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"การจดัการนํ�า สขุาภิบาล และ สขุอนามยั (WASH) เพื�อลดและป�องกัน
การแพร ่ระบาดของเชื�อ COVID-19"

หน่วยวจิยัสงัคมและสิ�งแวดล้อม ภาควชิาสงัคมและการพฒันา คณะสงัคมศาสตร์
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ภายใต้โครงการ VOICES ทนุสนับสนุนจาก SUMERNET ได้จดั
สมัมนา (ออนไลน)์ ในหวัขอ้เรื�อง "การจดัการนํ�า สขุาภิบาล และสขุอนามยั (WASH) เพื�อลด
และป�องกันการแพร ่ระบาดของเชื�อ COVID-19" วนัที� 22 กันยายน 2564 เวลา 13.30-
15.30 น.

 คณุแน่งน้อย จุไธสง ผูเ้ชี�ยวชาญ พยาบาล 8 สาํนักงานบรรเทาทกุขแ์ละประชานามยั
พทัิกษ์ สภากาชาดไทย
 ดร.มนพร วงศ์สนุทรชยั คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
 คณุสมศักดิ� ศิรวินารงัสรรค์ ผูอํ้านวยการสาํนักสขุาภิบาลอาหารและนํ�า กรมอนามยั
 ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทรม์ว่ง คณะสิ�งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลัย 
 มหาสารคาม

โดยมวีทิยากร 4 ท่านดังนี�
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2.
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4.

ดําเนินรายการโดย คณุตฤณวสัส ์สวุรรณปรคิ นักวชิาการสขุาภิบาล งานสนับสนุน
ยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน เทศบาลนครเชยีงใหม่



สรุปบรรยาย
คณุแน่งน้อย จุไธสง สาํนักงานบรรเทาทกุขแ์ละประชานามยัพทัิกษ์ สภากาชาดไทย 
บรรยายในหัวขอ้เรื�อง “แนวคิด WASH ความเป�นมา ประโยชน ์ที�ผ่านมามกีารทําอะไร
แล้วบา้ง” โดยได้กล่าวถึงประเด็นต่อไปนี�

นิยามศัพท์ WASH, WatSan, WaSH นํ�า สขุาภิบาลและสขุอนามยั มหีลายนิยามศัพท์
แต่ความหมายเดียวกัน ขึ�นอยูกั่บบรบิทและหน่วยงานที�ใช ้แต่ที�นิยมและรูจ้กัมากที�สดุคือ
WASH 
เกิดขึ�นเมื�อป� 2531 โดย หน่วยงานเพื�อการพฒันาระหวา่งประเทศสหรฐั (USAID) ได้จดั
กิจกรรมภายใต้ชื�อ Water and Sanitation for Health : WaSH
ป� 2544 International Water and Sanitation Center (IRC) ได้เปลี�ยนจาก
คําวา่ Health เป�น Hygiene : WASH เพื�อนเน้นในเรื�องสขุภาพอนามยั
UNICEF เป�นองค์การที�รบัผดิชอบเรื�องการจดัการนํ�า สขุาภิบาลและสขุอนามยั
ป� 2558 ประชากร 1/3 ของโลก ยงัขาดสิ�งอํานวยความสะดวกด้านสขุาภิบาล ประชากร
กวา่ 663 ล้านคน ยงัขาดการเขา้ถึงนํ�าดื�มที�สะอาดและปลอดภัย UN จงึได้กําหนดเป�า
หมายการพฒันาที�ยั �งยนื – 2573 ตั�งเป�าลําดับที� SDG6 เพื�อใหเ้กิดความพรอ้มเรื�องการ
จดัการนํ�าและสขุาภิบาลที�ยั �งยนื
กรอบการทํางาน WASH ในภาวะฉกุเฉิน มอียู ่3 ระยะ คือ 
 ระยะฉกุเฉิน (0-1 สปัดาห)์ การแจกจา่ยนํ�า การติดตั�งสขุาภิบาลแบบเรง่ด่วน 
 การฟ�� นฟูระยะแรก (1 สปัดาห ์– 1 เดือน) การซอ่มแซมระบบนํ�าและสขุาภิบาล
 การฟ�� นฟูและพฒันา (> 1 เดือน) การพฒันา ก่อสรา้งด้านโครงสรา้งที�เกี�ยวกับนํ�าและ
สขุาภิบาล 
สภากาชาดไทย ได้นําหลักการ WASH มาใชตั้�งแต่ป� 2555 หลังจากเหตกุารณ์นํ�าท่วม
ใหญ ่2554 โดยการฝ�กอบรมเชงิปฏิบติัการใหกั้บเจา้หน้าที� จดัทําคู่มอื แผนปฏิบติัการ
และบรรจุไวใ้นแผนปฏิบติังานของสาํนักงานบรรเทาทกุขแ์ละประชานามยัพทัิกษ์
สภากาชาดไทย เพื�อการจดัสรรงบประมาณมาใชใ้นการจดัการเรื�อง WASH เชน่ รถผลิต
นํ�าและสง่เสรมิสขุอนามยั
สภากาชาดไทย ใช ้กฎบตัรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั�นตํ�าในการตอบสนองต่อภัยพบิติั
หรอื SPHERE project การจดัการด้านนํ�า สขุาภิบาลและการสง่เสรมิสขุอนามยั ใหม้ี
มาตรฐานเพื�อลดการติดเชื�อที�ถกูขบัถ่ายออกมากับอุจจาระเขา้สูอี่กคนหนึ�งโดยผา่นเขา้
ทางปาก ( fecal–oral route) สง่เสรมิการดื�มนํ�าสะอาดมสีขุอนามยัที�ดี ซึ�งมาตรฐาน
ด้านนํ�า สขุาภิบาลและการสง่เสรมิสขุอนามยัตามหลักการของ SPHERE project
ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน 
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 การสง่เสรมิสขุภาพ
 การจดัการนํ�า
 การจดัการสิ�งปฏิกลู
 การควบคมุพาหะนําโรค
 การจดัการขยะมูลฝอย
นํ�า สขุาภิบาล ในภาวะการระบาดของโรคและการจดัตั�งศูนยส์ขุภาพ 
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ดร.มนพร วงศ์สนุทรชยั บรรยายในหัวขอ้เรื�อง “WASH เชื�อมโยงกับสถานการณ์โควดิ
และการจดัการป�จจุบนั” โดยได้กล่าวถึงประเด็นต่อไปนี�

