“พยาบาลไทย: บุคลากรสาธารณสุข ด่านหน้า แต่สถานะชายขอบ...ในระบอบสาธารณสุขไทย
ที่ยังคงฝังแฝง ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม และตอกย้าด้วย...ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง”

จักรี กัวก้าจัด
จากข้อสังเกตตามมุมมองของผู้เขียนที่ยังคงสถานะความเป็นวิชาชีพพยาบาลพบว่า
วงการงานเขียนของพยาบาลในบ้านเมืองเรานี้ โดยเฉพาะในเชิงประวัติศาสตร์ที่ได้มีการตีพิมพ์จาหน่าย
หรือจ่ายแจกในงานประชุมวิชาการทางการพยาบาล งานประกาศผลรางวัลพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ หรือ
แม้แต่ชีวประวัติที่พิมพ์แจกงานมงคลและอวมงคลต่างๆ มักเป็นไปในแง่บวก แง่งาม สรรเสริ ญเยินยอ
อย่ า งแทบไม่ ป รากฏแง่ ล บให้ ค นรุ่ น หลั ง ได้ เ รี ย นรู้ จุ ด บกพร่ อ ง จุ ด อ่ อ นเพื่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนการคิ ด
พิ จ ารณาเพื่ อ แก้ จุ ด ด่ า งพร้ อ ยเอาเสี ย เลย มิ ห น าซ้ ายั ง ขาดมิ ติ ใ นเชิ ง วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ อ ย่ า งเปิ ด ใจ
ตรงไปตรงมา แถมบางครั้งยังมีความคลุมเครือบ้างในบางแง่มุม ส่วนที่ปรากฏในภาษาอังกฤษ มักให้
ข้อมูลทั้งทางบวกและทางลบชนิดขุดคุ้ยเอาเรื่องราวหลากหลายด้าน ทั้งด้านสว่างและด้านมืด มาตีแผ่
ให้ได้รับรู้กันอย่างเจาะลึก เช่น งานเขียนของ อรุณ คานธี ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของมหาตมะ คานธีและ
ศรีภรรยาอย่างเปิดเผย และจากแง่มุมของสตรี คือภรรยาของท่ านเองซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเข้าถึงคานธี และ
ได้เรียนรู้อย่างตรงไปตรงมาของท่านทั้งด้านบวกและด้านลบคลุกเคล้ากันไปอย่างได้อรรถรส และเกิด
กระบวนการคิดชนิดรอบด้าน หลากมิติทั้งข้อเด่นและข้อด้อย ได้เข้าใจชีวิต อารมณ์ความรู้สึกนึกคิด
และจารีตในงานของท่าน ซึ่งท่านมหาตมะ คานธี ได้ชื่อว่าเป็นบิดาและผู้นาการปลดปล่อยอินเดียให้เป็น
อิสรภาพจากการปกครองของจักรภพอังกฤษ เป็นหัวเรือใหญ่ด้านสันติวิธีที่สาคัญมากท่านหนึ่งของโลก
ดังนั้นงานเขียนชิ้นนี้ผู้เขียนมีหมุดหมายสาคัญประการหนึ่ง คือ ต้องการเปิ ดมุมมองอย่างรอบทิศเพื่อ
สะกิดมโนธรรมสานึกเชิงสาธารณะ ที่ต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบร่วมกันในคุณค่า และศักดิ์ศรี
ของแวดวงพยาบาลในบ้านเรา เพื่อจะรับมือกับสถานการณ์อย่างรู้เท่าทัน มีสติ ก้าวพ้นไปจากความ
อยุติธรรมที่ได้กระหน่าซ้าเติมวิชาชีพพยาบาลในระบอบสาธารณสุขไทย และพร้อมใจกันตั้งคาถาม
โต้เถียงอย่างมีเหตุและผลถึงเหตุปัจจัยว่า ทาไม “เรา” ยังก้าวไม่พ้นความเหลื่อมล้าในวัฒนธรรมของ
ระบอบสุขภาพไทยกันเสียที เหตุแห่งปัจจัยอันใดกัน ที่ “เรา” ยังรู้ไม่เท่าทัน และเหตุนั้นมันแปรผันไป
อย่างไร? หรือว่าเราอิ่มหนากับวัฒนธรรมที่กาลังลดทอนตาแหน่งแห่งที่ของวิชาชีพพยาบาล? หรือ “เรา”
จะยังคงไว้ซึ่งตานาน “พยาบาลบุคลากรสาธารณสุข ด่านหน้า แต่สถานะชายขอบ” อย่างนัน

หรือ? ....ผู้เขียนขอร้องให้ท่านลองเปิดใจ คิดทบทวนใหม่ในเหตุปัจจัยที่แท้จริงอีกครั้ง ที่มันกาลัง ซ่อน
เร้น และเล่นซ่อนหากับเราชาวพยาบาล ว่าแท้ที่จริงแล้ว ต้นธารแห่งปัญหาในอาชีพพยาบาลมัน ซ่อน
เร้น...และเล่นซ่อนหากับเราอย่างไร...มันไปซ่อนอยู่ที่ไหน...เราจะหามันเจอได้อย่างไร...ทั้งในที่แจ้งและ
ลึกล้า...ทั้งสะอาดสะอ้านและแนบเนียนใน วาทกรรม...อีสี all season คริ คริ..อุ๊ อุ๊..อิ อิ... อีสี ทนได้...
ภายใต้ร่มเงา..อยุติธรรม! ในระบอบสาธารณสุขไทย ที่ยังคงฝังแฝง ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม และตอก
ย้าด้วย...ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง
คุณ..สี...จะทนอีกนานเท่าไหร่...กับ ยุค กด Like และ จารีตความเท่าเทียมใหม่....
ยุคเสรีประชาธิปไตย and Globalization...เราจะยินดี หลงใหลได้ปลื้มกันอีกนานแค่ไหนกับคาหวาน
ในตานาน “พยาบาลด่านหน้า”....อะไรกัน...ล่ะ...สถานะชายขอบ?
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ผู้เขียน ในนามตัวแทนของสมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี กรุงเทพ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลัก ในการออกมาเรียกร้องสิทธิ์ของเครือข่า ยพยาบาลวิชาชีพลูกจ้าง
ชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุข ได้มีโอกาสเดินทางไปสบทบและร่วมเคลื่อนไหวอย่างเปิดเผยกับกลุ่มตัวแทน
เครือข่ายฯ น้องๆเหล่านี้ เป็นกลุ่มพยาบาลที่กาลังถูกจ้างงานอย่างไร้มนุษยธรรมในสถานบริการสุขภาพ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ กลุ่มที่กาลังทุกข์ร้อน ถูกลดทอนความเป็นวิชาชีพพยาบาล และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมตัวกันออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมอย่างกล้าหาญจนกลายเป็น Hot Issue
และได้ออกแถลงการณ์รวมทั้งหนังสือเรียกร้องความเป็นธรรมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายต่อหลายครั้ ง (ดู
ถ้อยแถลงการณ์ในภาคผนวกของหนังสือเล่มนี้)
หนั ง สื อ เรี ย กร้ อ งจากเครื อ ข่ า ยพยาบาลวิ ช าชี พ ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ได้ ถู ก ยื่ น ต่ อ ฯพณฯ ท่ า น
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้บรรจุแต่งตั้งพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวให้เป็นข้าราชการ ตั้งแต่เดือนมีนาคม จนถึง
ตุลาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งตัวแทนพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวได้ติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
ของกระทรวงสาธารณสุขมาโดยตลอด พบว่าทางกระทรวงฯ ไม่จริงใจในการแก้ปัญหา บ่ายเบี่ยง ขอเวลา
ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมตลอดเวลา ทาแผนไม่เสร็จ ไม่พร้อม ทาให้เรื่องที่เสนอถูก ครม. ตีกลับมาแก้ไขใหม่
ผู้เขียนมีมุมมองและข้อคาถามต่อน้อง ๆ พยาบาลเหล่านี้ ว่า ...มีความรู้สึกนึกคิดอย่างไร...มีหมุดหมาย
อะไรกับการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่และเข็ม แข็งขนาดนี้ ที่ไม่ เคยมีในประวัติศาสตร์ของการ
พยาบาลไทย และแท้ที่จริงแล้วพวกเขาเหล่านั้นออกมาเพื่อเหตุผลอะไรกันแน่?....หรือพวกเขาคือพยาบาล

