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Water, sanitation and hygiene (WASH)
and Covid-19

สรุป สัมมนา (ออนไลน์) ในหัวข้อเรื่อง
"การจัดการน้ำ สุขาภิบาล และ สุขอนามัย
(WASH) เพื่อลดและป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อ COVID-19"
หน่วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาสังคมและการพัฒนา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการ VOICES ทุนสนับสนุนจาก SUMERNET

"การจัดการน้ำ สุขาภิบาล และ สุขอนามัย (WASH) เพื่อลดและป้องกัน
การแพร่ ระบาดของเชื้อ COVID-19"
หน่วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาสังคมและการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ VOICES ทุนสนับสนุนจาก SUMERNET ได้จัด
สัมมนา (ออนไลน์) ในหัวข้อเรื่อง "การจัดการน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัย (WASH) เพื่อลด
และป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อ COVID-19" วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.3015.30 น.
โดยมีวิทยากร 4 ท่านดังนี้
1. คุณแน่งน้อย จุไธสง ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล 8 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย
พิทักษ์ สภากาชาดไทย
2. ดร.มนพร วงศ์สุนทรชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. คุณสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย
4. ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ดำเนินรายการโดย คุณตฤณวัสส์ สุวรรณปริค นักวิชาการสุขาภิบาล งานสนับสนุน
ยุทธศาสตร์และแผนงาน เทศบาลนครเชียงใหม่

สรุปบรรยาย

คุณแน่งน้อย จุไธสง สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
บรรยายในหัวข้อเรื่อง “แนวคิด WASH ความเป็นมา ประโยชน์ ที่ผ่านมามีการทำอะไร
แล้วบ้าง” โดยได้กล่าวถึงประเด็นต่อไปนี้
นิยามศัพท์ WASH, WatSan, WaSH น้ำ สุขาภิบาลและสุขอนามัย มีหลายนิยามศัพท์
แต่ความหมายเดียวกัน ขึ้นอยู่กับบริบทและหน่วยงานที่ใช้ แต่ที่นิยมและรู้จักมากที่สุดคือ
WASH
เกิดขึ้นเมื่อปี 2531 โดย หน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐ (USAID) ได้จัด
กิจกรรมภายใต้ชื่อ Water and Sanitation for Health : WaSH
ปี 2544 International Water and Sanitation Center (IRC) ได้เปลี่ยนจาก
คำว่า Health เป็น Hygiene : WASH เพื่อนเน้นในเรื่องสุขภาพอนามัย
UNICEF เป็นองค์การที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการน้ำ สุขาภิบาลและสุขอนามัย
ปี 2558 ประชากร 1/3 ของโลก ยังขาดสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาล ประชากร
กว่า 663 ล้านคน ยังขาดการเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย UN จึงได้กำหนดเป้า
หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน – 2573 ตั้งเป้าลำดับที่ SDG6 เพื่อให้เกิดความพร้อมเรื่องการ
จัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน
กรอบการทำงาน WASH ในภาวะฉุกเฉิน มีอยู่ 3 ระยะ คือ
1. ระยะฉุกเฉิน (0-1 สัปดาห์) การแจกจ่ายน้ำ การติดตั้งสุขาภิบาลแบบเร่งด่วน
2. การฟื้ นฟูระยะแรก (1 สัปดาห์ – 1 เดือน) การซ่อมแซมระบบน้ำและสุขาภิบาล
3. การฟื้ นฟูและพัฒนา (> 1 เดือน) การพัฒนา ก่อสร้างด้านโครงสร้างที่เกี่ยวกับน้ำและ
สุขาภิบาล
สภากาชาดไทย ได้นำหลักการ WASH มาใช้ตั้งแต่ปี 2555 หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วม
ใหญ่ 2554 โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ จัดทำคู่มือ แผนปฏิบัติการ
และบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
สภากาชาดไทย เพื่อการจัดสรรงบประมาณมาใช้ในการจัดการเรื่อง WASH เช่น รถผลิต
น้ำและส่งเสริมสุขอนามัย
สภากาชาดไทย ใช้ กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ
หรือ SPHERE project การจัดการด้านน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย ให้มี
มาตรฐานเพื่อลดการติดเชื้อที่ถูกขับถ่ายออกมากับอุจจาระเข้าสู่อีกคนหนึ่งโดยผ่านเข้า
ทางปาก ( fecal–oral route) ส่งเสริมการดื่มน้ำสะอาดมีสุขอนามัยที่ดี ซึ่งมาตรฐาน
ด้านน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัยตามหลักการของ SPHERE project
ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน
1. การส่งเสริมสุขภาพ
2. การจัดการน้ำ
3. การจัดการสิ่งปฏิกูล
4. การควบคุมพาหะนำโรค
5. การจัดการขยะมูลฝอย
6. น้ำ สุขาภิบาล ในภาวะการระบาดของโรคและการจัดตั้งศูนย์สุขภาพ

