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บทนํา
ในช วงชี วิ ตของบุ คคลหนึ่ งคงจะเคยได
ประสบเหตุการณพิบัติภัยที่สงผลกระทบตอชีวิต
ความเปนอยูของทั้งทางตรงและทางออม ไมวาจะ
เปนการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน ภาวะสุขภาพ และ
คุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงทศวรรษที่
ผานมา มีเหตุการณพิบัติภัยที่สําคัญเกิดขึ้นในโลก
หลายเหตุการณ ตัวอยางเชน ในป พ.ศ. 2551 มี
พิบัติภัยที่รายแรงเกิดขึ้น 2 เหตุการณ คือ พายุ
ไซโคลนนากีส ที่พัดถลมประเทศพมา โดยมีรายงาน
ผูเสียชีวิตมากกวา 20,000 คน และผูสูญหายมากกวา
40,000 คน และเหตุการณแผนดินไหวที่ประเทศจีน
ที่ ทํ าให ประชาชนสู ญ หายหรื อเสี ยชี วิ ตมากกว า
225,000 คน (International Federation of Red
cross and Red Crescent Societies, 2009) ในป
พ.ศ. 2552 มี 3 พิบัติภัยเกิดขึ้น ภายใน 1 สัปดาห
ได แก การเกิ ดสึ นามิ ที่ เกาะซามั ว แผ นดิ นไหว ที่
ประเทศอินโดนีเซีย และพายุไตฝุนเขาที่ประเทศ
ฟลิปปนส และประเทศเวียดนาม มีผูเสียชีวิต จาก 3
เหตุการณมากกวา 1,000 คน ผูไรที่อยูอาศัยมากกวา
100, 000 คน มูลคาความเสียหายหลายลานเหรียญ
สหรัฐ (Thomson Reuter Foundation, 2009) การ
เกิดแผนดินไหวที่ประเทศเฮติในป พ.ศ. 2553 ที่
ประมาณการว ามี ผู เสียชี วิตถึ ง 230,000 คน
มากกวา 1.5 ลานคนไรที่อยูอาศัย และยังทําลาย
เมืองหลวงของประเทศดวย (American Red Cross,
* อาจารย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

2010d) และเหตุการณแผนดินไหว 8.9 ริกเตอร ทํา
ใหเกิดคลื่นยักษสึนามิพัดถลมชายฝงในเขตโทโฮกุ
ของเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม
พ.ศ. 2554 ที่มีผูเสียชีวิตมากกวา 11,000 คน และ
ผูสูญหายมากกวา 16,000 คน และยังประสบปญหา
โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรฟุกุชิมะที่มีสารกัมมันตรังสีที่รั่วไหลสงผลตอประชาชนและสิ่งแวดลอม
สํ าหรั บประเทศไทยนั้ น กรณี คลื่ นยั กษ
สึนามิในในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เมื่อป
พ.ศ. 2547 ถือเปนภัยธรรมชาติรายแรงที่สุดเทาที่
ประเทศไทยเคยไดรับ โดยมีผูเสียชีวิตมากกวา 5,000
คน เปนอันดับ 4 รองจาก ประเทศอินโดนีเซีย ศรีลังกา
และอินเดีย (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย,
2548 อางถึงใน พิมลพรรณ อิศรภักดี, 2548) และ
ในป 2554 ที่เกิดมหาอุทกภัยน้ําทวมใหญครอบคลุม
65 จังหวัด มีผูเสียชีวิต 813 คน มีประชาชนมากกวา
13.5 ลานคนไดรับผลกระทบจากเหตุการณนี้ (กรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2544) พยาบาลซึ่ง
เป นกํ าลั งหลั กของระบบสาธารณสุ ขเนื่ องจากมี
จํ า นวนมากและมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการบริ ห าร
จัดการพิบัติภัย (WHO, 2006 อางถึงใน Kep et al.,
2011) ไดเขาไปมีสวนรวมในการชวยเหลือผูประสบ
พิบัติภัย โดยมีบทบาทรวมกับทีมสหวิชาชีพ และ
หนวยงานอื่นๆ ในการออกใหบริการทางสุขภาพแก
ผูประสบภัยในพื้นที่ และจัดบริการดูแลผูปวยที่บาน
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พยาบาลสาธารณสุ ข เป นผู ที่ มี ความรู
และมีทักษะ ในการจัดลําดับความสําคัญ การติดตอ
สื่อสาร การประสานงาน และทักษะการตัดสินใจใน
ภาวะฉุกเฉิน ทําใหการชวยเหลือประชาชนเปนไป
ด วยความรวดเร็ ว และมี ประสิ ทธิ ภาพ (Stanley,
2005) จึงมีบทบาทสําคัญที่จะเปนผูชวยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัยในระยะตางๆ ของพิบัติภัย
ตั้งแตระยะกอนเกิดพิบัติภัย จนกระทั่งระยะฟนฟู
ดังนั้น เพื่อทําใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาประสงค
และให ก ารดู แ ลผู ป ระสบพิ บั ติ ภั ย ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ บทบาทพยาบาลสาธารณสุขในการ
จัดการพิบัติภัยแตละระยะจึงความสําคัญ ตองมี
การเตรี ยมพรอมและเขาใจในบทบาทหนาที่ของ
ตนเองในแตละระยะของพิบัติภัย
ความหมายของพิบัติภัย
องคการอนามั ยโลก (World Health
Organization: WHO, 1999) ไดใหความหมายของ
พิบัติภัย (Disaster) หมายถึงเหตุการณใดๆ ที่กอ
ใหเกิดความเสียหาย การทําลายสิ่งแวดลอม การ
สูญเสียชีวิต หรือมีผลตอการบริการสุขภาพในพื้นที่
ที่ เกิ ดเหตุ ไม สามารถดําเนิ นการได ตามขี ดความ
สามารถที่มี ตองรองขอการบริการจากหนวยงาน
นอกพื้นที่เพื่อใหการชวยเหลือ
จากพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 ใหความหมายของสาธารณภัยวา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาด
ในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ํา การ
ระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผล
กระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มี
ผูทําใหเกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิด
อันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความ
เสียหายแกทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และ
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ใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอ
วินาศกรรมดวย (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย,
2550)
กลาวโดยสรุป สาธารณภัยหรือพิบัติภัย
จึงหมายถึง เหตุการณใดๆ ที่กอใหเกิดความเสียหาย
ต อชี วิ ตและสิ่ งแวดล อม ทํ าให ต องร องขอความ
ชวยเหลือจากนอกพื้นที่
ประเภทของพิบัติภัย
การแบงประเภทของพิบัติภัยอาจแบงได
เปน 2 ประเภทตามลักษณะของการเกิด (Stanhope
& Lancaster, 2010) คือ
1. เกิดจากธรรมชาติ (Natural disaster)
เปนสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในทันที
ทั นใด ส งผลตอประชาชนทํ าใหเกิดการบาดเจ็ บ
และเสียชีวิต ไดแก น้ําทวม พายุ แผนดินถลม ภัย
แลง แผนดินไหว ไฟปา
2. เกิดจากการระทําของมนุษย (Manmade disaster) เปนสาธารณภัยที่เกิดจากการ
กระทําของมนุษย เชน สงคราม อัคคีภัย ภัยจาก
จราจร และคมนาคมขนสง ภัยจากการทํางาน เปนตน
ซึ่งในบทความนี้จะขอกลาวถึงบทบาทของพยาบาล
อนามั ย ชุ ม ชนในงานจั ด การสาธารณภั ย ทาง
ธรรมชาติ
ผลกระทบดานสุขภาพจากการเกิดพิบัติภัย
เมื่อเกิดสาธารณภัยจะสงผลกระทบตอ
ชุมชน และประชากรไดหลายทาง ทั้งดานกายภาพ
โครงสรางพื้นฐาน เชน ทําใหเกิดความเสียหายตอ
อาคาร สถานที่ ถนน สะพาน รางรถไฟ การคมนาคม
การติดตอสื่อสาร และดานสุขภาพของประชากรทั้ง
ทางตรง และทางออม (Veenema, 2007) ไดแก

