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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย ในการเตรียมความพรอมของผูนําทางการพยาบาลในการ
เปดประชาคมอาเซียนกรณี ขอตกลงยอมรับรวมในบริการพยาบาลและการผดุงครรภ – MRA ในครั้ง
นี้ เปนการศึกษาถึงความพรอมของผูนําทางการพยาบาล และความตองการการสนับสนุน ในประเด็น
เกี่ยวของกับขอตกลงยอมรับรวม ในบริการพยาบาลและการผดุงครรภ – MRA เพื่อจัดทําเปน
ขอเสนอเชิงนโยบายใหกับผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถนําไปกําหนดแผนการสนับสนุน
เพื่อการพัฒนาศักยภาพพยาบาล ใหพรอมตอการเปนประชาคมอาเซียนตอไป กรอบที่ใชในการจัดทํา
ขอเสนอเชิงนโยบายใชกรอบแนวคิดของ สํานักงาน ก.พ.ร. ในจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง โดยมี
วัตถุประสงคเฉพาะ ดังนี้
1. เพื่อวิเคราะห เปรียบเทียบสถิติผูรับบริการชาวตางชาติ จําแนกตามภูมิภาค ประเภท
สถานบริการ และพื้นที่พรมแดนติดกับประเทศอาเซียน
2. เปรียบเทียบความรู ความเขาใจ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ตอขอตกลงยอมรับรวมใน
บริการพยาบาลและการผดุงครรภ – MRA ของผูนําทางการพยาบาลในระดับตางๆ ในแตละขอตกลง
3. เพื่อสํารวจความตองการการพัฒนาเพื่อการเตรียมความพรอมในการเปดประชาคม
อาเซียน ในแตละวัตถุประสงคของขอตกลง
4. พัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายดานการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเพื่อเตรียมพรอมตอการ
เขาสูประชาคมอาเซียน
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
วัตถุประสงคที่ 1 วิเคราะหเปรียบเทียบสถิติผูรับบริการชาวตางชาติ จําแนกตามภูมิภาค
ประเภทสถานบริการ และพื้นที่พรมแดนติดกับประเทศอาเซียน
1. มีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน 268 คน รวมจํานวนของผูตอบแบบสอบถามที่เปน
หัวหนาพยาบาล 98 คน หัวหนางาน 101 คน และพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเปนระดับผูปฏิบัติ 69 คน แต
เมื่อแยกตามตําแหนง และสถานที่ปฏิบัติงาน พบวา จํานวนที่มากที่สุดดํารงตําแหนงเปนพยาบาล
วิชาชีพ (23.8%) รองลงมาเปนหัวหนาพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน (20.8%) และสวนใหญปฏิบัติงาน
ที่ภาคกลางพรมแดนไมติดประเทศอาเซียน (50 คน) รองลงมาเปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพรมแดน
ติดประเทศอาเซียน (43 คน)
ในจํานวนผูที่ตอบแบบสอบถามในแตละภูมิภาคที่มีประชากรอาเซียนมาใชบริการใน
รอบ 3 ปที่ผานมา สัดสวนผูตอบแบบสอบถาม ที่มีผูมารับบริการตางชาติในรอบ 3 ป มากที่สุด คือ
โรงพยาบาลในภาคตะวันออกที่มีพรมแดนติดประเทศอาเซียน ซึ่งมีอยู 7 แหงใน 12 แหง (คิดเปน
58%) และ มีผูรับบริการตางชาติ อยูระหวาง 1000-5000 ราย และมากกวา 5000 ราย ในสถาน
บริการทั้ง 7 แหง รวมทั้งมีโรงพยาบาลที่จัดชองทางดวนใหชาวตางชาติอีกดวย
รองลงมา คือโรงพยาบาลในภาคตะวันออกที่มีพรมแดนไมติดประเทศอาเซียน โดยมีผู
มารั บ บริ ก ารชาวต า งชาติ ในรอบ 3 ป ที่ ผ า นมาตั้ ง แต ไม เ กิ น 500 คน ไปจนถึ ง มากกว า ส ว น

จ
โรงพยาบาลอื่นๆ ในทุกๆ ภูมิภาค มีการใหบริการครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลที่มีพรมแดนติดและไมติด
กับประเทศอาเซียน
ในขณะที่มีโรงพยาบาลในภาคเหนือที่มีพรมแดนติดประเทศอาเซียน เปดใหบริการ
ผูปวยนอกและ หองคลอดของตางชาติแยกบริการตางหาก
2. เมื่ อ วิ เ คราะห ถึ ง ชาติ ที่ ม าใช บ ริ ก ารในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุ ข ใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคตะวันออก พบวา เปนชาวพมา ลาว กัมพูชา กะเหรี่ยง
มอญ ในขณะที่ภาคใต นอกเหนือจากชาวพมา กะเหรี่ยง มอญ แลว ยังมีชาวอินโดนีเซีย มาเลเซีย
และยุโรป
จากผลการศึ ก ษาในครั้ งนี้ พบวาชาวตางชาติที่มารับ บริก ารในกระทรวงสาธารณสุข มี
ประเทศเพื่อนบานทีมีพรมแดนติดกับประเทศมาใชบริการมากที่สุด คือ พมา ลาว กัมพูชา ในขณะที่มี
โรงพยาบาลในภาคใต ซึ่งมีผูมารับบริการที่หลากหลายกวา ไดแก ชาวมาเลเซีย อินโดนีเซีย และยุโรป
ซึ่งเปนเพราะสวนหนึ่งกระทรวงสาธารณสุขไดมีนโยบาย ยก 5 จังหวัดทองเที่ยวอันดามัน มาตั้งแตป
2549 เปนตนมา ซึ่งประกอบดวย 5 จังหวัดฝงทะเลอันดามัน คือ ภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ และ
จังหวัดตรัง มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานสาธารณสุขเพื่อการทองเที่ยว การดําเนินการตางๆ ยังคงมี
ติดตามและสนับสนุนมาในหลายรัฐบาล
วั ต ถุ ประสงค ที่ 2 เปรี ย บเที ย บความรู ความเขาใจเพื่อ นําไปสูการปฏิ บัติ ตอขอตกลง
ยอมรับรวมในบริการพยาบาลและการผดุงครรภ – MRA ของผูนําทางการพยาบาลในระดับตางๆ ใน
แตละขอตกลง
เมื่อวิเคราะหความรู ความเขาใจ ในขอตกลงยอมรับรวมสาขาวิชาชีพการพยาบาลของ
อาเซีย น เมื่อวิเคราะหรายขอพบวา ขอที่พยาบาลทุกระดับมีความเขาใจดีสูงที่สุด คือ นิย ามและ
ขอบเขต (72.4%, 67.3%, 72.5%) รองลงมาคือ การยอมรับ, คุณสมบัติ, และ สิทธิของพยาบาล
วิชาชีพตางชาติ (58.2%, 53.5%, 58.0%) สวนขอที่ไมเขาใจ และตองการคําอธิบายสูงที่สุดคือการนํา
บทบัญญัติตามความตกลงทั่วไปวา ดวยการคาบริการ (GATS) และกรอบความตกลงอาเซียนดาน
บริการ (AFAS) มาใชในขอตกลงฯนี้ (66.3%, 68.3%, 66.3%) รองลงมาเปนเรื่องการระงับขอพิพาท
(58.2%, 57.4%, 58.0%) และการปรับปรุงแกไข (54.0%, 60.4%, 63.8%)
เมื่อวิเคราะหดูระหวางขอความที่เขาใจมากกวาไมเขาใจ จะมีเพียงขอ 2 และ 3 เทานั้น คือ
นิยามและขอบเขต และการยอมรับ, คุณสมบัติ, และสิทธิของพยาบาลวิชาชีพตางชาติ สวนในขออื่นๆ
ยังไมเขาใจมากวา เขาใจ ซึ่งมีทั้งที่ตองการคําอธิบาย หรือ คิดวาไมเกี่ยวของ
เมื่อดูลึกๆ ลงไปถึงรายละเอียดของแตละขอยอยที่พยาบาลไมเขาใจและไมสามารถปฏิบัติ
ไดคือ ขอ7การนําบทบัญญัติตามความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ (GATS) และกรอบความตกลง
อาเซียนดานบริการ (AFAS) มาใชในขอตกลงฯนี้ซึ่งในขอตกลงจะไมมีรายละเอียดของขอยอยที่จะเปน
แนวปฏิบัติ ดังนั้นพยาบาลผูตอบแบบสอบถาม จึงไมสามารถที่จะปฏิบัติได และเนื่องจากขอตกลงนี้
ไดมีการทําไวตั้งแตป พ.ศ. 2549 ไดระบุไววาเงื่อนไข และนิยาม และขอบทอื่นๆ ของความตกลง
ทั่วไปวาดวยการคาบริการ (GATS) และกรอบความตกลงอาเซียน ดานบริการ (AFAS) จะถูกอางอิง
และนํามาใชในเรื่องตางๆ ที่เกิดภายใตขอตกลงฯ สําหรับกรณีที่ไมมีขอบทกําหนดไวเปนการเฉพาะ

ฉ
ในการประชุ ม ต า งๆที่ เ กี่ ย วข อ ง ได มี ก ารดํ า เนิ น การมาอย า งต อ เนื่ อ งโดยเฉพาะ
คณะกรรมการประสานงานดานพยาบาลวิชาชีพอาเซึ่ยน (AJCCN = ASIAN Joint Coordinating
Committee Nursing) ซึ่งคณะกรรมการประสานงานดานพยาบาลวิชาชีพอาเซียนตองเปนผูวาง
กลยุทธในการดําเนินตามมติของตนเอง เชน อํานวยความสะดวกในดําเนินการตามขอตกลงฯ สราง
ความเขาใจรวมกันทั้งดานนโยบาย กระบวนการและการปฏิบัติในการพัฒนาและสงเสริมกลยุทธใน
การดํ าเนิ น การตามขอตกลงฯ; รว มกัน คิดคนกระบวนการเพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานและ
หลักเกณฑการยอมรับรวมกัน สําหรับการดําเนินการตามขอตกลงฯ; ซึ่งผลประชุมแลวกวา 11 ครั้ง
ยังไมเปนที่นาพอใจ คืบหนาชา เชน ในประเด็น
1. ปรับเปลี่ยนวิธีการ MRA Roadmap
2. ตกลงกันไดในเรื่อง กําหนดองคประกอบของ สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพอาเซียน
3. ประเทศสมาชิกกําลังดําเนินการใหมี กฎหมายและสภาการพยาบาลขึ้น
4. กําลังสรุปเรื่องขอมูลจําเปนที่ตองเผยแพรใน Website สําหรับพยาบาลตางชาติที่
สนใจใหบริการในตางประเทศ ศึกษาและเตรียมตัว
5. มีปญหาในการสนับสนุนจากรัฐบาลของแตละประเทศสมาชิกเพื่อใหมีการดําเนินการ
ตาม MRA
สําหรับประเทศไทย ในการประชุม AJCCN จะมีการรายงานผลใหกรรมการสภาการ
พยาบาลทราบเทานั้น แตยังไมมีการประชาสัมพันธไปยังสมาชิกสภาการพยาบาลไดรับทราบรวมกัน
ดังนั้นจึงอาจทําให ความรู ความเขาใจของพยาบาลวิชาชีพ ทั้งในระดับหัวหนาพยาบาล หัวหนางาน
และ ระดับปฏิบัติไมเขาใจตอขอตกลงในขอดังกลาวนี้
วัตถุประสงคขอ 3 เพื่อสํารวจความตองการการพัฒนาเพื่อการเตรียมความพรอมในการ
เปดประชาคมอาเซียน ในแตละวัตถุประสงคของขอตกลง
ผลการศึกษาพบวา พยาบาลมีความตองการการพัฒนาในแตละวัตถุประสงคแตกตางกัน
ดังนี้
วั ตถุ ป ระสงค ที่ 1 และ 2 เพื่ออํานวยความสะดวก แกการเคลื่อนยายพยาบาลวิช าชี พ
ภายในประเทศสมาชิกอาเซียนและเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลความชํานาญเรื่องมาตรฐานและคุณสมบัติ
พบวาโรงพยาบาลสวนใหญไมมีแผนงาน/โครงการรองรับ (77.98%, 76.86%)) และสิ่งที่ตองการการ
สนับสนุนมากที่สุดคือ คูมือปฏิบัติงาน (91.42%, 82.46%) และขอมูล ขาวสาร (76.12%, 67.91%)
โดยหนวยงานที่ตองการใหมีการสนับสนุนมากที่สุดคือ ทั้งกระทรวงสาธารณสุขและสภาการพยาบาล
(41.42%, 36.94%)
วัตถุประสงคขอ 3 เพื่อสงเสริม ใหมีการสรางแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด สําหรับการใหบริการ
วิชาชีพพยาบาลที่ดีที่สุด พบวาโรงพยาบาลสวนใหญไมมีแผนงาน/โครงการรองรับ (63.05%) และสิ่ง
ที่ตองการการสนับสนุนมากที่สุด คือ คูมือปฏิบัติงาน (73.50%) รองลงมาเปนความตองการในสวน
ของการฝกอบรม (58.20%) โดยหนวยงานที่ตองการใหมีการสนับสนุนมากที่สุด คือ ทั้งกระทรวง
สาธารณสุขและสภาการพยาบาล (34.32%)
วัตถุประสงคขอ 4 เพื่อเปดโอกาสใหมีการพัฒนาและการฝกฝนของพยาบาลวิชาชีพที่สุด
พบวาโรงพยาบาลสวนใหญไมมีแผนงาน/โครงการรองรับ (54.85%) และสิ่งที่ตองการการสนับสนุน

