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บทคัดย่อ 
  การพยาบาลสาธารณภัย (Disaster Nursing) เป็นการพยาบาลที่ต้องนำาความรู้ทั้งทฤษฎีและ
ทักษะทางการพยาบาลมาประยกุต์ใชใ้นเหตุการณส์าธารณภยัท้ังในระยะกอ่นเกดิ ขณะเกิด และหลังเกิด
ภัย เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียท่ีจะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สิน รวมท้ังการฟื้นฟูสภาพร่างกายและ
จิตใจของผูป้ระสบภยัและญาติ สำาหรบัพยาบาลท่ีปฏบิติังานในสถานการณส์าธารณภยันัน้ สภากาชาดไทย
นบัว่าเป็นสถาบนัแรกของประเทศไทยกอ่ต้ังขึน้โดยมเีจตนารมณเ์พือ่ผลติบคุลากรทางการพยาบาลสำาหรบั
ปฏิบัติงานในเหตุการณ์สาธารณภัย นอกจากนี้ยังมีกลุ่มขบวนการกาชาด (Red Cross Movement) ที่
คอยสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล ด้วยการอบรมให้ความรู้สำาหรับบุคลากร
ของสภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงของแต่ละประเทศ (National Red Cross and Red Crescent
Societies: NRCS) ซ่ึงสว่นใหญเ่ปน็บคุลากรทีมสขุภาพ ได้แก ่แพทย ์และพยาบาล ด้วยเหตุนี ้พยาบาล
สภากาชาดไทยจึงจำาเปน็ต้องมคีวามรูค้วามเขา้ใจในงานสาธารณภยัเพือ่จะได้ปรบัใชก้บัทฤษฎกีารพยาบาล
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเหมาะสมเป็นมาตรฐานสากลต่อไป
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บทน�ำ 

 พยาบาลสภากาชาดไทย เป็นบุคลากรทาง 
การพยาบาลท่ีมีเอกลักษณ์แตกต่างจากบุคลากร
ทางการพยาบาลโดยท่ัวไป เน่ืองจากเป็นบุคลากร
ท่ีสามารถปฏิบัติงานในระดับภูมิภาคและระดับ
สากลร่วมกับกลุ่มขบวนการกาชาด (Red Cross 
Movement) ในการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ
อนามัย และบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบความทุกข์
ยากเดือดร้อนจากสาธารณภัย ด้วยเหตุน้ี เพ่ือ
ให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานสากล และมีแนว 
ทางปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน กลุ่มขบวนการ
กาชาดจึงได้นำาคู่มือโครงการสเฟียร์ กฎบัตรมนุษย-
ธรรมและมาตรฐานข้ันต่ำาในการตอบสนองต่อ
สาธารณภัย (The Sphere Project Humanitarian 
Charter and Minimum Standards in Humani-

tarian Response) หรือ “สเฟียร์” (SPHERE) 
หรือ โครงการสเฟียร์ (SPHERE Project) มาปรับ
ใช้สำาหรับเป็นมาตรฐานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในสถานการณ์ต่างๆ โดยยึดหลักปรัชญา 2 ประการ
ประการแรกคือ ผู้ประสบสาธารณภัยมีสิทธิในการ
มีชีวิตอยู่ด้วยความมีศักด์ิศรี และมีสิทธิในการได้
รับความช่วยเหลือ ประการท่ีสอง เป็นการกล่าวถึง
ข้ันตอนในการช่วยเหลือท้ังหมดท่ีมีความเป็นไปได้
ในการบรรเทาทุกข์ท่ีเกิดข้ึนจากสาธารณภัยและ
ความขัดแย้ง สำาหรับการใช้คำาท่ีอ้างถึงคู่มือโครงการ
สเฟียร์ กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานข้ันต่ำาใน
การตอบสนองต่อสาธารณภัย (The Sphere Project 
Humanitarian Charter and Minimum 
Standards in Humanitarian Response) หรือ 

Abstract 
 Disaster nursing is a nursing practice that requires both nursing knowledge and 
skills to apply before, during and after emergency situations, in order to prevent and 
reduce losses, including the physical and mental rehabilitation of the affected people 
and their relatives. The Thai Red Cross Society is the first institution in Thailand with 
the aim of originating nursing personnel for emergency operations. 

 Besides, the Red Cross and Red Crescent Movement also has been supporting 
and providing disaster management trainings to the nursing personnel of the National 
Red Cross and Red Crescent Society at international and regional levels. The training 
would help Thai Red Cross nurses who would like to be deployed and worked at the 
international level to gain more knowledge and understanding about disaster management. 
Also it is able to provide assistance to the affected people according to international 
standards.

Keywords: role of disaster nurses, regional disaster response team: RDRT, nurse’s experiences
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“สเฟียร์” (SPHERE) หรือ โครงการ สเฟียร์ 
(SPHERE Project) ในคร้ังต่อไปผู้เขียนจะขอใช้
คำาว่า “โครงการสเฟียร์ (SPHERE Project)” เพ่ือ
ความเข้าใจท่ีตรงกัน

 นอกจากโครงการสเฟียร์ (SPHERE Project)
ท่ีใช้เป็นมาตรฐานสำาหรับการปฏิบัติงานตอบสนอง
ต่อสาธารณภัยแล้วน้ัน พยาบาลสภากาชาดไทย
ท่ีปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย ยังต้องผ่านการฝึก
อบรมการให้ความช่วยเหลือท้ังด้านการแพทย์และ
การบรรเทาทุกข์อย่างเข้มข้น จากกลุ่มขบวนการ
กาชาด ได้แก่ การอบรมทีมตอบสนองต่อสาธารณภัย
ในระดับภูมิภาค (Regional Disaster Response 
Team: RDRT) ทีมประสานงานและประเมินภาค
สนาม (Field Assessment Coordination Team: 
FACT) การอบรมเวชศาสตร์ฉุกเฉินในระดับ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Emergency 
Health Training) และการอบรมเฉพาะทางทีม
ตอบสนองต่อสาธารณภัย  ในระดับภูมิภาคด้านน้ำา
และสุขาภิบาล (Regional Disaster Response 
Team: Water and Sanitation Training) เป็นต้น

