แผนการเตรียมความพรอมในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติดานปศุสัตว
ความเปนมา
ภัยพิบัติที่เกิดตามธรรมชาติ ไมวาจะเปนอุทกภัย ภัยแลง และภัยหนาวในปจจุบัน มีแนวโนมรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
เนื่องจากภาวการณเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ และการกระทําของมนุษย กอใหเกิดความเสียหายดานการเกษตรเปน
จํานวนมาก โดยเฉพาะการเพาะปลูก การประมง และการเลี้ยงสัตว สงผลตอการดํารงชีพ และโอกาสของเกษตรกรซึ่ง
สวนใหญ มี ฐานะยากจน ภั ย พิ บั ติที่ เกิ ด ขึ้ น ในป จ จุ บั น มั ก เกิ ด ซ้ํ าซากในพื้ น ที่ เดิม และการแก ป ญ หาที่ ผ านมาเป น
การตั้ ง รั บ กล า วคื อ เน น ไปที่ ก ารช ว ยเหลื อ และฟ น ฟู ม ากกว า การป อ งกั น และลดผลกระทบ หากภั ย มี ค วาม
รุนแรงมากขึ้น มาตรการที่มีอยูไมสามารถรองรับได
การจัดทําแผนการเตรียมความพรอมในการชวยเหลือผูประสบภัย ดานปศุสัตว จึงเปนปฏิบัติการเชิงรุกใน
การปองกัน และลดผลกระทบจากพิบัติที่เกิดขึ้น รวมทั้งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่ และการ
สงเสริมขีดความสามารถของเกษตรกรใหมีทักษะในการแกไขปญหาและชวยเหลือตนเองเฉพาะหนา อีกทั้งสนับสนุน
ใหเกษตรกรมีสวนรวมในการทําแผนปองกันภัยเบื้องตน เพื่อสรางสํานึกและความรับผิดชอบซึ่งจะเปนการแกปญหา
อยางยั่งยืนตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อใชเปนแผนและคูมือการปฏิบัติงานเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติของเจาหนาที่
2. เพือ่ ชวยลดความสูญเสียทางดานปศุสัตว จากภัยพิบัติ
3. เพือ่ ใหการชวยเหลือและฟนฟูอาชีพผูประสบภัย หลังภัยสงบเปนไปดวยความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน
1.การดําเนินการกอนเกิดภัย
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการปองกันและลดความสูญเสียดานปศุสัตวจากภัยพิบัติ จําเปนตองจัดเตรียม
สิ่งตางๆดังตอไปนี้
1.1 การจัดเตรียมบุคลากร
1.2 การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ และยานพาหนะ
1.3 การจัดเตรียมสถานที่ถาวรสําหรับการอพยพสัตวสูที่ปลอดภัยหรือสรางแหลงเก็บกักน้ําถาวรสําหรับสัตวใน
ฤดูแลง
1.4 การเตรียมเสบียงสัตว
1.5 การเฝาระวังกอนเกิดภัย
1.1 การเตรียมบุคลากร
1.1.1. การจัดตั้งหนวยเฉพาะกิจเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย
 หนวยประชาสัมพันธ

มีภารกิจในการประชาสัมพันธแนะนําใหเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว เตรียมปองกันภัยโดยการสํารองเสบียงสัตว
เวชภัณฑ การนําสัตวไปทําวัคซีนลวงหนา เพื่อเปนการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคใหกับสัตว จัดเตรียมสถานที่อพยพสัตว
สูที่ปลอดภัย การชะลอนําสัตวเขาเลี้ยงหรือการจําหนายสัตวกอนฤดูที่มีความเสี่ยงสําหรับภัยแลง จะตองมีการกักเก็บ
น้ําสะอาดสําหรับสัตว รวมทั้งความรูกับเกษตรกรในการสํารองเสบียงสัตว เชนการทําหญาแหง หญ าหมัก ฟางปรุง
แตง หรือการใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตรอื่นๆ มาใชในการเลี้ยงสัตว อีกทั้งสงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยงสัตวรวมกั บ
เกษตรกรอื่นๆ ในลักษณะเกษตรผสมผสาน แทนเกษตรเชิงเดี่ยว
 หนวยอพยพสัตว
มีภารกิจในการชวยเหลืออพยพสัตว สูที่ปลอดภัยโดยตองเตรียมพาหนะหรือประสานขอรับการสนับสนุน
ยานพาหนะจากหนวยงานอื่นๆ
 หนวยงานใหคําแนะนําการดูแลสุขภาพสัตวและรักษาสัตวปวย
มีภารกิจการใหคําแนะนําการดูแลสุขภาพสัตว ตลอดจนการดูแลรักษาสัตวปวยหรือบาดเจ็บจาการ
เคลื่อนยาย หรือสัตวซึ่งไดรับผลกระทบจากภัยนั้นๆ
1.1.2. การจัดเตรียมความพรอมใหกับบุคลากร
 จัดการประชุมบุคลากรทุกกลุมตามภารกิจ เพื่อชี้แจงและมอบหมายหนาที่ที่ตองปฏิบัติเมื่อเกิดภัย
พิบัติ พรอมทั้งคําแนะนําหรือออบรมใหความรูที่ควรทราบตามความเหมาะสม
 การจัดแบบจําลองการเกิดภัยพิบัติ เพื่อทดสอบความพรอมของเจาหนาที่
เพื่อใหเกิดความพรอม ในการปฏิบัติของเจาหนาที่ และแตละคนไดเขาใจบทบาทของตัวเอง จึงใหมีการ
จําลองภั ยพิ บัติ เกิ ดขึ้น ในพื้ นที่ ใดๆ จนถึงขั้นมี ก ารระดมกํ าลังเจาหน าที่ แ ละวัสดุ อุป กรณ ตางๆเขามาในพื้ นที่ เพื่ อ
ชวยเหลือผูประสบภัย โดยใหปฏิบัติเหมือนเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในทุกขั้นตอน ตั้งแตการไดรับแจงเตือนภัยจากรม
อุตุนิยมวิทยา หรือกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จนกระทั่งมีภัยเกิดขึ้นและมีกรระดมกําลังอยางเต็มรูปแบบ
การจัดแบบจําลองการเกิดภัยพิบัตินี้ มีจุดประสงคเพื่อศึก ษาปญ หาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานการชวยเหลือ
ผู ป ระสบภั ย ตามแผนที่ กํ าหนดไว เพื่ อ จะได ป รับ ปรุ งการปฏิ บั ติ งานของเจ าหน า ที่ ให ส ามารถทํ า งานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยใชเวลาสั้นที่สุดและมีการสูญเสียนอยที่สุด