ช
มากที่ สุ ดคื อ ความต องการในส ว นของการฝ กอบรม (60.07% ) รองลงมาเปน คู มือ ปฏิ บัติ งาน
(59.70%) โดยหนวยงานที่ตองการใหมีการสนับสนุนมากที่สุดคือ ทั้งกระทรวงสาธารณสุขและสภา
การพยาบาล(37.31%) ในเรื่องความตองการการพัฒนา สิ่งที่เปนความตองการรวมที่มีจํานวนสูง
ใกลเคียงกันในทุกวัตถุป ระสงคคือความตองการดานงบประมาณ (51.80% - 59.40%) และการ
ฝกอบรม (58.20% - 67.16%)
การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายดานการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเพื่อเตรียมพรอมตอการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
จากการศึกษาสถานการณ และความพรอมของพยาบาลวิชาชีพ ทั้งระดับหัวหนาพยาบาล
หัวหนางาน และพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติ ที่เปนผูขับ เคลื่อนระบบสุขภาพในเขตพื้นที่บริการ
สุขภาพ ทําใหไดขอเสนอเชิงนโยบายตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
ขอเสนอตอกระทรวงสาธารณสุข
1. ทบทวนยุทธศาสตร บริการสุขภาพ ซึ่งไดมีการดําเนินการไวแลว แตมีการชะลอไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบตั้งแตผูบริหารระดับนโยบาย จนถึง ระดับผูปฏิบัติ
2. ในการดําเนินการตามขอผูกพันชุดที่ 7 ของไทย สาขาสุขภาพ ควรดําเนินการใหผูมี
สวนรวมที่ตองนําไปสูการปฏิบัติ ไดเขารวมในการกําหนดกรอบ การดําเนินงานในกรณีที่เปนการ
บริการพยาบาลนั้น ควรมีองคประกอบของผูใหบริการในพื้นที่ ที่มีชาวตางชาติมารับบริการจํานวน
มาก รวมเปนคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายดวย เพื่อการสื่อสารที่ตรงกัน สามารถดําเนินการ
ไดอยางถูกตองตามขอตกลง
3. จัดทําคูมือการปฏิบัติตามขอตกลงโดยเฉพาะในเรื่องของการ อํานวยความสะดวกแก
การเคลื่ อนยา ยพยาบาลวิ ช าชีพภายในประเทศสมาชิกอาเซีย นและเพื่อแลกเปลี่ย นขอมูล ความ
ชํานาญเรื่องมาตรฐานและคุณสมบัติ
4. สนับสนุนงบประมาณใหกับโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลที่เปนกลุม
เปาหมายเพื่อใหสามารถใหบริการพยาบาลไดตามเกณฑ หรือขอกําหนดที่ตกลงรวมกัน
5. ควรมีหนวยงานที่เปน focal point ในสาขาบริการสุขภาพ และสังคมในการจัดทํา
งบประมาณทั้งขาขึ้น และขาลง และควรมีการติดตามผลอยางจริงจัง เพราะการบริการสุขภาพถือวา
เปนจุดแข็งของประเทศไทยสูงมากกวาบริการอื่นๆ แตในภาคของกระทรวงสาธารณสุขนั้น แมวาจะ
ไมเปนแหลงดึงดูดผูรับบริการระดับ high economy มากนัก แตก็ตองรองรับการบริการที่จะเพิ่ม
จํานวนมากขึ้นจากแรงงานตางดาว
ขอเสนอตอสภาการพยาบาล
เนื่องจากประเทศไทยมีสภาวิชาชีพที่ทําหนาที่ตามที่พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล
และผดุงครรภ พ.ศ. 2528 และ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2540 กําหนดไว คือ การเปน NRA = National
Regulatory Authority คือ ผูมีอํานาจกํากับดูแลดานวิชาชีพพยาบาล (NRA) ของประเทศ โดยที่
ประเทศอาเซียน อื่นๆ ตามขอตกลงฯ จะเปน คณะกรรมการกํากับดูแลพยาบาลวิชาชีพ (บรูไนดารุส
ซาราม มาเลเซีย สิงคโปร) กระทรวงสาธารณสุข (กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เวียดนาม) สวนพมา จะใช
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ทั้งกระทรวงสาธารณสุขและสภาพยาบาลและผดุงครรภ และฟลิปปนส ใชคณะกรรมาธิการดาน
กฎระเบียบวิชาชีพ และคณะกรรมการกํากับดูแลวิชาชีพพยาบาล
ดังนั้นในการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายในครั้งนี้ จึงมีขอเสนอทั้งกระทรวงสาธารณสุข และ
สภาการพยาบาล
ขอเสนอตอสภาการพยาบาล
1. ควรเรงในเรื่องการใหขอมูล ขาวสารที่ถูกตอง และฉับไว รวมทั้งเขาถึงสมาชิกทั้งใน
ภาพองคกร และบุคคล
2. จัดทําคูมือการปฏิบัติ ตามขอตกลงฯ โดยเฉพาะในเรื่องของการเคลื่อนยายแรงงานมี
ฝมือทั้งจากประเทศที่เปนผูใหและเปนผูรับซึ่งแมวาจะมีการแปลcode of practice for health
professional ไวแลวแตเปน Global Code of Practice on International Recruitment of
Health Personnel แตในเนื้อหาสวนใหญจะพูดถึงการที่สมองไหลไปยังประเทศที่เปนมหาอํานาจ ที่
ตองรั กษาไว ซึ่งจริ ยธรรมแห งการดึงดูดแรงงานมีฝมือจากประเทศที่ยังตองการการพัฒ นา จึงไม
เฉพาะเจาะจงตามความตองการของพยาบาลวิชาชีพในไทยที่ตองรับมือกับการบริการที่เพิ่มขึ้น จาก
การเปดประชาคมอาเซียน
3. ควรมีการปรับปรุง เนื้อหา การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ที่สอดแทรกความ
เปนประชาคมอาเซียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร
4. ควรเรงการทําความเขาใจ และให ความรูกับสมาชิกอยางเปนรูปธรรม
5. เรงขั้นตอนการดําเนินการดานการรับรองสิทธิพยาบาลตางชาติที่เขามาปฏิบัติชั่วคราว
ให ทั น กั บ ความต อ งการเพราะเมื่ อ มีก ารรั บ รองสิทธิ ห ลั งจากการใหบ ริก ารทางการพยาบาลของ
พยาบาลตางชาติเสร็จสิ้นไปแลวอาจเกิดประเด็นในเชิงกฎหมายได
6. เขารวมในการวางแผนยุทธศาสตรกับกระทรวงสาธารณสุขในประเด็นของการวางแผน
กําลังคนทางการพยาบาล ที่สอดคลองกับความตองการของการเปดประชาคมอาเซียน
7. สนับสนุน วิทยากร ในสถานบริการที่มีชาวตางชาติ หรือตางดาวมาใชบริการ หรือ
โรงพยาบาลที่ตองเผชิญกับการหลั่งไหลมาของแรงงานตางดาว
8. รวมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคม หรือหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆใน
การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลในสถานประกอบการ
9. สนั บ สนุ น ให เ กิดการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในสถานประกอบการที่ตองดูแลผูใช
แรงงาน ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดการเกิดโรคระบาดตางๆ หรือ โรคกลับซ้ํา
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กิตติกรรมประกาศ
ในการเขารับการอบรมนักบริหารการทูตครั้งนี้ ตองใชทั้งเวลาและความพากเพียรในการ
จัดทําผลงานการศึกษาเพื่อประกอบการฝกอบรม ในดานการสนับสนุนเวลาและงบประมาณนั้นตอง
ขอขอบพระคุณผูใหการสนับสนุน ไดแกทานผูบริหารของสํานักงานปลัดกระททรวงสาธารณสุข ทาน
ปลัดและรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข คือ นายแพทยณรงค สหเมธาพัฒน และ นายแพทยวชิระ
เพ็งจันทร รวมทั้งนักวิชาการพยาบาลพยาบาลที่ตองทําหนาที่ในการรักษาการผูอํานวยการสํานักการ
พยาบาล ในชวงที่ขาพเจาติดภารกิจในการอบรม
ขอขอบคุณคณะอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร. พลอย สืบวิเศษ
เอกอัครราชทูต สุจิตรา หิรัญพฤกษ และผูชวยศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ ที่ให
ความกรุณา อนุเคราะห ในการชี้แนะ ปรับแกไข ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่งในการจัดทําเอกสาร
ฉบับนี้ ใหสําเร็จลงได
ขอขอบคุณ นางสาวโศภิษฐ สุวรรณเกษาวงศ นักวิชาการพยาบาลชํานาญการ สํานักการ
พยาบาล ในการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามที่มีจํานวนมากและหลายขั้นตอน จนทําใหไดขอมูลที่
สามารถนํามาวิเคราะหผลไดเปนอยางดี อีกทั้งทําหนาที่เปน project manager ที่ตองประสานผูเขา
ประชุ ม ให จั ด เตรี ย มข อ มู ล ต า งๆมาล ว งหน า จนทํ าให ไ ด แ บบสอบถามที่ ส มบู ร ณ สามารถนํ า มา
วิ เ คราะห ผ ลต อไปได ขอขอบคุ ณนักวิช าการพยาบาลทุกคนที่มีสว นในการจัดเตรีย มการประชุ ม
สัมมนา ในชวงที่ลงเก็บขอมูล และขอขอบคุณ นางสาวนุตรวีณ วงศศรีวิจิตร และ นางสาววราภรณ
กลั่นวารี ทีมงานดําเนินการดานเอกสาร ที่มีความพากเพียรในการตรวจสอบเอกสารจัดเรียงรูปเลมจน
สมบูรณ
สุ ด ท า ยขอขอบคุ ณ ผู อํ า นวยการสถาบั น การต า งประเทศเทวะวงศ ว โรปการและคณะ
เจาหนาที่ทุกทานชวยอํานวยความสะดวกและดูแลในชวงฝกอบรมใหไดรับความรูและประสบการณ
ดีๆ ตลอดชวงการฝกอบรมในครั้งนี้
กาญจนา จันทรไทย
สิงหาคม 2557
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สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
สารบัญแผนภูมิ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ขอตกลงการเปดเสรีบริการดานการบริการ AFAS
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.4 วิธีการดําเนินการศึกษา
1.5 ประโยชนที่ไดจากการศึกษา
1.6 นิยามศัพท
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 ความหมายและความสําคัญของประชาคมอาเซียน
2.2 ขอตกลงการเปดเสรีบริการดานการบริการ AFAS
2.3 ขอตกลงยอมรับรวมสาขาวิชาชีพกรพยาบาลของอาเซียน
2.4 แนวทางการเขาสูประชาคมอาเซียนของวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ
2.5 ผลกระทบตอบริการพยาบาลตอการเปดประชาคมอาเซียน
2.6 การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
2.7 สรุป
บทที่ 3 ผลการศึกษา
บทที่ 4 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา และขอเสนอเชิงนโยบาย
4.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
4.2 การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายดานการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเพื่อ
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บทที่ 1
บทนํา
ประชาคมอาเซียนไดกอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2510 หรือเมื่อ 45 ปที่แลววัตถุประสงคของการกอตั้ง
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community – AC) เพื่อ
1. สงเสริมความเขาใจอันดีตอกันระหวางประเทศในภูมิภาค
2. ธํารงไวซึ่งสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง (ASEAN Security Community – ASC)
3. สรางสรรคความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community –
AEC) และ
4. เพื่อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมการกินดีอยูดี (ASEAN Socio Cultural
Community – ASCC) ของประชาชนบนพื้นฐานของความเสมอภาคและประโยชนรวมกันของ
ประเทศสมาชิกผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนไดรวมกันกําหนดเปาหมายใหภายในปค.ศ.2015
อาเซียนสามารถรวมตัวกัน เปนประชาคมอาเซียน (AC) ทั้งในดานการเมือง ความมั่นคง
เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ดังคําขวัญหนึ่งวิสัยทัศน หนึ่งอัตลักษณ หนึ่งประชาคมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในค.ศ.2015 มีวัตถุประสงคสําคัญคือ
1. มุงใหเกิดการไหลเวียนอยางเสรี ของสินคาการบริการการเงิน การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การลดปญหาความยากจน และความเหลื่อมลํ้าทางสังคม โดยมุงเนนการเรงรัดการรวมกลุมของสินคา
และบริการสําคัญ 11 สาขาไดแก สินคาเกษตรสินคาประมง ผลิตภัณฑไม ผลิตภัณฑยาง สิ่งทอ ยานยนตร
อิเลกโทรนิคส เทคโนโลยีสารสนเทศการบริการดานสุขภาพ การทองเที่ยวและการขนสงทางอากาศ
2. จัดตั้งใหอาเซียนเปนตลาดเดียวและเปนฐานการผลิต
3. ใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิกใหมของอาเซียน (Cambodia, Lao, Myanmar
และ Vietnam – CLMV)
4. สงเสริมความรวมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาคตลาดการเงินตลาดเงินทุน
การประกันภัยและ ภาษีอากรกฎหมายและอื่นๆ ประชาคมสังคม – วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)
ใน ค.ศ. 2015 มีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ การอยูในสังคมที่เอื้ออาทร ประชากรมีสภาพ
ความเปนอยูที่ดีไดรับการพัฒนาทุกดานและ มีความมั่นคงทางสังคม โดยเนนการสงเสริมรวมมือใน
ดานตางๆไดแก 1) การพัฒนาสังคมยกระดับความเปนอยูของผูดอยโอกาส ผูที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร
และสงเสริมการมีสวนรวมอยางแข็งขันของกลุมตางๆในสังคม 2) การพัฒนาการฝกอบรมการศึกษา
ระดับพื้นฐานและ สูงกวาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การสรางงานและการคุมครองทางสังคม 3)
การสงเสริมความรวมมือในดานสาธารณสุข โดยเฉพาะอยางยิ่ง การปองกันและควบคุมโรคติดตอเชน
HIV/AIDS และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 4) การจัดการปญหาดานสิ่งแวดลอมและ 5) การ
สงเสริมปฎิสัมพันธระหวางนักเขียนนักคิดและศิลปนในภูมิภาคการรวมตัวเปน AC จะสงผลกระทบ
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โดยตรงในทรัพยากรมนุษยของประเทศ อยางหลีกเลี่ยงไมได ที่จะตองสรางความพรอมดานทรัพยากร
มนุษยของประเทศ เพื่อสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม อยางไรก็ตาม การดําเนินงานที่ผานมาในแทบทุก
ประเทศใน ASEAN พบวา การดําเนิน การเกี่ย วกับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย นหรือ AEC มี
ความกาวหนาอยางรวดเร็วกวา ASC และ ASCC อยางมากประเทศไทยเองก็ไดมีการกําหนด
ยุทธศาสตร การดําเนินงานไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรการมี
ตลาดและฐานการผลิ ต เดี ย วมี ค วามสามารถ ในการแข ง ขั น สร า งความเท า เที ย ม ในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจระหวางสมาชิกอาเซียนและสงเสริมการรวมกลุมอาเซียน เขากับประชาคมโลกโดยเปดใหมี
การเคลื่อนยายสินคาเสรี เคลื่อนยายบริการเสรีเคลื่อนยายการลงทุนเสรีเคลื่อนยายเงินทุนเสรียิ่งขึ้น
และเคลื่อนยายแรงงานทักษะเสรี สําหรับการเคลื่อนยายบริการเสรีนั้นประเทศสมาชิกไดมีการยอมรับ
กรอบความตกลงการเปดเสรีดานบริการที่เรียกวาASEAN Framework Agreement on Services
(AFAS) และมีการทําขอตกลงการยอมรับรวมในคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพ 7 สาขา ไดแก
วิศวกร ชางสํารวจ สถาปนิก พยาบาล แพทย ทันตแพทย และนักบัญชี เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การเคลื่อนยายโดยมีเปาหมายสนับสนุนการเคลื่อนยายบริการเสรี
1.1 ขอตกลงการเปดเสรีบริการดานการบริการ AFAS
มีกรอบการเจรจาภายใตรูปแบบการคาเสรีดานบริการ รูปแบบคือ Mode 1 การใหบริการ
ขามพรมแดน ของประเทศไดโดยไมมีขอจํากัดใดๆทั้งสิ้น Mode 2 การใชบริการในตางประเทศโดยไม
มีขอจํากัดใดๆทั้งสิ้น Mode 3 การลงทุนจัดตั้งธุรกิจในตางประเทศโดยอนุญาตใหนักลงทุนอาเซียน
ถือหุนไดอยางนอยรอยละ 70 ในสาขาเรงรัด (โทรคมนาคมคอมพิวเตอรสุขภาพและทองเที่ยว) และ
เขามาถือหุนไดอยางนอยรอยละ 51 ในสาขาบริการอื่นๆ ทั้งนี้ ตองยกเลิก กฎระเบียบที่เปนอุปสรรค
ตอการเขาสูตลาดบริการใหเหลือไมเกิน 1 มาตรการ Mode 4 การเคลื่อนยายบุคคลธรรมดาซึ่งใน
สาขาบริการสุขภาพประเทศไทยยังไมผูกพันใน Modeนี้จนกวาจะมีการกําหนดเปาหมายการลด/
ยกเลิกขอจํากัดเสร็จสิ้นสําหรับการเคลื่อนยายนักวิชาชีพ และแรงงานทักษะใหเปนไปตาม MRA
ในฐานะที่ประเทศไทยเปนหนึ่งในสมาชิกกอตั้งอาเซียน รัฐบาลไทยไดใหความสําคัญในการ
เตรียมความพรอมของประเทศเพื่อรวมผลักดันใหเกิดการสรางประชาคมอาเซียนภายในป 2558 ที่
เนนการปฏิบัติและเชื่อมโยงยิ่งขึ้น เพื่อผลประโยชนของประชาชนในภูมิภาค ตามที่ปรากฎในปฏิญญา
ชะอํา หัวหิน วาดวยแผนงานสําหรับประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2552-2558 ซึ่งประเทศไทยมีขอผูกพัน
รวมกับสมาชิกอาเซียน ที่จะสงเสริมใหประชาชนอาเซียน มีสวนรวมและไดรับประโยชน จากการ
รวมตัวของอาเซียน และกระบวนการเปนประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ในวาระที่ไทยดํารงตําแหนง
ประธานอาเซี ย นเมื่ อป 2522 รั ฐ บาลไทยไดผ ลั กดัน ใหเ กิดการบรรลุ เปา หมาย กฎบัต รอาเซีย น
(Realizing the ASEAN Chatter) การเสริมสรางประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง
(Revitalizing a people-centered ASEAN Community) และการเนนย้ําความมั่นคงของ
ประชาชนในภูมิภาค (Reinforcing human security for all) เปนตน อันจะทําใหประชาชนสามารถ
กาวสูการเปนประชาคมอาเซียน ไดอยางบรรลุผลไดภายในป 2558
รัฐบาลไดใหความสําคัญ กับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อนําประเทศไทย
ไปสูการเปนประชาคมอาเซียนที่สมบรูณ โดยสรางความพรอม และความเขมแข็งทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
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และวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคง โดยที่ประชาคมอาเซียน ทั้งสามเสาหลักมีความสําคัญเทา
เทียมกัน ควรมีการดําเนินการอยางตอเนื่องไปพรอมๆ กัน การกําหนดการกาวไปสูประชาคมเปนวาระ
แหงชาติ จึงควรครอบคลุมทั้งสามเสา เพื่อประกอบกันเปนประชาคมอาเซียนที่ครบถวนสมบรูณ โดยมี
คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ เปนกลไกระดับประเทศ ในการประสานการดําเนินงาน และติดตามความ
คืบหนาในภาพรวมทุกเสา และมีหนาที่สําคัญในการผลักดัน และสนับสนุนหนวยงานราชการตางๆ ในการ
ดําเนินการเพื่อกาวไปสูประชาคมอาเซียน และไดมีการจัดทําแผนงานแหงชาติสําหรับการกาวไปสูการเปน
ประชาคมอาเซียนดวย (http://moac2aec.moac.go.th/ewt_news.php?nid=79)
วิชาชีพพยาบาลเปนหนึ่งในสาขาอาชีพที่มีกรอบการเจรจาภายใตรูปแบบการคาเสรีดาน
บริการ 4 รูปแบบ ระหวางประเทศที่มีเปดเสรีทางการคา และ การทํางาน โดยมีขอตกลง ยอมรับรวม
ในบริการพยาบาลและการผดุงครรภ – MRA ลงนามเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ดังนี้
1) มีการเคลื่อนยายเฉพาะผูมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กําหนดไวในขอตกลงยอมรับรวม
MRA Nursing Service (เริ่มในปค.ศ. 2015)
2) กํา หนดขึ้ นเพื่ อสร างความเขมแข็ง/ศักยภาพของผูป ระกอบวิช าชีพโดยสงเสริมการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ข อ มู ล ความรู ก ารแลกเปลี่ ย นผู เ ชี่ ย วชาญและ/หรื อ ความเชี่ ย วชาญต า งๆ
ประสบการณและ Best practice ตามความตองการของประเทศสมาชิก
3) อํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายพยาบาลวิชาชีพภายในประชาคมอาเซียน
4) แลกเปลี่ยนขอมูลทั่วไปและผูเชี่ยวชาญ
5) สงเสริมการนํา Best practice ไปใชในประเทศสมาชิก
6) การพัฒนาการฝกอบรมพยาบาลวิชาชีพ
7) คําจํากัดความพยาบาลหมายถึงผูที่สําเร็จการศึกษาระดับวิชาชีพที่สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันที่ไดรับการรับรองและขึ้นทะเบียนและหรือไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของประเทศนั้นๆ
จากองคกรที่มีอํานาจรับรองเกี่ยวกับการศึกษาพยาบาลและการปฏิบัติการพยาบาลการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล (Nursing Regulation Authority - NRA) ของประเทศทั้งนี้ไมรวมพยาบาล
เทคนิค
8) การปฏิบัติการพยาบาล หมายถึงการใหบริก ารการพยาบาลโดยพยาบาลวิชาชีพซึ่ง
ครอบคลุมดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาลผูเจ็บปวย และการฟนฟูสภาพ
ซึ่งอาจรวมการศึกษาและการวิจัย
9) การทํา ASEAN Licenses จะยังไมพิจารณาในขณะนี้
10) เปาหมายหลักของ MRA ในระยะแรกคือการพัฒนาระบบการศึกษาและบริการใหมี
คุณภาพใกลเคียงกัน
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให เ กิ ด ความเข า ใจในข อ ตกลง และพยาบาลภายในประเทศไทยสามารถ
ปฏิบัติการพยาบาลแกผูรับบริการชาวอาเซียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ และไมละเมิดขอตกลงรวมกัน
ที่ไดดําเนิน การไวแลว จําเปนตองมีการเตรียมพรอม ในดานความรู ความเขาใจ และนําขอตกลงไปสู
การ ปฏิบัติ ไดอยางถูกตอง จึงจําเปนตองผลักดันใหผูนําทางการพยาบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ระดับหัวหนาพยาบาลระดับตางๆ ที่จะตองเปนผูบริหารจัดการกิจกรรม การใหบริการพยาบาลใน
สถานบริการ ที่ตองรองรับการเปดเสรีทางการคาและการทํางานจึงจําเปนตองมีการศึกษาสถานการณ
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ความพรอมของผูนําทางการพยาบาลตอการเปดประชาคมอาเซียน เพื่อสามารถนําไปกําหนดขอเสนอ
เชิงนโยบาย ในการพัฒนาศักยภาพของผูนําทางการพยาบาลตอไป
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่ อ วิ เ คราะห เปรี ย บเที ย บสถิ ติ ผู รั บ บริ ก ารชาวต า งชาติ จํ า แนกตามภู มิ ภ าค
ประเภท สถานบริการ และพื้นที่พรมแดนติดกับประเทศอาเซียน
1.2.2 เปรียบเทียบความรู ความเขาใจ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ตอขอตกลงยอมรับรวมใน
บริการพยาบาลและการผดุงครรภ – MRA ของผูนําทางการพยาบาลในระดับตางๆ ในแตละขอตกลง
1.2.3 เพื่อสํารวจความตองการการพัฒนาเพื่อการเตรียมความพรอมในการเปดประชาคม
อาเซียน ในแตละวัตถุประสงคของขอตกลง
1.2.4 พัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายดานการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเพื่อเตรียมพรอมตอ
การเขาสูประชาคมอาเซียน
1.3 ขอบเขตการศึกษา
ผูนําทางการพยาบาล ในที่นี้ หมายถึง หัวหนาพยาบาล/หัวหนากลุมงาน/หัวหนางาน ใน
สถานพยาบาลทุกระดับ ซึ่งอยูในกรอบโครงสรางของ CNO (Chief Nursing Officer) ตามกรอบที่ได
กําหนดไวตามคําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 411/2557 เรื่อง แตงตั้งผูบริหารการพยาบาลเขตบริการ
สุขภาพ (Chief Nursing Officer: CNOs) โดยไมรวมงานบริการพยาบาลที่อยูนอกกระทรวง
สาธารณสุข
1.4 วิธีการดําเนินการศึกษา
1.4.1 ขั้นตอนการศึกษา
1) ทบทวนประเด็น สถานการณงานวิจัย ที่เกี่ย วของกับขอตกลงยอมรับรวมใน
บริการ พยาบาลและการผดุงครรภ – MRA
2) ออกแบบกรอบแนวคิดของการศึกษากําหนดวัตถุประสงคขอบเขตนิยามศัพท
และ ประโยชนที่ไดจากการศึกษา
3) ออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
4) วิเคราะห สังเคราะห และจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย
5) จัดทํารายงาน เสนออาจารยที่ปรีกษา และปรับปรุงแกไข
6. จัดทํารายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ
1.4.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูบริหารการพยาบาลเขตบริการสุขภาพ (Chief
Nursing Offices) ตามคําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 411/ 2557 (ภาคผนวก) รวมจํานวนทั้งสิ้น 465
คน ซึ่งประกอบดวย
1) ผูบริหารการพยาบาลระดับเขตบริการสุขภาพ (Regional Chief Nursing
Officers: CNO_R) รวมจํานวน 13 คน ประกอบดวยผูบริหารการพยาบาล ที่ไดกําหนดไวในเขต
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บริ การสุ ขภาพ 12 เขต และ เครื อขายพัฒ นาคุณภาพบริการพยาบาลเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
2) ผูบริหารการพยาบาลระดับจังหวัด (Provincial Chief Nursing Officers:
CNO_P) จํานวน 77 คน ประกอบดวย หัวหนาพยาบาลในโรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาลทั่วไป
หรือสถาบันเฉพาะทาง จังหวัดละ 1 คน
3) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลภายในจังหวัด จังหวัดละ 5 คนรวม
385 คน ประกอบดวย
- หัวหนาพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแหง แหงละ 1 คน
- หัว หน า พยาบาลโรงพยาบาลชุมชนหรือผูแทน ที่โ รงพยาบาลไดรับ การ
กําหนดเปน Node แหงละ1 คน
- ผูรั บ ผิ ดชอบพัฒ นาบริการพยาบาลระดับ จังหวัด สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด 1 คน
- พยาบาลวิชาชีพหรือผูแทนที่ปฏิบัติงานเวชศาสตรครอบครัวและบริการ
ดานปฐมภูมิของโรงพยาบาลชุมชนที่ไดรับการกําหนดเปน Node แหง ละ 1 คน
- พยาบาลวิชาชีพ กลุมงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลศุนย/ โรงพยาบาล
ทั่วไปทุกแหงๆ ละ 1 คน
1.4.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
นําสงแบบสอบถามใหกับประชากรกลุมเปาหมายในชวง 16–20 มิถุนายน 2557
และใหนํากลับมาสงคืนในวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ไดแบบสอบถามทั้ง 465 คน ทาง Electronic
File กลับคืนมา 266 ชุด คิดเปน 57% เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม แบงเปน 3 สวน ไดแก
1) ขอมูลทั่วไป
2) ความรู ความเข าใจต อขอตกลงยอมรับ รว มสาขาวิ ช าชีพ การพยาบาลของ
อาเซียน
3) ความต องการการพั ฒ นาเพื่ อ การเตรีย มความพร อ มในการเป ด ประชาคม
อาเซียน
สวนที่ 1. ขอมูลทั่วไป
ได แก ข อมู ล ด า นตํ า แหนง สถานที่ ป ฏิ บัติ งาน สถิ ติผู ให บ ริ การและผูรั บ บริก ารในกลุ ม
อาเซียน มีทั้งคําถามปลายปดและปลายเปด ดังนี้
1. ปจจุบันทานดํารงตําแหนง
( ) หัวหนาพยาบาล รพ.ศูนย
( ) หัวหนาพยาบาล รพ.ทั่วไป
( ) หัวหนาพยาบาล รพ.ชุมชน
( ) หัวหนาพยาบาล สถาบันเฉพาะทาง
( ) หัวหนางานรักษาพยาบาลในชุมชน
( ) หัวหนากลุมงาน/หัวหนางานเวชปฏิบัติ
( ) หัวหนางานอาชีวอนามัย
ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ
( ) พยาบาลวิชาชีพ
( ) นักวิชาการสาธารณสุข
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ....................................
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2. โรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน
( ) ภาคเหนือ พรมแดนติดประเทศอาเซียน
( ) ภาคเหนือ พรมแดนไมติดประเทศอาเซียน
( ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพรมแดนติดประเทศอาเซียน
( ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพรมแดนไมติดประเทศอาเซียน
( ) ภาคตะวันออก พรมแดนติดประเทศอาเซียน
( ) ภาคตะวันออก พรมแดนไมติด ประเทศอาเซียน
( ) ภาคกลาง พรมแดนติดประเทศอาเซียน
( ) ภาคกลาง พรมแดนไมติดประเทศ อาเซียน
( ) ภาคใต พรมแดนติดประเทศอาเซียน
( ) ภาคใตพรมแดนไมติดประเทศอาเซียน
3. สถิติจํานวนพยาบาลตางชาติที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่ทานปฏิบัติงานอยูในรอบ 3 ป
ผานมาจํานวน.............คน เปนพยาบาลอาเซียน..............คน นอกนั้นเปนตางชาติ................คน
4. ผู มารั บ บริ การ ที่ เ ป น ชาวต า งชาติ ในโรงพยาบาลที่ทา นปฏิบั ติ งานอยู ในรอบ 3ป ที่ ผา นมา
ประมาณ..............คน/ป สัดสวนที่เพิ่มขี้น...............%
5. ชาวตางชาติที่มารับบริการมากที่สุดเรียงตามลําดับ ไดแก ................................................
6. โรงพยาบาลมีบริการทางการแพทยรองรับเพิ่มเติมคือ........................................................
ส วนที่ 2. ความรู ความเข า ใจต อ การนํา ขอตกลงยอมรั บรวมสาขาวิช าชีพการพยาบาลของ
อาเซียนไปปฏิบัติ (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Nursing Services)
ไดนํารางคําแปลอยางไมเปนทางการของกรมเจรจาการคา เรื่อง ขอตกลงยอมรับรวมสาขา
วิ ช าชี พ การพยาบาลของอาเซี ย น ที่ไ ดใ ช อยู ใ นป จ จุ บั น ซึ่ งมี จํา นวน 10 ข อ มาใส ในตารางแยก
รายละเอียดตามขอยอยๆ เพื่อใหมั่นใจไดวา ผูบริหารทางการพยาบาล ไดมีการอานทบทวนขอตกลง
รายขอ และสามารถตีความ นําไปใชไดจริงในแตละขอ มากนอยเพียงใด โดยแบงขอคําถามรายขอ
เปน 3 สวน ดังนี้
เขาใจดี/ปฏิบัติไดตามขอตกลงขอนี้แนนอน หมายถึง ขอความในขอตกลงฯขอนี้ ชัดเจน
สามารถปฏิบัติได
ไมเขาใจ/ตองการคําอธิบาย เพื่อการปฏิบัติ หมายถึง ขอความในขอตกลงฯขอนี้ ไมชัดเจน
หรือยังไมมีแนวปฏิบัติ
ไมเขาใจ/และคิดวาไมเกี่ยวของ ในประเด็นนี้ หมายถึง ขอความใจขอตกลงฯขอนี้ อานแลว
ไมเขาใจ แตก็ไมเกี่ยวของที่ตองเอาไปปฏิบัติกับโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน
สวนที่ 3 ความตองการการพัฒนาเพื่อการเตรียมความพรอมในการเปดประชาคมอาเซียน
ในสวนนี้ ไดนําวัตถุประสงคของขอตกลง 4 ประเด็น สอบถามถึงจํานวนแผนงาน/โครงการ
และความตองการไดรับการพัฒนา เพื่อเตรียมความพรอม จากหนวยงาน ระดับนโยบาย (กระทรวง
สาธารณสุข) และสภาวิชาชีพ (สภาการพยาบาล)
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1. แผนงาน/โครงการของหนว ยงาน ทั้งในระดับเขต/โรงพยาบาล/กลุมงาน/งานตาม
วั ต ถุ ป ระสงค ขอตกลง 4 ประเด็ น (เพื่ออํานวยความสะดวก แกการเคลื่อนยายพยาบาลวิช าชี พ
ภายในประเทศสมาชิกอาเซียน; เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ความชํานาญเรื่องมาตรฐาน และ คุณสมบัติ
เพื่อสงเสริมใหมี การสรางแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด สําหรับการใหบริการวิชาชีพพยาบาลที่ดีที่สุด และเพื่อ
เปดโอกาสใหมีการพัฒนาและการฝกฝนของพยาบาลวิชาชีพ)
( ) ไมมี
( ) มีไดแก................................................................................................................................................
( ) มีแผนในอนาคตไดแก.......................................................................................................................
ตองการไดรับการพัฒนา/การสนับสนุนจาก
( ) กระทรวงสาธารณสุข
( ) สภาการพยาบาล
ประเด็นที่ตองการไดรับการสนับสนุน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) งบประมาณ
( ) ขอมูลขาวสาร/สื่อ
( ) คูมือ/แนวทางปฏิบัติ
( ) วิทยากร/ครูสอนภาษา
( ) ศีกษาดูงาน
( ) การฝกอบรม
( ) อื่นๆคือ
รายละเอียดประเด็นที่ตองการรับการสนับสนุน.....................................................................................
1.4.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ใชผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนกรรมการประชาสัมพันธของสภาการพยาบาล (ภาคผนวก ง)
ซึ่ ง มี ก ารประชุ ม ในวั น ที่ 14 มิ ถุ น ายน 2557 และร ว มกั น ตรวจสอบเนื้ อ หาของแบบสอบถาม
(ภาคผนวก ข)
1.4.5 การวิเคราะหขอมูล
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ใชการแจกแจงความถี่
สวนที่ 2 ใชสถิติเปรียบเทียบ
สวนที่ 3 ใช หนวยนับ จํานวน เรียงลําดับ
1.5 ประโยชนที่ไดจากการศึกษา
1.5.1 ทราบสถานการณความพรอมดานความรู ความเขาใจ ตอขอตกลงยอมรับรว ม
สาขาวิชาชีพการพยาบาลของอาเซียนของผูนําทางการพยาบาล
1.5.2 ทราบความตองการการพัฒ นาเพื่อการเตรียมความพรอมในการเปดประชาคม
อาเซียน ของผูนําทางการพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข
1.5.3 ไดขอเสนอเชิงนโยบายที่สอดคลองกับการเตรียมความพรอมของสถานบริการและ
ผูนําทางการพยาบาลเพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียน
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1.6 นิยามศัพท
พยาบาลวิ ช าชี พ หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ผานการทดสอบเพื่อเปนผูป ระกอบวิช าชีพ
พยาบาลและไดรับการประเมินโดยหนวยงาน ผูมีอํานาจกํากับดูแลดานวิชาชีพพยาบาล ของประเทศ
แหลงกําเนิด (Country of Origin) วาเปนผูมีคุณสมบัติทางดานเทคนิค จริยธรรม และกฎหมายที่จะ
ประกอบวิชาชีพพยาบาล และขึ้นทะเบียนและ/หรือไดรับใบอนุญ าตสําหรับการประกอบวิชาชีพ
ดังกลาวจากหนวยงานผูมีอํานาจกํากับดูแลดานวิชาชีพพยาบาลของประเทศแหลงกําเนิด (Country
of Origin) นั้น ทั้งนี้ คําวาพยาบาลวิชาชีพไมรวมถึงพยาบาลเทคนิค
ประเทศแหล งกํา เนิ ด หมายถึงประเทศสมาชิกที่เขารวมที่พยาบาลวิชาชีพมีใบอนุญ าต
ประกอบวิชาชีพดานพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพตางชาติ หมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่มีสัญชาติ ของประเทศสมาชิกอาเซียน
และ ไดขึ้นทะเบียนและ/หรือไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพพยาบาลในประเทศแหลงกําเนิด
และมาสมัครขอขึ้นทะเบียน และ/หรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลในประเทศผูรับ โดย
ตองเปนไปตามกฎระเบียบในประเทศผูรับ
ประเทศผู รั บ หมายถึ ง ประเทศสมาชิ ก ที่ เ ข า ร ว มที่ พ ยาบาลวิ ช าชี พ ต า งชาติ ม าขอขึ้ น
ทะเบียน และ/หรือขอรับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพพยาบาล
คุณสมบัติของพยาบาลวิชาชีพ หมายถึง คุณสมบัติการเปนพยาบาลวิชาชีพที่ไดรับจาก
สถาบันฝกอบรมพยาบาลวิชาชีพซึ่งสถาบันดังกลาวไดรับการยอมรับโดยหนวยงานที่กํากับดูแลวิชาชีพ
พยาบาล และ/หรือ หนวยงานใดที่เหมาะสมในประเทศแหลงกําเนิด
หนวยงานกํากับดูแลวิชาชีพพยาบาล (NRA) หมายถึง หนวยงานที่ไดรับอํานาจจากรัฐบาล
ของแตละประเทศสมาชิก ใหมีหนาที่กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพพยาบาล
ประเภทสถานพยาบาล หมายถึง โรงพยาบาล/สถาบันเฉพาะทาง ที่อยูภายใตกระทรวง
สาธารณสุข
ผูนําทางการพยาบาล หมายถึง หัวหนาพยาบาล/หัวหนากลุมงาน/หัวหนางาน ที่ทําหนาที่
CNO (Chief Nursing Officer) ตามกรอบที่กําหนดในคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข
MRA (Mutual Recognition Arrangement) หมายถึง ขอตกลงยอมรับ รวมสาขาวิชาชีพ
การพยาบาลของอาเซี ยน มี ห ลั กการคือ เปดใหพยาบาลที่มีคุณสมบัติ ตามที่กําหนดสามารถจด
ทะเบียน หรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลในประเทศอาเซียน อื่นไดโดยตองปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้นๆ ดวย พยาบาลตางชาติที่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใน
ประเทศอื่นตองผานการประเมินและอยูภายใตการดูแลของหนวยงานกํากับดูแล) ในประเทศที่รับให
ทํางาน (ของประเทศไทย คือ สภาการพยาบาล)

