนดวยการลางมือ สําหรับเกมสตางๆ เชน แผนกระดานเกมสบันไดงู ซึ่งเปนที่
รูจักดีในกลุมเด็ก (เชน เดินไปตกตําแหนงงู จะเกี่ยวกับปญหา เชน พื้นที่เปด
สําหรับการขับถาย หรือเดินขึ้นบันได จะเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ดี เชน รูเวลาที่
เหมาะสมสําหรับการลางมือ) ทั้งนี้ ประชาชนจะติดตามหากวากิจกรรมที่ทํ า
เปนสิ่งที่ชอบและเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันมากกวาสิ่งที่ไดยิน
มุงเนนเกี่ยวกับวิธีการในการมีสวนรวม
- ไม ใช วาวิ ธีการทั้ งหมดในการส งเสริ มสุ ขอนามั ย จะต องการใช แค ข อความ
สุขอนามัย “Hygiene messages” การใชเทคนิคในการมีสวนรวม เชน การ
จั ดเรี ยงข อมู ลแบบ 3 ตํ าแหน ง “Three-pile sorting” จะมุ งเน นไปที่ การ
อภิปรายมากกวาแคการสงผานขอความสุขอนามัยอยางงายๆ ซึ่งเปาหมายก็
เพื่อที่จะระบุปญหาและเห็นดวยกับวิธีตางๆ ในการแกปญหาซึ่งตองการการ
รวมมือจากชุมชนและดําเนินการรวมกับชุมชน
………………………………………………………………………………………………………………
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การผสมผสานวิ ธีการสื่ อสารที่หลากหลาย เชน การใชเสียง ภาพ บทความ จะทําใหเรา
แน ใจได วาผู คนต างก็ มี ข อจํ ากั ดในการศึ กษา การมองเห็ น และสํ าหรั บการได ยิ นก็ จะมี
ขอจํากัดในการเขาถึงขอมูลดวยเชนกัน ดวยเหตุนี้ จึงมีระเบียบวิธีการที่หลากหลายสํ าหรับ
การสงเสริมสุขอนามัยโดยสามารถแบงออกไดเปน 6 กลุม ดังนี้
………………………………………………………………………………………………………………
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ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนที่ 6

การเลือกชองทางที่เหมาะสมสําหรับการสื่อสาร ไดแก
- การสื่ อสารผ านช องทางที่นาเชื่ อถือ จากบุ คคลที่เป นคนสําคัญ (ผู ประกอบ
วิชาชีพ/ผูทบี่ ทบาทสําคัญ) หรือชองทางตางๆ ที่ประชาชนเชื่อถือและไมเชื่อถือ
(ขอมูลเหลานี้ถูกรวบรวมไวในขั้นตอนที่ 2 เมื่อมีความเขาใจการสื่อสารที่เปน
กิจวัตรประจําวันของประชาชน) สิ่งนี้อาจเปนเรื่องสําคัญในการใหขอมูลและ
การทํากิจกรรมกับชุมชน
- การเขาถึงผูฟงในขั้นตอนของการวางแผน ตัวอยางเช น ครัวเรือนส วนใหญ
อาจจะมีวิทยุ แตอาจมีสมาชิกบางคนที่ใชไดเทานั้น
- การปรับใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย เชน สําหรับเด็กในโรงเรียนอาจใช บาง
สิ่งที่เหมาะสมสําหรับเด็กนักเรียน อาทิ หุนกระบอกหรือละคร
- ความเหมาะสมกับวัฒนธรรม เชน ในบางพื้นที่การเต นรํ าและการร องเพลง
มักจะไดรับการยอมรับจากประชาชน แตในพื้นที่อื่นอาจจะไมเหมาะสม เปนตน
- ความเพลิดเพลินหรือการมีสวนรวม ซึ่งประชาชนควรจะมีความเพลิดเพลิ นไป
กับกิจกรรมและความรูสึกของการมีสวนรวม สามารถสนทนาใหขอมูล วิธีการ
นี้เองที่เปนการสื่อสารแบบ 2 ทาง ไมใชแคการสงตอขอมูล
เลือกสถานที่ที่มีความเหมาะสม เชน
- โรงเรียน โดยเปนกลุมเยาวชนสําหรับเด็กนักเรียน
- การมีสถานที่ชุมชนเปนศูนยกลางสําหรับการประชุมกลุม
- การมีสถานที่มิดชิดสําหรับการสนทนาเฉพาะกลุม
การปฏิบัติงานรวมกับวิศวกรเพื่อใหแนใจวาวิธีการสงเสริมสุขอนามัยมีความ
เชื่อมโยงกับวัสดุอุปกรณดานสุขอนามัย
- สํ าหรั บวิ ศวกร การทํ างานร วมกั บกลุ มชุ มชน เช น คณะกรรมการด านน้ํ า
สุขาภิบาลฯ เพื่อสรางความเขมแข็งและสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน (เชน การ
บํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ) ความรูสึกเปนเจาของ และความยั่งยืน

ขั้นตอนที่ 1

บทนํา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
ขั้นตอนที่ 5 การวางแผน (Planning)

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
แนวทางปฏิบตั ิดานน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

การสื่อสารมวลชนผานสื่อ
ตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ การ
สงขอความ สื่อสังคม และแผน
พับ เปนตน

กิจกรรมของชุมชน เชน ละคร
หรือละครใบ เพลง การเลาเรื่อง
และภาพยนต เปนตน โดยเนน
กิจกรรมดานสุขอนามัยที่สําคัญ
อาทิ กิจกรรมการลางมือสําหรับ
เด็ก การแสดงหุนกระบอก การ
แสดงหุนตลก การเลนเกมส
เปนตน
กิจกรรมกลุม เชน
โสตทัศนูปกรณ อาทิ แผน
โปสเตอร แผนภาพ F-Diagram
ที่แสดงการแพรระบาดของโรค
ทองรวง การทําแผนที่ชุมชน
การจัดเรียงขอมูล 3 ตําแหนง
การใชแผนภูมิแทงในการ
ลงคะแนนเสียง การใชเกมส
แบบกระดาน ซึ่งทั้งหมดมีความ
เชื่อมโยงกับการสนทนา
การระบุและการดําเนินงาน
ผานชุมชนดวยแนวคิด
“แชมปเปยน” (champions)

ใหนึกถึงวาใครที่จะสามารถใชสื่อ และกลุมใดที่จะเขาถึงสื่อ หากการ
ใชโทรศัพทมือถือเปนเรื่องปกติสําหรับประชาชนสวนใหญ ก็จะเปน
การง ายในการส งขอความไดอยางทั นที เช น ข อมู ลเกี่ ย วกั บโรค
อหิวาต สําหรับ การสื่อสารมวลชนอาจจะชวยไดมากในระยะแรก
ของการตอบสนอง แตก็ยังตองการเนนการปฏิบัติงานรวมกับชุมชน
เปนกระบวนการแบบสองทาง ทั้งนี้รวมถึงการมีปฏิสัมพันธบางอยาง
เชน การเปดโอกาสใหโทรศัพทเขามาสอบถาม “Phone-ins” ดวย
คําถามที่ไดกําหนดไวแลวในโปรแกรมวิทยุ สําหรับตัวอยางที่ดีใน
การใชการสื่อสารมวลชนเพื่อการสงเสริมสุขอนามัยภาวะฉุกเฉินได
กลาวถึงในเวปไซตของ IFRC13
ทีมจากชุมชนที่ไดรับการฝกใหแสดงในกลุมเล็กๆ เชน การแสดง
สั้นๆ ดวยการเลนดนตรีและการรองเพลง สําหรับกิจกรรมอื่นๆ
สามารถดูในเวปไซตของ IFRC14

ฝกอบรมผูปฏิบัติงานสงเสริมสุขอนามัยและนักพัฒนาชุมชนในการ
ปฏิบัติงานรวมกับกลุมประชาชนที่มีความหลากหลายทั้งประเภท
และขนาดของประชากร ทั้งนี้ขึ้นกับกิจกรรมและบริบทของแตละ
พื้นที่ ซึ่งสวนใหญสิ่งเหลานี้นํามาจากชุดเครื่องมือการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการเปลี่ยนแปลงด านสุขอนามั ยและการสุ ขาภิบาล
( Participatory Hygiene and Sanitation Transformation:
PHAST) และชุ ดเครื่ องมื อการสุ ขาภิ บาลแบบเบ็ ดเสร็ จที่ นํ าโดย
ชุมชน (Community-Led Total Sanitation: CLTS) สามารถดูได
จากข อ มู ล ข า งท า ยของชุ ด เครื่ อ งมื อ ฟาสท (PHAST) และชุ ด
เครื่องมือการสุขาภิบาลสําหรับชุมชน แตจะตองมีการปรับใหเขากั บ
ภาวะฉุกเฉิน เชน กระบวนการควรมีความรวดเร็วขึ้น เปนตน
บุคคลหรือครอบครัวใดๆ ที่เปนผูมีอิทธิพลตอชุมชนและมีพฤติกรรม
ดานสุขอนามัยที่ดีจะสามารถนํามาเปนแบบอยางใหกับสมาชิกใน
ชุมชนได ซึ่งบุคคลหรือครอบครัวที่เปนแชมปเปยนนี้จะสามารถใช
เพื่อการสงเสริ มพฤติ กรรมเชิงบวกในกิ จกรรมที่เกี่ยวของกั บ การ
สงเสริมสุขอนามัย

………………………………………………………………………………………………………………
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การสุ ข าภิ บ าลแบบเบ็ ด เสร็ จ ที่ นํ า โดยชุ ม ชน (Community Led Total
Sanitation: CLTS) เปนวิธีการที่ใชกันอย างแพร หลายในกลุมประเทศสมาชิ ก
สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงในการกําจัดอุจจาระในสถานที่เปด (Open
defecation) ดวยการกระตุนใหเกิดความรังเกียจ ‘Disgust’ ในชุมชนชนบทตางๆ
ซึ่งวิธีการนี้เปนนโยบายของรัฐในหลายๆ ประเทศแถบภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา
และรวมถึงสภากาชาดประจําประเทศก็ใชวิธีการนี้ดวยเชนกัน ทั้งนี้ ความมุงหวัง
ริเริ่มของวิธีการนี้ก็คือ ทําใหผูคนเกิดความตกใจอันจะนําไปสูการปฏิบัติที่อาจไม มี
ความเกี่ยวของหรือมีประโยชนภายหลังจากการเกิดสาธารณภัย ในทํานองเดียวกัน
………………………………………………………………………………………………………………
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ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 1

บทนํา

สําหรับวิธีการอื่นที่มีอยูเดิมหรือระเบียบวิธีการที่ใชอยูในปจจุบัน อาจเปนที่รูจักดี และงาย
ตอการปรับใชสําหรับสภากาชาดประจําประเทศและหนวยงานสุขภาพในทองถิ่น ความทา
ทายของการปรับเปลี่ยนระเบียบวิ ธีการใชคื อ อาสาสมัครหรือสภากาชาดประจํ าประเทศ
จะตองมีความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีการที่ใช (ลดความจําเปนในการฝกอบรมอาสาสมัครและ
อาสาสมัครเหลานี้สามารถใชวัสดุอุปกรณที่มีอยูในการสงเสริมสุขอนามัย) และผูคนเหลานี้
สามารถใชวัสดุอุปกรณที่ มี อยูสําหรับทํากิ จกรรมได อย างรวดเร็ว (ปรับใชใหเหมาะสมกั บ
วัฒนธรรมของชุมชน) อยางไรก็ตาม วิธีการเหลานี้ใชกระบวนการยาวนานซึ่งไมเหมาะสมกับ
ภาวะฉุกเฉิ น เมื่อตองการการตอบสนองที่ รวดเร็ วและจํ าเป นต องมี การปรั บใช เครื่ องมื อ
สําหรับระเบียบและวิธีการที่สภากาชาดประจําประเทศใช ไดแก

ขั้นตอนที่ 3

ระเบียบวิธีการที่มีอยูเดิม/ระเบียบวิธีการในปจจุบันที่ใชในสภากาชาดประจําประเทศ

ขั้นตอนที่ 4

การใชทฤษฎีการกระตุน หรือ
แรงผลักดัน

การดําเนินงานรวมกับอาสาสมัคร เชน อาสาสมัครของสภากาชาด
ประจําประเทศ กลุมนักพัฒนาชุมชน กลุมผูนําชุมชนและกลุมผูนํา
ทางศาสนา เปนตน
เปนการออกแบบสภาพแวดลอมในการชี้นําใหพฤติกรรมของผูคน
เปนไปในทิศทางที่พึงประสงค ซึ่งจะชวยใหเกิดกระบวนการตัดสินใจ
เพื่อใหพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตัวอยางเชน 1) การ
เชื่อมตอหองสุขาไปยังสถานที่ลางมือดวยการใชทางเชื่อมตอที่มีสีสัน
สวางสดใส 2) การวาดภาพรอยเทาบนทางเทาเพื่อชี้ทางใหผูคนเดิน
ไปยังสถานที่ลางมือ และ 3) การติดกระจกบริเวณสถานที่ลางมือ
เปนตน

