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คำนำ
เมือ่ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ประมวลหลักปฏิบตั อิ งค์การอนามัยโลกว่าด้วยการ
สรรหาบุคลากรด้านสุขภาพเข้าทำงานระหว่างประเทศ (The WHO Global Code of Practice
on International Recruitment of Health Personnel: The Code) ได้รับการลงมติรับรองจาก
ประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก จำนวน ๑๙๓ ประเทศ ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก
สมัยที่ ๖๓ ซึง่ นับเป็นครัง้ แรกในรอบ ๓๐ ปี ทีอ่ งค์การอนามัยโลกได้ใช้เวทีสมัชชาอนามัยโลก
ในการพัฒนาประมวลหลักปฏิบัติว่าด้วยการสรรหาบุคลากรด้านสุขภาพเข้าทำงานระหว่าง
ประเทศที่ไม่มีข้อผูกพันใดๆ และเป็นไปโดยความสมัครใจ
แนวคิดพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาประมวลหลักปฏิบัติฯ ฉบับนี้ คือ ส่งเสริม
หลักการของความสมัครใจและหลักการปฏิบตั อิ ย่างมีจริยธรรมในการสรรหาบุคลากรด้านสุขภาพ
จากประเทศต่างๆ เข้ามาทำงาน โดยมีเจตนารมณ์ทจ่ี ะสร้างความเข้มแข็งต่อระบบสุขภาพทัว่ โลก
ประมวลหลักปฏิบตั ฯิ ฉบับนี้ จึงถูกพัฒนาขึน้ มาจากการมีสว่ นร่วมของประเทศสมาชิกองค์การ
อนามัยโลก เพือ่ ใช้เป็นแนวทางสำหรับการกำหนดกรอบการเจรจาและการสนับสนุนความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิก อย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของประเทศไทยนั้น คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ได้มีมติ
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เห็นชอบให้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการสนับสนุนการนำมติสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ ๖๓ เรื่อง WHO Global Code
of Practice on the International Recruitment of Health Personnel ไปสู่การปฏิบัติ ขึ้น
เพือ่ ให้การดำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการสรรหาบุคลากรด้านสุขภาพเข้าทำงานระหว่าง
ประเทศของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้เป็นที่รับทราบและเกิด
ความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับประมวลหลักปฏิบัติฯ ดังกล่าวในวงกว้าง คณะอนุกรรมการฯ
จึงได้แปลและเรียบเรียงเนื้อหาของ The Code เป็นภาษาไทย พร้อมทั้งดำเนินการให้มีการ
จัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้ต่อไป
คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ขอขอบคุณ นายแพทย์วิโรจน์
ตัง้ เจริญเสถียร ประธานอนุกรรมการฯ และอนุกรรมการทุกท่าน มา ณ ทีน่ ้ี กับความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะ
ขับเคลือ่ นการนำประมวลหลักปฏิบตั ฯิ นี้ ไปใช้ให้เกิดผลสำเร็จทัง้ ต่อตัวบุคลากรด้านสุขภาพและ
ระบบสุขภาพของประเทศ และสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ ดร.กฤษดา แสวงดี ผูแ้ ปลและเรียบเรียง
และนายแพทย์ศริ วิ ฒ
ั น์ ทิพย์ธราดล ทีก่ รุณาตรวจสอบความถูกต้องของเนือ้ หาและการใช้ภาษา
ในการจัดทำประมวลหลักปฏิบัติฯ เพื่อให้การจัดทำเอกสารฉบับนี้มีความสำเร็จลุล่วงด้วยดี
นายแพทย์มงคล ณ สงขลา
ประธานกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ
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ประมวลหลักปฏิบัติองค์การอนามัยโลก
ว่าด้วยการสรรหาบุคลากรด้านสุขภาพเข้าทำงานระหว่างประเทศ
สมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ ๖๓
ได้พจิ ารณา ร่างประมวลหลักปฏิบตั อิ งค์การอนามัยโลกว่าด้วยการสรรหาบุคลากรด้าน
สุขภาพเข้าทำงานระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุง ตามภาคผนวกในรายงานของเลขานุการ๑
แล้ว
๑. ลงมติรบั รอง ประมวลหลักปฏิบตั อิ งค์การอนามัยโลกว่าด้วยการสรรหาบุคลากรด้านสุขภาพ
เข้าทำงานระหว่างประเทศ ตามมาตรา ๒๓ ในธรรมนูญขององค์การอนามัยโลก
๒. เห็นชอบ ให้มีกระบวนการทบทวนครั้งที่หนึ่งในเรื่องความสอดคล้องตรงประเด็นของ
เนือ้ หาและประสิทธิผลของประมวลหลักปฏิบตั อิ งค์การอนามัยโลกว่าด้วยการสรรหาบุคลากร
ด้านสุขภาพเข้าทำงานระหว่างประเทศ ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ ๖๘
๓. เรียกร้อง ให้ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก
(๑) ให้การสนับสนุนประเทศสมาชิกในทุกด้านเท่าทีเ่ ป็นไปได้ และให้การสนับสนุนเมือ่
ประเทศสมาชิกร้องขอ เพือ่ ให้มกี ารนำประมวลหลักปฏิบตั อิ งค์การอนามัยโลกว่าด้วย
การสรรหาบุคลากรด้านสุขภาพเข้าทำงานระหว่างประเทศไปใช้ในทางปฏิบัติ
(๒) ให้ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมทั้งติดตามกำกับดูแลในการนำ
ประมวลหลักปฏิบตั อิ งค์การอนามัยโลกว่าด้วยการสรรหาบุคลากรด้านสุขภาพเข้า
ทำงานระหว่างประเทศไปใช้
(๓) เร่งรัดการพัฒนาแนวทางการกำหนดชุดข้อมูลขั้นต่ำ (Minimum Data Sets)
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการรายงานผลการนำประมวลหลักปฏิบัติ
องค์การอนามัยโลกว่าด้วยการสรรหาบุคลากรด้านสุขภาพเข้าทำงานระหว่าง
ประเทศไปใช้ในทางปฏิบัติ โดยมีการปรึกษากับประเทศสมาชิก
๑ เอกสาร A63/8

