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การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม : บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
Social Harmony Promotion : Role of Professional Nurse in The Deep
South Border Provinces

กรุณา แดงสุวรรณ พยม. (Karuna Daengsuwan, MNS.)

บทคัดย่อ

โครงสร้ า งทางสั ง คมในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ท ี ่ ม ี ค วามแตกต่ า งหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ประกอบกับสถานการณ์ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหาในหลายด้านหลายมิติ
ลุกลามเป็นปัญหาด้านความมัง่ คงของรัฐ การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมด้วยการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา
เป็นยุทธศาสตร์ทส่ี ำคัญในการนำสันติสขุ กลับคืนสูจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ พยาบาลวิชาชีพในฐานะทีท่ ำงานใกล้ชดิ
กับประชาชนจึงต้องปรับตัวและขยายบทบาทในการทำงาน โดยบูรณาการการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม
กับการปฏิบัติในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพเป็นพลังหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่มีส่วนในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม
คำสำคัญ : การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม บทบาทของพยาบาลวิชาชีพ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ABSTRACT
In the Deep South Border Provinces of Thailand, the cultural diversity of the social
structure and the ongoing crisis situation has caused multi-dimensional social problems that
have grown into state security issues. “Social Harmony Promotion” is a new vital strategy
for achieving peace in the Deep South Border Provinces. Professional nurses, who work very
close with a cultural diverse group of people should adjust and extend their working role by
integrating “Social Harmony Promotion” as part of their daily routines. This implementation
and performance by the nurses will reveal the true power of “Social Harmony Promotion”.
Keywords : Social Harmony Promotion, Professional Nurse Role, Deep South Border Provinces
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บทนำ