ขั้นตอนที่ 5

การสื่อสารสวนบุคคล เชน การ
เยี่ยมบาน และการสนทนากลุม

ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนที่ 6

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
ขั้นตอนที่ 5 การวางแผน (Planning)

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
แนวทางปฏิบตั ิดานน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

ภาพลักษณในทางลบและแนวคิดตางๆ ควรจะใชดวยความระมัดระวัง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหากมีการปฏิบัติตนที่ดีกอนเกิดสาธารณภัย แตสิ่งปดกั้นหลักๆ มีความไม
พรอมของการบริการในดานตางๆ
การมี ส วนร วมของประชาชนในการเปลี่ ยนแปลงด านสุ ข อนามั ยและการ
สุ ขาภิ บาล (Participatory Hygiene and Sanitation Transformation:
PHAST) มี วัตถุ ประสงค เพื่ อลดการเกิ ดโรคท องร วงและส งเสริ ม การจั ด การ
เกี่ยวกับบริการดานน้ํา และสุขาภิบาลอยางมีประสิทธิภาพในชุมชน ทั้งนี้ หลักการ
ของการดําเนินงานคือ การมีสวนรวมของชุมชนในโครงการตางๆ ที่ชุมชนไดจัดขึ้น
ดวยการเสริมสรางพลังและการมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับบริการตางๆ ที่
ชุมชนมีความตองการใช และความตองการปรับปรุงหรือบํารุงรักษา ซึ่งเครื่องมื อ
ของ PHAST สามารถปรับใชในการประเมิ นและใชเป นกิ จกรรมกลุ มแบบมี ส วน
รวม อนึ่ง แผนปฏิบัติการชุมชนอาจเปนเครื่องมือที่มีประโยชนในการทําให ชุมชน
ทํางานรวมกันเพื่อดําเนินการแกไขสถานการณที่เกิดขึ้น
การแบงปนขอมูลกับชุมชนที่ไดรับผลกระทบ อยาเผยแพร-แตใหสื่อสาร
การเผยแพรขอมูลจํานวนมากดวยขอความนั้นสวนใหญมักจะไมไดผล การใชวิธีการสื่อสาร
แบบ 2 ทางจะทําใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังรวมถึงการทํางานรวมกับชุมชน และ
การเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการอภิปราย เปนตน มีกิจกรรมการมีสวนรวมแบบ
ผสมผสาน (เชน การทําแผนที่) รวมไปถึงการใหขอมู ลที่เป นประโยชนต อการปฏิ บั ติ ตน
เพื่อใหชุมชนที่ไดรับผลกระทบสามารถดําเนินมาตรการบางอยางในการจัดการกับความเสี่ยง
ดานสุขภาพ
บางครั้ งข อความดานสุ ขอนามั ยมั กจะถูกเข าใจว าเปนสื่ อสิ่ งพิมพที่ มี ข อความกราฟ ก (ใน
รู ปแบบของการเขี ยนหรื อรูปภาพ) ซึ่ งที่ จริ งแล วข อความด านสุ ขอนามั ยเปนมากกว าสื่อ
สิ่งพิมพ ทั้งนี้ กิจกรรมการสงเสริมสุขอนามัยทั้งหลายถูกจัดทําขึ้นดวยขอความที่มีลักษณะ
เปนกลาง แมแตเครื่องมือที่ใชสําหรับการมีสวนรวม เชน แผนที่ สวนใหญก็จะถูกนําไปใชเปน
หัวขอหลัก หรือขอความหลัก (กรุณาใชหองสุขา หลีกเลี่ยงการใชสถานที่เปดโลงสําหรับการ
ขับถาย) ซึ่งขอความดานสุขอนามัยโดยทั่วไปไดมาจากการสนทนาเกี่ยวกับความตองการของ
กลุมเปาหมายที่อยูในชุมชน
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ความเปนไปได (Feasible) ขอความและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เราตองการกระตุน
พฤติกรรมของผูประสบสาธารณภัยจะตองมีความเปนไปได ตัวอยางเชน ไมมีประโยชนที่
จะกระตุนใหผูประสบสาธารณภัยฝกการลางมือดวยสบูเมื่อพบว าสถานที่นั้นไมมีสบูไห
สามารถใชได
มี ค วามถู กต องและเที่ ยงตรง (Accurate and consistent) ให ข อมู ลที่ เที่ ยงตรงกั บ
ประชาชน ประสานความรวมมือและประสานงานกับองคกรตางๆ หนวยงานดานสุขภาพใน
พื้นที่ เปนตน เพื่อใหมั่นใจวาไมมีความคลาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดขึ้น

………………………………………………………………………………………………………………
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ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5

งาย (Simple) ใหใชคํางายและเปนคําที่ใชเปนปกติทั่วไปในภาษาทองถิ่น ซึ่งจะทําให
ประชาชนสามารถเขาใจได และจําไววาอะไรที่เราพูดสามารถสรางความแตกตางในวิธีการ
ที่พูดได อยาใหขอมูลกับประชาชนมากเกินไปในการพูดเพียงครั้งเดียว และขอความจะตองมีความ
เหมาะสมกับบริบทและสภาพการณ
การไตรตรอง (Tailored) เพื่อใหมีความสอดคลองทั้งบริบทของวัฒนธรรมและปญหา
สุขอนามัยที่แทจริง เราจะเปนจะตองใชขอความที่ไมเปนการลวงละเมิดหรือดูถูกตอผู
ประสบสาธารณภัย เนื่องจากประเด็นปญหาดานสุขอนามัยอาจจะมีความเฉพาะเจาะจง
มาก ดังนั้น ขอมูลตางๆ ก็จําเปนจะตองมีการไตรตรองใหเหมาะสมกับบริบทของการตอบสนองและ
การพัฒนาควบคูไปกับการพัฒนาสิ่งของเครื่องใชดานสุขอนามัยดวยเชนกัน

ขั้นตอนที่ 6

ขอความสั้นกระชับควรจะเปนดังนี้

ขั้นตอนที่ 8 ขัน้ ตอนที่ 7

เนื่ องจากวั สดุ สิ่ งพิมพ และโสตทั ศนู ปกรณ มั กจะใชเป นสวนหนึ่ งของกิ จกรรมการสงเสริม
สุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน ดวยเหตุนี้จึงมีความสําคัญอยางมากที่จะทําความเขาใจวาจะทํ า
อย างไรให ข อความด านสุ ขอนามั ยมี ความสร างสรรค แบบมื ออาชี พ ในบางสถานการณ
ขอความอาจจะจัดทําขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุขและผูทําหนาที่สงเสริมสุขอนามัยจะมีห อง
เล็กๆ ไวสําหรับแลกเปลี่ยนขอความจากวัสดุสิ่งพิมพ อยางไรก็ตามในสถานการณอื่นๆ เมื่อ
ขอความดานสุขอนามัยไดรับการปรับเปลี่ยนแกไขใหเปนไปตามบริบทของแตละพื้นที่ ดวย
เหตุนี้จึงเปนสิ่งที่จะตองแนะนําใหผูทําหนาที่สงเสริมสุขอนามัยมีการพัฒนาขอความใหสั้น จะ
ชวยใหมีการพัฒนาเกี่ยวกับแนวคิด มีการสรางขอความดานสุขอนามัยและการสรางสรรค
วัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชสําหรับการดําเนินงานสงเสริมสุขอนามัย

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 1

บทนํา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
ขั้นตอนที่ 5 การวางแผน (Planning)

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
แนวทางปฏิบตั ิดานน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

มีการผสมผสานขอมูลและสิ่งจูงใจทางอารมณ (Contain a mix of information
and emotional motivators) การเชื่ อ มโยงไปสู สิ่ ง จู ง ใจทางอารมณ ส ามารถ
นํ า ไปสู ผ ลกระทบที่ ม ากกว า ข อ มู ลที่ อ ยูบ นพื้ น ฐานของข อ ความดา นสุข อนามัยที่
ประชาชนอาจ มีความตระหนักอยูแลว ชุดเครื่องมือการสุขาภิบาลแบบเบ็ดเสร็จสําหรับประชาชน
มีสิ่งจูงใจทางอารมณบางอยางที่อาจสื่อไปในทางนารังเกียจ เพื่อกระตุนใหเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ดังนั้น ขอความดานสุขอนามัยควรจะเนนย้ําถึงประโยชน ความงายตอการปฏิบัติและ
ความเปนสวนตัว
การมี ส ว นร ว ม (Participatory) สมาชิ ก ในชุ ม ชนจะต อ งเข า ไปมี ส ว นร ว มใน
โครงสรางของการจัดทําขอความดานสุขอนามัย เพื่อใหมั่นใจวาขอความเหมาะสม
กับกลุมเปาหมายในชุมชน ประชาชนสามารถใชไดและไดรับการยอมรับ สิ่งนี้จะ
ชวยใหชุมชนมีการติดตามและสนับสนุนขอความตางๆ ดานสุขอนามัยที่ไดจัดทําขึ้น

จ. การนํ าร องและการทดสอบก อนใช วั สดุ อุ ปกรณ ด านสุ ขอนามั ยและวิ ธี การต างๆ
(Pilot and pre-test the materials and methods)
ระเบียบวิธีการหนึ่งที่มักนิยมใชกันสวนใหญคือ การมีความเห็นรวมกัน เชน การเตรียมความ
พรอมดานบุคลากร/อาสาสมัครและวัสดุอุปกรณตางๆ ยกตัวอยางเชน การบันทึกรายการวิ ทยุ
การใชภาพพิมพ การใชอุปกรณประกอบฉากสําหรับละคร การใชอุปกรณสําหรับเลนเกมส และ
การใชแผนภาพในการลงคะแนน
ดวยเหตุนี้จึ งเป นเรื่ องที่ สํ าคั ญมากที่ จะใช วิธีการในการนํ าร องและการทดสอบก อนใช วั สดุ
อุปกรณดานสุขอนามัยในแตละกิจกรรมดวยการทดสอบกับกลุมเปาหมายขนาดเล็กๆ ที่ไดมา
จากการระบุเปาหมายในขั้นตอนที่ 2 เพื่อที่จะทดสอบความเขาใจใหชัดเจนจึงจําเปนตองใช กลุ ม
ทดสอบที่มีขนาดเล็กกอนที่จะมีการใชอยางแพรหลาย สําหรับกลุมที่เปนตัวแทนในการรับฟง
จะรวมไปถึงกลุมชายขอบ สําหรับการทําการทดสอบกอนนําไปใช เชน รายการวิทยุ เพลงและ
กิจกรรมกลุม จากนั้นทําการติดตามผลดวยวิธีการสนทนากลุม และ/หรือการสัมภาษณแบบกึ่ ง
โครงสราง (Semi-structured interviews) กลาวคือ เปนการผสมผสานระหว างการสั มภาษณ
แบบมีโครงสรางและแบบไรโครงสราง เพื่อชวยในการระบุถึงประเด็นตางๆ ดังนี้
ความเขาใจ (ในการมองเห็นและการรับฟ ง) Comprehension (visual and
aural) อาจจะมีความเขาใจผิดหรือความคลาดเคลื่อนอื่นใดที่เกิดขึ้น ควรจะตอง
ไดรับการบอกกลาวและแกไข เชน ขนาดของภาพวาด อาทิ ภาพวาดแมลงวันขนาด
ใหญอาจจะไมสัมพันธกับความเปนจริงหากประชาชนไมเขาใจขนาดที่แทจริง
………………………………………………………………………………………………………………
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คําถาม: มีวิธีการมากมาย วิธีการใดเปนวิธีการทีด่ ีที่สุด
คํ า ตอบ : การเลื อ กวิ ธี ก ารจะตอ งตรงกั บ ประชากรกลุม เป าหมายและตามความ
ตองการ ไมมีวิธีการใดที่ดีที่สุด ตราบที่ วิธีการบางวิธีสามารถใชไดดีกับประชากรใน
บางกลุมและบางบริบทมากกวาใชกับประชากรทั่วไป บางวิธีการอาจไดผลดีมากในเด็กและวิธีการ
อื่นๆ ไดผลดีในกลุมผูใหญ บางวิธีตองการความเฉพาะเจาะจงเพื่อใหสามารถสื่อสารกับกลุมผู พิก าร
เชน วัสดุที่อานงายหรือสามารถเขาใจไดงายสําหรับผูพิการทางปญญาและผูมีพัฒนาการชา สําหรับ
วิธีการในอุดมคติคือ การเลือกวิธีการแบบมีปฏิสัมพันธกับชุมชนและทดสอบวิธีการกอนใชเพื่อดูวา
วิธีการตางๆ จะทําไดอยางไร
คําถาม: คุณจะทําการทดสอบกอนใชไดอยางไร
คําตอบ: คุณควรเลือกกลุมประชากรขนาดเล็กที่เปนผูรับขอมูลตามที่ไดตั้งใจไวตามระเบียบวิธีการ
และการดําเนินงานตามที่ควรจะเปนในชวงเวลาจริง มีการเตรียมคําถามบางคําถามลวงหนาเพื่ อถาม
ผูประสบสาธารณภัยเกี่ยวกับความเขาใจและขอโตแยง ใหถามคําถามราวกับวาอยูในการสนทนากลุม
และมีการจดคําตอบไว อยาลืมที่จะสํารวจกลุมผู มีความแตกตางรวมไวในขั้นตอนของการทดสอบ
กอนใชเนื่องจากคนกลุมนี้อาจจะมีการรับรูที่แตกตางกัน
………………………………………………………………………………………………………………
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ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5