SDG6 การจดัการนํ�าและสขุาภิบาล เพื�อการมนีํ�าใช ้การจดัการนํ�าและสขุาภิบาลที�ยั �งยนื
โดยมเีป�าหมาย ดังนี�
 ทกุคนเขา้ถึงนํ�าดื�มที�ปลอดภัย 
 ทกุคนเขา้ถึงสขุอนามยัและสขุาภิบาลที�เพยีงพอ 
 การยกระดับคณุภาพนํ�า 
 เพิ�มประสทิธภิาพการใชน้ํ�า 
 ดําเนินการบรหิารจดัการนํ�าแบบองค์รวมทกุระดับ 
 ปกป�องและฟ�� นฟูระบบนิเวศที�เกี�ยวขอ้งกับนํ�า 
การใชน้ํ�าในชว่งสถาการณ ์COVID-19 โดยการล้างมอื อาบนํ�า ซกัเสื�อผา้ ล้างมอืจุดที�มี
การสมัผสับอ่ย ๆ ซึ�งเราจะมั�นใจอยา่งไรถึงความปลอดภัยของนํ�าในชว่งสถาการณ์
COVID-19 โดยระบบประปา ระบบนํ�าพื�นฐานในการเขา้ถึงนํ�าสะอาด ได้แบง่งออกเป�น 3
กลุ่ม คือ แหล่งนํ�าดิบ (นํ�าผวิดิน นํ�าใต้ดิน), การปรบัปรุงคณุภาพนํ�า (การบาํบดันํ�า
กระบวนการฆา่เชื�อโรค เชน่ การเติมคลอรนี), การแจกจา่ยนํ�า (ระบบท่อสง่จา่ยนํ�าไปตาม
บา้นเรอืน) ซึ�งในกระบวนการนี�ได้มกีารเติมคลอรนีอีกครั�ง เรยีกวา่คลอรนีอิสระ เพื�อ
ป�องกันและฆา่เชื�อโรค ทําใหน้ํ�าประปามคีวามปลอดภัยจนถึงบา้นเรอืนและผูใ้ชน้ํ�า 
เชื�อ COVID-19 หรอื SARS-CoV-2 และนํ�าประปา/นํ�าดื�ม ซึ�งตอนนี�ยงัไมพ่บหลักฐาน
ถึงความเสี�ยงของการติดเชื�อ COVID-19
องค์การอนามยัโลก WHO ยนืยนัวา่ การจดัการนํ�าในป�จจุบนัมปีระสทิธภิาพที�เพยีงพอใน
การป�องกันเชื�อ COVID-19 หรอื SARS-CoV-2 (กระบวนการที�ได้กล่าวมาขา้งต้น) ซึ�ง
การใชป้รมิาณคลอรนี 20 มก./ลิตร ในนํ�าเสยี 30 นาที มปีระสทิธภิาพการลดไวรสั
COVID-19 หรอื SARS-CoV-2  ได้ถึง 99.9% รวมถึง UV และ Ozone ก็สามารถฆา่
เชื�อตัวนี�ได ้
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ประเด็นที�น่ากังวล คือ แหล่งนํ�าดิบที�นํามาใชอ้าจจะมกีารปนเป�� อนเชื�อไวรสั เชน่ ปนเป�� อน
จากนํ�าเสยี  โดย วงจรการติดเชื�อ การรบัเชื�อจากอากาศ-รบัสมัผสัเขา้สูร่า่งกาย-ติดเชื�อ
หรอืมเีชื�ออยูใ่นรา่งกาย-การขบัถ่าย-นํ�าเสยีจากการขบัถ่ายปล่อยลงสูแ่หล่งนํ�าธรรมชาติ-
นํ�าดิบปนเป�� อนเชื�อ ซึ�งมรีายงานวา่เชื�อไวรสั COVID-19 หรอื SARS-CoV-2 ที�อุณหภมูิ
4 องศาเซลเซยีส สามารถอยูใ่นนํ�าเสยีของโรงพยาบาล นํ�าเสยีของชุมชนและนํ�าประปาได้
ถึง 14 วนั จากตัวอยา่งนํ�าเสยีของโรงพยาบาล 309 แหง่ เชื�อไวรสั COVID-19 หรอื
SARS-CoV-2 ที�อุณหภมู ิ0 องศาเซลเซยีส สามารถอยูใ่นนํ�าเสยีได้ถึง 14 วนั (Wang
et al. 2005) 
ในประเทศอเมรกิา ยุโรป จะมกีารติดตามตรวจสอบเชื�อไวรสั COVID-19 หรอื SARS-
CoV-2 ในนํ�าเสยี เพื�อใชเ้ป�นสญัญาณเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดการระบาดของโรค เชน่
เมอืงอัมสเตอรด์ัม ประเทศเนเธอแลนด ์มกีารตรวจพบเชื�อไวรสั COVID-19 หรอื
SARS-CoV-2 ในนํ�าเสยี ล่วงหน้าก่อนที�จะตรวจเจอผูติ้ดเชื�อถึง 21 วนั ซึ�งศึกษาหรอื
การนําระบบติดตามตรวจสอบเชื�อไวรสั COVID-19 หรอื SARS-CoV-2 ในนํ�าเสยีมาใช้
สามารถทําใหเ้ราสามารถป�องกันการปนเป�� อนในระบบนํ�าของเราได ้การจดัการนํ�าในสถาณ
การณ ์COVID-19 ในประเทศต่าง ๆ 

เน้นในเรื�องระบบสง่จา่ยนํ�า ใหน้ํ�ามคีวามปลอดภัยและเพยีงพอต่อการดแูลสขุอนามยัของ
ประชาชน 
การเตรยีมบุคลากรสาํรอง เผื�อวา่มบุีคลากรติดเชื�อไวรสั COVID-19 จะได้มบุีคลากร
สาํรองมาผลิตนํ�าใหเ้พยีงพอต่อความต้องการของประชาชน 
ติดตามตรวจสอบสขุภาพนํ�า และรบีรายงานไปกระทรวงสิ�งแวดล้อม กระทรวง
สาธารณสขุ

