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สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
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เจาหนาทีส่ าธารณสุขอำเภอ เปนกลไกสำคัญยิง่ ตอการขับเคลือ่ นงานสาธารณสุข
สูประชาชนในทองถิ่นทั้งในภาวะปกติ และในกรณีเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ ทั้งนี้
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แตงตั้งเจาพนักงานสาธารณสุขตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๗
ใหขา ราชการบริหารสวนภูมภิ าค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ ดำรงตำแหนง
สาธารณสุขอำเภอหรือสาธารณสุขกิ่งอำเภอ เปนเจาพนักงานสาธารณสุข โดยมี
อำนาจหนาที่ในการตรวจตราดูแล ใหขอเสนอแนะ และรับผิดชอบในการดำเนินการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตทองที่รับผิดชอบ
ของราชการสวนทองถิน่ ซึง่ เปาหมายและวัตถุประสงคของพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อคุมครองประชาชนดานสาธารณสุขสิ่งแวดลอมใหเกิดสุขลักษณะ
ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน
ดังนั้น การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม กรณีสาธารณภัย จึงเปนบทบาท
หนาที่ตามกฎหมายที่ตองดำเนินการ ยิ่งไปกวานั้น คือ การไดชวยเหลือประชาชน
ที่ประสบภัยตางๆ ใหมีความสามารถดำรงชีพอยูในภาวะวิกฤติไดอยางปลอดภัย
จากความเสี่ยงตอการเกิดโรคภัย เพียงพอสำหรับการมีสุขภาวะที่ดีพอที่จะชวยเหลือ
ตนเอง ครอบครัว และสามารถใหความชวยเหลือบุคคลอื่นๆ ในชุมชนสวนรวม
ไดอีกดวย
คณะผูจัดทำ
สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
พ.ศ. ๒๕๕๗
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แตละปประเทศไทยตองประสบปญหาตางๆ ทีม่ ผี ลกระทบ (Impact) จากการเกิด
สาธารณภัย (Disaster) ตามความรุนแรงของสภาพปญหา แตกตางกันตามประเภท
ของสาธารณภัย เมื่อพิจารณาจากประสบการณ และสถิติการเกิดสาธารณภัย
ในประเทศไทยตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน อุทกภัย อุบัติเหตุ ภัยแลง และอัคคีภัย
จะมีสถิติการเกิดที่บอยครั้งมากกวาสาธารณภัยประเภทอื่นๆ เชน การเกิดเหตุการณ
อุทกภัยใน ชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม ป ๒๕๕๔ มีจังหวัดที่ประสบอุทกภัย
มากกวา ๖๕ จังหวัด ราษฎรไดรับความเดือดรอน ๔,๐๘๖,๑๓๘ ครัวเรือน มูลคา
ความเสียหายนับพันลานบาท และในป ๒๕๕๖ เกิดอุทกภัย น้ำปาไหลหลาก น้ำทวมขัง
ระบายไมทนั และน้ำลนตลิง่ ในภาคตะวันออกของไทย มีพน้ื ทีป่ ระสบภัยกวา ๔๐ จังหวัด
เชน ปราจีนบุรี ชลบุรี สระแกว ฉะเชิงเทรา เปนตน ประชาชนไดรับผลกระทบ
๑,๒๑๔,๕๒๑ ครัวเรือน หรือ ๔,๐๙๕,๗๒๕ คน และคิดเปน ๖.๓๕ % ของประชากร
ทั้งประเทศ รวมทั้งในป ๒๕๕๗ เกิดเหตุแผนดินไหวรุนแรงในประเทศพมา ขนาด ๖.๘
ตามมาตราริกเตอร ที่สงผลกระทบตอพื้นที่หลายจังหวัดในภาคเหนือของไทย
ทำใหมีผูเสียชีวิต จำนวน ๑ ราย และบาดเจ็บ จำนวน ๒๓ ราย สำหรับผลกระทบ
ของเหตุการณสาธารณภัยที่สงผลกระทบตอสุขภาพอยางชัดเจน คือ ภัยจากโรค
ที่เกิดจากความไมถูกสุขลักษณะ และอาจลุกลาม ซ้ำเติม เปนโรคระบาดสรางความ
ยุงยากในการจัดการเพิ่มมากขึ้น ในที่นี้ ไดแก โรคมือเทาปาก (Hand, Food and
Mouth disease) โดยจากการเฝาระวังโรคของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๗ พบผูปวย ๖๑,๑๔๒ ราย จาก ๗๗ จังหวัด คิดเปนอัตราปวย ๙๔.๘๖
ตอแสนประชากร เสียชีวิต ๒ ราย
ดังนัน้ ผลกระทบทีม่ คี วามสำคัญไมนอ ยกวาดานอืน่ ๆ คือ ดานอนามัยสิง่ แวดลอม
หากมีการจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมที่ไมดีจะทำใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ เชน
๑

การเกิดโรคระบบทางเดินอาหารที่มีอาหารและน้ำเปนสื่อ หรือการที่ประชาชน
ตองอาศัยอยูในศูนยพักพิงชั่วคราวหรือศูนยอพยพที่มีความแออัด ไมถูกสุขลักษณะ
เปนเหตุใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพไดทั้งทางดานรางกาย และจิตใจ ประเทศไทย
จึงควรไดใหความสำคัญตอการจัดการสาธารณภัย โดยเนนไปที่การปองกัน หรือ
ลดผลกระทบ (Prevention and Mitigation) และการเตรียมความพรอม (Preparedness)
ซึ่งอยูในชวงกอนการเกิดภัยพิบัติควบคูไปกับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency
Response) ในชวงระหวางการเกิดภัยพิบัติ และการฟนฟูบูรณะ (Rehabilitation
and Reconstruction) ในชวงภายหลังการเกิดภัยพิบตั ิ ขัน้ ตอนดังกลาวขางตน จะตอง
มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพทันเหตุการณ เหมาะสมกับชวงเวลา ความรุนแรง
และประเภทของภัย เพื่อลดผลกระทบตอประชาชนที่ประสบภัยใหมากที่สุด

๑. ความหมายและนิยามศัพท
สาธารณภัย/ภัยพิบัติ (Disaster) หมายถึง ภัยอันมีมาเปนสาธารณะ ไมวา
เกิดจากธรรมชาติ หรือมีผูทำใหเกิดขึ้น ไดแก อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจน
ภัยอื่นๆ อันมีมาเปนสาธารณะ ไมวาเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผูทำใหเกิดขึ้น
ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิตรางกายของประชาชนหรือความเสียหายแกทรัพยสิน
ของประชาชนหรือรัฐ
ภาวะฉุกเฉิน/ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency)
หมายถึง ภาวะที่ทำใหเกิดผลกระทบทางสุขภาพที่มีความรุนแรง (Seriousness of
the public health impact) ทำใหเกิดการปวย และการตายจำนวนมาก เปนเหตุการณ
ทีผ่ ดิ ปกติหรือไมเคยพบมากอน (Unusual or unexpected nature of the event)
เชน โรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ และโรคที่ไมเคยพบมากอน มีโอกาสที่จะแพรไปสูพื้นที่อื่น
(Potential for the event to spread) และอาจตองมีการจำกัด การเคลื่อนยายที่
ของผูคนหรือสินคา (The risk that restrictions to travel or trade) เชน โรคติดตอ
จากสัตวหรือมีการติดตอไดงายจากการเดินทาง
๒

โครงการสเฟยร กฎบัตรมนุษยธรรม และมาตรฐานขั้นต่ำในการตอบสนอง
ตอภัยพิบัติ (SPHERE Project) หมายถึง คูมือสำหรับการปฏิบัติงานใหความชวยเหลือ
ผูที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติขององคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อบรรเทา
ความทุกขยากเดือดรอนดวยความเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของมวลมนุษยชาติ
อนามัย (Health) หมายถึง ความไมมีโรค สภาวะที่สมบูรณดีทั้งทางรางกาย
ทางจิตใจ ทางสังคม และจิตวิญญาณ
การสุขาภิบาล (Sanitation) หมายถึง การดำเนินการควบคุม ปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลง แกไขสภาวะของสิ่งแวดลอมที่มีความสัมพันธตอการดำเนินชีวิต
ใหอยูในลักษณะที่ดี ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันโรค และสงเสริมสุขภาพอนามัย โดยการ
ดื่มน้ำจากแหลงน้ำที่สะอาด การถายอุจจาระในสวม กินอาหารที่สะอาดและทำใหสุก
ลางมือกอนกินอาหารและหลังจากถายอุจจาระ ปสสาวะ รักษาความสะอาดรางกาย
เสื้อผา บานเรือน ตลอดจนสิ่งของเครื่องใชตางๆ และกำจัดสิ่งปฏิกูล น้ำโสโครก
และแมลงนำโรค
สิ่งแวดลอม (Environment) หมายถึง สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวมนุษย ซึ่งมี
ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรมซึ่งจับตองไดมองเห็นได อาจแบงไดเปน
“สิง่ แวดลอมทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติ” เชน ดิน น้ำ อากาศ แรธาตุ รวมถึง มนุษยดว ยกัน
สัตว ตนไม ฯลฯ และ “สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น” เชน อาคารบานเรือน
ยานพาหนะ ตลอดจนสิง่ แวดลอมทีเ่ ปนนามธรรม เชน วัฒนธรรมประเพณี สิง่ แวดลอม
ทางสังคมการเมือง ฯลฯ
อนามัยสิ่งแวดลอม (Environmental Health) หมายถึง ความสัมพันธ
ระหวางสุขภาพอนามัยของมนุษยกับสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวมนุษย ฉะนั้นสุขภาพ
อนามัยของมนุษยก็ยอมไดรับผลจากคุณภาพของสิ่งแวดลอม ถาสิ่งแวดลอมมีสภาพ
เสื่อมโทรมเกิดเปนมลพิษขึ้น
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การปองกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมตางๆ ทีก่ ำหนดขึน้
ลวงหนา ทั้งทางดานโครงสราง (Structural Approach) และที่มิใชดานโครงสราง
(Non Structural Approach) เพือ่ ลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย
การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการตางๆ เพื่อ
หลีกเลี่ยงและลดผลกระทบทางลบจากสาธารณภัย และยังหมายถึงการลดและ
ปองกันมิใหเกิดเหตุหรือลดโอกาสที่อาจกอใหเกิดสาธารณภัย
การเตรียมความพรอม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรม
ที่ดำเนินการลวงหนากอนเกิดสาธารณภัย เพื่อเตรียมพรอมการจัดการในสถานการณ
ฉุกเฉิน ใหสามารถรับมือกับผลกระทบจากสาธารณภัยไดอยางทันเหตุการณ และมี
ประสิทธิภาพ
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง
การจัดตั้งองคกรและการบริหารจัดการดานตางๆ เพื่อรับผิดชอบในการจัดการ
สถานการณฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเตรียมความพรอมรับมือและ
การฟนฟูบูรณะ
การฟนฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การฟนฟูสภาพเพื่อทำใหสิ่งที่
ถูกทำลายหรือไดรับความเสียหายจากสาธารณภัยไดรับการชวยเหลือ แกไขให
กลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิม รวมทั้งใหผูประสบภัยสามารถดำรงชีวิตตาม
สภาพปกติไดโดยเร็ว
หนวยงานภาครัฐ หมายถึง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและ
หนวยงานอื่นของรัฐ แตไมหมายความรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคการบริหารสวนตำบล เทศบาล
องคการบริหารสวนจังหวัด เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองคกรปกครองสวนทองถิน่
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง

๔

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ หมายถึง องคการบริหารสวนตำบล
เทศบาล เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แตไม
หมายความรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ หมายถึง
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล กองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบล และกองอำนวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร/สำนักเขตกรุงเทพมหานคร
ผูอำนวยการในเขตพื้นที่ หมายถึง ผูอำนวยการจังหวัด รองผูอำนวยการ
จังหวัด ผูอำนวยการอำเภอ ผูอำนวยการทองถิ่น ผูชวยผูอำนวยการทองถิ่น
และผูอ ำนวยการกรุงเทพมหานคร รองผูอ ำนวยการกรุงเทพมหานคร ผูช ว ยผูอ ำนวยการ
กรุงเทพมหานคร

๒. ประเภทของสาธารณภัย
ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ (Natural Disaster)
๑) ภัยธรรมชาติทม่ี ลี กั ษณะการเกิดฉับพลัน เชน น้ำทวม ลมพายุ แผนดินไหว/
แผนดินถลม โรคระบาดรุนแรง
๒) ภัยธรรมชาติทม่ี ลี กั ษณะการเกิดแบบคอยเปนคอยไป เชน ภาวะแหงแลง
ภัยหนาว
ภัยที่เกิดจากมนุษย (Man-made Disaster)
๑) ภัยที่เกิดขึ้นอยางจงใจ เชน การกอการรายในรูปแบบตางๆ สงคราม
อาวุธชีวภาพ ภัยจากการจราจล การชุมนุม ฯลฯ
๒) ภัยที่เกิดขึ้นอยางไมจงใจ เชน ไฟไหม ตึกถลม อุบัติภัยจากการขนสง
ดานตางๆ
๕

ขอบเขตของสาธารณภัย
มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
“สาธารณภัย” หมายความวา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย
โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวนำ้ การระบาดศัตรูพชื ตลอดจนภัยอืน่ ๆ อันมีผลกระทบ
ตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทำใหเกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด
ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหายแกทรัพยสิน
ของประชาชน หรือของรัฐ และใหความหมายรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรม
ดวย
“ภัยทางอากาศ” หมายความวา ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ
“การกอวินาศกรรม” หมายความวา การกระทำใดๆ อันเปนการมุงทำลาย
ทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเปนสาธารณูปโภค หรือการรบกวน
ขัดขวาง หนวงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใดๆ ตลอดจนการประทุษรายตอบุคคล
อันเปนการกอใหเกิดความปนปวนทางการเมือง การเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ
โดยมุงหมายที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของรัฐ
โดยกำหนดขอบเขตสาธารณภัยไวดังนี้
๑) ดานสาธารณภัย ประกอบดวย ๑๔ ประกอบภัย คือ
อุทกภัยและดินโคลนถลม
ภัยจากพายุหมุนเขตรอน
ภัยจากอัคคีภัย
ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
ภัยจากการคมนาคมและขนสง
ภัยแลง
ภัยจากอากาศหนาว
ภัยจากไฟปาและหมอกควัน
๖

ภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม
ภัยจากคลื่นสึนามิ
ภัยจากโรคระบาดในมนุษย
ภัยจากโรค แมลง สัตว ศัตรูพืชระบาด
ภัยจากโรคระบาดสัตวและสัตวน้ำ
ภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) ดานความมั่นคง ประกอบดวย ๔ ประเภทภัย คือ
ภัยจากการกอวินาศกรรม
ภัยจากทุนระเบิดกับระเบิด
ภัยทางอากาศ
ภัยจากการชุมนุมประทวงและกอการจลาจล

๓. ระยะการเกิดภัย
๓.๑ ระยะเตรียมการกอนเกิดภัย
เปนการดำเนินการ เพื่อจัดเตรียมและลดผลกระทบหรือแกไขปญหา
อุปสรรคไวลวงหนากอนเกิดภัย เชน การเฝาระวังและติดตามขาวสารการเกิดภัย
อยางตอเนื่อง การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการเฉพาะกิจกรณีสาธารณภัยพรอมบุคลากร
รับผิดชอบอยางชัดเจน การเตรียมการดานการสนับสนุนวัสดุอุปกรณลวงหนา
กอนเกิดภัย เปนตน

๓.๒ ระยะเกิดภัย
เป น การดำเนิ น การในสถานการณ ฉุ ก เฉิ น หรื อ สาธารณภั ย
โดยการระดมทรัพยากรตางๆ เขาชวยเหลือ เพื่อรักษาชีวิตทรัพยสิน ลดผลกระทบ
ตอสุขภาพ และบรรเทาทุกขแกผูประสบภัย ตลอดจนลดความรุนแรงของภัย
ที่เกิดขึ้น เชน การติดตามเหตุการณและคำเตือนเกี่ยวกับการแจงภัยอยางใกลชิด
๗

การจั ด ตั้ ง ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารเฉพาะกิ จ ด า นอนามั ย สิ่ ง แวดล อ มกรณี ส าธารณภั ย
พรอมเริ่มดำเนินงานอยางเปนรูปธรรม การจัดหนวยปฏิบัติการลงดำเนินงาน
ในพื้นที่ประสบภัย รวบรวมรายงานและรายงานขอมูลการดำเนินงานดานการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอม พรอมทั้งสรุปเหตุการณ และสถานการณสำคัญเสนอตอผูบริหาร
หรื อ ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น และแก ไขป ญ หาสาธารณภั ย ด า นการแพทย แ ละ
การสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เปนตน

๓.๓ ระยะหลังเกิดภัย/ระยะฟนฟู
เปนการดำเนินการชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยใหกลับคืนสูสภาพ
คงเดิมในชวงกอนเกิดเหตุการณหรือพัฒนาใหดีขึ้นกวาเดิม เพื่อเปนการสราง
ขวัญกำลังใจของผูประสบภัยใหกลับคืนสูสภาพปกติ เชน การปรับปรุงสุขาภิบาล
ขั้นพื้นฐานดานที่พักอาศัย การสุขาภิบาลอาหารและน้ำ การจัดการสิ่งปฏิกูล
การจัดการขยะมูลฝอย และการบำบัดน้ำเสีย เปนตน

๓.๔ การจัดระดับของความรุนแรงของภัย
ความรุนแรงของสาธารณภัยแบงเปน ๔ ระดับ โดยมีผูรับผิดชอบตาม
ระดับความรุนแรง ดังนี้

๘

ระดับ
ความรุนแรง
การจัดการ
๑
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วไปหรือมี ผูอำนวยการทองถิ่น
ขนาดเล็ก
ผูอ ำนวยการอำเภอ และ/หรือ
ผูชวยผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร
สามารถควบคุมสถานการณและ
จัดการระงับภัยไดโดยลำพัง
๒
สาธารณภัยขนาดกลาง
ผูอำนวยการในระดับ ๑ ไมสามารถ
ควบคุมสถานการณได
ผูอำนวยการจังหวัด และ/หรือ
ผูอ ำนวยการกรุงเทพมหานคร
เขาควบคุมสถานการณ
ผูอำนวยการในระดับ ๒ ไมสามารถ
๓
สาธารณภัยขนาดใหญที่มี
ควบคุมสถานการณได
ผลกระทบรุนแรงกวางขวาง
หรือสาธารณภัยที่จำเปนตอง ผูอำนวยการกลาง และ/หรือ
ผูบัญชาการปองกันและบรรเทา
อาศัยผูเชี่ยวชาญหรือ
สาธารณภัยแหงชาติเขาควบคุม
อุปกรณพิเศษ
สถานการณ
๔
สาธารณภัยขนาดใหญที่มี
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ผลกระทบรายแรงอยางยิ่ง
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ควบคุม
สถานการณ

ที่มา: แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗

๙

๔. สถานการณสาธารณภัย
จากรายงานของ World Population Prospects (The ๒๐๐๗ Revision,
UNDP) พบวาปจจุบันจำนวนประชากรโลกมีมากถึง ๖,๗๐๐ ลานคน และคาดวา
ในป พ.ศ. ๒๕๙๓ ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเปน ๙,๓๐๐ ลาน ในสวนของประเทศไทย
ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ มีประชากรประมาณ ๖๔.๗ ลานคน (สำนักทะเบียนกลาง
กรมการปกครอง) จากการคาดการณอีก ๒๐ ปขางหนา (พ.ศ. ๒๕๗๐) ประชากร
ของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเปน ๗๐.๖ ลานคน (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ: ๒๕๕๑) จากการเพิ่มขึ้นของประชากรดังกลาว
จะทำใหความตองการความจำเปนพื้นฐาน เชน น้ำ อาหาร พลังงาน ที่อยูอาศัย
และปจจัยอืน่ ๆ ทีจ่ ำเปนตอการดำรงชีวติ จะมีความตองการเพิม่ สูงขึน้ จึงมีสง่ิ ขับเคลือ่ น
ทีส่ ำคัญในการตอบสนองความตองการดังกลาว ไดแก ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี การเติบโตทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การคา การลงทุน ฯลฯ สิ่งขับเคลื่อน
เหลานี้จะเปนตัวเรงใหเกิดการใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอยโดยไมคำนึงถึงขีดจำกัด
และศักยภาพในการฟนตัวของทรัพยากรเหลานั้น เปนเหตุใหมีการสูญเสียทรัพยากร
และระบบนิเวศถูกทำลายอยางตอเนื่อง
นอกจากนัน้ ยังมีการปลอยกาซเรือนกระจกสะสมในชัน้ บรรยากาศมากเกินกวา
ทีเ่ คยเกิดขึน้ ในกระบวนการตามธรรมชาติ และกาซเรือนกระจกนีท้ ำใหการระบายความรอน
ของโลกโดยรังสีคลืน่ ยาวถูกเก็บกักไวมากขึน้ ทำใหบรรยากาศใกลผวิ โลกมีอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่
สูงขึน้ ประมาณ ๒-๔ องศาเซลเซียส ซึง่ กอใหเกิดสาธารณภัยตอมนุษยอยางมากมายในทุก
ภู มิ ภ าคของโลกอย า งที่ ไ ม เ คยปรากฏมาก อ นในประวั ติ ศ าสตร ข องมนุ ษ ยชาติ
โดยเฉพาะในชวง ๒-๓ ปที่ผานมา ไมวาจะเปนพายุที่รุนแรงขึ้น น้ำทวมใหญ
ความแหงแลง คลื่นความรอน สัตวปาลมตาย และสิ่งมีชีวิตหลายชนิดใกลสูญพันธุ
ผลผลิตทางการเกษตรและความมั่นคงทางดานอาหารลดลง เกิดการแยงชิงน้ำ
จนนำไปสูปญหาความขัดแยงของสังคม โรคติดตออุบัติใหม โรคภัยไขเจ็บใหมๆ
๑๐

แปลกๆ และโรคชนิดเดิมระบาดมากขึ้น ผลจากสาธารณภัยเหลานี้ไดสงผลกระทบ
ในวงกวาง ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สราง
ความเสียหายตอประเทศเปนมูลคานับหลายพันลานบาท
ภัยธรรมชาติที่เปนสาธารณภัยที่เกิดบอยๆ ในประเทศไทย มีดังนี้
(๑) อุทกภัย : เปนภัยธรรมชาติที่กอใหเกิดความเสียหายใหแกประเทศ
มากที่สุด เนื่องจากลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยซึ่งมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
ประกอบกับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตรอนและรองความกดอากาศต่ำที่พาดผาน
ทำใหเกิดฝนตกปริมาณมากในหลายพื้นที่ของประเทศ สงผลใหเกิดอุทกภัยเปนพื้นที่
กวางเกือบทัว่ ประเทศ ดังจะเห็นไดจากสถิตกิ ารเกิดอุทกภัยในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๒
ในตารางที่ ๒
ตารางที่ ๑ สถิติอุทกภัย ป พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๒

ป พ.ศ.

