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บทคัดย่อ

ปัจจุบนั ปัญหาภัยพิบตั มิ แี นวโน้มเพิม่ สูงขึน้
และทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ น�ำมาซึ่งความ
สูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล
ปัญหาภัยพิบัตินับเป็นปัญหาสากลที่ทุกประเทศ
ต้องเตรียมความพร้อมรับกับความเสีย่ ง พยาบาล
เป็นหนึ่งในบุคลากรทีมสุขภาพที่มีบทบาทส�ำคัญ
ในการช่วยเหลือในสถานการณ์ภัยพิบัติในระยะ
ต่างๆ ของการเกิดภาวะภัยพิบตั ิ การเตรียมความ
พร้อมให้พยาบาลมีสมรรถนะทีเ่ หมาะสมจึงมีความ
ส�ำคัญยิ่ง สภาการพยาบาลสากล (international
council of nurses: ICN) ได้พฒ
ั นากรอบสมรรถนะ
ด้านการพยาบาลภัยพิบัติ 4 ด้าน ได้แก่ ระยะ
ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ ระยะ
การเตรี ย มพร้ อ มรั บ ภั ย พิ บั ติ ระยะการรั บ มื อ      
ภัยพิบัติ และระยะการพักฟื้น/ฟื้นฟูสภาพของ

บุคคล ครอบครัวและชุมชน ดังนัน้ พยาบาลจึงควร
ได้รบั การส่งเสริมเตรียมความพร้อมให้มสี มรรถนะ
ด้านการพยาบาลในภาวะภัยพิบตั ิ เพือ่ ให้สามารถ
ปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นมาตรฐานทั้งในระดับ
ชาติและนานาชาติ
บทความวิ ช าการนี้ น�ำเสนอแนวคิ ด และ
สมรรถนะที่ จ�ำเป็ น ส�ำหรั บ พยาบาลในภาวะ        
ภัยพิบัติ เพื่อที่จะสามารถใช้เป็นแนวทางการ
จัดการภาวะภัยพิบัติ และสามารถน�ำไปพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรทางการพยาบาลให้มีทักษะใน
การจั ด การภาวะภั ย พิ บั ติ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ     
ต่อไป
ค� ำ ส� ำ คั ญ : สมรรถนะพยาบาลด้ า นภั ย พิ บั ติ ;
พยาบาล; การเตรียมรับภัยพิบัติ
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Abstract

At present, disaster is still increasing with
dramatic impact. The impact of disaster can
cause detrimentally side effect such as         
mortality and huge destruction. Therefore, the
disaster preparedness and response are the
major top concerned that have been discussed
in many countries and also becoming more
important issue on the international agenda.
Nurse is the largest group of healthcare providers in Thai’s health system who play the crucial
role in each stage when the disaster strikes.
Therefore, the fundamental disaster competencies are important for nursing effective care
delivery during the disaster situations. The
International Council of Nurses (ICN)                  
developed the ICN framework of Disaster
Nursing Competencies in which consist of four
main aspects; mitigation/prevention competencies, preparedness competencies, response

competencies, and recovery/rehabilitation
competencies. Nurses are the one that            
respond the importance role when the disaster
beat. As the consequence, nurses should be
promoted and prepared to obtain the qualification and ready for preparedness and response
of the disaster which is achievement of the
standard in both of nation and international
level.
This literature interview exhaustively
present the key concepts and the core         
competencies needed of disaster nursing.    
Additionally, it can be used as a guideline for
initiating effective and systematic disaster
nursing management, competency development and disaster nursing management skills.