 สำาหรับการปฏิบัติงานท่ีจะได้กล่าวถึงในคร้ังน้ี 
ผู้เขียนได้ปฏิบัติงานเป็นตัวแทนของสหพันธ์สภา
กาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงระหว่างประเทศ 
(IFRC) โดยเป็นทีมตอบสนองต่อสาธารณภัยใน
ระดับภูมิภาค (RDRT) ด้วยการปฏิบัติงานพยาบาล
สาธารณภัยด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย 
ณ เมืองแบง และเมืองฮุน แขวงอุดมไซ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ควบคู่ไป
กับการส่งเสริมสุขอนามัยภายใต้กรอบของกระบวน
การพยาบาล และนำาโครงการสเฟียร์ (SPHERE 
Project) มาปรับใช้ในงานพยาบาลสาธารณภัย 
โดยสังเขป เพ่ือให้พยาบาลสภากาชาดไทยท่ีมีความ

สนใจได้รับทราบข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์สำาหรับเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานระดับภูมิภาคและสากล

กำรตอบสนองต่อสาธารณภัยในระดับภูมิภาค
(Regional disaster response team: RDRT)

 เป็นการตอบสนองต่อภัยพิบัติในระดับ
ภูมิภาค ซ่ึงสหพันธ์สภากาชาดฯ ใช้เป็นกลไกใน
การขับเคล่ือนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัยในระดับภูมิภาค มีสมาชิกกลุ่ม
ขบวนการกาชาดจำานวน 190 ประเทศท่ัวโลก โดย
มีทีมตอบสนองต่อสาธารณภัยในระดับภูมิภาค 
(Regional disaster response team: RDRT)1 
เป็นระบบสนับสนุนการตอบสนองต่อสาธารณภัย
ซ่ึงบุคลากรท้ังหมดมาจากกลุ่มประเทศสมาชิก
ของสภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงของ
แต่ละประเทศ (National Red Cross and Red 
Crescent Society: NRCS) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถของภูมิภาคใน
การจัดการสาธารณภัย ท้ังน้ีทีมตอบสนองต่อ
สาธารณภัยในระดับภูมิภาคส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่
เป็นบุคลากร หรืออาสาสมัครของสภากาชาดฯ 
(NRCS) ท่ีได้รับการฝึกอบรมในการให้ความช่วย
เหลือกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเดียวกัน 
สำาหรับปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์
และการบรรเทาทุกข์ อาทิ ทีมสุขภาพ โลจิสติกส์ 
น้ำาและสุขาภิบาล เป็นต้น และโดยท่ัวไปจะเป็นทีม
ท่ีให้ความช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบ
ภัยเป็นหลัก ท้ังน้ีในกลุ่มประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกมีท้ังส้ิน 38 ประเทศ โดยสามารถดู
โครงสร้างหลักได้จากกลุ่มเลขาธิการสหพันธ์สภา
กาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงระหว่างประเทศ 
(ตามแผนผังท่ี 1)
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 จากแผนผังท่ี 1 เป็นผังโครงสร้างของกลุ่ม
เลขาธิการสหพันธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือน
แดงระหว่างประเทศ (International Federation 
Secretariat Structure) โดยฐานการบังคับบัญชา
หลักจะต้ังอยู่ท่ีกรุงเจนีวา ประเทศสหพันธรัฐสวิส 
จากน้ันจะมีสำานักงานประจำาภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ 
ยุโรป ตะวันออกกลาง อเมริกา แอฟริกา สำาหรับ
ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีสำานักงาน
ภูมิภาคต้ังอยู่ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
โดยมีสำานักงานสนับสนุนอยู่ท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
จะคอยกำากับดูแลสภากาชาดเวียดนาม สภากาชาด

กัมพูชา สภากาชาดไทย และองค์การกาแดงลาว 
นอกจากน้ียังมีสำานักงานย่อยต้ังอยู่ท่ีประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยามเวียดนาม และประเทศ
กัมพูชา

การเคล่ือนกำาลังพล (Deployments work)
 เป็นกิจกรรมการตอบสนองต่อสาธารณภัย
ของสหพันธ์สภากาชาดฯ (IFRC) ผ่านการทำางาน
ของทีมตอบสนองต่อสาธารณภัยในระดับภูมิภาค 
(RDRT) ซ่ึงสามารถอธิบายได้จากแผนผังท่ี 2

แผนผังท่ี 1 ผังโครงสร้างของกลุ่มเลขาธิการสหพันธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงระหว่างประเทศ 
(International Federation Secretariat Structure)

แหล่งท่ีมา: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. IFRC Response 
Structure. http://www.rcrc-resilience-southeastasia.org/wp-content/uploads/2017/06/02-NDRT-
IFRC_Structure-and-tools_THAI.pdf2
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หมายเหตุ
 1. Regional disaster response team 
(RDRT) หมายถึง ทีมตอบสนองต่อสาธารณภัยใน
ระดับภูมิภาค ปฏิบัติงานภายใน 24-72 ช่ัวโมง 
ภายหลังเกิดภัยพิบัติ และต่อเน่ืองไปจนถึง 4 
สัปดาห์
 2. Field Assessment Coordination 
Teams (FACT) หมายถึง ทีมประสานงานและ
ประเมินภาคสนาม ปฏิบัติงานภายใน 12-24 
ช่ัวโมง ภายหลังเกิดสาธารณภัยและต่อเน่ืองไป
จนถึง 4-6 สัปดาห์
 3. Emergency Response Unit (ERU) 
หมายถึง หน่วยตอบสนองต่อสาธารณภัยในระยะ

ฉุกเฉิน ปฏิบัติงานภายใน 24-72 ช่ัวโมง ภายหลัง
เกิดสาธารณภัย และต่อเน่ืองไปจนถึง 4 เดือน
 4. Disaster Relief Emergency Fund 
(DREF)3 หมายถึง กองทุนฉุกเฉินเพ่ือการบรรเทา
สาธารณภัยท่ีก่อต้ังข้ึน ในปี ค.ศ. 1985 โดยสมา-
พันธ์สภากาชาดฯ และเป็นเงินสนับสนุนในระยะ
ฉุกเฉินสำาหรับการตอบสนองต่อสาธารณภัยในกลุ่ม
สมาชิกสภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงของ
แต่ละประเทศ (NRCS) กว่า 190 ประเทศ โดยมี
เง่ือนไขว่า
 4.1  ประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย 
เป็นผู้ร้องขอเงินสนับสนุนด้วยตนเอง (loan facility) 
 4.2  เงินสนับสนุนสำาหรับสภากาชาดและ

แผนผังท่ี 2 กระบวนการในการตอบสนองต่อภัยพิบัติของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดง
ระหว่างประเทศ (The International Federation’s Disaster Response Process)