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาเรื่อง ขอเสนอเชิงนโยบาย ในการเตรียมความพรอมของผูนําทางการพยาบาลใน
การเปดประชาคมอาเซียนกรณีขอตกลงยอมรับรวมในบริการพยาบาลและการผดุงครรภ- MRA มี
แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวของดังนี้
1. ความหมายและความสําคัญของประชาคมอาเซียน
2. ขอตกลงการเปดเสรีบริการดานการบริการ AFAS
3. ขอตกลงยอมรับรวมในบริการพยาบาลและการผดุงครรภ – MRA
4. แนวทางการเขาสูประชาคมอาเซียนของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ
5. ผลกระทบตอบริการพยาบาลในประเทศไทยตอการเปดประชาคมอาเซียน
6. การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
2.1 ความหมายและความสําคัญของประชาคมอาเซียน
“ประชาคมอาเซียน” เปนเปาหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเพิ่ม
อํานาจตอรองและขีดความสามารถการแขงขันของอาเซียนในเวทีระหวางประเทศในทุกดานรวมถึง
ความสามารถในการรับมือกับปญหาใหมๆ ในระดับโลกที่สงผลกระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียน เชน
ภาวะโลกร อน การก อการร า ยหรื อกลาวอีกนัย หนึ่งคือ การเปนประชาคมอาเซีย น คือการทําให
ประเทศสมาชิกอาเซียนเปน “ครอบครัวเดียวกัน” ที่มีความแข็งแกรงและมีภูมิตานทานที่ดีโดย
สมาชิกในครอบครัวมีสภาพความอยูที่ดี ปลอดภัยและสามารถทํามาคาขายไดอยางสะดวกมากยิ่งขึ้น
แรงผลักดันสําคัญที่ทําใหผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงกันที่จัดตั้งประชาคมอาเซียนอันถือเปน
การปรับ ปรุ งตั ว ครั้ งใหญ และวางรากฐานของการพัฒ นาของอาเซีย น คือสภาพแวดลอมระหวาง
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่ทําใหอาเซียนตองเผชิญกับความ
ทาทายใหมๆ เชนโรคระบาด อาชญากรรมขามชาติภัยพิบัติธรรมชาติ และปญหาสิ่งแวดลอม ภาวะ
โลกร อ นและ ความเสี่ ย งที่ อ าเซี ย นอาจจะไม ส ามารถแข ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ ได กั บ ประเทศอื่ น ๆ
โดยเฉพาะจีน และอินเดียซึ่งมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางกาวกระโดด ประชาคมอาเซียน
ถื อกํ า เนิ ดขึ้ น อย า งเป น ทางการเมื่ อ เดือนตุ ล าคม 2546 จากการที่ผูนํ าอาเซี ย น ได รว มลงนามใน
ปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียน ที่เรียกวา “ขอตกลงบาหลี 2” เพื่อเห็นชอบ ใหจัดตั้งประชาคม
อาเซียน ภายในป 2563 แตตอมาไดตกลงรน ระยะเวลาจัดตั้งใหเสร็จในป 2558 ประชาคมอาเซียน
ประกอบดวย 3 ประชาคมยอย ซึ่งเปรียบเสมือนสามเสาหลักซึ่งเกี่ยวของสัมพันธกันไดแก
1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มุงใหประเทศในภูมิภาคอยูรวมกันอยาง
สันติมีระบบแกไขความขัดแยงระหวางกันไดดวยดี มีเสถียรภาพอยางรอบดานมีกรอบความรวมมือ
เพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหมๆเพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัย
และมั่นคง
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2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มุงใหเกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจและการอํานวยความ
สะดวกในการติดตอคาขายระหวางกันอันจะทําใหภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง และสามารถแขงขันกับ
ภูมิภาคอื่นๆ ไดเพื่อความอยูดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน
3) ประชาคมสังคมและวัฒ นธรรมอาเซีย น เพื่อใหประชาชนแตละประเทศอาเซียนอยู
รวมกันภายใตแนวคิดสังคมที่เอื้ออาทรมีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมีความมั่นคงทางสังคม
2.1.1 กําเนิดอาเซียน
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ณ วังสราญรมย (ที่ตั้งของกระทรวงการตางประเทศ
ไทยในขณะนั้น) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของ 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย ไดลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพฯ”
(Bangkok Declaration) เพื่อจัดตั้งสมาคมความรวมมือในระดับภูมิภาคของประเทศตางๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ภายใตชื่อ
“สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต” หรือ“อาเซียน” (ASEAN) ซึ่ง
เปนตัวยอของ Association of Southeast Asian Nations ชื่อทางการ ในภาษาอังกฤษของอาเซียน
ทั้งนี้ กอนหนาที่การลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ รัฐมนตรีตางประเทศของทั้ง 5 ประเทศ ไดหารือกัน
เกี่ ย วกั บ ความเป น ไปได ของการจั ดตั้งสมาคมอาเซีย นและยกรางปฏิญ ญากรุงเทพฯที่แหลมแทน
จังหวัดชลบุรี
2.1.2 วัตถุประสงคการจัดตั้ง
วัตถุประสงคหลักที่กําหนดไวในปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) มี 7
ประการ ดังนี้
1) สงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจความกาวหนาทางสังคมและวัฒนธรรม
2) สงเสริมการมีเสถียรภาพสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
3) สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒ นธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร
และดานการบริหาร
4) สงเสริมความรวมมือซึ่งกันและกันในการฝกอบรมและการวิจัย
5) ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ ในด า นเกษตรกรรมและอุ ต สาหกรรม การค า การ
คมนาคม การสื่อสารและปรับปรุงมาตรฐานการดํารงชีวิต
6) สงเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต
7) สงเสริมความรวมมือกับองคกรระดับภูมิภาคและองคกรระหวางประเทศ
2.2 ขอตกลงการเปดเสรีบริการดานการบริการ AFAS
2.2.1. ความเปนมา
การเจรจาเปดตลาดการคาบริการในอาเซียนไดดําเนินการภายใตกรอบความตกลง
วาดวยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) โดยสมาชิกจะ
ทยอย เปดตลาดใหแกกันเปนรอบๆและเปดตลาดในระดับที่สูงขึ้น
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2.2.2 หลักการสําคัญของ AFAS
1) สมาชิกทุกประเทศตองเขารวมการเจรจาเปนรอบรอบละ 3 ปซึ่งภายหลังไดลด
เหลือรอบละ 2 ปแทนเพื่อทยอยผูกพันการเปดตลาดใหมากขึ้นทั้งสาขา (Sector) และรูปแบบการ
ใหบริการ (Mode of Supply) รวมทั้งลดขอจากัดที่เปนอุปสรรคตอผูใหบริการในกลุมสมาชิก
2) แตละประเทศยังมีสิทธิในการออกกฎระเบียบภายในประเทศของตนเพื่อกํากับ
ดูแลธุรกิจบริการใหมีคุณภาพได
3) สมาชิกอาเซียนตองเปดตลาดธุรกิจบริการใหแกกันมากกวาที่แตละประเทศ ได
มีขอตกลงไวกับองคการการคาโลก (WTO)
AEC Blueprint ไดระบุใหสมาชิกตองเปดตลาดฯตามเปาหมายที่กําหนดจนถึงป
พ.ศ. 2558 โดยกําหนดระดับเปดตลาด (threshold) ดังนี้:
2.2.3 เปาหมายระดับการเปดตลาด
การใหบ ริการแบบขามพรมแดน (Mode1) และการใช บริการขามพรมแดน
(Mode 2) จะตองยกเลิกขอจํากัด ทั้งหมดแตหากมีเหตุผลจําเปน ที่จะตองคงเงื่อนไขบางประการ
สําหรับสาขาบริการนั้นๆก็อาจสามารถทําไดการใหนักลงทุนอาเซียนเขามาจัดตั้งธุรกิจ (Mode 3) ไดมี
การกําหนดใหประเทศสมาชิกตองเปดใหนักลงทุนอาเซียนเขามาจัดตั้งธุรกิจโดยถือหุนไดมากขึ้นจนถึง
70% ซึ่งจะเปดอยางเปนขั้นๆ ดังนี้
สาขาเรงรัด (ทองเที่ยวสุขภาพ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร และขนสงทางอากาศ) :
49% (ป 2006) 51% (ป 2008) และ 70% (ป 2010)
โลจิสติกส : 49% (ป 2008) 51% (ป 2010) และ 70% (ป 2013)
สาขาอื่นๆ ที่เหลือ: 49% (ป 2008) 51% (ป 2010) และ 70% (ป 2015)
นอกจากนี้ยังตองยกเลิก ขอจํากัดการคาบริการ แบบขามพรมแดนและเงื่อนไข
อื่นๆ ในการจัดตั้งธุรกิจอีกดวยทั้งนี้ เปาหมายการเปดเสรีดังกลาว เปดใหมีความยืดหยุน (Flexibility)
ไดโดยการ ใช ความยืดหยุนจะเปนไปตามที่ สมาชิกตกลงกัน (http://www.tradelogistics.go.th/)
2.2.4 หลักเกณฑของการเปดตลาดการคาบริการอาเซียน
สมาชิกอาเซียนจะตองลด / เลิกมาตรการตางๆ ที่จะเปนขอจํากัด/ อุปสรรคตอเขา
สูตลาดการใหบริการ และการลงทุนของผูใหบริการอาเซียน และขอจํากัดในการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติใน
ทุกรูปแบบของการใหบริการ (Mode of Supply)ขอจํากัดในการเขาสูตลาด (Limitation to Market
Access: MA) ไดแก ระเบียบตางๆ ที่มีลักษณะสรางเงื่อนไขในการเขามาประกอบธุรกิจ และ
ใหบริการของผูใหบริการตางชาติ เชน การจํากัดจํานวนผูบริการการจํากัด/ กําหนดมูลคา / สินทรัพย
ในการบริการ การกําหนดปริมาณของบริการ หรือการกําหนดจํานวนบุคลากรที่ใหบริการ เปนตน
ขอจํากัดในการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (Limitation on National Treatment: NT) หมายถึง
กฎระเบีย บ หรือมาตรการตางๆ ที่มีลักษณะเปนการปฏิบัติตอผู ใหบริการตางชาติแตกตางจากผู
ใหบริการของชาติตน เชน มาตรการดานภาษีอากร และคาธรรมเนียมตางๆ เงื่อนไขดานสัญชาติ
เงื่อนไขการมีถิ่นที่อยู เงื่อนไขการถายโอนเทคโนโลยี เปนตน (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ,
2554)
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2.2.5 รูปแบบการใหบริการ (Mode of Supply)
AEC Blueprint กําหนดรูปแบบการใหบริการไวเปน 4 รูปแบบ (4 Modes) ดังนี้
Mode 1 การใหบริการแบบขามพรมแดน (Cross – Border) เปนการใหบริการ
เขาประเทศโดยไมมีการจัดตั้งกิจการผูใหบริการและผูรับบริการยังคงอยูในประเทศของตนเอง เปน
การใหบริการผานสื่อตางๆ เชน โทรศัพท อินเตอรเน็ต เปนตน
Mode 2 การใชบริการในตางประเทศ (Consumption) การที่บุคคลเดินทางไปใช
บริ ก ารในประเทศ ผู ใ ห บ ริ ก าร อาทิ นั ก ศึ ก ษาเดิ น ทางไปศึ ก ษาต า งประเทศ ผู ป ว ยเดิ น ทางไป
รักษาพยาบาล ในตางประเทศ เปนตน
Mode 3 การจัดตั้งกิจการในตางประเทศ (Commercial Presence) ผูใหบริการ
ไปจั ด ตั้ ง กิ จ การในอี ก ประเทศหนึ่ ง เพื่ อ ให บ ริ ก าร อาทิ การลงทุ น จั ด ตั้ ง บริ ษั ท ในต า งประเทศ
ตัวอยางเชน เปดธนาคาร โรงพยาบาล หรือสถานบริการสุขภาพและความงามในตางประเทศ เปนตน
Mode 4 การเดินทางขามประเทศของบุคลากรผูใหบริการ (Movement of
Natural Persons) เพื่อไปใหบริการในตางประเทศ ตัวอยางเชน พยาบาลไทยไปเปนผูประกอบ
วิชาชีพในตางประเทศ หรือพยาบาลมาเลเซียไปทํางานในประเทศสิงคโปร เปนตน
ไทยมีพันธกรณีที่จะตองเขารวมเจรจากับสมาชิกอาเซียนเพื่อเปดเสรีการคาบริการ
ตลอดจนดําเนินงาน ตามกรอบการดําเนินงานใน AEC Blueprint โดยกรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย และการหารือกับสภาวิชาชีพดานตางๆ ไดจัดทํา/เจรจาขอผูกพันทั่วไป
และเฉพาะสาขาดานการบริการไว สาระสําคัญของขอผูกพันของบริการดานสุขภาพ ดังนี้ ไทยผูกพัน
ใหอาเซียนเขามาใหบริการสุขภาพสําหรับ รูปแบบการใหบริการใน Mode 1-3 เทานั้น สําหรับ
Mode 4 ไมผูกพันการเคลื่อนยายบุคคลธรรมดาชั่วคราว ยกเวน Business Visitors ผูโอนยาย
ระหวางบริษัทในเครือ เปนตน
2.2.6 การบริการสุขภาพอนามัย
ตามเปาหมายการเปดเสรีการคาบริการตาม AEC Blueprint กลุมธุรกิจบริการ
สุขภาพอนามัยถูกกําหนดใหเปน “สาขาบริการเรงรัด” (Priority Integration Sector: PIS) ซึ่งในป
พ.ศ. 2553 ตองอนุญาตใหผูใหบริการอาเซียนมีสัดสวนของการถือหุนในนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจได
ไมต่ํากวารอยละ 70 และตองยกเลิกขอจํากัดของการเขาสูตลาด และขอจํากัดในการปฏิบัติเยี่ยงคน
ชาติ (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ,2554)การบริการที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ไดแก การบริการ
ดานโรงพยาบาล สถานพักฟน หรือธุรกิจบริการสุขภาพตางๆ เปนตน สําหรับรูปแบบการใหบริการ
สุขภาพอนามัย ไมมีขอจํากัดใน Mode 1-3 ตามขอผูกพันทั่วไป (Horizontal Commitment) และ
ขอผูกพันเฉพาะสาขา (Specific Commitment) สําหรับใน Mode 4 ไทยยังไมผูกพันเปดตลาดจึง
สามารถใช กฎระเบี ย บหรื อมาตรการใดที่เปน การจํากัดการใหบ ริการของตางชาติไดทุกประการ
หมายถึงไทยยังไมผูกพันการเคลื่อนยายบุคคลธรรมดาชั่วคราว ยกเวนในประเภทตอไปนี้ ผูเยี่ยมเยือน
ทางดานธุรกิจ ผูจัดการหรือผูเชี่ยวชาญ (สําหรับวิชาชีพพยาบาลระบุเงื่อนไขวา ผูบริหารการพยาบาล
ผูจัดการพยาบาล หรือผูเชี่ยวชาญการพยาบาลตองมี License ของไทย แตตองมีการตอใบอนุญาต
ทุก 5 ป)
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2.3 ข อ ตกลงยอมรั บ ร ว มสาขาวิ ช าชี พ การพยาบาลของอาเซี ย น (ASEAN
Mutual
Recognition Arrangement on Nursing Services)
2.3.1 เรื่องเดิม
ในการประชุมสุดยอด อาเซียน ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546 ณ เกาะบาหลี
ประเทศ อินโดนีเซีย ผูนําอาเซียนทั้ง10 ประเทศไดรวมลงนามในแถลงการณ Bali Concord II ซึ่งได
มี การ กําหนดใหจัดทําความตกลงยอมรับรวม (MRA) ดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลักภายในป
2551 เพื่ออํานวยความสะดวก ในการเคลื่อนยายนักวิชาชีพ/แรงงานเชี่ยวชาญ/ผูมีความสามารถ
พิ เ ศษของอาเซี ย นได อย า งเสรี ทั้ งนี้ รั ฐ มนตรีเ ศรษฐกิ จ อาเซีย น ได มีก ารลงนามขอ ตกลง สาขา
วิศวกรรม เมื่อป 2548 ลงนาม MRA สาขาวิชาชีพการพยาบาลเมื่อป 2549 และลงนาม MRA สาขา
สถาปตยกรรมและกรอบขอตกลงการยอมรับในคุณสมบัติดานการสํารวจ เมื่อป 2550
ลาสุด อาเซียนไดเจรจาจัดทํา MRA วิชาชีพแพทย ทันตแพทย และบริการบัญชี ซึ่ง
สามารถตกลงกัน ไดในสาระสําคัญแลว โดยในชวงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 40
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 อาเซียน 9 ประเทศ ยกเวนไทย ไดลงนาม MRA วิชาชีพแพทย ทันต
แพทย และบริการบัญชีแลว
2.3.2 สาระสําคัญของขอตกลงฯ
MRA สาขาวิชาชีพการพยาบาลมีหลักการคือ เปดใหพยาบาลที่มีคุณสมบัติตามที่
กําหนดสามารถจดทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลในประเทศอาเซียนอื่น
ไดโดยตองปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้นๆ ดวย
พยาบาลตางชาติที่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอื่นตองผานการ
ประเมินและอยูภายใตการดูแลของหนวยงานกํากับดูแล ในประเทศที่รับใหทํางาน (ของประเทศไทย
คือ สภาการพยาบาล )
2.3.3 ประโยชนที่จะไดรับ
การดําเนินการตามขอตกลงยอมรับรวมสาขาวิชาชีพการพยาบาลของอาเซียนจะ
ชวยใหพยาบาลที่มีใบอนุญาตในประเทศเดิมและมีประสบการณสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพในประเทศอาเซียนอื่นไดสะดวกขึ้น โดยลดขั้นตอนในการตรวจสอบ/รับรองวุฒิการศึกษาหรือ
ความรูทางวิชาชีพ อยางไรก็ตาม พยาบาลตางชาติจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศ
นั้นๆ ดวย
2.3.4 ขอตกลงยอมรับรวมสาขาวิชาชีพการพยาบาลของอาเซียน (รางคําแปลอยาง
ไมเปนทางการ)
รั ฐ บาลแห ง บรู ไน ดารุ ส ซาราม ราชอาณาจัก รกั มพู ช า สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เซี ย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพมา สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐ
สิงคโปร ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในฐานะประเทศสมาชิกของสมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (จากนี้จะเรียกรวมกันวา “อาเซียน” หรือ “ประเทศสมาชิก
อาเซียน”);
ตระหนั กถึ ง วั ตถุป ระสงคของกรอบความตกลงอาเซีย นดานบริการ (จากนี้จ ะ
เรียกวา AFAS) ซึ่งจะเปนการเสริมสรางความรวมมือดานบริการระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อ
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เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแขงขัน สรางความหลากหลายดานความสามารถในการ
ผลิต และการใหและกระจายการบริการของผูใหบริการของตนระหวางอาเซียนและนอกอาเซียน และ
เพื่อเปดเสรีการคาบริการโดยขยายทั้งในเชิงลึกและเชิงกวางของการเปดเสรีใหเกินไปกวาที่ประเทศ
สมาชิกอาเซียนไดผูกพันไวภายใตความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ (จากนี้จะเรียกวา “GATS”)
โดยมุงหวังใหเกิดการคาบริการอยางเสรี; รับทราบถึง วิสัยทัศนของอาเซียน ป 2020 ในการเปน
หุนสวนรวมกัน ในการพัฒนาอยางมีพลวัตร ซึ่งไดประกาศในวันที่ 14 มิถุนายน 1997โดยกําหนด
อาเซี ย นเป น เขตเศรษฐกิ จ ที่ มี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และสามารถแข ง ขั น ในตลาดโลกในทุ ก ๆ ด า น
ประกอบดวย
- การเปดเสรีเรื่องสินคา บริการและการลงทุน
- การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเทาเทียมและการลดปญหาความยากจนและลดความ
เหลื่อมล้ําทางรายไดของประเทศอาเซียน
- ความมีเสถียรภาพทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
รั บ ทราบถึ ง ข อ 5 ของ AFAS ระบุ ว า ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นอาจยอมรั บ
การศึกษาหรือประสบการณที่ไดรับ เงื่อนไขที่บรรลุ และ ใบอนุญาต หรือใบรับ รอง ที่ออกให ใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น เพื่อวัตถุประสงคของการอนุญาต หรือรับรองผูใหบริการ;รับทราบถึง ผล
การตัดสินใจในแถลงการณบาหลีซึ่งไดรับการรับรอง ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ที่จัดขึ้นในป ค.ศ.
2003 ซึ่งเรียกรองใหจัดทําขอตกลงยอมรับรวม (จากนี้จะเรียกวา “MRA”) ดานคุณสมบัติในบริการ
ดานวิชาชีพหลัก ภายในป ค.ศ. 2008 เพื่ออํานวยความสะดวก ตอการเคลื่อนยายอยางเสรีสําหรับ
นักวิชาชีพ/แรงงานชํานาญการ/ผูมีความสามารถพิเศษ ในอาเซียน; และปรารถนา ที่จะให MRA
สาขาวิชาชีพพยาบาลที่เปนรูปแบบสามัญเพื่อสรางความเขมแข็ง แกความสามารถดานวิชาชีพ โดย
สงเสริมการเคลื่อนยายของขอมูลที่เกี่ยวของ และแลกเปลี่ยนความชํานาญ ประสบการณ และ แนว
ปฏิบัติที่ดีที่สุด ที่เหมาะสมกับความตองการเฉพาะของประเทศสมาชิกอาเซียน;จึงไดตกลง ขอตกลง
ยอมรับรวมสาขาวิชาชีพการพยาบาลของอาเซียน (จากนี้จะเรียกวา “ขอตกลงฯ”) ดังตอไปนี้:
ขอ 1
วัตถุประสงค