Keywords: disaster nursing competency;
nurses; disaster preparedness
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บทน�ำ

ภัยพิบัติเป็นเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้น
ทุกหนทุกแห่งในโลกซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
นับเป็นภัยคุกคามต่อการสาธารณสุขอย่างรุนแรง
และส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง เป็นเหตุให้เกิดการ
เสียชีวิต การบาดเจ็บ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ได้รบั ความเสียหายและ
ถูกท�ำลาย ส�ำหรับประเทศไทยปัญหาภัยพิบตั เิ กิด
ขึ้นบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ หรือภัยที่
เกิดจากการกระท�ำของมนุษย์ ซึ่งจ�ำเป็นจะต้อง
ด�ำเนินการหาแนวทางในการป้องกัน ระงับเหตุ
เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดทั้งการให้ความ
ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพือ่ ให้สถานการณ์กลับเข้า
สูภ่ าวะปกติ นอกจากนีก้ ารฟืน้ ฟูชวี ติ ความเป็นอยู่
ทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ สั ง คม และสภาพ
แวดล้ อ มนั บ ว่ า เป็ น สิ่ ง ส�ำคั ญ ที่ ต ้ อ งด�ำเนิ น การ
ควบคู่กันไป ปัญหาภัยพิบัติมิได้สร้างความเสีย
หายต่อชีวิตและทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังมีผลกระ
ทบต่อเนื่องทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจ ดังจะเห็น
ได้จากรายงานของส�ำนักงานเพื่อการลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (UNISDR)
ได้ มี ก ารรวบรวมสถิ ติ เ กี่ ย วกั บ ผลกระทบจาก
ปัญหาภัยพิบัติทั่วโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535-2555
พบว่า มีประชากรทั่วโลกได้รับผลกระทบจากภัย
พิบัติจ�ำนวน 4.4 พันล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ
64 ของประชากรทั้งหมด โดยประเทศไทยจัดอยู่
ในประเทศที่มีประชากรได้รับผลกระทบจากภัย
พิบัติ อยู่ในอันดับที่ 5 นอกจากนี้ยังได้มีการจัด
อันดับประเทศทีไ่ ด้รบั ความเสียหายทางเศรษฐกิจ
อันเนื่องมาจากภัยพิบัติ 10 อันดับทั่วโลก พบว่า
ประเทศไทยได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจอยู่
ในอันดับที่ 41 จากสถานการณ์ภัยพิบัติที่กล่าวมา
ข้างต้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยได้รับผลกระทบ
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จากภัยพิบัติต่าง ๆ มากมาย และภัยพิบัติที่เกิด
ขึ้นยังส่งผลกระทบทั้งในด้านชีวิต ทรัพย์สิน และ
เศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นการจัดการกับภัย
พิบัติจึงเป็นบทเรียนที่ควรแก่การจัดการศึกษา
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มทั้ ง ในด้ า นความรู ้ และ
ทักษะในการเผชิญกับปัญหาและแก้ไขปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ความส�ำคัญของพยาบาลในการจัดการภัย
พิบัติ
ประเทศไทยประสบกับปัญหาภัยพิบัติ ทั้ง
จากภัยธรรมชาติและภัยทีม่ นุษย์สร้างขึน้ อาทิเช่น
การเกิดมหาอุทกภัยทั่วทุกภาคของประเทศช่วง
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.
2555 มีประชากรได้รับผลกระทบมากกว่า 12.8
ล้านคน มูลค่าความเสียหาย 1.44 ล้านบาท หรือ
เหตุการณ์ภัยพิบัติเมื่อ พ.ศ. 2547 เกิดคลื่นยักษ์
สึ น ามิ ท�ำให้ ห ลายจั ง หวั ด ทางภาคใต้ ข อง
ประเทศไทยได้รับความเสียหาย ได้แก่ พังงา
ภูเก็ต กระบี่ ระนอง สตูล และตรัง ท�ำให้มผี คู้ นบาด
เจ็บสูญหายและเสียชีวิต โดยมีจ�ำนวนผู้เสียชีวิต
5,395 ราย บาดเจ็บ 8,457 ราย สูญหาย 2,393
ราย นอกจากนีค้ ลืน่ ยักษ์สนึ ามิ ยังได้ท�ำความเสีย
หายแก่อาคารบ้านเรือน และ สภาพภูมิประเทศ2
จะเห็นได้วา่ ปัญหาภัยพิบตั มิ ไิ ด้สง่ ผลกระทบเพียง
แค่ชีวิตด้านร่างกายและจิตใจ แต่ยังส่งผลกระทบ