แหล่งท่ีมา: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. IFRC Response 
Structure. http://www.rcrc-resilience-southeastasia.org/wp-content/uploads/2017/06/02-NDRT-
IFRC_Structure-and-tools_THAI.pdf2
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สภาเส้ียววงเดือนแดงของแต่ละประเทศ (NRCS) 
จะมีให้ต้ังแต่สถานการณ์ขนาดเล็กไปจนถึงสถาน-
การณ์ขนาดปานกลาง เม่ือพบว่ากลุ่มประเทศ   
สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงยังไม่ได้ 
รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานใด โดยสามารถ
ร้องขอเงินสนับสนุนได้ภายใน 24 ช่ัวโมง โดยใน
ช่วงเวลาท่ีผ่านมาต้ังแต่ปี 2003 สามารถให้การ
สนับสนุนได้ 3 ล้านฟรังซ์สวิส และเพ่ิมเป็น 22.5 
ล้านฟรังซ์สวิสในปี 2010 และ 23 ล้านฟรังซ์สวิส
ในปี 20124

 จากแผนผังท่ี 2 เป็นผังแสดงกระบวนการใน
การตอบสนองต่อสาธารณภัยของสหพันธ์สภากาชาดฯ
(IFRC) โดยเร่ิมจากเม่ือบุคลากรของสภากาชาด
และสภาเส้ียววงเดือนแดงของแต่ละประเทศ 
(NRCS) ท่ีผ่านการฝึกอบรมทีมตอบสนองต่อ
สาธารณภัยในระดับภูมิภาค (RDRT) และหลักสูตร
อ่ืนๆ แล้ว จากน้ันรายช่ือจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล
กำาลังพลในเวปไซต์ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการสาธารณภัย (Disaster Management 
Information System: DMIS) ของสหพันธ์สภา
กาชาดฯ (IFRC) ในสถานการณ์ปกติระบบข้อมูล
สารสนเทศฯ (DMIS) จะแบ่งปันข้อมูลข่าวสารการ
ให้ความช่วยเหลือในกลุ่มประเทศสมาชิกและ
กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ พร้อมท้ัง
จัดเก็บรายช่ือบุคลากรท่ีผ่านการอบรมจากกลุ่ม
ประเทศสมาชิกเพ่ือเตรียมพร้อมสำาหรับการตอบ
สนองต่อสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เม่ือ
เกิดสาธารณภัย ระบบจะมีการแจ้งเตือนภัยและ
ร้องขอกำาลังพลไปยังประเทศในภูมิภาคเพ่ือคัดเลือก
บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านต่างๆ อาจกล่าวอีก
นัยหน่ึงได้ว่า การเคล่ือนกำาลังพล เป็นการส่งกำาลัง
เจ้าหน้าท่ีจากสมาชิกทีมตอบสนองต่อสาธารณภัย
ในระดับภูมิภาค โดยได้ถูกเคล่ือนกำาลังพลเข้าไปให้

ความช่วยเหลือในระยะฉุกเฉินของการเกิดภัยแทบ
จะทุกประเทศ อาทิ สึนามิท่ีภูมิภาคเอเชียใต้ในปี 
2547 และแผ่นดินไหวในปี 2548 เหตุการณ์การ
ระบาดของโรคอหิวาต์ท่ีโรมาเนียในปี 2549 และ
อีกหลายประเทศท่ัวโลก ซ่ึงสหพันธ์สภากาชาดฯ 
(IFRC) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการระดมและ
เคล่ือนกำาลังพลในการปฏิบัติงานตอบสนองต่อ
สาธารณภัย โดยในระหว่างปี 2548-2549 มีสมาชิก
ทีมตอบสนองต่อสาธารณภัยในระดับภูมิภาคกว่า 
181 คน ปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ กว่า 18 ภารกิจ
ในท่ัวโลก และในปัจจุบันมีสมาชิกท้ังหมด 208 คน 
จาก 34 ประเทศ ท่ีพร้อมสำาหรับการปฏิบัติงาน
ทีมตอบสนองต่อสาธารณภัยในระดับภูมิภาค 
(RDRT)5

 ในการตอบสนองต่อสาธารณภัยทีมตอบสนอง
ต่อสาธารณภัยในระดับภูมิภาค (RDRT) จำาเป็น
ต้องมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานในระดับสากลเพ่ือ
สร้างความเช่ือม่ันและคำานึงถึงศักด์ิศรีของมนุษย์ 
ด้วยเหตุน้ีโครงการสเฟียร์จึงเป็นเสมือนคำาตอบท่ีดี
ในการใช้เป็นมาตรฐานข้ันต่ำาในการปฏิบัติงานเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และได้ถูกนำาไปใช้อย่างแพร่
หลายในกลุ่มขบวนการกาชาด(Red Cross Move-
ment) และองค์กรด้านมนุษยธรรมท่ัวโลก 

โครงการสเฟียร์ (SPHERE Project)6

 โครงการสเฟียร์ (SPHERE Project) ได้ริเร่ิม
ข้ึนในปี 1997 โดยกลุ่มขององค์กรด้านมนุษยธรรม 
(เอ็นจีโอ) ท่ีไม่ใช่ภาครัฐ และสหพันธ์สภากาชาด
และสภาเส้ียววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน
ขององค์กรในด้านการตอบสนองต่อสาธารณภัย
และจัดสรรความรับผิดชอบในองค์กรต่อประเด็น
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Nurse’s Experiences of Participating in a Regional Disaster Response Team (RDRT) at Oudomxay, Lao People’s Democratic Republic: 
The Lessons Learned
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ดังกล่าว ปรัชญาของสเฟียร์วางอยู่บนสองความ
เช่ือหลัก ความเช่ือแรกคือ ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติหรือความขัดแย้งมีสิทธิท่ีจะมีชีวิตอยู่อย่าง
มีศักด์ิศรีและมีสิทธิท่ีจะได้รับความช่วยเหลือ ส่วน
ความเช่ือท่ีสอง คือ ทุกๆ ข้ันตอนท่ีเป็นไปได้ควร
จะต้องดำาเนินการเพ่ือบรรเทาความทุกข์ของมนุษย์
ท่ีเกิดข้ึนจากภัยพิบัติหรือความขัดแย้ง