ไทย Generation ใหม่ ที่ออกมาพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์พยาบาลด้วยหัวใจอันคับแน่นด้วยความทุกข์
ร้อน ที่เกิดจากความเหลื่อมล้าในตาแหน่งแห่งที่ของวิชาชีพพยาบาล หรือเพื่อสร้างตานานแห่งคุณธรรมต่อ
พลเมืองไทยที่ส่วนใหญ่ยังต้องใช้บริการสุขภาพภาครัฐ และมีพยาบาลเป็นกองกาลังอันแข็งแกร่ง (แต่ไม่เคย
เป็นแม่ทัพที่ทาสาเร็จสักที เพราะเกาะกรอบและระบบเดิมๆเป็นสรณะ) หรือพวกเขาออกมาเพื่อปลดเปลื้อง
ความ อยุติ ธ รรม! ที่กาลัง กระหน่าซ้ าเติม สิทธิ อันชอบธรรมจากมหกรรมความรุนแรงเชิ งโครงสร้างใน
ระบอบสาธารณสุขไทย ทั้งในเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ปลอดภัยของพลเมืองไทย....
ใคร คือ ผู้จัดกระทา?.....อะไรคือความรุนแรงเชิงโครงสร้ าง?.....โปรดติดตาม และตั้งคาถามอย่างเปิดใจ
อย่างไร้อคติ อย่าผลักไส ! และชักชวนกันขบคิดอย่างใคร่ครวญเผชิญ หน้าอย่างท้าทายกับความจริงที่ ถูก
ซ่อนเร้น และเล่นซ่อนหากับเหล่าบรรดานางฟ้าชุดขาวในเรื่องราวถูกทิ้งร้างให้อยู่ในสภาวะชายขอบแห่ง
อานาจ (และอาจตกขอบได้ถ้ายังนิ่งนอนใจ...ไม่เป็น Unity)
งานนี้มีประเด็นร้อนยิ่งกว่าละครเศร้าระคนสุข (Tragicomedy) ใน พ.ศ.นี้ (2555) อย่างเรื่อง
“แรงเงา” ไม่แน่...นะ...นพนภา (ภริยาหมายเลข1) กับ มุตตา (ภริยาหมายเลข2) อาจกอดคอกัน...นาพา...
แสวงหา...จารีตความเท่าเทียมใหม่....แห่งเสรีประชาธิปไตย เพื่อประกาศชัย ใน Globalization ....ระบอบ
การปกครองแบบชนชั้นและลาดับขั้น (Hierarchy) อาจสั่นสะเทือน หรืออาจช่วยกระตุ้นเตือน ผอ. กามะลอ
อย่างคุณภพ (สามีตัวการในละคร) เพื่อสยบความอหังการที่สืบสานอานาจนิยมมาอย่ างยาวนาน....และให้
แง่คิดแก่ คุณภพ เพื่อเป็นธรรมทาน...
การรวมตัวของน้องๆครั้งนี้ เป็นการส่งสัญญาณความเท่าเทียมผ่านสื่อ และFacebook...ด้วย
ความร่วมมือซึ่งกันและกันอย่างสันติ ช่วยกัน กดทับ ขับเบียดความรุนแรงเชิงโครงสร้างให้ค่ อย ๆ หมดไป
จากรัฐไทย และลดทอนความเหลื่อมล้าจากความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม รวมถึงร่วมกันสร้างคุณธรรมต่อ
พลเมืองให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่ปลอดภัยในสภาวะขาดแคลนพยาบาล และความรุนแรงจะวิกฤตมาก
ยิ่งขึ้นถ้ายังดื้อดึงไม่บรรจุพยาบาล และยังเพิกเฉย ละเลยกับวิกฤตดังกล่าว ผลลั พธ์สุดท้ายคือเคราะห์กรรม
ที่จะไปตกอยู่กับประชาชนคนรากหญ้าที่ต้องพึ่งพารัฐสวัสดิการด้านสุขภาพ....ยังจะสร้างกรรมต่อเพื่อน
มนุษย์ด้วยกันอีกต่อไปหรือ?....หันหน้ามาร่วมแรงร่วมใจสร้างมหากุศลผลบุญกันดีไหม...เหล่าบรรดาผู้ถือ
ครองอานาจเชิงนโยบายในกระทรวงสาธารณสุข..กล้ าหรือไม่ในการเปิดพื้นที่อย่างเท่าเทียมให้ทุกวิชาชีพ
เข้าไปมีตาแหน่งแห่งที่ระดับนโยบายในกระทรวงนี้

การออกมาเรียกร้องสิทธิ์ หรือนัยหนึ่ง ที่คนทั่วไปเรียกว่า “ออกมาประท้วง” นั้น ผู้เขียนเห็น
ว่ามิใช่เรื่องของการผิดจรรยาบรรณใดๆ ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกับความเห็นของ นาแพทย์เมธี วงศ์ศิริ
สุวรรณ ที่ได้เขียนไว้ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ว่าไม่ได้เป็นเรื่องผิด
บาป เพราะในต่างประเทศเขาก็ทากัน โดยมีเป้าหมายที่สุดอยู่ที่คุณภาพการรักษาและความปลอดภัย
ขอผู้ รับ บริ การ มิ ใช่ เ พี ยงเปลี่ ย นกะไปวัน ๆ เหมื อ นสาวโรงงาน....เกิ ดอะไรขึ้ นกับ คุณ ภาพชี วิต ของ
พยาบาลอันเป็นเหตุแห่งปัจจัยที่ทาให้น้องๆเหล่านี้ออกมารวมตัวกัน คงจะต้องสาวลึกลงไปว่า....อะไร
กันหนอ!
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังการนาเสนอบทสรุปงานวิจัย เรื่อง “
คุณภาพชีวิตกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต และความคิดคงอยู่ในวิชาชีพของพยาบาล : Quality of
Life and Factor Influencing to Quality of Life and Intention to Stay of Professional Nurses" โดย
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จิรวัฒน์กุล และคณะ ในงานประชุม International Congress on Women’s
Health 2012” ที่ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ในวาระนั้นได้รับความกรุณาอย่างดียิ่งจากท่าน ผศ. ดร. นันทพันธุ์
ชินล้าประเสริฐ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้ร่วมวิจัย ที่ได้แบ่งปันองค์ความรู้
(ผู้เขียนขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย) ผู้เขียนถือว่างานวิจัยนี้มีคุณูปการอันใหญ่หลวงที่กระตุ้น
ต่อมคิด สะกิดความไม่รู้ในปัจเจก...ทั้งช่วยปลุกเสกความไม่รู้รวมหมู่ สู่การตื่นรู้สาธารณะแก่พี่น้องพยาบาล
ไทย และสังคมทุกภาคส่วนโดยรวมอย่างคมชัดมากยิ่งขึ้น....ผู้เขียนไม่อาจมีบารมีพอ จึงมิอาจก้าวล่วง
วิพากษ์วิจารณ์งานวิจัยอันทรงคุณค่านี้ซึ่งมีหมุดหมายที่มั่นคง....อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนต้องกราบขออนุญาต
ด้วยความเคารพยิ่ง เพื่อเปิดมุมมอง ทรรศนะส่วนตัวที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ เพื่อ ช่วยกันต่อยอดองค์ความรู้
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยนาประเด็นหลัก ๆ จากข้อค้นพบในงานวิจัยนี้ มาวิเคราะห์ ขบคิด ทบทวนอย่าง
ตรงไปตรงมากับบางประเด็นที่เราอาจหลงลืม เดินเข้าหาต้นตอที่อาจซ่อนเร้น หรือเล่นซ่อนหากับเหล่า
บรรดาพยาบาลไทยในยุคไร้พรหมแดน
หลักใหญ่ใจความของวิจัยฉบับนี้ ระบุว่า คุณภาพชีวิตและการมีความสุขในที่ทางานเป็น
องค์ประกอบพื้นฐานสาคั ญ ของความพึงพอใจของมนุษย์ คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต และความคิดที่จะคงอยู่ในวิชาชีพพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งผลการวิจัย
ได้ข้อมูลชัดเจนว่า ความสุขในการทางานเป็นปัจจัยที่สาคัญของความคิดที่จะอยู่ในวิชาชีพ ปัจจุบัน
ส่วนใหญ่ไม่มีความสุขในการทางาน เนื่องจากมีภาระงานหนัก การไม่ได้รับความเป็นธรรมและเท่า