ต่ อ ทรั พ ย์ สิ น และสิ่ ง แวดล้ อ มอี ก ด้ ว ย ความ
พยายามในระดั บ นานาชาติ ภ ายใต้ ก ารน�ำของ
องค์การสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลก ได้
ให้ความส�ำคัญกับการลดผลกระทบของภัยพิบัติ
และการเตรียมพร้อมรับภัย ทัง้ นีม้ เี ป้าหมายคือลด
การสูญเสียชีวิตของประชาชน ความเสียหายทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เป็นทรัพยากร
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ของชุมชน การสร้างความเข้มแข็งในการเตรียม
ความพร้ อ มรั บ มื อ กั บ ภั ย พิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ3 และการทีแ่ ต่ละประเทศจะสามารถ
รับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติได้ส�ำเร็จหรือไม่นั้น
ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคลากรใน
วิชาชีพด้านสุขภาพในการที่จะด�ำเนินงานอย่าง
เป็นขั้นตอนและมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน มีการ
ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมไปถึงการ
ด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการ
เฉพาะเพื่อควบคุม ลด และถ่ายโอนความเสี่ยงใน
ทุกระยะของการเกิดภัยพิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ4
ดังนัน้ จึงต้องให้ความส�ำคัญในการเตรียมพยาบาล
และบุคลากรสหสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพ ทั้งนี้
เนื่องจากพยาบาลต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดการภัยพิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีข่ องวิชาชีพ
จึงจ�ำเป็นที่จะต้องมีองค์ความรู้และสมรรถนะที่
จ�ำเป็น ซึง่ ได้แก่ ความรูเ้ ฉพาะสาขา ทักษะการคิด
รู้ ทักษะการปฏิบัติ ทักษะระหว่างบุคคล และ
เจตคติทผี่ ลักดันให้บคุ คลนัน้ ปฏิบตั งิ านได้ดเี ป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งได้มาจากการพัฒนาให้
เกิดขึน้ ในตัวของพยาบาลวิชาชีพ5 ซึง่ จะท�ำให้การ
ด�ำเนินงานตามกระบวนการจัดการภัยพิบัติเกิด
ประสิทธิภาพและสามารถบรรเทาความรุนแรงที่
อาจเกิดขึ้นได้จริง
พยาบาลนับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญใน
การเข้าไปให้การช่วยเหลือบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชน เนื่องจากพยาบาลเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่
ทีส่ ดุ ของผูใ้ ห้บริการด้านสุขภาพและปฏิบตั หิ น้าที่
กระจายอยู่ทุกพื้นที่ทั้งในระดับชุมชนถึงระดับโรง
พยาบาลศูนย์ 6 ดังค�ำกล่าวที่ว่า องค์การอนามัย
โลก 2007 (WHO) พยาบาลเป็นบุคลากรทางการ
แพทย์กลุ่มแรกที่เข้าไปในพื้นที่หลังเกิดภัยพิบัติ
ในสถานการณ์ที่ยากล�ำบากและทรัพยากรต่างๆ
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มีจ�ำกัดหรือขาดแคลน7 เมื่อเกิดภัยพิบัติพยาบาล
มีบทบาทส�ำคัญในฐานะเป็นผู้ให้การช่วยเหลือ
ด่านหน้า คัดกรองผู้ป่วยและให้การดูแล ให้ข้อมูล
ความรู้ รวมไปถึงการให้ค�ำปรึกษาด้านสุขภาพ  จะ
เห็นได้ว่าพยาบาลมีบทบาทในการป้องกันและ
บรรเทาผลกระทบจากภัยพิบตั ใิ นทุกระยะของการ
เกิดภัยพิบัติ จากบทบาทที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจึง
จ�ำเป็นทีพ่ ยาบาลควรมีสมรรถนะด้านภัยพิบตั พิ นื้
ฐาน หรือความสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยบทความ
วิ ช าการนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ส�ำคั ญ เพื่ อ วิ เ คราะห์
สมรรถนะที่จ�ำเป็นส�ำหรับพยาบาลในการเตรียม
พร้อมรับภัยพิบตั ิ เพือ่ เป็นแนวทางในการก�ำหนด
นโยบายสร้างเสริมสมรรถนะพยาบาลภาวะภัย
พิบัติในระดับประเทศต่อไป
แนวทางปฏิบัติในการจัดการภัยพิบัติ
สถานการณ์ภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงขึ้น
หลายประเทศทั่วโลกต่างให้ความส�ำคัญและเกิด
เป็นความร่วมมือจัดท�ำมาตรการในการลดภัย
พิบัติ ตามแนวทางของสหพันธ์สภากาชาดและ
เสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (international
federation of red cross and red: IFRC) โดยมี
องค์ประกอบ 9 ด้าน ดังนี้ 8
1. การประเมินภัย ความเสี่ยงในการเกิด
และความล่อแหลมต่อภัยพิบัติ (hazard, risk and
vulnerability assessment) พยาบาลควรมีส่วน
ร่วมกับชุมชนในการระบุความเสี่ยงต่างๆ ทั้งใน
ระดั บ บุ ค คลและชุ ม ชน จากการทบทวน
ประวัติศาสตร์และประสบการณ์ภัยพิบัติชุมชน
การทบทวนทุนทางสังคม ศักยภาพและภูมปิ ญ
ั ญา
ต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน การประเมินความต้องการ
หรือปัญหาของชุมชนเพื่อค้นหาความชุกของโรค
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ที่มีอยู่ในชุมชน และกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยง
เช่น กลุ่มที่มีโรคเรื้อรัง ปัญหาสุขภาพจิต หรือมี
ความพิการ เป็นต้น
2. กลยุทธ์และกลไกในการตอบสนองภัย
พิบัติ (response mechanisms and strategies)
โดยมี เ ป้ า หมายให้ บ รรลุ ถึ ง ความพร้ อ มในการ
รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ประกอบด้วย
การหาอาสาสมัคร การวางแผน การฝึกอบรม การ
จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นในสถานการณ์ฉุกเฉิน
การให้ความรู้แก่ประชาชน การฝึกซ้อมรับมือกับ
ภัยพิบัติ การประเมินผล และการเตรียมความ
พร้อมของพยาบาลผู้ปฏิบัติงานเป็นองค์ประกอบ
จ�ำเป็ น ของการเตรี ย มพร้ อ มรั บ ภั ย พิ บั ติ การ  
เตรียมฐานข้อมูลพยาบาลเพือ่ ไว้รบั มือกับภัยพิบตั ิ
การวางแผนหาอาสาสมัคร การฝึกอบรม และการ
ฝึกซ้อม เป็นต้น
3. แผนการเตรียมความพร้อม (preparedness plans) เป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า
เพือ่ การตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อผลกระ
ทบของภัยพิบัติ พยาบาลมีบทบาทส�ำคัญในการ
ประเมินความต้องการของชุมชน ทรัพยากรที่
สัมพันธ์กับสุขภาพและการดูแลทางการแพทย์
อุปกรณ์ที่จ�ำเป็น การฝึกอบรม การซ้อมแผนภัย
พิบัติและการประเมินผล การปฐมพยาบาลและ
การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ เป็นต้น
4. ความร่วมมือ (coordination) การเตรียม
แผนภัยพิบัติควรมีการประสานงานกับแผนงาน
ของหน่วยงานและองค์กรหลักอื่นๆ ในพื้นที่และ
นอกพื้ น ที่ พยาบาลมี บ ทบาทในการค้ น หา
ศักยภาพภายในของชุมชน หรือ ทุนชุมชนตาม
บริบทหรือนิเวศวัฒนธรรมของพืน้ ที่ เพือ่ ให้ชมุ ชน
มีขีดความสามารถจัดการกับปัญหาด้วยตนเอง
การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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ทั้งภาครัฐและเอกชนจะท�ำให้การด�ำเนินการใน
สถานการณ์ภัยพิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. การจัดการข้อมูล (information management) พยาบาลมีบทบาทร่วมกับผูน้ �ำชุมชนในการ
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงและการเตือน
ภัยล่วงหน้า ในระยะก่อนเกิดภัย การประเมิน
ความจ�ำเป็นของภัยพิบัติในระยะเกิดภัย และการ
ช่วยเหลือชุมชนและประชาชนที่ประสบภัยให้ฟื้น
คืนสภาพจากผลกระทบของภัยพิบัติ การดูแลที่
เฉพาะ รวมไปถึงการฟื้นฟูระบบโครงสร้างด้าน
การดูแลสุขภาพ การค้นหาและสนับสนุนความ
ต้องการของผู้ป่วยในระยะหลังเกิดภัย เพื่อให้
ความต้องการทั้งหมดของผู้ประสบภัยได้รับการ
ตอบสนอง
6. ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning
systems) เป็นการคาดการณ์และการแจ้งเตือน
เหตุ ก ารณ์ อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จริ ง และยั ง
เป็นการประเมินว่าคนในชุมชนมีการเตรียมพร้อม
รับผลกระทบได้หรือไม่
7. การระดมทรัพยากร (resource mobilization) เป็นวิธกี ารในการระดมเงินทุนฉุกเฉิน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในสถานการณ์ภัยพิบัติ พยาบาลมี
บทบาทในการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา
และเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการค้นหา
ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนและน�ำเอาภูมิปัญญา
ทางนิ เ วศวั ฒ นธรรมของท้ อ งถิ่ น มาใช้ ใ น
กระบวนการเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อรับมือภัย
พิบัติ
8. การศึ ก ษา อบรม และการซ้ อ มแผน
(public education, training & rehearsals) การ
เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติจ�ำเป็นต้องมีการจัดฝึก
อบรม และการซ้ อ มแผนในการตอบสนองต่ อ
สถานการณ์ฉุกเฉินของชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
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วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ความตระหนักของชุมชนและส่งเสริมให้ชมุ ชนเกิด
ความมั่นใจในการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ โดย
พยาบาลมีบทบาทสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้เกิด
ความพร้อมนั้น โดยการมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อม
และประเมินการซ้อมแผนภัยพิบัติ การสนับสนุน
ในการพัฒนาแผนภัยพิบตั ใิ นชุมชนหรือหน่วยงาน
ที่ยังขาดความพร้อมหรือมีแผนภัยพิบัติที่ยังไม่
สมบูรณ์
9. การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติโดยชุมชน
เป็นฐาน (community-based disaster preparedness) เป็นการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติและลด
ความเสี่ยง โดยประชาชนในพื้นที่เป็นกลุ่มแรกที่
ต้องตอบสนองต่อภัยพิบัติ การเตรียมพร้อมดัง
กล่าวเป็นหน้าทีข่ องคนในชุมชน อาสาสมัคร แกน
น�ำชุ ม ชน มี ส ่ ว นส�ำคั ญ ที่ จ ะด�ำเนิ น การใน
สถานการณ์ภยั พิบตั ิ โดยพยาบาลมีบทบาทในการ
พัฒนาทักษะความรู้ให้กับคนในชุมชน การจัด
อบรมขั้ น ตอนการช่ ว ยเหลื อ ขั้ น พื้ น ฐาน การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลในภาวะฉุกเฉิน
การมีส่วนร่วมในการกู้ภัยค้นหา เป็นต้น
กรอบสมรรถนะพยาบาลภาวะภัยพิบัติ
(disaster nursing competencies framework)
สภาการพยาบาลสากล (international
council of nurses: ICN) ได้ประกาศถึงความ
ส�ำคัญในการเตรียมความพร้อมของพยาบาลก่อน
การเกิ ด ภาวะภั ย พิ บั ติ และก�ำหนดสมรรถนะ
พยาบาลในภาวะภัยพิบัติ องค์ความรู้ด้านการ
พยาบาลในภาวะภัยพิบัติ การส่งเสริมมาตรฐาน
การศึกษาทางการพยาบาลและการเตรียมความ
พร้อมในการรับสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ เพื่อ
เป็นแนวทางในการด�ำเนินการของประเทศสมาชิก
ดั ง นั้ น การพยาบาลภาวะภั ย พิ บั ติ จึ ง เป็ น การ
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พยาบาลทีไ่ ร้พรมแดน ผูป้ ฏิบตั งิ านจะต้องสามารถ
ท�ำงานร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งเป็ น ระบบและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้พยาบาลมีแนวทางในการ
ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลในภาวะภั ย พิ บั ติ ภ ายใต้
มาตรฐานสากล โดย ICN ได้พฒ
ั นากรอบสมรรถนะ
ด้ า นการพยาบาลภาวะภั ย พิ บั ติ ขึ้ น จากการ
รวบรวมความคิดเห็นของผู้เ ชี่ยวชาญทางการ
พยาบาลทีเ่ ป็นตัวแทนองค์กรวิชาชีพทัว่ โลก9 เพือ่
เป็นกรอบสมรรถนะส�ำหรับพยาบาลทั่วไป (ICN
framework of competencies of generalist
nurse) โดย ICN ได้ก�ำหนดสมรรถนะของพยาบาล
ด้านการพยาบาลภาวะภัยพิบัติ ครอบคลุมระยะ
เวลาในการเกิดภาวะภัยพิบัติทั้ง 4 ระยะ หรือ 4
หมวด มีสาระส�ำคัญด้านต่างๆ 10 องค์ประกอบ
ดังนี้ 1
1. ระยะก่อนเกิดภัยพิบัติ
หมวดที่ 1 ระยะป้องกันและบรรเทาผลกระ
ทบจากภัยพิบัติ (prevention/ mitigation phase)
ได้แก่
สมรรถนะด้านที่ 1 การลดความเสี่ยง การ
ป้ อ งกั น โรค และการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ และ