สง่เสรมิใหป้ระชาชนตระหนักถึงการล้างมอื
สรา้งระบบการป�องกันและควบคมุเชื�อโรค
ต้องใหป้ระชาชนมปีรมิาณนํ�าใชที้�เพยีงพอต่อการดแูลสขุอนามยั
ต้องใหป้ระชาชนมนีํ�าที�ปลอดภัยสาํหรบัการใชแ้ละการสขุาภิบาล
สนับสนุนด้านเทคนิคและการเงินแก่ผูใ้หบ้รกิารด้านนํ�า 

นํ�าประปา การปรบัปรุงคณุภาพนํ�าและการเติมคลอรนี เพยีงพอต่อการกําจดัไวรสั
SARS-CoV-2 
นํ�าเสยี ฆา่เชื�อโรคด้วยคอลรนี ก่อนปล่อยออกสูแ่หล่งนํ�าสาธารณะ โดยเฉพาะ รพ.สนาม
ได้กําหนดใหน้ํ�าทิ�งจะต้องมกีารเติมคลอรนี ใหม้คีลอรนีอิสระคงเหลือ ไมน่้อยกวา่ 1.0
มก./ล.
หน่วยงานต่างๆ ได้รว่มมอืกับมหาวทิยาลัย เริ�มมโีครงการติดตามตรวจสอบเชื�อในนํ�าเสยี
เพื�อเตือนภัยการระบาดล่วงหน้า ซึ�งถ้าโครงการได้ขยายเป�นภาพใหญ่ก็จะทําใหส้ามารถ
ชว่ยในการจดัการนํ�าและเตือนภัยใหแ้ก่ประชาชนได้

ประเทศแคนาดา 

ประเทศสวเีดน

การจดัการนํ�าในสถาณการณ ์COVID-19 ในประเทศไทย



ขอ้แนะนําสาํหรบัครวัเรอืนในการทํานํ�าใหส้ะอาดปลอดภัยจากเชื�อไวรสั SARS-CoV-2 
สาํหรบัพื�นที�ที�ไมไ่ด้มกีระบวนการฆา่เชื�อโรคในนํ�า เราก็สามารถทําใหน้ํ�าของเราสะอาดและ
ปลอดภัยได ้เชน่ ศูนยค์วบคมุโรคติดต่อของสหรฐัอเมรกิา ก็ได้แนะนําประชาชนใหด้ื�มนํ�าที�
มกีารบรรจุขวดที�ป�ดสนิทหรอืต้มนํ�าก่อนดื�ม โดยการต้มนํ�าเป�นเวลาอยา่งน้อย 1 นาที
ก่อนที�จะนํามาดื�ม และชว่งไหนที�เหน็วา่นํ�าที�นํามาใชใ้นการแปรงฟ�นไมค่่อยสะอาด ก็ควรจะ
ใชน้ํ�าบรรจุขวดที�ป�ดสนิทหรอืนํ�าที�ต้มแล้วมาแปรงฟ�นแทน
ขอ้แนะนําของ หลักปฏิบติั กรมอนามยั 5 ล.
 เลือก ดื�มนํ�าที�สะอาด 
 ล้าง ภาชนะที�ใชบ้รรจุนํ�าดื�มใหส้ะอาด 
 ลด การสมัผสัจุดที�สมัผสันํ�า เชน่ ก๊อกนํ�า 
 เลี�ยง การใชบ้รกิารนํ�าดื�มรว่มกัน 
 เลิก ใชภ้าชนะดื�มนํ�ารว่มกัน 
องค์การอนามยัโลก WHO สขุอนามยัของมอืเป�นสิ�งที�มคีวามสาํคัญมากที�สดุในการ
ป�องกันการแพรก่ระจายของเชื�อไวรสั SARS-CoV-2 เพราะการล้างมอืด้วยสบูแ่ละนํ�า
สะอาดเป�นอาวุธที�มปีระสทิธภิาพที�สดุในการป�องกันเชื�อไวรสันี� โดยที�ประชาชนต้องการนํ�า
สะอาดในการล้างมอื วนัละ 0.2 ลิตร
การทําความสะอาดจุดสมัผสับอ่ยๆ ซกัเสื�อผา้ เครื�องนอนและหน้ากากอนามยั จะชว่ยให้
ลดความเสี�ยงในการแพรก่ระจายของเชื�อไวรสั SARS-CoV-2 (เชื�อสามารถอยูบ่นพื�นผวิ
ได้หลายชั�วโมงถึงหลายวนั)

1.
2.
3.
4.
5.



คณุสมศักดิ� ศิรวินารงัสรรค์ บรรยายในหัวขอ้เรื�อง “CASE STUDY ตัวอยา่ง WASH
กับการจดัการโควดิ” โดยได้กล่าวถึงประเด็นต่อไปนี�

WASH เป�นหวัใจของสขุาภิบาล เพราะในอดีต Sanitation จะรวมทั�งหมด ขยะ สิ�ง
ปฏิกลู แต่ป�จจุบนัได้มศัีพท์ใหมคื่อ อนามยัสิ�งแวดล้อม ซึ�งสขุาภิบาล เป�นรากฐานในการใช้
ชวีติของประชาชน เพื�อป�องกันโรค การติดเชื�อต่างๆ 
การดําเนินงาน WASH กรมอนามยั ที�ได้นํามาปฏิบติัคือการจดัการนํ�า สขุาภิบาลและสขุ
อนามยั ได้แก่
 สาํรวจสถานการณ ์WASH ในสถาบรกิารสาธารณสขุ โรงเรยีน เพื�อเป�นขอ้มูลพื�นฐานใน
การดําเนินงาน WASH ของประเทศไทยและตัวชี�วดัของ WHO ป� 2562-2564 
 การประยุกต์ใชห้ลักการ WASH ในกลุ่มเป�าหมาย สถานประกอบกิจการด้านอาหาร
ได้แก่ ตลาด รา้นอาหาร สถานบนัเทิง รา้นตัดผมหรอืเสรมิสวย 
 WASH กับการจดัการ COVID-19 ในตลาด ได้มกีารนําหลักการ WASH ไปใชเ้ป�น
อยา่งมาก เนื�องจากมกีารระบาดในระลอกเมษายน 2564 ได้มกีารระบาดในตลาดเป�น
จาํนวนมาก เริ�มตั�งแต่ตลาดสดอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร ได้แพรก่ระจายไปยงั
กรุงเทพฯ ปรมิณฑลและต่างจงัหวดั โดยเฉพาะในตลาดที�มกีารค้าสง่ขนาดใหญ ่ซึ�งมี
ประชาชนหรอืพอ่ค้า แมค้่าเป�นจาํนวนมาก มกีารรบัและกระจายสนิค้าไปจาํหน่ายในตลาด
ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ทําใหเ้กิดการแพรเ่ชื�อ COVID-19 กรมอนามยัได้มมีาตรการ
ตลาดสด น่าซื�อ ซึ�งต้องผา่นเกณฑ์การพฒันา 3 ด้าน คือ ด้านสขุาภิบาลสิ�งแวดล้อม ด้าน
ความปลอดภัยอาหาร ด้านการคุ้มครองผูบ้รโิภค และได้เพิ�มมาตรการป�องกัน COVID-
19 ในตลาด คือ มาตรการหลัก มาตรการจาํเพาะ มาตรการเสรมิ ซึ�งได้มกีารประชุมหารอื
อยา่งเป�นประจาํกับผูม้สีว่นได้สว่นเสยีก่อนที�จะนํามาตรการไปบงัคับใช ้เพื�อนําไปสู่
แนวทางปฏิบติัที�ชดัเจน 
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WASH กับการจดัการ COVID-19 ในตลาด 
 การจดัการนํ�าสะอาด (Water management) การเขา้ถึงนํ�าสะอาด ใหแ้ก่ประชาชน
สามารถใชง้านได้สะดวกและเพยีงพอ, คณุภาพนํ�าสะอาด ปลอดภัย ใหม้กีารควบคมุระดับ
ของคลอรนีอิสระคงเหลือปลายท่อ ไมน่้อยกวา่ 0.5 มก./ล.
 การจดัการสขุาภิบาลตลาด (Sanitation) การจดัการสขุาภิบาลใหเ้ป�นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานตลาดสด น่าซื�อ, การล้างตลาดที�ถกูหลักสขุาภิบาล, มาตรการป�องกัน COVID-
19 ในตลาด การจดัการขยะ สิ�งปฏิกลู และการจดัการนํ�าเสยี
 การจดัการสขุาภิบาล (Hygiene) สขุอนามยัสว่นบุคคลของผูส้มัผสัอาหาร, มาตรการ
ความปลอดภัยในการป�องกันโรค COVID-19 ของผูป้ระกอบการและประชาชน จะต้องมี
อ่างล้างมอืด้วยนํ�าสะอาดและสบูห่รอืเจลแอลกอฮอล์  
WASH กับการจดัการ COVID-19 เป�นสิ�งสาํคัญ ใน Case study อาจจะเน้นไปในสว่น
ของตลาด แต่จรงิ ๆ แล้วสามารถนําหลักการนี�ไปใชไ้ด้กับทกุที� การจดัการนํ�า สขุาภิบาล
และสขุอนามยั ซึ�งถือวา่เป�นการป�องกัน ตัดวงจรการแพรร่ะบาด การติดเชื�อ COVID-19
หรอืโรคที�เกิดจากสิ�งแวดล้อมที�ไมด่ี 
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ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทรม์ว่ง บรรยายในหัวขอ้เรื�อง “WASH ในอนาคต การถอดบทเรยีน
จากชว่งโควดิ และขอ้เสนอแนะด้านนโยบาย” โดยได้กล่าวถึงประเด็นต่อไปนี�

COVID-19 เป�นสญัญาณเตือนชาวโลก ประเด็น WASH มคีวามสาํคัญต่อการติดต่อ
ของเชื�อ เราอาจจะต้องกลับมาคิดถึงประเด็นเรื�องเศรษฐกิจกับสขุภาพกันใหม ่วา่ประเด็น
ไหนสาํคัญกวา่กัน ป�จจุบนั COVID-19 กลายเป�นเงื�อนไขที�สาํคัญในการพฒันาประเทศ
หลายๆ ประเทศ 
WASH ความสะอาดของนํ�า อาหาร อากาศ สขุอนามยัสว่นบุคคล เหล่านี�เป�นป�จจยั
เกี�ยวขอ้งกับการติดต่อเชื�อโรค รวมทั�ง COVID-19 
แหล่งแพรเ่ชื�อ COVID-19 ที�สาํคัญ ในประเทศไทย คือ ตลาดสด โรงงาน สถานประกอบ
การ สถานที� สาธารณะต่างๆ เชน่ วดั โรงเรยีน โบสถ์ มสัยดิ เป�นต้น บางสว่นที�ยงัไม่
สามารถจดัการได ้เชน่ การป�ดโรงงาน เมื�อเปรยีบเทียบกับต่างประเทศที�ได้สั �งป�ดโรงงาน
ทั�งหมด เพื�อลดการแพรร่ะบาดของเชื�อ COVID-19 แต่ประเทศไทยยงัเป�นหว่งวา่ถ้าหาก
ป�ดโรงงานแล้ว ประชาชนจะขาดรายได ้ก็เป�นเงื�อนไขหนึ�งในการจดัการ COVID-19
เราเน้นในเรื�องการล้างมอื สวมหน้ากากอนามยั เวน้ระยะหา่ง แต่ทําไมจาํนวนการติดเชื�อ
ในประเทศไทย ยงัคงสงู เราอาจจะต้องกลับมาดวูา่ทําไมถึงยงัมกีารติดเชื�อที�ค่อนขา้งสงู
อยู ่
เพราะ คนไทย (กลุ่มเสี�ยง) สมมุติฐาน 
 ตระหนักด้านการป�องกันโรคน้อยไปหรอืไม่
 คนไทยยงัรบัรูไ้มเ่พยีงพอ เรื�อง การแพรก่ระจายและการติดต่อของเชื�อ COVID-19
 ยงัไมไ่ด้เน้นการดําเนินงาน WASH ยงัไมม่ปีระสทิธภิาพท่าที�ควรหรอืไมเ่พยีงพอหรอืไม ่
เราอาจจะเปรยีบเทียบกับประเทศเพื�อนบา้น เชน่ ประเทศอินโดนีเซยี ที�ก่อนหน้านี�มกีารติด
เชื�อจาํนวนมาก หลายหมื�นคนต่อวนั แต่ป�จจุบนักลับมาเหลือไมกี่�พนัคนต่อวนั ซึ�งถือวา่
น้อยลงมาก หรอืการตรวจโรคน้อยลง ในสว่นของสหรฐัอเมรกิา บางรฐัที�มกีารติดเชื�อ
จาํนวนมาก แต่การตายน้อยมากหรอืไมต่ายเลย จนีก็จากที�มกีารติดเชื�อจาํนวนมาก
ป�จจุบนัลดลงจนแทบไมม่ผีูติ้ดเชื�อเลย ทําไมถึงเป�นอยา่งนั�น เราอาจจะต้องมาศึกษากัน 

WASH และ COVID-19
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4.

