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บทคัดย่อ
ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในประเทศผูร้ ่ วมริ เริ่ มการก่อตั้งประชาคมอาเซียนตั้งแต่ปี 2510 ซึ่งจะรวมตัวกันอย่าง
สมบูรณ์ในปี 2558 มี ผลให้เกิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนที่ มุ่งหมายให้มีฐานการผลิตร่ วมในตลาดเดี ยว การ
เคลื่อนย้ายภาคธุ รกิ จและภาคบริ การ รวมถึงมี การเคลื่อนย้ายแรงงานที่ สาคัญใน 7 กลุ่มอาชี พ คือ แพทย์ ทันต
แพทย์ พยาบาล วิศวกรรม สถาปั ตยกรรม ช่างสารวจ และนักบัญชี เป็ นไปอย่างเสรี วิชาชีพทางด้านการพยาบาล
ควรมีการตื่นตัวและปรับตัวเพื่อการเตรี ยมพร้อมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
เตรี ยมความพร้อมทางด้านภาษา ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาของเพื่อนบ้านในอาเซี ยน 10 ประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการต่อรองเกี่ ยวกับการประกอบวิชาชี พพยาบาลทั้งในและนอกประเทศ สถาบันการศึ กษาพยาบาลซึ่ งเป็ น
จุดเริ่ มต้นในการผลิตพยาบาลที่มีศกั ยภาพในการทางานให้บริ การสุขภาพได้ดีในสังคม โดยให้ความสาคัญกับการ
เตรี ยมความพร้อมทางด้านภาษาของนักศึ กษาพยาบาลไทย เพื่อที่ จะสร้างพยาบาลไทยจึ งควรตื่นตัวและเตรี ยม
ความพร้อมให้มีความสามารถทั้งทางด้านวิชาชีพและด้านภาษา เพื่อความได้เปรี ยบในการแข่งขันในประชาคม
อาเซียนและสังคมโลก
คาสาคัญ : ประชาคมอาเซียน; สถาบันการศึกษาพยาบาล; นักศึกษาพยาบาล; ความพร้อมด้านภาษา

Abstract
Schizophrenia is a devastating mental illness that directly affects about 1 % of the population worldwide
*ผู้รับผิดชอบบทความ : Su_pawadeeann@hotmail.com

ปี ที่ 21 ฉบับที่ 7 (ฉบับพิเศษ) 2556

วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

and Thailand. Its indirect impact – measurable in distress of affected individuals and their families, lost wages,
and health care costs – is greater still. The bodies of knowledge on the psychosocial intervention-studied aim to
decrease psychotic symptoms among drug-abusing schizophrenic patients were case management, motivation
Interview, cognitive behavior therapy, social support self-help group, and the assertive community treatment
which has a success in term of nursing outcomes and remain limitation. In addition, less is known about which
of these specific strategies are most helpful. Lack of strongly evidence based data signifies the need for more
research about the psychosocial intervention. Psychiatric nurses can have a significant effect on various aspects
of psychotic symptoms for persons with schizophrenia because they can help patients adjust to challenges of
hallucination, delusion and treatment due to their interpersonal relationships. In addition, the relationship of
psychotic symptoms is intricate and complex. Psychotic symptom is an essential aspect for psychiatric nurses to
explore. It was believed that a clear understanding of factors related psychotic symptoms would facilitate the
design of an optimal and effective nursing intervention.