๑
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(๔) ในกรณีที่จำเป็น ให้ประมวลและนำข้อมูลที่ได้จากการรายงานเป็นระยะๆ ของ
ประเทศสมาชิก มาจัดทำเป็นเอกสารข้อเสนอเข้าสู่กระบวนการทบทวนประมวล
หลักปฏิบัติองค์การอนามัยโลกว่าด้วยการสรรหาบุคลากรด้านสุขภาพเข้าทำงาน
ระหว่างประเทศครัง้ ทีห่ นึง่ เพือ่ การพิจารณาแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำ และเพิม่ มาตรการ
ในประมวลหลักปฏิบตั ฯิ ให้เหมาะสม ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้สามารถนำประมวลหลักปฏิบตั ฯิ
ดังกล่าว ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป
(การประชุมรวมในห้องใหญ่ ครั้งที่ ๘ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
รายงานฉบับที่ ๔ จากการประชุมคณะกรรมการชุด A)

๒
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ภาคผนวก

ประมวลหลักปฏิบัติองค์การอนามัยโลก
ว่าด้วยการสรรหาบุคลากรด้านสุขภาพเข้าทำงานระหว่างประเทศ
คำปรารภ
ประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก
อ้ า งถึ ง มติ WHA57/19 ในสมั ช ชาอนามั ย โลกสมั ย ที ่ ๕๗ ที ่ ไ ด้ เ รี ย กร้ อ งให้
ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกดำเนินการจัดทำประมวลหลักปฏิบัติที่เป็นไปโดย
สมัครใจเกีย่ วกับการสรรหาบุคลากรด้านสุขภาพเข้าทำงานระหว่างประเทศ โดยให้มกี ารปรึกษา
หารือกับทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง
ตอบสนอง ต่อข้อเรียกร้องในปฏิญญาคัมปาลา (Kampala Declaration) ซึ่งได้มี
การรับรองในการประชุมระดับโลกว่าด้วยกำลังคนด้านสุขภาพ ครั้งที่ ๑ (First Global Forum
on Human Resources for Health) ณ กรุงคัมปาลา ระหว่างวันที่ ๒ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๑
และแถลงการณ์จากการประชุม G8 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ ที่สนับสนุนให้องค์การ
อนามัยโลกเร่งรัดดำเนินการพัฒนาและให้การรับรองประมวลหลักปฏิบัติว่าด้วยการสรรหา
บุคลากรด้านสุขภาพเข้าทำงานระหว่างประเทศ
ตระหนักดี ว่าการขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพนั้นเกิดขึ้นทั่วโลก และยอมรับว่า
ความเพียงพอและการกระจายอย่างทั่วถึงของกำลังคนด้านสุขภาพเป็นพื้นฐานของระบบ
สุขภาพและการให้บริการสุขภาพแบบบูรณาการที่มีประสิทธิผล
ห่วงกังวลอย่างยิ่ง ว่าการขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพซึ่งรวมถึงการขาดแคลน
บุคลากรด้านสุขภาพที่ผ่านการศึกษาในระดับสูงและผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีนั้น
เป็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ อย่างรุนแรงในประเทศสมาชิกหลายประเทศ และจัดเป็นปัญหาทีค่ กุ คาม
ระบบสุขภาพรวมทัง้ ลดทอนศักยภาพของประเทศเหล่านี้ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ของการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millenium Development Goals) และเป้าหมายการพัฒนา
ด้านอื่นๆ ที่ได้ตกลงไว้ในระดับนานาชาติ
เน้นย้ำ ว่าประมวลหลักปฏิบัติองค์การอนามัยโลกว่าด้วยการสรรหาบุคลากรด้าน
สุขภาพเข้าทำงานระหว่างประเทศ จัดเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับนำมาใช้ในการจัดการ