เทียมเรื่องค่าตอบแทน และสวัสดิการ พยาบาลจานวนมากที่ร่วมในการศึกษาครั้งนี้ก็มีความคิดย้าย
งาน หรือลาออก หากมีทางเลือกที่ดีกว่า

Rights for Work Happiness for Thai Nurses
Let’s kick off the campaign! Please join us…
คณะผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับโครงสร้าง และข้อเสนอต่อองค์กรวิชาชีพว่า
ต้องมีตาแหน่งผู้บริหารอย่างเป็นทางการในองค์กรระดับประเทศ เพื่อร่วมกาหนดนโยบายสุขภาพและ
บริหารบุคลากรทางการพยาบาลของประเทศ ให้การใช้ บุคลากรเป็นไปตามบทบาทหน้าที่เชิงวิชาชีพ
สามารถกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพที่ชัดเจน สวัสดิการ ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม /
เท่าเทียมกับบุคลากรสุขภาพอื่นๆประเด็นนี้เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจอย่างยิ่ง และผู้เขียนมองว่ามันควรจะ
เป็นดังข้อเสนอแนะมาตั้งนานแล้ว เพราะกระดูกสันหลังของระบบสุขภาพไทย คงปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วน
ใหญ่แล้วคือพยาบาล และผู้เขียนมีข้อคาถามที่ต้องทบทวนต่อมาว่า เพราะอะไรเราเหล่าพยาบาลจึงไม่

มีพื้นที่ตรงจุดนั้น? เพราะขาดโอกาส ขาดศักยภาพที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในระดับนโยบาย? หรือเพราะ
โครงสร้างการบริหารงานระดับสูงเป็นเขตสงวนไว้สาหรับบางกลุ่มคนหรือบางวิชาชีพเท่านั้น
หากเป็นประเด็นของความรุนแรงที่เป็นปัจจัยหนึ่งในแผนภูมิข้างต้น ผู้เขียนมีความเห็นว่า
ยังมีความจริงบางส่วนที่ไม่ถูกตีแผ่ต่อสาธารณ เพราะโดยทั่วไปแล้วสังคมไทยอาจรวมถึงสังคมพยาบาล
อย่างเราๆ มักมองความรุนแรง (Violence) คือการกระทาที่รุกราน ปฏิบัติก้าวล่วงต่อร่างกายจากการ
ตั้งใจทาให้เกิดบาทเจ็บ สูญเสีย ทาลาย หรือเป็นอันตรายต่อบุคคล ทรัพย์สิน เป็นต้น อย่างไรก็ตามการ
รับรู้ดังกล่าวเป็นเพียงการมองความรุนแรงเพียงการกระทาทางกายภาพที่ปรากฏชัดเจนเท่านั้น แต่มัน
ยังไม่สามารถเข้าถึงเหตุแห่งปัจจัยเชิงลึก และประเภทของความรุนแรงที่มีมิติแห่งความสลับซับซ้อนได้
อย่างชัดแจ้ง
แนวคิดเรื่อง “ความรุนแรง” ไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ แต่มันมีพัฒนาการในสังคมไทยมาอย่าง
ช้านานและมีการปรับเปลี่ยนรูปโฉมอยู่ตลอดเวลา แม้แนวคิดดังกล่าวจะมีความซุ่มเสี่ยง คลุมเครือ
หลากหลายมุ ม มอง แต่ก็ นับได้ว่า เป็น หนทางที่จ ะใช้ พินิจ พิจ ารณาต าแหน่ง แห่ง ที่ข องพยาบาลใน
กระบวนการการมีส่วนร่วมกาหนดหมุดหมาย หลักชัย และความเป็นไปของวิชาชีพพยาบาลให้เท่าเทียม
กับบุคลากรสุขภาพอื่นๆ ในโครงสร้างการบริหารนโยบายในระบอบสาธารณสุขไทย และที่สาคัญเรา
สามารถนาไปตีความเพื่อวิเคราะห์เหตุแห่งปัจจัยสภาวะความรุนแรงที่เรากาลังเผชิญอยู่ ช่วยอธิบาย
ที่มาที่ไปว่าทาไมเราถึงไปได้ไ ม่ไกลเท่าที่ควร และช่ วยกันตั้ง ข้อสงสัยว่า หรือเพราะความรุนแรงเชิ ง
โครงสร้างเป็นเหตุฉุดรั้ง หน่วงเหนี่ยว กดเบียดเราให้อยู่ในตาแหน่งชายขอบ ถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริง ๆ เรา
จะเคลื่อนย้ายออกจากตาแหน่งแห่งที่ของความรุนแรงเชิงโครงสร้างนี้กันอย่างไร?....มาทาความเข้าใจ
ให้มันคมชัดมากยิ่งขึ้นว่า ความรุนแรงคืออะไร?
โยฮัน กัลตุง (Johan Galtung, 1996; 2005) ชาวนอร์เวย์ เป็นทั้งนักคิด นักเคลื่อนไหวด้าน
สันติภาพและสนใจเรื่องความรุนแรง ได้เสนอกระบวนทัศน์เรื่องความรุนแรงไว้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะ
แนวคิดเรื่องความรุนแรงเชิ ง โครงสร้างและความรุนแรงเชิ ง วัฒ นธรรม ซึ่ ง นามาใช้ ใ นการวิเคราะห์
เชื่อมโยงกับบริบทสังคมไทยได้เป็นอย่างดี กัลตุงได้อธิบายให้เห็นถึงการก่อร่างสร้างตัวของความรุนแรง
ที่ได้เกิดขึ้นในหลากหลายมิติตามแต่ละพื้นที่ของสังคม เช่น ความรุนแรงต่อธรรมชาติ สังคม มนุษย์ โลก
และวัฒนธรรม ซึ่งแต่ละพื้นที่ต่างก็มีมิติความรุนแรงทั้งในเชิงกายภาพที่จับต้องได้ หรือในเชิงนามธรรมที่
กระทบต่อสภาพจิตใจ สวัสดิภาพความมั่นคงของชีวิต จิตวิญญาณ ทั้งในระดับปัจเจก สังคม และโลก
โดยรวม หลักการสาคัญคือ ความรุนแรงไม่ใช่สิ่ งที่มีในธรรมชาติมนุษย์เฉกเช่นเดียวกับการกินอยู่ การ