Keywords: ASEAN economic community; nursing educational institution; nursing student; language readiness
เจริ ญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิ จ และ (4) เพื่อการ
พัฒ นาทางสั ง คม วัฒ นธรรม การกิ น ดี อ ยู่ ดี ข อง
ประชาชนบนพื้ น ฐานของความเสมอภาค และ
ประโยชน์ ร่ ว มกัน ของประเทศสมาชิ ก โดยมี ก าร
กาหนดเป้ าหมายภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
อาเซี ย นสามารถรวมตัว กัน ได้ ทั้ง ในด้า นการเมื อ ง
ความมัน่ คง เศรษฐกิ จ และสังคมวัฒนธรรม เพื่อให้
ภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้มีความมัน่ คง มัง่ คัง่
และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ ได้ โดยประเทศ
สมาชิ กอาเซี ยนได้มีการลงนามข้อตกลงการยอมรั บ
ร่ วมกันว่าด้วยประเทศสมาชิ กทั้งหมดต้องเปิ ดเสรี 5
ด้าน คื อ การเปิ ดเสรี ด้านการค้า ด้านการค้าบริ การ
ด้านการลงทุ น ด้านเงิ น ลงทุ น และการเคลื่ อ นย้า ย
แรงงานมีฝีมืออย่างเสรี [1,2,4]
การรวมตัวกันเป็ นประชาคมอาเซี ยนจะทาให้
สภาพของสังคมไทยในอนาคตเปลี่ ยนแปลงไปจาก
อดี ต และปั จ จุ บัน สภาพการค้า การลงทุ น สภาพ
เศรษฐกิ จ จะมี ค วามใกล้ชิ ด กัน มากขึ้ น กับ ประเทศ

1. บทนา
สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยง
ใต้ (Association of Southeast Asian Nations หรื อ
ASEAN) ได้ถื อ ก าเนิ ด ขึ้ น ในประเทศไทย โดย
ปฏิญญากรุ งเทพฯ (The Bangkok Declaration) เมื่อ
วันที่ 8 สิ งหาคม พ.ศ. 2510 หรื อเมื่อ 45 ปี ที่ แล้ว ณ
พระราชวังสราญรมย์ (กระทรวงการต่างประเทศเดิม)
โดยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ คือ พัน
เอก (พิเศษ) ถนัด คอมันต์ ประเทศสมาชิกที่เริ่ มก่อตั้ง
มี 5 ประเทศ คื อ ประเทศอิ น โดนี เซี ย มาเลเซี
ฟิ ลิ ป ปิ นส์ สิ ง ค์ โ ปร์ และประเทศไทย ต่ อ มาได้มี
สมาชิกเพิ่มเติมอีก 5 ประเทศ คือ บรู ไนดารุ สซาลาม
เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา รวมเป็ น 10 ประเทศ
ซึ่ งจะ มี ปร ะชากรรวมกั น ทั้ งสิ้ น 600 ล้ า นค น
วัต ถุ ป ระสงค์ข องการก่ อ ตั้ง อาเซี ย น คื อ (1) เพื่ อ
ส่ งเสริ มความเข้าใจอันดี ต่อกัน ระหว่า งประเทศใน
ภูมิภาค (2) เพื่อธารงไว้ซ่ ึ งสันติภาพ เสถียรภาพ และ
ความมัน่ คงทางการเมือง (3) เพื่อสร้างสรรค์ความ
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เพื่อนบ้าน การคมนาคมจากประเทศหนึ่ งสู่ ประเทศ
หนึ่ งจะมี ค วามสะดวกสบายมากขึ้ น จะมี ก าร
ติ ดต่อสื่ อสารระหว่างประชาชนในภูมิ ภาคอาเซี ย น
มากขึ้ น สั ง คมไทยจะกลายเป็ นสั ง คมที่ มี ค วาม
หลากหลายของวัฒนธรรมมากขึ้น ความร่ วมมือทาง
การศึกษาของประชาคมอาเซี ยนจะมีความใกล้ชิดกัน
มากขึ้ น การท ากิ จ กรรมร่ ว มกัน ของประชาชนใน
ประชาคมอาเซี ยนจะเพิ่มขึ้น ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