จำนวน
(ครั้ง)

จำนวน
(จังหวัด)

๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

๑๗
๑๒
๑๒
๖
๑๓
๖
๕

๖๖
๕๙
๖๓
๕๘
๕๔
๖๕
๖๔

บาดเจ็บ
(คน)
๕๓
๒๘
๗๕
๑,๔๖๒
๑๗
๑๖
๒๒

ความเสียหาย
เสียชีวิต
มูลคา
(คน)
(ลานบาท)
๑๐
๒,๐๕๐.๐๘
๓
๘๕๐.๖๕
๐
๕,๙๘๒.๒๘
๔๔๖
๙,๖๒๗.๔๑
๓๖
๑,๖๘๗.๘๖
๑๑๓
๗,๖๐๑.๗๙
๕๓
๕,๒๕๒.๖๑

ที่มา : สถานการณสาธารณภัย ประจำป ๒๕๕๒, www.disaster.go.th/nirapai.com
๑๑

สถานการณอทุ กภัยในป พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึง่ เกิดจากอิทธิพลของรองความกดอากาศต่ำ
พาดผานภาคใตตอนบน ภาคกลาง และภาคตะวันออก และมรสุมตะวันตกเฉียงใต
ตั้งแตวันที่ ๑๐ ตุลาคม - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ และจากอิทธิพลพายุดีเปรสชั่น
บริเวณอาวไทยตอนลางระหวางวันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓
ทำใหมีจังหวัดประสบภัยทั้งสิ้น ๕๑ จังหวัด ราษฎรไดรับความเดือดรอนจำนวน
๒,๔๙๕,๖๗๐ ครัวเรือน หรือประมาณ ๘,๕๘๐,๔๖๒ คน
สถานการณมหาอุทกภัยในป พ.ศ. ๒๕๕๔ เกิดขึน้ ประมาณวันที่ ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๕๔ ถึงปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ จากอิทธิพลของพายุโซนรอน รองมรสุม
กำลังปานกลางถึงคอนขางแรงพาดผาน และน้ำลนตลิ่ง มีพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ และ
ประกาศเปนพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวมทั้งสิ้น ๖๕ จังหวัด
๖๘๔ อำเภอ ๔,๙๒๐ ตำบล ๔๓,๖๓๖ หมูบาน ไดแก จังหวัดเชียงราย เชียงใหม
แพร นาน แมฮองสอน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ
ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี เลย อุดรธานี
หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ นครพนม อำนาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร ยโสธร
ขอนแกน กาฬสินธุ สุรินทร รอยเอ็ด มหาสารคาม บุรีรัมย ศรีสะเกษ อุบลราชธานี
ชัยภูมิ นครราชสีมา นครนายก สระแกว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี
ตราด ประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธานี ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง สตูล สมุทรสาคร
สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ราษฎรไดรับความเดือดรอน ๔,๐๘๖,๑๓๘
ครัวเรือน ๑๓,๕๙๕,๑๙๒ คน มูลคาความเสียหายนับพันลานบาท (ทีม่ า: ศูนยปฏิบตั กิ าร
รองรับเหตุฉุกเฉิน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, สรุป
สถานการณสาธารณภัย ประจำวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔)
สถานการณอุทกภัย ป พ.ศ. ๒๕๕๖ ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ เกิดสถานการณ
อุกภัยใน ๑๒ จังหวัด ไดแก ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ปราจีนบุรี บุรีรัมย อุบลราชธานี
๑๒

พระนครศรีอยุธยา ศรีสะเกษ นครนายก สมุทรปราการ สุพรรณบุรี นครปฐม และ
ลพบุรี ๔๓ อำเภอ ๓๐๖ ตำบล ๒,๓๕๖ หมูบาน ๑๑๖,๑๙๐ ครัวเรือน ๓๕๗,๔๖๔ คน
(คิดเปน ๐.๕๕% ของประชากรทั้งประเทศ)
จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นผลกระทบของการเกิดอุทกภัย ซึ่งเปนปญหา
ที่สำคัญของประเทศมีลักษณะการเกิดเปนประจำในทุกป และมีพื้นที่ไดรับผลกระทบ
เปนบริเวณกวางเกือบทั่วประเทศ กอใหเกิดความสูญเสียอยางมหาศาล ทั้งระบบ
สาธารณูปโภค เศรษฐกิจ ชีวิต และทรัพยสินของประชาชน หากไมมีการวางแผน
จัดเตรียมดานอนามัยสิ่งแวดลอมสำหรับภาวะฉุกเฉินลวงหนา อาจทำใหเกิดผลกระทบ
ดานตางๆ ตามมา เชน การระบาดของโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำ ปญหาดาน
สุขาภิบาลและการกำจัดสิ่งปฏิกูล รวมทั้งผลกระทบดานจิตใจ
(๒) วาตภัย : เปนภัยธรรมชาติที่เกิดจากพายุลมแรง ทำใหเกิดความเสียหาย
แกอาคารบานเรือน ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน จากขอมูลของกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พบสถิติการเกิดวาตภัยในแตละป วาตภัยที่กอใหเกิด
เหตุการณรุนแรงสูงสุด ไดแก พายุ “ไตฝุนเกย” ที่พัดผานอาวไทยเขาสูภาคใตตอนบน
บริเวณ อำเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร ความเร็วลม ๙๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง (ความรุนแรง
ระดับ ๑) เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๒ ทำใหมีผูเสียชีวิต ๖๐๒ ราย บาดเจ็บ
๕,๔๙๕ ราย มูลคาความเสียหายประมาณ ๑๑.๗ พันลานบาท นอกจากนี้ ในป
พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดเกิดวาตภัย (ความรุนแรงระดับ ๓) ใกลประเทศไทย คือ พายุไซโคลน
“นารกีส” ที่ประเทศสหภาพพมา ทำใหมีผูเสียชีวิตหลายหมื่นรายและไรที่อยูอาศัย
จำนวนมาก แมวาปจจุบันประเทศไทยจะยังไมไดรับผลกระทบรุนแรงเทียบเทากับ
สหภาพพมา แตนบั วันพายุขนาดใหญทเ่ี กิดในภูมภิ าคนีน้ บั วามีบอ ยครัง้ ขึน้ เมือ่ เทียบกับ
ในอดีต โดยพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามเสีย่ งตอการประสบพายุไตฝนุ ของไทย ไดแก พืน้ ทีช่ ายฝง ทะเล
ดานอาวไทยโดยเฉพาะในชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม

๑๓

นอกจากนี้การที่พายุพัดถลมประเทศไทยทางดานอาวไทยอาจทำใหเกิด
ปรากฏการณสตอรม เสิรช (Storm Search) หรือน้ำทะเลยกตัวสูงขึ้นซึ่งจะทำให
น้ ำ ทะเลไหลเข า มาถึ ง บริ เวณปากอ า วเจ า พระยาและเข า ท ว มพื้ น ที่ ก รุ ง เทพฯ
และหากทวมเหนือคลองประปา จะทำใหประชาชนไมมีน้ำในการอุปโภคบริโภคได
หนวยงานของประเทศที่มีบทบาทสำคัญ คือ กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนยเตือนภัยพิบัติ
แหงชาติ ในการวิเคราะหสถานการณเพื่อแจงเตือนประชาชน กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ในการจัดฝกซอมแผนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตารางที่ ๒ สถิติวาตภัย ป พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๓

ป พ.ศ.

จำนวน
(ครั้ง)

จำนวน
(จังหวัด)

๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓

๓,๒๑๓
๓,๘๓๔
๑,๓๑๓
๑,๘๘๓
๒,๒๓๓
๑,๙๙๕
๑,๓๔๘
๒,๑๙๒

๗๖
๗๖
๕๗
๖๕
๖๗
๖๕
๖๘
๖๙

บาดเจ็บ
(คน)
๔๓๔
๖๓
๐
๓๙
๗๑
๓๐
๒๖
๑๗๔

ความเสียหาย
เสียชีวิต
มูลคา
(คน)
(ลานบาท)
๗๔
๔๕๗.๔๒
๗๓
๓๙๘.๔๑
๑๓
๑๔๘.๘๗
๒๙
๙๒.๒๔
๑๐
๒๓๔.๕๔
๑๕
๒๒๗.๕๔
๒๔
๒๐๗.๓๗
๓๐
๑๙๘.๘๔

ที่มา : สถานการณวาตภัย ประจำป ๒๕๕๓, ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
๑๔

(๓) แผนดินไหว : แผนดินไหวเปนภัยที่รุนแรงและมีผลกระทบตอประชาชน
จำนวนมาก จากขอมูลของกรมทรัพยากรธรณี ประเทศไทยมีแนวรอยเลื่อนที่มีพลัง
๑๓ แหง อยูในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใตของประเทศ เชน
รอยเลื่อนแมจัน รอยเลื่อนแมทา รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ เปนตน พื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหว
ของประเทศไทยอยูในบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันตกเฉียงเหนือ โดยเปนพื้นที่
ที่เคยเกิดแผนดินไหวขนาดกลาง ๕.๐-๕.๙ ริคเตอร และมีโอกาสเกิดแผนดินไหว
ขนาดใหญประมาณ ๖.๐-๗.๕ ริคเตอร ซึ่งมีศักยภาพในการทำลายอาคารบานเรือนได
แผนดินไหวขนาดสูงสุดของประเทศไทย เกิดที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๖ วัดขนาดได ๕.๙ ริคเตอร สำหรับกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล นับเปนพืน้ ทีเ่ สีย่ งเนือ่ งจากมีสภาพดินออนสามารถขยายการสัน่ สะเทือน
ของพื้นดินได ๓-๔ เทา ของระดับปกติ สงผลใหอาคารสูง หรืออาคารที่โครงสราง
ไมแข็งแรงแตกราวพังทลายลงมาได
(๔) ภัยจากคลื่นยักษสึนามิตามแนวชายฝงทะเล : จากการเกิดแผนดินไหว
ขนาด ๙.๓ ริคเตอร ในมหาสมุทรอินเดียบริเวณดานตะวันตกของเกาะสุมาตรา
ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ สงผลใหเกิด “สึนามิ” (Tsunami)
ซึ่งเปนคลื่นขนาดใหญถลมประเทศที่อยูริมฝงมหาสมุทรอินเดีย รวมถึงเกาะตางๆ
ในมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน ๑๑ ประเทศ มีผูเสียชีวิตมากกวา
๒๐๐,๐๐๐ ราย เกิดความเสียหายมหาศาลในบริเวณชายฝงและพื้นที่บริเวณใกลเคียง
สำหรับประเทศไทย คลื่นสึนามิ ไดสงผลกระทบใน ๖ จังหวัด คือ สตูล ตรัง กระบี่
ภูเก็ต พังงา และระนอง ประชาชนไดรับความเดือดรอน ๕๘,๕๕๐ ราย มีประชาชน
และนักทองเทีย่ วชาวตางประเทศเสียชีวติ ๕,๓๙๕ ราย สูญหาย ๒,๘๑๗ ราย บาดเจ็บ
๘,๔๕๗ ราย มูลคาความเสียหายนับหมื่นลานบาท ผลกระทบจาก สึนามิ ทำใหเกิด
การความเสียหายทั้งระบบสาธารณูปโภค ระบบนิเวศน นับเปนมหันตภัยครั้งแรก
ที่เกิดจาก “สึนามิ” ในประเทศไทย ซึ่งความสูญเสียดังกลาวเกิดจากขาดการติดตาม
๑๕

และวิเคราะหสถานการณการเกิดแผนดินไหวในมหาสมุทรอยางใกลชิด รวมทั้งไมมี
ระบบการแจงเตือนภัยแกประชาชน เพือ่ ดำเนินการอพยพประชาชนออกจากพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
นอกจากนี้เมื่อเกิด “สึนามิ” ปญหาดานการจัดการสิ่งแวดลอม ทั้งดานจุดอพยพ
แหลงที่อยูอาศัย การจัดการดานอาหารและน้ำดื่มสะอาด การปองกันโรคติดตอ
การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย และการจัดการศพ ที่เปนเปนปญหาสำคัญเรงดวน
จากการดำเนินการที่ผานมา พบวาไมมีระบบการบริหารจัดการที่ดีพอ ทำใหแตละ
หนวยงานมีการดำเนินการไมประสานงาน เกิดความซ้ำซอน และลาชา
(๕) ภัยแลง : ทำใหเกิดปญหาการขาดแคลนน้ำน้ำบริโภคและอุปโภค
มีเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศ จากปริมาณฝนนอยกวาปกติ หรือฝนทิ้งชวง พื้นที่
ทีไ่ ดรบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ จากปญหาภัยแลง ไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
เพราะเปนบริเวณที่อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใตเขาไปไมถึง ปญหาภัยแลง
แมไมเพียงสรางความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน แตจะสรางความสูญเสียใหแก
พื้นที่เกษตรกรรม สงผลกระทบตอการดำรงชีพ เกิดปญหาการขาดแคลนน้ำสะอาด
เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดการระบาดของโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำ จากสถิติ
ภัยแลง ในป พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๒ (ตารางที่ ๓) ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พบวาปญหาภัยแลงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น

๑๖

ตารางที่ ๓ สถิติภัยแลง ป พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๒
ความเสียหาย
จำนวน
ป พ.ศ.
ราษฎรประสบภัย ราษฎรประสบภัย
(จังหวัด)
(คน)
(ครัวเรือน)
๒๕๔๖
๖๓
๕,๙๓๙,๒๘๒
๑,๓๙๙,๙๓๖
๒๕๔๗
๖๔
๘,๓๘๘,๗๒๘
๑,๙๗๐,๕๑๖
๒๕๔๘
๗๑
๑๑,๑๔๗,๖๒๗ ๒,๗๖๘,๙๑๙
๒๕๔๙
๖๑
๑๑,๘๖๒,๓๕๘ ๒,๙๖๐,๘๒๔
๒๕๕๐
๖๖
๑๖,๗๕๔,๙๘๐ ๔,๓๗๘,๒๒๕
๒๕๕๑
๖๑
๑๓,๒๙๘,๘๙๕ ๓,๕๓๑,๕๗๐
๒๕๕๒
๖๒
๑๗,๓๕๓,๓๕๘ ๔,๕๐๐,๘๖๑

มูลคา
(ลานบาท)
๑๗๔.๓๒
๑๙๐.๖๖
๗,๕๖๕.๘๖
๔๙๕.๒๗
๑๙๘.๓๐
๑๐๓.๙๐
๑๐๘.๓๔

ที่มา : สถานการณสาธารณภัย ประจำป ๒๕๕๒, www.disaster.go.th/nirapai.com

(๖) แผนดินถลม : แผนดินถลมในประเทศไทย สวนใหญมักเกิดภายหลัง
ฝนตกหนักมากติดตอกันเปนเวลาหลายวันบริเวณภูเขา พื้นที่เสี่ยงของประเทศไทย
คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาซึ่งเปนตน
น้ำลำธารตอนบนของประเทศ กรมทรัพยากรธรณี ระบุมีพื้นที่เสี่ยงภัยถึง ๕๑ จังหวัด
และมีแนวโนมขยายพื้นที่ออกไปเรื่อยๆ เนื่องจากปาไมบริเวณตนน้ำถูกทำลายไปมาก
ทำใหไมมีตนไมชวยดูดซับน้ำเมื่อเกิดฝนตกจึงเกิดการเคลื่อนตัวไถลนำตะกอนดิน
กอนหิน และซากไมลงมาดวย เหตุการณแผนดินถลมที่สำคัญของประเทศไทย เชน
เหตุการณโคลนถลมที่ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๓๑ ทำใหมีผูเสียชีวิตประมาณ ๗๐๐ ราย ปญหาแผนดินถลมหรือโคลนถลม
๑๗

นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากภาวะการณเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทำใหเกิดปญหาทั้งดานวาตภัย อุทกภัย สงผลตอพื้นที่ปาไมบริเวณภูเขาซึ่งในปจจุบัน
ถูกทำลายเสียหายมาก จึงเกิดปญหาแผนดินถลม โคลนถลมตามมา
(๗) อัคคีภัย : อัคคีภัยที่เกิดขึ้นทั้งจากการกระทำของมนุษย และจาก
ธรรมชาติ ที่กอใหเกิดความเสียหายครั้งใหญในอดีต ไดแก เพลิงไหมโรงงาน
ตุกตาเคเดอร จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๖ ทำใหมีผูเสียชีวิต
๑๘๘ ราย บาดเจ็บ ๕๐๐ ราย จากการสำรวจในป พ.ศ. ๒๕๔๙ พบวาเพลิงไหม
ดังกลาว ยังสงผลกระทบตอสุขภาพจิตของครอบครัวผูเสียชีวิตเปนระยะเวลานาน
และการเกิดเพลิงไหมโรงแรมรอยัลจอมเทียน พัทยา เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๗
ทำใหมีผูเสียชีวิต ๙๑ ราย บาดเจ็บ ๕๓ ราย ทำใหมีการทบทวนมาตรการรองรับ
อัคคีภัยในอาคารสูงขึ้น อัคคีภัยอีกประเภทหนึ่ง คือ ไฟปา ทั้งจากธรรมชาติและ
การกระทำของมนุษย เกิดมากในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเมษายนของทุกป เนื่องจาก
เปนชวงฤดูแลง นอกจากนี้ยังกอใหเกิดมลพิษในอากาศจากหมอกควันและฝุนละออง
ขนาดเล็ก โดยพื้นที่ภาคใตตอนลางของประเทศไทย มีปญหาหมอกควันและฝุนละออง
จากการเกิดไฟปาทั้งในประเทศไทย และจากประเทศเพื่อนบาน เชน อินโดนีเซีย
ซึ่งเกิดเปนประจำทุกป สำหรับพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสบ
ปญหาจากไฟปา และจากการเผาทำลายเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ทำใหปริมาณ
ฝุนละอองขนาดเล็กกวา ๑๐ ไมครอน สูงเกินมาตรฐาน สงผลตอสุขภาพ
ของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม ลำพูน ลำปาง แมฮองสอน ซึ่งอยูในแองหุบเขา
ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ ประชาชนในพืน้ ทีท่ ป่ี ระสบปญหาตองใสหนากากอนามัย เพือ่ ปองกัน
การสูดฝุนละอองเขาปอด และพบผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจเขารับการรักษา
เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ ๑๐-๒๐ ในแตละโรงพยาบาล และสถานีอนามัยเมื่อเทียบกับ
ป พ.ศ. ๒๕๔๙ และจากสถิติสถานการณอัคคีภัยของศูนยบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ พบวา ปพ.ศ. ๒๕๕๒
๑๘

มีการเกิดอัคคีภัยในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น ๑,๕๒๗ ครั้ง (ตารางที่ ๔) โดยมีเหตุการณ
สำคัญ เชน ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๐.๒๐ น. เกิดเหตุเพลิงไหมซานติกาผับ
บริเวณยานเอกมัย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมียอดรวม
ผูเสียชีวิตทั้งหมด ๖๔ คน เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ๕๓ คน และเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
๑๑ คน มีผูบาดเจ็บ รวม ๒๑๒ คน สวนสาเหตุยังไมแนชัดวา เกิดจากนักทองเที่ยว
หรือเกิดจากเอฟเฟกบนเวทีจนทำใหเกิดประกายไฟ ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒
เวลา ๐๗.๓๕ น. เกิดเหตุเพลิงไหมอาคารพาณิชย ๓ ชั้น รับตัดเย็บเสื้อผา ยานประตูน้ำ
ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี โดยเพลิงลุกไหมอาคารไดรบั ความเสียหาย
ทั้งหลัง และมีผูบาดเจ็บสาหัส ๔ คน สาเหตุจากการสอบสวนเบื้องตนเกิดจากไฟฟา
ลัดวงจร
ตารางที่ ๔ สถิติอัคคีภัย ป พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๒

ป พ.ศ.

จำนวน
(ครั้ง)

จำนวน
(จังหวัด)

๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

๒,๒๖๗
๑,๗๒๗
๑,๕๕๙
๑,๗๓๔
๑,๙๐๑
๑,๖๙๖
๑,๕๒๗

๗๖
๗๖
๖๒
๖๖
๗๑
๖๑
๖๒

ความเสียหาย
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
(คน)
(คน)
๑๖๗
๕๖
๖๙
๓๑
๖๘
๔๘
๖๖
๓๗
๑๕๖
๔๕
๙๒
๓๐
๓๑๒
๘๓

มูลคา
(ลานบาท)
๕๖๕.๕๔
๔๘๗.๐๒
๙๓๑.๙๑
๑,๐๘๓.๘๔
๘๗๕.๗๙
๑,๔๒๔.๘๘
๘๑๗.๓๓

ที่มา : สถานการณสาธารณภัย ประจำป ๒๕๕๒, www.disaster.go.th/nirapai.com
๑๙

(๘) หมอกควัน-ไฟปา : ปญหาหมอกควันเกิดขึน้ อยางสม่ำเสมอในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ
และภาคใต โดยสวนใหญเกิดในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเมษายนของทุกป พื้นที่
๘ จังหวัดในภาคเหนือตอนบนของประเทศมักเกิดปญหาหมอกควัน โดยมีปริมาณ
ฝุนละอองขนาดเล็กมีจำนวนมากเกินคามาตรฐานที่กำหนด (คามาตรฐาน PM๑๐
๑๒๐ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) และดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index:
AQI) อยูในเกณฑที่มีผลกระทบตอสุขภาพ และจากขอมูลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของกรมควบคุมมลพิษ ระหวางเดือน
มกราคมถึงเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๕ พบวาแตละจังหวัดมีจำนวนวันที่และ
คาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กสูงเกินระดับมาตรฐานอยางตอเนื่อง และมีคา PM๑๐
ดังตาราง
จำนวนวันที่เกินมาตรฐาน (วัน)
คาสูงสุด (มคก./ลบ.ม.)
ในรอบ ๕ ป
๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕
เชียงใหม ๓๕ ๘ ๒๑ ๒๒ ๐ ๑๗
๓๘๒.๗
เชียงราย ๑๖ ๔ ๒๗ ๔๓ ๒ ๓๐
๔๗๐.๘
ลำพูน
- ๑๘ ๔๐ ๐ ๒๒
๓๕๐.๓
แมฮอ งสอน ๒๘ ๔ ๓๓ ๓๗ ๒ ๒๒
๕๑๘.๕
ลำปาง ๓๗ ๒๕ ๓๖ ๓๐ ๓ ๒๖
๒๗๙.๐
พะเยา
- ๑๘ ๓๓ ๕ ๒๒
๒๘๓.๔
นาน
- ๑๖ ๒๔ ๐ ๑๖
๒๑๖.๔
แพร
๕
๐
๑ ๒๐
๒๓๓.๒
จังหวัด

ที่มา: เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๕ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
๒๐