 จากจุดเร่ิมต้นน้ีเอง จึงเป็นเสมือนก้าวแรก
ของกลุ่มองค์กรอิสระด้านมนุษยธรรมและความ
เคล่ือนไหวของกลุ่มประเทศสมาชิกสภากาชาด
และสภาเส้ียววงเดือนแดงของแต่ละประเทศ 
(NRCS) ในการตอบสนองต่อสาธารณภัย ผ่านการ
ทำางานของทีมตอบสนองต่อสาธารณภัยในระดับ
ภูมิภาค (RDRT) โดยในปัจจุบันมาตรฐานสเฟียร์
ถูกนำาไปใช้เป็นมาตรฐานสำาหรับการตอบสนอง
ด้านมนุษยธรรมในศตวรรษท่ี 21

โครงสร้างของโครงการสเฟียร์ (SPHERE 
Project)
 จากแผนภาพท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงโครงสรา้ง
ของคู่มือโครงการสเฟียร์ (SPHERE Project) 
ประกอบด้วย กฎบัตรมนุษยธรรม หลักการคุ้มครอง 
มาตรฐานหลัก มาตรฐานขั้นต่ำา 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการจัดหาน้ำา สขุาภบิาล และการสง่เสรมิสขุ-
อนามยั ด้านความมัน่คง ด้านอาหาร ด้านท่ีพกัพงิ 
ท่ีอยูอ่าศัยและเครือ่งอุปโภค และด้านการดำาเนนิ
การด้านสุขภาพ เอกสารสำาคัญท่ีแจ้งต่อกฎบัตร
มนุษยธรรม และการปฏิบัติการ ซึ่งภายในแต่ละ
บทจะมีมาตรฐานขัน้ต่ำา ปฏิบตักิารหลัก ตวัชีว้ดัที่
สำาคัญ บันทึกแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนภาคผนวก
และเอกสารอ้างอิงสำาหรับอ่านเพิ่มเติม

แผนภาพท่ี 1 โครงการสเฟียร์ (SPHERE Project)

 

ท่ีมา: The SPHERE Project, 20116
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 จากความสำาคัญของคู่มือโครงการสเฟียร์ 
(SPHERE Project) ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้น 
ทำาให้สหพันธ์สภากาชาดฯ (IFRC) ได้จัดทำา
หลักสูตรเพื่อใช้ในการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐาน
ในการปฏบิติังานบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบสาธารณภยั
ท้ังในระดับภูมิภาคและระดับสากลแก่บุคลากร
ของกลุม่ประเทศสมาชกิสภากาชาดและสภาเสีย้ว
วงเดือนแดงของแต่ละประเทศ (NRCS) อาทิ ทีม
ตอบสนองต่อสาธารณภัยในระดับภูมิภาค (Regional
Disaster Response Team: RDRT) ทีมประสาน
งานและประเมนิภาคสนาม (Field Assessment 
Coordination Teams: FACT) การอบรม
เวชศาสตร์ฉุกเฉินในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
(Asia Pacific Emergency Health Training) 
และการอบรมเฉพาะทางทีมตอบสนองต่อสาธารณภัย
ในระดับภูมิภาคด้านน้ำาและสุขาภิบาล (Regional 
Disaster Response Team: Water and Sanita-
tion Training) เป็นต้น

การปฏิบัติงานพยาบาลสาธารณภัย: ประสบ-
การณ์ในทีมตอบสนองต่อสาธารณภัยในระดับ
ภูมิภาค ณ แขวงอุดมไซ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
 จากเหตุการณ์ฝนตกหนักในวันท่ี 11 สิงหาคม
2559 ส่งผลให้เกิดน้ำาท่วมใน 5 จังหวัดของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ได้แก่ หลวงพระบาง อุดมไซ สาละวัน ไซยบุรี 
และเชียงขวาง มีผู้ประสบภัย จำานวน 26,328 คน 
และจังหวัดท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุดคือ อุดมไซ  
มีผู้ประสบภัยกว่า 19,242 คน กองทุนฉุกเฉินเพ่ือ
การบรรเทาสาธารณภัยได้ให้การสนับสนุนเงิน
งบประมาณ จำานวน 128,687 ฟรังซ์สวิส เพ่ือให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยเคร่ืองอุปโภค

บริโภค และชุดสุขอนามัย จำานวน 5,000 คน7 

นอกจากน้ียังได้ส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีผ่านการอบรมการ
ตอบสนองต่อสาธารณภัยในระดับภูมิภาค (RDRT) 
จากสภากาชาดไทย เป็นตัวแทนของสหพันธ์สภา
กาชาดฯ (IFRC) ในการร่วมปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์
และส่งเสริมสุขอนามัยแก่ผู้ประสบภัยในพ้ืนท่ี
เมืองแบงและเมืองฮุน รวมระยะเวลาประมาณ 6 
สัปดาห์

บทบาทของพยาบาลสาธารณภัยในการ
ดูแลสุขอนามัย
 สำาหรับการปฏิบัติงานในคร้ังน้ี ผู้เขียนเป็น
เจ้าหน้าท่ีท่ีผ่านการอบรมการตอบสนองต่อสาธารณภัย
ในระดับภูมิภาค (RDRT) จากสำานักงานบรรเทา
ทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ท่ีได้
รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของสหพันธ์สภากาชาดฯ 
(IFRC) ในการร่วมปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ด้วย
เคร่ืองอุปโภคบริโภคพร้อมชุดสุขอนามัยแก่ผู้ประสบ
ภัยในพ้ืนท่ีเมืองแบงและเมืองฮุน แขวงอุดมไซ 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสุขอนามัย ซ่ึงในการปฏิบัติ
งานคร้ัง น้ี ผู้เ ขียนได้ยึดแนวทางการจัดการ 
สาธารณภัยภายใต้กรอบสมรรถนะการพยาบาล
สาธารณภัยเป็นหลักปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับโครง
การสเฟียร์ (SPHERE Project) และท่ีจะขาดไม่
ได้ก็คือกรอบของกระบวนการพยาบาลซ่ึงเป็น
หัวใจสำาคัญในคร้ังน้ี สำาหรับการบริหารจัดการ
สาธารณภัยในคร้ังน้ี
 สำาหรับกรอบสมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัย
(ICN Framework of Disaster Nursing 
Competencies) ซ่ึงได้กล่าวถึงข้ันตอนหลักของ
การจัดการสาธารณภัย (Disaster Management 
Continuum) ประกอบด้วย 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ
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ก่อนเกิดสาธารณภัย (Pre-incident) ระยะเกิด
สาธารณภัย (Incident) และระยะหลังเกิด
สาธารณภัย (Post-incident) ตามภาพ