จุดสาํคัญ การติดต่อเชื�อ COVID-19
 ความใกล้ชดิของคน และการสมัผสัคนและที�ไมใ่ชค่น (อากาศ สิ�งของ)
 แหล่งที�อยูข่องเชื�อ (คน) และที�ไมใ่ชค่น (อากาศ)
 สายพนัธุเ์ชื�อโรค เชน่ เดลต้า
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ทําไมใส ่MASK ล้างมอื เวน้ระยะหา่ง ผลตรวจเป�นบวก
 สาเหตหุนึ�งที�เป�นไปได้คือ ที�การดําเนินงาน WASH ยงัไมเ่พยีงพอหรอืมปีระสทิธภิาพ ไม่
สมบูรณ ์โดยอยา่งยิ�งในเรื�องของการระบายอากาศ (Airborne) บางรายที�ติดเชื�อก็สวม
หน้ากากอนามยัตลอด 1-2 ชั�น แต่ในสว่นที�ควรจะเพิ�มเขา้ไปคือการเพิ�มแสง หรอื UV
เขา้ไป ก็อาจจะทําใหเ้ชื�อที�ล่องลอยอยูใ่นอากาศบรเิวณนั�นลดลงได้ เชน่ รฐัลยุเซยีนา
อเมรกิา หรอื ไต้หวนั และหลายเมอืงของจนี ได้มกีารเพิ�มทําระบบการระบายอากาศ
(Airborne) ซึ�งได้ผลที�ดีมาก ในสว่นนี�เราควรจะกลับมาเน้นในเรื�องอนามยัสิ�งแวดล้อม 
 ที�ผา่นมาประเทศไทยเน้นการป�องกันสขุอนามยัสว่นบุคคล (รวมทั�งการ Quarantine
ทั�งหลาย) ในเรื�องการแพทย ์การสวมหน้ากากอนามยั เวน้ระยะหา่ง ล้างมอื ซึ�งได้รบัการ
ยกยอ่งจากองค์การอนามยัโลก WHO แต่เราเน้นการจดัการสิ�งแวดล้อมน้อย (WASH)
ซึ�งเราอาจจะลืมกันไป เรายงัไมค่่อยได้ทําสกัเท่าไหร ่ทําใหก้ลับมาเกิดการระบาดที�สงู 

1.

2.

การควบคมุป�องกัน COVID-19 ที�ควรเน้นดําเนินการเพิ�มเติม
 WASH มองวา่ภาพรวมคือสขุอนามยัสิ�งแวดล้อม (Sanitation) ซึ�งในยุโรปและ
อเมรกิาจะใชคํ้านี�เยอะ WASH จงึหมายถึง นํ�า อาหาร อากาศ แสงสวา่ง การทําความ
สะอาดและการฆา่เชื�อ การจดัการของเสยี ซึ�งขอ้มูลจากรวีวิในหลายประเทศ มกีารจดัการ
เรื�องอากาศ แสงสวา่ง การทําความสะอาดและการฆา่เชื�อ ที�แตกต่างจากประเทศไทยมาก
โดยเฉพาะประเทศที�มกีารติดเชื�อน้อย เชน่ ประเทศนิวซแีลนด ์แต่ในประเทศไทยก็ได้
ดําเนินการในการจดัการเรื�องอากาศ แสงสวา่ง การทําความสะอาดและการฆา่เชื�อแล้ว
เหมอืนกัน โดยการมอบหมายใหส้ว่นท้องถิ�นเป�นเป�นผูด้ําเนินการ แต่อาจจะเพราะในเรื�อง
ความพรอ้มน้อย หรอือาจจะขาดความเขา้ใจที�แท้จรงิ ไมม่มีาตรฐานการปฏิบติังาน ซึ�ง
มองวา่ในอนาคตเราควรจะเพิ�มในเรื�องของการจดัการอากาศ แสงสวา่ง การฆา่เชื�อใน
สถานที�เสี�ยง 
 ประเด็นสาํคัญ คือ อากาศ แสงสวา่งและการทําความสะอาดและการฆา่เชื�อในสถานที�
เสี�ยง กับบุคคลกลุ่มเสี�ยง ทําได้ไมม่ปีระสทิธภิาพ ทําใหเ้ชื�อยงัมกีารระบาดสงู
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การควบคมุป�องกัน COVID-19 ที�ควรเน้นดําเนินการเพิ�มเติม
 WASH มองวา่ภาพรวมคือสขุอนามยัสิ�งแวดล้อม (Sanitation) ซึ�งในยุโรปและ
อเมรกิาจะใชคํ้านี�เยอะ WASH จงึหมายถึง นํ�า อาหาร อากาศ แสงสวา่ง การทําความ
สะอาดและการฆา่เชื�อ การจดัการของเสยี ซึ�งขอ้มูลจากรวีวิในหลายประเทศ มกีารจดัการ
เรื�องอากาศ แสงสวา่ง การทําความสะอาดและการฆา่เชื�อ ที�แตกต่างจากประเทศไทยมาก
โดยเฉพาะประเทศที�มกีารติดเชื�อน้อย เชน่ ประเทศนิวซแีลนด ์แต่ในประเทศไทยก็ได้
ดําเนินการในการจดัการเรื�องอากาศ แสงสวา่ง การทําความสะอาดและการฆา่เชื�อแล้ว
เหมอืนกัน โดยการมอบหมายใหส้ว่นท้องถิ�นเป�นเป�นผูด้ําเนินการ แต่อาจจะเพราะในเรื�อง
ความพรอ้มน้อย หรอือาจจะขาดความเขา้ใจที�แท้จรงิ ไมม่มีาตรฐานการปฏิบติังาน ซึ�ง
มองวา่ในอนาคตเราควรจะเพิ�มในเรื�องของการจดัการอากาศ แสงสวา่ง การฆา่เชื�อใน
สถานที�เสี�ยง 
 ประเด็นสาํคัญ คือ อากาศ แสงสวา่งและการทําความสะอาดและการฆา่เชื�อในสถานที�
เสี�ยง กับบุคคลกลุ่มเสี�ยง ทําได้ไมม่ปีระสทิธภิาพ ทําใหเ้ชื�อยงัมกีารระบาดสงู
 การจดัการระบายอากาศ การเป�ดรบัแสงสวา่ง (UV) การทําความสะอาดและฆา่เชื�อ ควร
ได้รบัการยกระดับเป�นประเด็นการดําเนินงาน ที�เขม้ขน้มากยิ�งขึ�น และมมีาตรฐานการ
ปฏิบติัที�ชดัเจน

1.