กันยายน – ธันวาคม 2555 ปีที่ 26 ฉบับที่ 3

ดานกายภาพ
1. ทํ าลายโครงสร างพื้ นฐานด าน
สาธารณสุข เชน อาคาร สถานที่ การคมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภคตางๆ ทําใหไมสามารถใหบริการดาน
สุขภาพไดตามปกติ
2. ทําใหเกิดการขาดแคลนของอาหาร
3. การสูญเสียบานที่อยูอาศัย ทําใหเกิด
การอพยพเคลื่อนยายประชากร สงผลใหเปนภาระ
ของระบบสุ ขภาพและชุ มชนที่ ผู อพยพเข าไปอยู
นอกจากนี้ยังมีผลตอการเกิดโรคระบาดในชุมชน
นั้นๆ ดวย
ดานสุขภาพประชากร
1. ทําใหเกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็บ ซึ่ง
เปนผลมาจากการเกิดสาธารณภัยโดยตรง
2. ส ง ผลกระทบต อ สุ ข ภาพจิ ต ภาวะ
อารมณ และความเปนอยูของประชาชน
3. การแพรระบาดของโรคติดตอที่กิดมา
จากการเสียสมดุลของสภาพแวดลอม
แนวคิดการจัดการในงานสาธารณภัย
เมื่ อ เกิ ด พิ บั ติ ภั ยขึ้ น จะพบป ญ หาและ
ประเด็นตางๆ ที่แตกตางกันไปในแตละประเภทขอ
งาการเกิดพิบัติภัย ปญหาที่พบบอยๆ และสงผลระ
ทบต อการการเตรี ยมพร อมรั บพิ บั ติ ภั ย สามารถ
สรุปไดดังนี้ (Veenema, 2007)
1. ปญหาในการติดตอสื่อสาร
2. การคัดแยกผูปวย การคมนาคม และ
การอพยพ
3. ผูควบคุมปฏิบัติการ
4. การบริ ห ารจั ด การ ความปลอดภั ย
และแหลงประโยชนในพื้นที่ประสบภัย
5. ระบบการเฝ า ระวั ง พิ บั ติ ภั ย และ
ประสิทธิภาพของการเฝาระวัง

วารสารพยาบาลสาธารณสุข

121

6. การประสานงานเพื่ อ ค น หาและ
ชวยเหลือผูรอดชีวิต
7. การให ข อ มู ล ข า วสาร และระบบ
สื่อสารมวลชน
8. ประสิ ท ธิ ผ ลของการคั ด แยกผู ป ว ย
(การจัดลําดับในการรักษาพยาบาลและการสงตอ
ผูปวย)
9. การกระจายผูปวยไปยังโรงพยาบาล
ตางๆ
10. การระบุผูปวยและการการติดตามตัว
11. ความเสียหายของโครงสรางพื้นฐาน
ของระบบสุขภาพ เชน อาคาร สถานที่
12. การบริหารจัดการอาสาสมัคร สิ่งของ
ที่ไดรับบริจาค และแหลงประโยชนอื่นๆ
ดังนั้น เปาหมายสําคัญของการจัดการ
สาธารณภัย คือการลดหรือหลีกเลี่ยงความสูญเสีย
จากภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ค วามพร อ มที่ จ ะช ว ยเหลื อ
ผู ป ระสบภั ย และการฟ น ฟู สภาพหลั ง เกิ ด
เหตุการณ อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ วงจร
การเกิดพิบัติภัยหรือการจัดการขณะเกิดพิบัติภัย
(Disaster continuum or emergency management
cycle) สามารถจําแนกไดเปน 3 ระยะหลักที่
สําคัญ คือ ระยะกอนเกิดสาธารณภัย (Preimpact)
ระยะเกิดสาธารณภัย (Impact) ระยะเวลาตั้งแต
เริ่มเกิดจนกระทั่ง 72 ชั่วโมง และระยะหลังเกิด
สาธารณภัย (Postimpact) จะเริ่มภายหลัง 72
ชั่ ว โมง เป น ต น ไป ปฏิ บั ติ ก ารช ว ยเหลื อ นี้ จ ะ
แตกตางกันไปในแตละชวงเวลาโดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อลดการเจ็บปวย ผูบาดเจ็บ และผูเสียชีวิตจาก
เหตุการณที่เกิดขึ้น (Veenema, 2007)
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นอกจากนี้ วงจรของของการจั ดการสา
ธารณภั ยสามารถแบ งออกเป น 4 ระยะ คื อ การ
ป องกั นพิ บั ติ ภั ย (Prevention/Mitigation) การ
เตรียมพรอมรับสาธารณภัย (Preparedness) การ
ตอบสนองเมื่อเกิดสาธารณภัย (Response) และ
การฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย (Recovery) ซึ่งมีการ
คาบเกี่ยวกันในแตละระยะของการเกิด ดังภาพที่ 1
(Stanhope & Lancaster, 2010, Veenema, 2007)