ระยะก่อนเกิดสาธารณภัย (Pre-incident) 
ในที่นี้ประกอบด้วย
 1.  การเตรียมพร้อม (Preparedness)
 1.1  การเตรียมพร้อมส่วนบุคคล
 1.1.1  ติดตามข้อมูลข่าวสารและการเตือน
ภัยจากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
สาธารณภัย(DMIS) ของสหพันธ์สภากาชาดฯ 
(IFRC)
 1.1.2  จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลประจำาตัว
ให้สามารถอยู่ในระยะเวลาพร้อมใช้เสมอ เช่น 
พาสปอร์ต ประวัติการทำางาน รูปถ่ายหน้าตรง 
ใบรับรองการทำางาน เป็นต้น
 1.1.3  เตรียมความพร้อมด้านร่างกายโดย
การรับวัคซีน เช่น วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก 
อหิวาต์ ไข้หวัด เป็นต้น ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับกลุ่ม

ประเทศท่ีจะไปปฏิบัติงาน
 1.1.4 เตรียมเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
แบบฟอร์มรายงานการประเมินภัยเบ้ืองต้น และ
แบบประเมินด้านน้ำา สุขาภิบาล และการส่งเสริม
สุขอนามัยเบ้ืองต้น

 1.2  การเตรียมพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์
 1.2.1 เตรียมอุปกรณ์สำาหรับปฏิบัติงานใน
พ้ืนท่ีตามมาตรฐานสหพันธ์สภากาชาดฯ (IFRC) 
เช่น กล้องถ่ายรูปพร้อมแท่นชาร์ต รองเท้าบู๊ท 
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ไฟฉาย เชือกจูงลาก มีด
อเนกประสงค์ ถ่านไฟฉาย วิทยุส่ือสารผ่าน
ดาวเทียม (Radio satellite) โทรศัพท์มือถือ
แบบพร้อมสายชาร์ต เงินรองจ่าย เป็นต้น
 1.2.2 แผนท่ีเดินทาง หรืออุปกรณ์ติดตาม
ผ่านดาวเทียม GPS เพ่ือนำาทางเข้าสู่พ้ืนท่ีประสบภัย
 1.2.3  เตรียมยาสามัญประจำาบ้าน และยา
อ่ืนท่ีจำาเป็น ได้แก่ ยาแก้ปวดลดไข้ ยาคลายกล้าม
เน้ือ ยาแก้แพ้ ยาทาแมลงสัตว์กัดต่อย ยาฆ่าเช้ือ 
เป็นต้น

แผนภาพท่ี 2 ข้ันตอนของการจัดการสาธารณภัย (Disaster management continuum)

 

แหล่งท่ีมา: World Health Organization and International Council of Nurses. ICN Framework 
of Disaster Nursing Competencies. 20098
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 1.2.4 เตรียมแผนการส่งเสริมสุขอนามัย
พร้อมส่ือการสอนในรูปแบบโปสเตอร์ และบัตรภาพ 
โรคท่ีสัมพันธ์กับน้ำาและส่ิงขับถ่าย
 1.3  การประสานงานไปยังองค์การกาแดง
ลาว และหน่วยงานในพ้ืนท่ีแขวงอุดมไซ ได้แก่ 
เจ้าหน้าท่ีกระทรวง แรงงาน และข้าราชการสังกัด
กระทรวงมหาดไทยในพ้ืนท่ีประสบภัย เพ่ือร่วม
ปฏิบัติงาน และขอข้อมูลความเสียหายเพ่ิมเติมใน
พ้ืนท่ีประสบภัย

 2.  การป้องกันและการลดผลกระทบ (Pre-
vention/Mitigation)
 เป็นการกำาหนดกิจกรรม นโยบาย และแผน
งานท่ีเช่ือมโยงกับการลดความเส่ียง การป้องกัน
โรค และการสร้างเสริมสุขอนามัย ท้ังน้ี ผู้เขียนได้
มีส่วนร่วมในการจัดทำาแผนรับสาธารณภัย แผนการ
ให้ความรู้เร่ืองสาธารณภัยแก่ชุมชน และร่วมจัด
ทำาแผนการส่งเสริมสุขอนามัยพร้อมท้ังเลือก
รูปแบบสำาหรับการให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่
ผู้ประสบสาธารณภัยด้วยวิธีการให้ความรู้แบบกลุ่ม 
(Group Intervention) โดยเน้นในกลุ่มเปราะบาง 
ได้แก่ กลุ่มสตรีมีครรภ์ กลุ่มให้นมบุตร กลุ่มผู้สูง
อายุและกลุ่มเด็กวัยเรียน

ระยะเกิดสาธารณภัย (Incident) ในที่นี้ คือ
 เป็นระยะท่ีมีการตอบสนองต่อสาธารณภัย 
(Response) สำาหรับการปฏิบัติงานคร้ังน้ี ผู้เขียน
ได้ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี
 1. ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าท่ีสหพันธ์สภากาชาดฯ
(IFRC) สำานักงานส่วนภูมิภาคกรุงเทพมหานคร 
เก่ียวกับการปฏิบัติงานสำารวจข้อมูลในพ้ืนท่ี อาทิ 
ข้อมูลเก่ียวกับกลุ่มผู้เปราะบาง (Vulnerable 
group) เช่น ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำากว่า 5 ปี สตรีมี

ครรภ์ สตรีระยะให้นมบุตร ผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น 
ข้อมูลเก่ียวกับการประกันชีวิต และสิทธิประโยชน์
ของผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย ข้อมูล
ด้านการส่ือสารและการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเก่ียว
กับความหลากหลายทางเพศ (Gender and Di-
versity) และข้อมูลเก่ียวกับเงินงบประมาณกองทุน
ฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาสาธารณภัย (DREF) จาก
สหพันธ์สภากาชาดฯ (IFRC) สำาหรับใช้ปฏิบัติงาน
ในพ้ืนท่ี

 2. ประชุมปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีองค์การ
กาแดงลาว และหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ีเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานสำารวจข้อมูลความเสียหายและ
ความต้องการในด้านต่างๆ ตามแบบฟอร์มรายงาน
การประเมินภัยเบ้ืองต้น 
 3. รายงานการสำารวจไปยังสหพันธ์สภากาชาดฯ 
(IFRC) เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือเฉพาะด้าน
ต่อไป
 4. ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยด้วย
เคร่ืองอุปโภคบริโภค และรายการส่ิงของสุขอนามัย
พ้ืนฐาน (Hygiene items) ควบคู่ไปกับการส่งเสริม
สุขอนามัย ตามกรอบของกระบวนการพยาบาล9 