(๙) อุบัติภัย : อุ บั ติ ภั ย ที่ พ บมั ก เกิ ด จากการขนส ง จราจรทั้ ง ทางบก
ทางอากาศ ทางน้ำ และเหตุตึกถลมจากภัยธรรมชาติและ/หรือการกอสราง
ไมไดมาตรฐาน จากขอมูลของศูนยขอมูลสำนักงานตำรวจแหงชาติ พบวาอุบัติเหตุ
ทางถนนในป พ.ศ.๒๕๔๖ มีผูเสียชีวิต ๑๓,๑๑๖ ราย และบาดเจ็บ ๖๓,๓๑๓ ราย
คิดเปนตัวเลขสูงสุดในจำนวน ๑๐ ประเทศในแถบอาเซียน มูลคาความเสียหาย
๑,๕๖๘.๓๑ ลานบาท ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ มูลคาจากการเสียชีวิตและบาดเจ็บคิดเปน
๙๘,๓๖๒.๕ ลานบาท ป ีพ.ศ. ๒๕๔๙ มูลคาความเสียหายสูงถึง ๒๓๒.๘ พันลานบาท
และในป พ.ศ. ๒๕๕๒ มีรายงานการเกิดอุบัติภัยจากการคมนาคมและการขนสง
จำนวน ๘๔,๑๔๖ ครัง้ มูลคาความเสียหาย ๑๑,๑๕๙.๓ ลานบาท จากขอมูลดังกลาว
ชี้ใหเห็นวาความสูญเสียจากอุบัติเหตุของประเทศไทยมีมูลคามหาศาล และมีโอกาส
ที่จะมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บมากขึ้น สงผลกระทบตอสภาพชีวิตความเปนอยูของ
ผูสูญเสีย รวมไปถึงงบประมาณรายรับ รายจายของประเทศ ทำใหมีการสูญเสีย
คุณภาพชีวิตและไมสามารถดำเนินชีวิตไดอยางปกติสุข การสงเสริมความรูและทักษะ
ในการชวยเหลือตนเองจากกรณีเกิดอุบัติภัยประเภทตางๆ และเพิ่มความตระหนัก
ใหกับประชาชนยังเปนสิ่งที่ตองดำเนินการอยางเปนระบบ
(๑๐) ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย : จากสถิติของกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พบวา ป พ.ศ. ๒๕๔๒-ปจจุบัน เกิดอุบัติภัยจากสารเคมีและ
วัตถุอันตราย ๒๔๐ ครั้ง โดยมีลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและสงผลกระทบตอ
ประชาชนและสิ่งแวดลอม ตัวอยางภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ไดแก โรงงานผลิต
ดอกไมไฟระเบิด ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำใหคนงานเสียชีวิต ๑๔ ราย
โรงงานพังเสียหายทั้งหมด บานเรือนที่อยูใกลเคียงเสียหาย ๑๐ หลังคาเรือน
ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ เกิดกาซแอมโมเนียรัว่ ไหลทีบ่ ริษทั อันดามันซีฟดู จังหวัดระยอง ทำใหมี
ผูบาดเจ็บ ๖๗ ราย ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ สำหรับป พ.ศ. ๒๕๕๐ เกิดอุบัติภัยจากสารเคมี
๓๕ ครัง้ มีผเู สียชีวติ ๔ ราย บาดเจ็บ ๙๐ ราย และในป พ.ศ. ๒๕๕๒ เกิดอุบตั ภิ ยั
จากสารเคมีและวัตถุอันตราย ๗๕ ครั้ง มูลคาความเสียหาย ๕๕๘.๕ ลานบาท
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ป ญ หาภั ย จากสารเคมี แ ละวั ต ถุ อั น ตรายนอกจากเกิ ด จากโรงงานทำให มี
ผูบ าดเจ็บและเสียชีวติ แลว ปจจุบนั พบวามีการขนสงสารเคมีทางรถยนตอยางแพรหลาย
หากเกิดอุบัติเหตุในแหลงชุมชนยอมสงผลกระทบตอประชาชนเปนบริเวณกวาง เชน
อาจเกิดการระเบิด ซึ่งจะสงผลกระทบตอสุขภาพประชาชน และเกิดปญหามลพิษ
ทางดานสิ่งแวดลอมทั้งทางอากาศและน้ำได
(๑๑) โรคระบาด : โรคระบาด เปนปรากฏการณที่พบการเกิดโรคในประชากร
กลุมใดกลุมหนึ่งสูงกวาอัตราเกิดที่คาดการณไว อาจเกิดเปนโรคประจำถิ่นหรือระบาด
ขามพื้นที่ได อาจเกิดในชวงเวลาเฉพาะ เชน ฤดูหนาว หรือระหวางการประสบภัย
ธรรมชาติทำใหเกิดการอพยพเคลื่อนยายประชาชนเพื่อหลบภัย ซึ่งขอจำกัดทั้งเรื่อง
สถานที่พักพิง การจัดการดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ทั้งดานอาหารและน้ำสะอาด
การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล เปนสาเหตุทำใหเกิดการแพรกระจายของโรคติดตอ
โรคระบาดที่พบในประเทศไทยในชวงที่ผานมา ไดแก โรคซาร ไขหวัดนก ไขหวัดใหญ
สายพันธุใหม ชนิดเอ (H๑N๑) ไขเลือดออก อหิวาตกโรค และโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
(Ebola Virus Disease) เปนตน นอกจากนี้ ภาวะโลกรอนที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอยางรุนแรง และสงผลตอเนื่อง
ใหแนวโนมการเกิดโรคระบาดสูงขึ้น
จากสถานการณการเกิดสาธารณภัยสำหรับประเทศไทยในปจจุบัน พบวา
มีความถี่และแปรปรวนไมเปนไปตามชวงเวลาเหมือนในอดีตที่ผานมา เชน การเกิด
อุทกภัยในชวงฤดูรอน (Summer Flood) ในชวงเดือนมีนาคมถึงเมษายนบริเวณพื้นที่
จังหวัดทางภาคใตของไทย เชน จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี กระบี่ พังงา
เปนตน แมโดยภาพรวมแลวประเทศไทยจะไมประสบภัยที่รุนแรงมากเทาประเทศอื่นๆ
แตมีแนวโนมที่จะเกิดบอยครั้งขึ้น คาดการณลวงหนาไดยากยิ่งขึ้น
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นอกจากนี้ ในประเทศไทยยังมีภยั จากน้ำมือมนุษย เชน การชุมนุมทางการเมือง
ภัยจากความขัดแยง/ขอพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา อีกทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ ทำใหเกิดโรคระบาด โรคอุบัติใหม โรคอุบัติซ้ำ ที่สงผลตอสุขภาพ
ของประชาชน การจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอม จึงมีสวนเกี่ยวของในการรวมควบคุม
และปองกันภัยจากโรคระบาดได
ดังนั้น การเตรียมความพรอมดานองคความรู เทคโนโลยี บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ ตลอดจนการจัดทำแผนจัดสรรงบประมาณ ใหเหมาะสมกับสถานการณเปน
สิง่ สำคัญทีต่ อ งดำเนินการอยางเปนระบบ มีเอกภาพ และมีความเขาใจทีช่ ดั เจนครบถวน
ของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
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การเกิดสาธารณภัยขึ้นแตละครั้ง หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของจะตองมี
การระดมความชวยเหลือแตละดานเพื่อปองกัน และลดผลกระทบตอประชาชนให
มากทีส่ ดุ กระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานหนึง่ ทีม่ คี วามสำคัญในการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัย โดยเฉพาะการปองกันลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน รวมทั้ง
การฟนฟูสภาพดวย จึงจำเปนตองมีการเตรียมความพรอมในเรื่องโครงสรางที่จัดตั้งขึ้น
แตละระดับ เพื่อรองรับการเกิดสาธารณภัย และตองกำหนดกลไก บทบาท ภารกิจ
หนาที่ของแตละหนวย องคกรทุกระดับ เพื่อบูรณาการอยางเปนระบบ เพื่อให
การดำเนินงานดานการปองกัน ลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและการฟนฟู
สภาพ บังเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ

๑. วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อใหทุกหนวยงานในกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะกรมอนามัย มีการ
เตรียมการ และมีการดำเนินการ เพือ่ เตรียมพรอมในการระดมสรรพกำลังทางการแพทย
และการสาธารณสุข ใหสามารถสนองความตองการของประเทศไดในสภาวะไมปกติ
สามารถนำมาปรับใชไดกับสถานการณในการปองกันชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย
ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

๒. วัตถุประสงคเฉพาะ
๒.๑ เพื่อเตรียมบุคลากรและองคกรดานสาธารณสุขใหมีความพรอมรับ
สาธารณภัย
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๒.๒ เพื่อใหมีแนวทางการดำเนินงานดานสาธารณภัยที่ชัดเจน และเปน
แนวทางเดียวกัน
๒.๓ เพื่อลดความสูญเสียทรัพยากรดานสาธารณสุข

๓. นโยบายการเตรียมพรอมแหงชาติ
๓.๑ ความสำคัญ
รั ฐ บาลได ใ ห ค วามสำคั ญ กั บ การเตรี ย มความพร อ มในการจั ด การ
สถานการณฉุกเฉินอันเกิดจากภัยดานสาธารณภัยและภัยดานความมั่นคงใหไดอยาง
ทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ โดยที่ผานมารัฐบาลไดกำหนดใหมีแผนเตรียมพรอม
แหงชาติ เพื่อใชเปนแผนหลักของชาติในการเตรียมความพรอมดานทรัพยากรและ
มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณฉุกเฉิน โดยเฉพาะ
เพื่อรองรับสถานการณอันเกิดจากการสูรบและภัยสงครามเปนสำคัญ เพื่อใหสามารถ
รักษาความอยูร อดปลอดภัยของประชาชนในประเทศ ความตอเนือ่ งในการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉินไดอยางมีประสิทธิภาพ และการรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประเทศรวมทั้งสนับสนุนการปองกันประเทศ
ปจจุบันสถานการณดานสาธารณภัยและภัยดานความมั่นคงไดเปลี่ยนแปลงไป
โดยมีความหลากหลายและซับซอนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีระดับความรุนแรงเกินที่
หนวยงานเพียงหนวยงานเดียวจะมีขีดความสามารถในการปองกันและบรรเทา
ที่เกิดขึ้นได ประกอบกับการดำเนินงานแผนเตรียมพรอมแหงชาติในปจจุบันมีขอจำกัด
ดานการบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นใหมีประสิทธิภาพได เชน การขาด
ระบบในการแจงเตือนภัย การขาดการกำหนดการบัญชาการเหตุการณที่มีเอกภาพ
การขาดความเขาใจในการปฏิบัติงาน และการขาดการฝกซอมของหนวยงานรองรับ
การดำเนินงานปองกันและแกไขปญหาตั้งแตในภาวะปกติจนถึงขั้นสถานการณฉุกเฉิน
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เปนตน ทำใหการบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉินไมสามารถดำเนินการไดอยาง
เปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น รัฐบาลจึงไดตระหนักถึงความจำเปนในการทบทวนและปรับปรุงระบบ
การบริ ห ารจั ด การงานเตรี ย มพร อ มแห ง ชาติ ใ ห ส ามารถป อ งกั น และบรรเทา
ความเสียหายจากสาธารณภัยอันมีมาอยางฉุกเฉินและรายแรงตามแผนปองกันภัย
ฝายพลเรือนแหงชาติ และภัยดานความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและทันทวงที
บนพื้นฐานของการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในชาติ โดยมุงเนนใหทุกภาคสวน
ในชาติไดตระหนัก รวมมือ และรวมใจในการปองกันและแกไขปญหาของชาติ
นโยบายการเตรียมพรอมแหงชาติเปนกรอบการกำหนดยุทธศาสตร แนวทาง
มาตรการ แผนปฏิบัติการ เพื่อใหการบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยทุกภาคสวนตองผนึกกำลังตัง้ แตในภาวะปกติดว ยการจัดเตรียม
ระบบการปองกัน บรรเทา ระงับภัย รวมทั้งการฟนฟูภายหลังสถานการณฉุกเฉิน
ซึ่งนโยบายการเตรียมพรอมแหงชาติไดใหความสำคัญกับแผนปองกันภัยฝายพลเรือน
แหงชาติ ในสถานการณฉุกเฉิน อันเกิดจากสาธารณภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การปองกันภัยฝายพลเรือน และไดใหความสำคัญกับแผนปองกันประเทศในสถานการณ
ฉุกเฉิน อันเกิดจากการสูรบและการสงครามตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการปองกัน
ประเทศ เปนแผนหลักในการดำเนินงานของนโยบายการเตรียมพรอมแหงชาติ
รวมถึงใหความสำคัญกับการจัดทำแผนปฏิบัติการของหนวยงานเพื่อเปนแผนรองรับ
การดำเนินงานในแตละประเภทของภัยที่เกิดขึ้น

๓.๒ นิยามศัพท
๓.๒.๑ การเตรียมพรอมแหงชาติ หมายถึง การเตรียมการดานตาง ๆ
ของหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องคกรเอกชน และภาคประชาชน
ตั้งแตในภาวะปกติ เพื่อใหพรอมที่จะปองกัน บรรเทา และระงับสาธารณภัย ภัยดาน
ความมั่นคง ในสถานการณฉุกเฉิน
๒๖

๓.๒.๒ สถานการณฉุกเฉิน หมายถึง สถานการณอันกระทบหรือ
อาจกระทบต อ ความสงบเรี ย บร อ ยของประชาชนหรื อ เป น ภั ย ต อ ความมั่ น คง
ของรัฐ หรืออาจทำใหประเทศหรือสวนใดสวนหนึ่งของประเทศ ตกอยูในภาวะคับขัน
หรือสถานการณ การกระทำอันใดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน
๓.๒.๓ สาธารณภัย หมายถึง ภัยอันมีมาเปนสาธารณะ ไมวาเกิดจาก
ธรรมชาติหรือมีผูทำใหเกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิตรางกายของประชาชน
หรือความเสียหายแกทรัพยสนิ ของประชาชนหรือรัฐ ตามกฎหมายเกีย่ วกับการปองกันภัย
ฝายพลเรือน
๓.๒.๔ ภัยดานความมั่นคง หมายถึง ภัยที่สงผลกระทบตอความมั่นคง
ของชาติ เชน ภัยจากการกอวินาศกรรม ภัยจากการกอการราย ภัยจากทุนระเบิด/
กับระเบิด ภัยทางอากาศ การกอการจลาจล ภัยจากการสูรบ และภัยจากการสงคราม
เปนตน ตามกฎหมายเกีย่ วกับการปองกันประเทศ และกฎหมายเกีย่ วกับการปองกันภัย
ฝายพลเรือน

๓.๓ แนวทางปฏิบัติ
๓.๓.๑ การเตรียมความพรอมดานทรัพยากร
ใหทุกภาคสวนมีการเตรียมพรอมดานทรัพยากรตั้งแตในภาวะปกติ
เพื่อใหมีความพรอมในการปองกันและเผชิญกับสาธารณภัย ภัยดานความมั่นคง และ
สถานการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้น โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑) ใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ จัดทำฐานขอมูล ตรวจสอบ และระบุประเภท
ของทรัพยากรที่มีอยู และตองการขอรับการสนับสนุน รวมทั้งประสานและแลกเปลี่ยน
ขอมูลหนวยงานในประเทศและตางประเทศ ทั้งทางวิชาการ เทคนิค ความรู ทักษะ
ผูเชี่ยวชาญ และการฝกอบรมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยดาน
ความมั่นคง และสถานการณฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ตั้งแตในภาวะปกติ
๒๗

๒) ใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลการเตรียมพรอมดานทรัพยากร
หรือปจจัยตาง ๆ ใหมีความทันสมัย และเชื่อมตอฐานขอมูลระหวางหนวยงานและ
องคกรทีเ่ กีย่ วของ เชน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนยเตือนภัยพิบตั แิ หงชาติ
ศูนยบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม ศูนยระดมสรรพกำลัง ศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการกอการรายสากล ศูนยปลอดภัยคมนาคม ศูนยปฏิบัติการเตรียมภัยทาง
ธรรมชาติ ศูนยปฏิบัติการประชาสัมพันธ ในสถานการณที่มีผลกระทบตอประเทศชาติ
และศูนยบริหารวิกฤติการณระดับชาติ เปนตน เพื่อประโยชนในการประสานงาน
ปฏิบัติและสนับสนุนการดำเนินงานระหวางกัน
๓) ใหมกี ารประเมินสถานการณลว งหนาและนำขอมูล ขาวสาร มาวิเคราะห
และดำเนินกรรมวิธดี า นขาวกรอง เพือ่ ปองกันและลดผลกระทบอันเกิดจากสาธารณภัย
ภัยดานความมั่นคง และสถานการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
๔) ใหมีการจัดระบบการสื่อสารและโทรคมนาคมทั้งระบบหลัก และ
ระบบสำรองใหสามารถใชการไดในทุกสถานการณ
๕) ใหมีหนวยงาน ศูนยกลาง จัดการดานขาวสาร เพื่อติดตามและให
ขอมูลความรูความเขาใจในสถานการณฉุกเฉินอยางถูกตอง โดยประชาสัมพันธ
ใหแกหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศ สนับสนุนและใหความชวยเหลือ
การดำเนินการตามนโยบายการเตรียมพรอมแหงชาติ
๓.๓.๒ การมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ใหหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องคกรเอกชน
และภาคประชาชนมีสวนรวมและสนับสนุนแผนปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ
และแผนปองกันประเทศ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๒๘

๑) ใหมีการจัดทำระบบการแจงเตือนภัย ระบบการอพยพ
ประชาชนระบบการกูภัย ระบบการใหความชวยเหลือ ระบบการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของผูประสบภัย และระบบการจัดสงความชวยเหลือ และ
ดำเนินการดานตาง ๆ แกผูประสบภัย
๒) ใหมีการสงเสริมสนับสนุนในการสรางจิตสำนึก และการมี
สวนรวมของทุกภาคสวน โดยจัดใหมีหลักสูตร การเรียนการสอน การฝกอบรม
การรณรงค และการประชาสัมพันธ ในสถานศึกษา และชุมชน เกี่ยวกับการแจง
เตือนภัย การปองกันภัย และแนวทางปฏิบัติ เมื่อเกิดภัยในแตละกรณี
๓) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน องคกรเอกชน
และภาคประชาชน ไดเขามามีสวนรวมและสนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
เตรียมความพรอมเพื่อการปองกันภัย การบรรเทาภัย การระงับภัย และการฟนฟู
ภายหลังการเกิดสาธารณภัย ภัยดานความมั่นคง และสถานการณฉุกเฉิน
๓.๓.๓ การจัดทำแผนงาน
ใหหนวยงานจัดทำแผนรองรับในการปองกันภัย การบรรเทาภัย
การระงับภัย และการฟนฟูภายหลังการเกิดภัยจากสาธารณภัย ภัยดานความมั่นคง
และสถานการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นใหประสานสอดคลองและเชื่อมโยงกันอยางเปน
ระบบ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑) ใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของจัดทำแผน เพือ่ รองรับการดำเนินการ
ตามนโยบาย การเตรียมพรอมแหงชาติ ตั้งแตในภาวะปกติ ใหประสานสอดคลอง
และเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ
๒) ใหจังหวัดกำหนดประเด็นยุทธศาสตรเกี่ยวกับดานการ
ปองกันภัย การบรรเทาภัย การระงับภัย และการฟนฟูภายหลังเกิดสาธารณภัย
ภัยดานความมั่นคงในยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด

๒๙

๓.๓.๔ การบริหารจัดการ
ใหการบริหารจัดการตามนโยบายการเตรียมพรอมแหงชาติ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และทันทวงที โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑) ใหนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนผูบัญชาการเหตุการณเมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉิน
๒) ใหสำนักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ รวมกับกระทรวง
มหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหนวยงานที่เกี่ยวของ อำนวยการบริหารจัดการ
การเตรียมพรอมแหงชาติ
๓) ในกรณี ก ารเตรี ย มพร อ มเพื่ อ เผชิ ญ กั บ ภั ย อั น เกิ ด จาก
สาธารณภัย ใหยึดถือแผนปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติเปนแผนหลักในการ
ดำเนินการขั้นเตรียมการในภาวะปกติ ขั้นปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุ และขั้นการฟนฟู
หลังเกิดเหตุ โดยกระทรวงมหาดไทยเปนองคกรรับผิดชอบหลัก ดำเนินการ
เตรียมพรอมแหงชาติ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดกำหนดแผนตามแตละประเภท
ของภัยเพื่อรองรับแผนปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ
๔) ในกรณีการเตรียมพรอมเพื่อเผชิญกับภาวะของการสูรบ
และภาวะสงครามที่ฝายทหารจำเปนตองควบคุมสถานการณ ใหยึดถือแผนปองกัน
ประเทศเปนแผนหลักในการดำเนินการ และแผนปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ
สนับสนุนการดำเนินการ โดยกระทรวงกลาโหมเปนองคกรรับผิดชอบรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการเตรียมพรอมแหงชาติ
๕) ในกรณี เ กิ ด ภั ย จากการก อ การร า ยให ด ำเนิ น การตาม
นโยบายการปองกันและแกไขปญหาการกอการราย โดยสำนักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติ เปนองคกรรับผิดชอบรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการเตรียมพรอม
แหงชาติ

๓๐

๖) ใหมีระบบการบริหารนโยบายการเตรียมพรอมแหงชาติ
อยางมีเอกภาพ ประสิทธิภาพ และทันเหตุการณ โดยใหมีสวนงานและผูรับผิดชอบ
ของแตละหนวยงานทั้งในระดับกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใหชัดเจน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดำเนินงาน
๗) ให ห น ว ยงานและทุ ก ภาคส ว นให ค วามสำคั ญ กั บ
การฝกซอมแผนอยางสม่ำเสมอทั้งภายในหนวยงาน และระหวางหนวยงาน เพื่อให
เกิดการประสานและบูรณาการแผนตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยสำนักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม เปนหนวยงานหลักประสาน
การบูรณาการฝกซอมแผนปฏิบตั กิ าร กับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของตามหวงเวลาทีเ่ หมาะสม
๘) ใหสำนักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ กระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงกลาโหม รวมกันติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหนวยงาน
ตามนโยบายการเตรียมพรอมแหงชาติ
๙) ใหมกี ารทบทวน ปรับปรุง หรือพัฒนานโยบายการเตรียมพรอม
แหงชาติตามหวงเวลาที่เหมาะสม
๑๐) ให ส ำนั ก งบประมาณจั ด สรรงบประมาณให ห น ว ยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเตรียมพรอมแหงชาติ

๓๑

๔. นโยบายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.) ไดมีมติ
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ เห็นชอบกรอบนโยบาย
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติไว ๕ ดาน ดังนี้
๔.๑ พัฒนาและสงเสริมระบบการปองกันสาธารณภัยและลดผลกระทบ
ใหมปี ระสิทธิภาพ โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความมีเหตุผล ความพอประมาณ
และการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีเปนบรรทัดฐานในการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัย
อยางยั่งยืน สอดคลองกับภูมิสังคม
๔.๒ พัฒนาและสงเสริมระบบการเตรียมความพรอม ใหทุกภาคสวนในสังคม
สามารถรับมือกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้นไดอยางบูรณาการ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยเพิ่มบทบาทของประชาชน หนวยงาน และองคกรที่เกี่ยวของ
๔.๓ พัฒนาศักยภาพการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ใหสามารถ
ชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณ และมีเอกภาพ
๔.๔ พัฒนาระบบการฟนฟูบูรณะ ใหสามารถสนองตอบตอความตองการ
ของผูประสบภัยไดอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และเปนธรรม
๔.๕ พั ฒ นาระบบการเชื่ อ มโยงหน ว ยงานเครื อ ข า ยทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศใหมีประสิทธิภาพ

๕. นโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการรับมือกับภัยพิบัติ
๕.๑ นโยบายเฉพาะหนา มีวัตถุประสงค เพื่อใหสังคมไทยทุกภาคสวน
สามารถเผชิญ และแกไขปญหา สาธารณภัยดานสาธารณสุขที่เกิดขึ้นอยางหลากหลาย
และตอเนื่องรวมกัน โดยลดผลกระทบและความเสียหายนอยที่สุด ซึ่งประกอบดวย
๔ ดาน ไดแก