พักผ่อน หรืออื่น ๆ แต่ในธรรมชาติของมนุษย์มีศักยภาพที่จะก่อร่างสร้างความรุนแรงได้เมื่ออยู่ในสภา
การณ์ บ างอย่ า ง ในที่ นี้ ห มายถึ ง ความรุ น แรงเป็ น สิ่ ง ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น ในโครงสร้ า งทางสั ง คมและ บาง
วัฒนธรรม กัลตุงได้จาแนกลักษณะของความรุนแรงออกเป็น 3 ลักษณะคือ ความรุนแรงที่เราเห็นใน
ทางตรง (Direct violence) คือการตั้งใจทาลาย หรือทาร้ายร่างกาย ชีวิต ทรัพย์สิน จิตใจของมนุษย์ สัตว์
ธรรมชาติอันสวยงาม เป็น มุมมองหนึ่งที่เราเห็นและสัมผัสได้ ว่าเกิดรอยแผล ซากแห่งการถูกทาลาย
อย่างไรก็ตามนอกจากความรุนแรงทางตรงเหล่านี้ยังมี ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (Structural Violence)
อันหมายถึง โครงสร้างที่ทาให้คนที่มีตาแหน่งแตกต่างกันเกิดความเสียเปรียบกันในโครงสร้าง ผู้ที่มี
อานาจน้อยกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบ เกิดความไม่เท่าเทียมกัน ทาให้เกิดความทุกข์ ทรมานจากความ
ยากจน แร้นแค้น กระทบต่อความอยู่ดีมีสุข ของผู้อยู่ใต้โครงสร้างนั้นๆ นอกจากผลกระทบทางร่างกาย
แล้ว ความรุนแรงเชิงโครงสร้างยังมีผลต่อ จิตใจและ จิตวิญญาณของผู้คนในสังคมผ่านกระบวนการ
ควบคุมการพัฒนาสานึกร่วมและและการจากัดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับความเป็นไปในสังคม
นั้นๆ ลักษณะสุดท้ายคือความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม (Cultural Violence) ซึ่งเป็นระบบของความเชื่อ
การให้ความหมายของสังคม มีคาอธิบายที่ทาให้ เกิดการเอารัดเอาเปรียบ รวมถึงการทาร้ายร่างกาย
และจิตใจระหว่างคนในสังคม แต่กลับกลายเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หรือต้องยอมรับ วัฒนธรรมในฐานะที่
เป็นกรอบความหมายที่คนที่นามาใช้ ซึ่งอาจสามารถผสมกลมกลืนกันอย่างแยบยลอย่างแยกไม่ออกซึ่ง
ความรุนแรงในสองประเด็นหลังนี้นับได้ว่า พยาบาลเราได้ประสบพบเจอ เผชิ ญหน้ากับมันมาอย่าง
ยาวนานและอาจดารงสื บต่ อไปถ้ าเราไม่ เปิ ดใจทาความเข้ าใจกั บมั นอย่ างถ่อ งแท้ และหาวิ ถีท าง
เคลื่อนย้ายออกจากความรุนแรงเหล่านี้
นอกจากนี้ กั ล ตุ ง ได้ ใ ช้ รู ป สามเหลี่ ย มอธิ บ ายถึ ง ความเชื่ อ มโยง ความรุ น แรงเชิ ง
วัฒนธรรม เข้ากับความรุนแรงทางตรงและความรุนแรงเชิงโครงสร้าง โดยชี้ให้เห็นว่าสามเหลี่ยมความ
รุนแรงตั้งอยู่บนฐานอันประกอบขึ้นด้วยความรุนแรงทางตรงและความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ความรุนแรง
เชิ ง วั ฒ นธรรมที่ อ ยู่ ด้า นบนจะท าหน้ า ที่ ให้ ค วามชอบธรรมกับ ความรุ น แรงทั้ ง สองลั กษณะ แต่ เ มื่ อ
สามเหลี่ยมความรุนแรงถูกเปลี่ยนทิศ ทาให้ความรุนแรงทางตรงอยู่ด้านบนนั่นหมายถึงการสะท้อนที่มา
ให้เห็น ถึงความรุนแรงเชิงโครงสร้างและความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่า
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ความรุนแรงทางตรง (direct violence) เป็นเหตุการณ์ (event) ส่วนความรุนแรงเชิ ง โครงสร้าง
(structural violence) เป็นขบวนการ (process) โดยทั่วไปแล้ว ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมและความ
รุนแรงเชิงโครงสร้างจะเป็นตัวส่งผ่านความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรง ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์
ของความรุนแรงทางตรง ในขณะเดียวกันการปรากฏขึ้นของการใช้ความรุนแรงทางตรงเพื่อต่อต้านให้
เกิดการหลุดพ้นจากโครงสร้างของความรุนแรง และส่งผ่านคาสอน จารีตนิยม ความเชื่อรวมหมู่ ค่านิยม
นี้ต่อไป ก็เป็นเพียงแค่การดาเนินการเพื่อตอกย้าความคิดให้เกิดการยอมรับความรุนแรง ดังนั้นภาพ
ด้านบนจึงชี้ให้เห็นว่าความรุนแรงสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่ของสังคม ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรง
ทางตรง ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง หรือความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ซึ่งแต่ละด้านสามารถที่จะส่งผ่านไป
ยังด้านอื่นได้ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในด้านหนึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านที่เหลือด้วย
เช่นกัน
แม้ความรุนแรงทั้งสามด้านจะมีลักษณะที่แตกต่างกันคือความรุนแรงทางตรงเป็นสิ่ง ที่
มองเห็นได้อย่างชัดแจ้ง แต่ความรุนแรงเชิงโครงสร้างและทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ยาก เพราะ
ยากจะเห็นผู้จัดกระทา และมันไม่ได้แสดงวิธีการใช้ความรุนแรงที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามมิติของความ
รุนแรงทั้งสามด้านกลับมีความเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนแยกจากกันไม่ได้ กัลตุงเรียกว่าสามเหลี่ยมของ
ความรุนแรง (Violence Triangle) โดยความรุนแรงเชิงโครงสร้างและวัฒนธรรมเป็นต้นธารของสาเหตุ
ความรุนแรงทางตรง ขณะเดียวกันเมื่อมีการใช้ความรุนแรงทางตรงก็ยิ่งเป็นการเสริมพลังให้ความรุนแรง
เชิงโครงสร้างและเชิง วัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้ถู กขนานนามว่า “วัฏจักรที่เสื่อมทราม” (Vicious
Cycles)