ดังน้ี
  4.1 การประเมินภาวะสุขภาพ (Health 
Assessment) ผู้เขียนได้ดำาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลความต้องการและความเสียหายตลอดจน
ภาวะสุขภาพของประชาชนหรือผู้ประสบภัย ด้วย
วิธีการสัมภาษณ์ผู้ประสบภัย และผู้นำาท้องถ่ิน รวม
ไปถึงเจ้าหน้าท่ีภาครัฐในพ้ืนท่ีเกิดสาธารณภัย เพ่ือ
ให้ได้ข้อมูลครอบคลุมความต้องการด้านเคร่ือง
อุปโภคบริโภค และรายการส่ิงของสุขอนามัยพ้ืนฐาน
(Hygiene items) รวมท้ังการส่งเสริมสุขอนามัย 
โดยใช้แบบฟอร์มรายงานการประเมินภัยเบ้ืองต้น 
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ของสำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 4.2 การกำาหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 
(Nursing Diagnosis) เป็นการนำาข้อมูลท่ีได้จาก
แบบฟอร์มรายงานการประเมินภัยเบ้ืองต้น ของ
สำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ มาวิเคราะห์ข้อมูลหา
ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยและส่ิงแวดล้อมของ
ผู้ประสบภัยโดยจัดลำาดับความสำาคัญตามความ
ต้องการของผู้ประสบภัยและให้ผู้ประสบภัยมีส่วน
ร่วมในการกำาหนดปัญหาและความต้องการ 

 4.3  การวางแผนปฏิบัติการพยาบาล (Nursing 
Care Planning) เป็นการนำาข้อมูลท่ีได้จากแบบ
ฟอร์มรายงานการประเมินภัยเบ้ืองต้น และการ
วินิจฉัยปัญหามากำาหนดแนวทางในการให้ความช่วย
เหลือด้านเคร่ืองอุปโภคบริโภค และรายการส่ิงของ
สุขอนามัยพ้ืนฐาน (Hygiene items) พร้อมท้ังการ
ส่งเสริมสุขอนามัยแก่ผู้ประสบภัย โดยคำานึงถึง
ความแตกต่างของบุคคล ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน 
แนวคิด และค่านิยม ตลอดจนความต้องการของ
ชุมชนมาเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจวางแผน
การให้ความช่วยเหลือต่อไป ท้ังน้ีจะต้องให้
ผู้ประสบภัยหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ให้ความช่วยเหลือจึงจะทำาให้แผนเกิดความสำาเร็จ 
และผู้ประสบภัยตระหนักถึงความสำาคัญของการให้
ความช่วยเหลือ สำาหรับแนวทางการให้ความช่วย
เหลือของสหพันธ์สภากาชาดฯ (IFRC) ได้แก่

   4.3.1 วางแผนให้การสนับสนุนเคร่ือง
อุปโภคบริโภคและรายการส่ิงของสุขอนามัยพ้ืนฐาน 
(Hygiene items) โดยสหพันธ์สภากาชาดฯ 
(IFRC) จัดสรรเงินงบประมาณจากกองทุน
ฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาสาธารณภัย (DREF) จำานวน 
23,600 ฟรังสวิส สำาหรับซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค 

และรายการส่ิงของสุขอนามัยพ้ืนฐาน ดังน้ัน 
พยาบาลผู้ปฏิบัติงานจึงจำาเป็นจะต้องจัดสรรงบ
ประมาณร่วมกับองค์การกาแดงลาวในการคัดเลือก 
ติดตาม กำากับดูแลและแจกจ่ายเคร่ืองอุปโภค
บริโภคแก่ผู้ประสบภัยให้ได้รับอย่างครบถ้วนท้ัง
คุณภาพและปริมาณ ตามมาตรฐานโครงการสเฟียร์

   4.3.2  จัดทำาแผนในการจัดสรรงบ
ประมาณ สำาหรับจัดซ้ือรายการส่ิงของสุขอนามัย
พ้ืนฐาน (Hygiene items) และแผนการแจกจ่าย 
ท่ีจำาเป็นสำาหรับผู้ประสบภัย โดยการคัดเลือก 
ติดตามและกำากับดูแลการแจกจ่ายให้ได้รับอย่าง
ครบถ้วนตามบริบทของผู้ประสบภัยในพ้ืนท่ี และ
ตามมาตรฐานโครงการสเฟียร์ 
   4.3.3 จัดทำาแผนการส่งเสริมสุขอนามัย
สำาหรับผู้ประสบอุทกภัย ประกอบด้วยเน้ือหาหลัก 
คือ ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกาชาดและหลักการ
กาชาด ภัยพิบัติและผลกระทบ โรคท่ีสัมพันธ์กับน้ำา
และส่ิงขับถ่ายและการป้องกัน การกำาจัดส่ิงขับถ่าย 
การควบคุมพาหะนำาโรค การกำาจัดขยะ และการ
ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ เป็นต้น
   4.3.4 จัดทำาส่ือการสอนสำาหรับการ
ส่งเสริมสุขอนามัย ได้แก่ แผ่นภาพ โปสเตอร์ 
แผ่นพับท่ีเก่ียวข้องกับเน้ือหาในข้อ 4.3.3 
  4.4 การปฏิบัติการพยาบาล (Implementing 
of Nursing Care Plan) เป็นการนำาแผนการ
พยาบาลไปสู่การปฏิบัติโดยใช้ความรู้จากศาสตร์
สาขาต่างๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ของผู้ประสบภัยในแต่ละพ้ืนท่ี ซ่ึงในการปฏิบัติงาน
คร้ังน้ีจะเน้นเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือด้วย
เคร่ืองอุปโภคบริโภค และการส่งเสริมสุขอนามัย
ด้านน้ำาและสุขาภิบาล ดังน้ี
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  4.4.1 กำากับดูแลการให้ความช่วยเหลือ
ด้วยเคร่ืองอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบภัยให้ได้รับ
ในปริมาณและคุณภาพท่ีเพียงพอต่อความต้องการ
ไม่น้อยกว่า 1,600-2,000 แคลอร่ีต่อคนต่อวันใน
ระยะท่ีมีความวุ่นวาย “chaotic stage” และ 
1,700 แคลอร่ีต่อคนต่อวันในระยะฉุกเฉิน 
“Emergency” เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์10