มากขึ้ นของประชาชนในภูมิภาคอาเซี ยน ก่อให้เกิ ด
การตั้งถิ่นฐาน การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติจะเพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่ องของการเคลื่อนย้ายนัก
วิชาชี พอย่างเสรี จะทาให้สังคมไทยประกอบไปด้วย
ผูค้ นจากประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าปั จจุบนั สังคมไทย
จะเป็ นสังคมหลากวัฒนธรรม วิถีการดาเนิ นชีวิตของ
คนในสังคมไทยจะสัมผัสเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติมาก
ขึ้น การเปลี่ยนแปลงบางส่ วน เหล่านี้ ยอ่ มกระทบต่อ
วิถีชีวิตของนักศึ กษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะนี้ ทุก
ประเทศที่ตกลง ที่จะรวมตัวกันเป็ นประชาคมอาเซียน
ก าลัง อยู่ใ นระหว่า งการเตรี ย มการเพื่ อ ให้นัก เรี ย น
นิ สิ ต นัก ศึ ก ษาและประชาชนของแต่ ล ะประเทศมี
ความพร้อมต่อการรวมตัวกันเป็ นประชาคมอาเซี ยน
ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่ งมีเวลาอีกไม่นาน ประเทศไทยใน
ฐานะที่ เ ป็ นประเทศสมาชิ ก หนึ่ งในกลุ่ มอาเซี ยน ก็
ต้องมีการเตรี ยมพร้อมเพื่อการปรับตัวเช่นเดียวกัน แต่
หากหันกลับมามองนักศึ กษาไทยจากบทความเรื่ อง
“นักศึกษาควรเตรี ยมตัวอย่างไรก่อนประเทศไทยเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ยน ปี 2558” โดย ดร. จิรวัฒน์ วีรังกูร
ได้วิเคราะห์ว่านักศึ กษาไทยตระหนักในเรื่ องนี้ น้อย
มาก ขาดการเตรี ยมการที่ดี ส่วนใหญ่มองว่าไว้ถึงเวลา
ค่อยปรับตัวด้านความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ทั้งการพูด อ่าน เขียน ในภาพรวมยังขาดทักษะที่ดี แต่
ภาษาอังกฤษถูกกาหนดให้เป็ นภาษากลางของอาเซียน
3 สถานการณ์ เช่นนี้ ย่อมส่ งผลกระทบต่อคุ ณสมบัติ

อันพึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาลไทยที่ตลาดโลก
ต้องการ รวมถึงอัตราการจ้างงาน ซึ่ งในอนาคตสถาน
ประกอบการย่ อ มต้ อ งการบั ณ ฑิ ต ที่ มี ทั ก ษะทาง
ภาษาอังกฤษควบคู่ ไปกับทัก ษะอาชี พ นักศึ ก ษาจึ ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเรี ยนรู ้ปรับตัวและเตรี ยมการ
เพื่อให้ตนเองมีความพร้ อมรับมื อกับสถานการณ์ใน
อนาคต ในที่ น้ ี จะกล่ า วถึ ง เฉพาะการเตรี ย มความ
พร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนของนักศึ กษาพยาบาล
ไทย
วิชาชีพพยาบาลเป็ น 1 ใน 7 วิชาชีพ ที่สามารถ
เคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ในอาเซียน การรวมตัวกัน
เป็ นประชมคมอาเซี ย นถื อ เป็ นโอกาสที่ สาคัญ ของ
นักศึ กษาในการทางานที่ ก ว้างมากขึ้ น ไม่ว่า จะเป็ น
ทางธุ รกิ จ การใช้ชีวิตที่ เปลี่ ยนแปลงไป ซึ่ งจะทาให้
นักศึ กษาเมื่อจบการศึ กษา สามารถเข้าไปทางานใน
ประเทศสมาชิ ก ได้ส ะดวกมากขึ้ น จึ งเป็ นไปได้ม า
กว่ า จะท าให้ เ กิ ด การไหลเข้า ของพยาบาล จาก