ดร.มนพร วงศ์สุนทรชัย บรรยายในหัวข้อเรื่อง “WASH เชื่อมโยงกับสถานการณ์โควิด
และการจัดการปัจจุบัน” โดยได้กล่าวถึงประเด็นต่อไปนี้
SDG6 การจัดการน้ำและสุขาภิบาล เพื่อการมีน้ำใช้ การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน
โดยมีเป้าหมาย ดังนี้
1. ทุกคนเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัย
2. ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยและสุขาภิบาลที่เพียงพอ
3. การยกระดับคุณภาพน้ำ
4. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ
5. ดำเนินการบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวมทุกระดับ
6. ปกป้องและฟื้ นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้ำ
การใช้น้ำในช่วงสถาการณ์ COVID-19 โดยการล้างมือ อาบน้ำ ซักเสื้อผ้า ล้างมือจุดที่มี
การสัมผัสบ่อย ๆ ซึ่งเราจะมั่นใจอย่างไรถึงความปลอดภัยของน้ำในช่วงสถาการณ์
COVID-19 โดยระบบประปา ระบบน้ำพื้นฐานในการเข้าถึงน้ำสะอาด ได้แบ่งงออกเป็น 3
กลุ่ม คือ แหล่งน้ำดิบ (น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน), การปรับปรุงคุณภาพน้ำ (การบำบัดน้ำ
กระบวนการฆ่าเชื้อโรค เช่น การเติมคลอรีน), การแจกจ่ายน้ำ (ระบบท่อส่งจ่ายน้ำไปตาม
บ้านเรือน) ซึ่งในกระบวนการนี้ได้มีการเติมคลอรีนอีกครั้ง เรียกว่าคลอรีนอิสระ เพื่อ
ป้องกันและฆ่าเชื้อโรค ทำให้น้ำประปามีความปลอดภัยจนถึงบ้านเรือนและผู้ใช้น้ำ
เชื้อ COVID-19 หรือ SARS-CoV-2 และน้ำประปา/น้ำดื่ม ซึ่งตอนนี้ยังไม่พบหลักฐาน
ถึงความเสี่ยงของการติดเชื้อ COVID-19
องค์การอนามัยโลก WHO ยืนยันว่า การจัดการน้ำในปัจจุบันมีประสิทธิภาพที่เพียงพอใน
การป้องกันเชื้อ COVID-19 หรือ SARS-CoV-2 (กระบวนการที่ได้กล่าวมาข้างต้น) ซึ่ง
การใช้ปริมาณคลอรีน 20 มก./ลิตร ในน้ำเสีย 30 นาที มีประสิทธิภาพการลดไวรัส
COVID-19 หรือ SARS-CoV-2 ได้ถึง 99.9% รวมถึง UV และ Ozone ก็สามารถฆ่า
เชื้อตัวนี้ได้

ประเด็นที่น่ากังวล คือ แหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้อาจจะมีการปนเปื้ อนเชื้อไวรัส เช่น ปนเปื้ อน
จากน้ำเสีย โดย วงจรการติดเชื้อ การรับเชื้อจากอากาศ-รับสัมผัสเข้าสู่ร่างกาย-ติดเชื้อ
หรือมีเชื้ออยู่ในร่างกาย-การขับถ่าย-น้ำเสียจากการขับถ่ายปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติน้ำดิบปนเปื้ อนเชื้อ ซึ่งมีรายงานว่าเชื้อไวรัส COVID-19 หรือ SARS-CoV-2 ที่อุณหภูมิ
4 องศาเซลเซียส สามารถอยู่ในน้ำเสียของโรงพยาบาล น้ำเสียของชุมชนและน้ำประปาได้
ถึง 14 วัน จากตัวอย่างน้ำเสียของโรงพยาบาล 309 แห่ง เชื้อไวรัส COVID-19 หรือ
SARS-CoV-2 ที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส สามารถอยู่ในน้ำเสียได้ถึง 14 วัน (Wang
et al. 2005)
ในประเทศอเมริกา ยุโรป จะมีการติดตามตรวจสอบเชื้อไวรัส COVID-19 หรือ SARSCoV-2 ในน้ำเสีย เพื่อใช้เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดการระบาดของโรค เช่น
เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอแลนด์ มีการตรวจพบเชื้อไวรัส COVID-19 หรือ
SARS-CoV-2 ในน้ำเสีย ล่วงหน้าก่อนที่จะตรวจเจอผู้ติดเชื้อถึง 21 วัน ซึ่งศึกษาหรือ
การนำระบบติดตามตรวจสอบเชื้อไวรัส COVID-19 หรือ SARS-CoV-2 ในน้ำเสียมาใช้
สามารถทำให้เราสามารถป้องกันการปนเปื้ อนในระบบน้ำของเราได้ การจัดการน้ำในสถาณ
การณ์ COVID-19 ในประเทศต่าง ๆ
ประเทศแคนาดา
เน้นในเรื่องระบบส่งจ่ายน้ำ ให้น้ำมีความปลอดภัยและเพียงพอต่อการดูแลสุขอนามัยของ
ประชาชน
การเตรียมบุคลากรสำรอง เผื่อว่ามีบุคลากรติดเชื้อไวรัส COVID-19 จะได้มีบุคลากร
สำรองมาผลิตน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ติดตามตรวจสอบสุขภาพน้ำ และรีบรายงานไปกระทรวงสิ่งแวดล้อม กระทรวง
สาธารณสุข
ประเทศสวีเดน
ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการล้างมือ
สร้างระบบการป้องกันและควบคุมเชื้อโรค
ต้องให้ประชาชนมีปริมาณน้ำใช้ที่เพียงพอต่อการดูแลสุขอนามัย
ต้องให้ประชาชนมีน้ำที่ปลอดภัยสำหรับการใช้และการสุขาภิบาล
สนับสนุนด้านเทคนิคและการเงินแก่ผู้ให้บริการด้านน้ำ
การจัดการน้ำในสถาณการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย
น้ำประปา การปรับปรุงคุณภาพน้ำและการเติมคลอรีน เพียงพอต่อการกำจัดไวรัส
SARS-CoV-2
น้ำเสีย ฆ่าเชื้อโรคด้วยคอลรีน ก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยเฉพาะ รพ.สนาม
ได้กำหนดให้น้ำทิ้งจะต้องมีการเติมคลอรีน ให้มีคลอรีนอิสระคงเหลือ ไม่น้อยกว่า 1.0
มก./ล.
หน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เริ่มมีโครงการติดตามตรวจสอบเชื้อในน้ำเสีย
เพื่อเตือนภัยการระบาดล่วงหน้า ซึ่งถ้าโครงการได้ขยายเป็นภาพใหญ่ก็จะทำให้สามารถ
ช่วยในการจัดการน้ำและเตือนภัยให้แก่ประชาชนได้