2.

3.

ขอ้เสนอแนะด้านนโยบาย รฐับาลควรดําเนินการ ดังนี�
 การศึกษาทบทวนประเด็น WASH กับ COVID-19 การทํางานในเรื�องนี�ไมใ่ชแ่ค่
กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงมหาดไทยหรอืรฐับาลมคีวามสาํคัญอยา่งมาก 
 วเิคราะหช์อ่งวา่งในมติิ WASH กับการป�องกันการติดเชื�อ COVID 19 (Incomplete
or Missing Job) มปีระเด็นไหนบา้งที�ยงัไมส่าํเรจ็ ไมส่มบูรณ ์
 กําหนดนโยบายกระจายอํานาจใหร้าชการสว่นภมูภิาคและราชการสว่นท้องถิ�น กําหนด
มาตรฐานและการดําเนินงานด้าน การจดัการระบายอากาศการเป�ดรบัแสงสวา่ง (UV และ
ความรอ้น) การทําความสะอาดและฆา่เชื�อ ในสถานที�เสี�ยงต่อการติดต่อเชื�อ COVID-19
และเชื�อโรคอื�นๆ

1.

2.

3.



สรุปประเด็นอภิปราย 

คําถาม: อะไรคืออุปสรรคในการรวมแนวคิดเรื�อง WASH ไวใ้นแผนระดับชาติหรอืระดับ
จงัหวดั สามารถแก้ป�ญหาหรอือุปสรรคเหล่านี�ได้อยา่งไร ภาคเอกชนมสีว่นรว่มในการดําเนิน
การ แนวคิดเรื�อง WASH ในประเทศไทยอยา่งไร
คณุแน่งน้อย จุไธสง ไมอ่ยากใหม้องการรวมแนวคิดเรื�อง WASH เป�นอุปสรรค อยากให้
มองวา่ทําอยา่งไรถึงจะไปด้วยกันได้ทั�งหมดหรอืรวมกันได้ ซึ�งกระทรวงสาธารณสขุก็ได้ทํา
เรื�อง WASH มานานมาก ซึ�งอาจจะด้วยการแยกการทํางานไปยงักรมต่างๆ ทําใหม้องวา่ยงั
ไมไ่ด้ผนวกรว่มกัน แต่ในสว่นของสภากาชาดไทย ซึ�งเป�นองค์กรขนาดเล็กจงึทําใหก้ารทํางาน
สะดวกขึ�น สามารถนําเขา้ไปสูแ่ผนการปฏิบติัและทําใหเ้ป�นภาพรวมขององค์กร ถ้ามองจาก
ยุทธศาสตรช์าติ หลายกระทรวงก็ทําในเรื�อง WASH แต่ทําในลักษณะงาน ความถนัดของ
ตนเอง มนัจงึไมไ่ด้ผนวกรวมกันหรอืเป�นภาพรวม ยุทธศาสตรช์าติอาจจะเน้นในเรื�อง
เศรษฐกิจเป�นหลัก ในเรื�องของสาธารณสขุ สิ�งแวดล้อมอาจจะเป�นประเด็นหลังๆ ที�ได้ใหค้วาม
สาํคัญ ซึ�งอาจจะไมไ่ด้เน้นในเรื�องนํ�าและสขุาภิบาล แต่จะเป�นสขุภาพ สขุอนามยั อนามยัสิ�ง
แวดล้อม จะเป�นศัพท์กวา้งๆ เราอาจจะต้องมาดกัูนใหมว่า่จะใหเ้รื�อง WASH เขา้ไปอยูใ่นสว่น
ใดบา้งของยุทธศาสตรช์าติ และการบูรณาการแผนระหวา่งหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเขา้ด้วยกัน
ปรบัโครงสรา้งการทํางานในสว่นของท้องถิ�น ที�เกี�ยวกับ WASH เพราะสว่นท้องถิ�นทําหลาย
หน้าที� ทําใหก้ารสง่เสรมิด้านสขุภาพ อนามยั ไมช่ดัเจน ขอ้เสนอแนะก็คือควรจะทําความเขา้ใจ
เพิ�มมากขึ�นและแปลงขอ้มูลใหเ้ป�นแนวทางปฏิบติั จดัอบรม ใหค้วามรู ้สง่เสรมิการมสีว่นรว่ม
ในสว่นภาคประชาชนและสถาบนัการศึกษา

คําถาม: ในความคิดเหน็และประสบการณ์ของคณุ แนวคิดเรื�อง WASH ประสบความสาํเรจ็
ในการดําเนินการในประเทศไทยหรอืไม ่เราใกล้จะบรรล ุSDG6 เกี�ยวกับ แนวคิดเรื�อง WASH
แล้วหรอืยงั และในความเหน็ของคณุ มกีารนําแนวคิดเรื�อง WASH มาใชเ้พยีงพอในชว่งการ
ระบาดของ COVID-19 หรอืไม่
ดร.มนพร วงศ์สนุทรชยั แนวคิดเรื�อง WASH ก็ได้ถกูนํามาใชแ้ล้วในหลายภาคสว่น แต่ก็ยงั
มอุีปสรรค เชน่ ในเรื�องการจดัการนํ�า ถ้ามองไปที� SDG6 ในสว่นของ 6.1 เรื�องการเขา้ถึงนํ�า
สะอาด ปลอดภัย และสขุอนามยั ที�เพยีงพอ ซึ�งจากประสบการณ์การเก็บตัวอยา่งนํ�ามา
วเิคราะห ์ยงัพบวา่ในเรื�องของคณุภาพยงัไมด่ีพอ ยงัพบการปนเป�� อนเชื�อโรคจากอุจจาระในนํ�า
สะท้อนไปถึงการผลิตนํ�าที�สง่ไปถึงประชาชนยงัไมส่ะอาดเท่าที�ควรจะเป�น ในสว่นที� 6.2 เรื�อง
สขุาภิบาลและสขุอนามยั จากรายงานเราทําได้ถึง 85% แล้ว แต่เราอาจจะต้องเพิ�มในเรื�อง
ของความตระหนัก ในการล้างมอืหรอืสขุอนามยัสว่นบุคคล ก็เป�นประเด็นที�น่าจะตาเพิ�มเติม    
คําถาม: มกีารสื�อสารหรอืสรา้งความตระหนักเกี�ยวกับแนวคิดเรื�อง WASH ต่อสาธารณะ
เพยีงพอหรอืไม ่และในความเหน็ของคณุ บุคลากรทางการแพทยแ์ละเจา้หน้าที�ด้าน
สาธารณสขุในประเทศไทย ได้รบัการฝ�กอบรมแนวคิดเรื�อง WASH อยา่งเพยีงพอหรอืไม่