๓๒

๑) ศูนยปฏิบัติการ War Room: โดยดำเนินการจัดตั้งศูนยฯ ระดับ
จังหวัด และ/หรือ ระดับอำเภอ/พืน้ ที่ ตามระดับความรุนแรงของภัยพิบตั ิ จัดโครงสราง
บุคลากร ระบบบัญชาการ และระบบประสานงานของศูนยฯ จัดระบบขอมูล เฝาระวัง
และระบบเตือนภัย จัดระบบประชาสัมพันธ และการใหขอมูลตอสาธารณะ และ
จัดระบบสนับสนุน ยา เวชภัณฑ และสิ่งของ เปนตน
๒) ดานสถานบริการ: ปองกันสถานบริการจากภัยพิบัติ สำรองทรัพยากร
ในชวงเกิดภัยพิบัติ ปรับระบบบริการในชวงเกิดภัยพิบัติ และสงตอผูปวยที่จำเปน
๓) ดานดูแลประชาชนในภาวะวิกฤติ: จัดทีมเขาชวยเหลือผูปวยวิกฤติ
พรอมหนวยกูชีพ นำกลับสูสถานบริการกรณีจำเปน และดูแลผูปวยเรื้อรังที่ตอง
ไดรับยาตอเนื่อง แตไมสามารถเขาถึงบริการตามปกติได
๔) ดานการฟนฟู: ฟนฟู บูรณะ สถานบริการ ฟนฟูสุขภาพกาย จิตของ
ประชาชน ปองกัน ควบคุมโรคระบาด ฟนฟูระบบสุขาภิบาล และสิ่งแวดลอม
๕.๒ นโยบายระยะยาว ประกอบดวย ๔ ดาน ไดแก
๑) ดานปองกันและลดผลกระทบ: ระบุสถานบริการเสี่ยงตอการเกิด
สาธารณภัยประเภทตางๆ พัฒนา ปรับปรุงสถานบริการดานโครงสราง เพื่อรองรับ
สาธารณภัย พัฒนาระบบขอมูล เฝาระวัง และเตือนภัย กำหนดแหลงงบประมาณ
ในการดำเนินการดานตางๆ เปนตน
๒) ดานเตรียมความพรอม: เตรียมบุคลากรเพื่อรองรับสาธารณภัย
พัฒนาระบบบัญชาการ ประสานงาน ในภาวะวิกฤติ เตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ
พาหนะ เพื่อรองรับสาธารณภัย เตรียมระบบสื่อสาร เพื่อใชงานในภาวะวิกฤต ฝกซอม
แนวทางปฏิบัติ และแผนสำหรับสาธารณภัยตางๆ พัฒนาระบบเครือขายดาน
การแพทยและสาธารณสุขเพื่อรองรับสาธารณภัย

๓๓

๓) ดานบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ: พัฒนาทีมแพทยในภาวะวิกฤต เชน
DMAT, MERT เพื่อชวยเหลือผูประสบภัย และจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ ที่จำเปน
สำหรับทีมแพทยในภาวะวิกฤติ
๔) ดานจัดการหลังเกิดภัย: พัฒนาทีมประเมินความเสียหายหลังเกิดภัย
พัฒนาทีม ฟนฟู ดานกาย และจิตพัฒนาทีม ควบคุม ปองกันโรค พัฒนาทีม ฟนฟู
ดานสุขาภิบาล และสิ่งแวดลอม และจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณที่จำเปนสำหรับทีม
ฟนฟูประเภทตางๆ

๖. บทบาทหนาที่ของกระทรวงสาธารณสุขในงานสาธารณภัย
กระทรวงสาธารณสุข มีหนาที่ดังตอไปนี้
๖.๑ สำรวจ จัดหา และสะสมทรัพยากรทางการแพทยและการสาธารณสุข
รวมทั้งประสานการระดมสรรพกำลัง
๖.๒ ใหความรูแกประชาชนในดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน การสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อใหสามารถชวยเหลือตนเองและผูอื่นไดเมื่อประสบภัย
๖.๓ จัดใหมีการรักษาพยาบาล การอนามัย การสุขาภิบาลและเฝาระวัง
ปองกันและควบคุมโรค/ภัย (Hazard) แกประสบภัย และจัดใหมีการฟนฟูจิตใจ
และรางกาย
๖.๔ จัดใหมีระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ที่พรอมออกปฏิบัติงานชวยเหลือ
ผูบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ พรอมทั้งจัดระบบเครือขายการใหบริการเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานทั่วประเทศ
๖.๕ จัดใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูล และการรายงานผลอยางถูกตอง
และรวดเร็ว
๖.๖ จัดใหมีการพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อประสานงานและสั่งการภายใน
หนวยงานสาธารณสุข และหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพ
๓๔

๖.๗ จัดใหมกี ารจัดทำแผน ฝกซอม และประเมินผลแผนเตรียมรับสาธารณภัย
๖.๘ จัดใหมีการเตรียมพรอมทางหองปฏิบัติการที่ทันสมัย และไดมาตรฐาน
๖.๙ ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการศพ ในบทบาทหนาที่
ที่เกี่ยวของตามกฎหมาย
๖.๑๐ รวมกับหนวยงานอื่นในการประเมินความเสี่ยงทางดานสาธารณภัยใน
แตละพื้นที่
๖.๑๑ พั ฒ นาบุ ค ลากรสาธารณสุ ข และอาสาสมั ค รให มี ค วามรู แ ละทั ก ษะ
พรอมที่จะปฏิบัติงานเมื่อเกิดสาธารณภัย และปองกันตนเองจากภัยที่เกิดขึ้นขณะ
ปฏิบัติงาน
๖.๑๒ จั ด ระบบการเงิ น การคลั ง ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ รองรั บ การเกิ ด
สาธารณภัย

๗. แผนภูมิโครงสรางองคกร
๗.๑ แผนภูมิการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยในปจจุบัน
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกำหนด
กรอบการบริหารจัดการสาธารณภัยไวอยางชัดเจน ทั้งดานประเภทภัยแนวนโยบาย
และการปฏิบัติ รวมทั้งไดกำหนดกรอบการประสานการปฏิบัติ ซึ่งสามารถจัดทำเปน
แนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไดตามผังการบริหารจัดการ
สาธารณภัยของประเทศไทย ดังนี้

๓๕

นายกรัฐมนตรี
กปอ.

กปภ.ช

กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ผบ.ปภ.ช
หนวยงานระหวางประเทศ

ผอ.กลาง

ศูนยปภ.เขต ๑-๑๘
(ผอ.ศูนยปภ.เขต๑-๑๘)

ผอ.จว.
ขางเคียง

ผอ.จว. หรือ
ผอ.กทม.

หนวยเผชิญเหตุ

กองทัพ

ผอ.อำเภอ/ผช.ผอ.
กทม./ผอ.ทองถิ่น

ผอ.อำเภอ/ผอ.
ทองถิ่นขางเคียง

หนวยเผชิญ

กระทรวง, กรม

หนวยเผชิญเหตุ

ภาคเอกชน/
มูลนิธิ

อปพร.

หนวยเผชิญเหตุ

หนวยเผชิญ

พื้นที่ประสบภัย

แผนภูมิที่ ๑ การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยในปจจุบันตาม
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

๓๖

บทบาทหนาที่
๑) นายกรัฐมนตรี เปนประธานคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ (กปภ.ช.) และในกรณีที่เกิดสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง มีอำนาจสั่งการ
ผูบัญชาการ ผูอำนวยการหนวยงานภาครัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นให
ดำเนินการเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒) คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.) ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่นี ายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ
เปนผูกำหนดนโยบายในการจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
บูรณาการพัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยรวมกับหนวยงานทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดำเนินการจัดแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และมี
อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนกรรมการและเลขานุการ กปภ.ช.
๓) คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ (กปอ.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ เปนผูรับผิดชอบ
นโยบายดานอุบัติภัย และการปลูกจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัย (Safety Mind)
โดยมีอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนกรรมการและเลขานุการ กปอ.
๔) การบัญชาการ การสั่งการ และการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในระดับประเทศ ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และ
ระดับทองถิ่น เปนไปตามที่กฎหมายกำหนด

๓๗

๗.๒ แผนภูมิแสดงโครงสรางการสั่งการและประสานงานการดำเนินงาน
สาธารณภัย ระดับจังหวัด
นายกรัฐมนตรี
สั่งการ
กระทรวงสาธารณสุข

สำนักตรวจราชการ
กระทรวง

รายงาน

ผูอำนวยการปองกันภัย
ฝายพลเรือดแหงราชอาณาจักร

กำหนดนโยบายใหจังหวัดเตรียมการปองกันตามอ
ำนาจหนาที่ (ชวงกอนเกิดเหตุ)

ผูอำนวยการปองกันภัยฝายพลเรือนจังหวัด

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

จัดตั้ง

(ชวงเกิดเหตุ)

ศูนยอำนวยการเฉพาะกิจชวยเหลือ
ผูประสบภัยจังหวัด

กรมวิชาการ
- กรมอนามัย
- กรมควบคุม
โรค

ศูนย
อนามัยที่
๑-๑๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
(ศูนยปฏิบัติการเตรียมพรอม
ดานการแพทยและสาธารณสุข)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

โรงพยาบาล

สถานีอนามัย

ปฏิบัติการ
- ชวงเกิดเหตุ
- หลังเกิดเหตุ
สายการบังคับบัญชา
สายการประสานงาน

แผนภูมิที่ ๒ โครงสรางการสั่งการและประสานงานการดำเนินงานสาธารณภัย
ระดับจังหวัด
๓๘

๗.๓ แผนภูมิแสดงโครงสรางศูนยปฏิบัติการเตรียมพรอมดานการแพทย
และการสาธารณสุข สวนภูมิภาค ระดับจังหวัด
ศูนยปฏิบัติการเตรียมพรอมดานการแพทย
และการสาธารณสุข (จังหวัด)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด (ประธาน)
คณะกรรมการ ไดแก
- ผูอำนวยการ รพศ./รพท./รพช./สสอ./รพ.เอกชน
- ผูแทนสวนราชการ
- ผูแทนมูลนิธิ

เลขานุการ ไดแก
ผูเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน

แผนภูมิที่ ๓ โครงสรางศูนยปฏิบตั กิ ารเตรียมพรอมดานการแพทยและการสาธารณสุข
สวนภูมิภาค ระดับจังหวัด

๓๙

บทบาทหนาที่
ประสานการปฏิบัติตามแผน
ประสานหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
รายงานศูนยอำนวยการฯ กอนและหลัง
ประสานการฝกซอม
เสนอของบประมาณ
ตรวจสอบและสะสมทรัพยากร
๗.๔ แผนภูมิและแนวทางการดำเนินการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ศูนยปฏิบัติการเตรียมพรอมดานการแพทย
และการสาธารณสุข
(นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด เปนประธาน)

ฝายปฏิบัติการ
สนับสนุนทรัพยากร

ฝายปฏิบัติการแพทย
และปฐมพยาบาล

ฝายปฏิบัติการ
อนามัยสิ่งแวดลอม
และปองกันโรค

ฝายปฏิบัติการฟนฟู
สภาพกายและจิต

แผนภูมิที่ ๔ แนวทางการดำเนินการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

๔๐

ฝายปฏิบตั กิ ารสือ่ สาร
และการประชาสัมพันธ

บทบาทหนาที่
ปรับปรุงคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการเตรียมพรอมดานการแพทยและ
การสาธารณสุข ซึ่งประกอบดวย ฝายปฏิบัติการตางๆ ทั้ง ๕ ฝาย ใหเปนปจจุบัน
ใหมีการจัดตั้งศูนยบัญชาการเมื่อเกิดอุบัติภัย หรือสาธารณภัยไดภายใน
พื้นที่ โดยอาจใชสถานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือโรงพยาบาลศูนย/
โรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขยายขาวการสื่อสารใหมี
ระบบวิทยุ SSB สำรองเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแหง
จัดระบบการสั่งการ/ประสานงาน โดยมีผูบังคับบัญชาการตามลำดับ
ไดแก
๑) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
๒) ผูอำนวยการโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป
๓) ผูเชี่ยวชาญดานเวชกรรมทั่วไป
๔) รองผูอำนวยการฝายการแพทยโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป
และจัดใหมีทำเนียบรายชื่อผูประสานงานระดับจังหวัด ที่สามารถติดตอไดตลอด
๒๔ ชั่วโมง หากเกิดสถานการณฉุกเฉิน
ใหมีการจัดเตรียมขอมูลทรัพยากรดานการแพทยและการสาธารณสุข
ในระดับจังหวัด ซึ่งประกอบดวยขอมูลที่สำคัญ ไดแก
๑) สถานบริการ
- ภาครัฐ (ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข , นอกกระทรวงฯ)
- ภาคเอกชน
- องคกรทองถิ่น (ถามี)
๒) บุคลากร เชน แพทยทั่วไป แพทยเฉพาะทางดานตาง ๆ ทันตแพทย
เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค เจาหนาที่สาธารณสุขอื่น ๆ เปนตน
- ภาครัฐ
๔๑

- ภาคเอกชน
- องคกรทองถิ่น
๓) ครุภัณฑทางการแพทยที่สำคัญ และจำเปนตองใชในภาวะฉุกเฉินตาง ๆ
๔) ครุภัณฑยานพาหนะตาง ๆ ที่มี
๕) ยาและเวชภัณฑ รายการที่จำเปนในภาวะฉุกเฉินตาง ๆ
จัดทำวิเคราะหความเสี่ยงแผนปฏิบัติการ งบประมาณ เพื่อรองรับ
สาธารณภัย
๗.๕ แผนภูมิแสดงโครงสรางศูนยปฏิบัติการเตรียมพรอมดานการแพทย
และการสาธารณสุขสวนกลาง
โครงสรางศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยดานการแพทย
และการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมการที่ปรึกษา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ประธาน)

คณะทำงานบริหาร
จัดการศูนย
ปฏิบัติการฯ

คณะทำงาน
ประชาสัมพัณธ

๔๒

คณะทำงาน
แผนปฏิบัติการ
และงบประมาณ

คณะทำงานประสาน
การจัดบริการดานการแพทย
และการสาธารณสุข

คณะกรรมการอำนวยการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ประธาน)

คณะทำงาน
ขอมูลสารสนเทศ

คณะทำงานสนับสนุน
ยา เวชภัณฑ สิ่งของ
และรับบริจาค

คณะทำงาน
ประสานพื้นที่

คณะทำงาน
การจัดระบบ
สื่อสาร

คณะทำงาน
สุขศึกษา

คณะทำงานประสาน
การชวยเหลือผูประสบภัย
(Call Center)

แผนภูมทิ ่ี ๕ โครงสรางศูนยปฏิบตั กิ ารเตรียมพรอมดานการแพทยและการสาธารณสุข
สวนกลาง (ทีม่ า: คำสัง่ กระทรวงสาธารณสุขที่ ๑๐๒๐/๒๕๕๔ เรือ่ งแตงตัง้ คณะกรรมการ
และคณะทำงานศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยดานการแพทย
และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔)

๔๓
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ทุกครัง้ ทีเ่ กิดสาธารณภัยหรือภัยพิบตั ติ า งๆ จะสรางความตระหนก ความเสียหาย
และผลกระทบดานอนามัยสิ่งแวดลอม เชน การขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค
บริโภค การสุขอนามัยไมดี มีปญหาดานการสุขาภิบาลที่อยูอาศัย การจัดการสิ่งปฏิกูล
มูลฝอยตางๆ และอาจทำใหเกิดโรคซ้ำเติม เชน โรคอุจจาระรวง โรคระบบทางเดินอาหาร
โรคระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง ฯลฯ ซึ่งมีปจจัยสงเสริมใหมีความรุนแรงมากขึ้น
ตามสถานการณภยั พิบตั ิ นอกจากนี้ น้ำ ทีอ่ ยูอ าศัยทีส่ ะอาดหรือมีการจัดการสุขาภิบาล
ที่ดีเปนตัวกำหนดที่สำคัญยิ่งของการมีชีวิตรอดในระยะแรกของเหตุสาธารณภัย

๑. วัตถุประสงค
เพื่อลดการติดตอของโรคที่เกิดจากการรับสิ่งปนเปอนอุจจาระเขาสูรางกาย
ทางปาก และโรคที่มีพาหะนำโรค โดยสงเสริมใหประชาชนปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย
ที่ดี มีน้ำดื่มที่สะอาด และลดความเสี่ยงดานสุขอนามัยสิ่งแวดลอม โดยจัดสภาวะ
ที่ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยูอยางมีสุขอนามัยที่ดี มีศักดิ์ศรี มีความสะดวกสบาย
และปลอดภัย

๒. แผนการดำเนินงาน
การดำเนิ น งานด า นการจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล อ มในภาวะฉุ ก เฉิ น และ
สาธารณภัยขณะนีไ้ ดถกู บรรจุอยู แผนยุทธศาสตรอนามัยสิง่ แวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ โดยดำเนินการรวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งแผนดังกลาวมีวิสัยทัศนเพื่อมุงสูการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมที่
๔๔

สอดคล อ งกับ บริ บ ทของสัง คมไทยและประชาคมโลกเพื่ อ คุณ ภาพชี วิ ตที่ ดี อ ย า ง
เสมอภาคและเปนธรรม ดวยการบูรณาการทุกภาคสวน และมีเปาประสงคเพื่อลด
ปญหาและผลกระทบดานอนามัยสิง่ แวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม และสรางความรวมมือระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
โดยแผนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
ไดกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงานดานการเตรียมการและการวางแผน
รองรับภาวะฉุกเฉินดานอนามัยสิ่งแวดลอม ดังนี้
การพัฒนาระบบบริหารจัดการอนามัยสิง่ แวดลอม โดยการพัฒนาโครงสราง
และกลไกในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
ครอบคลุมทั้ง ๓ ระยะ และกำหนดมาตรฐานหรือเกณฑการปฏิบัติในการดำเนินงาน
อนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยทั้ง ๓ ระยะ ใหสอดคลองกับ
กฎหมาย สภาพพื้นที่ และประเภทของสาธารณภัย
การปองกันและลดความเสี่ยงจากปจจัยดานอนามัยสิ่งแวดลอม โดยการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด า นอนามั ย สิ่ ง แวดล อ มในพื้ น ที่ ป ระสบภาวะฉุ ก เฉิ น และ
สาธารณภัยในระยะเกิดเหตุและระยะฟนฟู สรุปบทเรียนการดำเนินงานดานอนามัย
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ประสบภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย เพื่อนำไปสูการพัฒนา
แนวทางการดำเนินงานในอนาคต รวมทั้งการดำเนินงานตามกรอบความรวมมือ
ระหวางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู และแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน
อนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยระหวางประเทศ
การเสริมสรางความรวมมือระหวางหนวยงานภาคีเครือขาย และการมี
สวนรวมของทุกภาคสวน และประชาชนในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม โดยการ
เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร และการประสานงานระหวางภาคีเครือขาย เสริมสราง
ศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของภาคีเครือขาย และเสริมสรางความรูและ
๔๕

ความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับการเตรียมการและการปองกัน เพื่อลดระดับ
ความรุนแรงจากผลกระทบดานอนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
การพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานอนามัยสิ่งแวดลอม โดยการ
พัฒนางานวิจัยและการพัฒนาองคความรูใหมดานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
ในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย พรอมทั้งพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยตามสภาพปญหา
และพื้นที่
การพัฒนาศูนยการเรียนรูหรือตนแบบดานอนามัยสิ่งแวดลอม โดยการ
สรางตนแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อรองรับการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
ในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยตามสภาพปญหา

๓. การดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมกรณีสาธารณภัย
ความเจริญของโลกยุคโลกาภิวัตน (Globalization) สงผลใหเกิดการขยายตัว
ทุกดานทั้งเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม การสื่อสาร มีความเปนเมืองมากขึ้น
(Urbanization) การเปลี่ยนแปลงที่ควบคูกับความเจริญเหลานี้มีผลกระทบตอชีวิต
ความเปนอยูของคนทั้งโลกอยางเห็นไดชัด ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ เชน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งกอใหเกิดภัยพิบัติหรือ
สาธารณภัย (Disaster) ทุกภูมิภาคของโลก แมแตประเทศไทยเองก็พบกับภัยพิบัติ
ใหญๆ เชน ดินโคลนถลมจากพายุเกย การเกิดสึนามิ และลาสุดคือ มหาอุทกภัยในป
๒๕๕๔ สรางความสูญเสียทั้งตอชีวิตและทรัพยสินนับลานลานบาท นอกจากนี้
ยังมีภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำมือมนุษย เชน ภัยสงคราม ภัยจาการชุมนุมทางการเมือง
การจลาจล ฯลฯ ลวนเปนสิ่งที่เกิดขึ้นบอยครั้ง มีความรุนแรงมากขึ้นสอดรับกับ
ความเจริญกาวหนาทางวัตถุ และเทคโนโลยีในปจจุบัน

๔๖

การพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และจัดทำแนวทางการดำเนินงานสำหรับ
เจาหนาที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จึงเปนสิ่งสำคัญและจำเปน เพื่อใหรูเทาทัน
ทำงานอยางเปนระบบตามนโยบาย และไดมาตรฐานสากล

๓.๑ น้ำสะอาด
๑) แนวทางการเฝาระวังคุณภาพน้ำดื่ม – น้ำใช
เป น การเฝ า ระวั ง เกี่ ย วกั บ โครงสร า งของระบบน้ ำ ดื่ ม ให ถู ก หลั ก
สุขาภิบาล ไดแก แหลงน้ำดื่ม ระบบจายน้ำ ที่เก็บกักน้ำดื่ม ภาชนะสำหรับดื่มน้ำ
เปนตน
การเฝาระวังคุณภาพน้ำทางดานชีวภาพ หมายถึง การเฝาระวัง
การปนเปอนดานแบคทีเรีย โดยใชโคลิฟอรมแบคทีเรียเปนดัชนีแทนการเฝาระวัง
เชื้อโรคที่กอใหเกิดโรค ซึ่งเชื้อแบคทีเรียกลุมนี้มาจากลำไส หรืออุจจาระ ดังนั้น
การตรวจคุณภาพน้ำตัวอยางพบโคลิฟอรมแบคทีเรีย แสดงวาน้ำนั้นไมสะอาด อาจมี
เชือ้ โรคอืน่ ๆ ทีก่ อ ใหเกิดโรคทางระบบทางเดินอาหารปนเปอ นอยูด ว ย เชน โรคอุจจาระรวง
บิด ไทฟอยด และพยาธิตางๆ เปนตน
ชุดตรวจสอบอยางงายในภาคสนาม ไดแก
อ ๑๑ : ตรวจสอบการปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรีย ในน้ำบริโภค/น้ำแข็ง/
ไอศกรีม/อาหาร/สุขลักษณะของหองสวม/สภาวะสุขาภิบาล
อ ๓๑ : ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ
อ ๑๑ : การตรวจสอบโคลิฟอรมแบคทีเรีย
การตรวจสอบโคลิฟอรมแบคทีเรียในน้ำดื่ม สามารถตรวจสอบเบื้องตนดวย
อาหารตรวจเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย (อ ๑๑) เปนวิธีที่งายและสะดวกในการปฏิบัติ
โดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของอาหารตรวจเชื้อจากสีแดงเปนสีตางๆ เชน สีสม
สีน้ำตาล สีเหลือง มีความขุน และฟองแกสปุดขึ้น เมื่อเขยาเบาๆ
๔๗

วิธีทดสอบ
(๑) อาหารตรวจเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย

(๒) ทำความสะอาดมือทัง้ ๒ ขางและอุปกรณ ดวยสำลีชบุ แอลกอฮอล ๗๐%

(๓) ทำความสะอาดบริเวณรอบฝาขวดและคอขวดหลังตัดแถบรัดปากขวด
ใหสะอาดอีกครั้งหนึ่งดวยสำลีชุบแอลกอฮอล ๗๐%

๔๘

(๔) ใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้หมุนฝาขวด โดยไมใหนิ้วมือโดนปากขวด และ
ใชนิ้วนางและนิ้วกอยหนีบฝาขวดไว โดยไมวางฝาขวดบนพื้น

(๕) เติมน้ำตัวอยางที่ตองการตรวจ ๑๐ มิลลิลิตร (๒ ขีด) ใชนิ้วชี้รับน้ำหนัก
ของภาชนะสำหรับรินน้ำอยาใหภาชนะโดนปากขวด ใหอยูห า งจากปากขวดประมาณ
๑ เซนติเมตร ในขณะเทตัวอยางน้ำลงในขวด