ข้อแนะนำสำหรับครัวเรือนในการทำน้ำให้สะอาดปลอดภัยจากเชื้อไวรัส SARS-CoV-2
สำหรับพื้นที่ที่ไม่ได้มีกระบวนการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ เราก็สามารถทำให้น้ำของเราสะอาดและ
ปลอดภัยได้ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐอเมริกา ก็ได้แนะนำประชาชนให้ดื่มน้ำที่
มีการบรรจุขวดที่ปิดสนิทหรือต้มน้ำก่อนดื่ม โดยการต้มน้ำเป็นเวลาอย่างน้อย 1 นาที
ก่อนที่จะนำมาดื่ม และช่วงไหนที่เห็นว่าน้ำที่นำมาใช้ในการแปรงฟันไม่ค่อยสะอาด ก็ควรจะ
ใช้น้ำบรรจุขวดที่ปิดสนิทหรือน้ำที่ต้มแล้วมาแปรงฟันแทน
ข้อแนะนำของ หลักปฏิบัติ กรมอนามัย 5 ล.
1. เลือก ดื่มน้ำที่สะอาด
2. ล้าง ภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำดื่มให้สะอาด
3. ลด การสัมผัสจุดที่สัมผัสน้ำ เช่น ก๊อกน้ำ
4. เลี่ยง การใช้บริการน้ำดื่มร่วมกัน
5. เลิก ใช้ภาชนะดื่มน้ำร่วมกัน
องค์การอนามัยโลก WHO สุขอนามัยของมือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดในการ
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 เพราะการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ
สะอาดเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการป้องกันเชื้อไวรัสนี้ โดยที่ประชาชนต้องการน้ำ
สะอาดในการล้างมือ วันละ 0.2 ลิตร
การทำความสะอาดจุดสัมผัสบ่อยๆ ซักเสื้อผ้า เครื่องนอนและหน้ากากอนามัย จะช่วยให้
ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 (เชื้อสามารถอยู่บนพื้นผิว
ได้หลายชั่วโมงถึงหลายวัน)

คุณสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “CASE STUDY ตัวอย่าง WASH
กับการจัดการโควิด” โดยได้กล่าวถึงประเด็นต่อไปนี้
WASH เป็นหัวใจของสุขาภิบาล เพราะในอดีต Sanitation จะรวมทั้งหมด ขยะ สิ่ง
ปฏิกูล แต่ปัจจุบันได้มีศัพท์ใหม่คือ อนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งสุขาภิบาล เป็นรากฐานในการใช้
ชีวิตของประชาชน เพื่อป้องกันโรค การติดเชื้อต่างๆ
การดำเนินงาน WASH กรมอนามัย ที่ได้นำมาปฏิบัติคือการจัดการน้ำ สุขาภิบาลและสุข
อนามัย ได้แก่
1. สำรวจสถานการณ์ WASH ในสถาบริการสาธารณสุข โรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การดำเนินงาน WASH ของประเทศไทยและตัวชี้วัดของ WHO ปี 2562-2564
2. การประยุกต์ใช้หลักการ WASH ในกลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบกิจการด้านอาหาร
ได้แก่ ตลาด ร้านอาหาร สถานบันเทิง ร้านตัดผมหรือเสริมสวย
3. WASH กับการจัดการ COVID-19 ในตลาด ได้มีการนำหลักการ WASH ไปใช้เป็น
อย่างมาก เนื่องจากมีการระบาดในระลอกเมษายน 2564 ได้มีการระบาดในตลาดเป็น
จำนวนมาก เริ่มตั้งแต่ตลาดสดอาหารทะเลในจังหวัดสมุทรสาคร ได้แพร่กระจายไปยัง
กรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด โดยเฉพาะในตลาดที่มีการค้าส่งขนาดใหญ่ ซึ่งมี
ประชาชนหรือพ่อค้า แม่ค้าเป็นจำนวนมาก มีการรับและกระจายสินค้าไปจำหน่ายในตลาด
ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ทำให้เกิดการแพร่เชื้อ COVID-19 กรมอนามัยได้มีมาตรการ
ตลาดสด น่าซื้อ ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์การพัฒนา 3 ด้าน คือ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้าน
ความปลอดภัยอาหาร ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และได้เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID19 ในตลาด คือ มาตรการหลัก มาตรการจำเพาะ มาตรการเสริม ซึ่งได้มีการประชุมหารือ
อย่างเป็นประจำกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนที่จะนำมาตรการไปบังคับใช้ เพื่อนำไปสู่
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