มิติของความรุนแรงในระบบสาธารณสุขไทย
ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง คือความรุนแรงชนิดที่โครงสร้างของสังคมเป็นตัวการใหญ่
คือช่องว่างระหว่างศักยภาพมนุษย์ (Potentiality) กับสิ่งที่เป็นจริง (Actuality) หรือหมายถึงอะไรก็
ตามแต่ที่จะมาส่งเสริมหรือธารงรักษาความแตกต่างระหว่างศักยภาพมนุษย์กับสิ่งที่มนุษย์เป็นไปได้จริง
ก็ถือได้ว่าเป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้างด้วยกันทั้งสิ้น ในมิตินี้มีฐานคิดสาคัญที่ว่าบุคคลหรือกลุ่มคน
มิ ไ ด้ ดารงอยู่ ใ นความว่ า งเปล่ า ทว่ าต้ อ งอยู่ ใ นสั ง คมส่ ว นรวม ความรุ น แรงอาจถู กสร้ างขึ้ น ภายใน
โครงสร้างของสังคมนั้น โดยโครงสร้างหรือลาดับชั้นในสังคมผูกอยู่กับอานาจในสังคมที่แสดงออกโดย
ฐานะตาแหน่งที่ไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งสะท้อนถึงอานาจที่ไม่เท่าเทียมกัน และอานาจที่ไม่เท่าเทียมกันย่อม
นามาซึ่ ง โอกาสที่ไ ม่ เ ท่า เทียมกั น นี่คือ แรงเงาของความรุนแรงที่ไ ม่ มี ผู้กระท า หรือความรุน แรงเชิ ง
โครงสร้างที่สามารถรับรู้กันได้ว่า ความ อยุติธรรมทางสังคม (Social injustice) เช่นแนวทางการกาหนด
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ พ ยาบาลได้เ ผชิ ญ กั น อยู่ อ ย่ า งยาวนานตราบจนปั จ จุ บั น หรื อ
โครงสร้างอานาจไม่ว่าจะเป็นทางการเมือง หรือระดับกระทรวง ชนิดที่ผูกขาดศูนย์รวมอานาจไว้กับ
วิชาชีพเดียว และจัดสรรทรัพยากรบุคคล (ตาแหน่งและบันไดความก้าวหน้า)อย่างไม่เป็นธรรม หรือ
ปรากฏการณ์ความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนคนไทย การเข้าถึงบริการสุขภาพ
อย่างปลอดภัยได้มาตรฐาน การลดทอนการมีความหมายหรือเป็นที่ยอมรับยกย่องในสังคมของวิชาชีพ
พยาบาล (Identity meaning) และการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ (Rights and freedom) เช่นการใช้อานาจ
เบ็ดเสร็จยุบรวมตาแหน่งพยาบาลเมื่อต้องการ ซีแปด หรือ กาหนดให้ พยาบาล รพ. ชุมชน ก้าวหน้า แต่
ไปตันแค่ ซี เจ็ด คาถามคือ ใครเป็นผู้กาหนดกฎเกณฑ์อันไร้ซึ่งความยุติธรรมเหล่านี้....ที่ผ่านมาพยาบาล
ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกาหนดชะตาชีวิตความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตนเองมากน้อยแค่ไหน
หรือแค่รับคาสั่งตามลาดับขั้นและก้มหน้าก้มตายอมรับความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่โหมกระหน่าเข้าใส่ซ้า
แล้วซ้าเล่าจนชินชา รู้สึกว่าเป็นสภาวะปกติไปเสียแล้ว
ความรุนแรงเชิงโครงสร้างในมิตินี้ จึงสะท้อนความรุนแรงที่ดารงอยู่และปรากฏออกมาใน
รูปของอานาจที่ไม่เสมอกัน และทาให้โอกาสแห่งชีวิตและศักดิ์ ศรีแห่งความเป็นวิชาชีพไม่เท่าเทียมกัน
ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่า งศักยภาพของคนในกระทรวงสาธารณสุข หรือช่องว่างที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลของ
ระบบหรือโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุขเอง ความรุนแรงเชิง โครงสร้าง นอกจากจะ ก่อให้เกิด
ปัญหาทางสังคมแล้ว ยังทิ้งร่องรอยไว้กับร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณแห่งคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็น

วิชาชีพไว้ด้วยเช่นเดียวกัน ปรากฏการณ์พยาบาลประท้วงจะผลิตซ้าอยู่เรื่อยไป ตราบใดที่ความรุนแรง
เชิงโครงสร้างยังฝังตัวแน่นในระบอบสาธารณสุขไทย
สภาวะความรุนแรงที่เกิดจากโครงสร้างทางสังคม หรือสถาบันทางสังคมที่กดทับขับ
เบียด หรือทาร้ายประชาชนหรือแม้แต่กลุ่มบุคคล กลุ่มวิชาชีพในสถาบัน หน่วยงานอย่างช้า ๆ โดยการ
กีดกันไม่ให้กลุ่มคนเหล่านั้นเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีพ ผลักดันไม่ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ประกอบกิจกรรมในภาพรวมหรือเชิงนโยบาย ผูกขาดอานาจเชิงเดี่ยวแบบศูนย์รวมทุกวิถีทางในการออก
คาสั่งหรือบัญชาการ สร้างเขตสงวนที่แน่นหนาสาหรับพวกพ้องหรือกลุ่มวิชาชีพของตนเอง (เห็นได้อย่าง
ชัดเจนในกระทรวงสาธารณสุขไทย) โครงสร้างของความรุนแรงดาเนินไปด้วยการควบคุมกากับ การ
แสวงหาประโยชน์ สร้างความแปลกแยกให้กับผู้คนที่อยู่ในโครงสร้าง เช่นโครงสร้างที่รวมศูนย์อานาจ
การกาหนดนโยบายภาครัฐ การสงวนอานาจการบริหารจัดการให้เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทาให้กลุ่มที่
แตกต่างเข้าไม่ถึงความเท่าเทียม เสมอภาค ก่อให้เกิดภาวะความขัดแย้ง ความเหลื่อมล้า ขาดโอกาส
และอานาจต่อรอง เหมือนถูกวางไว้ในสภาวะชายขอบ (Marginalization) พัฒนาเป็นความรุนแรงใน
การต่อสู้แย่งชิง ประท้วงทวงถามหาความเป็นธรรม
เห็ น ได้ ชั ด จากกรณี ที่ ก ลุ่ ม เครื อ ข่ า ยพยาบาลวิ ช าชี พ ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวของกระทรวง
สาธารณสุ ข ได้ อ อกมาทวงถามความเป็ น ธรรมจากเจ้ า กระทรวงและรั ฐ บาลจนเป็ น ผลส าเร็ จ
(ความสาเร็จนี้แค่ฉาบฉวยเฉพาะหน้าเท่านั้นนะ...อย่าลืมว่าเรายังไม่มีตาแหน่งแห่งที่ใด ๆ เลยที่จะเข้า
ไปสยบความรุนแรงในกระทรวงนี้) อีกนัยหนึ่ง อาจเป็นเพราะโครงสร้างทางการเมืองปิดกั้นการมีส่วน
ร่วมของกลุ่มพยาบาลเหล่านี้ จนต้องออกมาพึ่งพารัฐ นักการเมือง และยินยอมให้เข้ามาทาหน้าที่แทน
กลุ่ ม วิช าชี พ ของตนเองในการต่อรองเพื่อเรียกร้องความเป็ นธรรมต่ อวิช าชี พ และล้อ มกรอบความ
ยุติธรรมให้เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงในกระทรวงนี้ จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนสาหรับพื้นที่ของ
พยาบาลที่จะได้มีโอกาสลืมตาอ้าปาก ในระดับนโยบาย...ความหวังจะอยู่ที่ใครถ้าไม่ใช่พวกเราเองที่ต้อง
ร่วมมือกันเป็นหนึ่งและแสดงความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ การเฝ้ากากับติดตาม ทวงถามแบบเกาะติด
เพื่อพิชิ ตพื้นที่เ ชิง นโยบายในกระทรวงนี้ให้เห็นเป็นรูปธรรม จะได้ตอบคาถามสมาคมอาเซียน หรือ
ประชาคมโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าพยาบาลไทยไม่ได้ล้าหลัง มีพลังเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ข้าม
พ้นความรุนแรง