ความสมานฉันท์ในสังคมเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับความสงบสุข ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมไทย
มีปัญหาที่อุบัติขึ้นจากความแตกต่างกันทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความขัดแย้งทางเชื้อชาติ ศาสนา
ความเหลื่อมล้ำในสังคม ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาความขัดแย้งทางด้านแรงงาน
ยาเสพติด ความรุนแรงในหมู่วัยรุ่น เป็นต้น ปัญหาที่เกิดขึ้นท้าทายความสามารถและสติปัญญาในการจัดการ
ต่อปัญหาของผู้คนในสังคมโดยที่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสมานฉันท์ และเกียรติยศ
( integrity ) ของสังคม ( พวงทอง ภวัครพันธุ์ และ สุรัตน์ โหราชัยกุล, 548 ) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สถานการณ์ความไม่สงบก่อให้เกิดความขัดแย้งขึน้ ในสังคมอย่างรุนแรงและกระทบการพัฒนาในทุกๆ มิติ ไม่วา่ จะ
เป็นทางด้านสังคม การเมือง ความมั่นคง หรือเศรษฐกิจ ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชี้ให้เห็นชัดว่าความ
สมานฉันท์ในสังคมเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งสำหรับความสงบสุข ความสันติสุข ( อานันท์ ปันยารชุน,548 )
ดังนั้นในกระบวนการแก้ปัญหาต้องเห็นความสำคัญของการสร้างและรักษาความสมานฉันท์ระหว่างกลุ่มชน
ที่มีความแตกต่างกันความแตกต่างกันทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความขัดแย้งทางเชื้อชาติ ศาสนา
ถ้าความสมานฉันท์ขาดหายไปปัญหาจะขยายตัวบานปลายออกไป ซึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างใหญ่หลวง
และระยะเวลาอีกยาวนานกว่าจะสามารถนำความสงบสุขกลับมาได้อย่างยั่งยืน
วิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ให้บริการพยาบาลกับมนุษย์ เป็นวิชาชีพที่จำเป็นต่อสังคม
ซึ่งนอกจากจะต้องมีความรู้ หลักการและเหตุผลแล้ว ยังต้องมีความทันสมัย สามารถทำงานทั้งในเชิงรับ และ
เชิงรุกที่สนองตอบต่อบริบทแวดล้อมภายนอก ที่มีการดำเนินเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พยาบาลวิชาชีพจึงต้อง
สนใจ ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปของบริบทแวดล้อมภายนอก เข้าใจและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
พร้อมเหลียวหน้า แลหลังในสถานการณ์ของวิชาชีพด้วยความเข้าใจทั้งความเป็นมาในอดีต สถานการณ์ที่
กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเป็นไปในอนาคต กล้าคิดกล้าทำเพื่อนำไปสู่การขยายบทบาทที่เป็น
การแสดงออกซึ่งความเป็นอิสระ ความมีเอกสิทธิ์ ( autonomy ) ของวิชาชีพการพยาบาล
นอกจากบทบาทในวิชาชีพการพยาบาลที่ต้องตระหนักถึงการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใน
สังคมแล้ว ในฐานะข้าราชการ พยาบาลวิชาชีพต้องปฏิบัติงานที่สอดรับกับนโยบายของชาติที่มุ่งแก้ปัญหาความ
ไม่สงบในพื้นที่ เช่น นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 550 – 554 ซึ่งเป็นนโยบายที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้
เป็นกรอบดำเนินการด้านการรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทีเ่ ป็นสาเหตุรากเหง้าของภัยคุกคาม การรักษาเสถียรภาพความมัน่ คงภายในประเทศและการป้องกัน
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ การนำพาให้สังคมไทยผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤติด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ไปได้โดยเกิดผลกระทบน้อยที่สุด ตลอดจนการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อหนุนให้การพัฒนาดำเนินไปได้อย่าง
ต่อเนือ่ ง นับเป็นนโยบายทีเ่ ป็นจุดเปลีย่ นสําคัญในการปรับจุดเน้นการรักษาความมัน่ คงของชาติทใ่ี ห้ความสำคัญ
เพิ่มขึ้นกับมิติความมั่นคงของประชาชนโดยวางน้ำหนักการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันของทุก
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ภาคส่วน การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี การยอมรับให้เกียรติในคุณค่าของความเห็นที่แตกต่างและ
การปกป้องวิถีชีวิตของประชาชน โดยภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในสังคมควรให้ความสําคัญ
ในการนําไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนงานและโครงการในขอบเขตภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ
สนองผลประโยชน์แห่งชาติในทิศทางที่สอดคล้องกันและเป็นเอกภาพ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 87/546
เรื่อง นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ที่มีหลักการในการยึดมั่น “สันติวิธี” เป็นบรรทัดฐานใน
การจัดการกับความขัดแย้ง ที่เชื่อมั่นว่าสันติวิธีเป็นวิธีเดียวที่เป็นธรรมและสร้างความสงบสุขที่ยั่งยืน การสร้าง
ทัศนคติที่ลดอคติ ไม่มีความเกลียดชังต่อคนที่มีความแตกต่างโดยไม่เห็นว่าเป็นศัตรู มองความหลากหลายทาง
ความคิดเห็นและความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นฐานพลังของสังคมไทย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.546 ตามมาตรา  กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้
ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
สามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ
เหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้นการพัฒนางาน
ประจำให้มีคุณภาพ ตอบสนองต่อนโยบายแนวการดำเนินงานของรัฐที่ประกาศออกมาในรูปกฎหมาย เพื่อให้
บังเกิดผลต่อประชาชนอย่างแท้จริงจึงเป็นภาระหน้าที่สำคัญที่พยาบาลวิชาชีพต้องติดตาม ตระหนักและสำนึก
ในความรับผิดชอบ (accountability) ดังกล่าว