การรวบรวมขอมูลระหวางการทดสอบก อนใชควรจะถู กนํ าไปใชในการปรับกิจกรรมต างๆ
เพื่อใหแนใจวามีความยืดหยุนกับงบประมาณที่ใชในการเตรียมวัสดุอุปกรณเพิ่มเติมเนื่องจาก
การทดสอบกอนใชอาจมี การระบุถึงการเปลี่ยนแปลงที่ จําเป น และสถานการณ รวมไปถึ ง
ความตองการที่อาจเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนที่ 6

การทบทวนประเด็นที่สําคัญ Recall of the key points กิจกรรมที่ทําสามารถ
จดจําไดหรือไม ประชาชนจะตองสามารถจดจําและเรียบเรียงขอมูลใหมหรื อสิ่ งที่
ประชาชนสามารถเขาใจไดจากกิจกรรมที่ทํา
กิจกรรมทีเ่ ปนการกระตุน Action triggers กิจกรรมที่ทํามีแนวโนมที่จะกระตุ น
ใหเกิดการกระทําอยางใดอย างหนึ่งหรื อไม ใหถามกลุมประชาชนว าจะทํ าอะไร
หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรภายหลังจากการทดสอบกอนนําไปใช
เปนเรื่องที่ละเอียดออนหรือเปนเรื่องที่โตแยงกัน presence of sensitive or
controversial elements สนทนากับสมาชิกชุมชนเพื่อใหแนใจวา คําหรือภาพ
ไมเปนที่นารังเกียจหรือทําใหเกิดความเขาใจผิดจนกอใหเกิดการโตแยงกัน

ขั้นตอนที่ 1

บทนํา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
ขั้นตอนที่ 5 การวางแผน (Planning)

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
แนวทางปฏิบตั ิดานน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

คําถาม: ฉันจะตองรอจนกวาจะจบขั้นตอนที่ 1-5 กอนหรือไม ถึงจะเริ่มจัดทําขอความสั้นดาน
สุขอนามัย
คําตอบ: ขอแนะนําวาควรจะทําขอความสั้นดานสุขอนามัยใหครอบคลุมปจจัยสําคัญตางๆ ที่พบอยู
ในขั้นตอนที่ 1-5 เพื่อที่จะพัฒนาขอความสั้นใหดียิ่งขึ้นและมีการจัดทําเอกสารตางๆ สําหรับการ
ปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แม ว า จะมี เ อกสารต า งๆ ที่ เ ตรี ย มไว ล ว งหน า จากกระทรวง
สาธารณสุขแลวก็ตาม ทีมสงเสริมสุขอนามัยก็ควรจะมั่นใจวาเอกสารหรือวัสดุตางๆ ตรงกับมาตรฐาน
ที่ไดระบุไวแลวตามตารางขางบน

………………………………………………………………………………………………………………
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ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 1

บทนํา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
ขั้นตอนที่ 5 การวางแผน (Planning)

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)

ขั้นตอนที่ 6
การดําเนินงาน

………………………………………………………………………………………………………………

อนึ่ง ในการเริ่มตนสําหรับโครงการฝกอบรมแบบระยะยาวจะไมสามารถเปนจริงได ใหเริ่มดวย
การฝกอบรมแบบ 1 วัน โดยครอบคลุมประเด็นสําคัญตางๆ และการเสริมสรางทักษะดวยการ
ฝกอบรมเพิ่มเติม (ตัวอยางเชน การวางแผนสําหรับการฝกอบรม 2 ชั่วโมงหรือการทบทวน 2
ชั่วโมงตอ 1 สัปดาห) สําหรับการซักถามอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานในพื้นที่แบบประจําวันหรือ
ประจําสัปดาหอาจจะเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมและการติดตามผล ซึ่งการทําแบบนี้เราจะ
เรียกวา “การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน” (Learning-on-the-job) ซึ่งบอยครั้งถือเปนวิธีการที่
มีประสิทธิภาพมากและอาสาสามัครมีความพึงพอใจ ทั้งนี้การฝกอบรมมีความเปนวิชาการ
………………………………………………………………………………………………………………
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ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 6

การฝกอบรมทีมสงเสริมสุขอนามัย
ถึงแมวาจะอยูในภาวะฉุกเฉิน และมีแรงกดดันในการตอบสนองอยางรวดเร็ว บุคลากรและ
อาสาสมัครทุ กคนก็ควรจะได ฝ กอบรมขั้นพื้ นฐานเพื่ อปฏิบั ติงานหรื อเพื่ อเป นอาสาสมั คร
สําหรับสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง โดยในที่นี้รวมถึงความรูความเขาใจและวิ ธีการ
ปฏิบัติงานตามหลักการพื้นฐานของสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง อาทิ จรรยาบรรณ
และมาตรฐานดานมนุษยธรรม หากบุคลากรหรือสาสามัครเปนคนใหมที่ไดรับการคัดสรรให
ปฏิ บั ติ งานในภาวะฉุ กเฉิ น บุ คคลเหล านี้ ก็ควรจะได รั บการฝ กรมอย างสั้ นๆ แต มี ความ
เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 7

การดําเนินการตั้งแตขั้นตอนที่ 1-5 เปนวิธีการเพื่อใหแนใจวาไดมีการวางแผน
กิจกรรมสงเสริมสุขอนามัยที่มีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม เนื่องจากเปนการ
ตอบสนองตอภาวะฉุกเฉิน การปฏิบัติงานจําเปนตองเริ่มตนอยางเร็วที่สุดเทาที่
จะเปนไปไดในทันทีภายหลังจากที่ผู มีส วนไดเสียที่สํ าคัญทั้งหมดเห็ นดวยกับแผน สําหรับ
บริ บทส วนใหญ ที่ กลุ มประเทศสมาชิ กสภากาชาดและสภาเสี้ ยววงเดื อนแดงดํ าเนิ นการ
ปฏิบัติการ นั่นคือ แรงกดดันมหาศาลในการปฏิบัติงานระยะเริ่มแรก ซึ่งกิจกรรมเรงดวนบาง
กิจกรรมตองการการดําเนินการในระยะฉุกเฉิน ผูปฏิบัติงานสงเสริมสุขอนามัยอาจจะต อง
ดําเนินการอยางรวดเร็วเพื่อใหครอบคลุมองคประกอบสําคัญที่อยูในขั้นตอนที่ 1-5 และเลือก
หนทางที่ถูกตองสําหรับการปฏิบัติงาน อยางไรก็ตาม สําหรับแผนก็ยังตองการการตรวจสอบ
และการปรับแผนปฏิบัติการใหม การทดสอบกอนใชวัสดุอุปกรณและวิธีการตางๆ อาจนําไปสู
การปรับเปลี่ยนและการปรับใชเพื่อใหแนใจวาใชไดจริงและมีความเหมาะสม

ขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 6: การดําเนินงาน Implementation

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 1

บทนํา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินงาน (Implementation)

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
แนวทางปฏิบตั ิดานน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

และการปฏิบัติที่สรางขึ้นจากองคความรู ทักษะและประสบการณที่มุงนั้นไปที่ความตองการ
อยางแทจริง
บุคลากรและอาสาสมัครทุกคนควรจะรูถึงวัตถุประสงคของการสงเสริมสุขอนามัย ดังนี้
ผูปฏิบัติงานสงเสริมสุขอนามัย (Hygiene promoters) ควรรูเกี่ยวกับแผนและ
การปฏิบัติงานตามโครงการสงเสริ มสุขอนามัยด วยระบบของการติ ดตาม การ
คั ด เลื อกระเบี ย บวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมสํ าหรั บ การส ง เสริ ม สุ ข อนามั ย อย า งมี
ประสิทธิภาพภายใต การมี ส วนร วมของชุ มชน รวมไปถึงกลไกที่เกี่ยวกับ หน าที่
ความรับผิดชอบและขอเสนอแนะ
การสงเสริ มสุ ขอนามั ยสํ าหรับอาสาสมัครในระดับชุมชน “เจาหนาที่ พั ฒนา
ชุ มชนหรื อผู ปฏิ บั ติ งานนอกสถานที่ ” (Hygiene promotion community
level volunteers, “community mobilizers / outreach workers”) ควร
รูวาจะทําอยางไรในการปฏิบัติตามระเบียบวิธีการที่ไดคัดเลือกไว เพื่อใหมั่นใจว า
ชุ ม ชนสามารถใช ป ระโยชน จากน้ํ า และสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกต างๆ ด าน
สุขาภิบาลไดอยางดีที่สุด ซึ่งการกระทําดังกลาวเปนการปองกันโรคทองรวงและ
โรคอื่นๆ ที่มีความสัมพันธกับน้ําและสุขาภิบาล
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับบริบทตางๆ เชน ผูปฏิบัติงานสงเสริมสุขอนามัยที่ทําหนาที่เปนผูประสานงาน
อาจจะเริ่ มต นด วยการฝ กอบรม หรื อการทบทวนการฝ กอบรมกั บ ผู ปฏิ บั ติ งานส ง เสริ ม
สุขอนามัยอื่นๆ อนึ่ง ในการฝกอบรมอาจจะลดระดับลงไปยังนักพัฒนาชุมชน และกลุมตางๆ
ในชุมชน เชน คณะกรรมการดานน้ํา สุขาภิบาลฯ
คูมือสําหรับผูฝกอบรม (สามารถดูไดจากชุดแนวทางปฏิบัติงานสงเสริมสุขอนามัยในภาวะ
ฉุกเฉินของสหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ) โดยไดแบงเปน 2
สวน ดังนี้

o สวนที่ 1 ภาพรวมการปฏิบัติงานสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉินตามแนวทาง
ใหมในคูมือเลมนี้
o สวนที่ 2 ทําอยางไรจึงจะฝกอบรมอาสาสมัครและบุคลากรใหม ในการสงเสริ ม
สุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน
………………………………………………………………………………………………………………
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ควรมีระบบเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบ โดยจัดทําขึ้นภายหลังจากการพูดคุยกับชุ มชนที่
ได รั บผลกระทบและสภากาชาดประจํ าประเทศ จึ งจะมี ความเหมาะสมกั บบริ บทในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ควรใชกระดานประกาศพรอมคําอธิบายวาทีมน้ํา สุขาภิบาลฯ ของประเทศ
สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงกําลังทําอะไร บุคลากรเปนใคร โครงการเปนโครงการ
อะไร และมีกิจกรรมอะไร เปนตน นอกจากนี้ยังรวมถึงสถานที่ใดที่ชุมชนสามารถเดินทางไป
รับขอมูลเพิ่มเติมและวิธีที่ชุมชนสามารถใหข อเสนอแนะไดโดยไมต องระบุชื่อ เชน การใช
โทรศัพทหรือชื่อของบุคคลที่เปนแกนนํา และการใชกลองขอความก็ไดเชนกัน ถาหากวามี
ความเหมาะสม (ถาประชาชนสามารถเขียนได จัดใหมีกระดาษและปากกา เปนตน) สําหรับผู
ประสานงานด านการส งเสริ มสุ ข อนามั ยควรจะจั ดตั้ งระบบสํ าหรั บการจั ด การเกี่ ย วกั บ
ขอเสนอแนะเพื่อใหมีการดําเนินการใดๆ และขอมูลถูกสงกลับไปยังชุมชนที่ไดรับผลกระทบ
การสงเสริมสุขอนามัยรวมกับชุมชน
การเลือกวิธีการดังกลาวมีการกลาวถึงขางตนแลวในการวางแผนขั้นตอนที่ 5 และควรระบุไว
ในแผนการสงเสริมสุขอนามัย อยาลืมตรวจสอบใหแนใจวาวิธีการเหลานั้นเหมาะสมกับความ
ตองการ (ขั้นตอนที่ 1) มีการระบุกลุมเปาหมายในขั้นตอนที่ 2 และบริบททางวัฒนธรรม ซึ่ง
………………………………………………………………………………………………………………
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ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 1

บทนํา

ที ม ส ง เสริ ม สุ ข อนามั ย ควรจะสามารถจดจํ า ได ง ายและชั ด เจน เช น สวมเสื้ อคอโปโล
สวมหมวกหรือผากันเปอนและควรมีปายชื่อเพื่อชวยในเรื่องหนาที่ความรับผิดชอบ

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 4

การจัดการทีมสงเสริมสุขอนามัย
เชนเดียวกับทุกทีม เปนสิ่งสําคัญที่บุคลากรและอาสาสมัครทั้งหมดจะไดรับการจัดการที่ ดี
เปนตนวา บุคลากรและอาสาสมัครมีความชัดเจนในบทบาทหนาที่และสามารถปฏิบัติงานได
ตามการบรรยายลักษณะงาน ซึ่งจะทําใหไมทํางานมากเกินไปเนือ่ งจากมักจะพบวามีแนวโน ม
ที่บุคลากรและอาสาสมัครจะเปนผูไดรับผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินเสียเอง สําหรับประเทศ
สมาชิกสภากาชาดตางๆ มีนโยบายในการจัดการกับอาสาสมัคร มีกฎระเบียบที่สําคัญสําหรับ
การเขาไปมีส วนร วมของอาสาสามั คร ทั้งนี้ขอใหทราบว านโยบายอาจมี กําหนดให มี กฎที่
เฉพาะเจาะจงสําหรับภาวะฉุกเฉิน

