ถอดบทเรียนเหตุเผา-ระเบิดสถานีอนามัยจากเหตุการณ์ ไม่ สงบจังหวัดชายแดนใต้
สถานการณ์
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จากข้อมูลของศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผูไ้ ด้รับ
ผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.) ในห้วงระยะเวลา 4 ปี (มกราคม 2547 –
ธันวาคม 2550) มีจาํ นวนความถี่ของการก่อเหตุความไม่สงบ รวมทั้งสิ้ น 7,221 ครั้ง พบผูบ้ าดเจ็บ 8,160 ราย
เสี ยชีวิต 2,757 ราย ผลกระทบที่เกิดกับหน่วยงานของสาธารณสุ ข ตั้งแต่ มกราคม 2547 - ธันวาคม 2550 พบ
สถานีอนามัยถูกเผา วางเพลิง ระเบิด จํานวน 12 แห่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ถูกทําร้ายบาดเจ็บ จํานวน 23 คน
เสี ยชีวิต 14 คน อาสาสมัครสาธารณสุ ข (อสม.) ถูกทําร้ายบาดเจ็บ 10 คน เสี ยชีวิต 35 คน บุคลากรระดับ
ตําบลออกให้บริ การเชิงรุ กน้อยลง สถานบริ การบางแห่งงดการให้บริ การในพื้นที่
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่ งผลให้บุคลากรสาธารณสุ ขและ อสม.ในพื้นที่ตอ้ งปรับเปลี่ยนวิถีชีวติ และ
การจัดระบบบริ การ รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังทั้งขณะปฏิบตั ิงานและขณะเดินทาง โดยเฉพาะการ
ให้บริ การในระดับสถานีอนามัย ดังนั้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อนําเอาสถานการณ์ในพื้นที่มา
วิเคราะห์ และหาแนวทางการจัดระบบความปลอดภัยในสถานบริ การ ศูนย์บริ หารการพัฒนาสุ ขภาพจังหวัด
ชายแดนภาคใต้จดั เวทีเพื่อถอดบทเรี ยนจากเหตุการณ์เผาและระเบิดกับสถานีอนามัยทั้ง 12 แห่ ง เมื่อวันที่ 910 สิ งหาคม 2550 โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข อาสาสมัครสาธารณสุ ข ผูน้ าํ ชุมชน
องค์กรส่ วนท้องถิ่น ในพื้นที่ของสถานีอนามัยที่ได้รับผลกระทบเข้าร่ วมเวทีถอดบทเรี ยน ทั้ง 12 แห่ ง ได้แก่
• จังหวัดปั ตตานี (5 แห่ง)
- สอ.ดอนรัก อ.หนองจิก - สอ.จราโก อ.สายบุรี
- สอ.ปานัน อ.มายอ
- สอ.มะนังดาลํา อ.สายบุรี
- สอ.โตะแน อ.กะพ้อ
• จังหวัดยะลา (6 แห่ง)
- สอ.บาเจาะ , บือซู , ทรายแก้ว , ตลิ่งชัน , ทํานบ อ.บันนังสตา
- สอ.ฆอรอราแม อ.ยะหา
• จังหวัดนราธิวาส (1 แห่ง)
- สอ.บูกิ๊ตยือแร อ.รื อเสาะ