ภาพที่ 1 วงจรของการจัดการพิบตั ิภัย (Stanhope
& Lancaster, 2010: p 255)
1. การปองกันพิบัติภัย (Prevention/Mitigation)
เป นขั้ นตอนของการป องกั นการเกิ ดสาธารณภั ย
และป อ งกั น ชุ ม ชนไม ใ ห ไ ด รั บ อั น ตรายและลด
ผลกระทบจากเหตุการณที่จะเกิดขึ้น ซึ่งกิจกรรมที่
ดําเนินในระยะนี้ จะเปนกิจกรรมในภาพกวาง เชน
การสร า งเขื่ อ นเพื่ อ ป อ งกั น น้ํ า ท ว ม การออก
กฎหมายหามใชที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัย
2. การเตรียมพรอมรับพิบัติภัย (Preparedness) เปนการวางแผนลวงหนาเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการเผชิญกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั้ง
ด านแผนการจั ดการ วั สดุ อุ ปกรณ และกํ าลั งคน
มาตรการที่สําคัญ ไดแก การทําแผนรองรับฉุกเฉิน
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ระบบการแจ ง เตื อ น ที่ ต อ งอาศั ย การเฝ า ระวั ง
เหตุการณสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น ทั้งดาน สถานที่
และเวลา
3. การตอบสนองเมื่อเกิดพิบัติภัย (Response)
เป นการปฏิ บั ติ การในทั นที ที่ เกิ ดสาธารณภั ยขึ้ น
ตามแผนการจัดการสาธารณภัยที่ไดทําไว โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงหลั ก เพื่ อ บรรเทาความรุ น แรงของ
เหตุ การณ ที่ เกิ ดขึ้ น เช น การช ว ยชี วิ ต การปฐม
พยาบาลขั้ น ต น ให การพยาบาล และช วยเหลื อ
ปจจัยที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิต (อาหาร น้ํา
และทีพักชั่วคราว) แผนการรับการเกิดสาธารณภัย
ที่ ประสบความสํ าเร็ จนั้ น จะต อ งชั ดจน มี ความ
เฉพาะเจาะจง และงายตอการเขาใจ
4. การฟนฟูหลังเกิดพิบัติภัย (Recovery) มี
วัตถุประสงคหลักเพื่อการฟนฟูบูรณะใหกลับเขาสู
เหตุ การณ กอนที่จะเกิ ดสาธารณภัยขึ้น เช น การ
ซอมแซมโครงสรางพื้นฐาน สิ่งกอสราง ที่อยูอาศัย
การสรางชุมชนใหม
บทบาททั่วไปของพยาบาลสาธารณสุข
พยาบาลสาธารณสุข (Public Health
Nursing) เปนผูที่ปฏิบัติงานพยาบาลดานการ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคใหแกประชาชน โดย
บนพื้นฐานความรูของ ดานการพยาบาล ดานสังคม
และดานวิทยาศาสตรสาธารณสุข (APHA, 1996)
บทบาทหนาที่ ของพยาบาลสาธารณสุขจึ งมี การ
ปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพ
ของประชาชน โครงสร างการบริการสาธารณสุ ข
ความก าวหน าทางวิทยาศาสตร และการพั ฒนา
ดานวิชาชีพ บทบาทพยาบาลสาธารณสุขโดยทั่วไป
ไดแก (ประภา ลิ้มประสูติ, 2544; Helvie, 1998
กลาวถึงใน จรรยา เสียงเสนาะ, 2544: Stanhope &
Lancaster, 2010)
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1. เปนผูใหบริการแกบุคคล ครอบครัว กลุม
บุคคลและชุมชน โดยเนนการบริการสงเสริม
สุขภาพและปองกันโรค
2. เป นผู สอนสุ ข ศึ กษา ทั้ งรายบุ คคลและ
รายกลุม
3. เปนผูพิทักษสิทธิ์ของผูรับบริการ โดยจัด
ใหประชาชนไดรับบริการดานสุขภาพอนามัยตาม
สิทธิ์ที่ควรจะไดรับ
4. เป น ผู ป ระสานงาน โดยทํ า หน า ที่ เ ป น
สื่ อกลางระหว างผู รั บบริ การ ครอบครั ว และที ม
สุขภาพ
5. เปนที่ปรึกษาของผูรับบริการ ทีมสุขภาพ
และประชาชนทั่ วไป โดยช ว ยรั บฟ งป ญหา และ
ชี้แนะหาแนวทางชวยเหลือแกไข
6. เป น ผู ร ว มงานและเป น สมาชิ ก ของที ม
สุขภาพ โดยปฏิบัติตนและตัดสินใจรวมกับคนอื่นๆ
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการทํางาน
7. เปนผูนําที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
พฤติกรรมสุขภาพและอนามัย
8. เปนนักวิจัยที่สามารถคนควาหาความรู
อยางเปนระบบ เพื่อนําผลมาใชในการแกปญหา
สาธารณสุข
ความสั ม พั น ธ ข องระดั บ การป อ งกั น ในงาน
สาธารณสุข กับการจัดการสาธารณภัย
ระดับการปองกันในงานสาธารณสุข แบง
ออกไดเปน 3 ระดับคือ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับการจัดการดานสาธารณภัย
สามารถอธิบายบทบาทของพยาบาลในการปองกัน
งานพิบัติภัยแตละขั้นไดดังนี้
1. การป องกั นระดั บปฐมภู มิ บทบาทของ
พยาบาลสาธารณสุขจะกระทําในเรื่องของ การมี
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สวนรวมในการวางแผนงานจัดการสาธารณภัยใน
ชุมชน
2. การปองกันระดับทุติยภูมิ จะเนนที่การ