ขั้นตอนที่ 6

กลุมผูปฏิบัติงานดานน้ํา สุขาภิบาลฯ มีชุดอุปกรณสําหรับการฝกอบรม (หองสมุดสําหรั บ
อุปกรณโสตทัศนศึกษา) ที่สามารถดัดแปลงไดตามตองการสําหรับการฝกอบรมในทีมสงเสริ ม
สุขอนามัย ซึ่งอุปกรณเหลานี้สามารถดูไดจากเวปไซตของ WASH Cluster website15

ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 7

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินงาน (Implementation)

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
แนวทางปฏิบตั ิดานน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

ผูปฏิบัติงานสงเสริมสุขอนามัยควรตอบสนองกับวัตถุประสงคในขั้นตอนที่ 4 และสะทอนให
เห็นการวิเคราะหสิ่งปดกั้นและสิ่งจูงใจจากขั้นตอนที่ 3
การใชวิธีการแบบผสมผสานที่ใหความสําคัญกับการมีปฏิสัมพันธมากที่สุดเทาที่จะทําไดด วย
การมี ส วนร วมของชุ ม ชน การย้ํ าให ชุ ม ชนที่ ไ ด รั บ ผลกระทบไม ใ ห ลื ม ที่ จะป องกั นน้ํ า
สุขาภิบาลและสุขอนามัยที่สัมพันธกับโรค
การประสานความร วมมื อกั บวิ ศ วกร เนื่ องจากคนกลุ มนี้ เป นส วนหนึ่ งของกิ จกรรมการ
สงเสริมสุขอนามัยในชุมชน
การใชกลองสงเสริมสุขอนามัย
กลองสงเสริมสุขอนามัยมีลักษณะเปนกลอง (หรือชุดที่ประกอบดวยกลองหลายใบ) ดวยการ
เลื อกรายการที่ เป นประโยชน สํ าหรั บผู ปฏิ บั ติ บั ติ งานส งเสริ มสุ ข อนามั ยในการส ง เสริ ม
สุ ขอนามั ยอย างรวดเร็ วทั นท วงที ภายหลั งเกิ ดสาธารณภั ย กล องส งเสริ มสุ ขอนามั ยของ
สหพั นธ สภากาชาดและสภาเสี้ ย ววงเดื อนแดงระหว างประเทศ มี รายการที่ สามารถใช
ประโยชนได ซึ่งบางรายการอาจจะไมสามาถใชไดงายในทันทีทั้งนี้รวมถึงอุปกรณสํานักงาน
เชน กระดาษสี กรรไกร สี เครื่องเคลือบบัตร กลอง โทรโขงขยายเสียง ชุดรูปภาพ (จํานวน 3
ชุด โดยมีการดัดแปลงใหแตกตางกันในแตละภูมิภาค) และชุดเย็บผาสําหรับทําหุนกระบอก
ซึ่งรายการตางๆ ทั้งหมดนี้ไดระบุไวในเวปไซตของ IFRC16 ทั้งนี้สภากาชาดประจําประเทศใน
หลายแหง และหนวยตอบสนองภาวะฉุกเฉินดานการสุขาภิบาลสําหรับประชาชนจํานวนมาก
(Mass Sanitation Module Emergency Response Units) ก็ ยั งมี การจั ดทํ ากล องส งเสริม
สุขอนามัยที่ขึ้นกับบริบทเฉพาะของแตละหนวยงานอีกดวย
การเลือกชวงเวลาและการจัดตั้งที่เหมาะสม
สําหรับการจัดตั้งจะขึ้นอยูกับประชากรกลุมเปาหมายและระเบียบวิธีการดําเนินการ เมื่อเลือก
ที่จะจัดตั้งควรจะพิจารณาถึงหนทางในการดําเนินการที่เหมาะสมที่สุด ระยะเวลาและการ
เข าถึ งพื้ นที่ ที่ มี กลุ มประชากรที่ มี ความแตกต างกั นหรือสมาชิ กชุ มชนที่ แตกต างกั น อาทิ
สถานที่ใดที่ประชากรเหลานี้จะสามารถเขามามีสวนรวมในกิจกรรมและการรวมอภิปราย หรือ
การรวมงานกับบุคลากรครูในการทํากิจกรรมบางอยางสําหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน และ
กลุมเยาวชน ทั้งนี้ขึ้นกับบริบทของแตละแหง ซึ่งบางแหงอาจเหมาะสําหรับการใหความรูใ น
ชุ มชนหรื อกิ จกรรมตางๆ ที่ ชุ มชนรวมตั วกั น เช น จุ ดจ ายน้ํ า ซึ่ งจะรวมไปถึงการส งเสริม
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สนับสนุนเกี่ยวกับการจัดวาง การออกแบบ การปฏิบัติการและการบํารุงรักษาสิ่งอํานวย
ความสะดวกดานน้ํา สุขาภิบาลฯ โดยเฉพาะวัสดุอุปกรณตางๆ
ผูปฏิบัติงานสงเสริมสุขอนามัยควรจะจับมือทํางานรวมกับวิศวกรของสภากาชาดและสภา
เสี้ ยววงเดือนแดง และบุ คลากรของภาครั ฐในระดับท องถิ่ นที่เกี่ ยวของกั บการก อสร างสิ่ง
อํ านวยความสะดวกต างๆ ด านน้ํ า สุ ขาภิ บาลฯ เพื่ อให มั่ นใจว าได มี การตอบสนองอย าง
เหมาะสมตามความตองการของผูป ระสบสาธารณภัยและผูไดรับผลกระทบสามารถใชการได
อยางดีที่สุด สําหรับกิจกรรมการกอสรางและกิจกรรมสนับสนุนดานอื่นๆ ตองมีความเชื่อมโยง
กับเรื่องตางๆ เชน การกอสรางหองสุขาที่เปนไปตามหลักวิชาการแตในมุมมองของประชาชน
หองสุขาไมมีความเหมาะสมสําหรับการใชงาน บางครั้งในพื้นทีท่ ี่ไมมีความปลอดภัยหรื อไม มี
หองสุขาที่แบงตามประเภทของหองน้ําที่ประชาชนคุนเคยหรือการไมสามารถเขาถึงหองสุขา
………………………………………………………………………………………………………………
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ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 4

การปฏิบัติงานรวมกับวิศวกรและผูปฏิบัติงานอื่นๆ
ผูปฏิบัติงานสงเสริมสุขอนามัยเปนสวนหนึ่ งของที มน้ํ า สุขาภิบาลฯ และภายในทีมควรจะ
ปฏิบัติงานรวมกันไมใชทํางานคูขนานกัน ทั้งนี้ทีมผูปฏิบัติงานควรจะมีการประชุมและการ
จัดทํารายงานรวมกันเปนประจํา

ขั้นตอนที่ 6

การทําสัญญาและการจัดตารางเวลาสําหรับการสื่อสารมวลชน
การสื่อสารมวลชนสามารถใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึงโครงการในชวง 2-3 วันแรก
ภายหลังเกิดสาธารณภัย ความถี่ในการให ขอมู ลของการสื่ อสารมวลชนจะขึ้ นอยู กับความ
จําเปน (ตัวอยางเชน หากการเขาถึงชุมชนไมใชเรื่องงาย) และขึ้นอยูกับงบประมาณที่ใช การ
ทําสัญญากับสถานีโทรทัศนและวิทยุจะสามารถกระทําไดดวยความชวยเหลือจากสภากาชาด
ประจําประเทศ ทั้งนี้ โปรดทราบไววาบุคคลที่หูหนวกอาจไมสามารถรับทราบขอมูลไดมากขึ้น
สําหรับชองทางจากสถานีโทรทัศนและวิทยุ (เวนแตจะมีการใชภาษามือกํากับ) จึงเปนเรื่องที่
สําคัญมากในการประสานงานกับผูที่ดําเนินงานดานน้ํา สุขาภิบาลฯ อื่นๆ เพื่อใหมั่นใจวามี
ขอความตางๆ มีความสอดคลองกัน อยางไรก็ตาม จะเปนการดีกวาที่จะมีสถานีโทรทัศนและ
วิทยุที่แยกออกจากหนวยงานอื่น เพื่อหลีกเลี่ยงขอความอื่นที่จะถูกนํามาใชรวมกับกลุมองคกร
สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง

ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 7

สุขอนามัยบางเรื่องรวมกับการแจกจายชุดสุขอนามัย โดยใหคํานึงถึงความตองการอื่นๆ ของ
ประชากรกลุมเปาหมายในชวงระยะเวลานั้น และเมือ่ ประชาชนมีความพรอมที่จะรับฟงและให
ความรวมมือ

ขั้นตอนที่ 1

บทนํา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินงาน (Implementation)

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
แนวทางปฏิบตั ิดานน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

ของผูที่มีปญหาดานการเคลื่อนไหว ผูปฏิบัติงานสงเสริมสุขอนามัยเปนผูรับผิดชอบในการแปล
ความปรารถนา ความชอบและแรงบันดาลใจของผูมีปญหาเหลานั้นใหมีความสัมพันธกับการ
ออกแบบและการจั ด วางสิ่ ง อํ านวยความสะดวกด านน้ํ า สุ ข าภิ บ าลฯ สํ าหรั บ วิ ศ วกร
ผูปฏิบัติงานออกแบบและกอสราง สําหรับทีมสงเสริมสุขอนามัยควรมีการดําเนินการใหเกิด
การอภิปรายกับภาคสวนตางๆ ในชุมชน เชน ผูชาย ผูหญิง เด็กและบุคคลที่อาศัยอยูกับผู
พิการเพื่อใหมั่นใจวามุมมองของประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับการออกแบบและการจัดวางสิ่ง
อํานวยความสะดวกดานน้ํา สุขาภิบาลฯ ถูกรับฟง ตัวอยางเชน สถานที่สําหรับใชอํานวยความ
สะดวกในการซักลางเสื้อผาที่มรี ะดับความสูงที่ถูกตองหรือไม หรือเด็กๆ สามารถเอื้อมมือถึง
แทนกอกน้ําไดหรือไม หรือมีขอกําหนดดานสุขาภิบาลสําหรับเด็กหรือไม เปนตน
ภาคสวนทัง้ หมดของชุมชนควรมีสวนรวมในการทดสอบหรือทดลองใชสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ เพื่อจะดูวาสิ่งอํานวยความสะดวกเหลานั้นมีความเหมาะสมสําหรับการใชงานและการ
ทํางานรวมกับวิศวกรและใหขอเสนอแนะหากมีความตองการในการเปลี่ยนแปลง
ควรมีการจัดทําแผนขึ้นสําหรับการปฏิบัติการและการบํารุงรักษา โดยขึ้นอยูกับบริบทของ
พื้นที่ นอกจากนี้ทีมสงเสริมสุขอนามัยยั งสามารถชวยในการกอตั้งคณะกรรมการด านน้ํ า
สุขาภิบาลฯ ซึ่งทําหนาที่ในการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวกต างๆ
เชน ปมน้ํา แทนกอกน้ํา เปนตน
ทีมสงเสริมสุขอนามัยทํางานรวมกับวิศวกรเพื่อใหมั่นใจในเรื่องตางๆ ดังนี้
- การยอมรับ (Acceptability) เปนสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีความสอดคล องกั บ
ความชอบและบรรทัดฐานของทองถิ่น เชน ชนิดของหองสุขา หรือการชําระลางทํา
ความสะอาด
- การเขาถึง (Accessibility) สามารถเขาถึงไดทุกกลุมคนในชุมชน เชน ความพิการ
บางอยางอาจมีความตองการปรับเปลี่ยนหองสุขา หรือขอตกลงที่ตองการทําขึ้ น
สําหรับการสุขาภิบาลสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก
- ความปลอดภัย (Security) ความเสี่ยงของความรุนแรงทางเพศสามารถเพิ่มขึ้นอยาง
มี นัยสํ าคั ญภายหลั งจากเกิ ด สาธารณภั ย การสนทนาร วมกั บ ชุ ม ชน หรื อการ
สอบถามในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือการตรวจสอบวาใกลๆ หองสุขามีแสง
สวางเพียงพอหรือไม หรือหองสุขามีประตูที่สามารถล็อคได เปนตน
………………………………………………………………………………………………………………
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การเขาถึงรายการดานสุขอนามัยอยางเหมาะสม: การแจกจายสิ่งของบรรเทาทุกข
สําหรับการแจกจายสิ่งของบรรเทาทุกขในกลุมประเทศสมาชิกสภากาชาดและสภาเสี้ยววง
เดือนแดงเปนการปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติของทีมบรรเทาทุกขในภาวะฉุกเฉิน ผูปฏิบัติงาน
สงเสริมสุขอนามัยไมไดแจกจายสิ่งของจํานวนมากที่สัมพันธกับรายการดานสุขอนามัย (เชน
ชุดสุขอนามัย สบู ถังน้ํา เปนตน) แตอาจมีสวนรวมในการแจกจายสิ่งของขนาดเล็กซึ่งเปนสวน
หนึ่งของการฝก การสาธิตหรือการสงเสริมกิจกรรมตางๆ หากวามีการระบุถึงชองวางที่สํ าคัญ
ในแงของการเขาถึงสิ่งของที่จําเปนตางๆ (สบู ถังน้ํา วัสดุที่เกี่ยวของกับอนามัยประจําเดือน)
สิ่งเหลานี้ตองการการรายงานเพื่ อให ทีมปฏิ บัติการบรรเทาทุกขภายในสภากาชาดประจํ า
ประเทศหรือสหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศรับทราบ สําหรับ
ผูปฏิบัติงานสงเสริมสุขอนามัยแลว อยางไรก็ตามยังเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการสราง
ความมั่นใจวาสมาชิกทุกคนในชุมชน (ชาย หญิง และเด็ก รวมถึงผูที่อาศัยอยูกับผูพิการ) จะ
ไดรับรายการสิ่งของดานสุขอนามัยที่มีความเหมาะสมกับความตองการ และควรมีบทบาทใน
การชวยเปนตัวกลางเชื่อมโยงที่สําคัญระหวางการรับฟงชุมชนและการสื่อสารกับทีมบรรเทา
ทุกข นอกจากนี้ ควรจะชวยเหลือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางทีมบรรเทาทุกขกับ
ชุมชน เชน การขอขอเสนอแนะจากชุมชนภายหลังจากการแจกจายชุดสุขอนามัย เปนตน
ผูปฏิบัติงานสงเสริมสุขอนามัยควรมีสวนรวมในการใหขอมูลรายการสิ่งของดานสุขอนามัยที่
จําเปนเพื่อใหมั่นใจวาในทุกชุมชนมีความตระหนักถึงสิทธิของตนเอง รวมถึงการไดรับขอมูล
………………………………………………………………………………………………………………
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ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 4