ประเทศเพื่ อ นบ้า น อย่ า งเช่ น ประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์
อิ น โดนี เ ซี ย ที่ ต่ า งก็ ท าการผลิ ต พยาบาลเพื่ อ การ
ส่ งออก ในทางกลับกัน ก็มีความเป็ นไปได้ที่จะมีการ
ไหลออกของพยาบาลวิชาชีพและอาจารย์พยาบาลจาก
ประเทศไทย ไปยัง ประเทศที่ มี ก าลัง ซื้ อ สู ง อย่ า ง
ประเทศสิ งคโปร์ และมาเลเซี ย นอกจากนี้ นโยบาย
ของรั ฐบาลที่ พยายามจะส่ งเสริ มประเทศไทยสู่ การ
เป็ น Medical Hub รวมไปถึ ง การขยายตัว ของ
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ท้ ังของรั ฐ และเอกชนต่า งก็
ต้อ งการพยาบาลวิช าชี พ ที่ มี ค วามพร้ อ มทั้ง ในด้า น
ความรู ้เรื่ องการปฏิบตั ิตามมาตรฐานของวิชาชีพ และ
ผูท้ ี่ มี ค วามพร้ อ มในความรู ้ ท างด้า นภาษาและด้า น
ความรู ้พ้ืนฐานทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกทั้ง
10 ประเทศ เพื่อความพร้อมในการให้การบริ การอย่าง
เป็ นองค์รวม คื อ การดู แลทั้งทางด้านร่ างกาย จิ ตใจ
สังคม
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ไทย แต่ทักษะทางด้านภาษาร่ ว มถึ งความรู ้ เ กี่ ยวกับ
วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ก็ยงั ไม่มีการเตรี ยม
ความพร้อมที่ดีพอ ประกอบกับลักษณะการเรี ยนการ
สอนภาษาอังกฤษในหลักสู ตรของนักศึกษาพยาบาล
ไทยทั้งในอดี ตและปั จจุบัน ยังคงให้ความสาคัญกับ
การศึ กษาโครงสร้ างของภาษาอัง กฤษเพื่อนาไปใช้
สอบ มากกว่าการเน้นไปที่การศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อ
นาไปใช้ในสถานการณ์จริ ง ประกอบกับลักษณะของ
นัก ศึ ก ษาพยาบาลไทยเป็ นคนขี้ อ ายไม่ ก ล้า ที่ จ ะใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารกับชาวต่างชาติ จึงยิง่ ทาให้
นักศึ กษาพยาบาลไทยขาดทักษะในการสื่ อสารมาก
ขึ้น ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้าน ถึงแม้จะมีมาตรฐาน
ในเรื่ องของการเรี ยนการสอนทางด้านการพยาบาลที่
ยังไม่สามารถเทียบเท่าการศึกษาพยาบาลในประเทศ
ไทย แต่ นัก ศึ ก ษาพยาบาลของประเทศเพื่ อ นบ้า น
เหล่านั้นกลับมีจุดแข็งอยู่ที่การเตรี ยมความพร้อมใน
เรื่ องของทักษะทางด้านภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ หรื อ
แม้แต่ภาษาของประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ เป็ นอย่างดี
เพื่อเตรี ยมพร้อมที่จะเข้าไปสู่ ประเทศต่าง ๆ เพื่อการ
ทางาน จากสถานการณ์ดงั กล่าวยอมส่ งผลต่ออนาคต
ของการมี ง านท า และต าแหน่ ง หรื อระดั บ การ
บริ หารงานของพยาบาลในกลุ่มประเทศอาเซี ยนใน
อนาคตอย่างแน่นอน การวิเคราะห์โรงสร้างหลักสู ตร
และรายวิชาของหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ บณ
ั ฑิตของ
สถาบันการศึ ก ษาในประเทศไทยพบว่า มี ก ารเรี ย น
รายวิชาภาษาอังกฤษประมาณ 9-12 หน่ วยกิ ต หรื อ
ประมาณร้ อ ยละ 6-8 ของจ านวนหน่ ว ยกิ ต ทั้ ง
หลักสู ตรถื อว่ายัง ให้ความส าคัญกับ เรื่ องของภาษา
