สรุ ปผลการประชุ มกลุ่ม
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการทบทวนระบบความปลอดภัยและจัดทําแผนเผชิญเหตุในสถานบริการเพือ่ รองรับ
สถานการณ์ ความไม่ ปลอดภัยจากเหตุการณ์ ความไม่ สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ณ โรงแรมเจบี อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระหว่ างวันที่ 24 -25 มกราคม 2551
บทเรียนจริงในพืน้ ที่ กรณีเกิดเหตุการณ์ ความไม่ สงบในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้
1. การทํางานในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ท้ งั ไทยพุทธและมุสลิม จะต้องไม่หวาดระแวงกัน
2. การทํางานในพื้นที่ตอ้ งมีความยืดหยุน่ แก่ประชาชน
3. ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขต้องรู้จกั พื้นที่ และรู้จกั บุคคลสําคัญในหมู่บา้ นจริ งๆ
4. การโยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เป็ นกลุ่มเสี่ ยง เช่น ไทยพุทธ หรื อเจ้าหน้าที่ที่ไม่ชาํ นาญในพื้นที่เป็ นทางออกที่ดี
5. ชาวบ้านเป็ นเกราะกําบังที่ดีที่สุด ต้องสร้างความสนิทสนมกับชาวบ้านให้ได้
6. ผูบ้ ริ หารต้องหาแนวทางให้เจ้าหน้าที่ทาํ งานด้วยความสุ ขและความปลอดภัย ในสถานการณ์ความไม่สงบ
7. เจ้าหน้าที่มีความกดดัน 2 ส่ วน คือ ความไม่ปลอดภัยและความกดดันจาก KPI
8. ประเด็นการเผาสถานบริ การและทําร้ายเจ้าหน้าที่ ส่ วนหนึ่งสาเหตุมาจาก การปิ ดล้อมกดดันในพื้นที่
9. เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบไม่ควรให้รถพยาบาลเข้าไปในที่เกิดเหตุ ถ้าจําเป็ นต้องเข้าไปให้อยูห่ ่างๆไว้ก่อน
10. เมื่อเกิดเหตุการณ์ปะทะในพื้นที่ ทางโรงพยาบาลในพื้นที่ 5 จังหวัดต้องเตรี ยมพร้อมรับผูป้ ่ วย Refer
11. ผูก้ ่อการต้องการปฏิบตั ิการกับสถานบริ การล่อแหลม เช่น มีอาคารเก่า อาคารที่ต่อเติม 2 ชั้น อาคารที่กองกําลังเคย
อาศัยอยู่
12. ถ้าต้องต่อเติมสถานีอนามัยชั้นล่าง ต้องให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการลงทุน จะปลอดภัยกว่า
13. การทํางานด้านความปลอดภัยระดับจังหวัดอย่าลืมคํานึงถึงคณะกรรมการความมัน่ คงระดับจังหวัด ต้องเข้าร่ วม
ประชุมกับเขาอย่างสมํ่าเสมอ
14. การทํางานความปลอดภัยระดับอําเภอ ให้ปรับคณะทํางาน คปสอ. เป็ นคณะทํางานด้านความปลอดภัยได้ทนั ทีและ
ต้องประสานกับคณะกรรมการความมัน่ คงระดับอําเภอด้วย
ข้ อฝากจากผู้ปฏิบัตงิ านจริงในพืน้ ที่
1. วิธีการก่อการร้าย รุ นแรงมากขึ้น ในตอนนี้มีเฉพาะ Motorcycle bomb ให้ระวัง Car bomb และรู ปแบบอื่น
ไว้ดว้ ย
2. การใช้ยทุ ธวิธีของทหารในพื้นที่ บางครั้งไม่เป็ นผลดีต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานในชุมชน
3. จะทําอย่างไรให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงชุมชน เข้าถึงประชาชนให้เร็ ว และมากที่สุด
4. การรู้จกั พื้นที่ รู้จกั คน จะเป็ นเกราะ เป็ นภูมิคุม้ กันให้เรา
5. จะสร้างขวัญกําลังใจอย่างไรให้ไทยพุทธและเจ้าหน้าที่ไทยมุสลิมทํางานร่ วมกันอย่างไม่หวาดระแวง
6. จะทําอย่างไรให้ สอ. มีวทิ ยุสื่อสาร 2 เครื่ อง โดย 1เครื่ องไว้ที่ สอ. และ 1 เครื่ องให้เจ้าหน้าที่พกติดตัวเวลา
ปฏิบตั ิงานในชุมชน เวลามีเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ จะได้ประสานกันได้
7. ฌาปนกิจสาธารณสุ ข เจ้าหน้าที่มุสลิมทําไม่ได้ กระทรวงควรหาวิธีการอื่นในการช่วยเหลือ
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ผลการประชุมกลุ่มในการสร้ างระบบความปลอดภัยเบือ้ งต้ นเมือ่ เกิดสถานการณ์ ความไม่ ปลอดภัยแบบต่ างๆ
กลุ่มที่ 1 จังหวัดปัตตานี
เหตุการณ์ ที 1 การเยียวยาผู้ร่วมปฏิบัตงิ าน
• เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของ รพช.. และ สอ. พักอยูใ่ นตัวอําเภอเมือง ต้องเดินทางไป รพช. และ สอ. โดยรถตูร้ ับส่ ง
ของ CUP ทุกวันจะนัดหมายขึ้นรถพร้อมกันที่หน้า รพ.
• 3 วันมานี้ นอ้ งนักวิชาการของ สอ.A ไม่ได้มาขึ้นรถ พี่ๆที่ สอ.แจ้งว่าไม่ได้ไปทํางานด้วยเช่นกัน เช้านี้ หวั หน้า
สอ.ได้รับโทรศัพท์จากญาตินอ้ งวิชาการว่า น้องถูกเจ้าหน้าที่บา้ นเมืองควบคุมตัวไปสอบสวนตั้งแต่เมื่อ 3 วัน
ก่อนโดยไม่ทราบว่าอยูท่ ี่ใด
่ ี่หน่วย ฉก.AA
• สสอ.ตรวจสอบข้อมูลพบว่า น้องนักวิชาการถูกควบคุมตัวอยูท
ผู้ได้ รับผลกระทบ
y น้ อง นักวิชาการ
y วิตกกังวล ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับตนเอง ไม่รู้จะได้ออกไปเมื่อไร ขั้นตอนต่างๆเป็ นอย่างไร จะได้รับ
y
y
y
y