การเขาถึงน้ําดื่มที่ปลอดภัย
ผูปฏิบัติงานสงเสริมสุขอนามัยอาจจะตองทํางานดวยการประสานความรวมมือกับกลุมวิ ศวกร
เพื่ อให มั่ นใจว าประชาชนมี การเข าถึ งน้ํ าอย างปลอดภั ย ทั้ งนี้ ขึ้ นกั บบริ บทของท องถิ่ นหาก
จําเปน ทีมสงเสริมสุขอนามัยจะมีการสงเสริมสนับสนุนใหมีการบําบัดน้ําในครัวเรือนที่อยูระดับ
ครัวเรือนและระดับชุมชน สนับสนุนใหวิศวกรของสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงมีการจัด
อบรมใหกับชุมชนในเรื่องผลิตภัณฑในการบําบัดน้ํ า และทําการติดตามความกาวหน าเพื่ อให
มั่ นใจว าชุ มชนสามารถใช ผลิ ตภั ณฑ ในการบํ าบั ดน้ํ าได อย างถู กวิ ธีและน้ํ ามี ความปลอดภั ย
สําหรับการบริโภค หรือในระดับครัวเรือนมีการเก็บน้ําอยางปลอดภัยในภาชนะที่สะอาด

ขั้นตอนที่ 6

ความครอบคลุ ม (Inclusion) หนวยงานและโครงสร างที่เข มแข็งต างๆ ที่มีอยู เดิ ม
อาจจะกลายเป นหน วยงานและโครงสร างที่ มี ความเด นชั ดมากขึ้ นภายหลั งเกิ ด
สาธารณภัย ซึ่งรวมถึงหนวยงานเหลานี้เปนกลุมชาติพันธุทเี่ ปนกลุมชายขอบหรือไม

ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 7

-

บทนํา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินงาน (Implementation)

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
แนวทางปฏิบตั ิดานน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

และขอความดานสุขอนามัยเกี่ยวกับรายการสิ่งของดานสุขอนามัยที่มีความเหมาะสม สําหรับ
ระบบรานขายของชําที่ขายรายการสิ่งของดานสุขอนามัย (สถานทีท่ ี่ประชาชนสามารถเลือกซื้อ
และสะสมสิ่งของรายการตางๆ ไดตามที่ตองการ) อาจมีความเหมาะสมมากกวาการแจกจาย
ชุดสุขอนามัย
การประสานงานและการสื่อสารกับผูที่มีบทบาทสําคัญ
ข อควรพิ จารณาอื่ นๆ ที่ ควรจะนํ ามาพิ จารณาเมื่ อได มี การดํ าเนิ นการตามแผนส ง เสริ ม
สุขอนามัยเพื่อใหมั่นใจไดวามีการประสานงานที่ดีกับผูมีบทบาทสําคัญเหลานี้ คือ
กลุมยอยที่ปฏิบัติงานสงเสริมสุขอนามัยภายใตหน วยน้ํ า สุขาภิบาลฯ อาจมีการ
เชื่อมโยงไปยังพันธมิตรอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานรวมกันในแตละสวน และอาจมีการจัดทํา
ขอเสนอแนะเชิงวิชาการซึ่งอาจจําเปนตอการพิจารณาดวยเชนกัน
หนวยงานอื่นที่ปฏิบัติงานดานการตอบสนองดวยกิจกรรมการสงเสริมสุขอนามัย
อาจจะมีการแบงปนแหลงทรัพยากรและแนวคิดในการปฏิบัติงานรวมกัน ทั้งนี้การ
ประสานงานกับบุคคลเหลานี้เปนเรื่องที่จําเปนมากเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบั ติ งาน
ซ้ําซอน ซึ่งสามารถดําเนินการไดโดยการประสานงาน การแบงปนขอมูลและการ
เรี ยนรู ร วมกั น สํ าหรั บชุ มชนที่ ได รั บผลกระทบอาจจะมี ทรั พยากรที่ เหมาะสม
สําหรับการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ และสําหรับสภากาชาดประจําประเทศอาจมี
ทรั พยากรที่ เหมาะสม เช น มี กล องส งเสริ มสุ ขอนามั ย มี วัสดุ อุปกรณ หรื อมี ชุด
เครื่องมือตางๆ หรือไม รวมไปถึงองคกรของผูพิการสามารถจัดหาผูเชี่ยวชาญทาง
วิชาการในการสงเสริมสุขอนามัยอยางครอบคลุมและสามารถเขาถึงได นอกจากนี้
หนวยงานภาครัฐอาจมีมาตรฐานของตนเอง (เชน นโยบายของประเทศอาจมีการ
ระบุวิธีการใชงานเฉพาะดาน)

คําถาม: ทําไมจึงเปนเรื่องสําคัญสําหรับการแจกจายสบูในระหวางการตอบสนอง
ตอภาวะฉุกเฉิน
คําตอบ: สบูเปนสิ่งสําคัญเนื่องจากจะชวยกําจัดเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียที่ติดอยูกั บ
น้ํามันหรือเนื้อเยื่อตามผิวหนัง ซึ่งไมสามารถกําจัดออกไดดวยน้ํา เปลาเพียงอยางเดียว สามารถดู
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสบูและสุขอนามัยของมือไดที่เวปไซตของ WHO17
………………………………………………………………………………………………………………
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ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 6

คําถาม: การผนวกรวมเรื่องการจัดการอนามัยประจําเดือนมีความสําคัญหรือไม และบทบาท
หนาที่ของผูปฏิบตั ิงานสงเสริมสุขอนามัยเกี่ยวกับเรื่องนีค้ ืออะไรบาง?
คําตอบ: การผนวกเรื่องการจัดการอนามัยประจําเดือนมีความสําคัญมากสําหรับกิจกรรมการสงเสริม
สุขอนามัยและการสงขอความดานสุขอนามัย สําหรับบทบาทของผูปฏิบัติงานสงเสริมสุขอนามัยคื อ
การรวมอภิปรายกับกลุมผูหญิงที่อาศัยอยูในชุมชน เพื่อคนหาวิธีการปฏิบัติที่เคยทําเปนประจํา สิ่งใด
เปนความชอบและแหลงทรัพยากรในปจจุบันสําหรับอนามัยประจําเดือน รวมถึงการใชขอมูลเพื่อให
มีพลังในการตอรองสําหรับการออกแบบชุดครอบครัว (หรือที่เรียกวาชุดศักดิ์ศรี ชุดประจําเดือน ชุด
สําหรับผูหญิง เปนตน) ดวยการใหขอเสนอแนะไปยังทีมบรรเทาทุกข ทั้งนี้ขอมูลจํานวนมากเกี่ยวกับ
การจัดการอนามัยประจําเดือนสามารถดูไดที่เวปไซตของ IFRC18
คําถาม: ผูป ฏิบัติงานสงเสริมสุขอนามัยจะดําเนินการอยางไรหากมีการโอนเงิ นสดแทนการ
แจกจายชุดสุขอนามัย
คําตอบ: หลักการหรือโครงการสําหรับการโอนเงินสดจะตองไดรับการยอมรับมากขึ้น และเงินสดที่
ใชในภาวะฉุกเฉิน (บัตรกํานัล คูปอง หรือบัตรคิว) จะตองสามารถใชในการแจกจายทดแทนรายการ
สิ่งของดานสุขอนามัย ทั้งนี้ภาระงานของผูปฏิบัติงานสงเสริม สุขอนามัย ก็ยังคงมีความสํา คั ญ อยู
เช น เดิ ม จึ ง จํ า เป น ที่ จ ะตอ งปรึ ก ษารว มกั บ ชุ มชนเพื่ อ ทํา ความเข าใจเกี่ ยวกั บ ความตอ งการของ
ประชาชนในชุมชนและสิ่งที่ป ระชาชนชอบมากกวา และถาหากวาระบบเงิน สด หรือบัตรกํ า นั ล
สามารถใชการไดสําหรับประชาชน ก็ตองดูใหแนใจอีกครั้งวาประชาชนมีความเขาใจในกระบวนการ
และมี ก ารติดตามวาประชาชนตัดสิ นใจอยา งไร (เช น ซื้ อ รายการสิ่ งของดา นสุข อนามัย สํา หรับ
ครอบครัว) เพื่อที่จะลดการสัมผัสกับความเสี่ยงดานสุขภาพของประชาชนในชวงระยะเวลาที่เกิด
สาธารณภัยและติดตามวาประชาชนใชรายการสิ่งของดานสุขอนามัยไดอยางถูกตอง

ขั้นตอนที่ 1

บทนํา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินงาน (Implementation)

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)

ขั้นตอนที่ 7
การติดตามและการ
ประเมินผล
(Monitoring and
Evaluation )

………………………………………………………………………………………………………………

ตัวชี้วัดในการจัดทําโครงการแบบตารางเหตุผลสัมพันธก็ควรจะถูกนํามาใชดวย เพื่อใหแนใจ
ว ามี การเชื่ อมโยงกั บตั วชี้ วัดด านน้ํ า สุ ขาภิ บาลฯ (WASH Indicators)19 ทั้ งนี้ ที มส งเสริ ม
สุขอนามัยเองก็จะตองมีการติดตามความกาวหนาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการสงเสริม
สุขอนามัยดวย ซึ่งที่กลาวมานี้ก็เพื่อใหมีการระบุถงึ แนวโนมในเรื่องตางๆ เชน การใชหองสุขา
และความตองการในการปรับกิจกรรมและวิธีการใหมๆ สําหรับคําถามสําคัญที่จะถามถึงก็คื อ
ทุกภาคสวนในชุมชน (ชาย หญิง เด็ก และผูที่อาศัยอยูกับผูพิการ เปนตน) มีความพึงพอใจใน
สิ่งอํานวยความสะดวกดานน้ํา สุขาภิบาลฯและสามารถใชงานได
วิธีการในการติดตามผล มีดังนี้
การเดินสํารวจ การสังเกตการณ การพูดคุยกับชุมชนที่ไดรับผลกระทบ (Transect
walks, observations, talking with the affected community)
การสนทนาแบบเนนกลุมเปาหมาย (Focus group discussions)
………………………………………………………………………………………………………………
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ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนที่ 5

สิ่งที่ควรจะพิจารณารวมในการติดตามกับผูที่ไดรับผลกระทบไมใชแคการเขาไปเก็บรวบรวม
ขอมูลเพียงอยางเดียวแตยังรวมถึงผูไดรับผลกระทบควรจะมีสวนเกี่ยวของในการวิเคราะห
ดวยเชนกัน เพื่อใหมั่นใจวาโครงการที่จัดทําขึ้นมีความเหมาะสมกับความตองการของผู ไดรับ
ผลกระทบ ซึ่งผูไดรับผลกระทบเองจะรูดีที่สุดวาเกิดอะไรขึ้นบาง และทําไมจึงเกิดปญหาขึ้น
ทั้งนี้รวมถึงกลุมประชาชนในภาคสวนตางๆ ของชุมชนดวย ซึ่งสิ่งเหลานี้จะชวยใหเกิดพลัง
อํานาจในการควบคุมและความรูสึกเปนเจาของโครงการ อนึ่ง ความแตกตางของประชาชนใน
ชุมชนก็จะทําใหมีความตองการที่แตกตางกันและบางครั้งการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ ก็มีความแตกตางกันดวย ดังนั้นจึงปนเรื่องสําคัญในการที่จะใหประชาชนทุกกลุมไดเขา
มามี ส วนร วมในการติ ดตามผล เช น เพศชาย เพศหญิ ง เด็ ก และกลุ มเปราะบาง เป นตน
ตัวอยางเชน องคกรของผูพิการจะมีความเขาใจในความตองการของผูพิการไดดีที่สุด