ความหมายของคำว่า สมานฉันท์

สมานฉันท์ (สะมานะฉัน หรือ สะหฺมานนะฉัน) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 54 หมายถึง ความพอใจร่วมกัน ความเห็นพ้องกัน เช่น มีความเห็นเป็นสมานฉันท์ สมานฉันท์
ถูกจัดเข้าเป็นลูกคำหรืออนุพจน์ของคำว่า สมาน- ซึ่งเป็นคำวิเศษณ์ หมายถึง เสมอกันหรือเท่ากัน มิได้จัด
ไว้ในสมาน- ซึ่งเป็นกริยา หมายถึง ทำให้ติดกันหรือทำให้สนิท
สมานฉันท์เกิดจากสมาน สมาสกับ ฉันฺท ( ความพอใจ ความรักใคร่ ความชอบใจ ความยินดี
ความร่วมความคิดความเห็นกัน ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ) โดยรวมความ จึงหมายถึง ความเห็นพ้องต้องกันใน
ด้านความคิดเห็น ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน อย่างไรก็ตามความหมายที่สังคมไทยปัจจุบันเข้าใจและใช้กัน ดูจะมี
ขอบเขตที่นอกเหนือจากพจนานุกรม โดยนำไปใช้ในความหมายด้านความสามัคคี การให้อภัยกัน รวมไปถึง
การเลิกแล้วต่อกัน
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ระบบค่านิยม ทัศนคติของคนไทยกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างสังคมสมานฉันท์

เป็นทีน่ า่ ขบคิดว่าเพราะเหตุใดสังคมไทยจึงกลับกลาย แปรเปลีย่ นเป็นสังคมทีไ่ ม่สมานฉันท์
ทัง้ ทีเ่ มือ่ มองย้อนไปในวิถชี วี ติ แห่งวันวาร คนไทยสามารถอยูร่ ว่ มกันกับคนกลุม่ ต่างๆ ทีแ่ ตกต่างจากเรามาด้วยดี
มาโดยตลอด คำตอบส่วนหนึง่ ต่อคำถามดังกล่าวน่าจะเกีย่ วข้องกับระบบค่านิยมและทัศนคติของคนไทยโดย
เฉพาะค่านิยมในเรือ่ งขันติธรรม ( tolerance ) ในการอยูร่ ว่ มกัน ความเชือ่ ต่อประสิทธิผลในการใช้ความรุนแรงและ
ความเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการยอมรับและให้เกียรติตอ่ “ความเป็นพวกเรา” ( we/us ) “พวกเรา”
( in group ) หรือ “ความเป็นอืน่ ” ( otherness ) ความเป็นคนนอก ( out group ) ของบุคคลทีเ่ ราเชือ่ ว่าไม่ใช่
“พวกเรา” คนไทยกำลังขาดขันติธรรม นิยมความเด็ดขาดและรุนแรง และรังเกียจคนทีแ่ ตกต่างจากเราจริงหรือไม่
ถ้าเป็นเช่นนัน้ จริง เราจะร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างไร เราจะมีสว่ นร่วมในการเสริมสร้างสังคมสมานฉันท์อย่างไร
การสำรวจทัศนคติของคนไทยต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม ( พวงทอง ภวัครพันธุ์
และสุรัตน์ โหราชัยกุล, 548) เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงใน  จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการสํารวจ
พบว่าคนส่วนใหญ่เลือกการลงโทษด้วยวิธีที่หนักที่สุด คือการประหารชีวิต การวิสามัญฆาตกรรม และการจำคุก
ตลอดชีวิต โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าผู้ก่อความรุนแรงใน  จังหวัดชายแดนภาคใต้
ไม่ควรมีโอกาสมีชีวิตอีกต่อไป ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ว่าข้อเสนอให้ลงโทษอย่างรุนแรงนี้เป็นผลโดยตรงของทัศนะ
ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามในเรื่องสาเหตุของปัญหาใน  จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผู้ตอบมากกว่าครึ่งหนึ่งเห็น
ด้วยว่าสาเหตุสําคัญของปัญหาเกิดจากการขาดความจงรักต่อชาติไทย นับว่าเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
ต้องการใช้ความรุนแรงเด็ดขาดในการจัดการกับปัญหาซึ่งน่าวิตกกังวลอย่างยิ่ง ปัญหาของ  จังหวัดชายแดน
ภาคใต้เป็นเรื่องระหว่าง “พวกเรา” กับ “พวกเขา” (in group – out group) ระหว่าง ความเป็น “พุทธ” กับ“มุสลิม”
ระหว่าง “ความเป็นไทย” กับ “ไม่ใช่ไทย” ทําให้แนวคิดเรื่อง ความรักชาติยังคงครอบงําความรู้ความเข้าใจของ
ผู้คนส่วนใหญ่ในประเด็นนี้อย่างแน่นหนาจนแทบไม่มีพื้นที่ให้กับคําอธิบายถึงสาเหตุแห่งความรุนแรงจาก
แง่มุมอื่นๆ เช่น ความ อยุติธรรมในระดับโครงสร้างและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐต่อคนท้องถิ่น ความแตกต่าง
ขัดแย้งในเรื่องอัตลักษณ์ทาง ชาติพันธุ์และศาสนา ปัญหาความยากจน และการพัฒนาที่ขาดสมดุล ฯลฯ เป็นต้น
ระบบค่านิยมทัศนคติของคนไทยที่มีต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจึงต้องการการทบทวน เพื่อนำไปสู่การ
สร้างสังคมสมานฉันท์