ความเป็ นธรรมหรื อไม่
ไม่รู้วา่ เกิดอะไรขึ้นกับคนที่บา้ น ที่บา้ นหรื อไม่วา่ ตนเองถูกจับ
จะมีปัญหาเรื่ องตําแหน่งหน้าที่หรื อไม่ หน.จะว่าอย่างไร
เครี ยด นอนไม่หลับ 3 วัน
รู้สึกไม่สะดวกสบาย ขาดเครื่ องใช้ส่วนตัวที่จาํ เป็ น

y ครอบครัวและญาติน้อง นักวิชาการ
y วิตกกังวล ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับบุตรหลานของตน
y อยากจะไปเยีย่ ม อยากให้การช่วยเหลือ ไม่ทราบช่องทาง ขั้นตอน ไม่รู้จะพึงใคร
y เพือ่ นร่ วมงานและผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
y เป็ นห่ วง อยากทราบข่าวคราว
y หวาดระแวง ข่าวลือต่างๆนานา

แนวทางและขั้นตอนการเยียวยา
y สอบถาม ตรวจสอบ ประมวลข้อมูลเบื้องต้น
y รายงานผูบ้ งั คับบัญชา ทั้งโดยวาจาและตามขั้นตอน
y จัดทีม ตัวแทนหน่วยงานไปเยีย่ มโดยเร็ ว และสมํ่าเสมอ
y ให้กาํ ลังใจ
y สอบถามข้อมูล ข้อเท็จจริ ง
y จัดหาเครื่ องอํานวยความสะดวกที่จาํ เป็ น
y ประสานให้ได้พดู คุยกับญาติ และครอบครัว
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y ประเมินภาวะสุ ขภาพจิต ให้การดูแลรักษาตามจําเป็ น
y ประสานให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
y ประสานเพื่อทราบขั้นตอนและระยะเวลาการสอบสวน แจ้ง จนท.ที่ถกู สอบสวน
y ให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ตามความเป็ นจริ ง แก่จนท.บ้านเมือง
y ให้ขอ้ มูลแก่ญาติและครอบครัว เป็ นธุ ระประสานติดตามความคืบหน้าการสวบสวน และช่วยเหลือครอบครัว

ตามความสามารถ
y รายงานความคืบหน้าแก่ผบ
ู้ งั คับบัญชาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การช่วยเหลืออื่นๆ ที่จาํ เป็ น
y ชี้แจงข้อเท็จจริ งแก่ผรู ้ ่ วมงาน และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
y หากได้รับการปล่อยตัว ต้องมีการประเมินผลกระทบของจนท.ละครอบครัวในระยะยาว
y หากยังมีความรู ้สึกไม่ปลอดภัยที่จะอยูใ่ นพื้นที่ อาจพิจารณาให้โยกย้าย
y ประเมินภาวะสุ ขภาพจิตให้ยงั มีภาวะเครี ยด วิตกกังวล ซึ มเศร้า ให้การรักษาด้วยยาตามจําเป็ น