อาเซียน
ที่สุด

วัตถุประสงคของขอตกลงฯ คือ:
1.1 เพื่ออํานวยความสะดวกแกการเคลื่ อนยายพยาบาลวิชาชีพภายในประเทศสมาชิก
1.2 เพื่อแลกเปลี่ยน ขอมูล ความชํานาญเรื่องมาตรฐานและคุณสมบัติ
1.3 เพื่อสงเสริมใหมีการสรางแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับการใหบริการวิชาชีพพยาบาลที่ดี
1.4 เพื่อเปดโอกาสใหมีการพัฒนาและการฝกฝนของพยาบาลวิชาชีพ
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ขอ 2
นิยามและขอบเขต
สําหรับในขอตกลงฯ เวนเสียแตในบริบทไดกําหนดเปนอื่น:
2.1 พยาบาลวิชาชีพ หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ผานการทดสอบเพื่อเปนผูประกอบ วิชาชีพ
พยาบาล และไดรับการประเมินโดยหนวยงานผูมีอํานาจกํากับดูแล ดานวิชาชีพพยาบาลของประเทศ
แหลงกําเนิด (Country of Origin) วาเปนผูมีคุณสมบัติทางดานเทคนิค จริยธรรม และกฎหมายที่จะ
ประกอบวิชาชีพพยาบาล และขึ้นทะเบียนและ/หรือไดรับใบอนุญาตสําหรับ การประกอบวิชาชีพ
ดังกลาวจากหนวยงานผูมีอํานาจกํากับดูแล ดานวิชาชีพพยาบาลของประเทศแหลงกําเนิด (Country
of Origin) นั้น ทั้งนี้ คําวาพยาบาลวิชาชีพไมรวมถึงพยาบาลเทคนิค
2.2 ประเทศแหลงกําเนิด หมายถึงประเทศสมาชิกที่เขารวมที่พยาบาลวิชาชีพมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพดานพยาบาล
2.3 พยาบาลวิชาชีพตางชาติ หมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่มีสัญชาติของประเทศสมาชิก
อาเซี ย นและ ได ขึ้ น ทะเบี ย นและ/หรื อ ได รับ ใบอนุ ญ าตให ป ระกอบวิช าชี พ พยาบาล ในประเทศ
แหลงกําเนิด และมาสมัครขอขึ้นทะเบียน และ/หรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล ใน
ประเทศผูรับ โดยตองเปนไปตามกฎระเบียบในประเทศผูรับ
2.4 ประเทศผูรับ หมายถึงประเทศสมาชิกที่เขารวมที่พยาบาลวิชาชีพตางชาติมาขอขึ้น
ทะเบียน และ/หรือขอรับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพพยาบาล
2.5 คุณสมบัติของพยาบาลวิชาชีพ หมายถึง คุณสมบัติการเปนพยาบาลวิชาชีพที่ไดรับจาก
สถาบันฝกอบรมพยาบาลวิชาชีพซึ่งสถาบันดังกลาวไดรับการยอมรับโดยหนวยงานที่กํากับดูแลวิชาชีพ
พยาบาล และ/หรือ หนวยงานใดที่เหมาะสมในประเทศแหลงกําเนิด
2.6 หนวยงานกํากับดูแลวิชาชีพพยาบาล (NRA) หมายถึงหนวยงานที่ไดรับอํานาจจาก
รัฐบาลของแตละประเทศสมาชิก ใหมีหนาที่กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพพยาบาลซึ่งมีรายชื่อที่ระบุ
ตอไปนี้
คณะกรรมการกํากับดูแลพยาบาลวิชาชีพ
บรูไน ดารุสซาราม
กระทรววงสาธารณสุข
กัมพูชา
กระทรววงสาธารณสุข
อินโดนีเซีย
กระทรววงสาธารณสุข
ลาว
คณะกรรมการกํากับดูแลวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ
มาเลเซีย
กระทรวงสาธารณสุขและสภาพยาบาลและผดุงครรภ
พมา
คณะกรรมาธิการดานกฎระเบียบวิชาชีพ
ฟลิปปนส
และคณะกรรมการกํากับดูแลวิชาชีพพยาบาล
คณะกรรมการกํากับดูแลวิชาชีพพยาบาล
สิงคโปร
สภาการพยาบาล
ไทย
กระทรวงสาธารณสุข
เวียดนาม
2.7 การประกอบวิ ช าชี พพยาบาล หมายถึ ง การใหบ ริก ารดู แลพยาบาลโดยพยาบาล
วิชาชีพ ซึ่งประกอบดวย การสงเสริม การปองกัน การรักษา และการฟนฟูรวมทั้งการศึกษา การวิจัย
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2.8 สถาบั น ฝ ก อบรมที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ หมายถึ ง มหาวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันการศึกษาที่ใหการฝกอบรมดานการประกอบวิชาชีพพยาบาลที่ไดรับอนุมัติจากหนวยงาน
กํากับดูแลวิชาชีพพยาบาล และ/หรือหนวยงานอื่นที่เหมาะสมในประเทศแหลงกําเนิด
ขอ 3
การยอมรับ คุณสมบัติ และสิทธิของพยาบาลวิชาชีพตางชาติ
3.1 คุณสมบัติในการเปนพยาบาลวิชาชีพตางชาติ
พยาบาลวิชาชีพตางชาติสามารถขอขึ้นทะเบียน หรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ยาบาล ในประเทศผูรับ เพื่อเขาไปประกอบวิชาชีพพยาบาลในประเทศนั้นได โดยตองเปนไปตาม
กฎหมาย ขอบังคับของประเทศผูรับ ภายใตเงื่อนไขที่วา พยาบาลวิชาชีพตางชาติตอง:
3.1.1 สําเร็จการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล;
3.1.2 จดทะเบียน และ/หรือไดรับใบอนุญาตจากประเทศแหลงกําเนิด ที่ยังมีผลใน
ปจจุบัน;
3.1.3 มีประสบการณในภาคปฏิบัติวิชาชีพพยาบาลไมนอยกวา 3 ปตอเนื่อง กอนที่
จะสมัครขอขึ้นทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาต;
3.1.4 ปฏิบัติสอดคลองตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง (CPD) ของ
ประเทศแหลงกําเนิดในระดับที่นาพอใจ;
3.1.5 ไดรับใบรับรองจากผูมีอํานาจกํากับดูแลดานวิชาชีพพยาบาล (NRA) ของ
ประเทศแหลงกําเนิดวาไมมีประวัติการกระทําผิดอยางรายแรงดาน เทคนิค มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ ระดับทองถิ่นและระหวางประเทศ ในการประกอบวิชาชีพพยาบาล; และ
3.1.6 มีคุณสมบัติดานอื่น ๆ ตามที่กําหนด เชน ตองแสดงผลตรวจรางกายหรือผาน
การทดสอบสมรรถภาพ หรื อ ข อ กํ า หนดอื่ น ใดตามที่ ห น ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ลวิ ช าชี พ พยาบาลหรื อ
หนวยงานที่เกี่ยวของหรือหนวยงานของรัฐในประเทศผูรับเห็นสมควรในการกําหนดคุณสมบัติของการ
ขอขึ้นทะเบียน และ/หรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล
3.2 สิทธิของพยาบาลวิชาชีพตางชาติ
ภายใตเงื่อนไขของกฎหมายและขอบังคับภายในประเทศของแตละประเทศ พยาบาล
วิชาชีพ ตางชาติซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุใน ขอ 3.1 มีสิทธิในการเขาไปประกอบวิชาชีพ
พยาบาลในประเทศผูรับได
3.3 หนาที่ของพยาบาลวิชาชีพตางชาติ
พยาบาลต า งชาติ ที่จ ดทะเบีย นหรือไดรับใบอนุญ าตประกอบวิช าชีพพยาบาลจาก
ประเทศ ผูรับตองตองปฏิบัติสอดคลองตาม:
3.3.1 หลั ก ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ท างวิ ช าชี พ ของท อ งถิ่ น สอดคล อ งกั บ นโยบายด า น
จรรยาบรรณและความประพฤติที่มีและใชบังคับโดยประเทศผูรับ;
3.3.2 กฎระเบี ย บ ขอบังคับ ภายในประเทศของประเทศผูรับ รวมทั้ง กฎระเบีย บ
ขอบังคับอื่นใดที่ใชกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพพยาบาลในประเทศผูรับ;
3.3.3 ขอกําหนดใด ๆ สําหรับโครงการประกันความเสียหายในประเทศผูรับ;
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3.3.4 วัฒนธรรมและประเพณีนิยมในประเทศผูรับ
ขอ 4
การประเมิน การขึ้นทะเบียนและการตรวจสอบ
4.1 หนวยงานกํากับดูแลวิชาชีพพยาบาล (NRA)
หนวยงานกํากับดูแลวิชาชีพพยาบาลของประเทศผูรับจะมีความรับผิดชอบดังตอไปนี้:
4.1.1 ประเมินคุณสมบัติและประสบการณของพยาบาลวิชาชีพตางชาติ;
4.1.2 ขึ้นทะเบียน และ/หรือออกใบอนุญาตใหพยาบาลวิชาชีพตางชาติในการเขามา
การประกอบวิชาชีพพยาบาลในประเทศผูรับ;
4.1.3 ติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น การประกอบวิ ช าชี พ ของพยาบาลวิ ช าชี พ
ตางชาติที่ไดจดทะเบียน และ/หรือไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล; และ
4.1.4 ตรวจสอบติดตาม เพื่อใหแนใจวาพยาบาลตางชาติ รักษามาตรฐานการปฏิบัติ
วิชาชีพพยาบาลที่สอดคลองกับหลักประพฤติปฏิบัติ ดานวิชาชีพของประเทศผูรับ
4.2 คณะกรรมการประสานงานดานพยาบาลวิชาชีพอาเซียน
4.2.1 คณะกรรมการประสานงานดานพยาบาลวิชาชีพอาเซียน จะถูกจัดตั้งขึ้นโดย
ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานกํากับดูแลวิชาชีพพยาบาลและ/หรือหนวยงานของรัฐที่เหมาะสม
ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เขารวมขอตกลงฯ ซึ่งคณะกรรมการนี้มีการประชุมกันเปนประจําเพื่อ
4.2.1.1 อํานวยความสะดวกในดําเนินการตามขอตกลง ฯ
4.2.1.2 สรางความเขาในรวมกันทั้งดานนโยบาย กระบวนการและการปฏิบัติ
ในการพัฒนาและสงเสริมกลยุทธในการดําเนินการตามขอตกลงฯ
4.2.1.3 ร ว มกั น คิ ด ค น กระบวนการเพื่ อ นํ า ไปสู ก ารสร า งมาตรฐานและ
หลักเกณฑการยอมรับรวมกันสําหรับการดําเนินการตามขอตกลงฯ;
4.2.1.4 ติดตามการเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติของแต
ละประเทศผูรับ
4.2.1.5 ติดตามตรวจสอบรวมกันอยางตอเนื่อง และแลกเปลี่ยนขอมูล;
4.2.1.6 ทําหนาที่ในการแกไขระงับขอพิพาทที่เกิดจากการดําเนินการตาม
ขอตกลงนี้ซึ่งขอพิพาทดังกลาวถูกสงมาจากหนวยงานกํากับดูแลพยาบาลวิชาชีพจากประเทศสมาชิก
อาเซียนที่เขารวม;
4.2.1.7 หารือประเด็นโครงการเสริมสรางความสามารถ; และ
4.2.1.8 หารือในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอกับขอตกลงฯ
4.2.2 คณะกรรมการประสานงานดานพยาบาลวิชาชีพอาเซียนตองเปนผูวางกลยุทธ
ในการดําเนินตามมติของตนเอง
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ขอ 5
ขอยกเวนรวมกัน