ข้ อมูลเหตุการณ์ เฉพาะแห่ ง
สถานีอนามัยดอนรัก อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
สถานีอนามัยดอนรัก อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี รับผิดชอบ 7 หมู่บา้ น ประชากร 4,991 คน
เป็ นคนไทยมุสลิม 80% มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขจํานวน 3 คน เป็ นไทยพุทธ 2 คน ไทยมุสลิม 1 คน เป็ น
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สถานีอนามัยแห่ งแรกและแห่ งเดียวที่ประสบเหตุการณ์วางระเบิดในเขตสถานีอนามัย โดยในเวลา 2 นาฬิกา
ของวันที่ 11 มิถุนายน 2548 มีการวางเพลิงเผาบ้านพักของสถานีอนามัยซึ่งอยูด่ า้ นหลังสถานีอนามัย เพลิง
เผาบ้านพักวอด ทั้งหลัง และฝ่ ายผูก้ ่อความไม่สงบได้ฝังระเบิดถังดับเพลิงไว้ที่บริ เวณป้ ายชื่อสถานีอนามัย
เพื่อหวังกดระเบิดในช่วงเช้าทําร้ายเจ้าหน้าที่ตาํ รวจทหารที่จะมาตรวจที่เกิดเหตุ แต่มีคนไปพบว่ามีถงั แดงๆ
โผล่เหนือดินที่กลบไม่ดี จึงตามตํารวจชุดเก็บกูม้ าตรวจสอบและตัดสิ นใจกูท้ าํ ลายระเบิด ด้วยการทําให้
ระเบิด ทําให้สถานีอนามัยได้รับความเสี ยหายโดยไม่มีผรู ้ ับบาดเจ็บ หลังจากนั้น ชาวบ้านได้เข้ามาช่วยปัด
กวาดซ่อมแซมร่ วมกับทางสาธารณสุ ขและเปิ ดให้บริ การตามปกติ ในอีกประมาณ 1 เดือนหลังเหตุการณ์
สถานีอนามัยปานัน อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
สถานีอนามัยปานันเป็ นสถานีอนามัยขนาดเล็กอาคารชั้นเดียวที่รับผิดชอบ 2 หมู่บา้ น 1,610 คน
เป็ นมุสลิม 100% มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขจํานวน 2 คน เป็ นไทยมุสลิมทั้ง 2 คน เขตรับผิดชอบเป็ นหมู่บา้ นที่
กันดารและยากจนที่สุดแห่ งหนึ่งอําเภอ ตั้งอยูใ่ นพื้นที่สีแดงของอําเภอ ถูกเผาในช่วงใกล้รุ่งของวันที่ 7
ธันวาคม 2549 ชาวบ้านเห็นและคิดจะมาช่วยดับไฟ แต่ถกู ห้ามว่าอย่าไปยุง่ หลังจากเผาแล้ว สถานีอนามัยได้
หยุดให้บริ การ โดยเจ้าหน้าที่ยา้ ยไปให้บริ การที่ศูนย์ขอ้ มูลประจําหมู่บา้ นแทนจนถึงปัจจุบนั ยังไม่มีการ
สร้างทดแทน
สถานีอนามัยฆอรอราแม อําเภอยะหา จังหวัดยะลา
สถานีอนามัยฆอรอราแม ตั้งอยูใ่ นอําเภอปะแต จังหวัดยะลา (อําเภอที่มีเหตุยงิ รถตูส้ ายเบตงหาดใหญ่) เหตุการณ์เผาสถานีอนามัยเกิดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 เวลาประมาณ 20.00 น. โดยคนร้ายได้
จุดไฟเผาสถานีอนามัยชั้นล่าง หวังให้ไฟลามขึ้นไปถึงชั้นสอง แต่ดว้ ยอาคารที่เป็ นปูน จึงเผาวอดเฉพาะชั้น
ล่าง มีการขโมยเอาทรัพย์สิน คอมพิวเตอร์ วัสดุการแพทย์ เครื่ องมือแพทย์เช่นชุดเย็บแผลทําแผล เครื่ องวัด
ความดัน ยา และวิทยุสื่อสารไปด้วย โดยในวันนั้นศูนย์เด็กเล็กที่อยูห่ ่างไป 500 เมตร ก็ถูกเผาวอดเช่นกัน
หลังเกิดเหตุการณ์สถานีอนามัยได้หยุดบริ การ เจ้าหน้าที่ยา้ ยไปรวมกันให้บริ การที่สถานีอนามัยปะแตซึ่งอยู่
ห่างออกไป 10 กิโลเมตรแทน โดยในตัวสถานีอนามัยฆอรอราแมมีกองกําลังสันติสุขเข้าไปประจําการบน
สถานีอนามัย และมีเสนารักษ์ให้บริ การการรักษาโรคแก่ประชาชน
สถานีอนามัยโต๊ ะแน อําเภอกะพ้ อ จังหวัดปัตตานี
สถานีอนามัยโต๊ะแน ตั้งอยูใ่ นตําบลตะโละดือรามัน อําเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี รับผิดชอบ 3
หมู่บา้ น ประชากร 1,270 คน เป็ นหมู่บา้ นมุสลิม100% มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขจํานวน 2 คน เป็ นไทยมุสลิม
ทั้ง 2 คน เหตุเกิดเวลา 12.20 น.ของวันที่ 9 มกราคม 2550 ขณะเสร็ จจากการให้บริ การผูป้ ่ วยคนสุ ดท้าย
ในขณะนั้นมีแต่หวั หน้าสถานีอนามัยผูห้ ญิงที่ยงั อยูบ่ นสถานีอนามัย เจ้าหน้าที่ที่เหลือเดินไปทานข้าวและ
ละหมาด ผูก้ ่อความไม่สงบ 3 คนปิ ดหน้าเดินขึ้นมาบนสถานีอนามัย ชักปื นให้ดู แล้วไล่ให้ลงจากสถานี
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อนามัย มีการรื้ อเอกสารมากองรวมกัน ราดนํ้ามันและจุดไฟเผา เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยที่ไปทานข้าวทราบ
ข่าวจึงรี บมาขับเอารถของสถานีอนามัยออกจากใต้ถุนสถานีอนามัย ไฟเผาอนามัยจนวอด หลังถูกเผาสถานี
อนามัยปิ ดบริ การ ย้ายไปจัดบริ การที่สถานีอนามัยตะโละดือรามัน ซึ่งเป็ นสถานีอนามัยหลักของตําบลแทน
ในช่วงเวลาดังกล่าว มีเหตุการณ์ชุมนุมกดดันเจ้าหน้าที่ให้มีการปล่อยตัวผูต้ อ้ งหาในพื้นที่อาํ เภอ
กะพ้อ การชุมนุมกดดันยืดเยื้อ ส่ งผลให้ฝ่ายผูก้ ่อความไม่สงบก่อเหตุกดดันกับ soft target ในพื้นที่ดว้ ยการ
เผาศูนย์เด็กเล็กและสถานีอนามัย
สถานีอนามัยบูกติ๊ จือแร อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
สถานีอนามัยบูกิ๊ตจือแร รับผิดชอบ 4 หมู่บา้ น ประชากร 4,311 คน เป็ นชุมชนมุสลิม 100% มี
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขจํานวน 3 คน เป็ นไทยมุสลิมทั้ง 3 คน เหตุการณ์เผาสถานีอนามัยเกิดในช่วงประมาณ
10.00 น. ของวันที่ 21 ธันวาคม 2550 โดยในขณะนั้นมีหวั หน้าสถานีอนามัยอยูป่ ระจําบนสถานีอนามัยกับ
อสม. ผูก้ ่อความไม่สงบสวมชุดปิ ดหน้าเกือบ 10 คนได้ข้ ึนมาบนสถานีอนามัย ถือปื นมาให้ดูแล้วไล่ลงจาก
สถานีอนามัย แล้วลงมือรื้ อค้นเอกสารมากองเพื่อเป็ นเชื้อไฟในการวางเพลิง เจ้าหน้าที่นึกขึ้นได้วา่ ลืมหยิบ
กุญแจรถยนต์ส่วนตัวไปด้วย จึงขอทางผูก้ ่อความไม่สงบขึ้นไปหยิบกุญแจรถยนต์ ซึ่งก็อนุญาตให้ข้ ึนไป
