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In recent years, Thailand faced an increase of natural and 
man-made disasters. 

 During disaster water played the pivotal role in survival and it is 
essential that all people have safe and equitable access to water, 
sanitation and Hygiene. Safe water is priority during emergency 
response.
 Relief and Community Health Bureau (RCHB), The Thai Red  
Cross Society (TRCS) is the humanitarian organization, carrying out 
relief operations to assist people in need, affected poor vulnerable  
group/people, during disaster as well as promote health and  
well-being of community.  
 RCHB established “TRCS Emergency Water Purification  
Unit” with “Water, Sanitation and Hygiene Promotion  
(WASH) Unit” aims to providing safe and clean water for drinking 
purpose and promoting sanitation and emergency hygiene knowledge  
for disease prevention to disaster victims. 
	 TRCS	Emergency	Water	Purification	Unit	assured	of	clean,	safe	
water for drinking purpose. TRCS well equipped team is available 
to serve people during disasters and emergencies.

 1. NEW MAN Mobile Unit:  Total production capacity of 
36,000 liters/day/unit 

 2. SIEMENS Mobile Units: Total of 7 SIEMENS Mobile 

Units	 :	 3	 with	 production	 capacity	 of	 8,000	 liters/day/unit	 and 

4 with production capacity of  32,000 liters/day/unit 

 3. DOW Mobile Units: Total production capacity of 6,400 
liters/day/unit

 4. Solar-operating  
system (SOS Water): 
Total production 
capacity of 1,600 
liters/day/unit

Chumsang and Muang District,  
Nakhon Sawan Province.

Huaytalang and Nonsoong District, Nakhon Ratchasima Province.

Prachantakam District, Prachinburi 
Province.

	 The	 field	 operation	 performed	with	 collaboration	 of	 Red	 Cross	 

Provincial	chapters	and	Red	Cross	Health	Stations.	The	operation	contains:-

Field Operation

 Staff assignment: 5 persons include core field coordinators 
and local staffs e.g. Civil Defence Volunteers. [3 staffs for mobile 
unit task and 2 staffs for equipment maintenance and storage).

     4 nos of canvas tents for water tank setting.

 Set up power supply through generator for water unit operation.  

Water, Sanitation and Hygiene 
Promotion (WASH) Unit, 

 4. Learning on 10 good hygiene practices (The National Health 
Act, 2007). 
 5. Distribution and awareness towards hygiene kits. 
 6. Distribution of household remedies kit. 
 7. Emergency Sanitation through portable toilet.
	 8.	 Distribution	 for	personal	hygiene	 facilities	e.g.	 toothpaste,	
soap, toothbrush, detergent and Shampoo etc. and the donated 
items e.g. clothes, blanket. 
	 9.	 Distribution	of	community	remedies	kit	and	first-aid	kit.	
 10. Home visit to elderly, disabled and vulnerable group of 
people affected from disaster. 

 Rel ief and Community  
Health Bureau supported drought 
affected communities through 
providing them Water container  
[2,000 liters capacity] with the  
reinforced concrete base  

 “All people have safe and 
equitable access to a sufficient quantity of water for drinking, 
cooking and personal and domestic hygiene”  [The Sphere  
Project : Humanitarian Charter and Minimum Standards in 
Disaster Response]   Minimum indicators: 

 1. Average water use for drinking,  
cooking and personal hygiene in any  
household is at least 15 liters per person 
per day.
 2. The maximum distance from any 
household to the nearest water point is 
500 meters.  
 3. No faecal coliforms [no faecal-oral 
bacterial pathogens] per 100 ml of water 

at the point of delivery.
 4. Free chlorine residual at the tap water supplies  
or	02mg/l-0.5mg/l	at	distribution	point,		turbidity	is	<	5	NTU.	 	
 5. Each household has at least two clean water containers 
[10-20 liters], and enough water storage for drinking purpose.