  4.4.2 กำากับดูแลในการมอบรายการส่ิง 
ของสุขอนามัยพ้ืนฐาน (Hygiene items) สำาหรับ
ผู้ประสบภัยเพ่ือให้สามารถมีสุขอนามัยท่ีดีในขณะ
เกิดภัย เช่น ผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน 
และผ้าอนามัย ตามมาตรฐานโครงการสเฟียร์ด้าน
น้ำา สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย

  4.4.3  ส่งเสริมสุขอนามัยแก่ผู้ประสบภัย
โดยใช้ส่ือการสอนตามท่ีได้เตรียมไว้ในระยะ
วางแผนปฏิบัติการพยาบาล เพ่ือให้ผู้ประสบภัยมี
ความรู้อันจะส่งผลให้สามารถปรับตัว และดูแล
ตนเองตลอดจนครอบครัวได้อย่างเหมาะสมตาม
หลักสุขอนามัยในช่วงเวลาท่ีเกิดสาธารณภัย

 5.5 การประเมินผล (Evaluating) เป็นการ
ประเมินกิจกรรม และการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ภายหลังการให้ความช่วยเหลือด้วย
เคร่ืองอุปโภคบริโภค และรายการส่ิงของสุขอนามัย
พ้ืนฐาน (Hygiene items) พร้อมท้ังการส่ง
เสริมสุขอนามัย โดยการจัดประชุมสรุปบทเรียน
จากการปฏิบัติงาน 

ระยะหลังเกิดสาธารณภัย (Post-incident)
ในที่นี้ประกอบด้วย 
 ในระยะน้ีประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ 
การฟ้ืนฟูสภาพ (Recovery) และการซ่อมแซม
หรือการปรับปรุง (Reconstruction/Rehabilita-

tion) ด้วยข้อบังคับของการปฏิบัติงานคร้ังน้ีข้ึนกับ
เ ง่ือนไขของเงินกองทุนฉุกเฉินเพ่ือบรรเทา
สาธารณภัย (DREF) จึงมิได้มีการระดมเงินสำาหรับ
ใช้ในการฟ้ืนฟูแต่อย่างใด มีแค่เพียงสนับสนุนเงิน
สำาหรับการให้ความช่วยเหลือด้วยเคร่ืองอุปโภค
บริโภค และรายการส่ิงของสุขอนามัยพ้ืนฐาน 
(Hygiene items) เท่าน้ัน ดังน้ันจึงเป็นบทบาทของ
ภาครัฐท่ีจะดำาเนินการต่อไปท้ังในด้านการซ่อม
สร้าง ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย และชดเชยให้กับพ้ืนท่ี
ทางการเกษตรท่ีเสียหาย

บทเรียนที่ได้รับจากการเข้าร่วมในทีมตอบ
สนองต่อสาธารณภัยในระดับภูมิภาคระยะ
ก่อนเกิดสาธารณภัย (Pre-incident) 
 ผู้ได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในทีมตอบสนอง
ต่อสาธารณภัยในระดับภูมิภาค (RDRT) ควรมี
การเตรียมความพร้อม ดังน้ี
 1.  เตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ 
โดยการตรวจสุขภาพประจำาปี และหากได้รับคัด
เลือกจะต้องไปรับวัคซีนสำาหรับผู้ท่ีจะเดินทางไป
ปฏิบัติงานต่างประเทศ ณ สถานเสาวภา สภา 
กาชาดไทย และเน่ืองจากการปฏิบัติงานใช้ระยะ
เวลายาวนานอย่างน้อย 1 เดือน ผู้ปฏิบัติงานจะ
ต้องมีสุขภาพจิตท่ีดี สามารถปรับตัวและแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้าได้
 2.  เตรียมความพร้อมด้านเอกสาร เช่น 
พาสปอร์ต ใบประกันสุขภาพซ่ึงสหพันธ์สภากาชาดฯ
(IFRC) เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หนังสือส่งตัว
จากต้นสังกัด และเอกสารท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ เช่น 
บัตรรับวัคซีน เป็นต้น
 3.  เตรียมความพร้อมด้านภาษา โดยผู้สนใจ
ไปปฏิบัติงานเป็นทีมตอบสนองต่อสาธารณภัยใน
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ระดับภูมิภาค (RDRT) ต้องสามารถใช้ภาษา
อังกฤษได้ในระดับดี เน่ืองจากจะต้องมีการประสาน
งานกับสหพันธ์สภากาชาดฯ (IFRC) และองค์กร
ต่างประเทศท่ีให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมใน
พ้ืนท่ี นอกจากน้ียังจะต้องจัดทำารายงานประจำาวัน 
(Daily Report) และจัดทำารายงานการใช้เงินกองทุน
ฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาสาธารณภัยสำาหรับการปฏิบัติ
งานบรรเทาทุกข์ (DREF operation update) 
เป็นต้น

 4.  เตรียมความพร้อมด้านความรู้ เน่ืองจาก
ในการปฏิบัติงานแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 2 ระยะ 
ดังน้ี
  4.1  ระยะสำารวจ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมี
ความรู้พ้ืนฐานในเร่ืองการจัดการภัยพิบัติ (Disaster 
Management) ความหลากหลายทางเพศสภาพ 
(Gender Diversity) ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
และความเช่ือ และการจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นต้น
  4.2  ระยะแจกจ่ายเคร่ืองอุปโภคบริโภค 
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้เก่ียวกับมาตรฐานข้ันต่ำา 
สำาหรับการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ได้แก่ ด้าน
เคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีจำาเป็นในระยะเร่งด่วน ด้าน
อาหารและน้ำาในระยะเร่งด่วน ด้านสุขภาพอนามัย
ในระยะเกิดสาธารณภัย เป็นต้น ซ่ึงในการปฏิบัติ
งานคร้ังน้ี ผู้เขียนได้ใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานของ
โครงการสเฟียร์

ระยะเกิดสาธารณภัย (Incident)
 ผู้ได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในทีมตอบสนอง
ต่อสาธารณภัยในระดับภูมิภาค (RDRT) มีการ
ดำาเนินการ ดังน้ี

 1.  ประชุมหาแนวทางในการปฏิบัติงานร่วม
กับสหพันธ์สภากาชาดฯ (IFRC) และสภากาชาด

และสภาเส้ียววงเดือนแดงของประเทศท่ีร้องขอ
การช่วยเหลือ ท้ังในสำานักงานทีมสนับสนุนกลุ่ม
ประเทศ ประจำากรุงเทพมหานคร (Country Cluster 
Support Team Bangkok: CCST Bangkok) 
ทางโทรศัพท์ และทางวิดีโอคอล เป็นต้น