ขั้นตอนที่ 7

การติ ด ตามเป นสิ่ ง สํ าคั ญ ในการแสดงให เ ห็ น ถึ ง ความคื บ หน าของการ
ดําเนินงาน ไมวาจะบรรลุวัตถุประสงคหรือไมและรวมถึงการรับฟงขอคิ ดเห็น
ตางๆ สําหรับทีมที่ปฏิบัติงานทั้งหมด (รวมถึงวิศวกร) ที่ควรจะไดมีสวนรวม
และมีความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการในการติดตาม ซึ่งประเด็นนีก้ ค็ วรจะเปนสวนหนึ่งของ
โครงการฝกอบรมสําหรับอาสาสมัครที่มาจากชุมชนดวยเชนกัน

ขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 7: การติดตามและการประเมินผล Monitoring and Evaluation

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 1

บทนํา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
ขั้นตอนที่ 7 การติดตามและการประเมินผล Monitoring and Evaluation

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
แนวทางปฏิบตั ิดานน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

การสังเกตการณดวยการใชกระดานนับคะแนนแบบพื้นฐาน (Observations with
basic tally sheets)
การใชแผนภาพในการลงคะแนน (Pocket chart voting)
การทําแผนที่ (Mapping)
การประชุมรวมกับชุมชน (Community meetings)
การประชุมในทีมผูปฏิบัติงาน (Team meetings)
ในการรายงานและการติดตามขอมูลใหทันเหตุการณอยางสม่ําเสมอควรจะมีการรวบรวมและ
แบงปนขอมูลนั้น อนึ่ง ขอมูลควรจะผานการอภิปรายและการวิเคราะหมาเปนที่เรียบรอยแลว
ยกตัวอยางเชน การพิจารณาขอมูลตางๆ ที่ไมวาจะบรรลุวัตถุประสงคหรือไม แตก็ยังเปน
วัตถุประสงคที่ถูกตองที่มีความสัมพันธกับความตองการ สําหรับระยะเวลาและความถี่ของการ
ติดตามผลจะขึ้นอยูกับบริบทตางๆ เชน ขนาดของภาวะฉุกเฉิน
ในการติดตามผลไมควรจะเนนไปที่ตัวชี้วัดที่เปนปริมาณเพียงอยางเดียว (เชน จํานวนตัวเลข
ของหองสุขา) แตควรจะคํานึงถึงตัวชี้วัดเชิงคุณภาพดวยเชนกัน (ดวยการดูขอเสนอแนะจาก
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบวาทุกภาคสวนในชุมชนมีการใชหองสุขาและมีความพึงพอใจตอ
หองสุขา) นอกจากนี้ยังรวมถึ งการรับฟงเสียงประชาชนรวมถึงอาสาสมัครของสภากาชาด
ประจําประเทศ และการติดตามเกี่ยวกับขาวลือตางๆ สําหรับแบบฟอรมสําหรับการติดตามผล
สามารถปรับเปลี่ยนได ซึ่งสามารถดูไดจากเวปไซตของ IFRC20 ทั้งนี้สมาชิกทีมหนึ่งคนควรจะมี
หนาที่รับผิดชอบในการรวบรวม บันทึกและแบงปนขอมูลที่ไดจากการติดตามผลทั้งหมด
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การสังเกตหองสุขาของชุมชน

ทุกวัน หรือทุก 2 วัน

การสังเกตและจุดที่จัดไว
สําหรับลางมือ

ทุกวัน หรือทุก 2 วัน
ทุกวัน หรือทุก 2 วัน

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 1

ทุกวัน หรือทุก 2 วัน

ทุก 1 สัปดาห
ทุก 1 เดือน
ทุกวัน หรือทุก 2 วัน
ทุก 1 เดือน
1 สัปดาห และ 1 เดือน
หลังจากฝกอบรม
ทุก 1 สัปดาห

ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 4

ตรวจสอบบริเวณที่เปนจุด
ติดตัง้ น้ําสะอาด
มีการเก็บน้ําอยางปลอดภัยภายใน
ตรวจสอบจุดที่ติดตัง้ ใน
บริเวณบาน (ลางทําความสะอาด และ ครัวเรือน
ใชฝาครอบถังบรรจุน้ํา)
เพศหญิงสามารถจัดการเกี่ยวกับ
การสนทนาแบบเนน
ประเด็นปญหาสุขอนามัยประจําเดือน กลุมเปาหมาย
อยางมีศักดิ์ศรีและมีความเปนสวนตัว
ทุกภาคสวนในชุมชนสามารถเขาถึง การสังเกตจุดจายน้ําและสิ่ง
จุดจายน้ําและสิ่งอํานวยความสะดวก อํานวยความสะดวกตางๆ ดาน
ตางๆ ดานสุขาภิบาล
สุขาภิบาล
การสนทนาแบบเนน
กลุมเปาหมาย
ผูปฏิบัติงานสงเสริมสุขอนามัยไดรับ ขอเสนอแนะจากบุคลากรและ
การฝกอบรมและมีประสิทธิภาพ
การนําความรูที่ไดจากการ
อบรมไปใช
ขอเสนอแนะจากชุมชนที่ไดมาอยาง แบบฟอรมการบันทึกและการ
ถูกทางและขอเสนอแนะถูกนําไป
ประชุมในทีม
ปฏิบัติ
ทุ ก ภาคส วนในชุม ชนรวมถึ งกลุมผูมี การสนทนาแบบเนน
ความเปราะบาง เชน ผูมีความพิการ กลุมเปาหมาย
ไดรับการปรึกษาและเปนผูแทนในทุ ก
ขั้นตอนของการดําเนินโครงการ

ความถี่ (Frequency)

ขั้นตอนที่ 7

สภาพแวดลอมปลอดจากการ
ปนเปอนอุจจาระ
ผูใชงานทําหนาที่รับผิดชอบในการ
จัดการและบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความ
สะดวกดานสุขาภิบาล
รอยละของประชากรมีการลางมือดวย
สบูอยางนอยที่สุดภายหลังจากสัมผัส
กับอุจจาระ
มีน้ําสะอาดสําหรับใชในการบริโภค

แนวทางในการพิสูจน
(Means of verification)
การเดินสํารวจ

ทุก 1 เดือน
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ขั้นตอนที่ 8

ตัวชี้วดั (Indicator)

บทนํา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
ขั้นตอนที่ 7 การติดตามและการประเมินผล Monitoring and Evaluation

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
แนวทางปฏิบตั ิดานน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

จากตารางดานบนจะพบวา เปนประโยชนมากที่จะใชเปนสวนหนึ่งสําหรับการติดตามผลเพื่ อ
ชวยในการตัดสินใจดําเนินโครงการ โดยจะมีความสําคัญมากในภาวะฉุกเฉินและในกรณีที่มี
การเปลี่ยนบุคลากรผูปฏิบัติงานอยางรวดเร็ว
การประเมินผล
วัตถุประสงคหลักในการประเมินผลก็คือ เพื่อทําการตัดสินเกี่ยวกับคุณคาของกิจกรรมตางๆ
และผลที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรมนั้นๆ หรือโครงการทําใหเกิดความแตกตางขึ้นหรือไม หรือ
โครงการที่ทําขึ้นไดชวยชีวิตใหปลอดภัยหรือไม ตลอดจนไดบรรเทาความทุกขไดหรือไม
ในที่นี้เปาประสงคหลักในการประเมินผลมี 2 เรื่อง คือ อยางแรกจะเนนเกี่ยวกับการเรียนรู
(การจัดทําเอกสารเกี่ยวกับบทเรียนที่ไดเรียนรู) และประเด็นที่สองจะเนนเกี่ยวกับหนาที่ความ
รับผิดชอบ (การรายงานใหผูอื่นไดรบั ทราบในสิ่งที่ประสบผลสําเร็จ) สําหรับการประเมินผลที่
สามารถนํามาใชไดมีอยูหลายประเภทดวยกันขึ้นอยูกับบริบทตางๆ และความตองการ (เชน
การประเมินผลตามระยะเวลาจริงระหวางการกอตั้งโครงการ) ทั้งนี้ การประเมินผลสามารถ
ดําเนินการไดทั้งภายในและภายนอก โดยขึ้นกับบริบาทและขนาดของโครงการ ในบางครั้ง
อาจจะมีการประเมินผลโครงการดานน้ํา สุขาภิบาลและการสงเสริมสุขอนามัย เพียงอยางเดียว
หรืออาจจะประเมินในภาพกวางของโครงการ
เกณฑสําคัญที่โดยทั่วไปแลวใชสําหรับการประเมินในกลุมผูปฏิบัติงานดานมนุษยธรรมคือ4
ความสัมพันธ/ความเหมาะสม
(Relevance/appropriateness)

ความมีประสิทธิผล
(Effectiveness)

- โครงการสงเสริมสุขอนามัยมีความสัมพันธกับการจัดลําดับ
ความสําคัญและนโยบายของผูมีสวนไดเสียสําคัญหรือไม
ซึ่ งในที่ นี้ ได แก ผู ได รั บผลกระทบ สภากาชาดประจํ า
ประเทศ และหนวยงานภาครัฐ เปนตน
- กิจกรรมและผลลัพธตางๆ ของโครงการสงเสริมสุขอนามัยมี
ความสอดคลองกับเปาหมายโดยรวมและบรรลุวตั ถุประสงค
หรือไม
- โครงการสงเสริมสุขอนามัยมีการบรรลุถึงวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไวหรือไม
- อะไรเปนปจจัยทีมีอิทธิพลตอการบรรลุวัตถุประสงค

………………………………………………………………………………………………………………

78

สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณควรจะนํามารวมกันใหเหมือนเปนสวนหนึ่งของการ
ประเมินในขั้นตอนสุดทาย ตามที่ไดอธิบายไวในขั้นตอนที่ 5 วาในการสํารวจขั้นพื้นฐานควรจะ
ถูกนํามาดําเนินการตั้งแตระยะเริ่มแรกของโครงการ มีการใชระเบียบวิธีการดําเนินการและขอ
คําถามที่เหมือนกัน สวนการสํารวจเมื่อสิ้นสุดโครงการ (End-line survey) ก็ควรจะดําเนินการ
ใหเหมือนเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลดวยเชนกัน เพื่อใชสําหรับประเมินการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น ถาหากวาการสํารวจขอมูลขั้นพื้นฐานไมไดดําเนินการและไมมีกรอบในการติดตาม
ผลที่เหมาะสม ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจจะกลายเปนเรื่องยากสําหรับการแกไขและการวัดผล
จากการดําเนินโครงการ

………………………………………………………………………………………………………………
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ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 1

บทนํา

ทั้งนี้ หลักการแบบเหตุผลสัมพันธจะเปนพื้นฐานของการประเมินผล ซึ่งตามหลักการจะมี การ
พิจารณาถึงปจจัยนําเขาหรือปจจัยนําเขา (Inputs) เชน ทรัพยากรตางๆ ที่ถูกนํามาใช การ
พิจารณาถึงกิ จกรรม (Activities) เชน มีอะไรบางที่ไดดําเนิ นการไปแล ว การพิจารณาถึ ง
ผลผลิ ต (Outputs) เช น อะไรบ างที่ ดํ าเนิ นงานได ต ามแผน การพิ จารณาถึ ง ผลลั พ ธ
(Outcomes) เชน อะไรบางที่บรรลุวัตถุประสงคได สําเร็จ และการพิจารณาถึ งผลกระทบ
(Impact) เชน การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว เปนตน

ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 4

ผลกระทบ
(Impact)

- ความมี ป ระสิ ทธิ ภาพวั ดได จ ากผลผลิ ต (คุ ณ ภาพและ
ปริมาณ) ที่เกี่ยวของกับปจจัยนําเขาหรือปจจัยการผลิต
- กิจกรรมการสงเสริมสุขอนามัยมีความคุมคาหรือไม
- การบรรลุวัตถุประสงคสามารถทําไดตรงเวลาหรือไม
- โครงการสงเสริมสุขอนามัยถูกนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ
หรือไมเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น
- โครงการไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวกและทาง
ลบหรือไม (ทางตรงหรือทางออมและโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจ)
- โครงการทําใหเกิดอะไรขึ้นบาง
- อะไรคื อ ความแตกต างอย างแท จ ริ ง ที่ เกิ ดขึ้ น จากการ
โครงการสงเสริมสุขอนามัยตอผูประสบสาธารณภัย

ขั้นตอนที่ 7

ความมีประสิทธิภาพ
(Efficiency)

ขั้นตอนที่ 8

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
ขั้นตอนที่ 7 การติดตามและการประเมินผล Monitoring and Evaluation

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
แนวทางปฏิบตั ิดานน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