คําถาม: มกีารสื�อสารหรอืสรา้งความตระหนักเกี�ยวกับแนวคิดเรื�อง WASH ต่อสาธารณะ
เพยีงพอหรอืไม ่และในความเหน็ของคณุ บุคลากรทางการแพทยแ์ละเจา้หน้าที�ด้าน
สาธารณสขุในประเทศไทย ได้รบัการฝ�กอบรมแนวคิดเรื�อง WASH อยา่งเพยีงพอหรอืไม่
คณุสมศักดิ� ศิรวินารงัสรรค์: ประเด็นเรื�อง WASH การจดัการนํ�า สขุาภิบาลและสขุอนามยั
ได้ดําเนินการกันมานานแล้ว ตอบได้วา่ ประชาชน บุคลากรทางการแพทยแ์ละเจา้หน้าที�ด้าน
สาธารณสขุ มคีวามเขา้ใจกันมาโดยตลอด แต่ที�ผา่นมา ประเด็นที�เกี�ยวขอ้งกับ WASH ในบาง
พื�นที�อาจจะยงัมขีอ้จาํกัด กรมอนามยัก็ได้มกีารสื�อสารและสง่เสรมิ ผา่นศูนยอ์นามยั 12 แหง่
ทั�วประเทศ การสื�อสารสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เพื�อใหป้ระชาชนปรบัเปลี�ยนพฤติกรรม การ
จดัการนํ�า สขุาภิบาล สขุอนามยั เชน่ การอบรม สมัมนา ใหค้วามรูใ้นรูปแบบต่างๆ เราได้มี
Key message คือ กินรอ้น ชอ้นกลาง ล้างมอื เชื�อวา่ทกุพื�นที� ประชาชนและบุคลากร มี
ความเขา้ใจ 

คําถาม: ในความเหน็ของคณุ ควรมกีารลงทนุ แนวคิดเรื�อง WASH ในประเทศไทยมากกวา่นี�
หรอืไม ่และประชาชนทั�วไปสามารถทําอะไรได้บา้ง เพื�อมสีว่นรว่มมากขึ�นในการดําเนินการ
แนวคิดเรื�อง WASH ในประเทศไทย
ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทรม์ว่ง: ในสว่นของงบลงทนุน่าจะมอียู ่ซึ�งอาจจะยงัอยูใ่นสว่นกลางของ
รฐับาล หรอืสว่นภมูภิาค สว่นท้องถิ�น ยกตัวอยา่ง ตอนนี�ผมทํางานรว่มกับสว่นท้องถิ�น
เทศบาลเมอืงบา้นไผ ่เป�นเทศบาลขนาดใหญ ่ก็ได้สอบถามในเรื�องบประมาณ คําตอบที�ได้คือ
ไมม่งีบประมาณโดยตรงในการจดัการ COVID-19 ในการจดัทํา ดําเนินการในสว่นต่างๆ จะ
ต้องรองบอุดหนุนอยา่งเดียวจากรฐับาลกลาง แมก้ระทั�งงบประมาณในการจองวคัซนีที�หลาย
ท้องถิ�นจองกัน ก็ยงัไมม่งีบโดยตรง ประเด็นคือสว่นท้องถิ�นไมไ่ด้มงีบประมาณในทกุแหง่ ซึ�ง
สว่นท้องถิ�น เทศบาล อบต. จะต้องรบัผดิชอบเขา้ไปจดัการเรื�อง COVID-19 ในโรงเรยีน
ตลาด โรงงาน ในพื�นที�ที�ดแูล ป�ญหาก็คืองบประมาณ การจดัหางบประมาณมาใชใ้นเรื�องการ
จดัการเรื�อง COVID-19 ขอ้เสนอแนะก็คืออยากใหส้ว่นท้องถิ�น ศึกษาในเรื�องของ WASH
ในสว่นท้องถิ�นมคีวามต้องการอะไรบา้ง และควรจะดําเนินการอยา่งไร เพื�อป�องกัน COVID-
19 และโรคอื�น ๆ ใชโ้อกาสนี�ในการดําเนินการในเรื�อง WASH โดยเฉพาะในเรื�องที�ได้กล่าวไป
ขา้งต้น ในเรื�องของการระบายอากาศ การฆา่เชื�อ ซึ�ง การล้างตลาดป�จจุบนัก็อาจจะฆา่เชื�อได้
บา้ง แต่จะเป�นการล้าง ทําความสะอาดตลาดเมื�อพบการติดเชื�อ ไมไ่ด้ล้างทกุวนัอยา่งประเท
ศอื�นๆ ทํากัน ประเทศที�มกีารติดเชื�อลดน้อยลง เค้าล้าง ทําความสะอาดกันทกุวนั เป�นงาน
ประจาํไปเลย และใหพ้อ่ค้า แมค้่าล้าง ทําความสะอาดกันเอง ไมไ่ด้มเีจา้หน้าที�ไปล้าง เราควรจะ
ใชก้ลไก สนับสนุนใหภ้าคเอกชนจดัทําระบบระบายอากาศ แสง UV แต่ภาครฐัจะต้องมมีาต
ฐาน รูปแบบการดําเนินการ และต้องติดตาม ตรวจสอบ อยา่งเขม้ขน้ ซึ�งจาํเป�นที�จะต้องลงทนุ
เพื�อลดการแพรร่ะบาดของเชื�อ ซึ�งรฐับาลจะต้องใหง้บอุดหนุนกับสว่นท้องถิ�นเพื�อที�จะมา
ดําเนินการในเรื�องนี� 