ความรุนแรงเชิงโครงสร้ างอีกประการหนึ่ง ที่ส่งผลกระทบต่อพยาบาลไทยที่เห็นได้ชัด คือ
การขาดพื้นที่ในระดับนโยบายของระบอบสาธารณสุข กลไกการบริหารงานภาครั ฐ กลไกระหว่า ง
ประเทศที่ทาให้พยาบาลไทยทุกข์ ขาดความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ เดือดร้อนในการดารงอยู่แห่งความ
เป็นตัวตนในวิชาชีพ ขาดการมีส่วนร่วมกาหนดนโยบายต่าง ๆ การธารงอัตลักษณ์ของตนเองถูกลิดรอน
จากการเป็นผู้ถูกกระทาและจากการกระทาของตนเอง เกิดปัญหาขาดสวัสดิการทางสังคม ส่งผลให้เกิด
ความรุนแรงทางตรงตามมา อย่างไรก็ตามความรุนแรงเชิงโครงสร้างไม่ได้ดาเนินไปอย่างโดดเดี่ยวด้วย
ตัวของมันเอง โดยมีสถาบันทางสังคม และกฎหมายรองรับเท่านั้น แต่มันดาเนินไปอย่างชอบธรรม ผสม
กลมกลืนให้เกิดการยอมรับในเชิงสาธารณะ เกิดเป็นความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม (Cultural Violence)
รองรับ จนเข้าใจกันโดยทั่วไปว่ามันคือสภาวะปกติไปเสียแล้ว โดยที่ผู้คนในสังคมหรือในวิชาชีพพยาบาล
เองไม่เคยตั้งคาถาม หรือมีข้อสงสัยว่าวิธีคิด การกระทาและผลที่เกิดขึ้นต่อผู้คนและตนเองนั้นกาลังตก
เป็นเหยื่อของสิ่งที่ผิดปกติโดยไม่ชอบธรรม
ความรุนแรงเชิงวัฒนะธรรม (Cultural Violence) หมายถึง ความเชื่อ ความยึดถือใน
สังคมที่คอยค้าจุนให้สังคมยอมรับความรุนแรงประเภทต่าง ๆ เช่น การทุบตีภรรยา การที่ผู้หญิงไทยต้อง
เป็นช้างเท้าหลังดูแลทุกสรรพสิ่งภายในบ้าน (แม้ว่าตัวเองต้องออกมาทางานนอกบ้านเช่นเดียวกับสามีก็
ตาม) การซื้อขายบริการทางเพศในรูปโสเภณีให้เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและทาให้
คนรับรู้และเข้าใจว่าหรือเชื่อว่าเป็นสิ่งปกติที่ดารงอยู่คู่สังคมไทยและเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่อดีต ดังนั้นจึง
ต้องยอมรับกันต่อ ๆ ไป ยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวผู้เขียนมากที่สุดคงหนีไม่พ้นวิชาชีพพยาบาลเรา
จากประเด็นในข้อค้นพบจากงานวิจัยเรื่องของ การกดขี่ทางเพศ (Gender Oppression)
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับปฏิบัติการ ที่เสนอว่า “ต้องปรับแนวคิดผู้ประกอบวิชาชีพให้เป็นวิชาชีพ
อย่างแท้จริง ไม่ใช่จายอมหรือคุ้นชินกับการเป็นแม่บ้านขององค์ก รที่เป็นทุกอย่างสาหรับทุกคน แต่เน้น
การเป็นพยาบาลที่ให้การพยาบาลผู้ป่วยและประชาชนในด้านการบาบัดความเจ็บป่วย สร้างสุขภาวะ
ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพ เช่นเดียวกับการเป็นแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยเป็นหลัก หรือการเป็นเภสัชกร
ที่เน้นการจัดการเรื่องยาเป็นต้น ” ประเด็นนี้ผู้เขียนมองว่ายังอยู่ในขอบข่ายของเรื่องความ รุนแรงเชิง
วัฒนธรรม ซึ่งในทรรศนะนี้เป็นการชี้ให้เห็นถึงการให้ความชอบธรรมกับความรุนแรงทั้งทางตรงและเชิง
โครงสร้าง และทาให้ความรุนแรงเหล่านี้เป็นที่ทนทานได้ในสังคม เพื่อให้เกิดความชัดเจนในส่วนนี้ว่า เรา
ชาวพยาบาลหนุนนา ส่งเสริมความชอบธรรมกับความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมกันอย่างไร ผู้เขียนจึงจาเป็น

ที่จะต้องขยายความและยกตัวอย่างประกอบให้คมชัดมากยิ่งขึ้น ว่า ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมมีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงในวิชาชีพพยาบาลโดยคาดไม่ถึง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้ความชอบธรรมกับการใช้ความ
รุนแรง หรืออย่างน้อยก็สร้างการยอมรับรวมหมู่ให้กับการใช้ความรุนแรงว่าไม่ใช่สิ่งที่ผิด การวิเคราะห์
การใช้ความรุนแรงของพยาบาลจึงเกี่ยวข้องกับปัญหา สองส่วนคือ การใช้ความรุนแรงและการทาให้
ความรุนแรงนั้นถูกต้อง การที่พยาบาลตอกย้าความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมให้กับตนเอง ทั้งในรูปของความ
รุนแรงเชิงโครงสร้างและวัฒนธรรม ที่ถูกทาให้เป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมายและเป็นที่ยอมรับรวมหมู่ใน
แวดวงพยาบาลเรา คือ วิธีการทางานของความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมวิธีหนึ่ง คือ การสร้างเงื่อนไข เหตุผล
สนับสนุนให้การกระทาที่รุนแรงกลายเป็นสิ่งจาเป็นหรือการทาให้ความรุนแรงกลายเป็นสิ่งยอมรับได้
หรือทนทานได้ และที่สาคัญมันถูกผสมกลมกลืนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนหลงลืม และเห็นว่าเป็น
สภาวะปกติไปเสียแล้ว
อีกตัวอย่างของความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม เช่น อคติทางชาติ พันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม หรือ
วิธีคิดที่มองฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่คน หรือลดทอนความเป็นคนของฝ่ายตรงข้าม หรือมองคนเป็นวัตถุผ่าน
กระบวนการกระเหี้ยนกระหือลือทางอานาจ ทาให้เกิดภาวะเพิกเฉย ไม่อนาทรร้อนใจกับคนในสังคมที่
กาลังเผชิญกับความรุนแรงหรือที่กาลังตกทุกข์ได้ยาก ซ้ายิ่งร้ายไปกว่านั้นคือความต้องการของสังคมที่
สนับสนุนให้รัฐใช้ความรุนแรงกับคนที่ถูกมองว่าเป็นอื่นไม่ใช่พวกเดียวกับตนหรือเป็นศัตรู เมื่อมองหัน
กลับมาวิเคราะห์อย่างรอบด้านในแวดวงพยาบาลโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเห็นได้ชัดเจนกับกรณี
ที่กระทรวงสาธารณสุขเพิกเฉย มองพยาบาลในฐานะเป็นกลุ่มอื่นไม่ใช่พวกพ้อง และมองว่าไม่มีอานาจ
อะไรในพื้นที่เชิงนโยบายจึงได้เพิกเฉยเป็นเวลาตั้ง แปดปีกว่า กับวาระที่มองว่า “พยาบาลไม่ใช่อาชีพที่
ขาดแคลน ไม่จาเป็นต้องบรรจุเป็นข้าราชการก็ได้” ไม่เป็นเดือดเป็นร้อนเพราะถูกมองเป็นคนอื่น ผู้เขียน
จึงมองว่า นี่คือความคมชัดของความรุนแรงเชิงโครงสร้างของระบอบสาธารณสุขไทยที่ยังคงดาเนินไป
อย่างแนบเนียน และผสมกลมกลืน กันจนกลายเป็นเรื่องปกติ เพราะมันเป็นเช่นนั้นเอง และก็จะเป็น
เช่นนั้นต่อไป จึง เกิดการยอมรับโดยปริยายกันทั้งระบบฝั่งแน่นกลายเป็นความรุนแรงเชิงวัฒนะธรรม
สุดท้ายความรุนแรงเหล่านั้นก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนคนไทยจากการที่พยาบาลในระบบอด
รนทนไม่ได้ แห่กันลาออกตั้ง 50% ในปีแรกของอายุงาน และเพิ่มขึ้นอย่างน่าใจหายในปีถัด ๆ มา คนที่
ยัง อยู่ ใ นระบบก็ หนั ก หนาสาหัส กั บภาระงานเพิ่ม ขึ้น เป็น ทวีคู ณ ซึ่ ง สุ่ ม เสี่ย งต่ อ ความผิ ด พลาดการ
ให้บริการพยาบาลได้ง่ายมาก เคราะห์ซ้ากรรมซัดประชาชนตาดา ๆ ที่ปกติก็เข้าไม่ค่อยจะถึงบริการ