หยิบได้ แล้วขับรถออกมาที่บา้ นของ อสม. ไฟลามในอาคารจนเสี ยหายทั้งหมด หลังจากถูกเผา สถานี
อนามัยปิ ดบริ การ และให้ประชาชนไปใช้บริ การที่โรงพยาบาลรื อเสาะแทน เพราะสถานีอนามัยอยูห่ ่างจาก
โรงพยาบาลเพียง 6 กิโลเมตร จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ในพื้นที่ การเผาสถานีอนามัยในครั้งนี้เนื่องจากฝ่ าย
กําลังมีการปิ ดล้อมจับกุมในตําบลมะรื อโบออกซึ่งอยูข่ า้ งเคียง จึงเชื่อว่าเป็ นการตอบโต้จากฝ่ ายผูก้ ่อความไม่
สงบ
สถานีอนามัยบูกิ๊ตจือแร เป็ นสถานีอนามัยที่ถูกวางเพลิงเผาบ้านพักเจ้าหน้าที่ในสถานีอนามัยมาแล้ว
ครั้งหนึ่งเมื่อเดือนธันวาคม 2549 แต่ไฟลามไม่มากเป็ นสถานีอนามัยเดียวที่เกิดเหตุการณ์เผาซํ้าเป็ นครั้งที่ 2
กรณีเผา 5 สถานีอนามัยของอําเภอบันนังสตาในวันเดียว
สําหรับสถานีอนามัยในอําเภอบันนังสตานั้น มีท้ งั หมด 10 แห่ งถูกเผาไปแล้ว 5 แห่ งในวันที่ 4
เมษายน 2550 โดยในวันดังกล่าว มีการเผาสถานที่ราชการของอําเภอบันนังสตา มากกว่า 15 แห่ ง ทั้ง
โรงเรี ยน ที่ทาํ การองค์การบริ หารส่ วนตําบล (อบต.) รวมทั้งสถานีอนามัยด้วย
ก่อนที่จะมีการเผาสถานีอนามัยนั้น มีสญ
ั ญาณเตือนในลักษณะการข่มขู่กบั สถานีอนามัยมาก่อน
หน้าบ้างแล้ว เช่น ในพื้นที่ของสถานีอนามัยทรายแก้ว ได้มีใบปลิวสี แดง พิมพ์ออกมาว่าใครที่มีวิทยุสื่อสาร
จะไม่รับรองความปลอดภัย ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของสถานีอนามัยที่เคยพกพาวิทยุสื่อสารประจําตัวจึงไม่ค่อย
กล้าที่จะพกพาเครื่ องวิทยุดงั กล่าว หรื อบริ เวณสถานีอนามัยปื อลอง ก็มีขอ้ ความให้ไทยพุทธย้ายถิ่นที่อยู่
ไม่เช่นนั้นไม่รับรองความปลอดภัย
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สําหรับสถานีอนามัยทั้ง 5 แห่งที่ถูกเผา มีความเสี ยหายเกิดกับวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ท้ งั สิ้ นประมาณ 1.8 ล้าน
บาท และตัวอาคารสิ่ งก่อสร้างประมาณ 1.3 ล้านบาท รวมประมาณทั้งสิ้ น 3.1 ล้านบาท โดยความเสี ยหายได้
แสดงในตารางข้างล่างนี้
ชื่อสถานีอนามัย
ความเสี ยหาย
การเปิ ดบริ การหลังถูกเผา
บาเจาะ
เผาบ้านพักวอดทั้งหลัง และรื้ อค้นข้าวของ พร้อม สามารถเปิ ดบริ การเต็มรู ปแบบ
ขโมยเอาคอมพิวเตอร์ เครื่ องมือแพทย์และ
ได้หลังซ่อมแซม
เวชภัณฑ์ไปจํานวนหนึ่ง
บือซู
เผาวอดเกือบทั้งหลัง ชั้นบนได้รับความเสี ยหาย ใช้หอ้ งพัสดุช้ นั ล่างของสถานี
ทั้งหมด
อนามัยให้บริ การ
ทรายแก้ว
เผาวอดทั้งหลัง
ใช้บา้ นพักเจ้าหน้าที่ในการ
ให้บริ การ
ตลิ่งชัน
วางเพลิงแต่ไม่ได้รับความเสี ยหาย มีการรื้ อค้น สามารถเปิ ดบริ การเต็มรู ปแบบ
ข้าวของ
ได้หลังซ่อมแซม
ทํานบ
เผาวอดชั้นล่าง แต่ช้ นั สองไม่ได้รับความเสี ยหาย ใช้พ้นื ที่ช้ นั สองในการให้บริ การ
มากนัก
คุณอํานวย สุ บรรณน้อย หรื อที่ชาวบ้านบันนังสตาเรี ยกว่า”หมอนวย”สาธารณสุ ขอําเภอบันนังสตา
ได้ประเมินสถานการณ์หลังสถานีอนามัยทั้ง 5 แห่งถูกเผา และเห็นว่า”ชาวบ้านส่ วนใหญ่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่
เราไม่ควรลงโทษชาวบ้านหรื อสมนํ้าหน้าชาวบ้าน เราควรรี บเปิ ดบริ การให้เร็ วที่สุด ที่ที่ตอ้ งซ่อมแซมก็ตอ้ ง
ประกาศให้ชาวบ้านรู ้วา่ เราจะเปิ ดบริ การวันไหน ชวนชาวบ้าน อสม.มาช่วยเก็บกวาดซ่อมแซม ให้เขารู ้สึก
ว่า สถานีอนามัยเป็ นของเขา เจ้าหน้าที่มีความตั้งใจที่จะให้บริ การ เพื่อเป็ นภูมิคุม้ กันในระยะยาว”
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขเกือบทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า หากปิ ดสถานี
อนามัยชาวบ้านจะเดือดร้อนมาก ไหนจะเรื่ องเจ็บป่ วยทัว่ ไปหรื อทําแผลเล็กน้อยก็ตอ้ งเดินทางไกลไปต่อคิว
ยาวเหยียดที่โรงพยาบาล เรื่ องสิ ทธิบตั รที่จะต่ออายุ เรื่ องวัคซีนฝากท้อง การปิ ดสถานีอนามัยจึงเป็ นเพียงการ
แก้ปัญหาในมุมมองด้านเดียวเรื่ องความปลอดภัยเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ก็ใช่วา่ ที่บนั นังสตาจะปล่อยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเสี่ ยงภัยทํางานโดยไม่มีระบบความ
ปลอดภัย สาธารณสุ ขอําเภอจะมีหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ทุกคน ดังนั้นข่าวสารที่ได้รับจากทั้ง
ทางการและชาวบ้านจะสื่ อสารไปยังเจ้าหน้าที่ หากไม่ปลอดภัยก็ให้งดเข้าพื้นที่ แต่กโ็ ชคดีวา่ ในพื้นที่จะมีเจ้า
พนักงานสาธารณสุ ขชุมชนที่จบใหม่เป็ นคนในตําบลนั้นๆประจําสถานีอนามัยอยูด่ ว้ ย หากเจ้าหน้าที่ที่พกั
ข้างนอกไม่ได้เข้าพื้นที่ น้องคนนี้กใ็ ห้บริ การได้ โดยในวันแรกๆที่นอ้ งเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขชุมชนเข้า
พื้นที่ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยคนเก่าก็จะพาน้องใหม่ไปฝากกับชาวบ้านว่า เจ้าหน้าที่ใหม่กเ็ ป็ นลูกหลานของ
เขาเอง ต้องช่วยกันดูแล ให้นอ้ งอุ่นใจ การจัดคนลงตรงตามภูมิลาํ เนาระดับตําบล ทําให้สถานีอนามัยไม่ตอ้ ง
ปิ ดบริ การแม้ในสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ที่พกั ในตัวตลาดเข้าไปปฏิบตั ิงานไม่ได้
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หลังจากเผาสถานีอนามัยถูกเผา พบว่า ผูป้ ่ วยโดยรวมของสถานีอนามัยลดลงไปถึง 40-50 % ทั้งนี้
เนื่องจากความหวาดกลัว แต่ในระยะเวลาอันสั้น ผูป้ ่ วยคงกลับมาใช้บริ การเช่นเดิม
• กรณีเผา 2 สถานีอนามัยในตําบลมะนังดาลํา อําเภอสายบุรี