WASH กับการจัดการ COVID-19 ในตลาด
1. การจัดการน้ำสะอาด (Water management) การเข้าถึงน้ำสะอาด ให้แก่ประชาชน
สามารถใช้งานได้สะดวกและเพียงพอ, คุณภาพน้ำสะอาด ปลอดภัย ให้มีการควบคุมระดับ
ของคลอรีนอิสระคงเหลือปลายท่อ ไม่น้อยกว่า 0.5 มก./ล.
2. การจัดการสุขาภิบาลตลาด (Sanitation) การจัดการสุขาภิบาลให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ, การล้างตลาดที่ถูกหลักสุขาภิบาล, มาตรการป้องกัน COVID19 ในตลาด การจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการจัดการน้ำเสีย
3. การจัดการสุขาภิบาล (Hygiene) สุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร, มาตรการ
ความปลอดภัยในการป้องกันโรค COVID-19 ของผู้ประกอบการและประชาชน จะต้องมี
อ่างล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
WASH กับการจัดการ COVID-19 เป็นสิ่งสำคัญ ใน Case study อาจจะเน้นไปในส่วน
ของตลาด แต่จริง ๆ แล้วสามารถนำหลักการนี้ไปใช้ได้กับทุกที่ การจัดการน้ำ สุขาภิบาล
และสุขอนามัย ซึ่งถือว่าเป็นการป้องกัน ตัดวงจรการแพร่ระบาด การติดเชื้อ COVID-19
หรือโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี

ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง บรรยายในหัวข้อเรื่อง “WASH ในอนาคต การถอดบทเรียน
จากช่วงโควิด และข้อเสนอแนะด้านนโยบาย” โดยได้กล่าวถึงประเด็นต่อไปนี้
WASH และ COVID-19
COVID-19 เป็นสัญญาณเตือนชาวโลก ประเด็น WASH มีความสำคัญต่อการติดต่อ
ของเชื้อ เราอาจจะต้องกลับมาคิดถึงประเด็นเรื่องเศรษฐกิจกับสุขภาพกันใหม่ ว่าประเด็น
ไหนสำคัญกว่ากัน ปัจจุบัน COVID-19 กลายเป็นเงื่อนไขที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ
หลายๆ ประเทศ
WASH ความสะอาดของน้ำ อาหาร อากาศ สุขอนามัยส่วนบุคคล เหล่านี้เป็นปัจจัย
เกี่ยวข้องกับการติดต่อเชื้อโรค รวมทั้ง COVID-19
แหล่งแพร่เชื้อ COVID-19 ที่สำคัญ ในประเทศไทย คือ ตลาดสด โรงงาน สถานประกอบ
การ สถานที่ สาธารณะต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน โบสถ์ มัสยิด เป็นต้น บางส่วนที่ยังไม่
สามารถจัดการได้ เช่น การปิดโรงงาน เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศที่ได้สั่งปิดโรงงาน
ทั้งหมด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 แต่ประเทศไทยยังเป็นห่วงว่าถ้าหาก
ปิดโรงงานแล้ว ประชาชนจะขาดรายได้ ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการจัดการ COVID-19
เราเน้นในเรื่องการล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง แต่ทำไมจำนวนการติดเชื้อ
ในประเทศไทย ยังคงสูง เราอาจจะต้องกลับมาดูว่าทำไมถึงยังมีการติดเชื้อที่ค่อนข้างสูง
อยู่
เพราะ คนไทย (กลุ่มเสี่ยง) สมมุติฐาน
1. ตระหนักด้านการป้องกันโรคน้อยไปหรือไม่
2. คนไทยยังรับรู้ไม่เพียงพอ เรื่อง การแพร่กระจายและการติดต่อของเชื้อ COVID-19
3. ยังไม่ได้เน้นการดำเนินงาน WASH ยังไม่มีประสิทธิภาพท่าที่ควรหรือไม่เพียงพอหรือไม่
4. เราอาจจะเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ที่ก่อนหน้านี้มีการติด
เชื้อจำนวนมาก หลายหมื่นคนต่อวัน แต่ปัจจุบันกลับมาเหลือไม่กี่พันคนต่อวัน ซึ่งถือว่า
น้อยลงมาก หรือการตรวจโรคน้อยลง ในส่วนของสหรัฐอเมริกา บางรัฐที่มีการติดเชื้อ
จำนวนมาก แต่การตายน้อยมากหรือไม่ตายเลย จีนก็จากที่มีการติดเชื้อจำนวนมาก
ปัจจุบันลดลงจนแทบไม่มีผู้ติดเชื้อเลย ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น เราอาจจะต้องมาศึกษากัน
จุดสำคัญ การติดต่อเชื้อ COVID-19
1. ความใกล้ชิดของคน และการสัมผัสคนและที่ไม่ใช่คน (อากาศ สิ่งของ)
2. แหล่งที่อยู่ของเชื้อ (คน) และที่ไม่ใช่คน (อากาศ)
3. สายพันธุ์เชื้อโรค เช่น เดลต้า