๓
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กับสิ่งท้าทายหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการย้ายถิ่นของบุคลากรด้านสุขภาพทั้งในระดับทวิภาคี
ระดับชาติ ระดับภูมภิ าค และระดับโลก ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เกิดการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบ
สุขภาพของประเทศ
ดังนั้น
ประเทศสมาชิกจึงเห็นชอบกับข้อแนะนำพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติ ดังความต่อไปนี้

หมวด ๑ วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของประมวลหลักปฏิบัติฯ
(1) เพื่อสร้างและส่งเสริมหลักการและหลักปฏิบัติด้วยความสมัครใจในการสรรหาบุคลากร
ด้านสุขภาพเข้าทำงานระหว่างประเทศอย่างมีจริยธรรมทีม่ กี ารคำนึงถึงสิทธิ พันธะหน้าที่
และความคาดหวังของทัง้ ประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง และตัวบุคลากรด้านสุขภาพ
ผู้ย้ายถิ่น
(2) เพือ่ ใช้เป็นตัวบทในการอ้างอิงสำหรับประเทศสมาชิกในการกำหนดหรือปรับปรุงกฎหมาย
และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการสรรหาบุคลากรด้านสุขภาพเข้าทำงานระหว่างประเทศ
(3) เพื่อใช้เป็นแนวทางที่อาจนำไปใช้ประกอบในการจัดทำและการปฏิบัติตามข้อตกลงใน
ระดับทวิภาคี และข้อกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ
(4) เพื่อเอื้อต่อการนำไปใช้ในการหารือและสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติในเรื่องการ
สรรหาบุคลากรด้านสุขภาพเข้าทำงานระหว่างประเทศอย่างมีจริยธรรม ซึ่งจัดเป็นส่วน
หนึง่ ของการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบสุขภาพของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ประเทศกำลังพัฒนา

หมวด ๒ ลักษณะและขอบเขต
ข้อ ๒.๑ ประมวลหลักปฏิบัติฯ นี้ มิได้มีลักษณะบังคับ แต่ให้นำไปใช้ด้วยความสมัครใจ
อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สมควรอย่างยิ่งที่จะนำเอา
ประมวลหลักปฏิบัติฯ ไปใช้
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ข้อ ๒.๒ ขอบเขตของประมวลหลักปฏิบัติฯ นั้น ครอบคลุมทั่วโลก และมีขึ้นเพื่อให้ประเทศ
สมาชิกใช้เป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน ได้แก่
บุคลากรด้านสุขภาพ ผู้จัดหางาน นายจ้าง องค์กรวิชาชีพ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ
ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชน และทุกคนทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการสรรหาบุคลากร
ด้านสุขภาพเข้าทำงานระหว่างประเทศ
ข้อ ๒.๓ ประมวลหลักปฏิบตั ฯิ ได้กำหนดหลักจริยธรรมสำหรับการสรรหาบุคลากรด้านสุขภาพ
เข้าทำงานระหว่างประเทศไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับระบบสุขภาพ ทั้งของประเทศกำลังพัฒนา ประเทศที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ทางเศรษฐกิจ และประเทศหรือรัฐที่เป็นเกาะขนาดเล็ก