 2.  ปฏิบัติงานร่วมกับสหพันธ์สภากาชาดฯ 
(IFRC) และสภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดง
ของประเทศท่ีร้องขอการช่วยเหลือ ท้ังในระยะ
สำารวจ และระยะแจกจ่ายเคร่ืองอุปโภคบริโภค 
รวมไปถึงการส่งเสริมสุขอนามัยแก่ผู้ประสบภัย

 3.   จัดทำารายงานการให้ความช่วยเหลือใน
แต่ละระยะ โดยทำาในรูปแบบรายงานประจำาวัน 
(Daily Report) และจัดทำารายงานการใช้เงิน
กองทุนฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาสาธารณภัยสำาหรับการ
ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ (DREF operation update)
เป็นต้น พร้อมท้ังเสนอรายงานต่อสหพันธ์สภากาชาดฯ
(IFRC) เพ่ือเผยแพร่ในเวปไซต์

ระยะหลังเกิดสาธารณภัย (Post-incident) 
 สำาหรับการดำาเนินงานในระยะฟ้ืนฟูน้ัน 
เน่ืองจากภารกิจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในคร้ังน้ี
เป็นการร้องขอเงินสนับสนุนจากกองทุนฉุกเฉินเพ่ือ
บรรเทาสาธารณภัย (DREF) ในระยะเกิดภัย
สำาหรับเคร่ืองอุปโภคบริโภค รายการส่ิงของ
สุขอนามัยพ้ืนฐาน (Hygiene items) และส่ิงจำาเป็น
พ้ืนฐานในการดำารงชีวิตเท่าน้ัน จึงไม่ได้ดำาเนินการ
ให้ความช่วยเหลือไปถึงระยะฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และ
ปรับปรุง เน่ืองจากขัดกับหลักการใช้เงินในกองทุน
ดังกล่าว ซ่ึงหากจะมีการดำาเนินงานด้านการฟ้ืนฟู
ผู้ประสบภัยจะไม่สามารถใช้เงินจากกองทุนฉุกเฉิน
เพ่ือบรรเทาสาธารณภัย (DREF) ได้ ดังน้ัน จึงเป็น
หน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐ ในการดำาเนินการต่อไป
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โดยจะมีการใช้เงินงบประมาณของภาครัฐเพ่ือ
ชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากบ้านเรือน และ
เรือกสวนไร่นาเท่าน้ัน เน่ืองจากระเบียบการให้
ความช่วยเหลือและชดเชยแก่ผู้ประสบภัยพิบัติของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
โดยนโยบายการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวยังไม่ได้
ออกเป็นกฎหมายท่ีชัดเจน ส่วนใหญ่จะเป็นการ
ระดมเงินบริจาคจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐโดยมีการ
ตกลงกันในแต่ละพ้ืนท่ีว่าจะหักเงินบริจาคก่ีเปอร์เซ็นต์
ของรายได้ เพ่ือนำาเงินท้ังหมดท่ีเกิดจากการหัก
รายได้น้ีไปรวมกับเงินงบประมาณแผ่นดินในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

บทสรุป
 พยาบาลสภากาชาดไทย เป็นบุคลากรทาง
การพยาบาลท่ีมีบทบาทหน้าท่ีแตกต่างจากบุคลากร
ทางการพยาบาลจากหน่วยงานภาครัฐ และทหาร 
เน่ืองจากนอกจากจะมีสมรรถนะในด้านการ
พยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลวิชาชีพแล้ว 
ยังจะต้องมีความรู้ความสามารถและผ่านการ
อบรมเก่ียวกับงานสาธารณภัยในระดับสากล ท้ัง
ยงัสามารถปฏบัิติงานพยาบาลสาธารณภยัได้ท้ังใน
และต่างประเทศ โดยผ่านกลุ่มขบวนการกาชาด 
(Red Cross Movement) ซ่ึงเมือ่เกดิสาธารณภยั
ขนาดใหญ่ในประเทศใดๆ และประเทศเหล่านั้น
ไม่สามารถจัดการสาธารณภัยได้ สหพันธ์สภา
กาชาดฯ (IFRC) จะได้ทำาการคัดสรรบคุลากรจาก
สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงในแต่ละ
ประเทศ (NRCS) โดยผ่านระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการสาธารณภัย (DMIS) ซึ่งหากบุคลากร
จากประเทศใดได้รับการคัดสรรจะต้องดำาเนิน
การเตรียมพร้อมท้ังด้านร่างกายและจิตใจ ให้มี
สภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรงเนื่องจากบางพื้นท่ีอาจ
ต้องปฏิบัติงานต่อเนื่องตั้งแต่ 1 เดือน จนถึง 3 
เดือน หากเป็นงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย แต่
หากเป็นงานบริการด้านการแพทย์และการ
พยาบาลอาจต้องปฏิบัติงานต้ังแต่ 1 เดือน ไป
จนถึง 7 เดือน ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการเตรียม
ความรูเ้ฉพาะในด้านการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั 
การพยาบาลสาธารณภัย และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตรงต่อสหพันธ์สภากาชาดฯ (IFRC) 
และคณะกรรมการระหว่างประเทศ (ICRC) โดย
ลำาดับ อาจกล่าวได้ว่าพยาบาลสภากาชาดไทย
สามารถปฏบิติังานได้ในหลากหลายมติิโดยเฉพาะ
มิติของพยาบาลสาธารณภัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์
อย่างย่ิงในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากงาน
พยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ อาจไม่สามารถ
รองรับกับเหตุการณ์และความรุนแรงจาก
สาธารณภยัต่างๆ ท่ีหลากหลาย และนบัวันจะเพิม่
มากขึ้น ด้วยเหตุนี้หากมีพยาบาลท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานในมิติของงานสาธารณภัยดังท่ีกล่าว
มาข้างต้น ก็เชื่อว่าจะส่งผลให้เกิดนวัตกรรม
ทางการพยาบาลใหม่ๆ  ท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์
โลกในปัจจุบัน อันจะส่งผลให้ผู้ประสบภัยทุกกลุ่ม
ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เท่าเทียมและ
ท่ัวถงึ ภายใต้การสนบัสนนุให้ผูป้ระสบภยัเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหา11
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