กลุ่มที่ 2 จังหวัดนราธิวาส
การจัดการเมือ่ พบผู้ป่วยที่ต้องสงสั ย จากเหตุการณ์ ความไม่ สงบ
• ผูป้ ่ วยชายอายุ 15 ปี พร้อมเพื่อนวัยรุ่ นชาย มาด้วยอาการบาดแผลบวมอักเสบ บริ เวณต้นขาขวา ให้ประวัติวา่
ล้มรถจักรยานยนต์ เมื่อ 2 วันก่อน ไม่ได้ไปรักษาที่ไหน ทายาเองที่บา้ น อาการปวดมากขึ้น จึงมาอนามัย ตรวจ
ร่ างกาย พบต้นขาขวามีบาดแผลคล้ายๆกับบาดแผลกระสุ นปื น มีเศษวัสดุรอบๆแผล แผลค่อนข้างลึก ได้ทาํ
แผลเบื้องต้น และแนะนําให้ไปโรงพยาบาล
• แพทย์เวรและเจ้าหน้าที่หอ้ งฉุ กเฉิ นโรงพยาบาล ให้การดูแลเบื้องต้น ส่ งผูป้ ่ วยไป X-RAY
ระหว่างที่รอผลการตรวจ มีจนท.ตํารวจควบคุมตัวไปสอบสวนที่สถานีตาํ รวจ
วันรุ่ งขึ้น ผูป้ กครองของเด็ก มาติดต่อแจ้งข่าวเจ้าหน้าที่สอ.ว่า ลูกชายยังไม่กลับบ้าน ต้องการทราบข่าวและต่อ
ว่าจนท.ว่าเป็ นต้นเหตุที่ทาํ ให้ลกู ชายหายไป
แนวทางในการสร้ างความปลอดภัย
1. ระดับสถานีอนามัย
- ซักประวัติ ชื่อ/สกุล ที่อยูใ่ นพื้นที่ หรื อ นอกพื้นที่ อยูพ่ ้นื ที่เสี่ ยงหรื อไม่
- ประเมินอาการ อารมณ์ของผูป้ ่ วย
- ขณะซักประวัติ เจ้าหน้าที่ตอ้ งไม่ตื่น ต้องเก็บอาการให้อยู่
- สังเกตบุคคลแปลกหน้าไปด้วย
กรณี สามารถซักประวัติต่อไปได้
- ตรวจร่ างกาย
- ทําแผล
- ลงทะเบียนผูป้ ่ วยตามปกติ
- ถ้าผูป้ ่ วยมีอาการหนักก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาล
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กรณี ไม่สามารถซักประวัติต่อได้
- ทําแผล
- ให้ผป
ู้ ่ วยกลับบ้าน
- แจ้งเจ้าหน้าที่ / ทีมงาน / ผูบ้ งั คับบัญชา
- กรณี ส่งต่อ
- ถ้าผูป้ ่ วยไปตามระบบ ประสานให้โรงพยาบาลทราบทางโทรศัพท์
- ถ้าผูป้ ่ วยต้องการไปเอง ไม่ตอ้ งประสาน
2. ระดับโรงพยาบาล
- ทําแผล ดูลกั ษณะแผล รายงานแพทย์
- ซักประวัติ
- สงสัย ให้บนั ทึกลักษณะแผล รายละเอียด
- ให้การรักษาตามมาตรฐานทัว่ ไป
- กรณี ฝ่ายความมัน่ คง สอบถามข้อมูล ให้ผบู้ งั คับบัญชาเป็ นผูต้ อบ
กรณีฝ่ายความมั่นคง (ตํารวจ / ทหาร) สอบถามข้ อมูลหลังจากเหตุการณ์
1. ระดับสถานีอนามัย
- ให้ขอ้ มูลตามความเป็ นจริ งที่สามารถให้ได้ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของต้นเองเป็ นเบื้องต้น
2. ระดับโรงพยาบาล
- ให้ขอ้ มูลเบื้องต้น ส่ วนข้อมูลรายละเอียดเบื้องลึก ให้ผบู้ งั คับบัญชาเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ผลกระทบหลังจากเกิดเหตุการณ์ กรณีผ้ปู ่ วยถูกจับ
1. เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานหวาดระแวง เสี ยขวัญเสี ยกําลังใจ
2. เจ้าหน้าที่มีความรู้สึกไม่ปลอดภัย
3. เจ้าหน้าที่ขอย้ายออกจากพื้นที่
4. ฝ่ ายความมัน่ คงมองว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขเป็ นแนวร่ วม
5. แนวร่ วมมองว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขเป็ นสายให้ตาํ รวจ / ทหาร
6. สถานีอนามัยถูกเผา พ่นสี ปิ ดบริ การ
สิ่ งทีต่ ้ องการ
ด้ านตัวเจ้ าหน้ าทีส่ าธารณสุ ข
1. ความเป็ นกลางของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขท่ามกลางความขัดแย้งในพื้นที่ (อยากให้ฝ่ายความมัน่ คงเข้าใจ)
2. ไม่ควรให้เจ้าหน้าที่ทหาร ตํารวจขอข้อมูลที่สถานีอนามัย หรื อโรงพยาบาล
3. ควรออกนโยบายว่า สถานีอนามัย หรื อสถานบริ การสาธารณสุ ข จะต้องพิทกั ษ์สิทธิของผูป้ ่ วย
4. พร้อมยืนหยัดว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขพร้อมให้บริ การภายใต้ความปลอดภัย
5. จัดกิจกกรมทางศาสนาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานและเกิดความรู้สึกที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
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ด้ านอุปกรณ์
1. ขอสนับสนุนอุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัย ( สัญญาณ TV วงจรปิ ด วิทยุสื่อสาร เหล็กดัด )
2. สร้างตูย้ ามพร้อม รปภ.
3. ให้รถยนต์ Refer ทุก สอ.
4. สร้างแบบ สอ. ใหม่ให้เหมาะสมกับระบบความปลอดภัย
5.ติดตั้งระบบนิ รภัยให้รถยนต์ผบ
ู้ ริ หาร
ด้ านขวัญกําลังใจ
1. ประกันชีวิตหมู่ให้เจ้าหน้าที่
2. กรณี เสี ยชีวติ จากสถานการณ์ควรจะมีข้ ึนเงินเดือนพิเศษและดูแลทายาท
3. อํานวยความสะดวกในการใช้อาวุธปื นของเจ้าหน้าที่
กลุ่มที่ 3 จังหวัดสงขลา
เหตุการณ์ ที 1 การจัดการเมือ่ มีการปิ ดล้ อมตรวจค้ นในหมู่บ้านรับผิดชอบ
• เจ้าหน้าที่สอ.ออกไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่ หมู่บา้ นเป้ าหมายตามปกติ พบทหาร ตํารวจ ตั้งด่านตรวจค้น และแจ้ง
ว่าขณะนี้มีการปิ ดล้อม ตรวจค้นในหมู่บา้ นอยู่
• เจ้าหน้าที่จากหน่วยสนธิ กาํ ลัง ขอเข้าตรวจค้น สอ. น้องๆในสถานี อนามัยพยายามติดต่อหัวหน้า แต่ติดต่อ
ไม่ได้ โทรศัพท์มือถือถูกตัดสัญญาณไม่กล้าตัดสิ นใจว่าจะทําอย่างไร
แนวทางสร้ างความปลอดภัยเมือ่ เกิดภาวะวิกฤติจากสถานการณ์
• เจ้าหน้าที่สอ.ออกไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่ หมู่บา้ นเป้ าหมายตามปกติ พบทหาร ตํารวจ ตั้งด่านตรวจค้น และแจ้ง
ว่าขณะนี้มีการปิ ดล้อม ตรวจค้นในหมู่บา้ นอยู่
แนวทางการปฏิบัติ