จํ าแนกผู ป วยในระยะฉุ กเฉิ น และการช วยเหลื อ
ผูประสบภัย
3. การป อ งกั น ระดั บ ตติ ย ภู มิ พยาบาล
อนามั ยชุ มชนจั ด บริ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพที่ บ า นของ
ผูประสบเหตุ เพื่อประเมินสถานการณอันตรายที่
ยังคงเหลืออยูที่บาน ที่อาจสงผลตอภาวะสุขภาพ
หรื อ เกิ ด ป ญ หาอื่ น ๆ เช น อุ บั ติ เ หตุ ไ ฟไหม จ าก
สายไฟที่ชํารุด
บทบาทของพยาบาลสาธารณสุขตามระยะของ
การจัดการพิบัติภัย
ระยะที่ 1 การปองกันพิบัติภัย (Prevention/
Mitigation)
เป า หมายที่ สํ า คั ญ ของระยะนี้ คื อ การ
บริ ห ารจั ด การก อ นที่ จ ะมี เ หตุ ก ารณ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ
บรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากพิบัติภัย กิจกรรม
ในระยะนี้ประกอบดวย การฝาระวังอยางใกลชิด
การปรับปรุงระบบเฝาระวัง และระบบการรักษา
ความปลอดภัย (Stanhope & Lancaster, 2010)
พยาบาลสาธารณสุขสามารถมีสวนรวม
ในหลายบทบาทหน าที่ เพื่ อป องกั นพิ บั ติ ภั ยที่ จะ
เกิดขึ้นในชุมชน ไดแก การใหคําชี้แนะเกี่ยวกับการ
จัดความปลอดภัยดานสิ่งแวดลอม โดยชี้ใหเห็นถึง
ปจจัยเสี่ยง/สิ่งคุกคามที่ทําใหเกิดพิบัติภัยในชุมชน
การสํ า รวจหน ว ยบริ ก ารที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง เพื่ อ
ปรั บ ปรุ ง สภาพให ป ลอดภั ย และพร อ มใช ง าน
(Hassmiller & Stanley, 2012) และมีสวนรวมในการ
กําหนดแผนงานพิบั ติภัยของชุมชนและนโยบาย
สาธารณะเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอชีวิตและ
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ภาวะสุขภาพของประชาชน (Vogt & Kulbok, 2008)
นอกจากนี้ ยั ง รวมไปถึ ง การประเมิ น ถึ ง ความ
ตระหนักของชุมชนในการเตรียมพรอมรับสาธารณ
ภัยและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Qureshi
& Gebbie, 2007) และการใหขอมูลขาวสารแกชุมชน
(Veenema, 2007)
ระยะที่ 2 การเตรียมพรอมรับสาธารณภัย (Preparedness)
เป นการวางแผนเตรี ยมความพร อมรั บ
พิบัติภัย และยังรวมไปถึงเหตุการณฉุกเฉินตางๆ ที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต ในระยะการเตรียมพรอมรับ
พิบัติภัยของพยาบาลสาธารณสุขอาจแบงไดเปน 4
ขั้นตอน (อําไพรัตน อักษรพรหม และพรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์, 2553; Stanhope & Lancaster, 2010) ดังนี้
ขั้นที่ 1 ประเมินภาวะพิบัติภัยที่อาจจะ
เกิดขึ้น ในพื้น ที่ที่ รับ ผิด ชอบ โดยการประเมิน ถึ ง
ประเภท/ชนิดของพิบัติภัยที่จะเกิดขึ้น ศึกษาถึง
สันญาณเตือนการเกิดพิบัติภัยในชุมชน ทบทวน
แผนการจัดการพิบัติภัยในที่ทํางาน โรงเรียน และ
ชุมชน รวมไปถึงการชวยเหลือผูสูงอายุหรือผูพิการ
ที่อาจไดรับผลจากการเกิดพิบัติภัย
ขั้นที่ 2 จั ดทํ าแผนการจั ดการพิ บั ติ ภั ย
โดยคํานึงถึงประเภทของพิบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นใน
ชุ ม ชนและแนวทางการจั ด การพิ บั ติ ภั ย แต ล ะ
ประเภท การกําหนดจุดนัดพบและบุคคลนอกพื้นที่
ที่ จะให การช วยเหลื อภายหลั งเกิ ดพิ บั ติ ภั ย และ
ทบทวนแผนการอพยพ ทั้งคนและสัตวเลี้ยง
ขั้นที่ 3 จั ด ทํ า รายการสิ่ ง ของสํ า คั ญ ที่
ตองใชขณะเกิดพิบัติภัย ไดแก หมายเลขโทรศัพท
ฉุกเฉิน จุดที่ปลอดภัยที่สุดทั้งที่บานและที่ทํางาน
เมื่อเกิดสาธารณภัย เอกสารสําคัญตางๆ อุปกรณ
ต างๆ ที่ ต องใช ในการรั กษาพยาบาลโดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง อุ ป กรณ ใ นการปฐมพยาบาลเบื้ อ งต น
นอกจากนี้ยังตองเตรียมอาหารและน้ํา
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ขั้นที่ 4 ฝกซอมแผนการจัดการพิบัติภัย
โดยตองทบทวนแผนอยางนอยทุกๆ 6 เดือน รวมไป
ถึงการฝกทักษะของเจาหนาที่สาธารณสุขในการ
แยกประเภทผูปวยฉุกเฉิน และการพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่ดานวิชาการ /การปรึกษาดานสุขภาพจิต
ทั้งนี้นอกจากมีการเตรียมพรอมรับพิบัติภัย
ในดานสวนรวมแลว การปองกันดานสวนตัวของ
พยาบาลสาธารณสุขซึ่งหมายรวมถึงครอบครัวและ
สั ตว เลี้ ยงของตนเองก็ มี ความสํ า คั ญเช นกั น ถ า
พยาบาลเป น ผู ป ระสบพิ บั ติ แ ล ว การให ก าร