(๖) ปดฝาขวด หมุนขวดเบาๆ ใหอาหารตรวจเชื้อผสมกับตัวอยางน้ำ

๔๙

(๗) ตั้งไวในอุณหภูมิหอง (๒๕-๔๐ องศาเซลเซียส) เปนเวลา ๒๔-๔๘ ชั่วโมง

(๘) ดูผลจากสีของอาหารตรวจเชือ้ หลังจากตัง้ ไว ๒๔ ชัว่ โมง ถาสีเปลีย่ นจาก
สีแดงเปนสีสม หรือสีสมแกมเหลือง หรือสีเหลือง มีความขุนและฟองแกสปุดขึ้น
เมือ่ เขยาเบาๆ แสดงวาน้ำมีการปนเปอ นของเชือ้ โคลิฟอรมแบคทีเรีย ไมควรใชบริโภค
(ถาตั้งไว ๒๔ ชั่วโมง ไมเปลี่ยนสีใหตั้งไวตออีก ๒๔ ชั่วโมง รวมเปน ๔๘ ชั่วโมง)

หมายเหตุ
(๑) ควรเก็บอาหารตรวจเชื้อแบคทีเรียในตูเย็น
(๒) มีอายุการใชงานประมาณ ๑ ป หลังการผลิต
(๓) เมือ่ ตรวจสอบแบคทีเรียเสร็จแลว ควรเทอาหารตรวจเชือ้ ในโถสุขภัณฑ
และลางขวดใหสะอาดกอนทิ้ง

๕๐

เกณฑคุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอมูล
หนวยวัด
โคลิฟอรมแบคทีเรีย เอ็มพีเอ็น/๑๐๐ มิลลิลิตร
ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย เอ็มพีเอ็น/๑๐๐ มิลลิลิตร

คาที่กำหนด
ตองตรวจไมพบ
ตองตรวจไมพบ

การสุมเก็บตัวอยาง
๑) การเลือกจุดสุม เก็บตัวอยาง แหลงน้ำดืม่ มีหลายประเภท การเลือกจุดสุม เก็บ
เพื่อเปนตัวแทนที่ดีควรพิจารณาดังนี้
๑.๑ น้ำประปา เนือ่ งจากระบบน้ำประปามีระบบทอในการจายน้ำ ควรสุม เก็บ
ตั ว อย า งน้ ำ จากจุ ด ที่ น้ ำ ออกจากระบบปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ำ ต น ท อ ระบบจ า ยน้ ำ
๑ ตัวอยาง และปลายทอบานผูใชน้ำ สุมเก็บ ๑ ตัวอยาง ตอผูใชน้ำ ๕,๐๐๐ คน
โดยกระจายใหครอบคลุม ถาระบบทอจายน้ำมีเสนทอจายน้ำแยกออกไปอีก ควรสุม
เก็บตัวอยางที่เสนทอจายน้ำที่แยกแขนงออกไปดวย
๑.๒ บอตื้นหรือบอบาดาล สุมเก็บตัวอยางน้ำจากบอโดยตรง ถาจำเปน
ใหใชภาชนะที่สะอาดสุมเก็บหรือรองรับ แลวถายใสขวดเก็บตัวอยางน้ำ

๕๑

อ ๓๑ : การตรวจสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ
การตรวจสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (อ ๓๑) เปนวิธีการตรวจที่งาย และ
สะดวกโดยการอานคาของคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ จากการเปรียบเทียบสีกับ
สีมาตรฐานของชุดตรวจสอบ มีสีมาตรฐาน ๓ ระดับแตกตางกัน คือ ๐.๒ ๐.๕ และ
๑.๐ มิลลิกรัมตอลิตร คาที่อานได คือ คาคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ

วิธีทดสอบ
(๑) เติมตัวอยางน้ำที่ตองการทดสอบ
ลงในหลอดตัวอยาง

(๒) หยดน้ำยาออโธโทลิดนี จำนวน ๔ หยด
ลงในน้ำเปลาจนถึงขีดบอกระดับที่กำหนดไว

(๓) ผสมใหเขากันโดยกลับขวดตัวอยางไป-มา
ประมาณ ๒๐ ครั้ง

๕๒

(๔) อานผลโดยการเทียบสีที่เกิดขึ้นกับ
สีมาตรฐาน สังเกตการณเกิดสีใน
ตัวอยางทดสอบขวดคลอรีน ๓ ระดับ
คือ ระดับ ๐.๒ ๐.๕ และ
๑.๐ มิลลิกรัมตอลิตร
การฟนฟูดานน้ำสะอาดควรดำเนินการ ดังนี้
๑. ฟนฟูระบบประปา เพื่อสามารถจายน้ำใหกับประชาชนนำไปจัดการ
ในครัวเรือน
๒. ตรวจระดับคลอรีนตกคางในน้ำประปาปลายทอ ควรมีไมนอยกวา
๐.๕ – ๑.๐ ppm เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรค
๓. การลางถังเก็บน้ำที่ไดรับผลจากน้ำทวม โดยสูบน้ำออกและลางฆาเชื้อโรค
ดวยคลอรีน ในกรณีเปนบอน้ำตื้น หากจำเปนตองใชน้ำผิวดิน เชน บอน้ำตื้น แตบอน้ำ
โดนน้ำทวมและอาจถูกปนเปอนจากสิ่งปฏิกูลและมีเชื้อโรคอยู ดังนั้น ตองลางบอ
อยางถูกหลักสุขาภิบาลกอน
๔. การลางบอน้ำ ใหพิจารณาลักษณะของน้ำในบอและสภาพของบอ เพื่อ
ดำเนินการลางบอตอไป อาจแบงแยกดังตอไปนี้
บอน้ำที่ไมถูกหลักสุขาภิบาล เชน บอดินไมมีวงขอบ บอที่มีวงขอบ
แตไมมีชานบอหรือไมมีฝาปด ลักษณะของบอแบบนี้เมื่อเกิดน้ำทวมโอกาสที่จะ
ปนเปอนกับน้ำภายนอกมีสูงทำใหเกิดการแพรกระจายของเชื้อโรคไดงาย จึงตองมี
การจำเปนอยางมากในการปรับปรุงและการลางบอน้ำ
บอน้ำที่ถูกหลักสุขาภิบาล คือ มีชานบอมีวงขอบบอ มีฝาปดและติด
เครื่องสูบน้ำขึ้นมาใช บอชนิดนี้เมื่อเกิดอุทกภัยโอกาสที่จะปนเปอนจากน้ำภายนอก
มีนอย
๕๓

ในกรณีที่บอน้ำทวม น้ำในบอยอมสกปรกเพิ่มขึ้นไมมากก็นอยทำใหไมปลอดภัย
แกการบริโภค วิธีที่จะทำใหน้ำปลอดภัยจะทำไดรวดเร็วโดยการใสคลอรีนลงไปใน
บอน้ำนั้นๆ เพื่อทำลายเชื้อโรคที่เกิดขึ้นได คลอรีนมักอยูในรูปผงคลอรีนโดยมี
ความเขมขน ๖๐%, ๙๐% เปนตน การใสคลอรีนในบอน้ำในกรณีฉุกเฉินตองใหมี
ปริมาณเขมขนประมาณ ๕๐ มิลลิกรัมตอลิตร เมื่อปรับปรุงน้ำที่ไดตองมีคลอรีนตกคาง
อยูประมาณ ๐.๕-๑ มิลลิกรัมตอลิตร และตองเติมคลอรีนในบอใหมีคลอรีนตกคาง
ตอไป ๐.๕-๑ มิลลิกรัมตอลิตร อยูตลอด จนพนระยะเสี่ยงตอการเกิดโรค

วิธีการลางบอน้ำตามหลักการสุขาภิบาล
อุปกรณและวัสดุที่ใช
เครื่องสูบน้ำยนตเบนซินขนาด ๕ แรงมา พรอมสายสูบ
สายสง หัวกะโหลก
จำนวน ๒
ถังพลาสติกขนาด ๒๐ ลิตร
จำนวน ๑
ทัพพีพลาสติก
จำนวน ๑
ตะกราพลาสติกโปรง
จำนวน ๑
เชือกไนลอน ๔ ยาว ๑๐ เมตร
จำนวน ๑
ไขควง
จำนวน ๑
รองเทาบูท ถุงเทายาง หนากาก
จำนวน ๑
เครือ่ งวัดสารคลอรีนตกคางและ pH meter จำนวน ๑
สารเคมี
ผงปูนคลอรีน
สารสม
ปูนขาว

๕๔

เครื่อง
ใบ
อัน
ใบ
เสน
อัน
ชุด
ชุด

บอที่มีวงขอบ
๑. เก็บมูลฝอย เชน เศษไม เศษวัสดุตางๆ ในบอออกใหหมด
๒. ฉีดลางคราบตะไครน้ำ และคราบสกปรกทั้งภายในและภายนอกวงขอบบอ
ควรใชแปรงขัดใหสะอาด สูบน้ำจากบอพยายามสูบน้ำออกจากบอใหมากที่สุดเทาที่
จะทำได
๓. ถาน้ำในบอขุนมาก ใหใสสารสมเพื่อใหตกตะกอน และสูบน้ำในบอออก
เพื่อใหน้ำใสเขามาแทนที่ และเพื่อประสิทธิภาพของการใชคลอรีน
๔. คำนวณปริมาตรน้ำในบอ และคำนวณปริมาณคลอรีนที่จะใช (ความเขมขน
ของคลอรีน ๕๐ ppm) จากตารางแนะนำการใชปริมาณผงปูนคลอรีน
๕. เตรียมน้ำปูนคลอรีน โดยละลายผงปูนคลอรีนทีค่ ำนวณได ในภาชนะพลาสติก
ทิ้งใหตกตะกอน นำน้ำปูนคลอรีนสวนใสเทลงในบอ ราดใหทั่วบอ และพยายามกวน
ใหทั่วบอทิ้งไวนาน ๓๐ นาที
๖. สูบน้ำจากบอ พยายามสูบน้ำออกจากบอใหหมด หรือใหมากที่สุดเทาที่
จะทำได
๗. ปลอยใหน้ำซึมออกมาใหม ตรวจหาสารคลอรีนตกคางใหมีคลอรีนตกคาง
เหลืออยูป ระมาณ ๐.๕-๑ ppm ถามีมากเกินไปใหสบู น้ำบางสวนทิง้ ถาไมถงึ ๐.๕ ppm
ใหเติมคลอรีนใหจนถึง
๘. ในกรณีที่น้ำซึมออกมาในบอมีความขุน ใหเติมสารสมละลายน้ำจนอิ่มตัว
แลวปลอยทิ้งไวใหนอนกน (คาปกติของการใชสารสมในการตกตะกอนประมาณ
๕.๑ มิลลิกรัม/น้ำ ๑ ลิตร) เมื่อน้ำตกตะกอนดีแลว นำสวนที่ใสมาตรวจหาสารคลอรีน
ตกคาง
๙. แนะนำเจาของบอน้ำ ใหปรับปรุงซอมแซมสวนตางๆ ของบอที่ชำรุด เชน
ชานบอ วงขอบบอ และยารอยตอตางๆ เปนตน

๕๕

บอไมมีวงขอบ
๑. ในกรณีที่พิจารณาแลวเห็นวาเมื่อสูบน้ำออกจากบอแลว บอไมพังให
ดำเนินการ เชน เดียวกับบอที่มีวงขอบ แตการสูบน้ำออกจากบอใหสูบชาๆ ไมเรง
เครื่องสูบน้ำ เพื่อกันดินพัง และไมตองฉีดน้ำลางขอบบอเพราะจะทำใหดินบริเวณ
ขอบบอพังลงไปในบอได
๒. ในกรณีที่พิจารณาแลวเห็นวา ถาสูบน้ำออกจากบอแลวจะทำใหบอพังให
ทำความสะอาดบอและบริเวณบอโดยการเก็บเศษใบไม เศษขยะตาง ๆ ออกใหหมด
และทำลายเชื้อโรคในน้ำดวยคลอรีนตอไป

การใชผงปูนคลอรีนทำลายเชื้อโรคในน้ำ
ความเขมขนของคลอรีน ๕๐ ppm (มิลลิกรัม/ลิตร) ตอความลึกของน้ำ ๑ เมตร
(ในกรณีที่เปนบอทรงกลม) เพื่อใหเหลือคลอรีนตกคางอยูระหวาง ๐.๕-๑.๐ ppm
ตารางแนะนำการใชปริมาณผงปูนคลอรีนลงในบอน้ำ เพื่อใหเหลือคลอรีนตกคาง
อยูระหวาง ๐.๕ - ๑.๐ ppm
เสนผาศูนยกลาง
ของบอน้ำ
(ขอบบอดานใน) เมตร
๐.๘๐
๐.๙๐
๑.๐
๑.๒๐
๑.๕๐
๑.๗๕
๒.๐
๒.๕
๓.๐
๕๖

ผงปูนคลอรีนชนิด ๖๐%

ผงปูนคลอรีนชนิด ๙๐%

จำนวนกรัม จำนวนชอนโตะ จำนวนกรัม จำนวนชอนโตะ
๔๑.๙
๕๓.๐
๖๕.๕
๙๔.๓
๑๔๗.๓
๒๐๐.๕
๒๖๑.๙
๔๐๙.๒
๕๘๙.๓

๓.๐
๓.๘
๔.๗
๖.๗
๑๐.๕
๑๔.๓
๑๘.๗
๒๙.๒
๔๒.๑

๒๗.๙
๓๕.๔
๔๓.๗
๖๒.๙
๙๘.๒
๑๓๓.๗
๑๗๔.๖
๒๗๒.๘
๓๙๒.๙

๒.๐
๒.๕
๓.๐
๔.๕
๗.๐
๙.๕
๑๒.๕
๑๙.๕
๒๘.๑

วิธีการใช การใชคลอรีนฆาเชื้อโรค (รายละเอียดในภาคผนวก ๑) และปริมาณ
ผงปูนคลอรีนเพื่อฆาเชื้อโรคในน้ำ ลางภาชนะอุปกรณ และลางอาคารสถานที่ตางๆ
โดยใชผงปูนคลอรีนความเขมขน ๖๐% มีดังนี้
ตารางแนะนำการใชปริมาณผงปูนคลอรีนผสมน้ำ เพื่อใชประโยชน
การใชประโยชน
ผงปูนคลอรีน
น้ำดื่ม-น้ำใช
๑/๘ ของชอนชา
๑/๒ ของชอนชา
แชผัก-ผลไม
แชภาชนะอุปกรณ
๑ ชอนชา
ลางอาคารสถานที่
๑ ชอนชา
ใสในถังเก็บสิง่ ปฏิกลู กรณี ๑๐ ชอนโตะ
ฉุกเฉิน

น้ำที่ผสม
๑๖๐ ลิตร
๒๐ ลิตร
๒๐ ลิตร
๑๐ ลิตร
๒๐๐ ลิตร

ระยะเวลา
๓๐ นาที
๓๐ นาที
๒ นาที
๓๐ นาที

๓.๒ การสุขาภิบาลอาหาร ใหดำเนินการดังนี้
๑) สำรวจแหลงจำหนายอาหาร เชน ตลาดที่ไดรับผลจากน้ำทวม
๒) ลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล ดวยสารเคมีโซดาไฟ และคลอรีน
เพื่อชำระลางคราบไขมันและฆาเชื้อ กอนที่จะเปดบริการการจำหนายอาหาร
๓) ใหความรูแกผูประกอบการคาอาหาร ในการจัดการตามหลักการ
สุขาภิบาลอาหารอยางเครงครัด เพื่อไมใหเกิดการแพรระบาดของโรค
๔) ดำเนินการเฝาระวังดานสุขาภิบาลอาหาร เพื่อเฝาระวังการปนเปอน
ในอาหาร โดยใชน้ำยาตรวจหาเชื้อโคลิฟอรม ในการตรวจหาโคลิฟอรมแบคทีเรีย
ในอาหาร ภาชนะอุปกรณ และมือผูสัมผัสอาหาร เพื่อ ลดความเสี่ยงตอการเกิดโรค
ที่มากับอาหาร โดยการสุมตรวจตัวอยางจากแหลงดังกลาว

๕๗

แนวทางการเฝาระวังดานสุขาภิบาลอาหาร
การเฝ า ระวั ง ทางสุ ข าภิ บ าลอาหารโดยใช น้ ำ ยาตรวจหาเชื้ อ โคลิ ฟ อร ม
ในการตรวจหาโคลิฟอรมแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะอุปกรณ และมือผูสัมผัสอาหาร
เพือ่ หาการปนเปอ นของ เชือ้ โรคทีน่ ำไปสูก ารดำเนินการปองกัน ควบคุมดานความสะอาด
ลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคที่มากับอาหารได

ชุดตรวจสอบการปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรียในอาหาร/
ภาชนะสัมผัสสัมผัสอาหาร/สภาวะสุขาภิบาล (อ๑๓)

๑. อาหารตรวจเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย ๒. ทำความสะอาดพื้นถาดที่ใช
วางอุปกรณ มือทั้ง ๒ ขาง
มีดสำหรับตัด แถบรัดปากขวด
ดวยสำลีชุบแอลกอฮอล ๗๐%

๓. ทำความสะอาดรอบฝาขวด และ
คอขวดรัดปากขวดใหสะอาดดวย
สำลีชุบแอลกอฮอล ๗๐%

๕๘

๔. ตัดแถบรัดปากขวดใหขาด
ดวยมีดที่ทำบริเวณแถบ
ความสะอาดแลวใชปลายมีด
เปดแถบ รัดปากขวดออก

๕. ทำความสะอาดรอบฝาขวดและคอขวด
ใหสะอาดอีกครั้งหนึ่งดวยสำลีชุบ
แอลกอฮอล ๗๐% ใชนิ้วหัวแมมือ
และนิ้วชี้หมุนฝาขวดใหคลายเกลียวออก
โดยไมใหนิ้วมือโดนปากขวด

การตรวจสอบการปนเปอนของภาชนะสัมผัสอาหาร
๑. เปดหอไมพันสำลีที่ผานการฆาเชื้อแลว
ทางดานที่เปนไม นำไมพันสำลีจุมลง
ในอาหารตรวจบิดไมกับขางขวดแกว
เพื่อใหสำลีดูดซับอาหารตรวจเชื้อพอหมาด
๒. นำไมพันสำลีมาปายภาชนะและอุปกรณ
ที่จะตรวจโดยหมุนไมชาๆ กลางจาน
ประมาณ ๔ ตารางนิ้ว (๒ x ๒ นิ้ว) ใหปาย
ซ้ำจุดเดิม ๓ ครั้ง
๓. นำไมพันสำลีจากขอ ๒ จุมลงในอาหาร
ตรวจเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย หักไมพันสำลี
โดยดึงไมใหโผลขึ้นมาจากปากขวดประมาณ
ครึ่งหนึ่งแลวหักไมกับปากขวดแกวปลอยให
สวนที่มีสำลีอยูในอาหารตรวจเชื้อโคลิฟอรม
แบคทีเรีย
๕๙

๔. ลนไฟที่ปากขวดเพื่อฆาเชื้อจุลินทรียวางฝาขวด
วางลงบนปากขวดหมุนเกลียวฝาขวดใหแนน
อีกครั้งตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง (๒๕-๔๐ ํC)
เปนเวลา ๒๔-๔๘ ชั่วโมง แลวตรวจสอบผล
โดยเทียบกับแผนเทียบสี

แผนเทียบสี อ ๑๓

การตรวจสอบการปนเปอนของภาชนะ
๑. ชอน – สอม นำไมพันสำลีที่จุมในอาหารตรวจเชื้อมาปายที่ตัวชอน – สอม
ทั้งภายในและภายนอกในสวนที่สัมผัสอาหาร
๒. ถวยน้ำ นำไมพันสำลีที่จุมในอาหารตรวจเชื้อมาปายที่รอบขอบปากถวยน้ำ
ประมาณครึ่งนิ้วจากขอบบนทั้งภายในและภายนอก
๓. ตะเกียบ นำไมพันสำลีที่จุมในอาหารตรวจเชื้อมาปายที่ปลายตะเกียบ
ประมาณ ๑ นิ้วครึ่ง รอบปลายที่สัมผัสอาหาร
๔. เขียง นำไมพันสำลีที่จุมในอาหารตรวจเชื้อมาปายดานที่ใชงานประมาณ
๔ ตารางนิ้ว (๒ x ๒ นิ้ว)

การตรวจสอบการปนเปอนมือผูสัมผัสอาหาร
นำไมพันสำลีมาปายที่มือจากปลายนิ้วถึงขอที่ ๒ นอกจากหัวแมมือใหปาย
เพียงขอที่ ๑
๖๐

การตรวจสอบการปนเปอนของอาหาร
อาหารเหลว
ใชชอนชาที่ฆาเชื้อแลวโดยน้ำรอนหรือจุมแอลกอฮอล ๙๕% แลวลนไฟ
ตักอาหารประมาณ ๑ มิลลิลิตร ใสลงในขวดอาหาร ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง (๒๕-๔๐ ํC)
เปนเวลา ๒๔-๔๘ ชั่วโมงแลวตรวจสอบผลโดยเทียบกับแผนเทียบสี
อาหารแข็ง
ใชกรรไกรทีฆ่ า เชือ้ แลวโดยเช็ดปากกรรไกรดวย แอลกอฮอล ๗๐% ตัดอาหาร
ใหเปนชิ้นเล็กพอผานปากขวด แลวใชปากคีบที่ฆาเชื้อแลวคีบอาหารประมาณ ๑ กรัม
ใสลงในขวดอาหารตรวจเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง (๒๕-๔๐ ํC)
เปนเวลา ๒๔-๔๘ ชั่วโมง แลวตรวจสอบผลโดยเทียบกับแผนเทียบสี
อาหารประเภทยำหรืออาหารที่มีรสเปรี้ยว
ควรปรับตัวอยางอาหารกอนการทดสอบดวย โดยหยดสารละลายปรับสภาพ
กับอาหารใหเขากันตักอาหารที่ได ใสลงในขวดอาหาร อ ๑๓ กรณีอาหารมีรสเปรี้ยวจัด
สีของอาหารตรวจเชื้อ เปลี่ยนเปนสีเหลืองทันทีใหเติมสารละลายปรับสภาพเพิ่มอีก
จนอาหารตรวจเชื้อ ยังคงเปนสีมวงไมเปลี่ยนแปลง ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง (๒๕-๔๐ ํC)
เปนเวลา ๒๔-๔๘ ชั่วโมง แลวตรวจสอบผลโดยเทียบกับแผนเทียบสี
๑) อาหารเหลวตรวจเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย (SI-Medium, อ ๑๓) สีมวงใส
ปราศจากเชื้อ
๒) อาหารเหลวตรวจเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย (SI-Medium, อ ๑๓) หลังใส
ตัวอยางทดสอบและบมไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา ๒๔-๔๘ ชั่วโมง ใหผลลบ (-)
อาหารยั ง คงเป น สี ม ว งใสไม เ ปลี่ ย นแปลงแสดงว า ตั ว อย า งไม มี ก ารปนเป อ นเชื้ อ
โคลิฟอรมแบคทีเรีย

๖๑

๓) อาหารเหลวตรวจเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย (SI-Medium, อ ๑๓) หลังใส
ตัวอยางทดสอบและบมไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา ๒๔-๔๘ ชั่วโมง ใหผลบวก (+)
อาหารเปลี่ยนจากสีมวงเปนสีมวงปนเหลืองมีความขุนและแกสปุดขึ้นเมื่อเขยาเบาๆ
แสดงวาตัวอยางมีการปนเปอนเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย
๔) อาหารเหลวตรวจเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย (SI-Medium, อ ๑๓) หลังใส
ตัวอยางทดสอบและบมไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา ๒๔-๔๘ ชั่วโมง ใหผลบวก (++)
อาหารเปลี่ยนจากสีมวงเปนสีเหลืองมีความขุน และแกสปุดขึ้นเมื่อเขยาเบาๆ แสดงวา
ตัวอยางมีการปนเปอนเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย

การปฏิบัติหลังผานการตรวจสอบแลว
วิธีที่ ๑ นำขวดอาหารตรวจเชื้อปดใหแนนมาตมในหมอน้ำเดือดนาน ๑๕ นาที
กอนเทอาหารตรวจเชื้อทิ้งในโถสุขภัณฑ แลวจึงทิ้งขวดและไมพันสำลีในที่เหมาะสม
วิธีที่ ๒ ใสน้ำคลอรีน ๒% ปริมาตร ๑ มิลลิลิตร ลงในขวดอาหารตรวจเชื้อ
ตั้งทิ้งไวประมาณ ๓๐ นาที กอนเทอาหารตรวจเชื้อลงในโถสุขภัณฑ แลวจึงทิ้งขวด
และไมพันสำลีในที่เหมาะสม

การลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล
การลางตลาดตองทำทันทีหลังน้ำลดหรือกอนเปดขายของ เพราะตลาดเปน
แหลงกระจายอาหารของชุมชนและสามารถเปนแหลงกระจายเชื้อโรคดวย เพื่อปองกัน
การแพรระบาดที่เกิดจากการปนเปอนของเชื้อโรคสูอาหารจึงตองลางตลาดตามหลัก
การสุขาภิบาล โดยมีขั้นตอนการลาง ดังนี้

๖๒

๑) กวาดหยากไย หรือเศษสิ่งสกปรกที่ติด
บนเพดาน ฝาผนัง โคมไฟ พัดลม สายไฟ
ฯลฯ
๒) เจาของแผงทำความสะอาดแผงและทางระบายน้ำเสีย กวาดเศษขยะไปรวม
ทิ้งไวในบริเวณที่พักขยะหรือในที่ที่จัดไว รวมทั้งกำจัดแมลงและสัตวนำโรค
ที่อาศัยอยูในบริเวณตลาด

๓) บนแผงหรือพื้นที่ที่มีคราบไขมันจับ ใชน้ำผสมโซดาไฟราดลงบนพื้นหรือ
แผง ทิ้งไวนาน ๑๕-๓๐ นาที และใชแปรงลวดถูชวยในการขจัดคราบไขมัน
โดยในบริเวณที่มีไขมันจับหนาใชโซดาไฟชนิด ๙๖% ในอัตราสวน ๒
ชอนโตะตอน้ำ ๑/๒ ปบ (๑๐ ลิตร) ในบริเวณทีไ่ ขมันนอยใชโซดาไฟชนิด ๙๖%
อัตราสวน ๑ ชอนโตะตอน้ำ ๑/๒ ปบ สวนบริเวณอื่นใชน้ำยาทำความสะอาด
หรือผงซักฟอกในการลางทำความสะอาด
๔) ใชน้ำสะอาดฉีดลางบนแผง ทางเดิน ฝาผนัง
และกวาดลางลงสูทางระบายน้ำเสีย เพื่อ
ชะลางสิ่งสกปรก และสารเคมีที่ใชทำ
ความสะอาดออกใหหมด
๖๓

๕) ใชน้ำผสมผงปูนคลอรีน (ใชผงปูนคลอรีน
๖๐% ในอัตราสวน ๑ ชอนชาตอน้ำ ๑ ปบ )
ใสลงในฝกบัวรดน้ำและรดบริเวณแผง
เขียง ทางเดิน ทางระบายน้ำเสียใหทั่ว
ปลอยทิ้งไวเพื่อใหคลอรีนฆาเชื้อโรคและ
กำจัดกลิ่น สวนบริเวณที่มีกลิ่นคาวใหใชหัวน้ำสมสายชูผสมน้ำใหเจือจาง
ราดบริเวณที่มีกลิ่นคาว (กรณีเกิดโรคระบาดตองฆาเชื้อดวยคลอรีนทุกวัน)
๖) บริเวณหองน้ำ หองสวม อางลางมือ
ที่ปสสาวะ และกอกน้ำสาธารณะของ
ตลาดตองทำความสะอาดโดยใช
น้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอกชวย
และลางดวยน้ำใหสะอาด
๗) บริเวณที่พักขยะ ตองเก็บรวบรวมขยะ
ไปกำจัดใหหมดและลางทำความสะอาด
และทำการฆาเชื้อเชนเดียวกัน

๖๔

๓.๓ การจัดการมูลฝอยทั่วไป
การจัดการมูลฝอยตองเริ่มจัดการมูลฝอยที่เนาเสียและสงกลิ่นเหม็น
ก อ นเพราะนอกจากเป น เหตุ ร ำคาญแล ว มู ล ฝอยประเภทนี้ ยั ง เป น แหล ง อาหาร
ที่อยูอาศัย และเปนแหลงเพาะพันธุของสัตว แมลงพาหะนำโรคดวย โดยมีหลักการ
และรายละเอียดในการดำเนินงาน ดังนี้
จัดคัดแยกขยะมูลฝอย โดยแยกขยะเปยก ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล โดยเฉพาะ
ขยะเปยกตองใสถุงและมัดปากถุงใหแนน
วางแผนการเก็บรวบรวมขยะ โดยเรงรวบรวมขยะเปยกกอนเปนลำดับแรก
เพื่อไมใหเกิดการเนาเสีย สงกลิ่นเหม็น เปนแหลงอาหาร ที่อยูอาศัยและแหลงแพรพันธุ
ของพาหะนำโรค
ขนยายและนำขยะมูลฝอยไปกำจัด การรวบรวมขยะเปยกและนำไปกำจัด
ควรมีการเตรียมการใช EM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยอยสลายและลดปญหาเรื่อง
กลิ่นเหม็นรบกวน
สถานที่กำจัดขยะอาจถูกน้ำทวม จำเปนตองจัดสถานที่สำรองซึ่งตองเตรีย
มการเพื่อรองรับมูลฝอยจำนวนมาก
จำนวนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นมาก อาจตองใชอาสาสมัครหรือ
หนวยงานทหาร เขารวมการดำเนินงาน

๖๕

๑) รีบขนยายขยะจากสถานที่รวบรวมขยะชั่วคราว ขณะเกิดน้ำทวมไปยัง
สถานที่กำจัดขยะและกำจัดอยางถูกตอง ในกรณีสถานที่กำจัดขยะมีปญหาเรื่องกลิ่น
และ แมลงวัน อาจโรยดวยปูนขาวเพื่อมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงวันและถามี
กลิ่นเหม็นใหใชจุลินทรียชวยในการระงับกลิ่นเหม็นโดยฉีดพนใหทั่วบนกองขยะ
ตัวอยางเชน การใช EM ชนิดผง ๒ ก.ก. ชนิดน้ำ ๒ ลิตร ใสรถดับเพลิงหรือรถบรรทุกน้ำ
ขนาดความจุ ๖,๐๐๐ – ๘,๐๐๐ ลิตร พนใสกองขยะ สามารถดับกลิ่นเหม็นไดหลังจาก
ฉีดประมาณ ๑๕ นาที ปริมาณ EM ชนิดผง ที่ใชในการดับกลิ่นกองขยะใหคิดคำนวณ
ปริมาณ ๑ กรัม ตอขยะ ๑,๐๐๐ ก.ก.

๒) เก็บรวบรวมขยะที่ถูกน้ำพัดเขามาคางตามที่ตางๆ ในการจัดการขยะ
ใหทำการคัดแยกขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได เชน ขวดน้ำพลาสติก กระปองโลหะ
ใหนำมารีไซเคิล รวมทั้งสิ่งของในบานเรือนที่เสียหายจากน้ำทวม เชน ที่นอน หมอน
ฯลฯ เพื่อมิใหเปนแหลงสะสมเชื้อโรค และเพาะพันธุสัตวและแมลงนำโรค ควรกำหนด
สถานที่เก็บรวบรวมในชุมชน
๓) จัดใหมกี จิ กรรมรณรงค ทำความสะอาดบานเรือนและชุมชน (Big Cleaning
Day) เพื่อรวมแรง รวมใจในการทำความสะอาดบานเรือน ชุมชน และสถานที่สาธารณะ
โดยประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อขอรับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณทำ
ความสะอาด ตลอดจนการขนและการนำไปกำจัด

๖๖

๓.๔ การจัดการสิ่งปฏิกูล
สิ่งปฏิกูลในที่นี้ หมายถึง อุจจาระและปสสาวะจากถังเก็บกักของสวม
มีหลักการ คือ ไมใหปลอยสิ่งปฏิกูลลงแหลงน้ำและพื้นที่สาธารณะ เนื่องจากใน
ชวงน้ำทวมมีการใชสวมลอยน้ำเปนจำนวนมาก จึงตองมีการจัดการสิ่งปฏิกูลใหถูกตอง
ปองกันการแพรระบาดของโรค มีรายละเอียดในการดำเนินงาน ดังนี้
เตรียมการและจัดหารถสูบสิ่งปฏิกูล เพื่อการสูบถายสิ่งปฏิกูลจากสวม
เชน สวมลอยน้ำ และสวมอื่นๆ
การเก็ บ รวบรวมถุ ง ใส อุ จ จาระที่ เ กิ ด จากการใช ส ว มกระดาษและ
สวมเฉพาะกิจอื่นๆที่ประชาชนใชเปนที่ขับถาย นำไปกำจัดใหถูกตอง
จัดหาสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลที่สูบถายจากสวม อาจจำเปนที่ตองจัดสราง
แหลงกำจัดชั่วคราว ใหหาสถานที่ที่ไกลจากชุมชน และหางจากแหลงน้ำ อยางนอย
๓๐ เมตร ขุดหลุมเพื่อการถายสิ่งปฏิกูลที่สูบมาและกลบฝง ควรใชผงปูนคลอรีนโรย
กอนการกลบฝง เพือ่ ไมใหเปนแหลงแพรโรค (สวนใหญจะเปนน้ำมากกวากากสิง่ ปฏิกลู )
หากตัวเรือนสวมไมไดรับผลเสียหายเชิงโครงสราง แกไขเบื้องตนโดยการ
ใชรถสูบสิ่งปฏิกูล หากระดับน้ำในถังเกรอะไมเปนปญหา ใหใช EM เติมลงในสวม
เพื่อชวยเรงปฏิกิริยาการยอยสลายใหดีขึ้น
หามใชสารฆาเชื้อเติมลงในสวมจะสงผลกระทบตอเชื้อจุลินทรียที่ชวย
ในการยอยสลาย
๑) สิ่งปฏิกูลจากสวมลอยน้ำ จัดหารถสูบสิ่งปฏิกูล เพื่อการสูบถายสิ่งปฏิกูล
จากสวมลอยน้ำ และสวมอื่นๆ ระวังไมใหมีการปลอยสิ่งปฏิกูลลงแหลงน้ำและ
พื้นที่สาธารณะ

๖๗

๒) ถุงใสอุจจาระที่เกิดจากการใชสวมกระดาษและสวมเฉพาะกิจอื่นๆ
ที่ประชาชนใชเปนที่สำหรับถาย ตองนำไปกำจัด โดยวิธีฝงกลบในหลุมฝงกลบหรือ
การขุดหลุมฝงโดยหลุมตองอยูหางจาก แมน้ำ คู คลอง หรือแหลงน้ำธรรมชาติ
ไมนอยกวา ๓๐ ม. เมื่อใสถุงบรรจุอุจจาระในหลุมมีระดับต่ำกวาระดับพื้นดินประมาณ
๕๐ ซม. จะตองทำการกลบหลุมดวยดินอัดแนน

๓) ซอมแซมระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลใหใชงานได
๔) ถาสวมตามบานพักอาศัยหรืออาคารตางๆ ใชงาน มีวิธีการจัดการดังนี้
คือ
เก็บกวาด ขยะสิ่งสกปรกตกคางที่ถูกพัดพามากับน้ำใสในถุงดำนำไป
กำจัด
ชำระลาง สิ่งสกปรก ดินโคลนที่เปอนบริเวณสวมที่เคยถูกน้ำทวม
ซอมบำรุงระบบทอ บอเกรอะ บอซึมหรือระบบบำบัดของสวม ที่ชำรุด
ใหกลับมาใชงานไดเหมือนเดิม
โถสวม ในกรณีที่สวมเต็มหรืออุดตันใช EM หรือ (GPO Mega klean
Plus) ชนิดผง ๕ ชอนหรือ ๕ กรัมละลายน้ำแลวใสลงในโถสวม (ซึ่งจะทำใหจุลินทรีย
ลงไปอยูในบอเกรอะ) แกปญหากลิ่นเหม็น สวมเต็ม สวมอุดตันได ใชตอเนื่องโดยใส
๑ ชอน (๑ กรัม) สัปดาหละ ๑ ครั้ง กลิ่นจะลดลง และแกสที่เกิดจากการหมักจะลดลง
แตถาใชแกปญหาสวมเต็มจากการอุดตันตองใชเวลา ๓ – ๗ วัน
๖๘

การใชสารเคมีฆ าเชื้ อหรือดับกลิ่นจะเปนการลดจำนวนของจุลิ นทรี ย ที่ มี
ประสิทธิภาพ จึงไมควรใชสารเคมีฆาเชื้อในสภาวะดังกลาว

๓.๕ การจัดการน้ำขังและน้ำเนาเสีย
น้ำทวมขังมักกอใหเกิดปญหาเนาเหม็นและเปนแหลงเพาะพันธุของ
สัตวและแมลง พาหะนำโรค นอกจากนี้ยังมีเชื้อโรคปนเปอนในแหลงน้ำทวมที่อาจ
กอใหเกิดโรคระบาดได เชน อหิวาตกโรค โรคอุจจาระรวง และโรคไขสมองอักเสบ
ที่เกิดจากยุงรำคาญ เปนตน สาเหตุของน้ำเนาเสีย เกิดจากจุลินทรียในธรรมชาติ
เสียสมดุล ไมสามารถทำงานไดทันทวงทีหรือไมสามารถทำงานไดในภาวะแวดลอม
วิกฤติหลังน้ำทวม การแกไขปญหาน้ำทวมขังและน้ำเนาเสียที่สำคัญคือ การไมทิ้งขยะ
ที่ยอยสลายไดในแหลงน้ำ การเก็บขยะออกจากแหลงน้ำ และการจัดการระบายน้ำเสีย
ที่ทวมขังสูรางระบายน้ำของเมืองหรือเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย หากดำเนินการไมได
ใหใชจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพ Effective Microorganisms: EM เชน GPO
Megaklean Plus ขององคการเภสัชกรรม (หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ตามความเหมาะสม)
ซึ่งเปนจุลินทรียที่มีคุณสมบัติพิเศษ โดยมีวิธีการดำเนินการ ดังนี้

๖๙

๑) ทำความสะอาดเมือง หลังน้ำลดจะตองลางทำความสะอาดถนน ทางเทา
และสาธารณูปโภคสวนกลาง หลังจากลางทำความสะอาดแลว ใหใชรถดับเพลิงหรือ
รถบรรทุกน้ำฉีดพนดวย EM โดยใชอัตราสวน ๒ ก.ก. ตอน้ำ ๖-๘ ลบ.ม. ฉีดพนได
๒๐ ไร (๓๒,๐๐๐ ตร.ม.) ใหทั่วบริเวณที่กลาวมาแลว รวมทั้งรางระบายน้ำเสีย
สนามหญา คูน้ำ บริเวณรอบบานของประชาชน
เพื่อกำจัดกลิ่นเหม็น และเปนการบำบัดน้ำเสีย
ขั้นตน โดยหลังใชครั้งแรกสามารถฉีดพนซ้ำ
ไดหลังจากฉีดครั้งแรก ๓-๗ วัน
๒) การบำบัดน้ำเสีย และน้ำทวมขัง นิ่งไมไหล เนาเสีย ใหใช EM อัตราสวน
๑ กรัมตอน้ำเสีย ๑ ลบ.ม ( ๑,๐๐๐ ลิตร) โดยนำ EM ละลายน้ำแลวนำไปเทราดลง
ใหทั่วในบริเวณแหลงน้ำเสียที่ทวมขัง และใชซ้ำไดทุก ๗ วัน หลังจากใชประมาณ
๓-๔ วัน กลิน่ จะลดลง สีนำ้ เสียจะเริม่ เปลีย่ นจากสีดำเปนสีนำ้ ตาล และใสขึน้ ตามลำดับ

การใชชุดตรวจวัดคาออกซิเจนละลายน้ำดวยชุดตรวจวัดคา DO

๑. หยอนอุปกรณเก็บตัวอยางน้ำ ๒. ดึงถุงผาเก็บตัวอยางน้ำขึ้นจากน้ำ
เชนถุงผาพรอมขวดเก็บตัวอยางน้ำ นำจุกแกวปดขวดเก็บตัวอยางน้ำ
(ไมใสจุกแกว) ในน้ำที่มีความลึก
ขณะอยูใ นถุงผาเก็บตัวอยางน้ำ
๕๐-๑๐๐ ซม. รอจนน้ำเต็มขวด
เก็บตัวอยาง สังเกตไดโดยไมมี
ฟองอากาศลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ
๗๐

๓. ดึงขวดเก็บตัวอยางน้ำออกมา
จากถุงผาเก็บตัวอยางน้ำ

๔. เคาะหลอดแมงกานีสซัลเฟต
๑ หลอดเบาๆ เพื่อใหสารละลาย
ลงมาอยูที่กนหลอด

๕. พันรอบแถบสีขาวบริเวณ
๖. เปดจุกขวดเก็บตัวอยางน้ำคอย ๆ
คอคอดหลอดดวยกระดาษทิชชู
รินแมงกานีสซัลเฟตลงไปในขวดจน
แลวหักคอคอดหลอดใหแยก
หมดหลอด
ออกจากกัน

๗. เคาะหลอดอัลคาไลดไอโอไดด
เอไซด ๑ หลอด พันรอบแถบ
สีขาว บริเวณคอคอดหลอด
ดวยกระดาษทิชชู หักคอคอด
หลอดใหแยกออกจากกัน
แลวรินอัลคาไลดไอโอไดด
เอไซดลงในขวดจนหมดหลอด

๘. ปดจุกขวดเก็บตัวอยางน้ำ
แลวพลิกขวดไป-มา ๒๐ ครั้ง
จะเห็นมีตะกอนสีน้ำตาล
เกิดขึ้นในขวด

๗๑

๙. ตั้งทิ้งไวใหตกตะกอน จนได
สวนบนเปนน้ำใสไมนอย
กวาครึ่งขวด

๑๐. เคาะหลอดกรดซัลฟูริค
๑ หลอด พันรอบแถบสีขาว
บริเวณคอคอดหลอด ดวย
กระดาษทิชชู หักคอคอดหลอด
ใหแยกออกจากกันแลวริน
กรดซัลฟูริคลงในขวดจนหมด
หลอด

๑๑. ปดจุกขวดเก็บตัวอยางน้ำ
๑๒. เทสารละลายสีเหลือง
กอนที่ตะกอนจะลอยออกจาก
(จากขอ ๑๑) ใสลงในขวดแกว
ปากขวด แลวพลิกขวดไป-มา
รูปชมพู จนถึงขีดที่ขีดไว
ประมาณ ๒๐ ครั้ง จนตะกอน
(๑๐๐.๗ มิลลิลิตร)
ละลายหมดจะไดสารละลาย
สีเหลือง

๗๒

๑๓. ใชเข็มฉีดยาดูดสารละลาย
๑๔. หยดสารละลายมาตรฐาน
มาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟต
โซเดียมไธโอซัลเฟตลงใน
(Na๒S๒O๒) เขมขน ๐.๐๑๒๕
ขวดแกวรูปชมพูที่ละหยด
นอรมลั ๑๐ มิลลิลติ ร (ถึงขีดบน
พรอมแกวงขวดเปนวงกลม
ของหลอดตองไมมีฟองอากาศ
ตามเข็มหรือทวนเข็มนาิกา
ในหลอดโดยไลฟองอากาศออก
จนสารละลายสีเหลืองมีสี
จากหลอดกอนดูดสาร)
จางลง

๑๕. เคาะหลอดกรดซัลฟูริค
๑ หลอด พันรอบแถบสีขาว
บริเวณคอคอดหลอดดวย
กระดาษทิชชู หักคอคอด
หลอดใหแยกออกจากกัน
แลวรินกรดซัลฟูริคลงใน
ขวดจนหมดหลอด

๑๖. หยดสารละลายมาตรฐาน
โซเดียมไธโอซัลเฟต ตอไปชาๆ
ที่ละหยดลงในขวดแกวรูปชม
พูพรอมแกวงขวดเปนวงกลม
เพื่อใหสีน้ำเงินกระจายใน
สารละลาย

๗๓

๑๗. หยดสารละลายมาตรฐาน
๑๘. อานจำนวนสารละลายมาตรฐาน
โซเดียมไธโอซัลเฟตในขอ ๑๖
โซเดียมไธโอซัลเฟต ที่เหลือ
ตอไป จนสีน้ำเงินจางหายจึง
ในหลอดฉีดยาเพื่อคำนวณ
หยุดการหยด
ปริมาตรที่ใชไปแลวนำมา
คำนวณหาคาดีโอ

การใชงานจุลินทรีย E.M.
E.M. ยอมาจากคำวา Effective Micro-organisms หมายถึง กลุมจุลินทรีย
ที่มีประสิทธิภาพ ไมเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต เชน คน สัตว พืช และแมลงที่เปน
ประโยชน ชวยปรับสภาพความสมดุลของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น

ประโยชน
๑. ใชยอยสลายสารอินทรียและสิ่งปฏิกูล แกปญหาสวมเต็มและขจัดกลิ่นเหม็น
๒. ใชบำบัดน้ำเสียหลังน้ำลด น้ำในบอ, น้ำขังหรือแหลงน้ำสาธารณะเนาเสีย
๓. ใชบำบัดกลิ่นเหม็นและชวยใหเกิดการยอยสลายที่ดีในกองขยะ

๗๔

EM มีหลายรูปแบบดวยกัน ทั้งชนิดผง ชนิดกอน และชนิดน้ำ ดังนี้

๑) EM ชนิดผง
ตัวอยาง EM ชนิดผง
ขององคการเภสัชกรรม
(จีพีโอ เมกะคลีน พลัส)

วิธีใช
ละลาย จีพีโอ เมกะคลีน พลัส ลงในน้ำสะอาด ๓๐ นาที ถึง ๔ ชั่วโมงหรือ
ขามคืนกอนเทลงในบริเวณที่ตองการ
อัตราสวนในการใช
๑. ๕ ชอน (ชอนละ ๑ กรัม = ๕ กรัม) ลงในโถสวม (เมื่อราดสวมจุลินทรีย
จะลงไปอยูใ นบอเกรอะ) แกปญ หากลิน่ เหม็น สวมเต็ม สวมอุดตันได สามารถใสตอ เนือ่ ง
โดยใส ๑ ชอน (๑ กรัม) สัปดาหละ ๑ ครั้ง หลังใส ๑ วัน กลิ่นจะลดลง และแกส
ทีเ่ กิดจากการหมักจะลดลง แตถา ใชแกปญ หาสวมเต็มจากการอุดตันตองใชเวลา ๓ – ๗ วัน
๒. ใช ๑ กรัมตอน้ำ ๑ ลูกบาศกเมตร สำหรับเทลงในแหลงน้ำเนาเสีย โดยใชซ้ำ
ไดทุก ๗ วัน หลังจากใชประมาณ ๓ – ๔ วัน กลิ่นจะลดลง สีน้ำจะเริ่มเปลี่ยนจาก
สีดำเปนสีน้ำตาล และใสขึ้นตามลำดับ
๓. ใช ๑ กรัมตอขยะ ๑ ตัน (๑,๐๐๐ กิโลกรัม) ฉีดพนบนกองขยะ ชวยยอยสลาย
ขยะและกำจัดกลิ่นเหม็น