น้อยมากรวมถึ งรายวิชาที่ จะช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่ งหากเรายังปล่อยให้ระบบ
การศึ ก ษาของเราเป็ นอย่างนี้ ต่ อไป แน่ นอนว่าสิ่ ง ที่
กาลังจะเกิ ดขึ้นตามมาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหลังจาก

ระบบการศึกษาพยาบาลของสถาบันต่าง ๆ ใน
ประเทศไทยที่ ร่ วมกั น ผลิ ต พยาบาล ภายใต้ก าร
ควบคุ ม คุ ณ ภาพของสภาการพยาบาลไทยที่ มี
มาตรฐานในการก ากั บ ติ ด ตามคุ ณ ภาพการจั ด
การศึ กษาพยาบาล ที่เป็ นที่ยอมรับทั้งภูมิภาคอาเซี ยน
และนานาชาติ ในด้านของความรู ้เรื่ องการให้บริ การ
และการให้ ก ารพยาบาลดู แ ลรั ก ษา ซึ่ งถื อ ได้ ว่ า
พยาบาลที่ จบจากสถาบันต่าง ๆ ในประเทศไทยที่ อยู่
ภายใต้ ก ารควบคุ ม ของสภาการพยาบาลต่ า งมี
คุ ณสมบัติ ใ นด้านของความรู ้ แ ละคุ ณ ภาพของการ
ให้บริ การที่ ตลาดทั้งในและต่างประเทศต้องการ แต่
สิ่ งที่ นักศึ กษาพยาบาลไทยยัง ขาดอยู่คือ การเตรี ย ม
ความพร้อมในเรื่ องของความสามารถทางด้านภาษา
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ไม่ ว่าจะเป็ นทัก ษะการพูด
การฟั ง การอ่ า น การเขี ย น ในภาพรวม ทั้ งที่
ภาษาอังกฤษนั้นได้ถูกกาหนดให้เป็ นภาษากลางของ
กลุ่มประเทศสมาชิ กอาเซี ยน นอกจากภาษาอังกฤษ
แล้ว ภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศสมาชิก ก็ถือเป็ น
ภาษาที่สาคัญอีกภาษาหนึ่ งที่นกั ศึกษาพยาบาลไทยยัง
ขาดทักษะ ซึ่ ง การขาดทักษะทางภาษาในนักศึ กษา
พยาบาลไทยนั้น หมายถึ งการขาดสมรรถนะในการ
เสริ มพลัง อ านาจและศั ก ยภาพในการแข่ ง ขัน กั บ
ประเทศสมาชิ กอื่น ๆ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็ น 1
ใน 5 ประเทศแรก ๆ ที่ เข้าร่ วมก่ อตั้งกลุ่มประเทศ
อาเซี ยน และแม้ว่าเวลาในการเตรี ยมความพร้อมจะ
ผ่านมาแล้วถึง 45 ปี และในอนาคตอันใกล้น้ ี สถาน
ประกอบการต่าง ๆ ยอมต้องการพยาบาลที่ มีทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ และรวมถึงทักษะทางด้านภาษาอื่น
ๆ ของประเทศสมาชิ ก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันการให้บริ การแก่ประชากรในกลุ่มประเทศ
สมาชิกด้วยกัน และประชากรจากกลุ่มประเทศอื่น ๆ
ที่ตอ้ งการเข้ามาใช้บริ การทางด้านสุ ขภาพในประเทศ
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การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น คื อ นัก ศึ ก ษา
พยาบาลไทยที่จบไปทางานอาจเป็ นได้เพียงพยาบาลผู ้
ปฏิ บั ติ ก ารที่ ต ้ อ งคอยท าตามค าสั่ ง พยาบาลจาก
ประเทศอื่ น ๆ ที่ มี ค วามสามารถทางภาษาดี ก ว่ า
พยาบาลไทย เนื่ อ งจากพยาบาลไทยไม่ ส ามารถ
สื่ อ สารกั บ ผู ้รั บ บริ การได้ ถึ ง แม้ว่ า สถาบั น ผลิ ต
พยาบาลต่าง ๆ ทัว่ ประเทศจะพยายามเพิ่มจานวนการ
ผลิตพยาบาลมากขึ้นเพื่อรับรองความต้องการพยาบาล
เพิ่มแต่ยงั เน้นคุณภาพของนักศึ กษาพยาบาลในเรื่ อง
มาตรฐานการบริ การ แต่ให้ความสาคัญน้อยด้านการ