พยาบาลวิชาชีพกับการสร้างความสมานฉันท์ในสังคม

การเสริมสร้างความสมานฉันท์เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคนไทยทุกคน ของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในทุกวิชาชีพโดยเป็นไปตามบทบาทหน้าทีใ่ นขอบเขตวิชาชีพ และบทบาทหน้าทีใ่ นฐานะทีเ่ ป็นคนไทย การพยาบาล
( Nursing ) เป็นวิชาชีพที่ทำงานเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับประชาชนโดยตรง พยาบาลวิชาชีพได้รับความไว้วางใจจาก
ประชาชนในการเป็นผู้ที่ดูแลช่วยเหลือทางด้านสุขภาพที่ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ตอบแทน จากจุดเด่นดังกล่าว
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พยาบาลวิชาชีพซึ่งได้มีการปรับตัว ขยายบทบาทการ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบริบทสังคมแวดล้อมมาอย่าง
ต่อเนื่อง และเมื่อมองย้อนกลับไปในอดีต พบว่าในเหตุการณ์วิกฤตของสังคมหลายๆ ครั้งที่พยาบาลได้แสดง
บทบาทอย่างเด่นชัดในการเข้าไปดูแลช่วยเหลือร่วมทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่วิชาชีพอื่นจนเป็นที่ยอมรับ
ในศักยภาพ ในความสามารถของพยาบาล พยาบาลวิชาชีพจึงเป็นกำลังหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างให้เกิดความ
เข้าใจ ความรู้รัก สามัคคี ความกลมเกลียวของคนในชาติ นำความหลากหลายทางความเห็นและความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมไปเป็นฐานพลังของสังคมไทย เพื่อความสมานฉันท์และความมั่นคงของชาติ
จากการศึกษาระดับความเข้าใจและการรับรู้ในแนวคิดและแนวทางสันติวิธีตามคำสั่ง
สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 87/546 ของเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี
และนราธิวาส ( ชิดชนก ราฮิมมูลา, 549 ) ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองใน
เขตพื้นที่ที่ศึกษา ยังไม่มีความชัดเจนพอในแนวคิดและแนวทางสันติวิธีตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่
87/546 โดยมีสาเหตุสำคัญ คือ ) การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของระบบราชการไทยไม่เอื้อต่อผู้ปฏิบัติ
ระดับล่างให้รับรู้และเข้าใจในนโยบาย ) วัฒนธรรมองค์การ ประสบการณ์จากการทำงานและภูมิหลังของ
เจ้าหน้าที่แต่ละคน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจภูธร และกองทัพบกมีความเห็นใกล้เคียงกันว่าการ
บริหารจัดการแนวทางสันติวิธีในพื้นที่  จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีประสิทธิภาพพอเพียง เมื่อหันกลับมามอง
ที่บุคลากรของวิชาชีพการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการรับรู้และตระหนักมากน้อย
เพียงใดในแนวทางการสร้างความสมานฉันท์
พยาบาลวิชาชีพจะสามารถบูรณาการแนวทางการสร้างความ
สมานฉันท์กบั การปฏิบตั ติ ามบทบาทของวิชาชีพอย่างไร เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งเร่งขบคิดและนำไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นรูปธรรม