หมวด ๓ หลักการ
ข้อ ๓.๑ สุขภาพของประชาชนเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงและความสงบสุข โดย
สุขภาพของประชาชนขึ้นอยู่กับความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ของทั้งปัจเจกบุคคล
และรัฐ ทั้งนี้ รัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชนในประเทศของตน
ซึ่งประชาชนจะมีสุขภาพดีได้นั้น รัฐจะต้องจัดให้มีมาตรการด้านสุขภาพและด้าน
สังคมอย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยประเทศสมาชิกควรนำเอาประมวลหลักปฏิบัติฯ
ไปใช้ในการพัฒนานโยบายด้านสุขภาพของประเทศของตน ตลอดจนนำไปใช้ในการ
สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเหมาะสม
ข้อ ๓.๒ การตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนกำลังคนด้านสุขภาพ ทั้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
และที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต นั้น ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ
การปกป้องสุขภาพของประชากรโลก โดยการย้ายถิ่นระหว่างประเทศของบุคลากร
ด้านสุขภาพจะสามารถก่อให้เกิดผลดีตอ่ การพัฒนาและการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบสุขภาพได้หากการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานได้รบั การจัดการอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ การปฏิบัติตามประมวลหลักปฏิบัติฯ ด้วยความสมัครใจ และการประสาน
เชื่อมโยงนโยบายในระดับประเทศเข้ากับเรื่องการสรรหาบุคลากรด้านสุขภาพ
ระหว่างประเทศถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับระบบสุขภาพทั่วโลกอย่างเป็นธรรม และจะช่วยลดผลกระทบด้านลบที่อาจ
เกิดจากการย้ายถิน่ ของบุคลากรด้านสุขภาพต่อระบบสุขภาพของประเทศกำลังพัฒนา
รวมทั้งยังจะช่วยปกป้องสิทธิของตัวบุคลากรด้านสุขภาพเองด้วย
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ข้อ ๓.๓ ความต้องการเฉพาะและสถานการณ์แวดล้อมพิเศษของแต่ละประเทศ นัน้ ต้องได้รบั
การพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีของประเทศกำลังพัฒนาและ
ประเทศที่อยู่ ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจซึ่งมักจะมีปัญหาการขาดแคลน
กำลังคนด้านสุขภาพ และ/ หรืออาจมีขอ้ จำกัดในการปฏิบตั ติ ามประมวลหลักปฏิบตั ฯิ
ส่วนประเทศที่พัฒนาแล้วก็ควรให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและด้านการเงินใน
ขอบเขตทีส่ ามารถทำได้ แก่ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศทีอ่ ยู่ในช่วงเปลีย่ นผ่าน
ทางเศรษฐกิจด้วย ทัง้ นี้ เพือ่ สร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรด้านสุขภาพของประเทศเหล่านั้นด้วย
ข้อ ๓.๔ ประเทศสมาชิกต้องคำนึงถึงทั้งสิทธิของประชาชนในประเทศต้นทางที่มีสิทธิบรรลุ
มาตรฐานสูงสุดด้านสุขภาพ และสิทธิ ในฐานะปัจเจกบุคคลของบุคลากรด้าน
สุขภาพที่สามารถย้ายถิ่นออกจากประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้
เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านลบและเพื่อทำให้เกิดผลบวกสูงสุดจากการย้ายถิ่นของ
บุคลากรด้านสุขภาพ ที่จะมีต่อระบบสุขภาพของประเทศต้นทาง อย่างไรก็ตาม
จะไม่มีการตีความประมวลหลักปฏิบัติฯ นี้ในทางที่จะเป็นการจำกัดเสรีภาพของ
บุคลากรด้านสุขภาพในการย้ายถิ่นอย่างถูกกฎหมายไปยังประเทศปลายทางที่มี
ความประสงค์จะจ้างพวกเขาเข้าทำงาน
ข้อ ๓.๕ การสรรหาบุคลากรด้านสุขภาพเข้าทำงานระหว่างประเทศต้องดำเนินการด้วยความ
โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปเพื่อการเสริมสร้างความยั่งยืนของระบบสุขภาพใน
ประเทศกำลังพัฒนา โดยประเทศสมาชิกต้องส่งเสริมและเคารพหลักปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นธรรม
ด้านแรงงาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายของแต่ละประเทศ
และกฎหมายระหว่างประเทศในการปฏิบตั ติ อ่ บุคลากรด้านสุขภาพทุกคน นอกจากนี้
การจ้างงานและการปฏิบัติต่อบุคลากรด้านสุขภาพผู้ย้ายถิ่นควรจะปราศจากความ
แตกต่างเหลื่อมล้ำในทุกกรณี
ข้อ ๓.๖ ประเทศสมาชิกต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการสร้างความยั่งยืนของกำลัง
คนด้านสุขภาพ และพยายามดำเนินการเพื่อให้มียุทธศาสตร์ด้านการวางแผน
การจัดการศึกษาและฝึกอบรม และการธำรงรักษากำลังคนด้านสุขภาพไว้ใน
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล ซึง่ กรณีนจ้ี ะช่วยลดความต้องการในการสรรหาบุคลากร
ด้านสุขภาพจากต่างประเทศเข้าทำงาน ทั้งนี้ นโยบายและมาตรการต่างๆ ที่ใช้ใน
การสร้างความเข้มแข็งของกำลังคนด้านสุขภาพต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการและสถานการณ์ของแต่ละประเทศ และควรมีการบูรณาการเข้ากับ
โครงการพัฒนาอื่นๆ ของประเทศด้วย
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ข้อ ๓.๗ การเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับชาติและระดับนานาชาติทม่ี ปี ระสิทธิผล การศึกษาวิจยั
และการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรด้านสุขภาพเข้าทำงาน
ระหว่างประเทศถือเป็นสิ่งที่จำเป็น และต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของประมวลหลักปฏิบัติฯ
ข้อ ๓.๘ ประเทศสมาชิกควรเอื้ออำนวยให้บุคลากรด้านสุขภาพมีการย้ายถิ่นแบบวนเวียน
(Circular Migration) ดังนั้น ทั้งประเทศต้นทางและประเทศปลายทางก็จะได้รับ
ประโยชน์จากทักษะและความรู้ของบุคลากรด้านสุขภาพที่ย้ายถิ่นนั้นๆ