ส่ งเสริ มความสามารถของนักศึ กษาพยาบาลในเรื่ อง
ของทักษะทางภาษา และความเข้า ใจในเรื่ อ งของ
วัฒ นธรรม ของประเทศสมาชิ ก ในประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยน อาจมี ผลทาให้นักศึ กษาพยาบาล
ไทยที่ กาลังจะจบการศึกษาขาดความสามารถในการ
ต่อรอง ทั้งในเรื่ องค่าจ้าง หรื อตาแหน่งงานตามความ
ถนั ด ของแต่ ล ะคน เนื่ อ งจากสถานประกอบการ
ทางด้า นสุ ข ภาพต่ า ง ๆ มี ท างเลื อ กมากขึ้ น ที่ จ ะเริ่ ม
คัดเลือกพนักงานในระดับภูมิภาคแทนการหาแรงงาน
ในประเทศเพียงอย่างเดียว วุฒิการศึกษาเท่ากัน เกรด
เท่ า กั น แต่ จุ ด ที่ จะตั ด สิ นว่ า ใครจะได้ ง าน คื อ
ความสามารถทางภาษา เพื่อความคุม้ ค่าและคุม้ ทุนใน
การลงทุ น จ้า งบุ ค ลากรหนึ่ งต าแหน่ ง ถ้า ปล่ อ ยให้
สถานการณ์ เป็ นอย่างนี้ ต่อไป อนาคตของนักศึ กษา
พยาบาลไทยถื อ ว่า ตกอยู่ใ นภาวะน่ า เป็ นห่ ว งอย่า ง
แน่นอน

ต้องหันกลับมาวิเคราะห์ ระบบการศึกษาปั จจุบนั ว่ามี
การเตรี ยมความพร้ อ มในการที่ จะผลิ ต พยาบาลที่ มี
คุ ณ สมบั ติ ที่ พึ ง ประสงค์ ใ นการปฏิ บั ติ งานใน
ประชาคมอาเซี ยนมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาเชิ ง
ระบบทั้งปั จจัยนาเข้า (input) การะบวนการพัฒนา
นักศึกษา (process) และการประเมินผลผลิต (output)
ปั จจัยนาเข้าที่ขบั เคลื่อนกระบวนการผลิต คือ อาจารย์
สถาบันต้องให้ความสาคัญกับการคัดเลือกและพัฒนา
อาจารย์พยาบาลให้มีความสามารถทางด้านภาษามาก
พอที่ ส ามารถน าไปถ่ า ยทอดให้ นัก ศึ ก ษาพยาบาล
ต่ อ ไป โดยอาจจะจั ด โครงการเพื่ อ สนั บ สนุ น
ประสบการณ์ ทางด้านภาษาให้กับอาจารย์ ตัวอย่า ง
กิ จ กรรม ได้แ ก่ ทุ น สนั บ สนุ น การศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม
ทางด้านภาษา การเสริ มแรงจูงใจให้อาจารย์ตอ้ งการ
พัฒนาความสามารถทางด้า นภาษาของตนเอง เช่ น
การเพิ่มค่าตอบแทนตามระดับความสามารถทางภาษา
การก าหนดให้อ าจารย์พ ยาบาลต้อ งมี ก ารสอบเพื่ อ
พัฒ นาภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารทุ ก ปี หรื อ การ
ส่งเสริ มให้อาจารย์พยาบาลมีประสบการณ์การใช้ชีวิต
ในต่างประเทศ นอกจากการเตรี ยมความพร้ อมใน
การพัฒนาอาจารย์ผูส้ อน ในเรื่ องของความสามารถ
ทางภาษาแล้ว ในกระบวนการผลิต (process) สถาบัน
ผูผ้ ลิตพยาบาลต่าง ๆ ควรให้ความสาคัญกับการเสริ ม
หลักสู ตรการเรี ยนการสอนที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ
หรื อภาษาเพื่อนบ้านเพื่อการสื่ อสารและนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันมากกว่าการศึกษาเพียงโครงสร้างภาษา
เพื่อการสอบเพียงเท่านั้นให้กบั นักศึกษา โดยให้มีการ
เรี ยนการสอนภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร หรื อ
หลักสู ตรการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางการ
พยาบาลในทุ ก ชั้ นปี ส่ ง เสริ มให้ มี โ ครงการการ