ทำไมใส่ MASK ล้างมือ เว้นระยะห่าง ผลตรวจเป็นบวก
1. สาเหตุหนึ่งที่เป็นไปได้คือ ที่การดำเนินงาน WASH ยังไม่เพียงพอหรือมีประสิทธิภาพ ไม่
สมบูรณ์ โดยอย่างยิ่งในเรื่องของการระบายอากาศ (Airborne) บางรายที่ติดเชื้อก็สวม
หน้ากากอนามัยตลอด 1-2 ชั้น แต่ในส่วนที่ควรจะเพิ่มเข้าไปคือการเพิ่มแสง หรือ UV
เข้าไป ก็อาจจะทำให้เชื้อที่ล่องลอยอยู่ในอากาศบริเวณนั้นลดลงได้ เช่น รัฐลุยเซียนา
อเมริกา หรือ ไต้หวัน และหลายเมืองของจีน ได้มีการเพิ่มทำระบบการระบายอากาศ
(Airborne) ซึ่งได้ผลที่ดีมาก ในส่วนนี้เราควรจะกลับมาเน้นในเรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. ที่ผ่านมาประเทศไทยเน้นการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล (รวมทั้งการ Quarantine
ทั้งหลาย) ในเรื่องการแพทย์ การสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ ซึ่งได้รับการ
ยกย่องจากองค์การอนามัยโลก WHO แต่เราเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมน้อย (WASH)
ซึ่งเราอาจจะลืมกันไป เรายังไม่ค่อยได้ทำสักเท่าไหร่ ทำให้กลับมาเกิดการระบาดที่สูง
การควบคุมป้องกัน COVID-19 ที่ควรเน้นดำเนินการเพิ่มเติม
1. WASH มองว่าภาพรวมคือสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม (Sanitation) ซึ่งในยุโรปและ
อเมริกาจะใช้คำนี้เยอะ WASH จึงหมายถึง น้ำ อาหาร อากาศ แสงสว่าง การทำความ
สะอาดและการฆ่าเชื้อ การจัดการของเสีย ซึ่งข้อมูลจากรีวิวในหลายประเทศ มีการจัดการ
เรื่องอากาศ แสงสว่าง การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ ที่แตกต่างจากประเทศไทยมาก
โดยเฉพาะประเทศที่มีการติดเชื้อน้อย เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ แต่ในประเทศไทยก็ได้
ดำเนินการในการจัดการเรื่องอากาศ แสงสว่าง การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อแล้ว
เหมือนกัน โดยการมอบหมายให้ส่วนท้องถิ่นเป็นเป็นผู้ดำเนินการ แต่อาจจะเพราะในเรื่อง
ความพร้อมน้อย หรืออาจจะขาดความเข้าใจที่แท้จริง ไม่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่ง
มองว่าในอนาคตเราควรจะเพิ่มในเรื่องของการจัดการอากาศ แสงสว่าง การฆ่าเชื้อใน
สถานที่เสี่ยง
2. ประเด็นสำคัญ คือ อากาศ แสงสว่างและการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อในสถานที่
เสี่ยง กับบุคคลกลุ่มเสี่ยง ทำได้ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้เชื้อยังมีการระบาดสูง

การควบคุมป้องกัน COVID-19 ที่ควรเน้นดำเนินการเพิ่มเติม
1. WASH มองว่าภาพรวมคือสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม (Sanitation) ซึ่งในยุโรปและ
อเมริกาจะใช้คำนี้เยอะ WASH จึงหมายถึง น้ำ อาหาร อากาศ แสงสว่าง การทำความ
สะอาดและการฆ่าเชื้อ การจัดการของเสีย ซึ่งข้อมูลจากรีวิวในหลายประเทศ มีการจัดการ
เรื่องอากาศ แสงสว่าง การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ ที่แตกต่างจากประเทศไทยมาก
โดยเฉพาะประเทศที่มีการติดเชื้อน้อย เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ แต่ในประเทศไทยก็ได้
ดำเนินการในการจัดการเรื่องอากาศ แสงสว่าง การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อแล้ว
เหมือนกัน โดยการมอบหมายให้ส่วนท้องถิ่นเป็นเป็นผู้ดำเนินการ แต่อาจจะเพราะในเรื่อง
ความพร้อมน้อย หรืออาจจะขาดความเข้าใจที่แท้จริง ไม่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่ง
มองว่าในอนาคตเราควรจะเพิ่มในเรื่องของการจัดการอากาศ แสงสว่าง การฆ่าเชื้อใน
สถานที่เสี่ยง
2. ประเด็นสำคัญ คือ อากาศ แสงสว่างและการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อในสถานที่
เสี่ยง กับบุคคลกลุ่มเสี่ยง ทำได้ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้เชื้อยังมีการระบาดสูง
3. การจัดการระบายอากาศ การเปิดรับแสงสว่าง (UV) การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ควร
ได้รับการยกระดับเป็นประเด็นการดำเนินงาน ที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น และมีมาตรฐานการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย รัฐบาลควรดำเนินการ ดังนี้
1. การศึกษาทบทวนประเด็น WASH กับ COVID-19 การทำงานในเรื่องนี้ไม่ใช่แค่
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทยหรือรัฐบาลมีความสำคัญอย่างมาก
2. วิเคราะห์ช่องว่างในมิติ WASH กับการป้องกันการติดเชื้อ COVID 19 (Incomplete
or Missing Job) มีประเด็นไหนบ้างที่ยังไม่สำเร็จ ไม่สมบูรณ์
3. กำหนดนโยบายกระจายอำนาจให้ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่น กำหนด
มาตรฐานและการดำเนินงานด้าน การจัดการระบายอากาศการเปิดรับแสงสว่าง (UV และ
ความร้อน) การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ในสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อ COVID-19
และเชื้อโรคอื่นๆ