หมวด ๔ ความรับผิดชอบ สิทธิ และข้อกำหนด
ในการสรรหาบุคลากรด้านสุขภาพเข้าทำงาน
ข้อ ๔.๑ บุคลากรด้านสุขภาพ องค์กรวิชาชีพ สภาวิชาชีพ และผูจ้ ดั หางาน ควรให้ความร่วมมือ
อย่างเต็มที่กับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมกำกับ และผู้มีอำนาจทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น โดยยึดเอาประโยชน์ของผู้ป่วย ระบบสุขภาพ และสังคมทั่วไป
เป็นที่ตั้ง
ข้อ ๔.๒ ผู้จัดหางานและนายจ้างควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการจ้างบุคลากรด้านสุขภาพ
ที่ยังมีข้อผูกพันตามสัญญาว่าจ้างที่ชอบธรรมในประเทศต้นทาง ในขณะเดียวกัน
บุคลากรด้านสุขภาพต้องเปิดเผย โปร่งใส และยอมบอกถึงพันธะสัญญาของการ
จ้างงานที่ตนเองถืออยู่ด้วย
ข้อ ๔.๓ ประเทศสมาชิกและผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ ควรยอมรับว่า การสรรหาบุคลากรด้านสุขภาพ
เข้าทำงานระหว่างประเทศอย่างมีจริยธรรมนั้น ต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรด้าน
สุขภาพสามารถประเมินเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเทียบกับความเสี่ยงของ
ตำแหน่งงานของตน โดยการให้ขอ้ มูลนัน้ จะต้องให้บคุ ลากรด้านสุขภาพมีเวลาอย่าง
เหมาะสมสำหรับการตัดสินใจด้วย
ข้อ ๔.๔ ประเทศสมาชิกควรดำเนินการภายใต้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้มน่ั ใจได้วา่ ผูจ้ ดั หา
งานและนายจ้าง ทำสัญญาจ้างงานที่เป็นธรรมแก่บุคลากรด้านสุขภาพที่ย้ายถิ่น
โดยบุคลากรด้านสุขภาพผูย้ า้ ยถิน่ จะต้องไม่ประสบกับการปฏิบตั อิ ย่างไม่ถกู ต้องตาม
กฎหมายหรือถูกหลอกลวง ทั้งนี้ บุคลากรด้านสุขภาพผู้ย้ายถิ่นควรได้รับการจ้าง

๗

WHA 63.16

ได้รับการเลื่อนขั้น และได้รับค่าจ้างตอบแทน เฉกเช่นเดียวบุคลากรด้านสุขภาพข
องประเทศปลายทางนั้นๆ ตามคุณสมบัติด้านความรู้ความสามารถ จำนวนปีของ
ประสบการณ์การทำงาน และระดับความรับผิดชอบของงานวิชาชีพ นอกจากนี้ ผูจ้ ดั หา
งานและนายจ้างต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและครบถ้วนแก่บุคลากร
ด้านสุขภาพที่ย้ายถิ่นในเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่ว่าจ้างด้วย
ข้อ ๔.๕ ประเทศสมาชิกควรดำเนินการให้มน่ั ใจได้วา่ บุคลากรด้านสุขภาพผูย้ า้ ยถิน่ จะมีสทิ ธิ
และมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ รวมทัง้ มีสถานภาพการทำงานเฉกเช่นเดียวกับบุคลากร
ด้านสุขภาพอืน่ ๆ ทีส่ ำเร็จการศึกษาในประเทศปลายทางตามทีบ่ ญั ญัตไิ ว้ในกฎหมาย
ภายในประเทศ รวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๔.๖ ประเทศสมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ควรใช้มาตรการต่างๆ เพื่อทำให้เกิดความ
มั่นใจได้ว่าบุคลากรด้านสุขภาพผู้ย้ายถิ่นจะได้รับโอกาสเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ
และได้รับความก้าวหน้าในงานอาชีพโดยยึดหลักการของการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
กับบุคลากรด้านสุขภาพทีส่ ำเร็จการศึกษาในประเทศปลายทาง ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตาม
ที่กฎหมายบัญญัติ นอกจากนี้ บุคลากรด้านสุขภาพผู้ย้ายถิ่น ควรได้รับคำแนะนำ
ที่เหมาะสม และได้รับการปฐมนิเทศก่อนทำงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิผลภายใต้ระบบสุขภาพของประเทศปลายทาง
ข้อ ๔.๗ ผู้จัดหางานและนายจ้างควรรับทราบและเข้าใจว่า ประมวลหลักปฏิบัติฯ นี้ ให้นำ
ไปใช้กบั ผูท้ ่ไี ด้รบั การสรรหาเข้าทำงานอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ การทำงานแบบชัว่ คราว
และงานประจำ