๗๕

หมายเหตุ
- ขนาดที่ใชที่กำหนดเหมาะสำหรับใชแกปญหาสภาพปญหาหลังน้ำทวม
- การจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพ Effective Microorganisms: EM
(GPO Megaklean Plus) บำบัดน้ำเสีย ควรใชในพื้นที่บริเวณน้ำขังนิ่ง เนาเสีย
และพื้นที่ไมกวางมาก บริเวณที่มีขอบเขตชัดเจน เชน บานเรือน ตลาด โรงพยาบาล
ฯลฯ
- ไมควรใชกับบริเวณน้ำไหลหลาก และในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีบริเวณ
น้ำเสียกวางใหญ
- ควรใชตามคำแนะนำของฉลากผลิตภัณฑองคการเภสัชกรรม

๒) EM ชนิดน้ำ หรือ น้ำหมักชีวภาพ
เปนสารละลายที่ไดจาการยอยสลายของเศษอาหาร เศษผัก ผลไม ฯลฯ
โดยผานกระบวนการหมัก ในสภาพที่ไมใชออกซิเจน มีจุลินทรียที่ชวยยอยสลาย
อินทรียวัตถุใหกลายเปนของเหลวสีน้ำตาลดวยอุณหภูมิ ที่ไมรอนหรือเย็นจนเกินไป
ตองการอาหาร ประเภท น้ำตาล รำขาว โปรตีน ฯลฯ
ขั้นตอนการทำหัวเชื้อจุลินทรีย
1. นำผักผลไมมาสับใหเปนชิ้นเล็กๆ แลวนำไปใสภาชนะปดฝาใหมิดชิด
2. นำผักผลไมไปผสมกับกากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง หรือน้ำตาลทรายขาว
ในอัตราสวน ๓ กิโลกรัม ตอน้ำตาล ๑ กิโลกรัม จากนั้นคลุกเคลาใหเขากัน
3. ปดฝาทิ้งไว หมั่นกวนทุกๆ ๕-๗ วัน เพื่อใหเศษผักสัมผัสกับอากาศ ซึ่งจะ
ชวยใหเกิดการยอยสลายไดดีขึ้น โดยหมักทิ้งไว ๑-๒ เดือน เมื่อครบกำหนดจะสังเกต
เห็นมีน้ำออกมาผสมอยู

๗๖

ซึ่งน้ำที่ไดจากการหมักนี้ก็คือน้ำหัวเชื้อจุลินทรีย สวนการเก็บรักษานั้นใหนำ
น้ำหัวเชื้อจุลินทรียที่ได รินเก็บใสไวในขวดปดฝาใหสนิท พรอมที่จะเอาไปใชประโยชน
หรือนำไปใชหมักทำน้ำจุลินทรีย (EM) ตอไป
ขั้นตอนการทำน้ำจุลินทรีย (EM) คลายๆ กับการทำน้ำหัวเชื้อจุลินทรีย
ตางกันตรงที่ระยะเวลาในการหมักจะสั้นกวา
เตรียมอุปกรณ ดังนี้
๑. ถังพลาสติกหรือภาชนะ
มีฝาปด

๓. กากน้ำตาล (Molasses)
หรือน้ำตาลทรายแดง

๒. ถุงปุยหรือถุงประเภทอื่น
ที่น้ำซึมไดดี

๔. หัวเชื้อจุลินทรีย

๕. เศษผัก ผลไม เศษหญา และเศษอาหาร

เมื่อเตรียมอุปกรณตางๆ พรอมแลว ก็มาสูขั้นตอนการหมัก
๗๗

ขั้นตอนแรก
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔
ขั้นตอนที่ ๕
ขั้นตอนที่ ๖

ใสน้ำลงไปในถัง จำนวน ๘ ลิตร ถาหากใชน้ำประปา ควรใสถัง
เปดฝาทิ้งไว ๒ วัน เพื่อใหคลอรีนระเหยไปเสียกอน
นำกากน้ำตาล ๒๕๐ ซีซี. หรือน้ำตาลทรายแดง ๓๐๐ กรัม
(ประมาณ ๓ ขีด) เทใสลงไป คนใหละลาย
นำน้ำหัวเชื้อจุลินทรีย ๒๕๐ ซีซี. กวนใหเขากันแลวปดฝา ทิ้งไว ๒ วัน
นำเศษอาหาร เศษผัก ผลไม สับเปนชิ้นเล็กๆ ใสลงไปในถุงปุย
นำถุงปุยนั้นใสลงในถังหมักดังกลาว กดใหน้ำทวมถุง หรือหาวัตถุที่มี
น้ำหนักวางทับลงไปอีกทีหนึ่ง จากนั้นก็ปดฝาใหสนิท
หมักทิ้งไว ๓ วัน จะสามารถนำน้ำที่หมักไปใชประโยชนได

ในกรณีที่เราจะหมักเศษอาหารหรือเศษผักผลไมเพิ่มเติมลงไปในนั้น ก็สามารถ
นำไปใสลงในถุงปุย ไดเชนกัน แตถา หากน้ำจุลนิ ทรียม ปี ริมาณไมพอทีจ่ ะทวมเศษอาหาร
ในถุงปุยได ก็ใหเติมน้ำเปลาและกากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดงลงไป ในอัตราสวน
น้ำเปลา ๘ ลิตร ตอกากน้ำตาล ๒๕๐ ซีซี หรือน้ำตาลทรายแดง ๓๐๐ กรัม ผสมลงไป
เมื่อผสมสวนตางๆ จนครบแลว ใหหมักทิ้งไวประมาณ ๗ วัน เราก็สามารถนำ
น้ำจุลินทรียธรรมชาติมาใชประโยชนได

วิธีการใช
๑. นำน้ำจุลินทรีย ๑ สวน ผสมน้ำ ๑๐ สวน ราดลงไปบริเวณที่มีกลิ่นเหม็น
สวมเต็ม หรือทอระบายน้ำทีอ่ ดุ ตัน หรือผสมจุลนิ ทรียล งไปในถังบรรจุนำ้ ใชฉดี ลางตลาด
ชวยดับกลิ่นและกำจัดแมลงวัน แมลงสาบไดผลดี
๒. นำน้ำจุลนิ ทรีย ๑ สวน ผสมน้ำ ๕๐๐ สวน นำไปฉีดหรือรดทีใ่ บหรือโคนตนไม
สัปดาหละ ๓ - ๔ ครั้ง จะชวยเรงการเจริญเติบโตของพืช และยังชวยลดการกอกวน
ของแมลงไดอีกทางหนึ่งดวย สำหรับเศษขยะที่เหลือจากการหมัก
๗๘

๓. สามารถนำไปทำเปนปุย ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี เพราะเมือ่ นำมาผสมกับดินในอัตราสวน
๑:๑ จุลนิ ทรียท แ่ี ทรกตัวอยูใ นเศษขยะ จะชวยเรงการยอยสลายสารอินทรีย ใหกลายเปน
ปุยไดในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ยังชวยใหพืชดูดซับธาตุอาหารตางๆ ทำใหพืชมี
อัตราการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว

การทำ EM สำหรับทำความสะอาดอเนกประสงค
สูตรของโรงพยาบาลวัดสิงห จังหวัดชัยนาท
สวนประกอบ
๑. N-๗๐
๐.๕ กก.
๒. F-๒๔
๐.๕ กก.
๓. EM ขยายผสมมะกรูด ๑ ลิตร
๔. EM หัวเชื้อ
๕๐ ซีซี
๕. เกลือปน
๕ ขีด
๖. น้ำดาง
๓ ลิตร
๗. น้ำสะอาด
๕ ลิตร
วิธีผสม
๑. ใชขเ้ี ถา ๒ กก. หมักกับน้ำ ๑๐ ลิตร ระยะเวลา ๕-๗ วัน รินเอาแตนำ้ ใสนำมาใช
๓ ลิตรที่เหลือเก็บไวใชครั้งตอไป
๒. นำ N ๗๐ ใสภาชนะกนเรียบผสมเกลือปน ๓ ขีด กวนไปในทิศทางเดียวกัน
จนเปนครีมขาว ประมาณ ๑๕ นาที
๓. นำ F๒๔ ผสมลงไปกวนใหเขากันประมาณ ๑๐ นาที
๔. เติม EM ขยายผสมมะกรูดจนหมด กวนใหเขากัน เติม EM หัวเชื้อ ลงไป
๕๐ ซีซี ประมาณ ๑๕ นาที
๗๙

๕. เติมน้ำสะอาดลงไปเรื่อยๆ จนหมด
๖. เติมน้ำดางลงไปกวนใหเขากัน ประมาณ ๕ นาที
๗. เติมเกลือปนที่เหลืออีก ๒ ขีดคอยๆ โรยลงไปจนหมด
๘. บรรจุใสขวดนำไปใชได (ภายในเวลา ๓ เดือน)
วิธีการใช
อัตราสวน EM ทำความสะอาดฯ ขยาย ๑:๑๐๐๐ ซีซี สำหรับถูพื้น ลางหองน้ำ
เช็ดกระจก ฉีดพนปรับอากาศ รดน้ำตนไม

การทำ EM ขยายผสมมะกรูด
สวนผสม
๑. EM
๒. กากน้ำตาล
๓. น้ำสะอาด
๔. มะกรูดแกจัด

๑ ลิตร
๑ ลิตร
๒๐ ลิตร
๒๐ ลูก

หมักไว ๗-๑๐ วัน กรองเอาแตน้ำใชใหหมดภายใน ๑ เดือน

๓) EM ชนิดกอน (EM Ball)

๘๐

การบำบัดน้ำเสียในรูปแบบจุลินทรียกอน เพื่อสะดวก ในการนำไปใชบำบัด
น้ำเสียในสถานที่ตางๆ เชน คูคลอง แมน้ำ โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล
สถานประกอบการ บอปลา บอกุง ฯลฯ ประโยชนของการปนเปนรูปทรงกลม
เพื่อให
๑. จุลินทรียมีบานที่มีอาหารในตัวเอง และ
๒. เมื่อทิ้งบอลจุลินทรียลงไปในแหลงน้ำเสีย บอลจุลินทรียก็จะตกลงไปยัง
พื้นน้ำและอยูกับที่ทำใหจุลินทรียมีเวลาในการปรับสภาพใหเขากับสภาวะแวดลอม
สงผลใหสามารถบำบัดน้ำเสียไดดียิ่งขึ้น
ตัวอยาง EM Ball ๒ สูตรดังตอไปนี้
สูตรที่ ๑ EM Ball แหลงขอมูล บริษัท อีเอ็ม คิว เซ จำกัด
มีสวนผสมของอินทรียวัตถุที่สามารถยอยสลายไดงาย และเปนอาหารของ
จุลินทรีย เชน รำละเอียด แกลบละเอียด กากน้ำตาล และน้ำหมักหลายชนิดที่ไดจาก
กระบวนการหักดวยเทคโนโลยี EM
สวนผสม
๑. รำละเอียด
๒ สวน
๒. รำหยาบ
๒ สวน
๓. ดินทรายรอนละเอียด ๑ สวน
๔. EM+กากน้ำตาล+น้ำ (อัตราสวน ๑:๑:๒๐๐)
วิธีทำ
๑. ผสมรำหยาบ+ดิน คลุกใหเขากัน
๒. EM + กากน้ำตาล + น้ำรด คลุกใหทั่ว ความชื้น ๕๐ % (ใชมือกำสวนผสม
บีบใหแนน หากมีน้ำไหลตามงามมือแสดงวาน้ำมากไป ใหเติมสวนผสมอีก หากเปน
กอนยุยๆ นั้นพอดี)
๘๑

๓. เมื่อไดความชื้นพอเหมาะแลวนำรำละเอียดเขาผสม
๔. ปนเปนกอนขนาดลูกเปตองหรือตามตองการ
๖. เก็บไวในที่รมอยางนอย ๒๔ ชั่วโมง หรือจนกวาจะแหง สามารถนำไปใช

วิธีการใช
๑. บอบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม
๑.๑ บอปูนซีเมนต : ใช EM Ball ๑ กอน/น้ำเสีย ๒-๓ ลบ.ม.
การบำบัดครั้งแรกควรใส EM Ball ทุกๆบอ ใสเดือนละครั้ง
๑.๒ บอดิน : ใช EM Ball ๑ กอน ตอพื้นที่ ๒-๕ ตร.ม.ความลึกไมเกิน
๓ เมตร ใสเดือนละ ๑ ครั้ง ชวยเรงการยอยสลายตะกอนกำจัดกลิ่นเนาเหม็น ลดคา
BOD COD ปรับคา pH ในน้ำใหสมดุล น้ำจะสะอาดไดนาน
๒. น้ำเสียจากสถานประกอบการโรงอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล
๒.๑ บอดักไขมัน บอพักน้ำ ใช EM Ball ๑ กอน/น้ำเสีย ๑ ลบ.ม. ใส
๑๕-๓๐ วัน/ครั้ง
๒.๒ บอบำบัดน้ำเสียรวม ใช EM Ball ๑ กอน /น้ำเสีย ๒-๓ ลบ.ม.
ใสเดือนละ ๑ ครั้ง ชวยยอยสลายสิ่งปฏิกูล-ของเสียกนบอ ขจัดคราบไขมัน และกำจัด
กลิ่นเหม็น
๓. บอปลา บอกุง กระชังเลี้ยงปลา คูคลอง แมน้ำ
ใชกอน EM Ball ๑ กอน ตอพื้นที่ ๕-๑๐ ตร.ม. ความลึกไมเกิน ๒ เมตร
ใส ๒-๓ เดือนตอครั้ง ชวยยอยสลายโคลนตะกอน ลดแอมโมเนียในบอ สรางไรแดง
และแพลงกตอนพืชเปนอาหารของปลาและสัตวน้ำอื่นๆ
๘๒

๔. น้ำเสียจากอาคารบานเรือน
ใสในบอเกรอะ ทอพักน้ำทิ้ง บอดักไขมัน บอน้ำทิ้งรวม โดยใช EM Ball
๑ กอน ตอน้ำเสีย ๑-๒ ลบ.ม. ใส ๑๕-๓๐ วัน/ครั้ง ยอยสลายสารอินทรียวัตถุ
เศษสิ่งปฏิกูลตางๆ ในน้ำ ที่เปนตนเหตุของน้ำเสียยอยสลายคราบไขมันบนผิวน้ำ

สูตรที่ ๒ DASTA Ball
แหลงขอมูล องคการบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(องคการมหาชน) หรือ อพท.
ใชจุลินทรียกลุมที่สามารถนำไปบำบัดน้ำเสียในแหลงน้ำกรอยหรือน้ำเค็มได
โดยผลการวิจัยในเบื้องตน พบจุลินทรียกลุมหนึ่งมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย
ประเภทน้ำเค็มได เนื่องจากสามารถทนอยูในสภาวะแวดลอมของน้ำเค็มไดดีกวา
จุลินทรียชนิดอื่น
สวนผสม
๑. จุลินทรียน้ำเค็ม ๆ ทนความเค็มได ใชยอยสลายสารอินทรีย
๒. สารเพอรไลต (KT๕๐๐) คือหินภูเขาไฟ นำมาบดใหละเอียด เปนตัวหนวง
สารจุลินทรียใหลงสูพื้นน้ำ เพื่อกำจัดสารอินทรียที่สะสมอยูใตพื้นน้ำ
๓. ขี้ไก
๔. น้ำหมักปลา
๕. รำละเอียด
๖. อาหารกุง (ไฮเกรด ๙๐๔๒)
๗. เนื้อกากน้ำตาล
รายการที่ ๓-๗ เปนอาหารเพาะเลี้ยง จุลินทรียใหเจริญเติบโต

๘๓

วิธีทำ
๑. ใสถุงมือ / หนากาก
๒. เตรียมสวนผสมใหเรียบรอย
๓. นำสวนผสมคลุกเคลาใหเขากัน ปน ใหเปนลูกบอลเล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง
๑ นิ้ว
๔. นำไปเพาะบมไวในที่ที่อับลม ไมถูกแสงแดด โดยเราอาจจะใชวิธีคลุม
ผากระสอบไวก็ได
๕. จากนั้น ประมาณ ๓ วัน จะพบวา DASTA BALL มีใยขาวๆขึ้นอยูรอบๆ
ซึ่งก็คือสปอรของเชื้อจุลินทรีย เมื่อสปอรยุบตัวลง เราก็สามารถนำไปใชไดทันที
๖. สามารถเก็บไวไดนานถึง ๖ เดือน โดยเก็บไมใหโดนแดด ไมใหโดนฝน
วิธีการใชบอลจุลินทรีย
โยนบอลในแหลงน้ำเสียทุก ๑ เดือน (บอลจุลินทรียเสนผาศูนยกลางประมาณ
๑ นิ้วใช ๑ กอน ตอพื้นน้ำประมาณ ๔ ตารางเมตร บอลจุลินทรีย ๑ ลูก บำบัดน้ำได
๑๐ คิว)

ลักษณะการเนาเสียของน้ำในลำคลอง

2 ชั่วโมงหลังจากการทดลอง

2 วันหลังจากทำการทดลอง

การกำจัดลูกน้ำ ใหใช EM (GPO Larcide Plus) ผสมกับ EM (GPO Megaklean
Plus) ในสัดสวนที่เทากัน คือ อยางละ ๒ ก.ก. ตอรถบรรทุกน้ำขนาดความจุ
๖,๐๐๐ – ๘,๐๐๐ ลิตร ฉีดพนไปพรอมกับการบำบัดน้ำเสียสำหรับการใชงานจุลนิ ทรีย E.M.
และวิธีการวิธีการทำ E.M. รูปแบบตางๆ
๘๔

๓.๖ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ในสถานการณน้ำทวมโรงพยาบาล จะเปนทั้งสถานรักษาพยาบาลและ
ศูนยประสานงานเพื่อใหการชวยเหลือประชาชน ทำใหมีปริมาณมูลฝอยทุกประเภท
สะสมในแตละวันเปนจำนวนมาก จึงควรมีแผนการจัดการโดยเริม่ จากมูลฝอยทีเ่ นาเสีย
และมูลฝอยที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพกอน การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ มีดังนี้

๑) ให เ คลื่ อ นย า ยมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ อย า งระมั ด ระวั ง และถู ก ต อ งตาม
หลักวิชาการ ระวังปองกันการรั่วไหลของของเหลว อันจะทำใหเกิดการแพรกระจาย
ของเชื้อโรค โดยคัดเลือกบริษัทเก็บขนที่เชื่อถือไดหรือใชบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยพิจารณาจากหลักฐานใบอนุญาตประกอบการ และลักษณะรถเก็บขน
ตองมีลักษณะปดทึบ

๘๕

๒) สถานที่กำจัด ซึ่งสถานที่เดิมอาจยังใชการไมได สามารถติดตอสถานที่อื่น
ที่อยูใกลโรงพยาบาล เชน
กลุมพื้นที่ภาคกลาง
ส ง กำจั ด ที่ เ ตาเผามู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี
กลุมพื้นที่ภาคเหนือ
สงกำจัดทีเ่ ตาเผาของเทศบาลนครพิษณุโลก
หรือเตาเผาบริษัทเอกชน จ.นครสวรรค
กลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สงกำจัดทีเ่ ตาเผาของเทศบาลนครอุดรธานี

๓.๗ การสุขาภิบาลที่อยูอาศัย
หลังน้ำลด ประชาชนที่อาศัยในศูนยอพยพจะตองกลับเขาไปอาศัยใน
บาน เพื่อการฟนฟูสภาพบานเรือน ชุมชน สถานที่สาธารณะตางๆ ไดแก วัด มัสยิด
ฯลฯ ใหกลับมามีสภาพดีดังเดิม ควรมีการดำเนินการทันทีหลังน้ำลด ดังนี้ คือ
๑. จั ด ให มี กิ จ กรรมรณรงค ก ารล า งทำความสะอาดบ า นเรื อ นและชุ ม ชน
ครั้งใหญโดยทำพรอมกันทั้งชุมชน (Bic Cleanning Day)
๒. สนับสนุนวัสดุอปุ กรณสำหรับการทำความสะอาด รถขนขยะ ถุงดำบรรจุขยะ
เพื่อขนขยะที่ตองการนำไปกำจัด
๓. ฟน ฟูระบบ ประปา ไฟฟา ทัง้ ในทีส่ าธารณะและในบาน ใหปลอดภัย สามารถ
ใชงานไดตามปกติ
๔. ประชาชนสำรวจสภาพความเสียหายของบานเรือน เครือ่ งใชตา งๆ ภายในบาน
ที่เสียหายจากการถูกน้ำทวมตลอดจนสำรวจดูสัตว แมลง มีพิษ อาจหนีน้ำเขามาหลบ
อาศัยในบานขณะน้ำทวม เครื่องนอน หมอน มุง โซฟา เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ
ระบบสาธารณูปโภคตางๆ ระบบน้ำ ระบบไฟฟา เก็บขนสิ่งของที่เสียหายจากการถูก
น้ำทวมที่ประสงคจะทิ้ง นำมากองไวในจุดที่เหมาะสมที่สะดวกแกการขน

๘๖

๕. ทำการคัดแยกขยะที่สามารถนำมาใชประโยชนใหมได (รีไซเคิล) คัดแยก
มาจัดการใหเหมาะสมเพื่อลดปริมาณขยะ ขยะอันตรายประเภทขวดแตก กระจกแตก
เสียหายจากการถูกน้ำทวม แยกมาจัดการเฉพาะโดยการหอหุมใหมิดชิด พรอมมี
ขอความระบุ
๖. ประชาชนรวมมือกันลางทำความสะอาด บานเรือน ชุมชน
๖.๑ กวาดลางทำความสะอาดจากภายในบานออกมารอบนอก ตามขัน้ ตอน
ดังนี้
เก็บกวาดทำความสะอาดเศษขยะที่ตกคางอยูตามซอกมุมใน
บริเวณบาน บรรจุในถุงดำ
ราดน้ำลางทำความสะอาด โดยใชแปรงแข็งชนิดมีดามขัดถู
ดินโคลน สิ่งสกปรกที่หมักหมม ใชน้ำราดใหทั่วบริเวณจากบนลงลาง (เฉพาะบริเวณ
ที่น้ำทวมถึง)
ใชน้ำผสมผงซักฟอกราดใหทั่วบริเวณ ขัดถูทำความสะอาดให
ทั่วถึงลางดวยน้ำสะอาดในขั้นตอนสุดทาย
ทิ้งใหแหง เปดประตู หนาตาง ใหแสงแดดสองถึงทั่วบริเวณ
เพื่อฆาเชื้อโรค
๖.๒ ลางทำความสะอาดบริเวณภายนอกบาน
เก็บกวาดทำความสะอาดเศษขยะที่ตกคางอยูตามซอกมุมใน
บริเวณนอก บาน บรรจุในถุงดำ
ราดน้ำลางทำความสะอาด โดยใชแปรงแข็งชนิดมีดามขัดถู
ดินโคลน สิ่งสกปรกที่หมักหมม ใชน้ำราดใหทั่วบริเวณ (เฉพาะบริเวณที่น้ำทวมถึง)
ใชน้ำผสมผงซักฟอกราดใหทั่วบริเวณ ขัดถูทำความสะอาด
ใหทั่วถึง
ลางดวยน้ำสะอาดในขั้นตอนสุดทาย
๘๗

ทิ้งใหแหง ใหแสงแดดสองถึงทั่วบริเวณเพื่อฆาเชื้อโรค
ระบายน้ำเสียที่เกิดจากการลางเขาสูรางระบายน้ำเสีย