5.1 ขอยกเวนรวมกัน
5.1.1 ประเทศสมาชิกอาเซีย นที่เขารวม ยอมรับวาขอตกลงใดๆซึ่งอาจจะใหการ
ยกเวนจากการประเมินเพิ่มเติม โดยผูมีอํานาจกํากับดูแลดานวิชาชีพพยาบาล (NRA) อาจสามารถมี
ขึ้นไดก็เฉพาะ ดวยการมีสวนรวมและยอมรับของผูมีอํานาจกํากับดูแลดานวิชาชีพพยาบาล (NRA)
และหนวยงานรัฐบาลที่เกี่ยวของเทานั้น;
5.1.2 ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เขารวม ตระหนักวา ผูมีอํานาจในการขึ้นทะเบียน
หรืออนุญาต มีความรับผิดชอบตามกฎหมายที่จะปกปองสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และ
สวัสดิภาพของสังคมภายในขอบเขตการดูแล
ขอ 6
การระงับขอพิพาท
6.1. กระบวนการตอไปนี้จะดําเนินการโดยคณะกรรมการประสานงานดานพยาบาลวิชาชีพ
ในการระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นจากการตีความ การดําเนินการ และ/หรือ การนํามาใชตามขอตกลงฯนี้
6.1.1 พยาบาลวิชาชีพตางชาติสามารถแจงรองเรียนปญหาจากการดําเนินการตาม
ขอตกลงฯ ไปยังผูมีอํานาจกํากับดูแลดานวิชาชีพพยาบาล (NRA) ของประเทศผูรับ กรณีที่พยาบาล
วิ ช าชี พ ต า งชาติ ไม พอใจกั บ การดํ า เนิ น การหรื อคํ าอธิบ าย ของผู มีอํ านาจกํา กับ ดูแ ลด านวิช าชี พ
พยาบาล (NRA) ของประเทศผูรับในประเด็นที่ตนไดรองเรียน พยาบาลวิชาชีพตางชาติสามารถขอ
หารือ กับผูมีอํานาจกํากับ ดูแลดานวิชาชีพพยาบาล (NRA) ของประเทศแหลงกําเนิด เพื่อหาหนทาง
แกไขประเด็นขอพิพาทนี้
6.1.2 ขอพิพาทใด ๆ ที่ไมสามารถแกไขไดโดยใชกระบวนการหารือนั้นใหผูมีอํานาจ
กํากับดูแลดานวิชาชีพพยาบาล (NRA) ไมวาจะในประเทศแหลงกําเนิดหรือประเทศผูรับสงเรื่อ ตอไป
ยัง คณะกรรมการประสานงาน ดานพยาบาลวิชาชีพเพื่อหา วิธีระงับขอพิพาท อยางฉันทมิตร
6.1.3 ขอพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวกับการตีความ การดําเนินการ และ/หรือการนํามาใช
ตาม ขอตกลงฯ นี้ที่ไมสามารถแกไขไดโดยคณะกรรมการประสานงานดานพยาบาลวิชาชีพจะถูก
นําเขาสูกระบวนการ ตามพิธีสารอาเซียนเรื่องกลไกการระงับขอพิพาท ซึ่งจัดทําขึ้นที่กรุงเวียงจันทน
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
ขอ 7
การนําบทบัญญัตติ ามความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ (GATS)
และกรอบความตกลงอาเซียนดานบริการ (AFAS) มาใชในขอตกลงฯนี้
เงื่อนไข และนิยาม และขอบทอื่นๆ ของความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ (GATS) และ
กรอบความตกลงอาเซียนดานบริการ (AFAS) จะถูกอางอิงและนํามาใชในเรื่องตางๆ ที่เกิดภายใต
ขอตกลงฯ สําหรับกรณีที่ไมมีขอบทกําหนดไวเปนการเฉพาะ
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ขอ 8
การปรับปรุงแกไข
ขอบทของขอตกลงฯ นี้อาจจะแกไขไดก็เฉพาะที่ผานการปรับปรุงแกไขที่ตกลงรวมกันเปน
ลายลักษณอักษรโดยรัฐบาลของทุกประเทศสมาชิกอาเซียน
ขอ 9
การขอเลื่อนการดําเนินการตามขอตกลงฯ
9.1 ประเทศสมาชิกอาเซียนใด ที่ตองการขอเลื่อนการดําเนินการตามขอตกลงฯตองแจง
เปนลาย ลักษณอักษรไปยังฝายเลขาธิการอาเซียนภายใน 3 เดือนนับจากวันที่มีการลงนาม และฝาย
เลขาธิการอาเซียนแจงตอไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ทั้งนี้ การขอเลื่อนจะมีผลตอเมื่อมีการแจง
ไปยังประเทศสมาชิกอื่น ใหทราบโดยทั่วกันแลว สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนที่ไมขอเลื่อนการ
ดําเนินการตามขอตกลงฯจะถูกเรียกวา “ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เขารวม”
9.2 ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ปฏิบัติตามขอบท 9.1 ที่ตองการเขารวมขอตกลงฯตองแจง
ความประสงคของตนไปยังฝายเลขาธิการอาเซียนโดยมีกําหนดระยะเวลาการแจงขอเขารวมวาตองไม
เกิน 1 มกราคม ค.ศ.2010 และจากนั้นฝายเลขาธิการอาเซียนแจงตอไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนที่
เหลือใหทราบโดยทั่วกัน
ขอ 10
ขอบทสุดทาย
10.1 ขอตกลงฯ จะมีผลใชบังคับในวันที่ประเทศสมาชิกอาเซียนลงนาม
10.2 ขอตกลงฯ จะไดรับการเก็บรักษาไวกับเลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะทําสําเนาที่ถูกตองสง
ใหแตละประเทศสมาชิกอาเซียน
เพื่อเปนพยานในการนี้, ผูลงนามขางใตนี้ ซึ่งไดรับมอบอํานาจอยางถูกตองจากรัฐบาลของ
แตละประเทศ ไดลงนามในขอตกลงยอมรับรวมสาขาวิชาชีพการพยาบาลของอาเซียน
กระทําขึ้น ที่ ......................, ในวันที่ ...................... โดยจัดทําเปนเอกสารฉบับเดียวในภาษาอังกฤษ
2.4 แนวทางการเขาสูประชาคมอาเซียนของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ
คณะกรรมการสภาการพยาบาลในการประชุมครั้งที่ 7 /2555 วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 มี
มติใหความเห็นชอบ แนวทางการเขาสูประชาคมอาเซียนของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ
ดังนี้
2.4.1 แนวทางที่ 1 สงเสริมการผลิตกําลังคนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภทั้ง
ดา นปริ มาณและคุ ณภาพเพื่ อตอบสนองความตองการดานสุขภาพของประชาชนไทยทุกคนและ
ผูรับบริการตามนโยบาย Medical Hub และแรงงานตางดาวตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจใน
ประชาคมอาเซียน
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ยุทธวิธีที่ 1 วิเคราะหความตองการกําลังคนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ
เมื่อเขาสูประชาคมอาเซียนวิเคราะหความตองการกําลังคนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนวางแผนกําลังคนกําลังติดตามประเมินความตองการอยางตอเนื่องรวมทั้ง
ประเมินผลกระทบตอบริการสุขภาพ
ยุทธวิธีที่ 2 การสงเสริมการผลิตพยาบาลและผดุงครรภใหมีปริมาณและคุณภาพ
และความสามารถตามสมรรถนะที่กําหนดสมรรถนะพยาบาลอาเซียนสมรรถนะการพยาบาลการ
พยาบาลเฉพาะดานและการพยาบาลขั้นสูง
ยุทธวิธีที่ 3 การผลักดันใหมีการปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาลและการผดุงครรภ
ทุกระดับใหครอบคลุมเนื้อหาและทักษะทางดานภาษาอังกฤษภาษาถิ่นของประเทศสมาชิกสังคม
วัฒนธรรมและสุขภาพอาเซียน
ยุท ธวิ ธีที่ 4 ส งเสริ มศั กยภาพอาจารย ท างดา นภาษาอัง กฤษและภาษาถิ่ น ของ
ประเทศสมาชิก
ยุทธวิ ธี ที่ 5 ส งเสริมศักยภาพนักศึกษาทางดานภาษาอังกฤษและภาษาถิ่น ของ
ประเทศสมาชิก
ยุทธวิธีที่ 6 สงเสริมใหสถาบันการศึกษารวมกับสถานบริการสุขภาพศึกษาวิจัยการ
แลกเปลี่ยนทั้งทางวิชาการและการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกับประเทศสมาชิก
อาเซียน
ยุทธวิธีที่ 7 สงเสริมใหสถาบันและนักศึกษาเขาเปนสมาชิกเครือขายนานาชาติ เชน
เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) และ/หรือสมาพันธนักศึกษา
แพทยสากล (Federation of Medical Students Network) เปนตน
2.4.2 แนวทางที่ 2 การสงเสริมใหหนวยบริการพยาบาลมีศักยภาพและความพรอมใน
การใหบริการสุขภาพประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
ยุทธวิธีที่ 1 สร างระบบกลไกกลวิธีการเรีย นรูเกี่ย วกับประชาคมอาเซีย นระบบ
สุขภาพอาเซียนและการมีสวนรวมในประชาคมอาเซียนรวมกับภาคีที่เกี่ยวของ
ยุทธวิธีที่ 2 การสงเสริมใหผูบริหารการพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐเอกชนและทั้ง
ในสถาบั น การศึ ก ษาและสถานบริ ก ารสุ ข ภาพทุ ก ระดั บ ให มี ส มรรถนะอาเซี ย นตามที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนดโดยการเขาฝกอบรมตามหลักสูตรฯที่กําหนด
ยุทธวิธีที่ 3 พัฒนาระบบจัดการความรูและขอมูลระบบบริการการพยาบาลและ
การผดุงครรภของประเทศและประชาคมอาเซียน
ยุทธวิธีที่ 4 สรางมาตรการและแรงจูงใจใหผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภมีการพัฒนาความสามารถในการใหบริการพยาบาลตามมาตรฐานสากลและการพยาบาล
ขามวัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธวิธีที่ 5 สงเสริมใหหนวยบริการพัฒนานโยบายภาวะผูนําโครงสรางและการ
บริหารจัดการระบบการบริการสุขภาพประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
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2.4.3 แนวทางที่ 3 การสรางเสริมความเขมแข็งและพัฒนาขีดความสามารถขององคกร
วิชาชีพพยาบาลทุกระดับในการดําเนินงานในบทบาทที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ยุทธวิธีที่ 1 สงเสริมการพัฒนาองคกรวิชาชีพทางการพยาบาลใหเปนผูนําทั้งดาน
การศึกษาการบริการการบริหารการวิจัยในประชาคมอาเซียน
ยุทธวิธีที่ 2 การพัฒนาโครงสรางและการบริหารจัดการที่เกี่ยวของกับการเขา สู
ประชาคมอาเซียนในสวนที่เกี่ยวของกับแตละองคกรพยาบาลนั้นๆ
ยุทธวิธีที่ 3 การปรับปรุงและพัฒนานโยบาย/กฎหมายขอบังคับหลักเกณฑและ
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) สําหรับการเขามาประกอบวิชาชีพของพยาบาลตางดาวและสําหรับ
การไปประกอบวิชาชีพในประเทศประชาคมอาเซียน
ยุทธวิธีที่ 4 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรูสุขภาพอาเซียนในประเด็น
สํ า คั ญ อาทิ ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลกระทบเกี่ ย วกั บ การเคลื่ อ นยา ยเสรี ด า นบริ ก ารสุ ข ภาพของผู
ประกอบวิช าชีพค า ใช จ ายการเข าถึงบริการสุขภาพความตองการและความคาดหวังดานสุขภาพ
อาเซียนเปนตน
2.5 ผลกระทบตอบริการพยาบาลตอการเปดประชาคมอาเซียน
2.5.1 ผลกระทบตอการทํางานของพยาบาลไทย
จากการเขาสูประชาคมอาเซียน อาจสงผลตอการทํางานของพยาบาลไทย ดังนี้
(อุดมรัตน สงวนศิริธรรม; 2555)
1) จํานวนพยาบาลไทยอาจเพิ่มขึ้นมากขึ้น จากการเคลื่อนยายพยาบาลในชาติ
อาเซี ยน เนื่องจากป จ จุบั น มีการสอนภาษาไทยในสถาบัน อุดมศึกษาในอาเซีย นจํานวนมากและ
แพรหลายในหมูผูเรียนเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลในปรพเทศไทยที่กําหนดไววาตองเปน
ภาษาไทยเทานั้น สงผลใหลดปญหาการขาดแคลนพยาบาลไทย และพยาบาลไทยอาจมีตําแหนงงาน
เปลี่ยนไป
2) การผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางบริการทางการแพทย ทําใหมีลูกคา
ตางชาติที่หลากหลาย พยาบาลไทยตองมีการเตรียมตัวดานภาษาและการพัฒนาเทคนิคบริการ
3) การลงทุนการจัดตั้งสถานบริการในประเทศไทยเพื่อใหบริการชาวตางชาติ มี
นักลงทุนตางชาติรวมทุนกับนักลงทุนไทยมากยิ่งขึ้นและมีการขยายตัวของธุรกิจการบริการสุขภาพ
ความตองการพยาบาลไทยที่มีศักยภาพสูงจะเพิ่มขึ้นดวย ทําใหพยาบาลไทยตองพัฒนาศุกยภาพให
สอดคลองกับความตองการที่เพิ่มขึ้น
4) อัตราคาจางพยาบาลจะสูงขึ้น โดยเฉพาะพยาบาลที่ทํางานในโรงพยาบาลและ
หนวยงานที่ตองอใชความชํานาญพิเศษ ทําใหทําใหเกิดการแบงแยกประเภทของพยาบาลชัดเจนมากขึ้น
5) ความต องการการพยาบาลจะเปลี่ย นจากการใหบริการตามวัฒ นธรรมไทย
เปลี่ยนเปนการพยาบาลที่หลากหลายวัฒนธรรม พยาบาลที่ทํางานไดดี ตองมีความคิดพิ้นฐานที่เปน
สากล เขาใจในวัฒนธรรมของชนชาติตางๆ โดยเฉพาะในกลุมประชาคมอาเซียนและกลุมที่เปนลูกคา
สําคัญของไทย
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6) เทคโนโลยีในการใหบริการสุขภาพจะมีความกาวหนามากขึ้น ทําใหการดูแล
ผูปวยมีการพัฒนาไปสูการดูแลที่ซับซอน เชน ผูปวยที่เปลี่ยนถายอวัยวะสําคัญหรือผูปวยที่เจ็บปวย
รุนแรง
7) การลงทุนในตางประเทศในธุรกิจดานสุขภาพเปน โอกาสใหพยาบาลสามารถ
ติดตามนักลงทุนไปในตางประเทศ จึงตองมีการพัฒนาทั้งดานการสื่อสารและ วัฒนธรรม
2.5.2 การเตรียมตัวของพยาบาลไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
1) ผู บ ริ ห ารทางการพยาบาลและผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ต อ งทํ า ความเข า ใจ
เป า หมายของอาเซี ย น พั ฒ นาวิ สั ย ทัศนใ นการบริห ารเพื่อสนั บ สนุน และเผยแพรค วามรูเ กี่ย วกั บ
อาเซี ยน ในการพัฒ นาหลั กสู ตรและวิธีการสอนใหเอื้อตอการสรางเครือขายความรว มมือและหา
โอกาสศึกษาหาความรูเกี่ยวกับพยาบาลอาเซียน
2) ผู บ ริ ห ารการพยาบาลควรเรี ย นรู วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการรวมอาเซี ย นและ
รายละเอี ยดของประเทศสมาชิ กอาเซีย น จัดเตรีย มขอมูลที่เกี่ยวของกับ ภูมิศาสตร ความเปน อยู
เศรษฐกิจ ศาสนา วัฒนธรรม ระบบบริการสุขภาพและสภาพการทํางานของพยาบาลในประเทศนั้น
เพื่อชวยใหพยาบาลผูใตบังคับบัญชาไดเตรียมตัว พัฒนาความรูความสามารถ รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับพยาบาลชาติอื่น เพื่อเตรียมพรอมตอการทํางานในประชาคมอาเซียน
3) พยาบาลวิชาชีพควรตื่นตัวตัวในการศึกษาหาความรู เกี่ยวกับประเทศอาเซียน
รวมทั้ ง พั ฒ นาทั ศนคติ ของตนเอง ในการใหความสําคัญ ตอวัฒ นธรรมแตล ะประเทศอาเซี ย น มุ ง
ผลประโยชนสวนรวมของอาเซียน มากกวาประโยชนสวนตน รวมทั้งตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง ทั้ง
ดานความรู ความสามารถ ดานภาษา การสื่อสารและวัฒนธรรม
4) นักศึกษาพยาบาล ควรไดรับการเตรียมพรอมตั้งแตในสถานศึกษา เพื่อทราบ
ถึงประชาคมอาเซียน และเตรียมตัวตอการเปนพยาบาลรุนใหมที่สามารถทํางานไดอยางสมบูรณแบบ
ในรู ป ลั ก ษณ ของพยาบาลอาเซี ย นเสรี โดยเฉพานทักษะฝมือตา งๆ ซึ่ง จะสงผลกระทบสาคัญ ต อ
แรงงาน
2.6 การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)
http://www.opdc.go.th/special.php?spc_id=4&content_id=117#
ในป 2548 สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. ไดพัฒ นาการบริห ารการเปลี่ย นแปลงเพื่อเสริมสรางขี ด
สมรรถนะของส ว นราชการ โดยกํ า หนดรู ป แบบ เทคนิ ค และวิ ธี การในการวางแผนบริห ารการ
เปลี่ยนแปลง:ที่เปนรูปแบบกลาง (Change Management Methodology: Generic model)
จัดทําคูมือในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อเปนเครื่องมือในการชวยให CCO และ ทีมงานนําไป
ปฏิบัติ ดังมีเนื้อหา ดังนี้
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ภาพที่ 1 ข อ เสนอเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงกั บ การบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ในระบบการบริ ห ารเชิ ง
ยุทธศาสตร
การจั ด ทํ า ข อ เสนอการเปลี่ ย นแปลงเป น หนึ่ ง ในกระบวนการของการบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลง (Change management) ภายในสวนราชการ เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น อยางมี
ระบบตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของสวนราขการและมีการนําระบบและวิธีการใหมมาปฏิบัติใน
สวนราชการอยางมีประสิทธิภาพ
การจั ดทํ า ข อเสนอการเปลี่ย นแปลงของสว นราชการ เปน การสรางความพรอมในการ
สนับสนุนและผลักดันใหประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการบังเกิดผลในทางปฏิบัติ ปจจัยสําคัญที่จะ
กอใหเกิดผลนั้นตองเริ่มจากความเชื่อของผูบริหารและบุคลากรทุกคนในองคการวามีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นในองคการ เพื่อที่จะทําใหเกิดการปรึกษาหารือรวมกัน ในการพิจารณาหาประเด็นยุทธศาสตร
ที่สนับสนุนวิสัยทัศนของหนวยงาน และการกําหนดยุทธศาสตรที่จะทําใหประเด็นยุทธศาสตรเหลานั้น
เปนจริง
แนวทางการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงที่ดําเนินการมาแลวนั้นไดแบงการวิเคราะห
ออกเปน 2 ดาน (ภาพที่ 1-11) คือ (1) ดานการปรับปรุงประสิทธิภาพ และการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการ และ (2) ดานการพัฒนาศักยภาพขององคการและบุคลากร ดังนี้
1) การปรับปรุงประสิทธิภาพและการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เริ่มตนจากการมอง
ภาพภายในของส ว นราชการ/จั งหวัด ทั้งใน อดี ต ป จ จุ บัน และการมองในอนาคต โดยพิ จ ารณา
วิสัยทัศนของสวนราชการ/จังหวัดวามีภาพอนาคตหรือปลายทางที่หวังใหเปน หรือตองการไปใหถึง
อยางไร โดยขาราชการในสวนราชการทุกคนตางรับรูรวมกัน เมื่อไดวิสัยทัศนที่ชัดเจนแลว จึงกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร หมายถึง แผนปฏิบัติหรือวิธีการทําอยางไร ที่จะสามารถไปถึงหรือบรรลุวิสัยทัศน
ที่หนวยงานกําหนดไวได ประเด็นยุทธศาสตรอาจมีหลายประเด็น ที่มีสวนสงผลใหบรรลุ เชื่อมโยง
และสอดคลองกับวิสัยทัศนของหนวยงานที่กําหนดไว ซึ่งบางครั้งตองดูความสอดคลองไปจนถึงระดับ
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กระทรวง โดยสวนราชการ/จังหวัด จะตองวิเคราะหกระบวนงานในปจจุบันของแตละยุทธศาสตรวามี
ปญหา อุปสรรคหรือโอกาสในการปรับปรุงมากนอยเพียงใด และคัดเลือกกระบวนงานที่จะทําการ
ปรั บ ปรุ งหรื อออกแบบกระบวนงานใหม ในขณะเดีย วกัน กระบวนงานใดที่ยังไมไดดําเนิน การใน
ปจจุบันก็จะตองนํามาออกแบบใหมดวย