1.2. การเตรียมวัสดุ อุปกรณ และยานพาหนะสําหรับดําเนินงาน
เพื่อใหการดําเนินงานชวยเหลือผูประสบภัย เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถดําเนินการไดทันทีเมื่อเกิดภัย
ผูรับผิดชอบในระดับจังหวัดควรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ และยานพาหนะสําหรับดําเนินงานดังนี้
1.2.1.การเตรียมวัสดุ อุปกรณ
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวกับการดูแลและรักษาสัตวปวย ซึ่งจะตองมีหนังสือแจงรายละเอียด ชนิด
จํานวน และสถานที่เก็บ ซึ่งพรอมใชงานไดทัน ซึง่ ประกอบไปดวย
 หลอดและเข็มฉีดยา สําหรับใชฉีดวัคซีนปองกันโรค และรักษาสัตวปวย

 ยาปฏิชีวนะและยารักษาแผล และวัสดุที่ใชสําหรับรักษาแผลสด
 วัคซีนสําหรับปองกันโรค
 วัสดุสําหรับเก็บตัวอยาง เชนเจาะเลือดและเก็บซีรั่ม
 น้ํายาฆาเชื้อโรค
 ที่ใสน้ํายาฆาเชื้อโรค
 รองเทาบูธ
 แบบรายงานตางที่ดําเนินการ
1.2.2. การจัดเตรียมยานพาหนะ
จัดเตรียมยานพาหนะสําหรับใชในการชวยเหลือผูประสบภัย เชน การอพยพสัตว การขนสง เสบียงสัตว
เป นตน เพื่อให มีความพรอ ม โดยระบุผูรับผิดชอบใหชัดเจน ควรมีก ารวางแผนการใชยานพาหนะมี บัญ ชีกํ าหนด
ผูรับผิดชอบ พนัก งานประจํารถ หมายเลขทะเบียน และสังกั ดหนวยงาน รถทุ ก คันจะตองมีก ารบํารุงรัก ษาอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อสามารถใชไดทันที และแจงแผนการใชงานใหผูเกี่ยวของทราบดวย
1.3. การจัดเตรียมสถานที่สําหรับการอพยพสัตวสูที่ปลอดภัย
ในพื้ น ที่ เสี่ ย งภั ย หากไม มี ส ถานที่ ธรรมชาติ สําหรับ อพยพสัต ว สู ที่ ป ลอดภั ยที่ อ ยู ใกลเคี ย ง จะต อ งมี ก าร
จัดสรางสถานที่ถาวรสําหรับอพยพสัตวเมื่อเกิดภัย โดยประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องงบประมาณ
และการกอสราง หรือาจมีการแจงเตือนเกษตรกรไมใหนําสัตวเขามาเลี้ยงในพื้นที่ดังกลาว ในฤดูเสี่ยงภัย
2. ขณะเกิดภัย
2.1 จัดตั้งศูนยเฉพาะกิจเพื่อคิดตามสถานการณ รวบรวมขอมูลความเสียหาย รายงานความเสียหายใหความ
ชวยเหลือ
2.2 ดําเนินการอพยพสัตวไวที่ปลอดภัยตามจุดที่เตรียมไว
2.3 สนับสนุนเสบียงอาหาร เวชภัณฑ และการตรวจสุขภาพสัตว รักษาสัตว และฉีดวัคซีนปองกันโรค
3.หลังเกิดภัย (การเยียวยาฟนฟู Recovery)
3.1 สํารวจความเสียหายดานปศุสัตว
3.2 ประเมินมูลคาความเสียหายอัตราการชวยเหลือ
3.3 เสนอขอความชวยเหลือโดยผาน ก.ช.ภ.อ. และ ก.ช.ภ.จ. และงบกลางกระทรวงเกษตรและสหกรณตอไป
3.4 ฟนฟู เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ตรวจสุขภาพสัตว รักษาสัตวปวย มอบเวชภัณฑและยาถายพยาธิ