หมวด ๕ การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ และความยั่งยืนของระบบสุขภาพ
ข้อ ๕.๑ อ้างถึง หมวด ๓ หลักการแห่งประมวลหลักปฏิบตั ฯิ ทีม่ กี ารระบุวา่ การย้ายถิน่ ระหว่าง
ประเทศของบุคลากรด้านสุขภาพควรนำมาซึ่งประโยชน์ต่อระบบสุขภาพของทั้ง
ประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง โดยประเทศปลายทางควรร่วมมือกับประเทศ
ต้นทาง เพือ่ ให้การพัฒนาและการฝึกอบรมกำลังคนด้านสุขภาพมีความยัง่ ยืนและได้
รับการส่งเสริมตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ประเทศสมาชิกไม่ควรสนับสนุนการสรรหา
บุคลากรด้านสุขภาพจากประเทศกำลังพัฒนาที่กำลังประสบภาวะการขาดแคลน
กำลังคนด้านสุขภาพให้เข้ามาทำงานในประเทศของตน
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ข้อ ๕.๒ ประเทศสมาชิกควรใช้ประมวลหลักปฏิบัติฯ เป็นแนวทางในการทำข้อตกลงทั้งใน
ระดับทวิภาคี และ/หรือระดับภูมิภาค และ/หรือระดับพหุภาคี เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือและการประสานงาน เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรด้านสุขภาพเข้าทำงาน
ระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การจัดทำข้อตกลงและการยอมรับมาตรการใดๆ
ต้องคำนึงถึงความจำเป็นหรือความต้องการบุคลากรด้านสุขภาพของประเทศกำลัง
พัฒนาและประเทศทีอ่ ยู่ในช่วงเปลีย่ นผ่านทางเศรษฐกิจด้วย โดยมาตรการทีย่ อมรับ
ในข้อตกลงนั้นควรเป็นมาตรการที่เหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มาตรการสนับสนุนเพื่อการ
ธำรงรักษาบุคลากรด้านสุขภาพไว้ในประเทศ มาตรการทางวิชาชีพและทางสังคม
เพื่อยกย่องให้เกียรติแก่บุคลากรด้านสุขภาพ มาตรการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับ
การศึกษาอบรมในประเทศต้นทางในเรือ่ งทีม่ คี วามเกีย่ วข้องและเหมาะสมสอดคล้อง
กับปัญหาสุขภาพของประเทศนัน้ ๆ มาตรการสนับสนุนการจับคูค่ วามร่วมมือระหว่าง
สถานบริการด้านสุขภาพ มาตรการสนับสนุนการพัฒนากฎระเบียบเกี่ยวกับการ
ควบคุมการปฏิบตั งิ าน มาตรการสนับสนุนให้ได้รบั การฝึกอบรมเฉพาะทาง มาตรการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเพิ่มพูนทักษะ และมาตรการสนับสนุนการย้ายถิ่นกลับ
ไม่ว่าจะเป็นการย้ายกลับแบบชั่วคราวหรือถาวรก็ตาม
ข้อ ๕.๓ ประเทศสมาชิกควรรับรูว้ า่ การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ทางวิชาชีพของบุคลากรด้าน
สุขภาพทีเ่ กิดขึน้ จากการย้ายถิน่ และการได้ไปปฏิบตั งิ านและฝึกอบรมในต่างประเทศ
นัน้ มีคณ
ุ ค่าต่อระบบสุขภาพ และต่อบุคลากรด้านสุขภาพเอง ทัง้ นี้ ประเทศสมาชิก
ทัง้ ทีเ่ ป็นประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง ควรสนับสนุนให้บคุ ลากรด้านสุขภาพ
ผู้ย้ายถิ่นได้นำเอาประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานในต่างประเทศมาใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประเทศบ้านเกิดของตน
ข้อ ๕.๔ เนือ่ งจากกำลังคนด้านสุขภาพเป็นปัจจัยสำคัญทีจ่ ะทำให้ระบบสุขภาพมีความยัง่ ยืน
ประเทศสมาชิกจึงควรนำมาตรการทีม่ ปี ระสิทธิผลมาใช้เพือ่ จัดการในเรือ่ งการศึกษา
และการธำรงรักษากำลังคนด้านสุขภาพให้ยง่ั ยืนและเหมาะสมกับสภาวการณ์เฉพาะ
ของแต่ละประเทศ รวมถึงต้องมีการใช้ขอ้ มูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ประกอบ
การวางแผนกำลังคนด้วย โดยประเทศสมาชิกควรผลิตและพัฒนากำลังคนด้าน
สุขภาพภายในประเทศตนเองให้เพียงพอต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน
ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
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ข้อ ๕.๕ ประเทศสมาชิกควรให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันการ
ศึกษาเพื่อยกระดับขีดความสามารถและคุณภาพของการฝึกอบรมบุคลากรด้าน
สุขภาพ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ หรือการพัฒนานวตกรรมทางการศึกษา
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพในปัจจุบัน ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกต้อง
ดำเนินการอย่างเป็นขัน้ ตอนเพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่าจะมีการจัดการศึกษาและฝึกอบรม
ภายในประเทศด้วยหลักสูตรที่เหมาะสม ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
ข้อ ๕.๖ ประเทศสมาชิกควรนำมาตรการที่มีประสิทธิผลไปใช้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบสุขภาพ มีการติดตามเฝ้าระวังตลาดแรงงานด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
และประสานความร่วมมือกับผูม้ สี ว่ นได้เสียในการพัฒนาและการธำรงรักษากำลังคน
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนได้ โดยประเทศ
สมาชิกควรใช้การทำงานโดยอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วนในการจัดการ
กับเรื่องของระบบสุขภาพและการพัฒนานโยบายของประเทศ
ข้อ ๕.๗ ประเทศสมาชิกควรนำมาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อจัดการกับเรื่องปัญหาการกระจาย
ของบุคลากรด้านสุขภาพที่ไม่เหมาะสมในพืน้ ทีต่ า่ งๆ และเพือ่ สนับสนุนการธำรงไว้
ซึง่ บุคลากรด้านสุขภาพสำหรับปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีข่ าดแคลน ซึง่ อาจดำเนินการโดย
การใช้มาตรการทางการศึกษา การให้สิ่งจูงใจที่เป็นตัวเงิน การใช้มาตรการด้าน
กฎหมาย และการให้การสนับสนุนทางสังคมและทางด้านวิชาชีพ

