สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๔

สมัชชาสุขภาพ ๔. มติ ๓
๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง
สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สี่
ไดพิจารณารายงานเรื่อง การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง๑
รับทราบ วาสถานการณภัยพิบัติธรรมชาติมีแนวโนมเกิดบอยขึ้นในประเทศไทย ทั้งชนิดที่เกิดขึ้นแบบ
ฉับพลันโดยกอความเสียหายรุนแรงกับชนิดที่คาดการณไดแตกอความเสียหายอยางกวางขวาง รวม ๗ ประเภท
ไดแก อุทกภัย-ดินโคลนถลม พายุหมุนเขตรอน แผนดินไหว สึนามิ มหาอุทกภัย ภัยแลง และ ไฟปา-หมอกควัน
ซึ่งจะสรางความสูญเสียทั้งตอชีวิต ทรัพยสิน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม คิดเปนมูลคามหาศาลในแตละป
ตระหนัก วาการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติเปนงานที่เกินความสามารถที่หนวยงานรัฐจะบริหารจัดการเพียง
ลำพังหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง ประกอบกับการดำเนินงานดานแผนเตรียมความพรอมแหงชาติยังมีขอจำกัด
ขาดมาตรการรองรับที่มีประสิทธิภาพ เชน ระบบแจงเตือนภัย การวางแผนปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติอยาง
เปนระบบ การฝกซอมของหนวยงาน การดำเนินงานปองกันและแกไขปญหา การกำหนดการบัญชาการเหตุการณ
ที่มีเอกภาพ และความเขาใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ตั้งแตในภาวะปกติจนถึงขั้นสถานการณวิกฤต ทำให
การบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉินไมสามารถดำเนินการไดอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
หวงใย วาสังคมและชุมชนทองถิ่นยังขาดความรู ความเขาใจ หรือองคความรูเดิมที่มีอยูอาจไมเพียงพอ
ตอความซั บ ซ อ นของป ญ หาและความหลากหลายของภัยพิบัติธรรมชาติ จนไมอาจนำมาสูการกำหนดมาตรการ
ปองกันและรับมือภัยพิบัติอันเปนสาธารณภัยไดอยางถูกตองและเหมาะสม
กังวล วารัฐบาลยังไมมคี วามชัดเจนในแนวทางการจัดการภัยพิบตั ิธรรมชาติโดยชุมชนทองถิน่ เปนศูนยกลาง
และยังขาดแนวนโยบายเฉพาะสำหรับรองรับภัยพิบัติแตละประเภท ตลอดจนระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การปองกันสาธารณภัย รวมทัง้ การกำกับการใชประโยชนในทีด่ นิ การถมดิน และการควบคุมอาคาร ทีย่ งั ไมสามารถ
บังคับใชอยางไดผล และยังใหความสำคัญในเรื่องการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนนอยเกินไป ขาดการถอดบทเรียน
การทำงานในขณะการเกิดภัยพิบตั แิ ตละครัง้ อยางเพียงพอทีจ่ ะนำไปสูก ารปฏิบตั ไิ ดดขี นึ้ กับเหตุการณทคี่ ลายคลึงกัน
จึงมีมติดังตอไปนี้
๑. ขอใหคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.) โดยกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในฐานะหน ว ยงานเลขานุ ก ารเปนเจาภาพหลัก รวมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ กระทรวงศึกษาธิการ สภาความมั่นคงแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีอวกาศและ
สารสนเทศ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงคมนาคม สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน สมาคมสันนิบาต
๑

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๔

๔๒๒ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

เทศบาลแหงประเทศไทย สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย สมาคมองคการบริหารสวนตำบล
แหงประเทศไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของ ดำเนินการดังนี้
๑.๑ จัดใหมีกระบวนการทบทวนและปรั บ ปรุงแผนป อ งกั นและบรรเทาสาธารณภั ยแหงชาติ โดยมี
สวนรวมของทุกภาคสวน ใหความสำคัญกับการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ โดยชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง และ
ใหคำนึงถึงกลุม เปราะบางดวย ทัง้ นี้ใหนำขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ โดยมีชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง ตามภาคผนวก๒ ทายเอกสารหลัก ไปพิจารณารวมดวย
๑.๒ จัดตั้งกลไกและระบบสนับสนุนงบประมาณ และ/หรือ เงินกองทุนในทุกระดับที่มีรูปแบบการ
จัดการที่คลองตัว เพื่อดำเนินงานตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับโดยมีชุมชนทองถิ่นเปน
ศูนยกลาง
๒. ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภทในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง โดยการสนับสนุนของ
กระทรวงมหาดไทย จัดทำแผนเตรียมความพรอมเครือขายชุมชนทองถิ่นเพื่อรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ และที่เกิด
จากโครงสรางการพัฒนาในทองถิ่น โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน และเครือขายชุมชนทองถิ่น
ทั้งนี้ใหคำนึงถึงบทบาทหญิง-ชายในการบริหารจัดการภัยพิบตั ิ และความเชือ่ มโยงระหวางพืน้ ที่ รวมถึงความครอบคลุม
พื้นที่อำเภอเปาหมายทั้งอำเภอ และจัดสรรงบประมาณของทองถิ่น กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ กองทุนอื่น ๆ เพื่ออุดหนุนการทำงานของเครือขาย โดยมีเคาโครงของสาระสำคัญดังนี้
๒.๑ การพัฒนาระบบการเตรียมความพรอม รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการผังเมือง
และการซอมแผน
๒.๒ การปองกันและลดผลกระทบ รวมถึงการจัดการลุมน้ำ
๒.๓ การจัดการในภาวะฉุกเฉินและการแพทยสาธารณสุข
๒.๔ การฟนฟู รวมถึงการดูแลปจจัยสี่ ไดแก การจัดสรางที่พักชั่วคราว น้ำดื่มและอาหาร การดูแล
ดานสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม ใหไดตามมาตรฐานสากล
๒.๕ การสนับสนุนเครือขายจัดการภัยพิบัติของชุมชนทองถิ่นและสังคม โดยการสรางจิตสำนึกแหง
ความปลอดภัย และการบริหารจัดการความขัดแยงในการแกไขปญหาภัยพิบัติ และใหคำนึงถึงกลุมเปาหมายตาง ๆ
เชน กลุมเปราะบาง
๓. ขอใหรัฐบาลจัดตั้งกองทุนระดับชาติ และคณะกรรมการบริหารกองทุนที่มาจากหลายภาคสวน เพื่อ
สนับสนุนใหเกิดกลไกการบริหารการจัดการภัยพิบัติ การบริหารระบบโลจิสติกส การเคลื่อนยายผูประสบภัย
การสงเสริมการจัดทำแผนเตรี ย มความพรอมระดั บ ชุมชน และส ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การภัยพิ บั ติ ด านอื่น ๆ
โดยเฉพาะระดับชุมชนทองถิ่น ดวยการออกเปนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ มอบหมายใหสถาบันการแพทย
ฉุกเฉินแหงชาติ รวมกับกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบการดำเนินงาน
๔. ขอใหรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากองทุน และกลไกการประสาน
ความรวมมือจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ตำบล/ภูมินิเวศ โดยอาจจัดตั้งขึ้นมาใหมหรือเปนสวนหนึง่ ของกองทุนทีม่ อี ยูแลว
ในชุมชนทองถิ่น เพื่อจัดการแกปญหาเฉพาะหนาและฟนฟูภายหลังประสบภั ยพิบั ติ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
สมทบกองทุนภัยพิบัติที่ชุมชนทองถิ่นริเริ่มดำเนินการ
๒