การประเมินผลควรจะทําเปนเอกสารรายงานอยางสั้นๆ ชัดเจนและสามารถแบงปนให กับผู มี
สวนเกี่ยวของ สิ่งสําคัญที่สุดคือ จะตองนําไปใชเปนขอมูลเสนอแนะแกชุมชนและสามารถ
อางอิงไดสําหรับการวางแผนปฏิบัติงานในอนาคต
การติดตามและการประเมินผลสามารถใหเห็นไดชัดในภาวะวิกฤต เนื่องจากมีบทบาทสําคัญที่
แสดงถึงความกาวหนาของการดําเนินงานและในขณะเดียวกันก็เปนสิ่งที่ใชสําหรับการเรียนรู
และการปรับปรุงการดําเนินงานใหดีขึ้นไดเชนกัน
คําถาม: ฉันจะเขาไปมีสวนรวมในการติดตามชุมชนไดอยางไร
คําตอบ: เรามีหนาที่ความรับผิดชอบตอประชาชนที่ไดรับผลกระทบ ซึ่งโครงการที่ทํา
ขึ้นมาเปนโครงการของประชาชน ดังนั้นจึงเปนเรื่องที่สําคัญที่เราจะตองรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน สําหรับการติดตามผลโครงการนั้น โดยกระบวนการและผลลัพธมีจุดมุงหมาย
เพื่อทําความเขาใจวาผลกระทบตอโครงการอะไรบางที่สงผลกระทบตอประชาชนเหลานั้น ตามที่
ประชาชนเห็นไดดวยตนเอง ซึ่งชุมชนจะรูดีที่สุดวาเกิดอะไรขึ้นและทําไมจึงเกิดขึ้น และจากการเขา
ไปมีสวนรวมนี่เองจะทําใหประชาชนมีอํานาจที่จะควบคุมโครงการได อยางไรก็ตามอาจจะเปน เรื่ อง
ยากสํ า หรั บ ชุ ม ชนในการกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค เนื่ อ งจากประชาชนขาดทั ก ษะและความรู ที่จะ
ดําเนินการติดตามผล อยางไรก็ตามก็ยังมีอีกหลายวิธีในการชวยใหทุก ภาคสวนของชุมชนเขามามี
สวนรวม (เพศชาย เพศหญิง เด็ก และผู มีความพิการ) เชน การสังเกตพฤติกรรมตางๆ ที่เกิดจาก
ขอเสนอแนะและการตีความจากการประชุมของชุมชน การใชกระดานนับคะแนนอยางงาย การใช
แผนภาพในการลงคะแนน การจัดทําแผนที่ชุมชน การทดสอบน้ํา เปนตน ทั้งนี้อาสาสมัครในระดั บ
ชุมชนจะเปนประชาชนที่มาจากชุมชนที่ไดรับผลกระทบ ซึ่งจะเปนผูมีบทบาทสําคัญในการติดตามผล
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ขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 1

บทนํา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
ขั้นตอนที่ 7 การติดตามและการประเมินผล Monitoring and Evaluation

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)

ขั้นตอนที่ 8
การทบทวนและ
การปรับเปลีย่ น

………………………………………………………………………………………………………………

เอกสารและการสงมอบภาระงาน Documentation and handing over
เปนสิ่งที่สําคัญมากหากการตอบสนองนั้นรวมอยูในหนวยตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (ERUs) ซึ่ง
จะทําไดโดยความรวมมือกับสภากาชาดประจําประเทศ (เชน ในภาวะฉุกเฉินขนาดใหญที่มีทีม
ปฏิบัติงานเปนทีมตอบสนองตอสาธารณภัยในระดับภูมิภาค: RDRT และทีมตอบสนองภาวะ
ฉุ กเฉิ น: ERU) โดยบุ คคลทั้ งหลายเหล านี้ ควรจั ดทํ าเอกสารและแบ งป นให กับสภากาชาด
ประจําประเทศ สหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ ทีมตอบสนอง
ตอสาธารณภัยในระดับภูมิภาค และทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานรวมกั นในการ
ตอบสนองตอสาธารณภัย เนื่องจากจะชวยหลีกเลี่ยงไมใหเกิดการทํางานซ้ําซอนและชวยใน
การวางแผนสําหรับการติดตามการดําเนินงาน

………………………………………………………………………………………………………………
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ขั้นตอนที่ 3

โปรดจํ าไว ให แน ใ จว าโครงการส งเสริ ม สุ ข อนามั ย มี ค วามสั มพั นธ กั บความต องการ ใน
สถานการณฉุกเฉินมักจะมีความซับซอนโดยมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณตลอดเวลา การทํา
การประเมินอยางตอเนื่องดวยการทบทวนแผนงานและการปรับแผนกิจกรรมใหมจึงเปนเรื่อง
ที่สําคัญ นอกจากนี้จะตองมองใหครอบคลุมวา ยังมีประเด็นปญหาดานน้ํา สุขาภิบาลและการ
สงเสริมสุขอนามัยเรื่องใดอีกในชุมชนที่ไดรับผลกระทบที่ยังไมไดรับการแกไข และปญหานั้นมี
การเปลี่ยนแปลงหรือไม หรือมีปญหาใหมที่เกิดขึ้นอีกหรือไม ถาหากวามีปญหาเกิดขึ้นแบบนี้
ใหกลับไปที่ขั้นตอนที่ 1 และเริ่มใหมอีกครั้ง โดยในภาคผนวกที่ 1 เปนแนวทางปฏิบัติดานน้ํ า
สุขาภิบาลและการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉินของสหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยววง
เดือนแดงระหวางประเทศ โดยจัดทําขึ้นในรู ปแบบที่แก ไขป ญหาได อยางทั นทวงทีโดยให
คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉินดวยกิจกรรมที่มี ความ
เกี่ยวของและมีการเชื่อมโยงไปยังขอมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 4

ไดมีการกลาวย้ําถึงกระบวนการตางๆ ในทุกวงจรของการดําเนินโครงการเพื่ อที่
เราจะกลั บ ไปสู ส มมติ ฐ านและกลยุ ท ธ ใ นระยะเริ่ ม แรก และเพื่ อให มี การ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่มากขึ้น

ขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 8: การทบทวนและการปรับเปลี่ยน (Review, re-adjust)

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 1

บทนํา

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
ขั้นตอนที่ 8 การทบทวนและการปรับเปลี่ยน (Review, re-adjust)

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
แนวทางปฏิบตั ิดานน้ําและสุขาภิบาลสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน

บทเรียนที่ไดจากการเรียนรู ควรจัดทําเปนเอกสารและแบงปนใหเสมือนเปนสวนหนึ่งของการ
สงมอบภาระงาน ซึ่งเอกสารไมจําเปนตองเปนรายงานเพียงอยางเดียวแตอาจจะเปนรูปภาพ
หรือวิดีโอสั้น หรือการสาธิตวิธีการในการสงเสริมสุขอนามัยที่ผานการปฏิบัติงานมาแลวและ
เปนบทเรียนที่ไดมาจากการเรียนรูนั่นเอง

………………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก 1
ฉบับแกไขเรงดวน

………………………………………………………………………………………………………………

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)

สารบัญ แนวทางปฏิบัติสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉินของสหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ

ภาคผนวก 1 แนวทางในการสงเสริมสุขอนามัยของสหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ: ฉบับแกไขเรงดวน
IFRC Guidelines to Hygiene Promotion - Quick Fix
การสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉินของสหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ ไดถูกระบุไวเสมือนเปนแผนที่จัดไวอยางเปนระบบซึ่งจัดทําขึ้นโดย
บุคลากรและอาสาสมัครของประเทศสมาชิกสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงเพื่อใหผูคนสามารถดําเนินการเพื่อปองกันดานน้ํา สุขาภิบาลและสุขอนามัยทีส่ ัมพันธกับโรค
โดยการระดมทรัพยากรตางๆ ตลอดจนความรูและการมีสวนรวมของประชาชนทีไ่ ดรับผลกระทบ และมีการใชสิ่งอํานวยความสะดวกดานน้ําและสุขาภิบาลใหเกิดประโยชนสูงสุด
การสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉิน HYGIENE PROMOTION IN EMERGENCIES
ขั้นตอน (Step)
ประกอบดวย (Includes)
ผูดาํ เนินการ (Actors)
แหลงขอมูล (Information sources)
ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อที่จะทําความเขาใจ
การระบุ
เกี่ยวกับ: ชุมชนรูเ กี่ยวกับอะไร? ทําอะไร? มีความเขาใจอะไร?
ปญหา
ประชาชนมีความตองการ มีความเสีย่ ง มีวิธีการปฏิบัติตนตลอดจน
โครงสรางของชุมชนและผลกระทบจากสาธารณภัยอะไร? โดยการใช
สิ่งตางๆ ดังนี้:
- ขอมูลในระดับทุตยิ ภูมิที่มีอยูเดิม
- การสังเกตและการเดินสํารวจ
- การทําแผนที่
- การสัมภาษณผูนําทองถิ่น ผูสนับสนุนอื่นๆ กลุมงานน้าํ สุขาภิบาล
บุคลากรและอาสาสมัครของสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง
- การอภิปรายแบบเนนเฉพาะกลุมรวมกับกลุมชุมชน เชน
วิธีการจัดเรียงลําดับขอมูล 3 แบบ (Three pile sorting) และ
การใชแผนภาพในการลงคะแนน (Pocket chart voting)

วิศวกร ชุมชนและภาคสวน
- มาตรฐานขัน้ ต่าํ ดานเพศและความ
อื่นๆ ทีท่ ําหนาที่เดียวกันใน
หลากหลายทางเพศสําหรับโครงการใน
การติดตัง้ และบํารุงรักษา
ภาวะฉุกเฉินของสหพันธสภากาชาดฯ21
อุปกรณและสิ่งปลูกสรางดาน - แนวทางสําหรับการประเมินในภาวะ
น้ํา สุขาภิบาลฯ รวมกับชุมชน
ฉุกเฉินของของสหพันธสภากาชาดฯ
หนวยงานภาครัฐ สถาบันและ
ฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ ผรัง่ เศส
องคกรไมแสวงหาผลกําไรอื่นๆ
สเปน และอาหรับ22
- แบบฟอรมการประเมินความตองการ
ดานน้าํ และสุขาภิบาลเบื้องตน ของ
สเฟยรโปรเจค
- การเดินสํารวจ23
- การปฏิบัติงานรวมกับชุมชนดวยชุด
กลองเครื่องมือ

………………………………………………………………………………………………………………
สหพั
นธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
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สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)

สารบัญ แนวทางปฏิบัติสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉินของสหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ
ขั้นตอน (Step)

ประกอบดวย (Includes)

ขั้นตอนที่ 2 การระบุกลุมเปาหมายรวมกับชุมชน โดยกลุม เปาหมายจะตอง
การระบุกลุม ประกอบดวย: ใครที่มีความเสี่ยงมากที่สุด? ใครที่มีอิทธิพลในชุมชน?
เปาหมาย
ทุกภาคสวนในชุมชน (เด็ก ผูสูงอายุและผูพิการ) และกลุมที่เนนเปน
พิเศษ (เชน ทารก เด็กเล็ก) ซึง่ มีความตองการทีแ่ ตกตางกัน

ผูดาํ เนินการ (Actors)

ผูนําชุมชนและผูปฏิบัติงาน
ดานสุขภาพ วิศวกรทีท่ ํา
หนาที่ตดิ ตัง้ และบํารุงรักษา
อุปกรณและสิ่งปลูกสรางดาน
น้ํา สุขาภิบาลฯ หนวยงาน
อื่นๆ ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนใน
พืน้ ที่ กลุมองคกรผูพิการ
ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมขอมูลเกีย่ วกับความแตกตางของสิ่งจูงใจและสิง่ ปดกั้น
วิศวกรที่ทาํ หนาที่ตดิ ตัง้ และ
การวิเคราะห เพื่อที่จะกระตุน การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมและกําจัด/ลดสิง่ ปดกั้น
บํารุงรักษาอุปกรณและสิ่ง
สิ่งปดกั้นและสิง่ จูงใจใน ในการประเมินปฏิกิริยาตางๆ ความเขากันไดของสิ่งกระตุน และ
ปลูกสรางดานน้ํา สุขาภิบาลฯ
การปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรม และการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามการสังเกตการณ
ผูประสบสาธารณภัย
พฤติกรรม
และการใหขอเสนอแนะ
หนวยงานดานสุขภาพ ภาครัฐ
และองคกรการกุศล
ขั้นตอนที่ 4 จัดทําวัตถุประสงคเกี่ยวกับความเสีย่ งแตละอยางที่ไดระบุไวซงึ่ มี
ผูนําชุมชนและบุคลากรดาน
การกําหนด ความสัมพันธกับการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมดานสุขอนามัยและปจจัย สุขภาพ บุคลากรและ
วัตถุประสงคสาํ หรับ ที่เอื้ออํานวย
อาสาสมัครที่ผา นการฝกอบรม
ปรับเปลี่ยน
ดานสุขอนามัย กลุม ตางๆ ใน
พฤติกรรมดาน
ชุมชนที่ไดรับการคัดเลือก
สุขอนามัย
สําหรับการทดสอบกอนใชจริง