ในวันที่ 7 มิถุนายน 2550 มีเหตุการณ์เผาสถานที่ราชการในตําบลมะนังดาลํา อําเภอสายบุรี จังหวัด
ปัตตานี ในช่วงเวลา 3.00-7.00 น. อันได้แก่ โรงเรี ยนประถม 2 แห่ ง ที่ทาํ การ องค์การบริ หารส่ วนตําบล และ
สถานีอนามัยที่มีอยูท่ ้ งั 2 แห่ ง โดยกลุ่มผูก้ ่อความไม่สงบสร้างสถานการณ์ดว้ ยการเผาสถานที่ราชการทุก
แห่ งในคืนเดียว เพื่อแสดงศักยภาพของฝ่ ายผูก้ ่อความไม่สงบ
สถานีอนามัยมะนังดาลํา เป็ นสถานีอนามัยหลักของตําบลมะนังดาลํา รับผิดชอบ 3 หมู่บา้ น
ประชากร 4,530 คน เป็ นมุสลิม 100% โดยเวลาประมาณ 3.00 น. ผูก้ ่อความสงบได้ลอบวางเพลิงเผาสถานี
อนามัย เวชภัณฑ์ ฐานข้อมูล และทรัพย์สินในชั้นสองของสถานีอนามัยเสี ยหายทั้งหมด แต่ยงั สามารถใช้ตวั
อาคารชั้นล่างในการจัดบริ การต่อไปได้
สถานีอนามัยจราโก เป็ นสถานีอนามัยอีกแห่งหนึ่งในตําบลมะนังดาลํา ตั้งอยูล่ ึกจากถนนใหญ่ และ
อยูใ่ นที่เปลี่ยว ประชากรในพื้นที่เป็ นมุสลิม 100%เช่นกัน ได้ถูกลอบวางเพลิงในช่วงเวลาเดียวกัน เพลิงเผา
ตัวอาคารเสี ยหายทั้งหลัง หลังจากนั้นทางสถานีอนามัยก็ตอ้ งปิ ดบริ การ โดยให้ผรู ้ ับบริ การไปใช้บริ การ
รวมกันที่สถานีอนามัยมะนังดาลําซึ่งเป็ นสถานีอนามัยหลักแทน
• กรณีการข่ มขู่ให้ ปิดสถานีอนามัย 2 แห่ ง ในตําบลบาโงสะโต อําเภอระแงะ
ในตําบลบาโงสะโต อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็ นตําบลสี แดง มีสถานีอนามัยตั้งอยู่ 2 แห่ง
คือ สถานีอนามัยบาโงสะโตและสถานีอนามัยเจ๊ะเก ได้ถูกกลุ่มผูก้ ่อความไม่สงบทําการข่มขู่ให้ปิดบริ การ
ของสถานีอนามัย
โดยที่สถานีอนามัยเจ๊ะเก มีใบปลิวกระจายในพื้นที่รวมทั้งพ่นสี ดาํ ที่สถานีอนามัยว่า”ไม่ตอ้ งการ
เจ้าหน้าที่กาเฟร์ หรื อไทยพุทธ”ที่โรงเรี ยนก็มีการพ่นสี ดาํ ในลักษณะเดียวกัน และอีก 2 วัน ครู ในพื้นที่กถ็ ูก
ยิงเสี ยชีวิต ที่สถานีอนามัยบาโงสะโต มีการพ่นสี สเปรย์สีแดงที่ถนนและป้ ายชื่อสถานีอนามัยว่า”ประเทศ
ของกู กูจะเอาคืน”“แผ่นดินกู กูตอ้ งการ มึงออกไป”ผลของการข่มขู่ในครั้งนั้น ทําให้ทางสํานักงาน
สาธารณสุ ขอําเภอถอนกําลังเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขออกทั้งหมด และให้ชาวบ้านไปใช้บริ การที่โรงพยาบาล
รื อเสาะแทน หลังจากเวลาผ่านไปเป็ นสัปดาห์ ไม่มีใครกล้าไปลบข้อความที่พน่ ไว้ จนในที่สุดผูน้ าํ ชุมชน
และชาวบ้านจึงมาช่วยกันขัดและลบเอาสี ที่พน่ ออก และขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปให้บริ การเช่นเดิม แต่ขอ
เฉพาะเจ้าหน้าที่มุสลิม เพราะแม้จะรับรองความปลอดภัยในหมู่บา้ นได้ แต่กไ็ ม่สามารถรับรองความ
ปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ไทยพุทธในระหว่างการเดินทางได้
หลังการเปิ ดให้บริ การแล้ว แต่สถานีอนามัยก็ยงั ปิ ดตัวบ่อยครั้งขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่สงบ ทําให้
เจ้าหน้าที่แม้จะเป็ นมุสลิม แต่กไ็ ม่กล้าเข้าพื้นที่ อย่างไรก็ตามยังดีที่มีลูกจ้างที่เป็ น อสม.4,500 บาท ทําให้
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สามารถให้ขอ้ มูลข่าวสารกับชาวบ้านได้วา่ วันนี้เจ้าหน้าที่เข้ามาไม่ได้ หรื อจ่ายยาสามัญประจําบ้านเบื้องต้น
แก่ผปู ้ ่ วยก่อนได้
• บทเรียนการยิงเจ้ าหน้ าอนามัยบนสถานีอนามัยประจัน อําเภอยะรัง
ในวันที่ 8 ตุลาคม 2550 เวลา 12.45 น. กองกําลังผูก้ ่อความไม่สงบ (RKK) ได้บุกขึ้นไปยังสถานี
อนามัยประจัน ใช้อาวุธสงครามยิงเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยที่กาํ ลังรับประทานอาหารกลางวัน โดยเจ้าหน้าที่
ไทยพุทธ 2 คน คือ นางอัจฉลา สกนธวุฒิ หัวหน้าสถานีอนามัยและ นายเบญพัฒน์ แซ่ติ่น นักวิชาการ
สาธารณสุ ข ได้ถูกยิงเสี ยชีวิต ส่ วนเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขอีกคนที่เป็ นมุสลิมถูกไล่ลงจาก สถานีอนามัย
หลังจากยิงผูก้ ่อเหตุได้ร้ื อเอกสารมากองรวมกันเพื่อจุดไปเผาสถานีอนามัย แต่ปรากฏว่าชาวบ้านมาช่วยกัน
ดับไว้ทนั ท่วงที
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ต่อการก่อเหตุยงิ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยบนสถานีอนามัยเป็ น
ครั้งแรกนั้น เชื่อว่าเป็ นการตอบโต้ต่อฝ่ ายกําลังที่เปิ ดยุทธการปิ ดล้อม ตรวจค้น จับกุมในพื้นที่อาํ เภอยะรัง
ส่ งผลให้ฝ่ายผูก้ ่อความไม่สงบจึงพยายามตอบโต้โดยเลือกเป้ าหมายที่อ่อนแอที่สุด นัน่ คือสถานีอนามัย และ
เลือกสถานีอนามัยที่มีเจ้าหน้าที่ไทยพุทธอยู่
เพื่อหวังสร้างความแตกแยกเสี ยความรู ้สึกของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ขด้วย
หลังเหตุการณ์ สถานีอนามัยทั้ง 15 แห่ งปิ ดบริ การไป 1 วัน หลังจากนั้นทั้ง 14 สถานีอนามัยได้
ให้บริ การตามปกติ ยกเว้นสถานีอนามัยประจันที่ยงั ปิ ดบริ การต่อเนื่อง ในปั จจุบนั สถานีอนามัยมีลวดหนาม
กระสอบทรายกั้นล้อมเสริ มแนวรั้วอีกชั้น มีทหารประจําการที่ช้ นั ล่างของสถานีอนามัย ส่ วนชั้นบนยังเป็ น ที่
ทําการของสาธารณสุ ข โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขจากทุกสถานีอนามัยหมุนเวียนไปให้บริ การสัปดาห์ละ 2
วัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีทหารประจําอยูท่ าํ ให้มีผรู ้ ับบริ การน้อยมาก ส่ วนใหญ่ไปใช้บริ การโรงพยาบาล
ยะรังแทนซึ่งอยูห่ ่ างไปไม่เกิน 10 กิโลเมตร