โดย
สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทักษ์ สภ�ก�ช�ดไทย และ

สหพันธ์สภ�ก�ช�ดและสภ�เสี้ยววงเดือนแดงระหว่�งประเทศ
Relief and Community Health Bureau,

The Thai Red Cross Society and International Federation 

of Red Cross and Red Crescent Societies

 The WASH unit formed by Relief and Community Health Bureau, The 
Thai Red Cross Society, aims to promote the good and improved hygiene 
practices and create awareness and knowledge towards water borne disease 
and	prevention	methods	and	support	vulnerable	through:-
 1. TRC friendship activity, aims to spread the knowledge of The Thai Red 
Cross Society and vulnerability towards disaster. 
 2. Health education on WASH covers food, water, sanitation, vector control, 
solid waste management and excreta disposal. 
 3. Awareness creation aims to educate people on water borne diseases 
improved hygiene practices during disasters and emergencies e.g. Diarrhoeal, 
Food poisoning, Heat stroke, Fever and Hydrophobia. 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	 สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทักษ์	สภ�ก�ช�ดไทย
	 1871	ถนนอังรีดูนังต์	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
Administrative Department
 Relief and Community Health Bureau, The Thai Red Cross Society
	 1871	Henry	Dunant	Road,	Patumwan,	Bangkok	10330	THAILAND
 โทรศัพท์ / Tel. 		0-2251-7853-6,
  0-2251-7614-5
 ต่อ / ext.       2303-5        
 โทรสาร / Fax.   0-2252-7976

	 e-mail	:	relief@redcross.or.th
 www.rtrc.in.th, www.redcross.or.th

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธ�บริจ�คทรัพย์ เพื่อสนับสนุนหน่วยผลิตนำ้�ดื่ม
สภ�ก�ช�ดไทย โดยโอนเงินเข้�บัญชีออมทรัพย์ ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ 
ส�ข�สภ�ก�ช�ดไทย ชือ่บญัชสีภ�ก�ช�ดไทย เลขทีบ่ญัช ี045-2-88000-6 
ระบุ เพื่อหน่วยผลิตนำ้�ดื่มสภ�ก�ช�ดไทย (กรุณ�ส่งหลักฐ�นก�รโอนเงิน
 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ ม�ที่สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทักษ์ 
สภ�ก�ช�ดไทยเลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
หรือท�งโทรส�ร 0-2252-7976

ช่องทางสำ หรับการติดต่อประสานงาน 
เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

Please contact us to receive our relief operation 
services and/or coordinate the relief assistance 

to disaster victims at:

Donations are welcome & appreciated! 
Please donate to saving account (indicate the words “Emergency  
Water Purification unit, The Thai Red Cross Society”) A/C 
name: The Thai Red Cross Society, Siam Commercial Bank, 
Thai Red Cross Society branch A/C no.: 045-2-88000-6   
(Please send a copy of deposit slip, the name and address of donor 
to issue the receipt by post to Relief and Community Health  
Bureau, The Thai Red Cross Society 1871 Henry Dunant Rd., Pathumwan, 
Bangkok or by facsimile no. 0-2252-7976. Donation is tax deductible.)

International Federation of Red Cross 
and Red Crescent Societies

 purification Treatment Process 
 adopted by RCHB

1. Assessment and site selection . 2. Water source selection. 

3. Equipment setting, depends on the location/situation.

4.1 pH Measuring 
4.2 Disinfection Chlorination
4.3 Coagulation / Flocculation with 
	 fill	 activated	 carbon	 in	 raw	water	 tank	 to	 remove	 the	 
 suspended solids  [colloids, color, smell, Chlorine including  
 organic and chemical contamination]
4.4	 Sedimentation	[Ferric	Chloride	Sublimed	98%]

6. Water filtration (Ultrafiltration and Reverse 
 Osmosis system) 

5. Raw water quality testing and Control.
5.1 pH measuring
5.2 Turbidity measuring
5.3 Concentration of free chlorine residual  
5.4 Measuring E-coliform Bacteria
 

4. Raw water quality pre-treatment

7. Water quality testing and 
control.  Storage and distribution  
to the affected people.

Water

1.

2.

3.

TRCS  Emergency Water Purification Unit  provides 
safe drinking water to disaster  affected  communities



 

หน่วยผลิตนํ้าดื่มสภากาชาดไทย

	 มศีกัยภ�พในก�รผลตินำ�้สะอ�ดเพือ่ก�รอปุโภค-บรโิภคแกผู่ป้ระสบภัย 

ได้ถึงวันละ	40,000	ลิตร	โดยมีกำ�ลังก�รผลิตของรถผลิตนำ้�ดื่ม	ดังนี้

ภัยพิบัตทิี่เกิดขึ้นในประเทศไทย	นับวันยิ่งทวีคว�มรุนแรงเพิ่ม

ม�กขึ้น	 ทั้งภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ	 หรือภัยพิบัติจ�กฝีมือของมนุษย์	 ซึ่งใน

ระหว่�งที่เกิดสถ�นก�รณ์ภัยพิบัตินั้น	 “นํ้า”	 เป็นปัจจัยพื้นฐ�นสำ�คัญใน

ก�รช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ส�ม�รถดำ�รงชีวิตรอดได้	 ดังนั้น	 ก�รเข้�ถึง 

นำ�้สะอ�ดทีไ่มม่กี�รปนเปือ้นของเชือ้โรคและผูป้ระสบภยัทกุคนส�ม�รถเข�้

ถึงนำ้�สะอ�ดได้อย่�งเท่�เทียมกัน	 จึงเป็นสิ่งจำ�เป็นและสำ�คัญยิ่งในภ�รกิจ

ก�รบรรเท�ทุกข์ผู้ประสบภัย

	 สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทักษ์	 สภ�ก�ช�ดไทย	 

เปน็องคก์รส�ธ�รณกศุลทีใ่หค้ว�มชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตั	ิผูย้�กไร	้และ

ผู้ด้อยโอก�ส	 รวมทั้งส่งเสริมคุณภ�พชีวิตที่ดีของประช�ชน	 ได้ตระหนัก

ถึงคว�มสำ�คัญดังกล่�ว	 จึงจัดตั้ง	 “หน่วยผลิตนํ้าดื่มสภากาชาดไทย”  

และ	“หน่วยนํ้า สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย (WatSan)” 

เพื่อออกให้บริก�รประช�ชนผู้ประสบภัยพิบัติทั้งด้�นก�รให้บริก�ร 

นำ�้สะอ�ดเพือ่อปุโภค-บรโิภค	และก�รบรกิ�รด�้นสขุ�ภบิ�ลและสขุอน�มยั 

ในก�รปฏิบัติตนอย่�งถูกสุขลักษณะ	รวมถึงก�รป้องกันโรคแก่ผู้ประสบภัย	

ภ�ยใต้ม�ตรฐ�นต�มกฎบัตรมนุษยธรรมและม�ตรฐ�นขั้นตำ่�ในก�รตอบ

สนองตอ่ภัยพบิติั	(โครงก�รสเฟยีร	์:	The	Sphere	Project	:	Humanitarian	 

Charter	and	Minimum	Standards	in	Disaster	Response)	อันเป็น

ม�ตรฐ�นในก�รเข�้ถงึนำ�้ของผูป้ระสบภยัทีต่อ้งมีคว�มปลอดภยัและทุกคน

ไดร้บันำ้�สะอ�ดเพือ่ก�รอปุโภค-บรโิภคอย่�งเท่�เทยีมในปรมิ�ณทีเ่พียงพอ

	 ดังน้ัน	 จึงส�ม�รถมั่นใจได้ว่�นำ้�สะอ�ดท่ีผลิตโดยหน่วยผลิตนำ้�ด่ืม

สภ�ก�ช�ดไทย	ได้ม�ตรฐ�น	สะอ�ด	ปลอดภัย	สำ�หรับก�รอุปโภค-บริโภค	

รวมทัง้มคีว�มพรอ้มในก�รออกหนว่ยใหบ้รกิ�รประช�ชนเมือ่เกดิภยัพบิตัไิด้

ตลอดเวล�

 2. รถผลิตนํ้าดื่ม SIEMENS กําลังการผลิต 32,000 ลิตร/วัน จํานวน 

4 คัน และกําลังการผลิต 8,000 ลิตร/วัน จํานวน 3 คัน 

 3. รถผลิตน้ําด่ืม DOW กําลังการผลิต 6,400 ลิตร/วัน จํานวน 4 คัน

 4. เครื่องผลิตนํ้าดื่ม

พลังงานแสงอาทิตย์ กําลัง

การผลิต 1,600 ลิตร/วัน 

 จํานวน 1 เครื่อง

	 ก�รเตรียมคว�มพร้อมนี้	เหล่�ก�ช�ดจังหวัด	และสถ�นีก�ช�ดเป็นกำ�ลัง

สำ�คัญในก�รช่วยเตรียมคว�มพร้อม	ดังนี้

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่

 1. รถผลิตนํ้าดื่ม NEW MAN กําลังการผลิต 36,000 ลิตร/วัน 

จํานวน 1 คัน 

ในพื้นที่อําเภอห้วยแถลง และอําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยนํ้า สุขาภิบาล 
และการส่งเสริมสุขอนามัย (WatSan)   

 นอกจ�กปัญห�ก�รข�ดแคลนนำ้�ในพื้นที่เม่ือเกิดภัยพิบัติ

แล้ว	 ยังมีปัญห�ด้�นสุขภ�พอน�มัยของผู้ประสบภัยที่

มักจะเกิดต�มม�ในช่วงเวล�ดังกล่�ว	ดังนั้น	จึงมีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งในก�ร

ให้คว�มรู้แก่ผู้ประสบภัยเกี่ยวกับก�รปฏิบัติตนอย่�งถูกสุขลักษณะและก�ร

ป้องกันโรคระบ�ดที่อ�จเกิดขึ้น

	 สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทักษ์	 สภ�ก�ช�ดไทย	

โดย	หน่วยนํ้า สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย (WatSan) ได้

ให้คว�มช่วยเหลือด้�นนำ้�	 สุข�ภิบ�ล	 และก�รส่งเสริมสุขอน�มัยแก่ 

ผู้ประสบภัย	โดยให้คว�มรู้เกี่ยวกับก�รปฏิบัติตนอย่�งถูกสุขลักษณะ	รวมถึง

ก�รป้องกันโรคแก่ผู้ประสบภัย	ดังนี้

	 1.	 จัดกจิกรรมก�ช�ดสัมพนัธ	์เพือ่เผยแพรค่ว�มรูเ้กีย่วกบัสภ�ก�ช�ดไทย	

และภัยพิบัติ	

	 2.	 ให้คว�มรู้ด้�นนำ้�และสุข�ภิบ�ล	 ได้แก่	 สุข�ภิบ�ลนำ้�และอ�ห�ร	 

ก�รกำ�จดัแมลงและสตัวท์ีเ่ปน็พ�หะนำ�โรค	ก�รกำ�จดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู	

	 3.	 ให้คว�มรู้เกี่ยวกับโรคที่สัมพันธ์กับนำ้�และก�รปฏิบัติตนเมื่อเกิด 

ภัยพิบัติ	 ได้แก่	 โรคท้องเสีย	 อ�ห�รเป็นพิษ	 ลมแดด	 ไข้หวัด	 และโรคพิษ 

สุนัขบ้�	เป็นต้น	

	 4.	 ให้คว�มรู้เกี่ยวกับก�รปฏิบัติตนที่ถูกสุขลักษณะต�มสุขบัญญัติ 

แห่งช�ติ	10	ประก�ร	

	 5.	 มอบชุดสุขอน�มัยประจำ�วัน	

	 6.	 มอบชุดย�ส�มัญประจำ�บ้�น	

	 7.	 มอบชุดเก้�อี้สุข�

	 8.	 มอบสิ่งของจำ�เป็นสำ�หรับสุขอน�มัยส่วนบุคคล	 เช่น	 ย�สีฟัน	 สบู่	

แปรงสีฟัน	ผงซักฟอก	ย�สระผม	สิ่งของบริจ�ค	เช่น	ผ้�ห่ม	เสื้อผ้�	เป็นต้น	

	 9.	 มอบชุดย�ชุมชน	และชุดปฐมพย�บ�ล	

	 10.	 เยี่ยมบ้�นผู้ประสบภัยที่สูงอ�ยุ	ผู้พิก�ร	และผู้ด้อยโอก�ส	

	 นอกจ�กหน่วยผลิตนำ้�ดื่มสภ�ก�ช�ดไทยที่ให้บริก�รนำ้�ดื่มสะอ�ดแก่ 

ผู้ประสบภัย	และหน่วยนำ้�	สุข�ภิบ�ล	และก�รส่งเสริมสุขอน�มัย	(WatSan)	

ที่ให้คว�มรู้ด้�นนำ้�และสุข�ภิบ�ลแก่ผู้ประสบภัย	 สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ 

และประช�น�มัยพิทักษ์ 	 

สภ�ก�ช�ดไทยได้	จัดหาแท็งก์  

นํ้าดื่มขนาด 2,000 ลิตร 

พร้อมฐานติดตั้งแท็งก์นํ้าแบบ

คอนกรีตเสริมเหล็ก	 เพื่อมอบ

ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ประสบภัย

ที่ข�ดแคลนนำ้�ดื่มสะอ�ดและ

แท็งก์นำ้�	 

 ตามกฎบตัรมนษุยธรรมและ

มาตรฐานขัน้ตํา่ในการตอบสนอง

ต่อภัยพิบัติ (โครงการสเฟียร์ : The Sphere Project : Humanitarian  

Charter and Minimum Standards in Disaster Response)  

ได้กำ�หนดม�ตรฐ�นเรื่องก�รเข้�ถึงแหล่งนำ้�ที่มีคว�มปลอดภัย	 เพื่อใช้ดื่ม	 

ใชป้ระกอบอ�ห�รและเพือ่สขุอน�มยัของบคุคลและครวัเรอืน	โดยทกุคนมโีอก�สที ่

เท่�เทียมกันในก�รได้รับนำ้�ในปริม�ณที่เพียงพอไว้ดังนี้

	 1.	 ในแต่ละครัวเรือนควรมีนำ้�เพื่อใช้ด่ืม	 ประกอบอ�ห�ร	 และเพื่อ 

สุขอน�มัยของบุคคลในครัวเรือนอย่�งน้อย	15	ลิตร	ต่อคนต่อวัน

	 2.	 จุดแจกนำ้�ที่ใกล้ที่สุดต้องอยู่ห่�งจ�กที่พักอ�ศัยไม่เกิน	500	เมตร	

	 3.	 นำ้�	100	มิลลิลิตร	ที่จุดแจกนำ้�ไม่มีเชื้อแบคทีเรียจ�กอุจจ�ระ

	 4.	 เม่ือเกิดคว�มเสี่ยงหรือมีโรคท้องร่วงระบ�ด	 นำ้�ระบบท่อหรือระบบ

อืน่มกี�รฆ�่เชือ้ดว้ยส�รเคม	ีโดยกำ�หนดใหม้สี�รคลอลนีหลงเหลอือยูท่ีห่วักอ๊ก 

มีค่�	0.5	มก./ลิตร	และคว�มขุ่นตำ่�	กว่�	5	NTU

	 5.	 แตล่ะครวัเรอืนตอ้งมภี�ชนะเกบ็นำ�้ทีส่ะอ�ดขน�ด	10-20	ลติร	อย�่ง

น้อย	2	ใบ	และมีสำ�รองไว้ในจำ�นวนที่พอเพียง	เพื่อให้มั่นใจว่�มีนำ้�สะอ�ดใช้

ในครัวเรือนอยู่เสมอ

Field Operation
ผู้ประสานงานหลักนำาทีมเข้าพื้นที่ และเตรียมคนในพื้นที่ร่วมปฏิบัติงาน อาทิ  
เจ้าหน้าที่ อปพร. สำาหรับประจำาที่ตั้งหน่วยผลิตนำ้าดื่ม จำานวน 3 คน และผู้ดูแล
อุปกรณ์ภายหลังปฏิบัติงานเสร็จ จำานวน 2 คน

เต็นท์ผ้าใบสำาหรับคลุมถังนำ้า จำานวน 4 เต็นท์

แหล่งจ่ายไฟฟ้าสำาหรับเดินเครื่องผลิตนำ้าดื่ม และช่างไฟฟ้า เพื่ออำานวยความสะดวก 
ในการเชื่อมสายไฟ และติดตั้งหลอดไฟ เพื่อให้แสงสว่างสำาหรับการปฏิบัติงานใน
เวลากลางคืน

4.1	 วัดค่�คว�มเป็นกรด-ด่�ง	(ค่�	pH)	
4.2	 ฆ่�เชื้อโรคด้วยคลอรีน
4.3	 เติมแอคติเวทเต็ต	ค�ร์บอน	
(Activated	Carbon)	เพื่อกรอง	
กลิ่น	สี	คลอรีน	และดูดจับส�รอินทรีย์	และส�รเคมีต่�งๆ	รวมถึงโลหะ
หนักที่ปนเปื้อนในนำ้�ดิบ
	4.4		ทำ�ให้นำ้�ตกตะกอน	โดยเติม	Ferric	Chloride	Sublimed	98%

1. สำารวจพื้นที่สำาหรับผลิต 
นำ้าสะอาด 

2. ตรวจสอบแหล่งนำ้าดิบที่
จะนำามาผลิตนำ้าสะอาด 

6. ส่งนำ้าเข้าเครื่องกรองนำ้าสะอาด ด้วยระบบอัลตราฟิลเตรชั่น  
(Ultrafiltration) และรีเวอร์ส ออสโมซิส (Reverse Osmosis)  

3. ติดตั้งถังเก็บนำ้าดิบพร้อมอุปกรณ์ขนาดตามความเหมาะสม

หน่วยผลิตนำ้าดื่มสภากาชาดไทยให้บริการประชาชน
โดยผลิตและแจกจ่ายนำ้าดื่มสะอาดแก่ผู้ประสบภัย

4. บำาบัดนำ้าดิบ

5. ตรวจสอบคุณภาพของนำ้าดิบก่อนส่งเข้าเครื่องกรอง ดังนี้

5.1	วัดค่�คว�มเป็นกรด-ด่�ง	(ค่�	pH)
5.2	วัดค่�คว�มขุ่นของนำ้�
5.3	วัดค่�คว�มเข้มข้นของคลอรีนอิสระ	
 (Free chlorine residual) 
5.4	วัดค่�คอลิฟอร์มแบคทีเรีย	(Coli	Form	Bacteria)

7. ตรวจสอบคุณภาพของนำ้า
สะอาด ตามขั้นตอนในข้อ 5 ก่อน
แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยต่อไป

ขั้นตอน    การผลิตนํ้าดื่ม

ในพืน้ทีอ่าํเภอชมุแสง 

และอําเภอเมอืง จงัหวัด

นครสวรรค์

ในพืน้ทีอ่าํเภอประจนัตคาม 

จังหวัดปราจีนบุรี

1.

2.

3.