สรุปประเด็นอภิปราย
คำถาม: อะไรคืออุปสรรคในการรวมแนวคิดเรื่อง WASH ไว้ในแผนระดับชาติหรือระดับ
จังหวัด สามารถแก้ปัญหาหรืออุปสรรคเหล่านี้ได้อย่างไร ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการดำเนิน
การ แนวคิดเรื่อง WASH ในประเทศไทยอย่างไร
คุณแน่งน้อย จุไธสง ไม่อยากให้มองการรวมแนวคิดเรื่อง WASH เป็นอุปสรรค อยากให้
มองว่าทำอย่างไรถึงจะไปด้วยกันได้ทั้งหมดหรือรวมกันได้ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ทำ
เรื่อง WASH มานานมาก ซึ่งอาจจะด้วยการแยกการทำงานไปยังกรมต่างๆ ทำให้มองว่ายัง
ไม่ได้ผนวกร่วมกัน แต่ในส่วนของสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นองค์กรขนาดเล็กจึงทำให้การทำงาน
สะดวกขึ้น สามารถนำเข้าไปสู่แผนการปฏิบัติและทำให้เป็นภาพรวมขององค์กร ถ้ามองจาก
ยุทธศาสตร์ชาติ หลายกระทรวงก็ทำในเรื่อง WASH แต่ทำในลักษณะงาน ความถนัดของ
ตนเอง มันจึงไม่ได้ผนวกรวมกันหรือเป็นภาพรวม ยุทธศาสตร์ชาติอาจจะเน้นในเรื่อง
เศรษฐกิจเป็นหลัก ในเรื่องของสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมอาจจะเป็นประเด็นหลังๆ ที่ได้ให้ความ
สำคัญ ซึ่งอาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องน้ำและสุขาภิบาล แต่จะเป็นสุขภาพ สุขอนามัย อนามัยสิ่ง
แวดล้อม จะเป็นศัพท์กว้างๆ เราอาจจะต้องมาดูกันใหม่ว่าจะให้เรื่อง WASH เข้าไปอยู่ในส่วน
ใดบ้างของยุทธศาสตร์ชาติ และการบูรณาการแผนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน
ปรับโครงสร้างการทำงานในส่วนของท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับ WASH เพราะส่วนท้องถิ่นทำหลาย
หน้าที่ ทำให้การส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัย ไม่ชัดเจน ข้อเสนอแนะก็คือควรจะทำความเข้าใจ
เพิ่มมากขึ้นและแปลงข้อมูลให้เป็นแนวทางปฏิบัติ จัดอบรม ให้ความรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในส่วนภาคประชาชนและสถาบันการศึกษา
คำถาม: ในความคิดเห็นและประสบการณ์ของคุณ แนวคิดเรื่อง WASH ประสบความสำเร็จ
ในการดำเนินการในประเทศไทยหรือไม่ เราใกล้จะบรรลุ SDG6 เกี่ยวกับ แนวคิดเรื่อง WASH
แล้วหรือยัง และในความเห็นของคุณ มีการนำแนวคิดเรื่อง WASH มาใช้เพียงพอในช่วงการ
ระบาดของ COVID-19 หรือไม่
ดร.มนพร วงศ์สุนทรชัย แนวคิดเรื่อง WASH ก็ได้ถูกนำมาใช้แล้วในหลายภาคส่วน แต่ก็ยัง
มีอุปสรรค เช่น ในเรื่องการจัดการน้ำ ถ้ามองไปที่ SDG6 ในส่วนของ 6.1 เรื่องการเข้าถึงน้ำ
สะอาด ปลอดภัย และสุขอนามัย ที่เพียงพอ ซึ่งจากประสบการณ์การเก็บตัวอย่างน้ำมา
วิเคราะห์ ยังพบว่าในเรื่องของคุณภาพยังไม่ดีพอ ยังพบการปนเปื้ อนเชื้อโรคจากอุจจาระในน้ำ
สะท้อนไปถึงการผลิตน้ำที่ส่งไปถึงประชาชนยังไม่สะอาดเท่าที่ควรจะเป็น ในส่วนที่ 6.2 เรื่อง
สุขาภิบาลและสุขอนามัย จากรายงานเราทำได้ถึง 85% แล้ว แต่เราอาจจะต้องเพิ่มในเรื่อง
ของความตระหนัก ในการล้างมือหรือสุขอนามัยส่วนบุคคล ก็เป็นประเด็นที่น่าจะตาเพิ่มเติม
คำถาม: มีการสื่อสารหรือสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง WASH ต่อสาธารณะ
เพียงพอหรือไม่ และในความเห็นของคุณ บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด้าน
สาธารณสุขในประเทศไทย ได้รับการฝึกอบรมแนวคิดเรื่อง WASH อย่างเพียงพอหรือไม่