วิเคราะห์ ปรากฏการณ์ เผา/ระเบิดสถานีอนามัย
จากการจัดเวทีเรี ยนรู ้ เพื่อถอดบทเรี ยนจากสถานีอนามัยที่ประสบเหตุเผาหรื อระเบิดสถานีอนามัย
ในวันที่ 9-10 สิ งหาคม 2550 ที่จงั หวัดสงขลา มีการวิเคราะห์ภาพรวมและสรุ ปบทเรี ยนจากการสัมมนาที่
สําคัญดังนี้
ความรุนแรงของเหตุการณ์
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทั้ง 12 สถานีอนามัยนั้น การเผาสถานีอนามัยส่ วนใหญ่จะถูกเผาจนเกิด
ความเสี ยหายมาก แต่เนื่องจากอาคารส่ วนใหญ่ของสถานีอนามัยเป็ นปูนแล้ว ความเสี ยหายส่ วนใหญ่จึงเผา
วอดอยูภ่ ายในอาคาร โดยอาคารไม่ได้ทรุ ดตัวลง
ลักษณะการก่อเหตุและผลของการก่อเหตุของสถานีอนามัยทั้ง 12 แห่งได้แสดงดังตาราง

7
ผลลัพธ์จากการก่อเหตุ
ที่สถานีอนามัย
เผาวอด

จํานวน

ร้อยละ

หมายเหตุ

7

58.4

เผาไม่วอด

3

25.0

สอ.จราโก ,โต๊ะแน , ปานัน , บูกิ๊ตทรายแก้ว ,
บือซู , ฆอรอราแม
สอ. มะดังดาลํา (วอดชั้น 2) , ทํานบ (วอดชั้น
ล่าง), ตลิ่งชัน (รื้ อค้นและเผา)
สอ.ดอนรัก
สอ.บาเจาะ (เผาบ้านพัก)