แหลงขอมูล (Information sources)
- การเลือกกลุมเปาหมาย24
- แบบประเมินดานเพศสําหรับงานดาน
น้ํา สุขาภิบาลฯ25
- การเรียนรูเกีย่ วกับขอมูลขาวสารและ
บริการดานน้าํ สุขาภิบาลฯ อยางครบ
วงจร หรือ WaterAid
- เสนทางการแพรเชื้อ26
- พฤติกรรมที่ดแี ละไมด27ี

- ตนแบบดัชนีชี้วัดในแผนปฏิบัติงานของ
สหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยววง
เดือนแดงระหวางประเทศ28
- ตัวชี้วดั ผลผลิต ผลลัพธและ
รายละเอียดของกิจกรรม29
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สารบัญ แนวทางปฏิบัติสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉินของสหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ

สหพั
สหพันนธธสสภากาชาดและสภาเสี
ภากาชาดและสภาเสีย้ ย้ ววงเดื
ววงเดืออนแดงระหว
นแดงระหวาางประเทศ
งประเทศ(IFRC)
(IFRC)

สารบัญ แนวทางปฏิบัติสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉินของสหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ
ขั้นตอน (Step)
ขั้นตอนที่ 5
การวางแผน

ประกอบดวย (Includes)
การปฏิบัติงานรวมกับวิศวกรที่ทาํ หนาทีต่ ดิ ตัง้ และบํารุงรักษา
อุปกรณและสิ่งปลูกสรางดานน้ํา สุขาภิบาลฯ และภาคสวนอืน่ ๆ ใน
การสรางแผนปฏิบัติงานจากวัตถุประสงคที่ไดมีการระบุไว รวมถึงมี
การกําหนดผลลัพธและใชตัวชี้วดั ในภาพรวมของสถานการณ (โดย
การสํารวจ หรือวิธีการอื่นๆ) ซึง่ จะตองประกอบดวยสิง่ ตางๆ ดังนี้
- การเลือกวิธีการและชองทางในการสื่อสารกับกลุมเปาหมายที่มี
ความแตกตางกัน รวมถึงรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับผูมีความพิการ
ทางสายตา การไดยิน การไมรูหนังสือ และผูมีสติปญญาบกพรอง
- การเตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับกิจกรรมสงเสริมสุขอนามัย (โดย
การทํากลองสงเสริมสุขอนามัย)
- การคัดเลือกอาสาสมัครสําหรับการปฏิบัติงานสงเสริมสุขอนามัย
- นํารองโครงการและวิธีในการทดสอบกอนนําไปใชตลอดจน
กิจกรรมการสงเสริมสุขอนามัยโดยการพยายามใหทดลองใชกับ
ประชาชนกลุมเล็กๆ
- ทําการปรับเปลี่ยนวิธีการและกิจกรรมใหเหมาะสม จากนั้นจึงเริ่ม
ปฏิบัติงานสงเสริมสุขอนามัย
- การเตรียมการสําหรับการติดตามและการรายงานแผนตาม
กิจกรรมตางๆ
- จัดทําตารางและดําเนินการสงเสริมสุขอนามัย

ผูดาํ เนินการ (Actors)

แหลงขอมูล (Information sources)

บุคลากรและอาสาสมัคร
- ชุดเครื่องมือสนับสนุนการทํางาน
ตลอดจนผูประสานงานหลักใน
รวมกับอาสาสมัคร30
ชุมชนและวิศวกรที่ทาํ หนาที่ - การมีสวนรวมของประชาชนในการ
ติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณ
เปลีย่ นแปลงดานสุขอนามัยและการ
และสิง่ ปลูกสรางดานน้ํา
สุขาภิบาล (PHAST)
สุขาภิบาลฯ ที่ผานการ
- การสุขาภิบาลแบบเบ็ดเสร็จที่นําโดย
ฝกอบรมดานสุขอนามัย
ชุมชน (CLTS)
- การสุมตัวอยาง31

………………………………………………………………………………………………………………
สหพั
นธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)

สารบัญ แนวทางปฏิบัติสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉินของสหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ

สหพันสหพั
ธสภากาชาดและสภาเสี
นธสภากาชาดและสภาเสี
ย้ ววงเดื
ย้ ววงเดื
อนแดงระหว
อนแดงระหว
างประเทศ
างประเทศ
(IFRC)(IFRC)

สารบัญ แนวทางปฏิบัติสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉินของสหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ
ขั้นตอน (Step)

ประกอบดวย (Includes)

ผูดาํ เนินการ (Actors)

แหลงขอมูล (Information sources)

ขั้นตอนที่ 6 การติดตามแผนและการดําเนินกิจกรรมตางๆ มีสิ่งสําคัญที่จะตอง
การปฏิบตั งิ าน คํานึงถึง ดังนี้
- การปฏิบัติงานรวมกับวิศวกรที่ทําหนาที่ติดตั้งและบํารุงรักษา
อุปกรณและสิ่งปลูกสรางดานน้ํา สุขาภิบาลฯ และภาคสวนอื่นๆ
เพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่จําเปนควบคูไ ปกับสิ่ง
อํานวยความสะดวกดานน้ํา สุขาภิบาลฯ
- คัดสรรและฝกอบรมบุคลากรและอาสาสมัคร
- ปฏิบัติงานรวมกับทีมบรรเทาทุกข และใหขอเสนอแนะจากชุมชน
ภายหลังจากที่ไดรับการแจกจายรายการดานสุขอนามัย

บุคลากรและอาสาสมัคร
ตลอดจนผูประสานงานหลัก
ของชุมชนที่ผานการ
ฝกอบรมดานสุขอนามัย

ขั้นตอนที่ 7 - ใชแบบฟอรมการติดตามการสงเสริมสุขอนามัยที่ไดเตรียมไว
การติดตาม
แลวในขั้นตอนที่ 5
และการประเมินผล - รวบรวมขอมูลอีกครั้งหลังจากผานไป 3 เดือน เพื่อทําการ
เปรียบเทียบกับขอมูลพื้นฐานในระยะแรกจากขั้นตอนที่ 1 แลว
ทําการประเมินผล
- ดําเนินการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการสงเสริมสุขอนามัย
เพื่อที่จะแกไขวัตถุประสงคเกี่ยวกับพฤติกรรมดานสุขอนามัย
ในสถานการณใหมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

บุคลากรและอาสาสมัคร
ตลอดจนผูประสานงานหลัก
ของชุมชนที่ผานการ
ฝกอบรมดานสุขอนามัย

- แนวทางการปฏิบัติงานดานน้ํา
สุขาภิบาลฯ และแนวทางในการ
ปฏิบัติงานแจกจายเครื่องอุปโภคดาน
สุขภาพ32
- คูมือสําหรับผูฝกอบรมแนวทางใน
การปฏิบัติงานสงเสริมสุขอนามัยใน
ภาวะฉุกเฉินของสหพันธสภากาชาดฯ
- วัสดุอุปกรณในการจัดอบรมของกลุม
งานน้ํา สุขาภิบาลฯ33
- วัสดุการสื่อสารและสารสนเทศ
ทางการศึกษา34
- การติดตามและการประเมินผล

สหพั………………………………………………………………………………………………………………
นธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
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สหพัสหพั
นธสภากาชาดและสภาเสี
ย้ ววงเดื
อนแดงระหว
างประเทศ
(IFRC)(IFRC)
นธสภากาชาดและสภาเสี
ย้ ววงเดื
อนแดงระหว
างประเทศ
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ขั้นตอน (Step)

ประกอบดวย (Includes)

ขั้นตอนที่ 8 ติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานการณและวางแผนใหมตลอดจนทํา
การทบทวน การปรับเปลี่ยนเพื่อแกไขปญหาในปจจุบัน

ผูดาํ เนินการ (Actors)
บุคลากรและอาสาสมัคร
ตลอดจนผูประสานงานหลัก
ของชุมชนที่ผานการ
ฝกอบรมดานสุขอนามัย

และการ
ปรับเปลี่ยน
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แหลงขอมูล (Information sources)

สหพันสหพั
ธสภากาชาดและสภาเสี
นธสภากาชาดและสภาเสี
ย้ ววงเดืย้ ววงเดื
อนแดงระหว
อนแดงระหว
างประเทศ
างประเทศ
(IFRC)(IFRC)
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สหพันธสภากาชาดและสภาเสี
ย้ ววงเดือนแดงระหว
(IFRC)
สหพันธสภากาชาดและสภาเสี
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ผูทรงคุณวุฒิ
1. พลโทนายแพทยอํานาจ บาลี
ผูอํานวยการสํานักงานบรรเทาทุกขฯ
2. แพทยหญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ หัวหนาฝายบริการทางการแพทย
3. นางสาวสุกัญญา ทรัพยอุดมมั่งมี หัวหนางานบรรเทาทุกขผูประสบภัย
4. ดร.พรศักดิ์ โคตรวงษ
หัวหนากลุมงานติดตามและประเมินผล
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
5. Mr. Ludovic Arnout
WASH coordinator, IFRC APRO
6. นางสาววรงรอง ทัตราคม
DRR officer, IFRC CCST Bangkok

สนับสนุนโดย
คณะกรรมการรวมทุนจักรพรรดินีโชเก็น (The Empress Shôken Fund)
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สหพันสหพั
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หลักการพื้นฐานของกลุมองคกรสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง
ระหวางประเทศ

ความเปนอิสระ การปฏิบัติงานที่มีความเปนอิสระ
โดยสภากาชาดและสภาเสี้ ยววเดือนแดงประจํา
ประเทศเปนหนวยงานสนับสนุนในการบริการดาน
มนุษยธรรมใหกับหนวยงานภาครัฐและอยูภายใต
กฎหมายของประเทศตนเอง ทั้งนี้ตองมีการรักษา
ความเป นอิ สระของตนอยู เสมอเพื่ อ ให สามารถ
ปฏิบัติตามหลักการของกลุมองคกรสภากาชาดฯ ได
ตลอดเวลา
บริการอาสาสมัคร เปนปฏิบัติงานบรรเทาทุกขของ
กลุมองคกรสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง
ดวยความสมัครใจโดยไมมีการบังคับ
ความเป นเอกภาพ สภากาชาดและสภาเสี้ยววง
เดือนแดงประจําประเทศสามารถมีไดเพียงหนึ่งเดียว
โดยจะต อ งเป ด โอกาสให กั บ ทุ ก คนและต อ ง
ปฏิ บั ติ งานให ความช วยเหลื อดานมนุษยธรรมใน
พื้นที่ของตนเอง
ความเปนสากล กลุมองคกรสภากาชาดและสภา
เสี้ยววงเดือนแดงประจําประเทศมีฐานะเทาเทียมกัน
ในทุ กสั งคม มี ความรั บผิ ดชอบและหน าที่ในการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันทั่วโลก

......................................................................................................................

มนุษยธรรม กลุมองคกรสภากาชาดและสภาเสี้ ยววง
เดื อนแดงระหว างประเทศได กํ าเนิ ดขึ้ นจากความ
ปรารถนาที่จะนําความชวยเหลือโดยไมเลือกปฏิ บัติตอ
ผูบาดเจ็บในสนามรบ ความพยายามในการปองกันและ
บรรเทาทุกขแกมวลมนุษยชาติทั้งในระดับประเทศและ
ตางประเทศไมวาจะอยูแหงใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
คุ มครองชี วิตและสุ ขภาพและเพื่ อใหแนใจวามีความ
เคารพตอความเปนอยูที่ดีของประชาชน นอกจากนี้ยัง
สงเสริมความเขาใจซึ่งกันและกัน มิตรภาพ ความรวมมือ
และสันติภาพที่ยั่งยืนทามกลางประชาชนทุกกลุม
ความเปนกลาง ทําใหไมมีการเลือกปฏิบัติตอเชื้ อชาติ
สัญชาติ ความเชื่อทางศาสนา ชนชั้นหรือแนวคิดทาง
การเมือง ความพยายามที่จะบรรเทาความทุกขทรมาน
สวนบุคคล โดยคํานึงถึงความตองการของประชาชน
และใหความสําคัญกับความเครียดในภาวะวิกฤต
ความเปนกลาง เพื่อที่จะได รั บความเชื่ อมั่ นจากทุ ก
ภาคสวน กลุมองคกรสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดื อน
แดงประจําประเทศ อาจจะไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่ งที่
มี ความเป นปฏิ ป กษ ต อกั น หรื อมี ส วนร วมในการ
โตเถียงทางการเมือง เชื้อชาติ ศาสนาหรืออุดมการณ

สหพั
นธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)
………………………………………………………………………………………………………………
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเผยแพรของ IFRC
กรุณาติดตอ:
สหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ
หนวยน้ํา สุขาภิบาลและงานสุขอนามัยของเจนีวา
wash.geneva@ifrc.org

สหพันธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)

สารบัญ แนวทางปฏิบัติสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉินของสหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือน
………………………………………………………………………………………………………………

ธสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (IFRC)

บัญ แนวทางปฏิบัติสําหรับการสงเสริมสุขอนามัยในภาวะฉุกเฉินของสหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ