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๔ / ผนวก ๑
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๔๒๓

๕. ขอใหสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สนับสนุนใหมหาวิทยาลัย หนวยงานวิชาการ องคกร
พัฒนาเอกชน เครือขายองคกรชุมชน และชุมชนทอ งถิ่น หรื อ ทุ กภาคส วนร วมกั น ดำเนิ นการวิ จั ยและสราง
องคความรูเรื่องภัยพิบัติ รวมทั้งรวบรวมองคความรูและความคิดเห็นที่เกิดขึ้นจากบทเรียนและประสบการณของ
ภาคประชาชนที่หลากหลาย รวมถึงการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ดานสุขภาพ และสาเหตุแหงภัยพิบัติ
อันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริหารจัดการในทุกระดับ
๖. ขอใหสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(กสทช.) จัดสรรคลื่นความถี่อยางพอเพียงเพื่อใชสำหรับโทรทัศน วิทยุกระจายเสียงและวิทยุสื่อสาร ในการรับมือ
ภัยพิบัติธรรมชาติเปนการเฉพาะ โดยมีหนวยงานรัฐหรือองคกรสาธารณะที่เกี่ยวของและมีศักยภาพเหมาะสมเปน
ผูดำเนินการ อีกทั้งสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณเครื่องมือสื่อสารใหกับองคกรชุมชนที่ทำงานจัดการ
ภัยพิบัติ
๗. ขอใหสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนการพัฒนาเครือขายอาสาสมัคร
ภาคพลเมืองที่หลากหลายเพื่อรับมือภัยพิบัติในระดับชุมชนทองถิ่นและระดับชาติ รวมทั้งการจัดการองคความรู
ดานภัยพิบัติอยางเปนระบบ และมีการเผยแพรองคความรูที่จำเปนกับประชาชนในภาวะภัยพิบัติทั้งสวนกลางและ
สวนภูมิภาค
๘. ขอใหสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเปนหนวยงานหลัก รวมกับสมาชิกสมัชชาสุขภาพ
ในพื้นที่เสี่ยงทุกจังหวัด สนับสนุนใหมกี ารจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ที่ รวมกับหนวยงานวิชาการและชุมชนทองถิ่น
เพื่อขับเคลื่อนงานการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่ใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม เชน จัดตั้งศูนยฝกปฏิบัติการ
ภัยพิบัติประจำจังหวัด
๙. ขอใหกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและสถาบั น การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ทั้ ง ในและนอกระบบจั ด ทำหลักสูตร
การเรียนรูเรื่องภัยพิบัติอยางมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และจัดใหมีการเรียนการสอนในทุกระดับ
๑๐. ขอใหรฐั บาลทบทวนโครงสรางการจัดการภัยพิบตั ิ โดยใหมศี นู ยอำนวยการทีม่ ลี กั ษณะเปนหนวยงานรัฐ
ที่เปนอิสระ ทำงานเปนเอกภาพ ขึน้ ตรงตอนายกรัฐมนตรี เปนหนวยงานทีป่ ระสานความรวมมือระหวางกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตนุ ยิ มวิทยา ศูนยเตือนภัยพิบตั แิ หงชาติ เครือขายอาสาสมัครดานภัยพิบตั ภิ าควิชาการ
กรมสุขภาพจิต สถาบันการแพทยฉกุ เฉินแหงชาติ และหนวยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ รวมทัง้ ศูนยอำนวยการระดับภาค
ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล
๑๑. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติร ายงานความกา วหน า ต อ สมั ชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๕ และครั้งที่ ๖

๔๒๔ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