ระเบิด
1
8.3
ทําลายข้าวของ
1
8.3
สั ดส่ วนการนับถือศาสนาของเจ้ าหน้ าที่
เนื่องจากหน่วยบริ การทั้ง 12 แห่ง ตั้งอยูใ่ นชุมชนมุสลิมล้วนเป็ นส่ วนใหญ่ ประกอบกับการบริ หาร
คัดสรรเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขโดยกระบวนการนักเรี ยนทุนที่ส่งคนในพื้นที่ไปเรี ยนต่อ ทําให้บุคลากรส่ วน
ใหญ่เป็ นคนในพื้นที่เองที่นบั ถือศาสนาอิสลาม ซึ่งถือเป็ นจุดแข็งที่สาํ คัญยิง่ ของระบบบริ การสาธารณสุ ข ใน
12 สถานีอนามัยที่เกิดเหตุ มีเจ้าหน้าที่ที่นบั ถือศาสนาพุทธเพียง 3 คนเท่านั้น ดังแสดงในตาราง
บุคลากรใน สอ.
จํานวน
ร้อยละ
หมายเหตุ
ไทยมุสลิมล้วน
10
83.3
ไทยพุทธล้วน
0
0
ไทยมุสลิมและพุทธ
2
16.7
ดอนรัก (1:2) ตลิ่งชัน (3:1)
การรักษาความปลอดภัยที่ สอ.
จากสถานการณ์ความรุ นแรงในพื้นที่
ทําให้จาํ นวนเจ้าหน้าที่ที่ยงั พักอาศัยในบ้านพักของสถานี
อนามัยมีนอ้ ยมาก จาก 12 สถานีอนามัยที่เกิดเหตุ มีเพียงหัวหน้าสถานีอนามัยทรายแก้วเท่านั้นที่ยงั พักอาศัย
ในบ้านพักของสถานีอนามัย ระบบการรักษาความปลอดภัยในสถานีอนามัยนั้นในช่วงกลางวันจะมี อสม.ที่
จ้างมาจากเงินงบประมาณการจ้างงานในชุมชนของศูนย์อาํ นวยการบริ หารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) ที่
เรี ยกสั้นๆในพื้นที่วา่ ”ลูกจ้าง 4,500”สถานีอนามัยละ 2 คนช่วยทํางานและอยูเ่ ป็ นเพื่อนเจ้าหน้าที่บนสถานี
อนามัย ส่ วนใหญ่ลูกจ้างหรื อ อสม.กลุ่มนี้มกั เป็ นผูห้ ญิง แต่อย่างไรก็ตามก็สามารถช่วยเฝ้ าระวังแจ้งเตือน
สัญญาณความผิดปกติได้ในระดับหนึ่ง
สําหรับในช่วงกลางคืนนั้น สถานีอนามัยในจังหวัดปั ตตานีมีระบบที่วางไว้ในระดับจังหวัดให้มีชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บา้ น (ชรบ.) เป็ นผูด้ ูแลความปลอดภัยของสถานีอนามัยในพื้นที่ ส่ วนจังหวัดอื่นๆไม่
มีแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจน ส่ วน ชรบ.ในแต่ละหมู่บา้ นมีการปฏิบตั ิงานที่เข้มแข็งหรื อไม่เพียงใด ขึ้นกับหลาย
บริ บท แต่ ชรบ.ก็รักชีวิต มีเพียงปื นลูกซองยาว แต่ฝ่ายก่อความไม่สงบนั้น หากเป็ นระดับนําใช้อาวุธ
สงครามเช่น M-16 หรื อปื นอาก้า เป็ นอาวุธ การป้ องกันไม่ให้ถูกเผาจึงไม่ง่ายเลย
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ข้อมูลแจกแจงการรักษาความปลอดภัยใน 12 สถานีอนามัยได้แสดงดังตารางข้างล่างนี้
การดูแลความปลอดภัยในสถานี จํานวน ร้อยละ
หมายเหตุ
อนามัย
5
41.7
มีเฉพาะปัตตานี : มะนังดาลํา จราโก
• มีชรบ.เฝ้ า
ปานัน โตะแน ดอนรัก (เฝ้ ารร.ด้วย)
1
8.3
ทรายแก้ว อ.บันนังสตา
• เจ้าหน้าที่พกั ที่บา้ นพักใน สอ.
100
มี อสม.ลูกจ้าง 4,500 ทุกแห่ ง
• มี อสม.ปฏิบตั ิงานในเวลาราชการ 12
การเดินทางไปทํางานของเจ้ าหน้ าที่
จากการเก็บข้อมูลการเฝ้ าระวังการบาดเจ็บจากความรุ นแรงในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
Violence-related Injury Surveillance (VIS) ภายใต้ความร่ วมมือของกระทรวงสาธารณสุ ขและมหาวิทยาลัย
สงขลา นคริ นทร์ โดยได้เริ่ มจัดตั้งระบบและเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 เป็ นต้นมา ข้อมูลครึ่ งปี แรก
ของปี 2550 พบว่า สําหรับสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ความรุ นแรงนั้น พบว่าประมาณครึ่ งหนึ่งเกิดเหตุบนท้อง
ถนน ส่ วนที่เกิดเหตุในร้านค้า ตลาด หรื อบ้านพักรวมกันประมาณ 1 ใน 6 ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาเกิดเหตุ
ที่มกั เกิดในช่วงที่ผคู ้ นเดินทางไปและกลับจากการทํางานในช่วงเช้าและช่วงเย็น
พบว่าส่ วนใหญ่เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในพื้นที่ยงั ใช้รถจักรยานยนต์หรื อรถประจําทางในการ
เดินทาง ซึ่งมีความเสี่ ยงสูงกว่าการใช้รถยนต์ สําหรับการเดินทางอย่างไรให้ปลอดภัยนั้น เป็ นเรื่ องที่แต่ละ
คนในพื้นที่ตอ้ งชัง่ นํ้าหนัก บางคนเดินทางไปกลับพร้อมครู ที่มีทหารคุม้ กัน บางคนเลือกเดินทางด้วยตนเอง
แต่ไม่เป็ นเวลาที่แน่นอน หรื อเลือกเดินทางด้วยรถประจําทางเป็ นต้น
จากการที่เจ้าหน้าที่ตอ้ งเดินทางจากบ้านมาทํางาน โดยมีการปรับเปลี่ยนเวลาให้ไม่เป็ นเวลาเดียวกัน
ส่ งผลให้การจัดบริ การที่สถานีอนามัยทําให้ผรู ้ ับบริ การต้องมารอหรื อเห็นภาพว่าสถานีอนามัยเปิ ดช้า อสม.
ในพื้นที่ ลูกจ้างของสถานีอนามัยที่เป็ นคนพื้นที่ หรื อ เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขชุมชนจบใหม่ที่เปิ ดรับจากคน
พื้นที่สามารถเติมเต็มช่องว่างดังกล่าวได้เป็ นอย่างดี
ข้อมูลแสดงการเดินทางของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขจากบ้านไปยังที่ทาํ งานในสถานีอนามัยนั้น แสดง
ดังตาราง
พาหนะที่เจ้าหน้าที่ใช้เดินทาง
จํานวน
ร้อย
หมายเหตุ
ละ
5
38.5 มะนังดาลํา จราโก ปานัน โตะแน บือซู
• รถจักรยานยนต์
3/2
38.5 บูกิ๊ต ทํานบ ทรายแก้ว / บาเจาะ ดอนรัก
• รถยนต์ส่วนตัว/รถยนต์
(รวมเป็ น 5)
ราชการ
3
23.0 บือซู ทํานบ ตลิ่งชัน
• รถประจําทาง

9
การเปิ ดให้ บริการหลังเหตุการณ์ ณ. เดือนสิ งหาคม 2550
การจัดบริ การหลังเกิดเหตุเผาหรื อระเบิดสถานีอนามัยทั้ง 12 แห่ง พบว่าสถานีอนามัยที่ยงั ปิ ดบริ การ
มีเพียง 4 แห่งหรื อ 1 ใน 3 เท่านั้น ซึ่ง 3 จาก 4 แห่ งนี้ เป็ นสถานีอนามัยขนาดเล็กในตําบลที่มีสถานีอนามัย
หลักของตําบลเปิ ดบริ การควบคุมอยูด่ ว้ ย จึงไม่มีปัญหาในการย้ายจุดรับบริ การของประชาชน ยกเว้นที่สถานี
อนามัยบูกิ๊ตจือแร ซึ่งอยูใ่ กล้โรงพยาบาล แม้จะให้ชาวบ้านไปรับบริ การได้ที่กลุ่มงานเวชปฏิบตั ิครอบครัว
โรงพยาบาล แต่ดว้ ยระบบของโรงพยาบาลที่มีข้ นั ตอนมาก มีผรู ้ ับบริ การมาก การรอนานหรื อบรรยากาศการ
รับบริ การที่มีความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กบั ชาวบ้านน้อยกว่าที่สถานีอนามัย
ทําให้ชาวบ้านเองไม่
สะดวกในการใช้บริ การที่โรงพยาบาล ทางสํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอรื อเสาะมีความคิดที่จะเช่าอาคาร
พาณิ ชย์ในตลาดหรื อในชุมชนเพื่อเปิ ดบริ การในอนาคต ซึ่งเป็ นวิธีการแก้ปัญหาที่ทะลุกรอบการล่าช้าของ
งบประมาณและไม่มีผรู ้ ับเหมามาก่อสร้างและอํานวยความสะดวกให้ชาวบ้านมารับบริ การได้เป็ นอย่างดี
สําหรับสถานีอนามัยที่เสี ยหายไม่มากก็เปิ ดให้บริ การเต็มรู ปแบบที่เดิม
สถานี อนามัยที่เสี ยหาย
บางส่ วนก็เปิ ดบริ การชั้นล่างบ้าง ชั้นบนบ้าง ยกเว้นที่สถานีอนามัยทรายแก้ว อําเภอบันนังสตาที่ตวั สถานี
อนามัยถูกเผาวอด เจ้าหน้าที่ได้ใช้บา้ นพักหลังสถานีอนามัยเปิ ดบริ การแทน และสถานีอนามัยปานัน อําเภอ
มายอ ซึ่งเผาจนวอดเช่นกัน เจ้าหน้าที่ใช้ที่ทาํ การศูนย์ขอ้ มูลประจําตําบลจัดบริ การชัว่ คราว
ภาพรวมของการจัดบริ การหลังเกิดเหตุได้แสดงดังตาราง
การจัดบริ การ
จํานวน ร้อยละ
หมายเหตุ
หลังเกิดเหตุการณ์
4
33.3
โต๊ะแน (ให้ใช้บริ การที่สอ.ตะโละดือรามัน)
• ยังปิ ดบริ การ
บูกิ๊ต(ให้ใช้บริ การที่ รพ.รื อเสาะ)
จราโก(ให้ใช้บริ การที่ สอ.มะนังดาลํา)
ฆอรอราแม (ให้ใช้บริ การที่ สอ.ปะแต)
3
25.0
ดอนรัก , ตลิ่งชัน , บาเจาะ
• เปิ ดเต็มรู ปแบบ
5
41.7
ทรายแก้ว(ใช้บา้ นพัก) บือซู(ห้องพัสดุ) ทํานบ
• เปิ ดบริ การบางส่ วน
(ใช้ช้ นั 2) มะนังดาลํา(ใช้ช้ นั ล่าง)
ปานัน (ใช้ศูนย์เรี ยนรู ้ชุมชน)
บริบทความรุ นแรงต่ อสถานทีร่ าชการอืน่ ๆ
ความรุ นแรงที่เกิดขึ้นกับสถานที่ราชการอื่นๆ
ในลักษณะการเผาหรื อระเบิดจะสามารถสะท้อน
ความรุ นแรงในพื้นที่ได้เป็ นอย่างดี หากมีเพียงสถานีอนามัยในพื้นที่เกิดเหตุ อาจสะท้อนถึงการไม่ยอมรับ
ของประชาชนต่อบริ การสาธารณสุ ขที่ได้รับ แต่หากสถานที่ราชการอื่นๆโดยเผาด้วย ย่อมบ่งบอกถึงบริ บท
ความรุ นแรงของการก่อการในพื้นที่
โอกาสที่สถานีอนามัยก็หนีไม่พน้ ในการตกเป็ นเป้ าหมายก็มีมาก
เช่นกัน
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บริ บทความรุ นแรงต่อสถานีที่ราชการอื่นๆในพื้นที่ได้แสดงดังตาราง
เหตุการณ์เหตุการณ์ที่เกิด จํานวนพื้นที่ ร้อยละของจํานวน
หมายเหตุ
ขึ้นกับส่ วนราชการในพื้นที่ ที่เกิดเหตุ
สถานที่ที่เกิดเหตุ
ใน 12 พื้นที่ศึกษา
โรงเรี ยนถูกเผามาแล้ว
11/12
91.7
พื้นที่ สอ.โต๊ะแน
โรงเรี ยนที่มี 1 แห่ งยังไม่ถูกเผา
อบต.ถูกเผามาแล้ว
3/9
33.3
เสี ยหายเล็กน้อย:ตาเน๊าะปูเต๊ะ,
มะนังดาลํา
เผาวอด : บาเจาะ
ศูนย์เด็กเล็กถูกเผามาแล้ว
2/12
16.7
โตะแน , ฆอรอราแม
จํานวนครั้งการก่ อเหตุกบั สอ.นั้นๆ
จํานวนการเกิดเหตุที่เกิดกับสถานีอนามัยนั้นๆ เป็ นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่สามารถแสดงถึงภัย
คุกคามต่อการทํางานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในพื้นที่วา่ มีความปลอดภัยเพียงใด โดยจากการรวบรวม
ข้อมูลพบว่าใน 12 สถานีอนามัย มีเพียงสถานีอนามัยบ้านบูกิ๊ตจือแรที่มีเหตุการณ์การก่อเหตุโดยตรงกับ
สถานีอนามัยเป็ นครั้งที่ 2 (ไม่นบั กรณี การลักขโมยในยามวิกาล เนื่องจากยากที่จะพิสูจน์วา่ เกิดจากกลุ่มผูก้ ่อ
ความไม่สงบหรื อไม่) เพราะหากเกิดเหตุซ้ าํ ๆแสดงว่า การทํางานในพื้นที่ยอ่ มมีความเสี่ ยงสู งมากกว่าการเกิด
เหตุเพียงครั้งเดียว