แนวทางการปฏิบัติ

กรณีที่ 1:
เมือ่ กําลังจะเข้ าปฏิบัติงานในพืน้ ทีถ่ ูกปิ ดล้อม

กรณีที่ 2 :
พืน้ ทีถ่ ูกปิ ดล้อม แต่ สอ.ไม่ ได้ ถูกปิ ดล้อม

หาทางกลับ
ตรวจสอบข่าว
หาวิธีรายงานผูบ้ งั คับบัญชา
แจ้งผูร้ ่ วมงานให้ทราบสถานการณ์
กรองสถานการณ์

สอบถามเหตุการณ์ จนท. ผูป้ ฏิบตั ิงาน
จนท. ต้องแสดงตนให้ผตู้ รวจค้น รับทราบ
รายงานผูบ้ งั คับบัญชาทางวิทยุ
แจ้งผูร้ ่ วมงานให้เตรี ยมความพร้อม
ประสานโรงพยาบาลและเครื อข่ายในพื้นที่ใกล้เคียง
ประสานแกนนําชุมชน/ อสม. ให้ทราบสถานการณ์
ติดต่อหัวหน้าชุดตรวจค้น เพื่อขอความช่วยเหลือ
ปฏิบตั ิตามคําแนะนําจากหัวหน้าชุด
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แนวทางสร้ างความปลอดภัยเมือ่ เกิดภาวะวิกฤติจากสถานการณ์
เจ้าหน้าที่จากหน่วยสนธิกาํ ลัง ขอเข้าตรวจค้น สอ. น้องๆ ใน สอ. พยายามติดต่อหัวหน้า แต่ติดต่อไม่ได้
โทรศัพท์มือถือถูกตัดสัญญาณ จึงไม่กล้าตัดสิ นใจ จะทําอย่างไร
แนวทางการปฏิบัติ
กรณีที่ 1:
กรณีหน่ วยสนธิขอค้ นสถานีอนามัย

แนวทางการปฏิบัติ
กรณีที่ 2:
กรณีทกี่ ารตรวจค้ นในสอ. พบเอกสารที่ ต้ องสงสั ย
และเชิญ จนท.สอ. ไปสอบสวนเพิม่ เติม

¾ สอบถามวัตถุประสงค์การตรวจค้น

¾ สอบถามเหตุผล

¾ ให้ความร่ วมมือกับจนท. และร่ วมตรวจค้น

¾ สอบถามรายละเอียด สถานที่นาํ ตัวไป

¾ ติดต่อประสานผูบ้ งั คับบัญชา

ระยะเวลา เบอร์โทรติดต่อ
¾ แจ้งผูร้ ่ วมงานทราบ
¾ รายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับ พร้อมขอ
ความคิดเห็น
¾ จนท.คนอื่นๆ และผูบ้ งั คับบัญชาให้กาํ ลังใจ