ภาพที่ 2 แนวทางการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
สําหรับขั้นตอนการออกแบบกระบวนงานในอนาคตจะตองวิเคราะหวากระบวนงานที่
คัดเลือกมาปรับปรุงในแตละกระบวนงานนั้น มีวัตถุประสงคอยางไร ใครคือกลุมเปาหมายที่จะไดรับ
ประโยชน ซึ่งจะสามารถทําใหวิเคราะหไดวาปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ (Key Success Factor) มี
ปจจัยอะไรบาง และสิ่งที่จะตองมุงเนนใหความสําคัญคืออะไร และนําไปสูสิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลงใน
ดานตาง ๆ ไดแกดานขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติงาน ดานเทคโนโลยี ดานการจัดแบงงาน และหนาที่ และ
ดานบุคลากร
2) การพัฒนาศักยภาพของสวนราชการและขาราชการ เนื่องจากผลลัพธ ของหนวยงานมา
จากผลการปฏิบัติงานของ ขาราชทุกคนในสวนราชการ ซึ่งผลการปฏิบัติงานจะดีหรือไมก็ขึ้นอยูกับ
คุณลักษณะ และความรูความสามารถหรือ Competency ของขาราชการแตละบุคคลการกําหนด
Competency ของขาราชการตองสอดคลอง กับสิ่งที่ตองการใหเกิดกับผลลัพธของสวนราชการดังนั้น
การวิเคราะห Competency ที่มีอยูในปจจุบันของสวนราชการ วาสามารถที่จะผลักดันยุทธศาสตร
ใหประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด และมี Competency อะไรบางที่จําเปนตองเพิ่มเติม จึงเปน
สิ่งที่สวนราชการตองกระทํา หลังจากนั้นนําชองวาง (gap) ที่เกิดขึ้น มากําหนดแนวทางการพัฒนา
และรองรับกับกระบวนงานที่ออกแบบใหมดวย
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เมื่ อได อ อกแบบกระบวนงานในอนาคต และวางแผนพัฒ นาขีด ความสามารถของสว น
ราชการ และขาราชการแลว จะทําใหทราบวาสิ่งที่ตองดําเนินการเปลี่ยนแปลงใน ดานกระบวนงาน
ด า นเทคโนโลยี ด า นการจั ด แบ ง หน า ที่ แ ละด า นบุ ค ลากร ซึ่ ง ส ว นราชการจะต อ งมาจั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญ เพื่อกําหนดงบประมาณและระยะเวลาในการดําเนินการตอไป เพื่อการนําแผนขอเสนอ
การเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ ความสําเร็จของการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ คือ
การดําเนินการเปลี่ยนแปลงองคการทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับกระบวนงาน การนําเทคโนโลยีเขามาชวย
ในการปฏิบัติงาน และในดานของการเพิ่มขีดสมรรถนะของสวนราชการและขาราชการ ตามขอเสนอ
การเปลี่ ย นแปลงได อ ย า งเหมาะสมและบรรลุ เ ป า ประสงค ต ามที่ กํ า หนดไว ใ นแผนข อ เสนอการ
เปลี่ยนแปลง
2.7 สรุป

การศึกษา ขอเสนอเชิงนโยบาย ในการเตรียมความพรอมของผูนําทางการพยาบาลในการ
เปดประชาคมอาเซียน กรณี ขอตกลงยอมรับรวมในบริการพยาบาลและการผดุงครรภ – MRA ในครั้ง
นี้ เปนการทบทวนวรรณกรรมที่เกียวของกับการเปดประชาคมอาเซึ่ยน โดยศึกษาเฉพาะกรณีของ
ขอตกลงยอมรับรวมในบริการพยาบาลและการผดุงครรภ – MRA
กลุ ม ธุ ร กิ จ บริ การสุ ข ภาพอนามั ย ถู กกํ าหนดใหเ ปน “สาขาบริ การเรง รัด” (Priority
Integration Sector: PIS) ซึ่งในป พ.ศ. 2553 ตองอนุญาตใหผูใหบริการอาเซียนมีสัดสวนของการถือ
หุนในนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจไดไมต่ํากวารอยละ 70 และตองยกเลิกขอจํากัดของการเขาสูตลาด
และขอจํากัดในการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ
ดั ง นั้ น ผู ใ ห บ ริ ก ารสุ ข ภาพอนามั ย โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การบริ ก ารพยาบาล ซึ่ ง มี ค วาม
เกี่ยวของกับการบริการสุขภาพอนามัยมากที่สุด และมีบุคลากรที่เกี่ยวของจํานวนมากที่สุด จึงควรมี
การเตรีย มผูบ ริหารทางการพยาบาลใหมีความพรอมตอการเปลี่ย นแปลง ซึ่งตองอาศัย การจัดทํา
ขอเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลงใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปกําหนดทิศทางการพัฒนาใหเปน
รูปธรรม มีการติดตามผลลัพธตามยุทธศาสตรของการพัฒนา ซึ่งผูศึกษาเกี่ยวของโดยตรงเพราะเปน
ผู บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของหน ว ยงานด า นการพยาบาลภาครัฐ และเปน หน ว ยงานในระดั บ นโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ ตองนํ า นโยบายทางการพยาบาลไปสูการปฏิบัติ กรอบที่ใชในการจัดทํา
ขอเสนอเชิงนโยบายจึงใชกรอบแนวคิดของ สํานักงาน ก.พ.ร. ในจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะ
ปรากฏในบทที่ 4

บทที่ 3
ผลการศึกษา
ในการศึกษามีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อวิเคราะห เปรียบเทียบสถิติผูรับบริการชาวตางชาติ จําแนกตามภูมิภาค ประเภท
สถานบริการ และพื้นที่พรมแดนติดกับประเทศอาเซียน
2. เปรียบเทียบความรู ความเขาใจ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ตอขอตกลงยอมรับรวมใน
บริการพยาบาลและการผดุงครรภ – MRA ของผูนําทางการพยาบาลในระดับตางๆ ในแตละขอตกลง
3. เพื่อสํารวจความตองการการพัฒนาเพื่อการเตรียมความพรอมในการเปดประชาคม
อาเซียนในแตละวัตถุประสงคของขอตกลง
4. พัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายดานการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเพื่อเตรียมพรอมตอการ
เขาสูประชาคมอาเซียน
ในการนําเสนอผลการศึกษา แบงเปนขอมูล 3 สวน ดังนี้
3.1 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป

ตารางที่ 1 ตําแหนงและสถานที่ปฏิบัติงาน

ตําแหนง

หัวหนาพยาบาลโรงพยาบาลศูนย
หัวหนาพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไป
หัวหนาพยาบาลโรงพยาบาล
ชุมชน
หัวหนาพยาบาลสถาบันเฉพาะ
ทาง
หัวหนางานรักษาพยาบาลใน
ชุมชน
หัวหนางานเวชปฏิบัติครอบครัว
และบริการปฐมภูมิ
หัวหนางานอาชีวอนามัย
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพ
อื่นๆ
รวม

สถานที่ปฏิบัติงาน
ภาคเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออก
ภาค
ภาค
ภาคกลาง ภาคกลาง
ภาคใต
พรมแดนติด พรมแดนไม เฉียงเหนือ
เฉียงเหนือ ตะวันออก ตะวันออก พรมแดนติด พรมแดนไม พรมแดน
ประเทศ ติดประเทศ พรมแดนติด พรมแดนไมตดิ พรมแดนติด พรมแดนไม ประเทศ ติดประเทศ ติดประเทศ
อาเซียน
อาเซียน
ประเทศ
ประเทศ
ประเทศ ติดประเทศ อาเซียน
อาเซียน
อาเซียน
อาเซียน
อาเซียน
อาเซียน
อาเซียน

ภาคใต
พรมแดน
ไมติด
ประเทศ
อาเซียน

รวม

0
2

8
29

(3.0%)
(10.8%)

2

4

55

(20.8%)

1

0

1

6

(2.2%)

5

8

7

2

37

(13.8%)

5

1

5

1

3

37

(13.8%)

0
0
8
0
18

2
0
6
1
23

6
0
15
0
50

3
0
5
0
26

4
0
6
0
22

27
1
64
4
268

(10.0%)
(0.4%)
(23.8%)
(1.5%)
(100%

2
2

0
1

1
4

0
2

1
2

0
1

0
2

3
6

1
7

3

9

10

12

1

2

6

6

1

1

1

0

0

1

0

3

0

6

4

1

1

1

5

9

5

2

4
0
4
0
20

2
0
5
0
23

4
1
6
1
43

1
0
6
1
31

1
0
3
1
12

27

28
จากตารางที่ 1 มีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จํานวน 268 คน สวนใหญดํารงตําแหนงเปน
พยาบาลวิชาชีพ (23.8%) รองลงมา เปนหัวหนาพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน (20.8%) และ สวนใหญ
ปฏิบัติงานที่ภาคกลางพรมแดนไมติดประเทศอาเซียน (50คน) รองลงมาเปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พรมแดนติดประเทศอาเซียน (43)
1.หัวหนาพยาบาล

2.หัวหนางาน

3.พยาบาลวิชาชีพ

19

19

16

16
14

11
88

7
4

11
10

10
8
5

15

8

7

6
444

88

9
7

7

4

5

6

แผนภูมิที่ 1 แสดงตําแหนงและสถานที่ปฏิบัติงาน
จากแผนภูมิที่ 1 เมื่อจําแนกตําแหนง 3 ระดับ และ สถานที่ปฏิบัติงาน ในจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น จํานวน 268 คน ตําแหนงที่มีผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด หัวหนางาน (101
คน) รองลงมาคือ หัวหนาพยาบาล (98 คน) และพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข และอื่นๆที่
เปนระดับผูปฏิบัติ 69 คน

ตารางที่ 2 จํานวนชาวตางชาติที่มารับบริการในโรงพยาบาลที่ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติงานอยูในรอบ 3 ปที่ผานมา
ภาค
ภาคเหนือพรมแดนติดประเทศ
อาเซียน
ภาคเหนือพรมแดนไมติดประเทศ
อาเซียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหมือ
พรมแดนติดประเทศอาเซียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหมือ
พรมแดนไมติดประเทศอาเซียน
ภาคตะวันออกพรมแดนติด
ประเทศอาเซียน
ภาคตะวันออกพรมแดนไมติด
ประเทศอาเซียน
ภาคกลางพรมแดนติดประเทศ
อาเซียน
ภาคกลางพรมแดนไมติดประเทศ
อาเซียน
ภาคใตพรมแดนติดประเทศ
อาเซียน
ภาคใตพรมแดนไมติดประเทศ
อาเซียน

จํานวน จํานวนผูตอบ
ทั้งหมด แบบสอบถาม

จํานวนชาวตางชาติที่มารับบริการในรอบ 3 ปที่ผานมา
<100
101-500 501-1000 1001-5000 >5000

20

7

3(15%)

1(5%)

2(10%)

23

12

9(39.1%)

1(4.3%)

2(8.7%)

43

19

10(23.3%)

4(9.3%)

31

15

13(41.9%)

12

7

18

8

23

10

50

26

8(16%)

27

10

22

17

พมา ลาว กะเหรี่ยง
มอญ กัมพูชา

1(2.3%)

ลาว กัมพูชา พมา

1(3.2%)

1(3.2%)

กัมพูชา พมา ลาว

4(33.3%)

3(25%)

พมา ลาว กัมพูชา

2(11.1%)

พมา ลาว กัมพูชา

5(21.7%)

1(4.3%)

พมา ลาว กัมพูชา
กะเหรี่ยง มอญ

5(10%)

2(4%)

พมา กัมพูชา ลาว

4(14.8%)

4(14.8%)

2(7.4%)

8(36.4%)

8(36.4%)

1(4.5%)

2(11.1%)
3(13%)
11(22%)

1(4.3%)

บริการเพิ่มเติม
OPD LR สําหรับ
ชาวตางชาติ

พมา ลาว กัมพูชา

3(7%)

4(22.2%)

1(2.3%)

1(5%)

ชาติที่มารับบริการ

ชองทางดวนสําหรับ
ชาวตางชาติ

พมา กะเหรี่ยง มอญ
มาเลเซีย อินโดนีเซียกัมพูชา
พมา กะเหรี่ยง มาเลเซีย
อินโดนีเซีย ยุโรป

29

30
<100

101-500

501-1000

1001-5000

>5000

41.90%
45%
39.10%
40%
36.40% 36.40%
33.30%
35%
30%
25%
23.30%
22.20%
21.70% 22%
25%
20% 15%
14.80%
16%
13%
14.80%
15% 10%
10.10%
10%
9.30%
8.70%
10%
7%
5% 4%
7.40%
4.50%
3.20%
4.30%
4.30% 4.30%
4%
5%
2.30%
0%

แผนภูมิที่ 2 แสดงจํานวนชาวตางชาติที่มารับบริการในโรงพยาบาลที่ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติงาน
อยูในรอบ 3 ปที่ผานมา
จากตารางที่ 2 และแผนภูมิ นี้ พบวา ในจํานวนผูที่ตอบแบบสอบถาม ในแตละภูมิภาคที่มี
ประชากรอาเซียนมาใชบริการในรอบ 3 ปที่ผานมา สัดสวนผูตอบแบบสอบถาม ที่มีผูมารับบริการ
ตางชาติในรอบ 3 ป มากที่สุด คือ โรงพยาบาลในภาคตะวันออก ที่มีพรมแดนติดประเทศอาเซียน ซึ่ง
มีอยู 7 แหงใน 12 แหง (คิดเปน 58%) และ มีผูรับบริการตางชาติ อยูระหวาง 1000 - 5000 ราย
และมากกว า 5000 ราย ในสถานบริการทั้ง 7 แหง รวมทั้งมีโ รงพยาบาล ที่จัดชองทางดว น ให
ชาวตางชาติอีกดวย
รองลงมา คือ โรงพยาบาล ในภาคตะวันออกที่มีพรมแดนไมติดประเทศอาเซียน โดยมีผูมา
รับบริการชาวตางชาติ ในรอบ 3 ป ที่ผานมา ตั้งแต ไมเกิน 500 ราย และ มากกวา 5000 ราย สวน
โรงพยาบาลอื่นๆ ในทุกๆ ภูมิภาค มีการใหบริการครอบคลุม ทั้งโรงพยาบาลที่มีพรมแดนติดและ ไม
ติดกับประเทศอาเซียน ในขณะ ที่มีโรงพยาบาล ในภาคเหนือที่มีพรมแดนติดประเทศอาเซียน เปด
ใหบริการผูปวยนอกและ หองคลอดของตางชาติแยกบริการตางหาก
เมื่อวิเคราะหถึงชาติ ที่มาใชบริการ ในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ในภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคตะวันออก พบวา เปนชาวพมา ลาว กัมพูชา กะเหรี่ยง มอญ
ในขณะที่ภาคใต นอกเหนือจากชาวพมา กะเหรี่ยง มอญ แลว ยังมีชาวอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ
ยุโรป แต ในส วนของจํ านวนพยาบาลตางชาติ ที่ป ฏิบัติงานในโรงพยาบาล ที่ผูตอบแบบสอบถาม
ปฏิบัติงาน อยูในรอบ 3 ปที่ผานมา พบวา ไมมีผูใหขอมูล (จึงไมไดแสดงไวในตารางหรือ แผนภูมิ) ซึ่ง

31
อาจหมายถึง ไมมีพยาบาลตางชาติ ที่ทํางานในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข หรือ มี แตอาจไมมี
การบันทึกไว เพราะเปนกรณีที่มาเพียงชั่วคราว หรือ มีนอยมาก
3.2 สวนที่ 2 ความรู ความเขาใจ ตอการนําขอตกลงยอมรับรวมสาขาวิชาชีพการพยาบาลของ
อาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Nursing Services) ไป
ปฏิบัติ

ตารางที่ 3 แสดงความรู ความเขาใจตอการนําขอตกลงยอมรับ รวมสาขาวิชาชีพการพยาบาลของอาเซียน ของหัวหนาพยาบาล หัวหนางาน และ พยาบาลวิชาชีพ
หัวหนาพยาบาล (n=98)

ขอ

เขาใจดี

57
(58.2%)
24
(24.5%)
40
(40.8%)
49
(50.0%)
50
(51.0%)
57
(58.2%)
65
(66.3%)
53
(54.0%)
48
(49.0%)
39
(39.8%)

หัวหนางาน (n=101)

เขาใจดี ไมเขาใจ ไมเขาใจ ไมตอบ
และ และคิดวา
ตองการ
ไม
คําอธิบาย เกี่ยวของ

พยาบาลวิชาชีพ (n=69)

เขาใจดี ไมเขาใจ ไมเขาใจ ไมตอบ
และ และคิดวา
ตองการ
ไม
คําอธิบาย เกี่ยวของ

4
44
1
16
21
20
1
27
40
(4.1%)
(39.6%) (43.6%) (1.0%) (15.8%) (30.4%) (29.0%) (1.4%) (39.1%)
50
1
2
68
32
1
18
1
(1.0%) (2.0%) (67.3%) (31.7%) (1.0%)
(72.5%) (26.1%) (1.4%)
1
54
46
1
40
27
1
1
(1.0%)
(53.5%) (45.5%) (1.0%)
(58.0%) (39.1%) (1.4%) (1.4%)
5
53
2
35
2
1
46
31
(5.1%)
(45.5%) (52.5%) (2.0%)
(44.9%) (50.7%) (2.9%) (1.4%)
39
24
7
60
2
41
4
(7.1%)
(38.6%) (59.4%) (2.0%)
(34.8%) (59.4%) (5.8%)
6
41
58
2
28
40
1
(6.1%)
(40.6%) (57.4%) (2.0%)
(40.6%) (58.0%) (1.4%)
10
1
29
69
3
17
47
3
2
(10.2%) (1.0%) (28.7%) 68.3%) (3.0%)
(24.6%) (68.1%) (4.3%) (2.9%)
11
38
61
2
22
44
3
(11.2%)
(37.6%) (60.4%) (2.0%)
(31.9%) (63.8%) (4.3%)
12
42
54
5
30
36
3
(12.2%)
(41.6%) (53.5%) (5.0%)
(43.5%) (52.2%) (4.3%)
10
44
55
4
38
27
4
(10.2%)
(43.6%) (52.5%) (4.0%)
(55.1%) (39.1%) (5.8%)