นวัตกรรมเด่ นด้ านการปรับระบบการทํางานเพือ่ ความปลอดภัยของสถานีอนามัย
1. ระบบการจัดการข้ อมูลเพือ่ ลดผลกระทบการเผาสถานีอนามัย บทเรียนจากบันนังสตา
สําหรับสถานีอนามัยต่างๆที่บนั นังสตา มีการ Back up ข้อมูลของแต่ละสถานีอนามัย เพื่อป้ องกัน
ข้อมูลถูกทําลายจากการเผาหรื อขโมยเครื่ องคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่เดือน มกราคม 2550 เป็ นต้นมา โดยทาง
สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิในการจัดการข้อมูลบริ การด้วยโปรแกรม HCIS และ
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุ ขภาพ โดยทุกสถานีอนามัยจะมี notebook และทําการเก็บข้อมูลไว้ใน
notebook เมื่อเลิกปฏิบตั ิงานก็ให้พากลับบ้าน และขณะนี้กาํ ลังหางบประมาณจัดหา External hard drive เพื่อ
Back up ข้อมูล ซึ่งกรณี ที่สถานีอนามัยถูกเผาในวันที่ 4 เมษายน ทําให้ขอ้ มูลเสี ยหายไม่มาก
นอกจากนี้ยงั ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิให้ทุกสถานีอนามัยส่ งข้อมูลมา backup ที่สาํ นักงานสาธารณสุ ข
โดย
อําเภอทุกเดือน
อีกทั้งมีการวางระบบการป้ องกันกรณี สาํ นักงานสาธารณสุ ขอําเภอถูกเผาด้วย
ผูร้ ับผิดชอบงานข้อมูลของสํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอจะใช้ hard disk แบบพกพาถ่ายข้อมูลที่ได้รับจาก
สถานีอนามัยพกกลับบ้านทุกครั้ง ดังนั้นหากข้อมูลเสี ยหายก็เสี ยหายในลักษณะที่ไม่เกิน 1 เดือนเท่านั้น
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2. ระบบการสื่ อสารระหว่ างสถานีอนามัยในพืน้ ที่ บทเรียนจากระแงะ
การทํางานของสํานักงานสาธารณสุ ขระแงะ มีการพัฒนา website www.sasuk-rangae.org มาใช้ใน
การสื่ อสารระหว่างสํานักงานสาธารณาสุ ขอําเภอกับสถานีอนามัย โดยสถานีอนามัยทุกแห่งจะมี internet
IPSTAR ใช้ในการติดต่อ เพื่อการสื่ อสารข้อมูลจากตัวอําเภอสู่สถานีอนามัยในตําบล และเพื่อการส่ งรายงาน
จากสถานีอนามัยสู่ ตวั อําเภอได้อย่างทันเวลา ลดการเดินทางระหว่างสถานีอนามัย และสามารถควบคุม
กํากับการส่ งรายงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ หากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ จะขึ้นอักษรตัวแดงเพื่อแจ้ง
เตือนให้กบั พื้นที่ทราบและถอนกําลังออกจากสถานีอนามัยได้ทนั ที
3. พัฒนาบทบาท อสม.สู่ การดูแลสุ ขภาพประชาชน บทเรียนจากทุกพืน้ ที่
โดยภาพรวมในขณะนี้ที่สถานการณ์ความไม่สงบมีมาอย่างต่อเนื่องกว่า 4 ปี องค์กรภาคประชาชน
องค์กรเดียวที่ยงั มีตวั ตนจริ งในชุมชนก็มีแต่เพียง อสม.เท่านั้นที่ยงั ทําหน้าที่อย่างต่อเนื่อง อสม.วันนี้คือ
ความหวังที่ยงิ่ ใหญ่ในการทํางานในชุมชน ทั้งการติดตามผูป้ ่ วย การคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิ ตสูง
การรวบรวมข้อมูลตัวชี้วดั มากมายของกระทรวง รวมทั้งการรักษาพยาบาลเบื้องต้นด้วย สถานีอนามัยใน
พื้นที่ทุกแห่งจึงเน้นการพัฒนาศักยภาพของ อสม.ในการปฏิบตั ิงานแทนเจ้าหน้าที่
อย่างไรก็ตาม ด้วยความรุ นแรงที่ไม่รู้ใครเป็ นใครในพื้นที่ การทํางานกับภาคสาธารณสุ ขกับทาง
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นหรื อ อสม. นั้น ก็มีปัญหาอุปสรรคจากสถานการณ์เช่นกัน อสม.
สามารถช่วยเจ้าหน้าที่ทาํ งานได้ลดลง เนื่องจากการขาดการมาประชุม อสม. โดยสมํ่าเสมอ เพราะไม่กล้า
ออกมาประชุมเนื่องจากกลัวว่าจะเป็ นการทํางานให้ทางราชการ ซึ่งอาจส่ งผลให้เกิดภัยกับตัว อสม. คนนั้น
ได้ สําหรับความตั้งใจของ อสม.นั้นยังเต็มร้อย แต่กม็ ีเหมือนกันที่กลุ่มแนวร่ วมมาคุยห้ามปรามไม่ให้ อสม.
ทํางาน
ดังนั้น ในบางพื้นที่การจัดการประชุมพูดคุยกับ อสม.จึงไม่สามารถจัดการแบบเอิกเกริ กแบบเดิมๆ
ได้ ต้องชวนมาเป็ นกลุ่มเล็ก ซึ่งทางอสม.จะออกมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในลักษณะที่เสมือน มารับบริ การที่
โรงพยาบาลหรื อสถานีอนามัย หรื อในบางพื้นที่เมื่อมีการเชิญประชุม อสม. อสม.จะไม่ขบั รถมอเตอร์ไซด์
ต่างคนต่างมาเหมือนเช่นเดิม แต่จะนัดหมายมาพร้อมกันเป็ นคันรถกระบะเพื่อความอุ่นใจ
สําหรับการทํางานในชุมชนที่ตอ้ งมีการสอบถามชื่อหรื อการจัดทําทะเบียนต่างๆเช่น
การจดชื่อ
นามสกุลของประชาชนที่มีรับบริ การหรื อจดหมายเลขบัตรประชาชน จะไม่ได้รับความร่ วมมือ เนื่องจาก
ประชาชนหวาดกลัวว่าจะมีการนําข้อมูลไปใช้ในเรื่ องอื่น
สําหรับเจ้าหน้าที่ของสถานีอนามัยต้องปรับตัวด้วยการมาทํางานสายหรื อทํางานไม่เป็ นเวลา
บางครั้งต้องกลับกับครู ซึ่งมีทหารไปรับครู เพื่อที่จะกลับบ้านเวลา 14.30 น. ทําให้ปัญหาการมารับบริ การที่
สถานีอนามัยมีความขัดข้องมาก ทาง อสม.จึงเป็ นเสมือนผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ที่ดีที่สุด ที่คอยชี้แจง จ่ายยาสามัญ
ประจําบ้าน หรื อช่วยอธิบายในเรื่ องการรับบริ การในเวลาที่เหมาะสม
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ข้ อเสนอแนะเพือ่ ความปลอดภัยของเจ้ าหน้ าทีส่ าธารณสุ ขในสถานการณ์ ไม่ สงบ
จากการสัมมนาและการลงพื้นที่เยีย่ มเยียนการทํางานของสถานีอนามัย สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
และโรงพยาบาลชุมชนในหลายโอกาส พบว่ามียทุ ธศาสตร์เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขใน
สถานการณ์ไม่สงบ ที่สาํ คัญดังนี้
1. การปรับระบบความปลอดภัยในสถานีอนามัยจาก soft target ไปเป็ น hard target
การปรับระบบความปลอดภัยในสถานบริ การจากการเป้ าที่ง่าย (soft target) ให้เป็ นเป้ าหมายที่ยาก
ขึ้น (hard target) นั้น มีกลยุทธ์หลักๆอยู่ 2 กลยุทธ์คือ
• การปรับเชิงโครงสร้ าง
การวางโครงสร้างความปลอดภัยเช่นรั้วรอบขอบชิด กล้องวงจรปิ ด แสงสว่างที่เพียงพอในยาม
คํ่าคืน การจัดระเบียบที่จอดรถให้ห่างจากตัวอาคาร หรื อการเดินทางโดยรถยนต์หรื อรถกระบะแทน
รถจักรยานยนต์เป็ นต้น แม้วา่ การมีอุปกรณ์เหล่านี้ครบถ้วนย่อมดีกว่าการไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้ แต่กต็ อ้ งใช้
งบประมาณในการปรับปรุ งสูง อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในพื้นที่มกั มีขอ้ สรุ ปที่ตรงกันว่า”หากตก
เป็ นเป้ าหมายของฝ่ ายก่อความไม่สงบแล้ว ก็ยากที่จะป้ องกันได้”
สื บเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของสถานีอนามัยประจันถูกยิงเสี ยชีวิตบนสถานีอนามัย จึงได้มีการวิเคราะห์
และเสนอให้สร้างเครื่ องมือเพื่อขอความช่วยเหลือในกรณี ที่สงสัยว่าจะมีภยั มาถึงตัว
โดยการติดตั้งกริ่ ง
สัญญาณบนสถานีอนามัย และหันลําโพงเสี ยงไปทางชุมชน ซึ่งใช้งบประมาณประมาณ 6,000 บาท เมื่อมีคน
แปลกหน้าที่มีท่าทางมีพิรุธเข้ามา ให้กดสัญญาณเสี ยง เชื่อว่าด้วยเสี ยงขอความช่วยเหลือที่ดงั ร่ วมกับการปิ ด
ประตูและหลบหลีกให้ไกลที่สุด จะทําให้กลุ่มผูก้ ่อความไม่สงบตัดสิ นใจไม่เสี่ ยงล่าถอยไป
• การปรับเชิงระบบ ซึ่งเป็ นการป้ องกันเหตุที่สาํ คัญยิง่ โดยเฉพาะระบบการสื่ อสารอันได้แก่
1) การหาข่ าวเพือ่ จะได้ ทราบเหตุล่วงหน้ าว่ามีเหตุการณ์ ใดเกิดขึน้ ในเขตอําเภอบ้ าง โดย นพ.ราซาลี
ปัตยะบุตร ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลรามัน แนะนําว่า ทุกสถานบริ การในพื้นที่เสี่ ยงจะต้องรู ้ทุกเหตุการณ์ที่
ทางตํารวจหรื อหน่วยกําลังรู ้ โดยการจูนคลื่นเพื่อฟังคลื่นวิทยุของตํารวจอยูเ่ ป็ นประจํา ดังนั้นอย่างน้อยควร
จะมีวิทยุที่สาํ นักงานสาธารณสุ ขอําเภอ 1 เครื่ องที่เปิ ดคลื่นของทางตํารวจไว้ตลอดเวลา เพื่อจะแจ้งเหตุให้กบั
เจ้าหน้าที่ทุกคนในสถานีอนามัยได้ทราบทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในอําเภอและอําเภอใกล้เคียง และจะทํา
ให้สามารถวางแผนการเตรี ยมรับสถานการณ์ หรื อรู ้สภาวการณ์ในช่วงเวลานั้นได้ดีข้ ึน เช่น การเปลี่ยน