¾ เก็บรายละเอียดของการตรวจค้นเพื่อ

รายงาน ผูบ้ งั คับบัญชา
¾ บันทึกในสมุดเยีย่ มของ สอ.
¾ รายงานผูบ้ งั คับบัญชา

กลุ่มที่ 4 จังหวัดยะลา
เหตุการณ์ IV
การจัดการเมื่อมีข่าว จะบุก ทําร้ายสถานบริ การ
• เจ้าหน้าที่หอ้ งฉุ กเฉิ น รับโทรศัพท์ข่วู างระเบิดโรงพยาบาล
• หลังจากมีการปะทะในพื้นที่ กลุ่มผูก้ ่อการเสี ยชีวิต 2 คน เจ้าหน้าที่หอ้ งฉุ กเฉิ น ได้รับแจ้งทางวิทยุจากทหารว่า
จะนําส่ งผูเ้ สี ยชีวิตมาชันสูตร และมีชาวบ้านบางส่ วนบาดเจ็บจากเหตุการณ์
• จนท.สอ.ได้รับคําบอกเล่าจากชาวบ้านหนาหูวา่ จะมีการตอบโต้ โดยเฉพาะสถานบริ การของรัฐ บ้านพักสถานี
อนามัย ก. เคยเป็ นที่ต้ งั ฐานของ ทหาร, ป้ อมยามของโรงพยาบาลเคยมีตชด.มาอยูเ่ วรยามเมื่อเดือนที่แล้ว
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แนวทางในการจัดการ เมือ่ มีข่าวจะบุกทําร้ ายสถานบริการ
• กรณีที 1 เจ้ าหน้ าทีห
่ ้ องฉุกเฉิน รับโทรศัพท์ ข่ ูวางระเบิดโรงพยาบาล
1. ผู้รับโทรศัพท์
1. ตั้งสติไม่ตื่นตระหนก
2. รวบรวมข้อมูลของผูโ้ ทรศัพท์ข่ใู ห้มากที่สุด โดยสังเกต สําเนียง ภาษา คําพูด มีเสี ยงอะไรบ้างที่
แทรกเข้ามาในระหว่างคุย
3. การรายงานผูบ้ งั คับบัญชาหาก
ในเวลาราชการ รายงาน
นอกเวลาราชการ รายงาน
กรณี สถานีอนามัย รายงาน

ผูบ้ งั คับบัญชา (หัวหน้าบริ หาร)
ผูอ้ าํ นวยการ
เวรตรวจการณ์
ผูบ้ งั คับบัญชา (หัวหน้าบริ หาร)
หัวหน้าสถานีอนามัย สาธารณสุ ขอําเภอ

2. ผู้บังคับบัญชา

1. สั่งการให้ รปภ. ตรวจหาวัตถุตอ้ งสงสัย ด้วยความระมัดระวัง
2. รายงาน

ผูอ้ าํ นวยการ

นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด

3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก

ตํารวจ

ทหาร

นายอําเภอ

ผูอ้ าํ นวยการ
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3. รปภ.
กรณีเจอวัตถุต้องสงสั ย

แจ้งผูบ้ ริ หาร สั่งการใช้แผน
กันฝูงชน เข้า - ออก
ใช้แผนอพยพผูป้ ่ วย ผูไ้ ม่เกี่ยวข้อง ไปไว้ในจุดที่ปลอดภัย

กรณีไม่ เจอวัตถุต้องสงสั ย

แจ้งผูบ้ ริ หาร นัดประชุมทีมต่างๆ เพื่อทบทวนเหตุการณ์ วางแผน
และซ้อมแผน

4. แผนระยะยาว

1. มีการซ้อมแผนความปลอดภัยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อม เตรี ยมรับสถานการณ์ได้
ทุกรู ปแบบ
2. มีวทิ ยุสื่อสารทุกหน่วยหากมีเหตุการณ์ในพื้นที่ที่โทรศัพท์ถกู ตัดสัญญาณ จะได้ติดต่อกันได้
3. จัดอบรมการใช้วทิ ยุสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
4. สร้างระบบความปลอดภัยในหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ และผูม้ ารับบริ การ รู้สึกว่าเข้ามาในโรงพยาบาลแล้ว
ปลอดภัยที่สุด กําหนดจุดรวมพล ประตูทางหนี
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•

กรณีที 2 หลังจากมีการปะทะในพื้นที่ กลุ่มผูก้ ่อการเสี ยชีวิต 2 คน เจ้าหน้าที่หอ้ งฉุกเฉิ น ได้รับแจ้งทางวิทยุ
จากทหารว่าจะนําส่ งผูเ้ สี ยชีวิตมาชันสูตร และมีชาวบ้านบางส่ วนบาดเจ็บจากเหตุการณ์

แนวทางปฏิบัติ

1. แจ้งผูบ้ ริ หารทราบ ประสานเจ้าหน้าที่เตรี ยมความพร้อม
2. เตรี ยมแผนกันฝูงชน แผนเผชิญเหตุ ทีมเจรจาไกล่เกลี่ย
3. จัดสถานที่ แบ่งโซน
4. ให้เกียรติศพ
5. ชันสู ตรศพด้วยความรวดเร็ ว ภายในเวลา 20 นาที
6. มอบศพให้ญาติอย่างสมเกียรติ