ช วยเหลื อผู อื่ นจะไม สามารถดํ าเนิ นต อไปได ดั ง
ตัวอยางจากการเกิดเฮอริเคนแคทรีนาที่พดั กระหน่ํา
มลรั ฐจอเจี ยร ประเทศสหรั ฐอเมริ กา ในป พ.ศ.
2548 มีบุคลากรดานสาธารณสุขตองออกจากการ
ปฏิบัติหนาที่ เพื่อกลับไปดูแลบานและครอบครัว
ของตนเอง ซึ่งบุคลากรที่ทํางานควรจะมีสุขภาพที่
สมบู รณ แ ข็ งแรงทั้ งด านร างกาย และด านจิ ตใจ
ดังนั้นการเตรียมตนเองและครอบครัวใหพรอมรับ
พิบัติภัยจึงมีความสําคัญเชนกัน (Hassmiller &
Stanley, 2012)
ระยะที่ 3 การตอบสนองเมื่อเกิด
สาธารณภัย (Response)
กิจกรรมจะเริ่มตั้งแตการชวยเหลือในที่
เกิดเหตุ มีการสงตอผูปวยมายังหนวยฉุกเฉิน และ
การทํ ารายงานสรุ ปผลการปฏิ บั ติ งาน พยาบาล
อนามัยชุมชนตองปฏิบัติตามแผนสาธารณภัยที่ได
วางไว สามารถสรุปบริการดานสุขภาพได ดังนี้
3.1 การคั ด แยกประเภทของผู ป ระสบ
พิบัติภัย (Triage) ซึ่งเปนบทบาทที่สําคัญที่สุดในการ
ช วยชี วิ ตผู ประสบภั ยขณะเกิ ดพิ บั ติ ภั ย (Davies,
2005) เพื่อใหไดรับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม
3.2 การให บริ การด านสุ ขภาพแก
ผูประสบภัย เปนกิจกรรมที่สําคัญรองลงมา คือการ
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ใหการปฐมพยาบาลเบื้องตนและการรักษาขั้นตน
ในภาวะฉุกเฉิน
3.3 การป องกั นและควบคุ มโรคติ ดต อ
โดยการจั ดการด า นสุ ข าภิ บาลสิ่ ง แวดล อ ม เช น
จัดหาน้ําสะอาด การกําจัดสิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย การ
ใชมาตรการทางการแพทย เชน การรักษาพยาบาล
การแยกกักโรค การทําลายเชื้อ นอกจากนี้การเฝา
ระวังโรค ดวยการรายงานโรค และคนหาผูปวย จะ
ชวยใหสามารถควบคุมการแพรระบาดของโรคได
อยางมีประสิทธิภาพ (อําไพรัตน อักษรพรหม และ
พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์, 2553)
3.4 การใหสุขศึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวของ
กับการดูแลสุขภาพและการปองกันโรค ไดแก การ
ใชน้ําอยางคุมคา การจัดเตรียมน้ําสะอาดและการ
กําจัดน้ําเสีย การใชสวมอยางถูกวิธี การกําจัดของ
เสียตางๆ การสุขาภิบาลที่อยูอาศัย การควบคุ ม
แมลงวันและสัตวนําโรค รวมไปถึงการปฐมพยาบาล
เบื้องตน
3.5 การให บริ การด านสุ ขภาพจิ ตแก ผู
ประสบพิบัติภัย พยาบาลสาธารณสุขสามารถใช
เทคนิคการชวยเหลือสภาพจิตใจของผูประสบสา
ธารณภัยในภาวะวิกฤติ ดังนี้ (อําไพรัตน อักษร
พรหม และ พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์, 2553)
(1) สนับสนุนใหกําลังใจทั้งทางวาจา
และทาทาง (Support) เปนการใหขอมูลเกี่ยวกับ
สวั สดิ การที่ หน วยงานของรั ฐที่ กํ าลั งดํ าเนิ นการ
จัดหาให รวมกับการแสดงออกดวยทาทางที่แสดง
ความสนใจและรับรูความรูสึกของผูประสบเหตุ เชน
การฟงอยางตั้งใจ การบีบมือเบาๆ เปนตน
(2) ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง ค ว า ม รู สึ ก
(Encouragement) ผูประสบเหตุมักจะมีสุขภาพจิต
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ที่หดหู ทอแท สิ้นหวัง ดังนั้นพยาบาลจะตองพูดให
ผูประสบเหตุเกิดแรงจูงใจที่จะตอสูกับปญหา และ
ใหแรงเสริมในทางบวก
(3) การให คํ าแนะ นํ า (Advice)
เกี่ยวกับการเขาถึงหนวยงานสวัสดิการ การเงิน การ
ติดตอกับเครือขายที่มีอยู พยาบาลผูใหขอมูลจึง
ตองมีความรูที่ถูกตองในเรื่องที่จะใหคําแนะนํา และ
มีขอมูลมากเพียงพอ
(4) การใหคําปรึกษา (Counseling)
โดยเริ่มตั้งแตขั้นตอนการสรางสัมพันธภาพ สํารวจ
ปญหาทําความเขาใจความตองการของผูรับบริการ
และการยุติบริการ โดยเมื่อสิ้นสุดการใหการปรึกษา
แล ว จะต องประเมิ นว าผู ประสบเหตุ ยั งต องการ
บริ ก ารด า นอื่ น หรื อ ไม เช น ด า นการเงิ น ด า น
สวัสดิการ แลวจึงดําเนินการสงตอไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของ
ระยะที่ 4 การฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย (Recovery)
วัตถุประสงคของการจัดการฟนฟูในระยะ
นี้ คื อ การทํ า ให ร ะบบบริ ก ารสุ ข ภาพและชุ ม ชน
กลับคืนสูสภาวะปกติ (Stanhope & Lancaster,
2010) บทบาทหนาที่ของพยาบาลสาธารณสุขจึงยัง
เปนการดูแลผูประสบพิบัติภัยตอเนื่องจากระยะการ
เกิดพิบัติ ซึ่งรวมไปถึงการประเมินสุขภาพจิต มีการ
ติดตาม และทํากลุมบําบัดอยางตอเนื่อง