แลกเปลี่ยนทั้งนักศึกษา และอาจารย์ผสู ้ อนกับสถาบัน
ต่างประเทศ ทั้งในประเทศกลุ่มอาเซี ยนด้วยกัน หรื อ

2. ข้ อเสนอแนะแนวโน้ มเพื่อป้ องกันและแก้ ไขปัญหา
ทีอ่ าจเป็ นไปได้
จากสถานการณ์ดงั กล่าวข้างต้นสถาบันการศึก
กาพยาบาลที่ มี ห น้ า ที่ ผ ลิ ต นั ก ศึ ก ษาพยาบาลให้ มี
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามที่ ตลาดโลกต้องการคง
726

ปี ที่ 21 ฉบับที่ 7 (ฉบับพิเศษ) 2556

วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

กลุ่ ม ประเทศทางฝั่ ง อเมริ ก าหรื อ ยุโ รป ที่ มี ก ารใช้
ภาษาอัง กฤษเป็ นภาษาหลัก เพื่อ เพิ่ม ความสามารถ
และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนภาษาและ
การแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ
สมาชิ กให้กบั นักศึกษาพยาบาลไทยมากขึ้น และต้อง
ปฏิ บตั ิอย่างจริ งจังไม่ใช่เพียงแต่การกาหนดนโยบาย
เพื่อปฏิ บัติเ ท่ านั้น เพื่อช่ วยในการสร้ างโอกาสการ
เรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ให้สามารถสื่ อสารได้ เพราะ
ปั จจุบนั การสื่ อสารทางอินเทอร์ เน็ต ติดต่อประสาน
งานทางธุรกิจ ถือว่าเป็ นสิ่ งที่ทุกคนควรรู ้ ยิ่งรู ้มาก ยิ่ง
เพิ่มศักยภาพให้กบั ตัวเอง สามารถติดต่อเชื่อมโยงกัน
ได้กับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างไม่มีขอ้ จากัด เพื่ อ
สร้ า งโอกาสให้ ต นเองสามารถท างานในประเทศ
เพื่อนบ้านได้ด้วย นอกจากที่ กล่าวมาแล้ว ผูบ้ ริ หาร
สถาบันการศึ กษาควรส่ งเสริ มและให้ความสาคัญกับ
ประสบการณ์ ข องนั ก ศึ ก ษาให้ ไ ด้ มี โ อกาสใช้
ภาษาอั ง กฤษนอกชั้ นเรี ยนมากขึ้ น เช่ น จั ด ค่ า ย
ภาษาอัง กฤษส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาพยาบาล ( English
summer camp for nursing students) โดยอาจมีการจัด
โครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงการการ
จัด หมู่ บ้า นภาษาอัง กฤษส าหรั บ นักศึ กษาพยาบาล
(English village for nursing students) หรื อให้การ
ตอบสนองนโยบายของรั ฐ ในการสนั บ สนุ น ให้
นักศึ กษาได้ใช้ภาษาอังกฤษ เช่ นการให้บุคลากรใน
สถานศึ กษาได้ใ ช้ภาษาอัง กฤษ 3 วัน ใน 1 สัป ดาห์
หรื อ มี ก ารสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบัน การ
ศึ ก ษาทางการพยาบาลกับ ประเทศเพื่ อ นบ้าน และ
ประเทศอื่ น ๆ ในการจั ด โครงการแลกเปลี่ ย น
นักศึ กษาระหว่างสถาบัน และระหว่างประเทศ อย่าง
น้อย 3 เดือน 6 เดือน หรื อ 1 ปี เพื่อสร้างโอกาสให้กบั
นั ก ศึ กษาพยาบาลในการที่ จะไปเรี ยนรู ้ ค วาม
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลกได้อย่างกว้างไกล

มากขึ้น เพราะการที่ นกั ศึกษาพยาบาลได้มีโอกาสไป
ใช้ชีวติ ในต่างประเทศไม่เพียงแต่มีประโยชน์ในเรื่ อง
ของทักษะทางภาษาที่นกั ศึกษาพยาบาลจะได้เพิ่มพูน
ความสามารถมากขึ้ นแล้ว แต่ยงั ช่วยทาให้นักศึ กษา