•

กรณีที 3 จนท.สอ.ได้รับคําบอกเล่าจากชาวบ้านหนาหูวา่ จะมีการตอบโต้ โดยเฉพาะสถานบริ การของรัฐ
บ้านพักสถานีอนามัย ก. เคยเป็ นที่ต้ งั ฐานของ ทหาร, ป้ อมยามของโรงพยาบาลเคยมีตชด.มาอยูเ่ วรยามเมื่อ
เดือนที่แล้ว

แนวทางปฏิบัติ

1. ตั้งสติ สอบถามข้อมูลให้ชดั เจน
2. แจ้งผูบ้ ริ หาร
3. ประธาน อสม. ผูน้ าํ ชุมชน ผูน้ าํ ศาสนา
4. ชี้แจงข่าวสารที่ถกู ต้องกับ อสม. ผูน้ าํ ชุมชน ผูน้ าํ ศาสนา และ
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กลุ่มที่ 5 จังหวัดสตูล
เหตุการณ์ V
• สอ.ก.มีเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานอยู่ 3 คน รับผิดชอบ 5 หมู่บา้ น ประชากรประมาณ 5,000 คน ตลอดระยะเวลา
4 ปี ที่ผา่ นมา จนท. ย้ายออกนอกพื้นที่แล้ว 2 คน ขณะนี้ หัวหน้า สอ. ทํางานมาแล้ว 20 ปี เป็ นคนพื้นเพเดิม
ในหมู่บา้ น แต่พกั ในตัวเมือง ห่างจาก สอ. 20 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่อีก 2 ท่านเป็ นน้องจบใหม่ มาปรึ กษาเรื่ อง
การขอย้าย เนื่องจากกังวลกับความปลอดภัย
• หัวหน้า สอ. ได้ปรารถกับเพื่อนร่ วมงานที่สนิ ทกันว่า จะลาออก หรื อไม่กข็ อย้ายออกนอกพื้นที่เช่นเดียวกับ
น้องๆ แต่กไ็ ม่กล้าบอกผูบ้ งั คับบัญชา
• ในช่วง 1 เดือนที่ผา่ นมา อสม.ที่เคยมาปฏิบตั ิงานอยูเ่ ป็ นประจํา แจ้งว่าขอไม่มาทํางาน ซึ่ งไม่แจ้งสาเหตุ
หัวหน้าสอ. เริ่ มมีอาการนอนไม่หลับ ต้องใช้ยานอนหลับบ่อยครั้งขึ้น
• เช้านี้ ตลาดนัดในหมู่บา้ นเลิกเร็ วกว่าปกติ ถนนหน้า สอ.แทบไม่มีรถผ่าน จนท.อบต.ที่อยูร่ ้ ัวติดกัน เดินทางไป
ประชุมด่วนที่อาํ เภอหมด
ข้อคําถามจากเหตุการณ์ที่ 5ที่เป็ นประเด็นปัญหา
ข้อคําถามที่ 1 ทําไมเจ้าหน้าที่ตอ้ งขอย้าย
ข้อคําถามที่ 2 ทําไมหัวหน้าสถานีอนามัยจะลาออกหรื อขอย้าย
ข้อคําถามที่ 3 ทําไมอาสาสมัครสาธารณสุ ขไม่มาทํางาน
ข้อคําถามที่ 4 อะไรคือสิ่ งบอกเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลง
วิถีชุมชน (สิ่ งที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยง)
ข้อเท็จจริ ง
• ไม่มีความปลอดภัย
• เป็ นบุคคลที่มีภูมิลาํ เนาจากที่อื่น
• หัวหน้าสถานีอนามัยไม่ได้พกั อาศัยใน
พื้นที่ปฏิบตั ิงาน
• มีความหวาดระแวง
• ภาระงานมาก คนน้อย
• อาสาสมัครไม่มาทํางาน
• ตลาดนัดเลิกเร็ ว
• ถนนหน้าสอ. แทบไม่มีรถผ่าน
• ความเครี ยดวิตกกังวล
• จนท. อบต. ไปประชุมด่วน