๓.๘ ระบบบำบัดน้ำเสียในสถานบริการสาธารณสุข
การดำเนินการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในสถานบริการสาธารณสุข
ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลถูกน้ำทวม จนไมสามารถใชการได การฟนฟู
ระบบสามารถดำเนินการไดดังนี้
๑) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเรง เชน ระบบคลองวนเวียน ระบบเอเอส
ระบบเอสบีอาร ใหดำเนินการดังนี้
ทำการสำรวจสภาพความเสียหายของเครื่องจักร และอุปกรณ และ
ระบบควบคุม และทำการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
ทำความสะอาดบอสูบน้ำเสีย และระบบทอรวบรวมน้ำเสีย โดยการกำจัด
ขยะหรือเศษวัสดุที่ติดคางออก
ทำการลางถังเติมอากาศและถังตกตะกอน โดยสูบน้ำเสียที่คางอยู
ออกจากถังเติมอากาศและถังตกตะกอน (สวนที่เปนน้ำใส) ทิ้ง ผานบอเติมคลอรีน
และเติมคลอรีนเพื่อฆาเชื้อโรคกอนระบายลงสูแหลงน้ำธรรมชาติ
ทำการกำจัดตะกอนที่คางอยูในถังตกตะกอนและถังเติมอากาศออก
โดยสูบตะกอนไปยังลานตากตะกอน (ลานทรายกรอง) และนำตะกอนที่ตากแหงแลว
ไปกำจัดตอไป
ทำการลางถังเติมอากาศ และถังตกตะกอนใหสะอาด
ทำการเริ่มเดินระบบใหมดวยการนำตะกอนจุลินทรียจากโรงพยาบาล
ใกลเคียงมาเติมในถังเติมอากาศ เพื่อทำการเริ่มเลี้ยงตะกอนใหม

๘๘

๒) ระบบบำบัดน้ำเสียบอผึ่ง ใหดำเนินการดังนี้
ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบระบบบำบัด โดยการกำจัดขยะที่ติดคาง
อยูโดยรอบระบบ
ทำการสำรวจสภาพความเสียหายของเครื่องจักร และอุปกรณ และ
ระบบควบคุม และทำการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
ทำความสะอาดบอสูบน้ำเสีย และระบบทอรวบรวมน้ำเสีย โดยการกำจัด
ขยะหรือเศษวัสดุที่ติดคางออก
ทำการกำจัดน้ำที่ตกคางอยูในบอผึ่งออก โดยทำการสูบน้ำออกผานบอ
เติมคลอรีนและเติมคลอรีนเพื่อฆาเชื้อโรคกอนระบายลงสูแหลงน้ำธรรมชาติ
กรณีที่บอผึ่งมีตะกอน โคลนตกคางใหทำการกำจัดตะกอน โคลนใหหมด
หากพบบอผึ่งเกิดความเสียหายใหดำเนินการซอมแซม จากนั้นทำการเริ่มเดินระบบใหม

๓.๙ การควบคุมสัตวและแมลงพาหะนำโรค
สัตวและแมลงพาหะนำโรค อาทิ หนู แมลงวัน แมลงสาบ ยุง ฯลฯ
อาจมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสภาพน้ำทวมขังหรือมีขยะประเภทเศษอาหาร
ตกคางอยูไมไดรับการจัดการ ทำใหเกิดแหลงเพาะพันธุสัตวแมลงนำโรคดังกลาว
อันอาจมีความเสี่ยงที่จะทำใหเกิดการระบาดของโรคที่มีแมลงเปนพาหะ ไดแก
โรคอุจจาระรวง โรคไขฉี่หนู โรคไขเลือดออก ไขไทฟอยด ฯลฯ การดำเนินการควบคุม
ทำไดดังนี้
๑) สำรวจแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนำโรค
๒) ในกรณีพบ วามีหนู แมลงวัน ฯลฯ ชุกชุม โดยการสังเกตจากการพบรองรอย
หรือเห็นหนูวิ่ง ใหทำการกำจัดสัตวและแมลงนำโรคดังกลาว โดยการใชกรงดัก กับดัก
ฯลฯ

๘๙

๓) ทำลายแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนำโรค โดยการปรับปรุงดาน
สุขาภิบาล การระบายน้ำขังอยูใหแหง คว่ำภาชนะตางๆ ที่มีน้ำขัง ฯลฯ
๔) ประสานหนวยฉีดพนสารเคมีกำจัดแมลงพาหะนำโรคเพื่อทำการกวาดลาง
ใหสิ้นซาก (Eradication) ตามบานเรือน ชุมชน กองขยะ ฯลฯ ที่พบแมลงนำโรค
ชุกชุมมาก จนอาจมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอตางๆ เชน โรคอุจจาระรวง
โรคไขเลือดออก ฯลฯ โดยเลือกใชสารเคมีที่ปลอดภัยตอคน สัตวและสิ่งแวดลอม

๓.๑๐ การปรับสภาพศูนยพักพิงชั่วคราวใหคืนสภาพปกติ
หลังจากภาวะอุทกภัยไดกลับคืนภาวะปกติ ประชาชนในศูนยพักพิงชั่วคราว
ไดออกจากศูนย และทิ้งสิ่งของที่ไมตองการไวเปนขยะ รวมทั้งของเสีย สิ่งปฏิกูล
ที่เกิดขึ้นในขณะพักพิง สภาพของศูนยพักพิงชั่วคราวจึงไมนาดู และอาจสงผลกระทบ
ตอการแพรกระจายเชื้อโรค การเกิดโรคระบาดรุนแรงได ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของ
และอาสาสมัครควรรีบดำเนินการเพื่อคืนสภาพสถานที่ที่ใชเปนที่ตั้งศูนยใหเปนดังเดิม
หรืออยูในสภาพที่ดีที่สุด ดังนี้
๑) เก็บรวบรวมขยะ และคัดแยกประเภทขยะ โดยแยกขยะออกเปน ๓ ประเภท
ดังนี้
ขยะเศษอาหารหรือขยะเปยกใหใสถุงแลวมัดใหแนนแลวสงหนวยงาน
รับผิดชอบไปกำจัดกอน ปญหาในการแยกขยะประเภทนี้ สวนใหญจะเปนขยะเศษอาหาร
๙๐

หรือขยะเปยกปนอยูกับกลองโฟมและถุงพลาสติก ใหกวาดเศษอาหารแยกออก
ใหหมดแลวผึ่งกลองโฟมหรือถุงพลาสติกใหแหง เชน วางบนตะแกรง สวนขยะ
เศษอาหารหรือขยะเปยกที่แยกไวใหใสถุงแลวมัดใหแนนแลวสงไปกำจัดกอน
ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดแกว กระปองโลหะ ถุงกระดาษ กลองโฟม
ที่ใสอาหารเศษอาหาร เปนขยะที่สามารถจำหนายได ใหคัดแยกและรวบรวม
ไวจำหนาย ปญหาในการแยกขยะประเภทนี้ ราคาจำหนายขึ้นกับประสิทธิภาพ
ในการคัดแยกขยะประเภท พลาสติก แกว โลหะ กระดาษ โฟม ใหถูกตอง
ขยะปนเปอนอื่นๆ ที่ไมสามารถแยกไดตามประเภทขางตน เชน เศษผา
เศษหนัง เศษไม เศษหินทราย ฯลฯ ใหกวาดกองใสภาชนะรอหนวยงานรับผิดชอบ
นำไปกำจัด
๒) การจัดการสิ่งปฏิกูล ถาเปนสวมชั่วคราวใหรื้อถอนตัวเรือนสวมแลวฝงกลบ
บอเกรอะบอซึมโดยอัดดินใหแนนและระวังไมใหมีการรั่วไหลออกสูภายนอก ถาเปน
สวมเคลื่อนที่ตองสูบสิ่งปฏิกูลสงไปกำจัดใหถูกตอง แลวลางทำความสะอาดตัวเรือน
สวมและถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลกอนนำไปเก็บเพื่อการใชงานครั้งตอไป
๓) เก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่ ระบายน้ำใหแหงหรือเอาดินหรือทรายกลบ
ใหพื้นดินแหงไมแฉะ ภาชนะอุปกรณตางๆ ที่อาจเปนที่ขังน้ำใหคว่ำใหหมด เพื่อปองกัน
ไมใหเปนแหลงเพาะพันธุยุง

๓.๑๑ วัสดุอุปกรณดานอนามัยสิ่งแวดลอม (ชุดนายสะอาด)
ชุดนายสะอาด คือ ชุดชวยเหลือประชาชนดาน
การสุขาภิบาลกรณีประสบภัย ซึ่งประกอบดวยวัสดุอุปกรณตางๆ
ดานการสุขาภิบาลพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยูภายใตเหตุการณ
ภัยพิบัติ ประกอบดวย

๙๑

สารสมกอน และคลอรีนน้ำ (หยดทิพย) พรอม
หลอดหยดขนาด ๑ ซีซี ใชสำหรับทำน้ำใหสะอาด เพื่อใชดื่ม
ปรุงอาหาร และชำระลาง
เจลลางมือ หรือสบูเ หลว ใชสำหรับทำความสะอาด
มือ หลังการขับถาย หลังจับตองสิ่งสกปรก และกอนรับประทาน
อาหาร เพื่อปองกันโรคติดตอตางๆ
ถุงดำ ใชสำหรับ เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ปองกัน
กันกลิ่นเหม็น และการแพรกระจายของเชื้อโรค
ถุง “จัดหนัก” ยอยสลายได
ตามธรรมชาติ เปนถุงใชใสสิ่งขับถาย กรณี
สวมใชการไมได หลังจากใชเสร็จ ใหโรยปูนขาว
เพื่อปองกันกลิ่นเหม็น และการแพรกระจาย
ของเชือ้ โรค และมัดปากถุงใหแนน เก็บรวบรวม
ใน ถุง “จัดเต็ม” ยอยสลายไดตามธรรมชาติ
ซึ่งมีขนาดใหญ มีไวสำหรับรวบรวมถุงจัดหนัก กอนนำไปกำจัดตอไป การกำจัด
ถุงจัดเต็ม โดยนำไปฝงดิน ถากรณีอทุ กภัยตองเลือกพืน้ ทีน่ ำ้ ทวมไมถงึ หรือสงใหเทศบาล
ทิง้ ในบอบำบัดสิง่ ปฏิกลู ทีถ่ กู หลักสุขาภิบาล เพราะถุงสามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติ
หัวใจสำคัญในการตอบโต ดำเนินการ หรือแกไขปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ในภาวะภัยพิบัติ คือ ขอมูลจริงในสถานการณ ณ เวลาที่ประสบภัย ซึ่งจะชวยให
การแกไขปญหาหรือใหความชวยเหลือมีความรวดเร็วทันเหตุการณ นอกจากนี้ ขอมูล
แผนที่ชุมชนที่สามารถใหความชัดเจนถึงประชาชนในชุมชนที่ประสบปญหาดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมวาเปนใคร บานเลขที่เทาใด อยูสวนใดของชุมชนและมี
จำนวนคนเทาไร ฯลฯ ก็เปนขอมูลที่สำคัญที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ควรเปน
หนวยงานที่จัดทำฐานขอมูลหรือมีการรวบรวมขอมูลเหลานี้ไว เพื่อใชประโยชน
ในการประสานขอการสนับสนุนชวยเหลือไดอยางแมนยำ ชัดเจน ทันเวลา
๙๒
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๑. การปฏิบัติตนสำหรับประชาชนในภาวะอุทกภัย
ติดตามขาวและสถานการณน้ำทวมอยางสม่ำเสมอ
เตรียมน้ำสะอาด อาหาร อาหารกระปอง ยาที่จำเปนตางๆ เชน
ยาลดไข ยาหยอดตา ยาใสแผล ผงน้ำตาลเกลือแร ยาประจำตัวสำหรับผูที่มี
โรคประจำตัว อุปกรณที่จำเปน เชน อุปกรณการสื่อสารพรอมแบตเตอรี่สำรอง
อุปกรณชูชีพ ไฟฉายพรอมถานไฟฉาย เทียนไข ไมขีดไฟ ถุงขยะ หรือถุงพลาสติก
ใหเพียงพอ ใหสามารถชวยตนเองได ๕ – ๗ วัน
ศึกษาแผนปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินของชุมชน สัญญาณตางๆ การติดตอ
การเตือนภัย เสนทางการอพยพ และสถานที่ตั้งที่พักฉุกเฉินหรือศูนยอพยพ
เตรียมชองทางติดตอกับหนวยงานในทองถิน่ ชุมชน สำหรับความตองการ
ชวยเหลือกรณีพิเศษ เชน เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ ผูปวยโรคเรื้อรัง ผูพิการ เปนตน
หากมีสัตวเลี้ยง ใหเตรียมสิ่งของจำเปนสำหรับการดูแลสัตว เชน อาหาร
พื้นที่สำหรับสัตว รวมทั้งการปองกันโรคที่อาจเกิดจากสัตวสูคน
ดื่มน้ำสะอาด เชน น้ำบรรจุขวด ตองปดฝาใหสนิท มีพลาสติกหุม และ
มีเครื่องหมาย อย. ที่ฉลาก
ใชน้ำสะอาด ถาใชน้ำคลองหรือน้ำทวมขัง ตองแกวงสารสมทิ้งไวให
ตกตะกอน นำน้ำสวนใสมาเติมคลอรีนเพื่อฆาเชื้อโรค
กินอาหารสะอาด ปรุงสุกใหม ไมควรรับประทานอาหารคางมื้อหรือ
มีแมลงวันตอม
ไมถายอุจจาระลงน้ำ ควรถายในสวม หรือถุงพลาสติก มัดปากถุงใหแนน
รวบรวมรอการนำไปกำจัด ตอไป

๙๔

ควรคัดแยกขยะมูลฝอย โดยแยกประเภทขยะเปยกหรือเศษอาหาร และ
ขยะรีไซเคิล เชน ขวดพลาสติก กลองนม นำขยะใสถุงพลาสติก มัดปากถุงใหแนน
รวบรวมรอการนำไปกำจัดตอไป
ลางมือดวยน้ำและสบูหรือเจลลางมือ ทุกครั้งกอนกินอาหาร หลังใชสวม
หรือหยิบจับสิ่งสกปรก
การแชน้ำ หรือลงเลนน้ำ เพื่อปองกันโรคและสัตวมีพิษที่อาจมากับน้ำ
หากจำเปนตองลุยน้ำ ควรสวมรองเทาบูทหรือสวมถุงพลาสติก และรัดใหแนน
เมื่อขึ้นจากน้ำควรรีบทำความสะอาดบริเวณที่เปยกน้ำทันที
หากที่อยูอาศัยถูกน้ำทวมสูง ควรอพยพไปอยูในที่ปลอดภัย เชน
จุดอพยพชั่วคราว เปนตน
ควรดูแลรักษาบริเวณที่อยูอาศัยใหสะอาด อยาใหมีสภาพรกรุงรัง
เพราะอาจเปนที่อาศัยหลบซอนของสัตวและแมลงนำโรคตางๆ

๒. การปฏิบัติตนสำหรับประชาชนในภาวะแผนดินไหว
ใหหมอบลงกับพื้น หลีกเลี่ยงบริเวณใกลหนาตาง หรือที่ที่มีอะไรแขวน
ไวตามฝาผนัง และหลบใตโตะหรือมุมหอง
ปองกันตนเองโดยใชแขนปกปองศีรษะและคอรอจนความสั่นไหวยุติลง
หรือปลอดภัยแลวจึงออกไปสูจุดที่ปลอดภัย
ตั้งสติและอยาใหคนในครอบครัวตื่นตระหนก
อยูหางจากบริเวณที่มีวัตถุหลนใส ถาอยูในที่โลงแจงใหอยูหางจาก
ปายโฆษณา เสาไฟ อาคาร และตนไมใหญ
ระวังเศษอิฐ กระจกแตก และชิ้นสวนอาคารหลนใส

๙๕

สำหรับผูที่อยูในอาคารสูง ถาอาคารมั่นคงแข็งแรง ใหอยูในอาคารนั้น
ถาอาคารเกาและไมมั่นคง ใหรีบออกจากอาคารนั้นใหเร็วที่สุด หลังการสั่นสะเทือน
สิ้นสุด ใหรีบออกจากอาคาร
ถาไมอยูใกลทางออก ให หมอบ ปอง เกาะ จนกวาจะมีผูเขาไปชวยเหลือ
ถาอยูใกลทางออก ใหออกจากอาคารโดยเร็ว อยาแยงกันจนเกิดความชุลมุน และ
หามใชลิฟทโดยเด็ดขาด
หลังจากเกิดแผนดินไหว ควรมีการปฐมพยาบาลขั้นตนผูไดรับบาดเจ็บ
กอน รีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที ใสรองเทาหุมสนเสมอ ปองกันเศษแกว
วัสดุแหลมคม และสิ่งหักพังแทง
ตรวจสายไฟ ทอน้ำ ทอแกส ถาแกสรั่วใหปดวาวลถังแกสยกสะพานไฟ
อยาจุดไมขีดไฟ หรือกอไฟ
ตรวจสอบแกสรั่วดวยการดมกลิ่นเทานั้น ถาไดกลิ่นแกสใหรีบเปด
ประตูหนาตางทุกบาน
ออกจากบริเวณที่สายไฟขาด หรือสายไฟพาดถึง
เปดวิทยุฟงคำแนะนำฉุกเฉิน ใชโทรศัพทเมื่อจำเปนจริงๆ
สำรวจความเสียหายของทอสวม และทอน้ำทิ้งกอนใช
อยาเปนไทยมุงเขาไปในเขตที่เสียหาย หรือปรักหักพัง
อยาแพรขาวลือ

๓. การปฏิบัติตนสำหรับประชาชนในภาวะหมอกควัน
ใหอยูภายในอาคารบานเรือน ถาไมจำเปนอยาออกนอกบานเรือน
โดยเฉพาะประชาชนกลุมเสี่ยง
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สำหรับอาคารบานเรือน ใหปดประตูหนาตางหรือปองกันฝุนเขา หรือ
ในกรณีที่ไมสามารถปดประตูหนาตางได ใหใชผาชุบน้ำ ทำเปนมานปดประตูหนาตาง
เพื่อเปนตัวกั้นฝุนไมใหเขาบาน การเปดพัดลมในอาคารบานพัก ควรเปาลมกระทบ
ผานผิวน้ำกอน จะชวยลดปริมาณฝุนละอองในอากาศได
ในกรณีที่มีความจำเปนตองออกนอกอาคาร ใหปฏิบัติดังนี้ ใชผาชุบน้ำ
บิดพอหมาดๆ ปดจมูก และปาก ถาอยูในบริเวณที่มีฝุนหนาแนนมากใหใชหนากาก
กรองฝุน
สวมแวนตาเพือ่ ปกปองดวงตาจากลมและหมอกควัน ผูข บั ขีร่ ถจักรยานยนต
ควรสวมหมวกนิรมัยแบบมีหนากาก
หลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย และการทำงานหนักที่ตองออกแรงมาก
เพราะการหายใจเร็วในระหวางการออกกำลังกาย จะทำใหรางกายไดรับปริมาณ
ฝุนละอองเขาไปมาก
ใหดื่มน้ำมากๆ หรือใชน้ำเกลือกลั้วคอเพื่อปองกันอาการเจ็บคอ และ
งดเวนการสูบบุหรี่ในชวงที่มีสภาพปญหาหมอกควันปกคลุม
สำหรับเด็ก คนชรา ผูปวยโรคภูมิแพ หอบ หืด โรคหลอดลมอักเสบ
โรคปอดและโรคหัวใจจะตองดูแลสุขภาพเปนพิเศษ โดยจะตองปฏิบัติตามคำแนะนำ
ของแพทย ในการรับประทานยา การรักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง และรีบปรึกษา
แพทยประจำตัว หรือรีบไปพบแพทยทันทีเมื่อมีอาการทรุดลง และพยายามหลีกเลี่ยง
มิใหสัมผัสกับอากาศที่มีฝุนละออง หรือมีการใชหนากากกันฝุน
ใหงดการรองรับน้ำฝนไวใชอุปโภคบริโภคชั่วคราว ในชวงเวลาดังกลาว
และหากจำเปนตองรองรับน้ำฝนมาใชอุปโภคบริโภคขณะมีปญหาหมอกควันปกคลุม
ควรปลอยใหฝนตกลงอยางนอย ๑ ชัว่ โมง กอนรองรับน้ำฝนมาใช และหากมีหมอกควัน
ปกคลุมอีกหรือสังเกตพบน้ำฝนที่รองรับกลางแจงมีตะกอนขุน รสชาติฝาดหรือเปรี้ยว
หรือมีกลิ่นผิดปกติ ก็ใหงดเวนการรองรับน้ำฝนทันที
๙๗

ไมเผาขยะ โดยเฉพาะขยะที่เปนสารพิษ เชน พลาสติก ยางรถยนต
รวมทัง้ ขยะทัว่ ไป และการเผาขยะในทีโ่ ลง ผิดกฎหมายอาญา มาตรา ๒๒๐ อาจถูกปรับ
ถึง ๑๔,๐๐๐ บาท จำคุกถึง ๗ ป หรือทั้งจำทั้งปรับ
ลดการใชรถยนตหรือใชเทาที่จำเปนเพื่อมิใหมลพิษจากทอไอเสียรถยนต
กอปญหาซ้ำเติมหรือทำใหคุณภาพอากาศแยลงอีก
ติดตามรับฟงขาวสารและขอมูลจากทางราชการอยางใกลชิด

๔. การปฏิบัติตนสำหรับประชาชนในภาวะภัยแลง
การปองกันผิวหนังไหมหรือเหี่ยวยนเนื่องจากแสงแดด ในกรณีจะตอง
อยูกลางแจงนานๆ ควรใสเสื้อผาที่หนาและมีสีเขมหรือสวมหมวกปกกวางเพื่อไมให
ผิวถูกแสงแดดโดยตรง
เลือกรับประทานอาหารที่ชวยปองกันโรค รายงานการวิจัยของประเทศ
สหรัฐอเมริกา พบวา ผูที่แพแดดงาย ผิวขาวหรือผูที่ตองอยูกลางแจงเปนประจำ
ควรบริโภคแตอาหารที่มีไขมันต่ำ ผักและผลไมที่มีธาตุเซเลเนียม (เชน เห็ด ปลาทูนา
และแปงขาวสาลี) เบตาแคโรทีน (เชน หัวผักกาดแดง พวกกะหล่ำ และผักขม)
และวิตามินซี (สมและมะนาว) เพราะจะชวยปองกันโรคมะเร็งผิวหนังไดมากถึง
รอยละ ๙๖
ใชครีมทากันแดด แตจะปองกันไดเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลต เอ และบี
เทานั้น โดยไมอาจปองกันรังสีอินฟราเรดที่ทำใหรูสึกรอนได
ปรับสภาพอากาศใหเหมาะสม หากอากาศรอนจนไมนา อยูอ าศัย พักผอน
หรือปฏิบัติงาน และจะทำใหสิ่งของเครื่องใชเกิดความเสียหาย ควรแกไขโดยติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ แตควรจะหลีกเลี่ยงการใชเครื่องปรับอากาศที่กอปญหาสารซีเอฟซี
รักษาอาการผดผื่นคันที่เกิดจากอากาศรอน ใหทาดวยคาลาไมนโลชั่น
หากมีอาการคันมากตองรับประทานยาคลอเฟนิรามีนหรือบอมเฟนิรามีนรวมดวย
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ประชาชนควรตระหนักถึงปญหาโลกรอน อันเปนสาเหตุสำคัญในการ
กอใหเกิดภาวะภัยแลง ดังนั้นจึงจำเปนที่ทุกคนจะตองรวมมือกันในการแกไขปญหา
เชน การรวมมือกันปลูกตนไม ลดการตัดไมทำลายปา ไมเลือกซื้อหรือใชผลิตภัณฑที่
กอใหเกิดสารคลอโรฟลูออโรคารบอน (CFC) ตลอดจนลดการเผาขยะในที่โลง
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