สมรรถนะด้านที่ 2 การพัฒนานโยบายและการ
วางแผน
พยาบาลมีบทบาทในการระบุความเสี่ยง
ต่างๆ ทั้งในระดับบุคคลและชุมชน โดยการให้
ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ ภั ย พิ บั ติ แ ก่ ชุ ม ชน การสร้ า ง
วัฒนธรรมความตื่นตัวให้กับคนในชุมชนโดยการ
ร่วมมือกับคนในชุมชน เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ จัดท�ำแผน และการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ
และการอพยพประชาชน นอกจากนี้พยาบาลยัง
สามารถปฏิบตั งิ านร่วมกับบุคลากรทีมสุขภาพเพือ่
ค้นหาความเสี่ยงที่ส�ำคัญของการเกิดโรค และ
วางแผนเพื่อลดความเสี่ยงนั้น รวมไปถึงการเฝ้า
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ระวังที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรค
หมวดที่ 2 ระยะเตรียมความพร้อมรับภัย
พิบัติ (preparedness phase) ได้แก่ สมรรถนะ
ด้านที่ 3 การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม กฎหมาย
และความรับผิดชอบ สมรรถนะด้านที่ 4 การ
สือ่ สารและการแบ่งปันข้อมูล และสมรรถนะด้านที่
5 การให้ความรู้และการเตรียมความพร้อม
พยาบาลมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมแผนใน
ชุมชน การประเมินความพร้อมและด�ำเนินการเพือ่
เพิม่ ความพร้อมให้แก่ชมุ ชน การสร้างทีมกูช้ พี ทีม่ ี
ขี ด ความสามารถในการปฏิ บั ติ ก ารกู ้ ชี พ โดย
พยาบาลท�ำหน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ ถ ่ า ยทอดความรู ้
ประสบการณ์ เพือ่ ให้คนในชุมชนเกิดความเชือ่ มัน่
ว่ า มี ที ม งานที่ พ ร้ อ มเข้ า ช่ ว ยชุ ม ชนได้ ทั น ที
นอกจากนีย้ งั ต้องมีการให้ความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งแก่
ชุมชนเกี่ยวกับการค้นหาและการจัดการความ
เสีย่ งด้านสุขภาพและความปลอดภัยภายในชุมชน
2. ระยะเกิดภัยพิบัติ
หมวดที่ 3 ระยะรับมือ/ตอบสนองภาวะภัย
พิบัติ (response phase) ได้แก่ สมรรถนะด้านที่
6 การดูแลชุมชน สมรรถนะด้านที่ 7 การดูแล
บุคคลและครอบครัว สมรรถนะด้านที่ 8 การดูแล
ด้ า นจิ ต ใจ และสมรรถนะด้ า นที่ 9 การดู แ ล
ประชาชนกลุ่มเปราะบาง
พยาบาลมีบทบาทส�ำคัญในการดูแลสุขภาพ
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ประสบภัย การคัด
กรองผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้บาดเจ็บ
การประเมินการหายใจและทางเดินหายใจ การ
ประเมินระบบหัวใจและหลอดเลือด การบรรเทา
ความเจ็บปวด การให้สารน�้ำทดแทนในรายที่มี
ความจ�ำเป็น การประเมินแผลไหม้ การจัดการกับ
การเสียเลือด การจัดการบาดแผลชนิดต่างๆ และ
กระดูกหัก การล้างตา รวมไปถึงการประเมินสภาพ
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จิตใจของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ิ การฟืน้ ฟู
สภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน เป็นต้น
3. ระยะหลังเกิดภัยพิบัติ
หมวดที่ 4 ระยะพักฟื้น/ฟื้นฟูสภาพของ
บุคคล ครอบครัวและชุมชน (recovery/rehabilitation phase) ประกอบด้วย 1 สมรรถนะ ได้แก่
สมรรถนะด้านที่ 10 การดูแลในระยะยาวเพื่อส่ง
เสริมการฟื้นคืนสภาพของบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน
พยาบาลมีบทบาทส�ำคัญในการดูแลและ
ช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้านร่างกายและจิตใจ กลุ่ม
ผู้บาดเจ็บ โรคเรื้อรัง มีการเจ็บป่วยทางจิต หรือมี
ความพิการต้องได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อ
เนื่อง เช่นในรายที่มีความพิการหลงเหลืออยู่ภาย
หลังการประสบภัยพิบัติพยาบาลจ�ำเป็นจะต้อง
ประสานกับแหล่งประโยชน์ดา้ นสังคมเพือ่ ทีจ่ ะเริม่
กลั บ ไปด�ำเนิ น วิ ถี ชี วิ ต ตามปกติ จะเห็ น ได้ ว ่ า
พยาบาลที่เข้าร่วมทีมสุขภาพในการจัดการภาวะ
ภัยพิบัติต้องมีขีดความสามารถอย่างเหมาะสม