11
ข้ อทีต่ ้ องพิจารณา
• ระบบความปลอดภัย
วงจรปิ ด กริ่ ง ถังดับเพลิง บันไดหนีไฟ ฯลฯ
• ระบบโครงสร้าง
อาคาร บ้านพัก รั้ว ถนนภายใน ภูมิทศั น์ ฯลฯ
• ระบบสาธารณูปโภค
นํ้า ไฟ โทรศัพท์ เครื่ องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ
• ระบบการสื่ อสารและเทคโนโลยี
วิทยุ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ
• ระบบการขนส่ งและยานพาหนะ
การส่ งต่อผูป้ ่ วย รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ ฯลฯ
• ระบบการพัฒนาบุคลากร
เพิ่มบุคลากร สร้างขวัญกําลังใจ สร้างอุดมการณ์ร่วม สร้างภาคีเครื อข่าย สร้างความเข้าใจ ฯลฯ
ประสานภารกิจกับทุกภาคส่ วน กําหนดระบบพี่เลี้ยง การเข้าถึงมวลชน จัดสวัสดิการ
เรี ยนรู้การข่าว สิ่ งชี้นาํ บอกเหตุ ทิศทาง แนวโน้ม การเกิดสถานการณ์วกิ ฤต
• ระบบข้อมูลข่าวสาร
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์สถานการณ์วิกฤต ต้องถูกนําไปใช้จริ ง
ข้ อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
1. ปรับปรุ งพัฒนาระบบโครงสร้าง
ระบบความปลอดภัย เช่น
บุคคล เวลา สถานที่ เอกสาร
การสื่ อสาร การเคลื่อนไหว การข่าว ฯลฯ
2. การเสริ มสร้างขวัญ จนท.และ อสม.
- หน.สอ.ทุกสอ. เป็ นระดับ 7
- ควรบรรจุแต่งตั้งลูกจ้าง เป็ น ข้าราชการ
- กําหนดค่าตอบแทนให้สูงขึ้น เป็ นธรรม เสมอภาค
- ควรเพิ่มสิ ทธิพิเศษแก่ทายาทกรณี บุพการี เสี ยชีวิตจากการปฏิบตั ิหน้าที่
- มีการตรวจเยีย่ มจากผูบ้ งั คับบัญชา
- จัดระบบสวัสดิการสนับสนุนความเป็ นอยูข่ องบุคลากร
- การให้คุณค่าและความสําคัญของบุคลากร
- สนับสนุน อสม.ดีเด่นไปศึกษางานต่างประเทศ/ไปประกอบพิธีฮจั ย์
- ทายาท อสม.ควรได้รับสิ ทธิพิเศษด้านการศึกษาเพิ่มขึ้น
- ควรให้ อสม. มีเบี้ยประชุม นอนห้องพิเศษทุกคน ตรวจสุ ขภาพประจําปี ทั้งครอบครัวทุกคน

12
3.จัดองค์ความรู้ที่เท่าทันต่อสถานการณ์วิกฤต พฤติการณ์สังคม
และสภาพแวดล้อมที่เสี่ ยงต่อการเกิดวิกฤติ มุ่งเน้นการเรี ยนรู้อย่างเป็ นระบบให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยสูงสุ ด
4. ต้องมียทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน รากเหง้า ประวัติศาสตร์ ชาติพนั ธุ์ ศาสนา ความเชื่อ
ประเพณี และวัฒนธรรม มุ่งเน้นสันติภาพเชิงปัญญา