51
5
2
43
56
2
(52.0%) (5.1%) (2.0%) (42.6%) (55.4%) (2.0%)

-

26
38
4
1
(37.7%) (55.1%) (5.8%) (1.4%)

32

33
(37.8%)
71
2.นิยามและขอบเขต
(72.4%)
57
3.การยอมรับ, คุณสมบัติ, และ สิทธิของพยาบาลวิชาชีพตางชาติ
(58.2%)
44
4.การประเมิน การขึ้นทะเบียนและการตรวจสอบ
(44.9%)
41
5.ขอยกเวนรวมกัน
(41.8%)
35
6.การระงับขอพิพาท
(35.7%)
7.การนําบทบัญญัติตามความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ (GATS) 22
และกรอบความตกลงอาเซียนดานบริการ(AFAS) มาใชในขอตกลงฯนี้
(22.4%)
34
8.การปรับปรุงแกไข
(34.7%)
38
9.การขอเลื่อนการดําเนินการตามขอตกลงฯ
(38.8%)
49
10.ขอตกลงฯ จะมีผลใชบังคับในวันที่ประเทศสมาชิกอาเซียนลงนาม
(50.0%)
11. การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับพยาบาลของประเทศสมาชิก AC
40
บน Website ของประเทศและ AC เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาและ
(40.8%)
บริการใหมีคุณภาพใกลเคียงกัน
1.วัตถุประสงคของขอตกลงฯ

ไมเขาใจ ไมเขาใจ ไมตอบ
และ และคิดวา
ตองการ
ไม
คําอธิบาย เกี่ยวของ

33
จากตารางที่ 3 เมื่อวิเคราะหความรู ความเขาใจ ในขอตกลงยอมรับรวมสาขาวิชาชีพการ
พยาบาลของอาเซียน เมื่อวิเคราะหรายขอ พบวา ขอที่พยาบาลทุกระดับมีความเขาใจดีสูงที่สุด คือ
นิยามและขอบเขต (72.4%, 67.3%, 72.5%) รองลงมาคือ การยอมรับ, คุณสมบัติ, และ สิทธิของ
พยาบาลวิชาชีพตางชาติ (58.2%, 53.5%, 58.0%)
สวนขอที่ไมเขาใจ และตองการคําอธิบายสูงที่สุด คือการนําบทบัญญัติตามความตกลงทั่วไป
วาดวยการคาบริการ (GATS) และกรอบความตกลงอาเซียนดานบริการ (AFAS) มาใชในขอตกลงฯนี้
(66.3%, 68.3%, 66.3%) รองลงมา เปนเรื่องการระงับขอพิพาท (58.2%, 57.4%, 58.0%) และการ
ปรับปรุงแกไข (54.0%, 60.4%0, 63.8%) เมื่อวิเคราะหดู
ระหวางขอความที่เขาใจ มากกวาไมเขาใจ จะมีเพียงขอ 2 และ 3 เทานั้น คือ นิยามและ
ขอบเขต และการยอมรับ, คุณสมบัติ, และ สิทธิของพยาบาลวิชาชีพตางชาติสวนในขออื่นๆ ยังไม
เขาใจมากกวา เขาใจ ซึ่งมีทั้งที่ตองการคําอธิบาย หรือ คิดวาไมเกี่ยวของ
เขาใจดี

ไมเขาใจและตองการคําอธิบาย

ไมเขาใจและคิดวาไมเกี่ยวของ

71

65

57

57

33

57

50
41

49
44

40

53

35

0

51

49

48

40

39

38

34

24
4

ไมตอบ

22
12

10

5

0

7

0

6

0

12

11

10
1

0

10
0

0

52

แผนภูมิที่ 3 แสดงความรู ความเขาใจตอการนําขอตกลงยอมรับรวมสาขาวิชาชีพการพยาบาลของ
อาเซียนของ หัวหนาพยาบาล
จากแผนภูมิที่ 3 นี้ เมื่อจําแนกความรู ความเขาใจ รายขอในกลุมของหัวหนาพยาบาล
พบวา มีเพียงขอ 2 ขอ 3 และ ขอ10 เทานั้นที่หัวหนาพยาบาล มีความเขาใจดีในขอตกลงมากกวา ไม

34
เขาใจทั้งในสวนที่ตองการ คําอธิบายและคิดวาไมเกี่ยวของ แตขอที่หัวหนาพยาบาลไมเขาใจ และ
ตองการคําอธิบายมากที่สุดใน 3 อันดับ คือ ขอ 7การนําบทบัญญัติ ตามความตกลงทั่วไปวาดว ย
การคาบริการ (GATS) และกรอบความตกลงอาเซียน ดานบริการ (AFAS) มาใชในขอตกลงฯนี้ และ
ขอ 1 วัตถุประสงคของขอตกลงฯ กับขอ 6 การระงับขอพิพาท
เขาใจดี

ไมเขาใจและตองการคําอธิบาย

ไมเขาใจและคิดวาไมเกี่ยวของ

ไมตอบ

69

68
54
46

44
40

60

53
46

41

39

32

61

58

44

42

38

56

55

54

43

29

16
1

10

10

20

20

20

3

0

20

5

0

4

0

20

แผนภูมิที่ 4 แสดงความรู ความเขาใจตอการนําขอตกลงยอมรับรวมสาขาวิชาชีพการพยาบาลของ
อาเซียนของหัวหนางาน
จากแผนภูมิที่ 4 นี้ เมื่อจําแนกความรู ความเขาใจ รายขอในกลุมของหัวหนางาน พบวามี
เพี ย งข อ 2 ข อ 3 เท า นั้ น ที่ หั ว หน างานมีความเข าใจดี ในขอ ตกลงมากกวาไมเขาใจ ทั้งในสว นที่
ตองการคําอธิบาย และคิดวาไมเกี่ยวของ แตขอที่หัวหนางานไมเขาใจ และตองการคําอธิบายมาก
ที่สุด คือ ขอ 7 การนําบทบัญญัติตามความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ (GATS) และ กรอบความ
ตกลงอาเซียน ดานบริการ (AFAS) ใชในขอตกลงฯนี้ รองลงมาคือ ขอ 8 การปรับปรุงแกไข และขอ 5
ขอยกเวนรวมกัน ซึ่งแตกตางจากหัวหนาพยาบาล

35
เขาใจดี

ไมเขาใจและตองการคําอธิบาย

50
40

35
31

27

27

21 20

41

1

10

11

40

20

44

0

10

32

3

0

38

27

22

17
4

38

36
30

28

24

18

47

3

0

26

4

0

4

1

แผนภูมิที่ 5 แสดงความรู ความเขาใจตอการนําขอตกลงยอมรับรวมสาขาวิชาชีพการพยาบาลของ
อาเซียนของพยาบาลวิชาชีพ
จากแผนภูมิที่ 5 นี้ เมื่อจําแนกความรู ความเขาใจ รายขอในกลุมผูปฏิบัติ ซึ่งรวมเรียกวา
พยาบาลวิชาชีพ พบวา มีเพียงขอ 2 ขอ 3 เทานั้น ที่ผูปฏิบัติมีความเขาใจดีในขอตกลงมากกวา ไม
เขาใจ ทั้งในสวนที่ตองการคําอธิบาย และคิดวาไมเกี่ยวของ แตขอที่พยาบาลวิชาชีพไมเขาใจ และ
ตองการคําอธิบาย มากที่สุด คือ ขอ 7 การนําบทบัญญัติตามความตกลงทั่วไป วาดวยการคาบริการ
(GATS) และกรอบความตกลงอาเซียน ดานบริการ (AFAS) มาใชในขอตกลงฯนี้ รองลงมาคือ ขอ 8
การปรับปรุงแกไข และขอ 5ขอยกเวนรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับหัวหนางาน
3.3 สวนที่ 3 ความตองการการพัฒนาเพื่อการเตรียมความพรอมในการเปดประชาคมอาเซียน
(n= 268)

ตารางที่ 4 แสดงการสํารวจความตองการ การพัฒนาเพื่อการเตรียมความพรอมในการเปดประชาคมอาเซียนในแตละวัตถุประสงคของขอตกลง
ความตองการ การพัฒนาเพื่อ
การเตรียมความพรอมในการ
เปดประชาคมอาเซียนในแต
ละวัตถุประสงคของขอตกลง
1.เพื่ออํานวยความสะดวกแก
การเคลื่อนยายพยาบาลวิชาชีพ
ภายในประเทศสมาชิกอาเซียน
2.เพื่อแลกเปลีย่ นขอมูล ความ
ชํานาญเรื่องมาตรฐานและ
คุณสมบัติ
3. เพื่อสงเสริมใหมีการสราง
แนวปฏิบัติที่ดีที่สดุ สําหรับการ
ใหบริการวิชาชีพพยาบาลที่ดี
ที่สุด
4.เพื่อเปดโอกาสใหมีการพัฒนา
และการฝกฝนของพยาบาล
วิชาชีพ

แผนงาน/โครงการของหนวยงาน
(ทั้งในระดับเขต/โรงพยาบาล/
กลุมงาน/งาน)
มี
ไมมี มีแผนใน
อนาคต

หนวยงานที่ตองการใหชวย
สนับสนุน
กระ
ทรวง

สภา

ทั้ง2
หนวยงาน

ประเด็นที่ตองการไดรับการสนับสนุน
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ )
งบ
ประ
มาณ

ขอมูล
คูมือ
ขาวสาร ปฏิบัติงาน

สนับ การศึกษาดู การฝกอบรม
สนุน
งาน
วิทยากร

33
209
14
54
87
111
177
204
245
171
132
(12.31%) (77.98%) (5.22%) (20.14%) (32.46%) (41.42%) (59.40%) (76.12%) (91.42%) (63.80%) (49.25%)

180
(67.16%)

25
206
19
52
85
99
153
182
221
144
115
(9.32%) (76.86%) (7.09%) (19.40%) (31.71%) (36.94%) (57.08%) (67.91%) (82.46%) (53.73%) (42.91%)

172
(64.18%)

57
169
16
48
87
92
139
152
197
125
110
(21.27%) (63.05%) 5.97%) (17.91%) (32.46%) (34.32%) (51.86%) (56.72%) (73.50%) (46.64%) (41.04%)

156
(58.20%)

76
147
19
59
60
100
153
140
160
121
119
(28.35%) (54.85%) (7.09%) (22.01%) (22.38%) (37.31%) (57.09%) (52.24%) (59.70%) (45.14%) (44.40%)

161
(60.07%)

36

37
วั ตถุ ป ระสงค ที่ 1 และ 2 เพื่ออํานวยความสะดวก แกการเคลื่อนยายพยาบาลวิช าชี พ
ภายในประเทศ สมาชิกอาเซียน และเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ความชํานาญเรื่องมาตรฐานและคุณสมบัติ
พบวาโรงพยาบาลสวนใหญ ไมมีแผนงาน/โครงการรองรับ (77.98%, 76.86%) และสิ่งที่ตองการการ
สนับ สนุ น มากที่ สุด คื อ คูมือปฏิบั ติงาน (91.42%, 82.46%)) และขอมูล ขาวสาร (76.12%,
67.91%) โดยหนวยงานที่ตองการ ใหมีการสนับสนุนมากที่สุด คือ ทั้งกระทรวงสาธารณสุขและสภา
การพยาบาล (41.42%, 36.94%)
วัตถุประสงคขอ 3 เพื่อสงเสริมใหมี การสรางแนวปฏิบัติ ที่ดีที่สุดสําหรับการใหบริการ
วิชาชีพพยาบาลที่ดีที่สุด พบวาโรงพยาบาลสวนใหญ ไมมีแผนงาน/โครงการรองรับ(63.05%) และสิ่ง
ที่ตองการการสนับสนุน มากที่สุดคือ คูมือปฏิบัติงาน (73.50%) รองลงมาเปนความตองการ ในสวน
ของการฝกอบรม (58.20%) โดยหนวยงานที่ตองการ ใหมีการสนับสนุนมากที่สุดคือ ทั้งกระทรวง
สาธารณสุขและสภาการพยาบาล (34.32%)
วัตถุประสงคขอ 4 เพื่อเปดโอกาส ใหมีการพัฒนา และการฝกฝน ของพยาบาลวิชาชีพ
ที่สุด พบวาโรงพยาบาลสวนใหญ ไมมีแผนงาน/โครงการรองรับ (54.85%) และสิ่งที่ตองการการ
สนั บ สนุ น มากที่ สุ ด คื อ ความต อ งการในส ว นของการฝก อบรม (60.07% ) รองลงมาเปน คู มื อ
ปฏิ บั ติ ง าน (59.70%) โดยหน ว ยงานที่ ต อ งการ ให มี ก ารสนั บ สนุ น มากที่ สุ ด คื อ ทั้ ง กระทรวง
สาธารณสุข และสภาการพยาบาล (37.31%) ในเรื่อง ความตองการ การพัฒ นา สิ่งที่เปน ความ
ตองการรวม ที่มีจํานวนสูงใกลเคียงกัน ในทุกวัตถุประสงคคือความตองการดานงบประมาณ (51.80%
- 59.40%) และ การฝกอบรม (58.20% - 67.16%)

38
มี

ไมมี

209

33

มีแผนในอนาคต

206

14

25

169

147
76

57
19

16

19

แผนภูมิที่ 6 แสดงการสํ า รวจความต อ งการ การพั ฒ นาเพื่ อ การเตรี ย มความพร อ มในการเป ด
ประชาคมอาเซียนในแตละวัตถุประสงคของขอตกลง ดาน แผนงาน/โครงการ
จากแผนภูมิที่ 6 พบว า สวนใหญแลว สถานพยาบาลไมมีแผนงาน / โครงการที่ร องรั บ
อาเซียนมากนัก กลุมใหญ ตั้งแต 147- 209 ราย ที่ตอบวา ไมมี ในแตละวัตถุประสงค ทั้ง 4 ขอ แตจะ
มีแผนงาน/โครงการมากที่ สุ ดใน วัตถุป ระสงคเพื่อเปดโอกาสใหมีการพัฒ นา และการฝกฝนของ
พยาบาลวิชาชีพ

39
กระ ทรวง

สภา

111
87
54

85
52

ทั้ง2หนวยงาน

99

87
48

100

92
59

60

แผนภูมิที่ 7 แสดงการสํ า รวจความต อ งการ การพั ฒ นาเพื่ อ การเตรี ย มความพร อ มในการเป ด
ประชาคมอาเซี ย นในแต ล ะวั ต ถุ ป ระสงค ข องข อ ตกลง ด า น หน ว ยงานต อ งการให
สนับสนุน
จากแผนภู มิ ที่ 7 เมื่ อ สอบถาม ความต อ งการ การรั บ การสนั บ สนุ น จากหน ว ยงาน ที่
เกี่ ยวของทั้ งในภาคของกระทรวงสาธารณสุข และ สภาการพยาบาลผูตอบแบบสอบถามมีความ
ตองการรับการสนับสนุนทั้ง 2 หนวยงาน แตเมื่อแยกรายหนวยงาน ความตองการรับการสนับสนุน
จากสภาการพยาบาลจะสูงกวา

40
งบ ประ มาณ
สนับ สนุน วิทยากร

ขอมูลขาวสาร
การศึกษาดูงาน

245
177

221

204

180

171
132

153

182
144

172
115

คูมือปฏิบัติงาน
การฝกอบรม
197

139 152

125

156
110

153

140

161

160
121 119

แผนภูมิที่ 8 แสดงการสํ า รวจความต อ งการ การพั ฒ นาเพื่ อ การเตรี ย มความพร อ มในการเป ด
ประชาคมอาเซี ย นในแต ล ะวั ต ถุ ป ระสงค ข องข อ ตกลง ด า น ประเด็ น ที่ ต อ งการให
สนับสนุน
จากแผนภูมิที่ 8 เมื่อสํารวจความตองการ การพัฒนาเพื่อการเตรียมความพรอม ในการเปด
ประชาคมอาเซียน ในแตละวัตถุประสงคของขอตกลง ดาน ประเด็นที่ตองการใหสนับสนุน พบวา
ความตองการรับการสนับสนุน ในดานคูมือการปฏิบัติงานจะสูงที่สุด ใน 3 วัตถุประสงคแรก สวน
วัตถุป ระสงค ที่ 4 นั้น ตองการไดรับการสนับสนุน ในดานการฝกอบรม และ ควบคูกับ การมีคูมือ
ปฏิบัติงาน เชนเดียวกัน รองลงมานั้น ในเกือบทุกวัตถุประสงค ตองการขอมูลขาวสารมากกวา เรื่อง
งบประมาณ ยกเวน ในวัตถุประสงคเพื่อ เปดโอกาสใหมีการพัฒนา และการฝกฝนของพยาบาล ที่
ตองการงบประมาณ เพื่อการฝกอบรม มากวา ขอมูล ขาวสาร