แนวทางแห่งความสำเร็จ

. การกำหนดวิสยั ทัศน์ ปรัชญา นโยบาย กลยุทธ์ขององค์การ ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจ
การเห็นคุณค่า ความงดงามในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม การสะท้อนให้เห็นถึงการใช้สันติวิธี
ความสมานฉันท์ในกระบวนการทำงาน
. การนำสันติวิธีไปใช้ในระดับหน่วยงาน เพื่อสร้างให้เกิดความสมานฉันท์ระหว่างผู้ปฏิบัติ
งานด้วยกัน เช่น การใช้การบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งให้เกิดการเข้าใจ การเรียนรู้และการ
พัฒนางานร่วมกัน การจัดให้มีการสื่อสารภายในหน่วยงานที่ชัดเจน ทั่วถึงและทันเหตุการณ์เพื่อให้บุคลากร
พยาบาลรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างทั่วถึง เท่าเทียม การจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ มุ่งให้
เกิดการปรองดองและการพัฒนางาน การส่งเสริมให้มีพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม (assertive) เป็นต้น
. การสร้างค่านิยมร่วมในองค์กรพยาบาล ที่ให้ความสำคัญ ให้คุณค่าในความงดงามของ
ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ว่าเป็นรากฐานพลังของสังคมไทย การยอมรับในภูมิปัญญาและวิธีการ
สร้างสรรค์ของประชาชนที่เป็นฐานรากในสังคม
การเป็นข้าราชการที่ทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
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การน้อมนำกระแสพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาใช้เป็นหลัก
ในการดำเนินงาน
4. การวิเคราะห์งาน โดยวิเคราะห์งานในปัจจุบัน เพื่อการจำแนกว่า กระบวนงานใด ที่เป็น
กระบวนงานสำคัญ ที่สามารถบูรณาการการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในกระบวนการทำงาน และออกแบบ
กระบวนการทำงานใหม่ ( re-design ) ที่บูรณาการสันติวิธี ความสมานฉันท์ในกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มคุณค่า
( add value ) ในงานนั้น ซึ่งงานของพยาบาล ในท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบ ความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมากหลั่งไหลเข้าสู่โรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยต่างอาชีพ ต่างศาสนา ต่างฐานะ ต่างวัย อาการ
มากน้อยต่างกัน แต่ที่ทุกคนได้รับเหมือน ๆ กัน คือ ความหวาดกลัว ความสูญเสีย บ้างเสียเพื่อน เสียญาติ สูญเสีย
บุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัว หรือไม่ก็สูญเสียอวัยวะ สูญเสียทรัพย์สิน พลัดพรากจากบ้านจากบุคคลอัน
เป็นที่รักที่เคยอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น ผู้ป่วยดังกล่าวเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลด้วยอาการบาดเจ็บทางกาย พร้อม ๆ
กับการได้รับบาดเจ็บทางใจ ที่ผสมผสานไปด้วยความหวาดกลัว เสียขวัญ โศกเศร้า อาดูร มีความเครียดกับการ
เผชิญชีวิตในวันข้างหน้าที่ยังไม่มีสัญญาณใด ๆ บ่งบอกว่าความสงบจะมาเยือน ดังนั้นกระบวนงานที่สำคัญ
ประการหนึ่งของพยาบาลคือ การพยาบาลในมิติจิตวิญญาณที่พยาบาลวิชาชีพพึงต้องออกแบบการทำงานใหม่
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยด้านจิตวิญญาณได้ เช่น การประดิษฐ์อุปกรณ์และจัดหาเครื่องใช้
ที่สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามเพื่อการทำละหมาดของผู้ป่วยที่นอนพักบนเตียงให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจ
ตามความเชื่อได้ พร้อมๆ กับการปรับเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลที่ไม่รบกวนผู้ป่วยในขณะ
ประกอบศาสนกิจ
5. พัฒนาโครงการ กิจกรรม โดยกำหนดแนวทาง หลักการดำเนินงานที่บูรณาการการเสริม
สร้างความสมานฉันท์ ให้เด่นชัด และเห็นผลยิ่งขึ้น เช่น การนำกิจกรรมกลุ่มบำบัดซึ่งโดยปกติใช้สำหรับ
การบำบัดผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางด้านจิต มาประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยฝ่ายกายที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์
ความไม่สงบที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งวัฒนธรรมตามหลักศาสนาที่มุสลิมทุกคน