ตามขอบเขตสาระส�ำคัญในการจัดการภัยพิบตั ทิ งั้
10 สมรรถนะ10,11 นอกจากนี้ ICN ยังมีแนวคิดว่า
สมรรถนะของพยาบาลในภาวะภั ย พิ บั ติ เ ป็ น
สมรรถนะส�ำหรับพยาบาลวิชาชีพโดยทัว่ ไป ไม่ได้
ต้องการสมรรถนะของผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง
หรือความช�ำนาญการหรือเชี่ยวชาญเฉพาะเพิ่ม
เติม อย่างไรก็ตามสมรรถนะการพยาบาลภาวะภัย
พิบัติที่ ICN ก�ำหนดขึ้นนี้เป็นพื้นฐานส�ำหรับการ
พัฒนาไปสู่สมรรถนะการพยาบาลขั้นสูงเพิ่มเติม
ต่อไป
สมรรถนะพยาบาลไทยกับการจัดการภัยพิบตั ิ
ในสถานการณ์ภัยพิบัติพยาบาลมีบทบาท
ส�ำคั ญ ในการให้ ก ารพยาบาลโดยตรง ทั้ ง การ
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จ�ำแนกผู้บาดเจ็บ ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
การให้ ข ้ อ มู ล แก่ ผู ้ ป ่ ว ยและญาติ รวมทั้ ง การ
ประสานความร่วมมือกับทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
แต่พบว่าพยาบาลไทยเหล่านี้ไม่เคยได้รับการ
เตรี ย มความพร้ อ มในการเผชิ ญ ภาวะภั ย พิ บั ติ
ประเภทต่างๆ หรือได้รับแต่ยังไม่ครอบคลุม ซึ่ง
ส่วนใหญ่การเตรียมความพร้อมที่พยาบาลได้รับ
คือการฝึกซ้อมรับอุบตั เิ หตุหมูข่ องหน่วยงาน ส่วน
การเตรียมความพร้อมในภาวะภัยพิบัติประเภท
อื่นๆ ยังไม่ปรากฏชัดเจน ดังเช่นการศึกษาที่พบ
ว่า การช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บจากเหตุการณ์สนึ ามิใน
ปี พ.ศ. 2547 พบว่า พยาบาลขาดความรู้และ
ประสบการณ์ในการดูแลบาดแผลที่เกิดจากผลก
ระทบของธรณีพิบัติภัย12 ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับ
ผู้ป่วย เช่น แผลอักเสบติดเชื้อและอาจลุกลามจน
สูญเสียอวัยวะหรือเกิดความพิการ และอาจต้องใช้
ระยะเวลาในการรักษานาน ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยที่พบว่า สมรรถนะด้านการพยาบาลภาวะภัย
พิบตั ใิ นประเทศไทย พบว่า พยาบาลทีใ่ ห้การช่วย
เหลือแก่ผปู้ ระสบภัยพิบตั มิ ปี ระสบการณ์แตกต่าง
กัน การปฏิบัติการพยาบาลยังไม่มีการก�ำหนด
บทบาทที่ชัดเจนส่งผลให้ในสถานการณ์ภัยพิบัติ
พยาบาลไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทได้
อย่างเต็มความสามารถ3 นอกจากการดูแลทาง
ด้านร่างกายแล้วพยาบาลควรค�ำนึกถึงสภาพทาง
ด้านจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เช่น
ภาวะซึมเศร้า พยาบาลจ�ำเป็นต้องติดตามผู้รอด
ชีวิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินอาการและปัญหา
ด้านสุขภาพจิต และให้การดูแลทีเ่ หมาะสมรวมถึง
ส่งต่อไปรับบริการหรือการรักษาทีจ่ �ำเป็น สิง่ ต่างๆ
เหล่ า นี้ ล ้ ว นเป็ น ปั ญ หาที่ พ ยาบาลไทยยั ง ขาด
การเตรี ย มความพร้ อ ม ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า
พยาบาลไทยยังต้องการการเตรียมความพร้อม
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ด้านสมรรถนะในการจัดการดูแลผู้ประสบปัญหา
ภัยพิบตั ิ และจากการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษา
พยาบาลของไทย พบว่าการเตรียมพยาบาลใน
ระบบการศึกษามีการจัดการเรียนการสอนและการ
ฝึกปฏิบัติที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับการปฏิบัติ
การพยาบาลในภาวะภัยพิบัติในระดับสากล เมื่อ
เปรี ย บเที ย บสมรรถนะพยาบาลวิ ช าชี พ ทั่ ว ไป
ระดับปริญญาตรีที่ก�ำหนดโดยสภาการพยาบาล
ประเทศไทยกับสมรรถนะด้านการพยาบาลใน
ภาวะภัยพิบัติของ ICN พบว่า สภาการพยาบาล
มีการก�ำหนดสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพทัว่ ไปตาม
แนวของ ICN ทั้ ง 4 ระยะ แต่ ส ่ ว นที่ มี ค วาม
สอดคล้องกันมากที่สุด คือ ระยะเตรียมพร้อมรับ
ภัยพิบตั ิ ส่วนในระยะอืน่ ๆ มีการก�ำหนดสมรรถนะ
ไว้น้อยมาก ดังนั้นการที่จะพัฒนาพยาบาลไทยให้
มีสมรรถนะในการพยาบาลด้านภัยพิบัติ องค์กร
วิชาชีพพยาบาลควรก�ำหนดนโยบายอย่างเป็นรูป