นอกจากการใหความชวยเหลือและฟนฟู
สมรรถภาพของผูประสบภัย ทั้งทางรางกาย จิตใจ
หาสิ่งสนับสนุน และการแนะนําแหลงประโยชนที่จะ
ชวยใหการฟนฟูเปนไปอยางราบรื่นแลว การสํารวจ
ความเสี ย หายของโครงสร า งพื้ น ฐานของระบบ
สุขภาพ เชน สถานพยาบาล และสาธารณูปโภคที่
เกี่ ยวข องกั บสุ ขภาพของชุ มชน เชน ระบบไฟฟ า
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ประปา ยั ง ถื อ ว า เป น ส ว นสํ า คั ญ อย า งหนึ่ ง ที่
พยาบาลต อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง สภาพของสถานพยาบาลใหเขาสูภาวะปกติพรอมที่จะใหบริการแก
ชุมชนไดโดยเร็ว เนื่องจากการเขาถึงบริการสุขภาพ
ของประชาชน อาจสงผลกระทบตอภาวะสุขภาพ
ของประชาชนทั้งรางกายและจิตใจได
การควบคุ ม การแพร ก ระจายของโรค
ระบาดในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม เชน ขยะ น้ําดื่ม น้ําใช และอาหาร ถือ
วาเปนอีกบทบาทหนึ่งที่มีความสําคัญ ที่ชวยในการ
ควบคุมการแพรกระจายของเชื้อโรคตางๆ(Yamada,
et al., 2006) เนื่องจากในการเกิดพิบัติภัยแตละครั้ง
จะสงผลใหประชากรไรที่อยูอาศัย และการขาดขาด
แคลนปจจัย 4 ทําใหตองเขาพักอาศัยในศูนยพักพิง
การดู แ ลสุ ขาภิ บาลสิ่ งแวดล อมจึ ง ถื อ ว า มี ความ
สําคัญที่จะชวยในการปองกันโรคระบาดได ดังจะ
เห็นไดจากกิจกรรมทําความสะอาดใหญภายหลัง
การเกิดพิบัติภัยในชุมชน จะชวยเปนการตัดวงจร
การแพรกระจายเชื้อ นอกจากนี้ การใหสุขศึกษาแก
ประชาชนในเรื่องสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม การกําจัด
ขยะของเสี ยจากบ านเรื อน การล างมื อก อนการ
รับประทานอาหารก็มีความสําคัญเชนกัน
นอกจากป ญ หาทางด า นร า งกายแล ว
ปญหาดานจิตใจของผูประสบพิบัติภัยภัยถือวามี
ความสําคัญเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งภาวะเครียด
หลังเกิดพิบัติภัย (Post-traumatic stress disorder:
PTSD) จากการสูญเสียบุคคลในครอบครัว สูญเสีย
บาน และทรัพยสินจากพิบัติภัย (Veenema, 2007;
Yamada, et al., 2006) จะทําใหเกิดภาวะซึมเศราที่
อาจนํ า ไปสู ก ารคิ ด ฆ า ตั ว ตายได พยาบาล
สาธารณสุ ข จึ งจํ าเป นต องให การดู แลช วยเหลื อ
สภาพจิ ต ใจของผู ป ระสบพิ บั ติ ภั ย โดยยั ง คง
ใหบริการเชนเดียวกับระยะเกิดพิบัติภัยตอไป ซึ่ง
จะตองรวมไปถึงการใหบริการสุขภาพที่บานดวย
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กรณีตัวอยาง เหตุการณอุทกภัย อําเภอบางระกํา
จังหวัดพิษณุโลก ป พ.ศ. 2554
ในชวงเดือนสิงหาคม ป พ.ศ. 2554 จาก
อิทธิพลของพายุโซนรอนนกเตน ทําใหเกิดฝนตกชุก
และหนั ก มากในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนบนและ
ภาคเหนื อ ตอนล า ง ทํ า ให จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกเกิ ด
ภาวะอุ ท กภั ย มี ค วามเสี ย หายถึ ง 9 อํ า เภอ 80
ตําบล 652 หมูบาน โดยมีครัวเรือนไดรับผลกระทบ
จํานวน 33,722 ครัวเรื อน (โครงการชลประทาน
พิษณุโลก, 2544)
จากการถอดบทเรี ยนภายหลั งการเกิ ด
พิบัติภัยน้ําทวม ณ โรงพยาบาลบางระกํา อําเภอ
เมื อง จั งหวั ดพิ ษณุ โลก ในวั นที่ 11 พฤศจิ กายน
พ.ศ. 2554 พบวา ปญหาดานสุขภาพอนามัยที่
เกิดขึ้น ไดแก มีการระบาดของโรคตาแดง และโรคอุ
จาระรวงขณะที่เกิดภาวะอุทกภัย สวนโรคไมติดตอ
ที่ พบมากที่ สุ ด คื อ ภาวะเครี ยด น้ํ ากั ดเท า และ
ไข ห วั ด สํ า หรั บ ป ญ หาด า นสุ ข ภาพจิ ต นั้ น มี
ประชากร ร อยละ 31.6 ที่ ต องการการดู แลด า น
สุขภาพจิต โดยมีสาเหตุจาก ทรัพยสินเสียหาย (นา
ขาว บอปลา ไรออย) ขาดรายไดเนื่องจากไมสามารถ
ประกอบอาชีพ เปนโรคเรื้อรัง และภาวะหนี้สิน ใน
การนี้ ที ม พยาบาลและนั ก สุ ข ภาพจิ ต ได ใ ห ก าร
ชวยเหลือผูที่มีความเครียดระดับปานกลางขึ้นไป
และผูที่มีคะแนนซึมเศราตั้งแต 3 คะแนน โดยใช
วิธีการใหสุขภาพจิตศึกษา และการทํากลุมบําบัด
ซึ่ ง ได รั บ ความช ว ยเหลื อ จากที ม สุ ข ภาพหลาย
หนวยงานเขามามีสวนรวมในการดูแลผูที่มีภาวะ
เครี ยด ป ญ หาที่ พ บจากการออกให บ ริ ก ารด า น
สุขภาพแกผูประสบภัยที่บานและชุมชนนั้น พบวา
ผูปวยโรคเรื้อรังขาดยารับประทานอยางตอเนื่อง
เนื่องจากการคมนาคมถูกตัดขาดทําใหไมสามารถ
ออกมาพบแพทยตามที่กําหนดนัดได และปญหา