คำถาม: มีการสื่อสารหรือสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง WASH ต่อสาธารณะ
เพียงพอหรือไม่ และในความเห็นของคุณ บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด้าน
สาธารณสุขในประเทศไทย ได้รับการฝึกอบรมแนวคิดเรื่อง WASH อย่างเพียงพอหรือไม่
คุณสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์: ประเด็นเรื่อง WASH การจัดการน้ำ สุขาภิบาลและสุขอนามัย
ได้ดำเนินการกันมานานแล้ว ตอบได้ว่า ประชาชน บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด้าน
สาธารณสุข มีความเข้าใจกันมาโดยตลอด แต่ที่ผ่านมา ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ WASH ในบาง
พื้นที่อาจจะยังมีข้อจำกัด กรมอนามัยก็ได้มีการสื่อสารและส่งเสริม ผ่านศูนย์อนามัย 12 แห่ง
ทั่วประเทศ การสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การ
จัดการน้ำ สุขาภิบาล สุขอนามัย เช่น การอบรม สัมมนา ให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เราได้มี
Key message คือ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เชื่อว่าทุกพื้นที่ ประชาชนและบุคลากร มี
ความเข้าใจ
คำถาม: ในความเห็นของคุณ ควรมีการลงทุน แนวคิดเรื่อง WASH ในประเทศไทยมากกว่านี้
หรือไม่ และประชาชนทั่วไปสามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่อมีส่วนร่วมมากขึ้นในการดำเนินการ
แนวคิดเรื่อง WASH ในประเทศไทย
ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง: ในส่วนของงบลงทุนน่าจะมีอยู่ ซึ่งอาจจะยังอยู่ในส่วนกลางของ
รัฐบาล หรือส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ยกตัวอย่าง ตอนนี้ผมทำงานร่วมกับส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ ก็ได้สอบถามในเรื่องบประมาณ คำตอบที่ได้คือ
ไม่มีงบประมาณโดยตรงในการจัดการ COVID-19 ในการจัดทำ ดำเนินการในส่วนต่างๆ จะ
ต้องรองบอุดหนุนอย่างเดียวจากรัฐบาลกลาง แม้กระทั้งงบประมาณในการจองวัคซีนที่หลาย
ท้องถิ่นจองกัน ก็ยังไม่มีงบโดยตรง ประเด็นคือส่วนท้องถิ่นไม่ได้มีงบประมาณในทุกแห่ง ซึ่ง
ส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. จะต้องรับผิดชอบเข้าไปจัดการเรื่อง COVID-19 ในโรงเรียน
ตลาด โรงงาน ในพื้นที่ที่ดูแล ปัญหาก็คืองบประมาณ การจัดหางบประมาณมาใช้ในเรื่องการ
จัดการเรื่อง COVID-19 ข้อเสนอแนะก็คืออยากให้ส่วนท้องถิ่น ศึกษาในเรื่องของ WASH
ในส่วนท้องถิ่นมีความต้องการอะไรบ้าง และควรจะดำเนินการอย่างไร เพื่อป้องกัน COVID19 และโรคอื่น ๆ ใช้โอกาสนี้ในการดำเนินการในเรื่อง WASH โดยเฉพาะในเรื่องที่ได้กล่าวไป
ข้างต้น ในเรื่องของการระบายอากาศ การฆ่าเชื้อ ซึ่ง การล้างตลาดปัจจุบันก็อาจจะฆ่าเชื้อได้
บ้าง แต่จะเป็นการล้าง ทำความสะอาดตลาดเมื่อพบการติดเชื้อ ไม่ได้ล้างทุกวันอย่างประเท
ศอื่นๆ ทำกัน ประเทศที่มีการติดเชื้อลดน้อยลง เค้าล้าง ทำความสะอาดกันทุกวัน เป็นงาน
ประจำไปเลย และให้พ่อค้า แม่ค้าล้าง ทำความสะอาดกันเอง ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ไปล้าง เราควรจะ
ใช้กลไก สนับสนุนให้ภาคเอกชนจัดทำระบบระบายอากาศ แสง UV แต่ภาครัฐจะต้องมีมาต
ฐาน รูปแบบการดำเนินการ และต้องติดตาม ตรวจสอบ อย่างเข้มข้น ซึ่งจำเป็นที่จะต้องลงทุน
เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ ซึ่งรัฐบาลจะต้องให้งบอุดหนุนกับส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะมา
ดำเนินการในเรื่องนี้