เส้นทางเดินทางกลับเพราะทราบข่าวว่ามีการวางระเบิดหรื อตัดต้นไม้ระหว่างเส้นทางเป็ นต้น
2) การจัดระบบวิทยุสื่อสาร ทุกสถานีอนามัยต้องมีการติดตั้งวิทยุสื่อสาร ให้สามารถติดต่อแจ้งข่าว
ถึงกันได้ และมีการกําหนดวิธีปฏิบตั ิให้มีการเช็คคลื่นวิทยุสื่อสารให้ตรงกันเพื่อการใช้งานทุกวัน เพราะ
บ่อยครั้งที่ระบบโทรศัพท์ถูกตัดในขณะมีสถานการณ์
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หลักการที่สาํ คัญของการวางระบบความปลอดภัยนั้น เพื่อการป้ องกันแม้จะไม่ได้ผลทั้งหมด แต่ก็
เพื่อให้เราในฐานะหน่วยบริ การในยามสงครามเป็ น hard target หรื อเป้ าหมายที่ยาก อันจะช่วยให้โอกาสใน
การเกิดเหตุในสถานีอนามัยให้นอ้ ยที่สุด
2. การสร้ างภูมคิ ุ้มกันให้ กบั สถานีอนามัย โดยมีชุมชนเป็ นเกราะกําบัง
ทุนเดิมที่สถานีอนามัยเป็ นที่พ่ งึ ของชุมชนมายาวนาน ทําให้เป็ นภูมิคุม้ กันที่สาํ คัญยิง่ ของเจ้าหน้าที่
อนามัยให้สามารถทํางานในพื้นที่สีแดงได้ อย่างไรก็ตามทุกคนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ใหม่กย็ งั ต้องช่วยกัน
รักษาและเพิ่มพูนทุนทางสังคมของความเชื่อถือศรัทธาต่อการทํางานดูแลทุกข์สุขด้านสุ ขภาพต่อชาวบ้านให้
เพิ่มมากขึ้น
• การสร้ างความตระหนักแก่เจ้ าหน้ าที่ทกุ คนให้ มีจิตบริ การ (service mind) ที่เต็มใจให้ บริ การดุจญาติ
มิตร ทุกจุดบริ การต้ องให้ บริการอย่างมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานด้ วยรอยยิ ้ม ทุกคนต้ องช่วยกันสร้ างศรัทธาให้ กบั
ชุมชน
• การจัด บริ ก ารของโรงพยาบาลให้ ส อดคล้ อ งกับ วิ ถี วัฒ นธรรมของชุ ม ชนมุส ลิ ม ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่
เจ้ าหน้ าที่สถานีอนามัยได้ ให้ ความสําคัญในการปรับระบบบริ การในลักษณะนี ้มาก่อนที่จะมีสถานการณ์
แล้ ว
ความศรัทธาของชุมชนต่อการทํางานของสถานีอนามัย เป็ นภูมิคุม้ กันของสถานีอนามัยที่สาํ คัญ
ที่สุด เป็ นเสมือน”รั้วที่มีชีวติ ”คือ ชาวบ้านทุกคน ที่คอยดูแลซึ่งกันและกัน พร้อมกับบอกข่าวต่าง ๆ ให้ได้
ทราบ ซึ่งจะทําให้อุ่นใจพอสมควรเกี่ยวกับการทํางานในชุมชนในท่ามกลางสถานการณ์ไฟใต้เช่นนี้
3. การวางตัวเป็ นกลางของสถานีอนามัย
จากการเปิ ดยุทธการเชิงรุ กด้านการทหารของหน่วยงานด้านความมัน่ คง ภายใต้การกํากับของกอง
อํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในภาค 4 (กอ.รมน.ภาค 4) และกองบัญชาการผสมพลเรื อน ตํารวจ ทหาร
(พตท.) โดยมองมิติความมัน่ คงเป็ นมิติหลัก กําลังมีส่วนบัน่ ทอน”จุดแข็ง”ของบุคลากรทางการแพทย์ลง
โดยเฉพาะหลักการเรื่ อง”ความเป็ นกลางของสาธารณสุ ข”ซึ่งอาจส่ งผลให้”คนสาธารณสุ ข”ตกเป็ นเป้ าของ
ความรุ นแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนได้ ในอนาคต
กรณี ศึกษาที่ชดั เจนที่กระทบต่อความเป็ นกลางของสาธารณสุ ขได้แก่ รู ปธรรมตัวอย่าง5 ประการ
เช่น
กรณี ทหารมักเข้าไปตั้งค่ายในสถานีอนามัย เนื่องจากมีความพร้อมในเรื่ องนํ้า-ไฟ ซึ่งที่ผา่ นมา
หน่วยงานสาธารณสุ ขในพื้นที่กพ็ ยายามคัดค้านมาตลอด แต่ทหารบางหน่วยจะใช้วิธีเข้าไปตั้งแค้มป์ ช่วงเย็น
วันศุกร์ซ่ ึงเจ้าหน้าที่กลับบ้าน พอถึงเช้าวันจันทร์ เมื่อเจ้าหน้าที่กลับมา ก็ไม่สามารถห้ามปรามอะไรได้แล้ว
ทั้งนี้ กรณี ดงั กล่าวเมื่อทหารถอนกําลังออกไป ก็มีความเสี่ ยงที่สถานีอนามัยจะถูกเผา เช่นที่สถานีอนามัยจรา
โก ในอําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เมื่อทหารหรื อตชด.มาตั้งค่ายในสถานีอนามัย การพูดคุยกันกับเจ้าหน้าที่
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อนามัยก็เป็ นเรื่ องปกติ ซึ่งแม้จะเป็ นการทักทายกันธรรมดา แต่หากว่ามีคนในหมู่บา้ นถูกจับหลังการคุยกัน
กับหน่วยทหาร ภาพที่ออกมาทําให้ชาวบ้านเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่อนามัยแอบให้ขอ้ มูลกับทหารได้
3.1.2 กรณี เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมัน่ คงมาขอข้อมูลประชากรในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลและ
สถานีอนามัย เพราะสถานพยาบาลทุกแห่งจะมี”แผนที่เดินดิน”ในพื้นที่รับผิดชอบของตน ไม่วา่ จะเป็ นระดับ
ตําบล อําเภอ หรื อจังหวัด มีเลขที่บา้ น สถานที่ต้ งั และประวัติของบุคคลในบ้านทุกคน กรณี น้ ีหน่วย
สาธารณสุ ขในพื้นที่มีแนวปฏิบตั ิชดั เจนว่า ไม่วา่ เจ้าหน้าที่หน่วยไหนมาขอ ก็จะไม่ให้ขอ้ มูล เพราะความลับ
ไม่มีในโลก หากฝ่ ายตรงข้ามทราบว่าสถานีอนามัยเป็ นคนให้ขอ้ มูลไป เจ้าหน้าที่ยอ่ มอยูไ่ ม่ได้ แต่เมื่อไม่ให้
ฝ่ ายความมัน่ คงก็จะไม่พอใจ และมีคาํ ถามประชดประชันในลักษณะว่า”เป็ นข้ าราชการหรื อเปล่ า”หรื อไม่ก็
กล่าวหาว่าเป็ นแนวร่ วมของฝ่ ายขบวนการไปเลยก็มี
กรณี เจ้าหน้าที่รัฐปะทะกับกลุ่มก่อความไม่สงบ และฝ่ ายคนร้ายถูกยิงได้รับบาดเจ็บ ก็เข้ามารักษาตัวที่
อนามัย แต่เจ้าหน้าที่รัฐพยายามจะให้เจ้าหน้าที่อนามัย หรื อแพทย์ พยาบาล แจ้งความกับตํารวจ ทําให้
บุคลากรทางสาธารณสุ ขตกอยูใ่ นสภาวะไม่ปลอดภัย เช่นเหตุการณ์จริ งที่มีแนวร่ วมก่อความไม่สงบถูกยิงที่
ข้อเท้า กระสุ นฝังใน จึงเข้ามารักษาที่สถานีอนามัย แต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าอาการหนัก ก็แนะนําว่าจะส่ งต่อไป
โรงพยาบาลศูนย์ ผูบ้ าดเจ็บก็ถามทันทีวา่ ถ้าส่ งตัวไปจะถูกจับหรื อไม่ เจ้าหน้าที่อนามัยตอบว่าหมอคงไม่
แจ้งตํารวจ แต่ทว่าเมื่อส่ งตัวไปจริ งๆ ผูบ้ าดเจ็บรายนี้กลับถูกตํารวจจับกุมหลังทําแผลเสร็ จที่หน้าห้องยา
วันรุ่ งขึ้นญาติของเขาจึงบุกไปที่สถานีอนามัย และข่มขูว่ า่ ถ้าช่วยให้ผบู ้ าดเจ็บออกมาจากคุกไม่ได้ จะต้อง
ตาย
ในปัจจุบนั ฝ่ ายความมัน่ คงมีรายชื่อแนวร่ วมของฝ่ ายขบวนการแบ่งแยกดินแดนจํานวนมากหลังจากการ
สะสมข้อมูลมาหลายปี วลีที่สร้างความเจ็บปวดแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขโดยเฉพาะในระดับสถานีอนามัยนั้น
ยังมีให้ได้ยนิ บ้างว่า”ทําไมเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขต้องรักษาโจรด้วย ควรปล่อยให้ตายๆไป”ซึ่งแสดงถึงความ
ไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่และจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพของบุคลากรสาธารณสุ ขทุกระดับที่ตอ้ งให้การดูแล
รักษาทุกคนโดยไม่แบ่งแยก ไม่เลือกปฏิบตั ิ ดูแลทุกชีวิตอย่างเต็มความสามารถ และที่สาํ คัญ การรักษาทุก
คนอย่างเต็มที่โดยไม่แบ่งแยกนี่เองที่จะทําให้เจ้าหน้าที่ยนื หยัดอยูไ่ ด้ในพื้นที่ สี แดง และเป็ นบันไดขั้นแรกๆ
ของการสร้างความสมาฉันท์และขบวนการสันติภาพในระยะยาว
ความเป็ นกลาง ยังเป็ นเส้ นบางๆทีห่ ลายฝ่ ายยังไม่ เข้ าใจ
นี่คือความยากลําบากของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์การสาธารณสุ ขในพื้นที่สีแดง ว่าจะอยูใ่ น
พื้นที่อย่างไรให้ปลอดภัยและทําหน้าที่ดูแลสุ ขภาพของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด เพราะแม้หลายครั้ง
จะพยายามรักษาความเป็ นกลางอย่างเต็มที่ แต่กลับถูกตีความจากหน่วยงานรัฐด้วยกันว่าอยูฝ่ ่ ายโจร อยูฝ่ ่ าย
ขบวนการ เหล่านี้คือความเจ็บปวดของบุคลากรทางสาธารณสุ ขที่เกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนของพวก
เดียวกัน
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การทําความเข้าใจในทุกระดับ ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบตั ิการน่าจะเป็ นหนทางที่ดีที่สุดที่จะ
ทําให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขสามารถทํางานได้ในพื้นที่อย่างปลอดภัยขึ้นกว่าเดิม ลดเงื่อนไขการนํา
สาธารณสุ ขมาเป็ นเป้ าลงไปให้ชา้ ที่สุดและน้อยที่สุด ความเป็ นกลาง จึงยังเป็ นเส้นบางๆที่ตอ้ งมีการทําความ
เข้าใจกับทุกฝ่ ายอย่างเร่ งด่วน