กันยายน – ธันวาคม 2555 ปีที่ 26 ฉบับที่ 3

การรับวัคซีนของเด็กตามกําหนดนัด นอกจากนี้ ยัง
มี ป ญ หาในเรื่ อ งของการขาดแคลนน้ํ า ดื่ ม ด ว ย
(โรงพยาบาลบางระกํา, 2554)
จากสถานการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง กล า ว
พยาบาลสาธารณสุข ไดมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่ง
ในการประสานงานขอความช ว ยเหลื อ ระหว า ง
ผูปวยที่บาน และโรงพยาบาลในการจัดบริการทาง
สุขภาพ ออกหนวยใหบริการสุขภาพในพื้นที่ที่เกิด
อุทกภัย การใหบริการผูปวยโรคเรื้อรังที่บาน และ

ระยะของพิบัติภยั
การปองกันพิบัติภัย
(Prevention/Mitiga
tion)

การเตรียมพรอมรับ
พิบัติภัย
(Preparedness)
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การรวมทํากลุมบําบัดผูที่ มีภาวะซึมเศรา เมื่อนํ า
กระบวนการพยาบาล ที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ
การประเมินสภาพ การวางแผนแกปญหา การลง
มื อ ปฏิ บั ติ และการประเมิ น ผล มาประยุ ก ต ใ ช
รวมกับระยะของการเกิดพิบัติภัย (Association of
State and Territorial Directors of Nursing:
ASTDN, 2007) สามารถสรุปบทบาทพยาบาลตาม
ระยะของการเกิดพิบัติภัยไดดังตารางที่ 1

การเชื่อมตอระยะของพิบัติภัยและกระบวนการพยาบาล
การประเมิน
การวางแผน
การปฏิบัตกิ าร
วางแผนการใหความรูเรื่อง ใหความรูแกชุมชน
ประเมินความ
พิบัติภัยน้ําทวมในชุมชน
ตระหนักของ
ตามแผนทีว่ างไว
ชุมชนตอการเกิด เพื่อเพิ่มความตระหนักใน
เพื่อสรางความ
น้ําทวม และการ การปองกันภาวะน้ําทวม
ตระหนักในการ
ปองกันน้ําทวมใน และมีสวนรวมกับหนวย งาน ปองกันภาวะน้ํา
พื้นที่เสีย่ งตอการ สุขภาพและองคการปกครอง ทวม รวมไปถึงรวม
สวนทองถิ่นในการทํา
ถูกน้ําทวมเปน
จัดทําแผนปองกัน
แผนงานปองกันน้ําทวม
ประจําทุกป
น้ําทวมในชุมชน
ประเมินความตอง การวางแผนการดูแลสําหรับ มีการฝกซอม
แผนปฏิบัติการใน
การดานสุขภาพ ประชากรกลุมเสี่ยงตางๆ
การดูแลประชากร
ของประชากรกลุม ในชวงที่เกิดภาวะน้ําทวม
เสีย่ งตางๆ เชน
รวมกับทีมสหวิชาชีพ การ กลุมเสีย่ งในชวงที่
กลุมเด็ก ผูป วย
ประสานงานกับผูน ําชุมชน เกิดภาวะน้ําทวม
เรื้อรัง หญิงตั้งครรภ ในการลําเลียงคนไปยังจุด รวมกับการทบทวน
เพื่อจัดเตรียม
นัดพบการประสาน งานกับ แผนปฏิบัตกิ าร
อุปกรณทางการ หนวยงานราชการ เชน กรม ทุกๆ 6 เดือน
แพทย เชน ยา
ชลประทาน กองทัพ อพปร. และการฝกทักษะ
วัคซีน และวัสดุ
ในการจัดหาเรือ จะทําให
เจาหนาที่
ตางๆ ใหพอเพียง สามารถเขาถึงผูรบั บริการใน สาธารณสุขในการ
และพรอมใชงาน หมูบานที่ถูกตัดขาด การ
ใหความรู เพือ่
และยังรวมไปถึง พัฒนาศักยภาพของ
ปองกันโรคระบาด