สุขภาพที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยกันอยู่แล้ว ยิ่ งต้องมารับเคราะห์กรรมจากผลพวงของความรุนแรง
เชิงโครงสร้างอย่างไม่รู้ตัว

ปลดแอก มิติความเก่งตลอดกาล ในต้านาน อีสีทนได้
พยาบาลเรายังใช้มายาคติในเรื่องเพศสภาพ ความเป็นกุลสตรี ตามจารีตประเพณีนิยม
ดั้งเดิมที่ต้องเรียบร้อย เป็นช้างเท้าหลัง ซึ่งมายาคตินี้จะเป็นสิ่งที่หลอกตัวเอง และซ้าเติมความรุนแรงต่อ
วิชาชีพพยาบาลของตนเองอย่างไม่รู้ตัว เช่ น ต้องดูแลรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างภายในบ้ าน (สถาน
บริการสุขภาพ) มีการจัดกระทาแผนปฏิบัติการพยาบาล ตั้งแต่..สากกระเบือ ยัน..เรืออวกาศ ระวังเถอะ
..เหอะ..เหอะ..เหอะ..องค์การนาซา: NASA จะมาอันเชิญตัวไป อบ... นึ่ง reservoir (ถุง กักเก็บ
ออกซิเจน) และจัด position เคาะปอด suction ในสภาวะแรงดันต่าบนสถานีทดลองอวกาศ หรือว่าจะ
สวนเก็บปัสสาวะแรงดันต่าเพราะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกันดีไหม อันนี้ก็เจ๋งสุดๆ...
สวมชุดพยาบาลอวกาศ ติดแถบธงชาติที่หมวกและต้นแขน เพื่อแสดงความเป็นรัฐชาติ จัดกายวิภาค
ศาสตร์ผู้ป่วย ช่วยทา chest X-ray- ในท่าลอยตัว-กลับหัว-ทาตัวให้เบาดังโมเลกุลสะสารบนยานอวกาศ
...โปรดระวัง..เลือดคั่งในสมอง แรงดันอากาศต่ากว่าพื้นโลก อาจก้าวหน้าขึ้นไปเยี่ยมบ้านบนดาวอังคาร
...โดยยานอวกาศ ตามปณิธานใหม่ “ใกล้ยาน...ใกล้ใจ”....นวัตกรรมใหม่ของพยาบาลไทย...หนึ่งเดียว

ในโลกและระบบสุริยะจักรวาล....กับผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสุด...สาขาใหม่ “พยาบาลเวชปฏิบัติ
ครอบจักรวาลบนยานอวกาศ” (Universal Nurse Practitioner of Spacecraft)....สภาการพยาบาลต้อง
ทางานหนักซะแล้วล่ะเพื่อเจรจาแบบทวิภาคีทา MOU และจดสิทธิบัตรทางปัญญากับองค์การ NASA
และ ASEAN อย่างไรก็ตามผู้เขียนมีNew Vision เพื่อความเชื่อมั่นของพยาบาลไทยในเวทีอาเซียนและ
เวทีโลก ดังนี้
คิดอย่างเป็นระบบสมคบสาธารณะ วิริยะงานหลัก พิทักษ์สิทธิพวกพ้องพี่น้องวิชาชีพ ดุจแสง
ประทีปส่องสว่างนาทาง กระด้างกระเดื่องอย่างมีขอบเขต ปฏิเสธอย่างมีชั้นเชิงร่าเริงแจ่มใส ใส่ใจความ
เป็นมนุษย์
เด่นอัตลักษณ์ความเป็นหนึ่งเดียว เกลียวกลมพี่น้องพวกพ้องวิชาชีพพยาบาล สืบสานปณิธาน
พยาบาลไทย ตั้งข้อสงสัยเมื่อมีประเด็น รู้เห็นความเคลื่อนไหว ก้าวไกลในเวทีโลก
วิชาการไม่ต้องเลิศ เทิดทูนจิตสาธารณะ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม มีส่วนร่วมเชิงสร้างสรรค์
ยึดมั่นความยุติธรรม ไม่ตอกย้าข้อผิดพลาด ฉลาดโต้เถียง หลีกเลี่ยงครอบจักรวาล บริบาลพยาบาล
ไทย
พยาบาลไทยต้องก้าวไกลและรู้เท่าทันกับผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงสาธารณสุข ผู้ที่
ครอบงาอานาจการบริหารแบบชนชั้น ชะงักงัน งมงายล้าหลังแนวนโยบาย สืบทอดน้าลาย (ตามตานาน
มีแต่บ้านผีปอบเท่านั้นที่สืบทอดกันได้)แนวอานาจนิยมเชิงเดี่ยว ไม่เหลียวแลใครหน้าไหนถ้าไม่ใช่พวก
ข้า(พเจ้า) ข่มขู่ทุกรูปแบบ อิงแอบความรุนแรงเชิงโครงสร้าง แอบอ้างว่าตนชอบธรรม ตอกย้าอานาจ
ขาดสติอย่างมิชอบ กอบกุมและซ่องสุมความอยุติธรรม (แน่จ ริงอย่าแต่งตั้งกันซิ....ถ้ามีดีจริง ต้องอิง
ระบอบประชาธิปไตย หรือไม่ต้องเลือกตั้ง...แบบนี้เค้าเรียก...ฮั้ว....บริหารแบบตุ่มก้นรั่ว...ที่เติมเท่าไหร่ก็
ไม่เต็มสักที...อย่างนี้...ต้องมี Initial, RN ต่อท้ายในตาแหน่งแห่งที่ตามโครงสร้างการบริหารระดับสูงใน
กระทรวงฯ ปัญหาสภาวะเหลื่อมล้าคงหมดไปจากประเทศไทย...จริงหรือไม่ ?...แต่ตราบใดที่ยังมี Initial
เฉพาะ MD กระทรวงนี้อาจต้องจมปลักกับคัมภีร์มนต์ดาแห่งความอยุติธรรมไปอีกหลายภพภูมิ...แล้ว
คุณ สี all season คิดกันอย่างไร? ระแคะระคายกันบ้างหรือเปล่า...กับการโครงสร้างการบริ หารของ
กระทรวงนี้ ที่ยังคงยึดมั่นในการปกครองแบบล้าหลังชนิดศูนย์รวมอานาจ (Centralization) ที่ไม่เคยมี
สัดส่วนการแบ่งปันคัดสรรอย่างเสรีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเหมือนนานาประเทศทั่วโลกเขาทากันใน
ยุคGlobalization and Modernity ที่มีการจัดการปกครองแบบการกระจายอานาจ (Decentralization)