ถือปฏิบัติกันมาโดยตลอด คือ “มุสลิมทุกคนเป็นพี่น้องกัน” ดังนั้นในหอผู้ป่วยหากไม่จัดให้มีกิจกรรมที่ให้
ผู้ป่วยได้ปฏิบัติร่วมกัน อาจก่อให้เกิดความเป็นคนนอก ( out group ) สำหรับผู้ป่วยที่นับถือศาสนิกอื่น ซึ่งไม่
อาจนำไปสู่การเสริมสร้างความสมานฉันท์ดังที่ต้องการได้ ดังนั้นการจัดโอกาสให้ได้พูดคุยกัน ส่งเสริมให้มี
มนุษยสัมพันธ์อันดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ปรับทุกข์สุขกันโดยไม่แบ่งแยก ว่าเป็นศาสนาใด อย่างมี
วัตถุประสงค์และมีแบบแผนทีช่ ดั เจนผ่านการทำกิจกรรมกลุม่ บำบัด จะช่วยลดความรูส้ กึ ความเป็นพวกเขา พวกเรา
(in group – out group) เกิดความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจกัน มองข้ามความแตกต่างในด้านศาสนา วัฒนธรรม
รับรู้ถึงการอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจเอื้ออาทร แม้จะเป็นเพียงในระยะสั้น ๆ ที่อยู่โรงพยาบาล แต่สามารถทำให้
ผู้ป่วยต่างศาสนิกได้เห็นความสวยงามของดอกไม้หลากสี อันเป็นการที่ผู้ป่วยต่างศาสนิกได้เข้ามารับการรักษา
ที่หอผู้ป่วยใน และได้สร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติตัว
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เพื่อการดูแลตนเอง ได้ร่วมรับรู้ความทุกข์ ความเจ็บปวดจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ได้มีส่วนใน
การเยียวยาจิตใจซึ่งกันและกัน ก่อเกิดเป็นความเข้าใจ ความผูกพัน การสร้างเสริมสัมพันธภาพอันดีต่อกัน
ระหว่างผู้ป่วยต่างศาสนิก ซึ่งสามารถขยายผลไปสู่ความสมานฉันท์ในสังคมต่อไปได้
6. การพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ที่มุ่งสู่การสะสมทุนมนุษย์ (human capitals)
โดยการพัฒนาอย่างรอบด้าน สมดุล ทั้งทางด้านความรู้ เจตคติและทักษะ อย่างสอดคล้องกับบริบทใน
พื้นที่ สามารถบูรณาการการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมเข้ากับการปฏิบัติวิชาชีพ โดยการจัดทำแผน
การพัฒนาบุคลากรทีม่ แี นวทางและเป้าหมายการพัฒนาทีช่ ดั เจนและต่อเนือ่ ง การพัฒนาความรูด้ า้ นการพยาบาล
ข้ามวัฒนธรรม การสร้างเจตคติให้พยาบาลชื่นชมในความงดงามของความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม
การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารโดยส่งเสริม กระตุ้น จูงใจให้พยาบาลฝึกใช้ภาษาถิ่นที่เป็นภาษาของผู้ป่วยใน
การปฏิบัติการพยาบาล เป็นต้น
7. การรักษาไว้ซง่ึ จริยธรรมแห่งวิชาชีพ สภาการพยาบาล ได้กำหนดข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 550 เพื่อเป็นแนวทางให้พยาบาลวิชาชีพได้ปฏิบตั ิ จริยธรรมแห่งวิชาชีพทีค่ วรนำมายึดถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดเพือ่ สร้างความสมานฉันท์มีดังนี้
หมวด  บททั่วไป
ข้อ 5 ผู้ประกอบวิชาชีพ ย่อมประกอบวิชาชีพด้วยเจตนาดี โดยไม่คำนึง
ถึงฐานะ เชื้อชาติสัญชาติ ศาสนา สังคม หรือลัทธิการเมือง
หมวด  ส่วนที่  การปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ
ข้อ 7 ผูป้ ระกอบวิชาชีพต้องรักษามาตรฐานของวิชาชีพตามทีส่ ภา
การพยาบาลประกาศกำหนดโดยไม่เรียกร้อง สินจ้างรางวัลพิเศษนอกเหนือจากค่าบริการที่ควรได้รับตามปกติ
ข้อ 8 ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่จูงใจหรือชักชวนผู้ใดให้มาใช้บริการ
การพยาบาล หรือการผดุงครรภ์เพื่อผลประโยชน์ของตน
ข้อ 9 ผูป้ ระกอบวิชาชีพ ต้องไม่เรียกร้องขอรับผลประโยชน์เป็นค่า
ตอบแทนเนือ่ งจากการรับหรือส่งผู้ป่วย หรือผู้ใช้บริการเพื่อรับบริการทางการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์
ข้อ 0 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการโดยสุภาพ
และปราศจากการบังคับขู่เข็ญ
ข้อ  ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่หลอกลวงผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ
ให้หลงเข้าใจผิดเพื่อประโยชน์ของตน
ข้อ  ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่ประกอบวิชาชีพโดยไม่คำนึงถึง
ความปลอดภัย และความสิ้นเปลืองของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ



ข้อ 5 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่เปิดเผยความลับของผู้ป่วย หรือผู้ใช้บริการ ซึ่งตนทราบ
มาเนื่องจากการประกอบวิชาชีพเว้นแต่ด้วยความยินยอมของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ หรือเมื่อต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือตามหน้าที่
ข้อ 6 ผูป้ ระกอบวิชาชีพ ต้องไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือผูท้ อ่ี ยูใ่ นระยะอันตรายจากการเจ็บป่วย
เมื่อได้รับคำขอร้องและตนอยู่ในฐานะที่จะช่วยได้
8. ประเมินความเสี่ยงการเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
งานของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน เสริมสร้างความเข้าใจอันดี โดยเฝ้าระวังประเด็น สถานการณ์
การทำงานที่นำไปสู่ความรู้สึกอคติ ความไม่เข้าใจกัน ความไม่ไว้วางใจกัน อันจะนำไปสู่ความไม่พึงพอใจและ
ขยายลุกลามสู่ความขัดแย้งในที่สุด ซึ่งความขัดแย้งอาจนำสู่ความไม่สมานฉันท์ในสังคม พยาบาลวิชาชีพพึง
ต้องระมัดระวังความไม่พึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการที่มีต่อการปฏิบัติงานของพยาบาล ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ พบว่าพยาบาลวิชาชีพเป็นผูท้ ไ่ี ด้รบั การเตรียมความรูจ้ ากสถาบันการศึกษาพยาบาล
ทั้งในด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา จึงเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องมนุษย์และเข้าใจมนุษย์ เข้าใจในความแตกต่างของ
บุคคล ( individual difference ) ที่มีพื้นฐานมาจากความแตกต่างหลากหลายด้านศาสนา วัฒนธรรม รวมไปถึง
การตระหนักและเคารพในความแตกต่างหลากหลายนัน้ ได้มกี ารกล่าวถึงสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพทางด้าน
วัฒนธรรม ( cultural competence ) เพื่อเตรียมพยาบาลวิชาชีพให้สามารถปฏิบัติการพยาบาลแก่ผใู้ ช้บริการ
โดยมีพฤติกรรม ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงการตระหนักในความสำคัญและมีความไวในมิตทิ างด้านวัฒนธรรม( cultural
sensitivity and awareness ) รวมไปถึงความสามารถในการให้การดูแลผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมได้ เพราะแม้วา่ พยาบาลวิชาชีพทีม่ เี ชือ้ ชาติ และวัฒนธรรมเดียวกันกับผูใ้ ช้บริการก็ไม่ได้
เป็นหลักประกันของการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ (Crow, Gullatte & Palos, 006)
9. ประเมินผลการดำเนินงาน
9. การประเมินตนเองของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ในด้านความพร้อม ความมั่นใจ ความพึงพอใจในผลงานที่เกิดขึ้น
9. การประเมินความสำเร็จของหน่วยงาน องค์การในการเสริมสร้างความสมานฉันท์
9. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประชาชน
0. กำหนดแนวทางการพัฒนาการดำเนินการเสริมสร้างความสมานฉันท์อย่างต่อเนื่อง
โดยบูรณาการในงานประจำ เพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน
. การแสวงหาความร่วมมือ การสร้างความร่วมมือ เพื่อการขยายแนวคิด การร่วมกัน
พัฒนาแนวทางการดำเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม



สรุป

การขยายบทบาทการปฏิ บ ั ต ิ ข องวิ ช าชี พ การพยาบาลต่ อ สั ง คมในด้ า นการเสริ ม
สร้างความสมานฉันท์ เป็นบทบาททีเ่ ป็นเอกสิทธิข์ องพยาบาลซึง่ ต้องการกำหนดแนวทางปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจน สมานฉันท์
จะไม่ใช่เพียงแค่คำที่ใช้ตามกระแสสังคมแต่กำหนดรูปธรรมที่ชัดเจนไม่ได้ พยาบาลวิชาชีพต้องสามารถสะท้อน
ให้เห็นถึงความตระหนักในความสำคัญของการสร้าง ความสมานฉันท์และนำไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นบทบาทของพยาบาล
ทั้งนี้พยาบาลต้องสร้างทรรศนะที่ก้าวข้ามความเป็น “พวกเขา พวกเรา” ก้าวข้ามความเป็น “พุทธ” กับ
“มุสลิม” ปฏิบัติวิชาชีพด้วยความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล เข้าใจในความแตกต่างหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
ที่นำไปสู่ความแตกต่างของวิถีแห่งการดำเนินชีวิต ความแตกต่างด้านความคิด ความเชื่อ
ความเข้าใจจะก่อให้เกิดการยอมรับ สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการทางการพยาบาลโดยจัดบริการพยาบาลได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชีวิตของบุคคล นำสู่การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลพร้อม ๆ ไปกับการ
ร่วมสร้างความสมานฉันท์ให้ทอแสงส่องประกายเจิดจ้าในสังคม

รายการอ้างอิง

ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 4 ตอนพิเศษ 8 ง ลงวันที่  กรกฎาคม 550.
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