ธรรม โดยมุ่งไปที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ (1)
พัฒนาสมรรถนะของนิสิต/นักศึกษาพยาบาล (2)
พัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ และ (3)
พัฒนาสมรรถนะของพยาบาลเฉพาะทาง นอกจาก
นี้ควรมีการน�ำข้อมูลจากการศึกษาไปเป็นฐานใน
การจัดท�ำแบบประเมินหรือตัวชี้วัดการจัดการภัย
พิบัติขององค์กรพยาบาล หรือศึกษาแนวทางการ
จัดการภัยพิบตั ขิ ององค์กรพยาบาลในแต่ละระดับ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับบริบทหน่วยงานของ
ตนเอง
สิง่ ส�ำคัญอีกประการหนึง่ คือการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน การน�ำความรู้ความเข้าใจใน
มิติทางนิเวศวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ อันเป็นไป
ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละชุมชน และความ
สามารถในการวิเคราะห์ให้เห็นถึง “ศักยภาพ” หรือ
“ทุนชุมชน” ในแต่ละบริบททางสังคมวัฒนธรรม

Vol.35 No.4 Oct. - Dec. 2018

เพื่อระดมมาใช้ในการรับมือกับภัยพิบัติ 13 ถือเป็น
หัวใจส�ำคัญที่ท�ำให้ชุมชนสามารถเผชิญหน้าและ
จั ด การกั บ ภั ย พิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ
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ทักษะที่จ�ำเป็นที่พยาบาลในสถานการณ์ภัยพิบัติ
ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความ
รู้ และทักษะการพยาบาลในสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือภัยพิบัติ เพื่อช่วยให้ผู้ประสบภัยได้รับการ
ดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลเฉพาะ
ทาง โดยจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางเกีย่ วกับการ
จัดการภัยพิบตั ิ เพือ่ ให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจและ
ทักษะในการจัดการภัยพิบัติในสถานการณ์ต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้องค์กรการ
พยาบาลเฉพาะทาง ควรสร้างสรรค์สมรรถนะเพิม่
เติมจากสมรรถนะของพยาบาลในภาวะภัยพิบัติ
ของสภาการพยาบาลระหว่ า งประเทศ เช่ น
พยาบาลฉุกเฉิน พยาบาลเวชปฏิบตั ิ พยาบาลเด็ก
และพยาบาลผดุงครรภ์ เพือ่ สะท้อนถึงความรูแ้ ละ
ทักษะเฉพาะสาขา ตลอดทั้งการมีส่วนร่วมในการ
พยาบาลในภาวะภัยพิบัติ
4. การศึกษาวิจยั ทางการพยาบาลเกีย่ วกับ
สถานการณ์ภัยพิบัติและการพยาบาลในภาวะภัย
พิบัติ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการ
ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล การจั ด การศึ ก ษา และ
นโยบาย เพือ่ น�ำมาพัฒนารูปแบบการพยาบาลภัย
พิบัติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ผลกระทบจากภัย พิบัติที่มีต่อ บุคคลและ
ชุมชนทีเ่ พิม่ ขึน้ นัน้ ท�ำให้มคี วามจ�ำเป็นต้องพัฒนา
สมรรถนะของพยาบาลอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ รับมือกับ
สถานการณ์ฉุกเฉินซับซ้อน การพัฒนาพยาบาล
ไทยให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการพยาบาลด้าน
ภัยพิบัติให้เทียบเท่าระดับสากลได้นั้น ต้องอาศัย
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ
เป็นองค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษาพยาบาล
และสถาบันบริการสุขภาพ ดังนี้
1. การพัฒนาสมรรถนะของนิสติ /นักศึกษา
พยาบาล เพื่อเป็นการเตรียมให้มีสมรรถนะด้าน
การพยาบาลภัยพิบัติ โดยการจัดการศึกษาด้าน
พยาบาลควรบูรณาการความรู้และทักษะของการ
พยาบาลภั ย พิ บั ติ ไ ว้ ใ นหลั ก สู ต รทั้ ง ในระดั บ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
2. การพั ฒ นาสมรรถนะของพยาบาล
วิชาชีพ โดยการพัฒนาพยาบาลและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
งาน รู้แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
เอกสารอ้างอิง
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