พยาบาลเห็นความแตกต่างของระบบบริ การทางด้าน
สุ ข ภาพของในแต่ล ะประเทศทั้ง ในกลุ่ม ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนด้วยกันหรื อแม้แต่ประเทศอื่น ๆ ซึ่ ง
ประสบการณ์ ดัง กล่ า วจะเป็ นตัว ช่ ว ยที่ ดี ที่ จ ะท าให้
นักศึกษาพยาบาลไทยได้เห็นโอกาสในการสร้างและ
พัฒนาระบบบริ การสุขภาพให้ดีข้ ึน เป็ นต้น
นอกจากนี้ ควรมีกระบวนการคิดและประเมิน
ผลลั พ ธ์ คื อ บั ณ ฑิ ต ว่ า มี ศั ก ยภาพด้ า นภาษาและ
วัฒ นธรรมนานาชาติ เ พี ย งใด เช่ น การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานเพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
สาเร็ จการศึ กษา การติดตามความสามารถในการใช้
ภาษาในการปฏิบตั ิการพยาบาลเพื่อสาเร็ จการศึกษา

3. สรุ ป
ประเทศไทยเป็ นประเทศสมาชิ ก ที่ ก าลัง จะ
ก้าวสู่ การรวมตัวกันเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
ในอนาคตอัน ใกล้น้ ี ภาษาอัง กฤษ และภาษาของ
ประเทศสมาชิกเพื่อนบ้าน ยิ่งทบทวีความสาคัญ และ
มี ค วามจ าเป็ นอย่า งมากส าหรั บ การเรี ย นการสอน
นักศึกษาพยาบาลเพื่อการเตรี ยมความพร้อมสู่ อนาคต
คงถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการวางแผนและเตรี ยมความ
พร้ อ มในการพัฒ นานั ก ศึ ก ษาพยาบาลไทยให้ มี
คุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สังคม
โลกคาดหวัง ต้องร่ วมมือกันทั้งตัวนักศึ กษาพยาบาล
อาจารย์พ ยาบาล และสถาบัน ในการเตรี ย มความ
พร้ อ ม โดยตัว นั ก ศึ ก ษาพยาบาลเอง ต้อ งมี ค วาม
ตระหนักรู ้ กับการเปลี่ ยนแปลงที่ กาลังจะเกิ ดขึ้ นใน
สังคม สร้างโอกาสให้ตนเองเป็ นผูม้ ีความใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน
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มากขึ้ นทั้งในเรื่ องของการเรี ยนทางด้านภาษา และ
การเรี ยนรู ้เรื่ องของวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
อาจารย์ผูส้ อนซึ่ งเป็ นบุคลากรสาคัญในการถ่ายทอด
ความรู ้เพื่อพัฒนานักศึกษาและสั งคม ต้องมีการปรับ
การเรี ยนเปลี่ยนการสอน ใฝ่ ศึ กษาเรี ยนรู ้ตลอดเวลา
แสวงหาเทคนิ ควิธีสอนใหม่ ๆ เพื่อสร้ างบรรยากาศ
และจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ช่ ว ย
กระตุน้ การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาพยาบาล
ในด้านภาษา และผูบ้ ริ หารต้องให้ความสาคัญพร้อม
สนับสนุ นกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนในการ
เสริ มสร้างให้นักศึ กษาพยาบาลไทยมีทศั นคติที่ดีต่อ
การเรี ย นรู ้ กระตุ ้น ให้ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลไทยเห็ น
ความส าคัญ ของภาษาประจ าชาติ และภาษาต่ า ง
ประเทศ เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมื อสาคัญในการแสวงหา
ความรู ้ในสังคมอาเซียนและเวทีโลกต่อไป
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