บทที่ 4
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา และขอเสนอเชิงนโยบาย
การศึกษา เพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย ในการเตรียมความพรอมของผูนําทางการพยาบาล
ในการเปดประชาคมอาเซียนกรณี ขอตกลงยอมรับรวมในบริการพยาบาลและการผดุงครรภ – MRA
ในครั้งนี้ เปนการศึกษาถึงความพรอมของผูนําทางการพยาบาลและความตองการการสนับสนุน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับขอตกลงยอมรับรวมในบริการพยาบาลและการผดุงครรภ – MRA เพื่อจัดทํา
เปน ขอเสนอเชิงนโยบายใหกับผูบ ริห ารและหนวยงานที่เกี่ย วของ สามารถนําไปกําหนดแผนการ
สนั บ สนุ น เพื่ อการพั ฒ นาศั กยภาพพยาบาล ใหพรอมตอการเปน ประชาคมอาเซีย นตอไป โดยมี
วัตถุประสงคเฉพาะ ดังนี้
1. เพื่อวิเคราะห เปรียบเทียบสถิติผูรับบริการชาวตางชาติ จําแนกตามภูมิภาค ประเภท
สถานบริการ และพื้นที่พรมแดนติดกับประเทศอาเซียน
2. เปรี ย บเที ย บความรู ความเขาใจ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ตอขอตกลงยอมรับรว มใน
บริการพยาบาลและการผดุงครรภ – MRA ของผูนําทางการพยาบาลในระดับตางๆ ในแตละขอตกลง
3. เพื่อสํารวจความตองการการพัฒนาเพื่อการเตรียมความพรอมในการเปดประชาคม
อาเซียน ในแตละวัตถุประสงคของขอตกลง
4. พัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายดานการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเพื่อเตรียมพรอมตอการ
เขาสูประชาคมอาเซียน
4.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
4.1.1 วัตถุประสงคที่ 1 วิเคราะหเปรียบเทียบสถิติผูรับบริการชาวตางชาติ จําแนก
ตามภูมิภาค ประเภท สถานบริการ และพื้นที่พรมแดนติดกับประเทศอาเซียน
มีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน 268 คน รวมจํานวนของผูตอบแบบสอบถามที่
เปนหัวหนาพยาบาล 98 คน หัวหนางาน 101 คน และพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเปนระดับผูปฏิบัติ 69 คน
แตเมื่อแยกตามตําแหนง และสถานที่ปฏิบัติงาน พบวา จํานวนที่มากที่สุดดํารงตําแหนงเปนพยาบาล
วิชาชีพ (23.8%) รองลงมาเปนหัวหนาพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน (20.8%) และสวนใหญปฏิบัติงาน
ที่ภาคกลางพรมแดนไมติดประเทศอาเซียน (50 คน) รองลงมาเปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพรมแดน
ติดประเทศอาเซียน (43 คน)
ในจํานวนผูที่ตอบแบบสอบถามในแตละภูมิภาคที่มีประชากรอาเซียนมาใชบริการ
ในรอบ 3 ปที่ผานมา สัดสวนผูตอบแบบสอบถาม ที่มีผูมารับบริการตางชาติในรอบ 3 ป มากที่สุด คือ
โรงพยาบาลในภาคตะวันออกที่มีพรมแดนติดประเทศอาเซียน ซึ่งมีอยู 7 แหงใน
12 แหง (คิดเปน 58%) และ มีผูรับบริการตางชาติ อยูระหวาง 1000-5000 ราย และมากกวา 5000
รายในสถานบริการทั้ง7 แหง รวมทั้งมีโรงพยาบาลที่จัดชองทางดวนใหชาวตางชาติอีกดวย
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รองลงมา คือโรงพยาบาลในภาคตะวันออกที่มีพรมแดนไมติดประเทศอาเซียน โดย
มีผูมารับบริการชาวตางชาติ ในรอบ 3 ปที่ผานมาตั้งแต ไมเกิน 500 ราย และมากกวา 5000ราย
สวนโรงพยาบาลอื่นๆในทุกๆภูมิภาค มีการใหบริการครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลที่มีพรมแดนติดและไม
ติดกับประเทศอาเซียน
ในขณะที่มีโรงพยาบาลในภาคเหนือที่มีพรมแดนติดประเทศอาเซียน เปดใหบริการ
ผูปวยนอกและ หองคลอดของตางชาติแยกบริการตางหาก
เมื่ อวิ เคราะห ถึงชาติที่มาใชบริการในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคตะวันออก พบวา เปนชาวพมา ลาว กัมพูชา กะเหรี่ยง
มอญ ในขณะที่ภาคใต นอกเหนือจากชาวพมา กะเหรี่ยง มอญ แลว ยังมีชาวอินโดนีเซีย มาเลเซีย
และยุโรป
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ พบวาชาวตางชาติที่มารับบริการในกระทรวงสาธารณสุข
มีประเทศเพื่อนบานทีมีพรมแดนติดกับประเทศมาใชบริการมากที่สุด คือ พมา ลาว กัมพูชา ในขณะที่
มีโรงพยาบาลในภาคใต ซึ่งมีผูมารับบริการที่หลากหลายกวา ไดแก ชาวมาเลเซีย อินโดนีเซีย และ
ยุโรป ซึ่งเปนเพราะสวนหนึ่งกระทรวงสาธารณสุขไดมีนโยบายสาธารณสุขเพื่อการทองเที่ยวใน 5
จังหวัดทองเที่ยวอันดามัน มาตั้งแตป 2549 เปนตนมา ซึ่งประกอบดวย 5 จังหวัดฝงทะเลอันดามัน
คือ ภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ และจังหวัดตรัง มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานสาธารณสุขเพื่อการ
ทองเที่ยว การดําเนินการตางๆ ยังคงมีติดตามและสนับสนุนมาในหลายรัฐบาล
4.1.2 วัตถุประสงคที่ 2 เปรียบเทียบความรู ความเขาใจเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ตอ
ขอตกลงยอมรับรวมในบริการพยาบาลและการผดุงครรภ – MRA ของผูนําทางการพยาบาลใน
ระดับตางๆ ในแตละขอตกลง
เมื่อวิเคราะหความรู ความเขาใจ ในขอตกลงยอมรับรวมสาขาวิชาชีพการพยาบาล
ของอาเซียน เมื่อวิเคราะหรายขอ พบวา ขอที่พยาบาลทุกระดับมีความเขาใจดีสูงที่สุด คือ นิยามและ
ขอบเขต (72.4%, 67.3%, 72.5%) รองลงมาคือ การยอมรับ, คุณสมบัติ, และ สิทธิของพยาบาล
วิชาชีพตางชาติ (58.2%, 53.5%, 58.0%) สวนขอที่ไมเขาใจและตองการคําอธิบายสูงที่สุดคือการนํา
บทบัญญัติตามความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ (GATS) และกรอบความตกลงอาเซียนดาน
บริการ (AFAS) มาใชในขอตกลงฯนี้ (66.3%, 68.3%, 66.3%) รองลงมาเปนเรื่องการระงับขอพิพาท
(58.2%, 57.4%, 58.0%) และการปรับปรุงแกไข (54.0%, 60.4%, 63.8%)
เมื่อวิเคราะหดูระหวางขอความที่เขาใจมากกวาไมเขาใจ จะมีเพียงขอ 2 และ 3
เทานั้น คือ นิยามและขอบเขต และการยอมรับ, คุณสมบัติ, และ สิทธิของพยาบาลวิชาชีพตางชาติ
สวนในขออื่นๆ ยังไมเขาใจมากวา เขาใจ ซึ่งมีทั้งที่ตองการคําอธิบาย หรือ คิดวาไมเกี่ยวของ
เมื่อดูลึกๆลงไปถึงรายละเอียดของแตละขอยอยที่พยาบาลไมเขาใจและไมสามารถ
ปฏิบัติได คือ ขอ7การนําบทบัญญัติตามความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ (GATS) และกรอบ
ความตกลงอาเซียนดานบริการ (AFAS) มาใชในขอตกลงฯนี้ซึ่งในขอตกลงจะไมมีรายละเอียดของขอ
ยอยที่จะเปนแนวปฏิบัติ ดังนั้นพยาบาลผูตอบแบบสอบถามจึงไมสามารถที่จะปฏิบัติได และเนื่องจาก
ขอตกลงนี้ไดมีการทําไวตั้งแตป พ.ศ. 2549 ไดระบุไววาเงื่อนไข และนิยาม และขอบทอื่นๆ ของความ
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ตกลงทั่วไปวาดวยการ คาบริการ (GATS) และกรอบความตกลงอาเซียนดานบริการ (AFAS) จะถูก
อางอิงและนํามาใชในเรื่องตางๆ ที่เกิดภายใตขอตกลงฯ สําหรับกรณีที่ไมมีขอบทกําหนดไวเปนการเฉพาะ
ในการประชุ มต างๆที่เกี่ย วของ ไดมีการดําเนินการมาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะ
คณะกรรมการประสานงานดานพยาบาลวิชาชีพอาเซียน (AJCCN = ASIAN Joint Coordinating
Committee Nursing) ซึ่งคณะกรรมการประสานงานดานพยาบาลวิชาชีพอาเซียนตองเปนผูวางกล
ยุทธในการดําเนินตามมติของตนเอง เชน อํานวยความสะดวกในดําเนินการตามขอตกลง ฯ; สราง
ความเขาใจรวมกันทั้งดานนโยบาย กระบวนการและการปฏิบัติในการพัฒนาและสงเสริมกลยุทธใน
การดํ า เนิ น การตามข อ ตกลงฯ ร ว มกั น คิ ด ค น กระบวนการเพื่ อ นํ า ไปสู ก ารสร า งมาตรฐานและ
หลักเกณฑการยอมรับรวมกันสําหรับการดําเนินการตามขอตกลงฯ;ซึ่งผลประชุมแลวกวา 11 ครั้งยัง
ไมเปนที่นาพอใจ คืบหนาชา เชน ในประเด็น
1) ปรับเปลี่ยนวิธีการ MRA Roadmap
2) ตกลงกั น ได ใ นเรื่ อ ง กํ าหนดองค ป ระกอบของ สมรรถนะพยาบาลวิ ช าชี พ
อาเซียน
3) ประเทศสมาชิกกําลังดําเนินการใหมี กฎหมายและสภาการพยาบาลขึ้น
4) กําลังสรุป เรื่องขอมูลจําเปน ที่ตองเผยแพรใน Website สําหรับพยาบาล
ตางชาติที่สนใจใหบริการในตางประเทศ ศึกษาและเตรียมตัว
5) มีปญหาในการสนับ สนุน จากรัฐ บาลของแตล ะประเทศสมาชิกเพื่อใหมีการ
ดําเนินการตาม MRA
สําหรับประเทศไทย ในการประชุม AJCCN จะมีการรายงานผลใหกรรมการสภา
การพยาบาลทราบเทานั้น แตยังไมมีการประชาสัมพันธไปยังสมาชิกสภาการพยาบาลไดรับทราบ
รว มกัน ดั งนั้ น จึ งอาจทํ า ให ความรู ความเขาใจของพยาบาลวิช าชีพ ทั้งในระดับหัว หนาพยาบาล
หัวหนางานและ ระดับปฏิบัติไมเขาในตอขอตกลงในขอดังกลาวนี้
4.1.3 วัตถุประสงคขอ 3 เพื่อสํารวจความตองการการพัฒนาเพื่อการเตรียมความ
พรอมในการเปดประชาคมอาเซียน ในแตละวัตถุประสงคของขอตกลง
ผลการศึ ก ษาพบวา พยาบาลมี ความต องการการพั ฒ นาในแต ล ะวัต ถุ ป ระสงค
แตกตางกัน ดังนี้
วั ตถุ ป ระสงค ที่ 1 และ 2 เพื่ ออํา นวยความสะดวกแกก ารเคลื่อ นยา ยพยาบาล
วิชาชีพภายในประเทศสมาชิกอาเซียนและเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ความชํานาญเรื่องมาตรฐานและ
คุณสมบัติ พบวาโรงพยาบาลสวนใหญไมมีแผนงาน/โครงการรองรับ (77.98%, 76.86%) และสิ่งที่
ตองการการสนั บสนุ นมากที่ สุด คือ คูมือปฏิ บั ติงาน (91.42%, 82.46%) และขอมูล ขาวสาร
(76.12%, 67.91%) โดยหนวยงานที่ตองการใหมีการสนับสนุนมากที่สุดคือ ทั้งกระทรวงสาธารณสุข
และสภาการพยาบาล (41.42%, 36.94%)
วั ต ถุ ป ระสงค ข อ 3 เพื่ อ ส ง เสริ ม ให มี ก ารสร า งแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด สํ า หรั บ การ
ให บ ริ ก ารวิ ช าชี พ พยาบาลที่ ดี ที่ สุ ด พบว า โรงพยาบาลส ว นใหญ ไ ม มี แ ผนงาน/โครงการรองรั บ
(63.05%) และสิ่งที่ตองการการสนับสนุนมากที่สุด คือ คูมือปฏิบัติงาน (73.50%) รองลงมาเปนความ
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ตองการในสวนของการฝกอบรม (58.20%) โดยหนวยงานที่ตองการใหมีการสนับสนุนมากที่สุดคือ
ทั้งกระทรวงสาธารณสุขและสภาการพยาบาล (34.32%)
วั ต ถุ ป ระสงค ข อ 4 เพื่ อเป ดโอกาสให มีก ารพัฒ นาและการฝ กฝนของพยาบาล
วิชาชีพที่สุด พบวาโรงพยาบาลสวนใหญไมมีแผนงาน/โครงการรองรับ (54.85%) และสิ่งที่ตองการ
การสนับสนุนมากที่สุด คือ ความตองการในสวนของการฝกอบรม (60.07% ) รองลงมาเปน คูมือ
ปฏิบัติงาน (59.70%) โดยหนวยงานที่ตองการใหมีการสนับสนุนมากที่สุดคือ ทั้งกระทรวงสาธารณสุข
และสภาการพยาบาล (37.31%) ในเรื่องความตองการการพัฒนา สิ่งที่เปนความตองการรวมที่มี
จํานวนสูงใกลเคียงกันในทุกวัตถุประสงคคือ ความตองการดานงบประมาณ (51.80% - 59.40%)
และการฝกอบรม (58.20%-67.16%)
เมื่ อ สํ า รวจความต อ งการ การพั ฒ นาเพื่ อ การเตรี ย มความพร อ มในการเป ด
ประชาคมอาเซียนในแตละวัตถุประสงคของขอตกลง ดาน ประเด็น ที่ตองการใหส นับสนุน พบวา
ความตองการรับการสนับสนุนในดานคูมือการปฏิบัติงานจะสูงที่สุด ใน 3 วัตถุประสงคแรก สว น
วั ต ถุ ป ระสงค ที่ 4 นั้ น ต อ งการได รั บ การสนั บ สนุ น ในด า นการฝ ก อบรมและควบคู กั บ การมี คู มื อ
ปฏิบัติงานเชนเดียวกัน ของลงมานั้นในเกือบทุกวัตถุประสงคตองการขอมูลขาวสารมากกวาเรื่อง
งบประมาณ ยกเวน ในวั ตถุป ระสงคเพื่อ เปดโอกาสใหมีการพัฒนาและการฝกฝนของพยาบาลที่
ตองการงบประมาณ เพื่อการฝกอบรม มากกวา ขอมูลขาวสาร
4.2 การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายดานการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเพื่อเตรียมพรอมตอการเขา
สูประชาคมอาเซียน
จากการศึกษาสถานการณ และความพรอมของพยาบาลวิชาชีพ ทั้งระดับหัวหนาพยาบาล
หัว หนา งาน และพยาบาลวิช าชี พระดับปฏิบัติที่เปน ผูขับเคลื่อนระบบสุขภาพในเขตพื้น ที่บริการ
สุ ขภาพ เมื่ อนํ า มาวิ เ คราะห ตามแนวทางของการจัด ทําขอเสนอการเปลี่ย นแปลง ตามแผนภาพ
ข างล า ง ซึ่ งมี การเปลี่ ย นแปลงหลั กๆในดานกระบวนงาน และด านองคก ร/บุคลากร ซึ่ง ทําใหไ ด
ขอเสนอเชิงนโยบายตอหนวยงาน ที่เกี่ยวของ ดังนี้
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4.2.1 ขอเสนอตอกระทรวงสาธารณสุข
1) ทบทวนยุ ทธศาสตร บริการสุขภาพ ซึ่งไดมีการดําเนินการไวแลว แตมีการ
ชะลอไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบตั้งแตผูบริหารระดับนโยบาย จนถึงระดับผูปฏิบัติ
2) ในการดําเนินการตามขอผูกพันชุดที่ 7 ของไทย สาขาสุขภาพ ควรดําเนินการ
ใหผูมีสวนรวมที่ตองนําไปสูการปฏิบัติไดเขารวมในการกําหนดกรอบการดําเนินงานในกรณีที่เปนการ
บริการพยาบาลนั้น ควรมีองคประกอบของผูใหบริการในพื้นที่ที่มีชาวตางชาติมารับบริการจํานวนมาก
รวมเปนคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายดวย เพื่อการสื่อสารที่ตรงกัน สามารถดําเนินการได
อยางถูกตองตามขอตกลง
3) จัดทําคูมือการปฏิบัติตามขอตกลงโดยเฉพาะในเรื่องของการ อํานวยความ
สะดวก แกการเคลื่อนยายพยาบาลวิชาชีพภายในประเทศสมาชิกอาเซียนและเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
ความชํานาญเรื่องมาตรฐานและคุณสมบัติ
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4) มีการวิเคราะหศักยภาพของบุคลากรในแตละสถานพยาบาลที่สามารถรองรับ
การใหบริการเพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียนได โดยเฉพาะในเรื่องภาษาที่ใชในการสื่อสาร และ
การเพิ่มพูนทักษะที่ตรงตามการขยายบริการ
5) สนับสนุนงบประมาณใหกับโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลที่
เปนกลุมเปาหมายเพื่อใหสามารถใหบริการพยาบาลไดตามเกณฑ หรือขอกําหนดที่ตกลงรวมกัน
6) ควรมีหนวยงานที่เปน focal point ในสาขาบริการสุขภาพ และสังคม ในการ
จัดทํางบประมาณทั้งขาขึ้น และขาลง และควรมีการติดตามผลอยางจริงจัง เพราะการบริการ สุขภาพ
ถือวาเปนจุดแข็งของประเทศไทยสูงมากกวา บริการอื่นๆแตในภาคของกระทรวง สาธารณสุขนั้น
แมวาจะไมเปนแหลงดึงดูด ผูรับบริการระดับ high economy มากนัก แตก็ตองรองรับการบริการที่
จะเพิ่มจํานวนมากขึ้นจากแรงงานตางดาว
4.2.2 ขอเสนอตอสภาการพยาบาล
เนื่องจากประเทศไทยมีสภาวิชาชีพที่ทําหนาที่ตามที่พระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาลและผดุงครรภ พ.ศ. 2528 และ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2540 กําหนดไว คือ การเปน NRA =
National Regulatory Authority คือ ผูมีอํานาจกํากับดูแลดานวิชาชีพพยาบาล (NRA) ของประเทศ
โดยที่ประเทศอาเซียน อื่นๆ ตามขอตกลงฯ จะเปน คณะกรรมการกํากับดูแลพยาบาลวิชาชีพ (บรูไน
ดารุสซาราม มาเลเซีย สิงคโปร) กระทรวงสาธารณสุข (กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เวียดนาม) สวนพมา
จะใชทั้งกระทรวงสาธารณสุขและสภาพยาบาลและผดุงครรภ และฟลิปปนส ใชคณะกรรมาธิการดาน
กฎระเบียบวิชาชีพ และคณะกรรมการกํากับดูแลวิชาชีพพยาบาล
ดั ง นั้ น ในการจั ด ทํ า ข อ เสนอเชิ ง นโยบายในครั้ ง นี้ จึ ง มี ข อ เสนอทั้ ง กระทรวง
สาธารณสุข และสภาการพยาบาล
ขอเสนอตอสภาการพยาบาล
1) ควรเรงในเรื่องการใหขอมูล ขาวสารที่ถูกตอง และฉับไว รวมทั้งเขาถึงสมาชิก
ทั้งในภาพองคกร และบุคคล
2) จัดทําคูมือการปฏิบัติ ตามขอตกลงฯ โดยเฉพาะในเรื่องของการเคลื่อนยาย
แรงงานมีฝมือทั้งจากประเทศที่เปนผูใหและเปนผูรับซึ่งแมวาจะมีการแปลcode of practice for
health professional ไวแลวแตเปน Global Code of Practice on international Recruitment
of Health Personnel แตในเนื้อหาสวนใหญจะพูดถึงการที่สมองไหลไปยังประเทศที่เปนมหาอํานาจ
ที่ตองรักษาไวซึ่งจริยธรรมแหงการดึงดูดแรงงานมีฝมือจากประเทศที่ยังตองการการพัฒนา จึงไม
เฉพาะเจาะจงตามความตองการของพยาบาลวิชาชีพในไทยที่ตองรับมือกับการบริการที่เพิ่มขึ้น จาก
การเปดประชาคมอาเซียน
3) ควรมีการปรับปรุง เนื้อหา การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ที่สอดแทรก
ความเปนประชาคมอาเซียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร
4) ควรเรงการทําความเขาใจ และให ความรูกับสมาชิกอยางเปนรูปธรรม เรง
ขั้นตอนการดําเนินการดานการรับรองสิทธิพยาบาลตางชาติที่เขามาปฏิบัติชั่วคราวใหทันกั บความ
ตองการเพราะเมื่อมีการรับรองสิทธิหลังจากการใหบริการทางการพยาบาลของพยาบาลตางชาติเสร็จ
สิ้นไปแลวอาจเกิดประเด็นในเชิงกฎหมายได
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5) เขารวมในการวางแผนยุทธศาสตรกับกระทรวงสาธารณสุขในประเด็นของการ
วางแผนกําลังคนทางการพยาบาล ที่สอดคลองกับความตองการของการเปดประชาคมอาเซียน
6) สนับสนุน วิทยากร ในสถานบริการที่มีชาวตางชาติ หรือตางดาวมาใชบริการ
หรือโรงพยาบาลที่ตองเผชิญกับการหลั่งไหลมาของแรงงานตางดาว
7) รวมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคม หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
อื่นๆ ในการพัฒนามาตรฐานการพยาบาลในสถานประกอบการ
8) สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในสถานประกอบการที่ตองดูแล
ผูใชแรงงาน ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดการเกิดโรคระบาดตางๆ หรือ โรคกลับซ้ํา
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Royal Thai Government)

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2524-2540
พ.ศ. 2540-2545
พ.ศ. 2545-2546
พ.ศ. 2546-2549
พ.ศ. 2549-2552
พ.ศ. 2552-ปจจุบัน

- ปริญญาตรีพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง
- ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร สาขาบริหารสาธารณสุข (บริหาร
โรงพยาบาล)
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลหองผาตัด จากประเทศสิงคโปร
- ปริญญาโท (ครุศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาการบริหารการพยาบาล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญ ญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต) สาขาบริห ารการศึกษาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลราชวิถี
อาจารยพยาบาล/หัวหนาภาควิชาการพยาบาลผูใหญ และผูสูงอายุ
ผู อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ท างการแพทย แ ละสาธารณสุ ข
กาญจนาภิเษก
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักการพยาบาล กรมการแพทย
ผูอํานวยการสํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข

ผลงานวิชาการ
ตํารา วิจัยทางการพยาบาล สารสนเทศทางบริหารการศึกษา มาตรฐานการพยาบาลใน
โรงพยาบาล มาตรฐานการพยาบาลในชุมชน การประกันคุณภาพการพยาบาลฯ
วิจัย ปละ 1-2 เรื่อง
รางวัลหรือทุนการศึกษา (เฉพาะที่สําคัญ)
ทุนโคลัมโบ เพื่ออบรมการพยาบาลหองผาตัด
ทุน ASIAN HEALTH POLICY FELLOWSHIP อบรมในสาขา Quality Improvement