คําถามในชว่ง Q&A

คําถาม: อนาคตเราจะอยูกั่บ COVID-19 อีกนานเท่าไหร ่เราจะมวีธิบูีรณาการระหวา่งหน่วย
งานภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม เขา้มาจดัการ COVID-19 โดยการใช ้WASH ได้
อยา่งไร
คณุสมศักดิ� ศิรวินารงัสรรค์: ป�จจุบนัเรามเีครื�องมอืคือ Thai Stop COVID-19 เป�นรูป
แบบของการจดัการ COVID-19 ตอนนี�เรามเีครื�องมอืในการจดัการ COVID-19 ซึ�งคิดวา่ถ้า
เราเอามาบูรณาการเขา้ด้วยกันมนัอาจจะทําใหทั้บซอ้นกัน ป�ญหาที�สาํคัญคือการควบคมุ กํากับ
ใหเ้ป�นไปตามมาตรการ ที�สว่นท้องถิ�นจะต้องรบัผดิชอบ ซึ�งตรงนี�จะต้องทําใหต่้อเนื�อง เพราะ
เกี�ยวขอ้งกับการปฏิบติั สว่นท้องถิ�นอยา่งเดียวอาจจะไมเ่พยีงพอ 

ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทรม์ว่ง: ถ้าเราเหน็การจดัการ COVID-19 ของชาวบา้นในบางพื�นที� โดย
การป�ดหมูบ่า้น สดุท้ายแล้วผลการติดเชื�อไมม่ใีนหมูบ่า้นนั�น ซึ�งมนัแสดงใหเ้หน็ถึงการใชอํ้านาจ
การกระจายอํานาจ โดยใหช้าวบา้นดําเนินการเอง ภายใต้สถานการณ์ของตนเอง ไมใ่ชทํ่าตาม
คําสั�งทกุอยา่งจากรฐับาลกลาง สว่นกลางประกาศเป�ด สว่นท้องถิ�นประกาศป�ด มนัทําใหข้อ้มูล
ต่าง ๆ ยุง่เหยงิ ซึ�งน่าจะมกีารกระจายอํานาจใหส้ว่นท้องถิ�นดําเนินการไปเลย เพื�อลดป�ญหา
การสื�อสาร ความสบัสน เราจะทํายงัไงใหเ้กิดการกระจายอํานาจ โดยอาจจะมกีรมอนามยัหรอื
กระทรวงสาธารณสขุ เป�นที�ปรกึษาในด้านเทคนิคหรอืวชิาการ ตรงนี�เป�นจุดที�น่าสนใจการกระ
จายอํานาจจากรฐับาลกลางใหกั้บสว่นท้องถิ�น ตรงนี�เรายงัไมไ่ด้ดําเนินการหรอืปรบัเปลี�ยน  

ดร.มนพร วงศ์สนุทรชยั: เราอาจจะมองภาพรวม และอาจจะต้องดวูา่ทางภาควชิาการ
มหาวทิยาลัย สามารถชว่ยในสว่นไหนได้บา้ง เชน่ การชว่ยในด้านขอ้มูล โดยขอ้มูลเหล่านี�อาจจะ
เป�นสว่นกลางที�รบัผดิชอบ และสง่ต่อใหกั้บสว่นท้องถิ�นเพื�อนําไปใชป้ฏิบติั ซึ�งท้องถิ�นมคีวามรู ้
ความเขา้ใจในชุมชนอยูแ่ล้ว ก็จะทําใหก้ารจดัการมปีระสทิธภิาพเพิ�มขึ�น ทางภาควชิาการ
มหาวทิยาลัย ก็อาจจะชว่ยในสว่นของวชิาการ 

คณุแน่งน้อย จุไธสง: สาํหรบัสภากาชาดไทย ก็จะใชเ้ป�นรูปแบบการปฏิบติั WASH ตามแบบ
ของสถากาชาดและสภาเสี�ยววงเดือนแดง สหพนัธร์ะหวา่งประเทศ โดยหลักแล้ว
สภากาชาดไทยก็จะปฏิบติัตามมาตรฐานของ SPHEAR Project ด้านนํ�าและสขุาภิบาล ทั�ง 6
ด้าน เพื�อใหก้ารปฏิบติัเป�นไปในรูปแบบเดียวกัน แต่โดยหลักแล้ว หน่วยงานที�รบัผดิชอบและ
เขา้ใจในสว่นนี�ที�สดุก็คงจะเป�น กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ ซึ�งสามารถจดัการในเรื�องนี�
ได้ในหลาย ๆ สว่น 



คําถาม: องค์กรระดับนานาชาติได้มกีารผลักดันประเด็น WASH ในประเทศกําลังพฒันาและ
ประเทศพฒันาน้อยที�สดุ ในความคิดเหน็ของท่านวทิยากร ภาพลักษณ์นี�เป�นอุปสรรคต่อการ
ดําเนินงาน WASH ในประเทศไทย หรอืไม่
ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทรม์ว่ง: ประเทศไทยไมไ่ด้เป�นประเทศที�พฒันาน้อย อยา่งเชน่ ประเทศ
เพื�อนบา้นบางประเทศ ถ้าดใูนประเทศเพื�อนบา้นของเรา การจดัการนํ�าและสขุาภิบาลถือเป�น
ประเด็นหลักในการสง่เสรมิ ที�ทาง UN, WHO ได้ขบัเคลื�อนและผลักดันใหเ้กิดการจดัการนํ�าที�
สะอาดและสขุาภิบาลขั�นพื�นฐาน ในประเทศแอฟรกิาและหลาย ๆ ประเทศเชน่เดียวกัน สาํหรบั
ประเทศไทยองค์กรระดับนานาชาติก็จะถือวา่เป�นประเทศที�พฒันาในระดับกลาง ระดับนานาชาติ
อาจจะไมไ่ด้ผลักดันในเรื�องการจดัการนํ�าสะอาดและสขุาภิบาลขั�นพื�นฐาน แต่จะสนับสนุนใน
เรื�องอื�น ๆ แทน แต่ไมไ่ด้เขม้ขน้อยา่งเชน่ประเทศที�พฒันาน้อยกวา่ประเทศไทย มหีลายองค์กร
มากที�เขา้มาชว่ยประเทศเหล่านี�หรอืแมแ้ต่ธนาคารแหง่เอเชยี ก็ได้ปล่อยเงินกู้ใหป้ระเทศเหล่านี�
เพื�อใชใ้นการพฒันาระบบประปา สขุาภิบาลขั�นพื�นฐาน  

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