หมวด ๖ การเก็บรวบรวมข้อมูล และ การศึกษาวิจัย
ข้อ ๖.๑ ประเทศสมาชิกควรยอมรับว่า การที่จะกำหนดนโยบายและแผนงานด้านกำลังคน
ด้านสุขภาพที่ประสบความสำเร็จ นั้น จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ครบถ้วน
สมบูรณ์มาสนับสนุน
ข้อ ๖.๒ ด้วยระบบสุขภาพของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ประเทศสมาชิกควร
ส่งเสริมให้มีการดำเนินการตามความเหมาะสมในการจัดทำหรือพัฒนา และดูแล
ระบบข้อมูลสารสนเทศกำลังคนด้านสุขภาพ รวมทั้งมีระบบเฝ้าระวังติดตามการ
ย้ายถิ่นของบุคลากรด้านสุขภาพและผลกระทบที่อาจมีต่อระบบสุขภาพ นอกจากนี้
ประเทศสมาชิกควรดำเนินการจัดเก็บ วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล เพือ่ ทีจ่ ะได้นำไป
สู่การกำหนดนโยบายและการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพที่มีประสิทธิผล
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ข้อ ๖.๓ ประเทศสมาชิกควรจัดทำหรือพัฒนาโครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการย้ายถิ่นของ
บุคลากรด้านสุขภาพ และดำเนินการประสานงานในเรือ่ งโครงการศึกษาวิจยั เหล่านัน้
กับภาคีเครือข่ายทัง้ ในระดับท้องถิน่ ระดับประเทศ ระดับภูมภิ าค และระดับนานาชาติ
ข้อ ๖.๔ องค์การอนามัยโลก องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และประเทศสมาชิก ควร
ส่งเสริมให้มกี ารดำเนินงานเพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจได้วา่ มีการเตรียมการและการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ได้มาตรฐานและมีความน่าเชือ่ ถือตามทีร่ ะบุไว้ใน หมวด ๖ ข้อ ๖.๒
และ ข้อ ๖.๓ แห่งประมวลหลักปฏิบตั ฯิ สำหรับนำมาใช้ประโยชน์ในการเฝ้าติดตาม
การวิเคราะห์ และการกำหนดนโยบายได้อย่างต่อเนื่อง