คำถามในช่วง Q&A
คำถาม: อนาคตเราจะอยู่กับ COVID-19 อีกนานเท่าไหร่ เราจะมีวิธีบูรณาการระหว่างหน่วย
งานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เข้ามาจัดการ COVID-19 โดยการใช้ WASH ได้
อย่างไร
คุณสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์: ปัจจุบันเรามีเครื่องมือคือ Thai Stop COVID-19 เป็นรูป
แบบของการจัดการ COVID-19 ตอนนี้เรามีเครื่องมือในการจัดการ COVID-19 ซึ่งคิดว่าถ้า
เราเอามาบูรณาการเข้าด้วยกันมันอาจจะทำให้ทับซ้อนกัน ปัญหาที่สำคัญคือการควบคุม กำกับ
ให้เป็นไปตามมาตรการ ที่ส่วนท้องถิ่นจะต้องรับผิดชอบ ซึ่งตรงนี้จะต้องทำให้ต่อเนื่อง เพราะ
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ส่วนท้องถิ่นอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ
ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง: ถ้าเราเห็นการจัดการ COVID-19 ของชาวบ้านในบางพื้นที่ โดย
การปิดหมู่บ้าน สุดท้ายแล้วผลการติดเชื้อไม่มีในหมู่บ้านนั้น ซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงการใช้อำนาจ
การกระจายอำนาจ โดยให้ชาวบ้านดำเนินการเอง ภายใต้สถานการณ์ของตนเอง ไม่ใช่ทำตาม
คำสั่งทุกอย่างจากรัฐบาลกลาง ส่วนกลางประกาศเปิด ส่วนท้องถิ่นประกาศปิด มันทำให้ข้อมูล
ต่าง ๆ ยุ่งเหยิง ซึ่งน่าจะมีการกระจายอำนาจให้ส่วนท้องถิ่นดำเนินการไปเลย เพื่อลดปัญหา
การสื่อสาร ความสับสน เราจะทำยังไงให้เกิดการกระจายอำนาจ โดยอาจจะมีกรมอนามัยหรือ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นที่ปรึกษาในด้านเทคนิคหรือวิชาการ ตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจการกระ
จายอำนาจจากรัฐบาลกลางให้กับส่วนท้องถิ่น ตรงนี้เรายังไม่ได้ดำเนินการหรือปรับเปลี่ยน
ดร.มนพร วงศ์สุนทรชัย: เราอาจจะมองภาพรวม และอาจจะต้องดูว่าทางภาควิชาการ
มหาวิทยาลัย สามารถช่วยในส่วนไหนได้บ้าง เช่น การช่วยในด้านข้อมูล โดยข้อมูลเหล่านี้อาจจะ
เป็นส่วนกลางที่รับผิดชอบ และส่งต่อให้กับส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติ ซึ่งท้องถิ่นมีความรู้
ความเข้าใจในชุมชนอยู่แล้ว ก็จะทำให้การจัดการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทางภาควิชาการ
มหาวิทยาลัย ก็อาจจะช่วยในส่วนของวิชาการ
คุณแน่งน้อย จุไธสง: สำหรับสภากาชาดไทย ก็จะใช้เป็นรูปแบบการปฏิบัติ WASH ตามแบบ
ของสถากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง สหพันธ์ระหว่างประเทศ โดยหลักแล้ว
สภากาชาดไทยก็จะปฏิบัติตามมาตรฐานของ SPHEAR Project ด้านน้ำและสุขาภิบาล ทั้ง 6
ด้าน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน แต่โดยหลักแล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบและ
เข้าใจในส่วนนี้ที่สุดก็คงจะเป็น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสามารถจัดการในเรื่องนี้
ได้ในหลาย ๆ ส่วน

คำถาม: องค์กรระดับนานาชาติได้มีการผลักดันประเด็น WASH ในประเทศกำลังพัฒนาและ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ในความคิดเห็นของท่านวิทยากร ภาพลักษณ์นี้เป็นอุปสรรคต่อการ
ดำเนินงาน WASH ในประเทศไทย หรือไม่
ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง: ประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่พัฒนาน้อย อย่างเช่น ประเทศ
เพื่อนบ้านบางประเทศ ถ้าดูในประเทศเพื่อนบ้านของเรา การจัดการน้ำและสุขาภิบาลถือเป็น
ประเด็นหลักในการส่งเสริม ที่ทาง UN, WHO ได้ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการจัดการน้ำที่
สะอาดและสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน ในประเทศแอฟริกาและหลาย ๆ ประเทศเช่นเดียวกัน สำหรับ
ประเทศไทยองค์กรระดับนานาชาติก็จะถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาในระดับกลาง ระดับนานาชาติ
อาจจะไม่ได้ผลักดันในเรื่องการจัดการน้ำสะอาดและสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน แต่จะสนับสนุนใน
เรื่องอื่น ๆ แทน แต่ไม่ได้เข้มข้นอย่างเช่นประเทศที่พัฒนาน้อยกว่าประเทศไทย มีหลายองค์กร
มากที่เข้ามาช่วยประเทศเหล่านี้หรือแม้แต่ธนาคารแห่งเอเชีย ก็ได้ปล่อยเงินกู้ให้ประเทศเหล่านี้
เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบประปา สุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน

วิดีโอสัมมนา (ออนไลน์) https://www.youtube.com/watch?v=eKD8unB-s50