การประเมินผล
ประเมินผลการให
ความรูเรือ่ งการ
ปองกันภาวะน้ํา
ทวมในชุมชน และ
ความสําเร็จของ
การจัดทําแผนงาน
ปองกันน้ําทวม
ประเมินผลการ
ฝกซอมแผนปฏิบตั ิ
การ และประเมิน
ความพรอมของ
เจาหนาที่
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การเชื่อมตอระยะของพิบัติภัยและกระบวนการพยาบาล
ระยะของพิบัติภยั
การประเมิน
การวางแผน
การปฏิบัตกิ าร
การเตรียมพรอม เจาหนาที่เพื่อใหความรูใน และการดูแลผูที่มี
ดานกําลังคนของ การปองกันโรคระบาด และ ปญหาสุขภาพจิต
เจาหนาที่ดาน
การดูแลผูที่มีปญหา
สุขภาพ
สุขภาพจิต
วางแผนใหบริการตาม
การสงกําลัง
การตอบสนองเมือ่
ประเมินผล
เกิดพิบัติภัย
กระทบที่เกิดขึ้น ความตองการของผูประสบ- เจาหนาที่เขาปฏิบัติงานรวมกับทีมชวย
(Response)
จากภาวะน้าํ ทวม ภัย ทัง้ ดาน วัสดุอปุ กรณ
เวชภัณฑ รวมไปถึงเครือ่ ง เหลืออื่นๆ ตามการ
รวมกับทีมอืน่ ๆ
และประเมินความ อุปโภคบริโภคที่จาํ เปน และ รองขอของพืน้ ที่
ทีมสุขภาพอืน่ ๆ เชน นัก โดยใชทักษะการ
ตองการดาน
สุขภาพของ
กายภาพบําบัด การปองกัน พยาบาลในดาน
ผูรับบริการกอน และควบคุมโรคติดตอ การ ตางๆ เชน การให
ออกใหบริการ
บริการสุขภาพที่
ดูแลสุขภาพจิตของ
ดูแลผูป ระสบภัย ผูประสบภัยนอกจากนี้ยงั
บาน การทําแผล
รวมไปถึง แผนการจัดกําลัง การใหสขุ ศึกษา
รวมไปถึงการดูแล
หมุนเวียนเจาหนาที่ดาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดสุขภาพในการปฏิบัติงาน
ลอมเพือ่ ปองกัน
เพื่อปองกันภาวะเครียด
การระบาดของโรค
และความเหนือ่ ยลาจาก
ตาแดง โรค
การทํางานดวย
อุจจาระรวง ฯลฯ
ฟนฟูชุมชน
การฟนฟูหลังเกิด รวมกับหนวยงาน มีการวางแผนระยะยาว
พิบัติภัย
อื่นๆ เพือ่ ประเมิน รวมกับทีมอืน่ ๆ และผูนาํ
ภายหลังน้ําทวม
(Recovery)
โครงสรางพื้นฐาน ชุมชน เพือ่ จัดลําดับการ
รวมกับหนวยงาน
และศักยภาพของ ฟนฟูชุมชนหลังภาวะน้ํา
อื่นๆ
ทวม
ชุมชน ในการ
ฟนฟูหลังภาวะน้ํา
ทวม

การประเมินผล

มีสวนรวมในการ
ประเมินผล
คุณภาพของการ
ปฏิบัติงานหลังการ
เกิดพิบัติภัยน้ํา
ทวมกับหนวยอื่นๆ
และมีการสรุป
บทเรียนเพือ่ ใชเปน
แนวทางรับการเกิด
พิบัติภัยน้ําทวม
ครั้งตอไป

รวมในการ
ประเมินผลกระทบ
ระยะยาวทีเ่ กิด
ขึ้นกับประชาชน
กับหนวยงานอื่นๆ
หลังภาวะน้ําทวม
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ขอเสนอแนะ
จากสถานการณพิบัติภัยที่มีความถี่ของ
การเกิ ดเหตุ การณ ที่ เพิ่ มขึ้ นในแต ละป พยาบาล
สาธารณสุขจึงควรพิจารณาถึงการจัดการพิบัติภัย
ดังนี้
1. ดานการบริหาร มีการสรางความ
เขมแข็งภาคีเครือขายดานพิบัติภัยทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ (อรพรรณ โตสิงห, 2555)
2. ดานบริการ มีการกําหนดบทบาท
หน าที่ และสมรรถนะการพยาบาลพิ บั ติ ภั ยของ
พยาบาลระดับตางๆอยางชัดเจน รวมไปถึงกําหนด
กลวิธีสรางภาพลักษณวิชาชีพพยาบาลในงานดาน
พิบัติภัย (วรรณภา ศรีธัญรัตน และ วิลาวัณย
พิเชียรเสถียร, 2555)
3. ดานการศึกษา ใหมีการกําหนดมาตรฐานหลักสูตรการพยาบาลพิบัติภัย กําหนดขอบเขต
การสอนเนื้ อหา/รายวิ ชาการพยาบาลพิ บั ติ ภั ยใน
หลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบัณฑิต
ศึกษา และหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น รวมไปถึงมี
การจัดประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะ
ดานการพยาบาลพิบัติภัย (วรรณภา ศรีธัญรัตน
และ วิลาวัณย พิเชียรเสถียร, 2555)
4. ดานวิจัย มีการสงเสริมการทําวิจัยใน
เรื่ องบทบาทพยาบาลสาธารณสุ ขในการจั ดการ
พิบัติภัยในระยะตางๆ
บทสรุป
พิบัติภัยถือวาเปนเหตุการณที่ทําใหเกิด
ความเสียหายทั้งชีวิตและสิ่งแวดลอมเปนวงกวาง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะทําใหเกิดการเสียชีวิต การ
บาดเจ็ บ ความเจ็ บ ป ว ย และความเสี ย หายต อ
โครงสร างระบบสุ ขภาพ พยาบาลจึงควรมี ความ
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ตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทหนาที่ตนเอง
ในการจัดการพิบัติภัยทั้ง 4 ระยะ การวางแผน
ปองกันและพรอมรับพิบัติภัยที่ดี จะทําใหสามารถ
บริ ห ารจั ด การงานขณะเกิ ด พิ บั ติ ภั ย ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
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