มาอย่างยาวนาน.....นี่อะไร..Thailand? กระทรวงสาธารณสุขยังมีวาระเคลือบแฝงกับความรุนแรงเชิง
โครงสร้างกันอยู่อีกเหหรือ แถมยังหมกมุ่น หมักหมม เพิ่มความคมชัดชนิดถาวร ในการลดทอนพื้นที่
วิชาชีพอื่น ๆ กีดกัน หวงแหนพื้นที่ บ้านผีปอบ ไม่ให้ใครหน้าไหนถ้าไม่ใช่ผีปอบเข้ามามีส่วนร่วมตาม
ประชาธิปไตยวิถีโดยเฉพาะ Policymakers ... เป็นพหูสูตกันหรือไง...ที่จะรอบรู้ครอบจักรวาล...คาถาม
คือ....ใครเป็นคนก่อร่างสร้างกฎเกณฑ์ที่ล้าหลังเหล่านี้....? และ กฎเกณฑ์ยุคหินเก่าเหล่านี้มันแก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ อย่างไร รูปแบบใหม่จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร?.... คงต้องร่วมด้วยช่วยกันขบคิด
เค้นหาคาตอบกัน....ต้องมีสักวัน ต้องมีสักวัน...ร่วมทาตามฝัน
ปัจจุบันเป็นยุค Globalization จึงขอเสนอให้พยาบาลไทยสลัดคราบจารีตดั้งเดิม และ
เรียนรู้ Human Rightsให้มากขึ้น ควรออกมาใช้สิทธิ เสรีภาพอันชอบธรรม แสดงจุดยืดร่วมกันเป็นหนึ่ง
เดียว (Unity) เพื่อความเท่าเทียม และทวงพื้นที่การมีส่วนร่วมกาหนดนโยบาย ดูแลพยาบาลเองทั้ง
ระบบ ตั้งแต่การศึกษา การบริการ การบริหาร และเพื่อช่วยกันลดทอนความรุนแรงเชิงโครงสร้าง รวมทั้ง
สร้างวัฒนธรรมการพยาบาลไทยรูปแบบใหม่อย่างเต็มภาคภูมิ “หยุดทาตัวเป็น อีสีall season หรือ อีสี
ทนได้ กันได้แล้ว”

การเคลื่อนย้ายออกจากต้าแหน่งแห่งที่ของความรุนแรง
กรณี เครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศที่ได้
ออกมาชุม นุมเรียกร้องความเป็นธรรมให้วิชาชีพ และความเป็นธรรมให้แก่พลเมืองเพื่อให้ได้รับการ
บริการสุขภาพที่ปลอดภัยและเข้าถึงอย่างเท่าเทียมในสภาวะวิกฤตการขาดแคลนพยาบาลภายใต้การ
จ้างงานที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงการออกมาแถลงข่าวและประกาศเจตนารมณ์แก่สื่อมวลชน เรื่อง การ
ขอให้บ รรจุ พ ยาบาลวิ ช าชี พ ลูก จ้ า งชั่ ว คราวกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 17,000 คน เป็ น
ข้าราชการ และออกแถลงการณ์สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯฉบับที่ 1 / 2555 ลงวันที่ 22
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

นาโดย รศ. จินตนา ยูนิพันธุ์ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาล กรุงเทพ (อาจารย์จักรี กั้วกาจัด) ตัวแทนเครือข่ายพยาบาล
วิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวฯ และ Mr. David C. Benton, Chief Executive Officer; International Council
of Nurses ได้ร่วมกันแถลงข่าวและประกาศเจตนารมณ์แก่สื่อมวลชน ในงานประชุม The 13th ICN
Asia Workforce Forum; The 9th Alliance of Asia Nurses Association ณ. Arnoma Hotel ผู้เขียน

มองว่ากรณีดังกล่าวข้างต้น มันน่าจะเป็นความคับข้องใจในสภาวะชายขอบแห่งอานาจในโครงสร้างการ
บริหารในกระทรวงสาธารณสุขของพยาบาลไทยซึ่งถือเป็นจุ ดกาเนิดของขบวนการเครือข่ายวิชาชี พ
พยาบาลและขบวนการประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนชีวิตที่เปลือยเปล่าของพวก
เขาหรือกาลั ง จะถูกทาให้ตกขอบจากอานาจ ให้เป็นชี วิตที่เต็ม ไปด้วยสีสันแห่ง ความเป็นมนุษย์ที่มี
ภูมิคุ้มกันด้วยการสร้างความชอบธรรม ความยุติธรรมทางสังคม (Social justice) และสร้างความเป็น
เครือข่ายชุมชนในมิติใหม่ ๆ ก่อร่างสร้างตัวเป็นขบวนการเคลื่อนไหวที่คมชัด เพราะในพื้นที่ชายขอบซึ่ง
อานาจเชิงเดี่ยวในกระทรวงสาธารณสุขยังไม่สามารถเดินทัพเข้าไปควบคุมได้อย่ างเบ็ดเสร็จ ช่องโหว่
และช่องว่างของอานาจที่ยังไม่ผูกขาดอย่างชัดเจนกับกลุ่มพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวฯ ถือเป็น
โอกาสที่ดีของขบวนการเครือข่ายพี่น้อง เพื่อนพ้องพยาบาลที่จะลุกขึ้นสู้ ด้วยการเปลี่ยนแปลง ขุดราก
ถอนโคน หรือเปลี่ยนสภาวะชายขอบเพื่อเข้าไปกระชับพื้นที่ หรือยึดจุดยุทธศาสตร์สาคัญอย่างสันติและ
มีชั้นเชิงแบบมืออาชีพ ปลดเปลื้องตัวเองออกจากตาแหน่งแห่งที่ของผู้ถูกกระทาให้กลายมาเป็นสภาวะ
พิเศษทางอานาจของพยาบาลไทย ที่มีอานาจต่อรอง มีส่วนร่วมกับพื้นที่สงวนส่วนกลางได้อย่างเปิดเผย
ชัดเจน เท่าเทียม เป็นรูปธรรม มีศักดิ์และศรีแห่งวิชาชีพตามจารีตเสรีประชาธิปไตยใหม่ ผู้เขียนอยากจะ
สะท้อนประเด็นนี้อย่างเปิดใจว่า “ วิธีการเหล่านี้...ถือเป็นการสลายพื้นที่อานาจแบบขาดสติของ
ระบอบสาธารณสุขไทย...ไปพร้อมกับสร้างตาแหน่งแห่งที่ของพยาบาลไทย สหวิชาชีพ และ
ประชาชนไทยให้ซ้อนทับลงไป เพื่อกดทับ ขับเบียดความรุนแรงเชิงโครงสร้าง และทิ้งให้มันรก
ร้างเป็นตานานที่ได้เสื่อมสลาย ล้มหายตายสูญ ไปจากบ้านนี้เมืองนี้กันเสียที อีกทั้งยังเป็นการ
ขยายพื้นที่การปกครองแบบกระจายอานาจ (Decentralization) ตามระบอบประชาธิปไตยให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น”
บททิ้งท้าย.....แบบจัดหนักและจัดเต็มกันไป....ไม่ต้องบอกประชาชนก็ได้ว่าพยาบาลทุกข์
อย่างไร... แต่ขอให้บอกประชาชนอย่างเปิดอก โดยเฉพาะ “ประชาชนคนรากหญ้า” ที่ต้องพึ่งพาระบบ
สุขภาพของรัฐ ให้ตระหนักรู้ว่า “คุณคือ จุดเสี่ยง ในระบบสุขภาพไทย” ประชาชนทั้งหลายกาลังอยู่ใน
ภาวะเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากบริการพยาบาล เพราะพยาบาลขาดแคลนมาก และพยาบาลที่ยังคง
ท างานอยู่ ใ นระบบ ตอนนี้ เ หนื่ อ ยล้ า จากภาระงานที่ ห นั ก หน่ ว ง และการจ้ า งงานที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม
นอกจากนั้นประชาชนกาลังถูกตบตา หลอกลวงแบบแยบยลจากระบบสุขภาพไทย ที่ยังยึดมั่น ถือมั่นใน
การปกครอง ดู แลนโยบายแบบรวมอานาจที่ล้ า หลั ง และไม่ คานึง ถึ ง คุ ณภาพชี วิต ทั้ง ของผู้ใ ห้แ ละ
ผู้รับบริการอย่างแท้จริง
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