ข้ อคิดเห็น ข้ อสรุ ป และข้ อเสนอของทีมผู้เชี่ยวชาญด้ านความปลอดภัย ในการลงเยีย่ มพืน้ ทีแ่ ละ
ปฏิบตั ิงาน ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่ วงสถานการณ์ ความไม่ สงบ ระยะ 1 ปี ทีผ่ ่ านมา
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการทบทวนระบบความปลอดภัยและจัดทําแผนเผชิญเหตุ เพื่อรองรับเหตุการณ์ความไม่สงบ
ข้อคิดเห็นที่ได้ : ได้รับความร่ วมมืออย่างดีจากคณาจารย์ ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านกองทัพ กอ.รมน. และจาก
วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎ
การประเมินสถานการณ์ ความไม่ สงบ
• เหตุการณ์ความไม่สงบยังมีต่อเนื่ องและ ยาวนาน
• จํานวนเหตุการณ์มีแนวโน้มลดลง แต่ความรุ นแรงเพิ่มขึ้น
• โดยส่ วนใหญ่ความรู ้สึกของชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ มีความรู ้สึกชินและเริ่ มล้ากับการทํางาน
• เป้ าหมาย ผูไ้ ด้รับผลกระทบ ส่ วนใหญ่เป็ นชาวบ้าน รองลงไปคือเจ้าหน้าที่ที่ติดอาวุธ ทหาร ตํารวจ
• ส่ วนของกระทรวงสาธารณสุ ข เจ้าหน้าที่และสถานบริ การ ค่อนข้างออกมาในรู ปของ Soft target
• มีหลายๆรู ปแบ ที่สถานบริ การและเจ้าหน้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่นข่มขู่เจ้าหน้าที่ ยิง วางเพลิง วาง
ระเบิด รวมทั้งเจ้าหน้าที่และ อสม.ถูกยิง.
หลักการในการทํางานทีมงานความปลอดภัยและเจ้ าหน้ าที่ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
• สิ่ งที่ตอ้ งพยายามทํา คือ ทําให้เกิดบริ การดีที่สุด
• ทํางานภายใต้ ความปลอดภัยที่สุด “รักษาชีวิต ปลอดภัยไว้ก่อน”
• ทํางานให้สอดคล้องกับวิถีของชุมชน ซึ่ งเป็ นบริ บทเฉพาะใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
• หลักการสําคัญคือ การวางตัวเป็ นกลางอย่างเหมาะสม
ทีมงานได้ ประเมินความเสี่ ยงโดยทฤษฏีของผู้เชี่ยวชาญ
ในทุกพื้นที่โดยภาพรวม ประเมินวิเคราะห์ผลกระทบ และความน่าจะเป็ นที่เกิด ส่ วนใหญ่จะออกมาในเกณฑ์ค่อนข้างที่
เป็ นสี แดง ในทางทฤษฎี คือยอมรับไม่ได้ ควรจะเพิ่มมาตรการทางด้านความปลอดภัย
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สิ่ งทีไ่ ด้ ทาํ ด้ านความปลอดภัย ใน 1 ปี ที่ผ่านมา
กลุ่มแรกเป็ นเรื่อง Hardware ซึ่ งส่ วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุ ข หลายรู ปแบบ
• การปรับโครงสร้าง อาคารสถานที่ รั้ว อาคารที่พกั
• วัสดุอุปกรณ์ ตั้งแต่สถานี อนามัยและโรงพยาบาล เช่น กล้องวงจรปิ ด เหล็กดัด ระบบสื่ อสาร
ซึ่ งทุกสถานีอนามัยมีวทิ ยุสื่อสารทุกสถานีอนามัย
กลุ่มทีส่ องเป็ นเรื่องของ Software
• ปรับระบบการทํางาน
– การเดินทาง เป็ นหมู่คณะไปทํางานในพื้นที่
– การหมุนเวียนเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ ยง หลายพื้นที่ เช่นเจ้าหน้าที่ไทยพุทธ ไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่า
– รู ปแบบการทํางานเชิงรุ ก พบว่าถึงว่าการทํางานภาพรวมลดลง แต่ยงั มีเครื อข่าย อสม.ที่ยงั เข้มแข็งอยู่
– ระบบสํารองข้อมูล ที่เก็บไว้หากสถานบริ การถูกเผาทําลาย ก็จะนําข้อมูลมาใช้ได้ทนั ที
• ส่ วนที่ทาํ มากที่สุด คือ การติดอาวุธทางความคิดให้เจ้าหน้าที่ โดยเพิ่มความรู ้พ้ืนฐานด้านความปลอดภัยส่ วน
บุคคล องค์กร
• การประเมินความเสี่ ยง
• การบริ หารในภาวะวิกฤติ ในปี ที่และ และปี นี้ จดั ทบทวนอีกครั้ง
• การเจรจาต่อรอง ไกล่เกลี่ย ให้กบั เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานถึงระดับอําเภอ
• การจัดทําแผนเผชิญเหตุถึงระดับตําบล
ข้อค้นพบของวิทยากรในการลงเยีย่ มพื้นที่
• ความตื่นตัวในมาตรการความปลอดภัย ตื่นตัวมากที่สุดคือ รพช.>สอ.>รพศ. รพท.
ทางโรงพยาบาลชุมชนมีรูปธรรมที่ชดั เจนหลายแห่งที่ เข้มข้น เช่น โรงพยาบาลธารโต โรงพยาบาลบันนังสตา
• เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ไม่มีรูปแบบตายตัว มีหลายเหตุการณ์ที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้น แต่กเ็ จอ เช่น
เจ้าหน้าที่ถูกยิง เจ้าหน้าที่ถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ทหาร สถานบริ การถูกปิ ดค้น
• หลายพื้นที่ประยุกต์ความรู ้ทางทฤษฎีสู่ การปฏิบตั ิได้ค่อนข้างดี พบตัวอย่างดีๆมากมาย
• เครื อข่าย และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุ ข มีความเข้มแข็ง และปรับตัวได้ดี
• การทํางานด้านความปลอดภัย มักทํากันเอง มีการประสานกับกับหน่วยงานภายค่อนข้างนอกน้อย
• ผูป้ ฏิบตั ิมีความต้องการในเรื่ องขวัญกําลังใจ
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ข้ อเสนอแนะ
• การติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับไปตามความเหมาะสม
• หน่วยบริ การต้องปรับตัวจาก soft target ไปสู่ Hard target ให้ได้
• ความเข้าใจในนโยบายและขั้นตอนการปฏิบตั ิของหน่วยงานความมัน่ คง ค่อนข้างน้อย
• การเยียวยา ครอบคลุมเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบ แต่มองข้ามเจ้าหน้าที่ผป
ู้ ฏิบตั ิงานที่ได้รับผลกระทบ
• การระดมความคิด แลกเปลี่ยน แนวทางการแก้ปัญหาเรื่ องความปลอดภัย ซึ่ งจะทําให้เกิดการต่อยอดกรณี เกิด
เหตุการณ์ความไม่สงบ
• การตรวจเยีย่ มพื้นที่มีความจําเป็ น ต้องกําหนดจังหวะ และในช่วงเวลา ที่เหมาะสม
• มีช่องทางด่วน หรื อทีมงานระดับจังหวัด เขต สําหรับให้คาํ ปรึ กษาและช่วยแก้ปัญหา
่ ในระดับปฏิบตั ิ
• ควรมีนโยบายระดับกระทรวงในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่จาํ เพาะ มีความยืดหยุน
แต่ฝากผูบ้ ริ หาร ให้มีอย่างต่อเนื่อง
• ควรมีการประสานระดับนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบตั ิงาน เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การปฏิบตั ิงานร่ วมกัน