หมวด ๗ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ข้อ ๗.๑ ประเทศสมาชิกควรสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั้งในระดับ
ประเทศและระดับนานาชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ และการย้ายถิ่น
ระหว่างประเทศของบุคลากรด้านสุขภาพตามความเหมาะสม และให้มีความ
สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศ ทั้งนี้ โดยดำเนินการผ่านทางหน่วยงานภาครัฐ
สถาบันวิชาการและสถาบันวิจัย องค์กรวิชาชีพ และองค์กรในระดับประเทศ
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน
ข้อ ๗.๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเอื้ออำนวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่มีความ
เกีย่ วข้องกับประมวลหลักปฏิบตั ฯิ ประเทศสมาชิกควรใช้ความพยายามอย่างเต็มที่
เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้
(ก) จัดทำและดูแลฐานข้อมูลด้านกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร
ด้านสุขภาพ และการย้ายถิน่ ตลอดจนข้อมูลเกีย่ วกับการดำเนินงานตามกฎหมาย
และข้อบังคับอย่างต่อเนื่องโดยให้ฐานข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน
(ข) จัดทำและดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกำลังคนด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
มีความเป็นปัจจุบัน ตามที่ระบุไว้ใน หมวด ๖ ข้อ ๖.๒ แห่งประมวลหลักปฏิบัติฯ
(ค) จัดส่งข้อมูลตามทีร่ ะบุไว้ใน หมวด ๗ ข้อ ๗.๒ (ก) และ (ข) แห่งประมวลหลักปฏิบตั ฯิ
นี้ ให้แก่สำนักงานเลขานุการองค์การอนามัยโลก ทุก ๓ ปี โดยเริ่มนับตั้งแต่การ
รายงานข้อมูลครั้งแรก คือ ภายในระยะเวลา ๒ ปี หลังจากสมัชชาอนามัยโลกมี
มติรับรองประมวลหลักปฏิบัติฯ ฉบับนี้
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ข้อ ๗.๓ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของการสื่อสารระหว่างประเทศ ประเทศสมาชิกควร
มอบหมายและแต่งตั้งหน่วยงานในระดับชาติ (National Authority) ขึ้นมาทำ
หน้าที่รับผิดชอบดำเนินการในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ย้ายถิ่นของบุคลากรด้านสุขภาพ และการดำเนินการตามประมวลหลักปฏิบัติฯ
ทั้งนี้ ให้แจ้งองค์กรอนามัยโลกเพื่อรับทราบเกี่ยวกับหน่วยงานดังกล่าวด้วย อนึ่ง
หน่วยงานระดับชาติท่ีได้รบั มอบหมายให้ทำหน้าทีน่ ้ี ควรมีอำนาจทีจ่ ะติดต่อสือ่ สาร
โดยตรงกับหน่วยงานระดับชาติของประเทศสมาชิกอื่นๆ และสำนักงานเลขานุการ
องค์การอนามัยโลก ตลอดจนองค์กรระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศ
และให้หน่วยงานระดับชาติดงั กล่าวมีหน้าทีส่ ง่ รายงานข้อมูลให้สำนักงานเลขานุการ
องค์การอนามัยโลกตามที่ระบุไว้ใน หมวด ๗ ข้อ ๗.๒ (ค) และ หมวด ๙ ข้อ ๙.๑
แห่งประมวลหลักปฏิบัติฯ
ข้อ ๗.๔ จะมีการจัดทำทะเบียนและเผยแพร่รายชื่อหน่วยงานระดับชาติที่ได้รับมอบหมาย
ตามที่ได้ระบุไว้ใน หมวด ๗ ข้อ ๗.๓ แห่งประมวลหลักปฏิบัติฯ ให้ทราบทั่วกันโดย
องค์การอนามัยโลก

หมวด ๘ การนำประมวลหลักปฏิบัติฯ ไปใช้
ข้อ ๘.๑ ประเทศสมาชิกควรเผยแพร่ประมวลหลักปฏิบัติฯ นี้ ต่อสาธารณะ และนำประมวล
หลักปฏิบัติฯ ไปใช้ให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบทั้งในระดับประเทศและระดับ
ท้องถิ่น โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ดังที่ระบุไว้ใน หมวด ๒ ข้อ
๒.๒ แห่งประมวลหลักปฏิบัติฯ
ข้อ ๘.๒ ประเทศสมาชิกควรผนวกแนวทางของประมวลหลักปฏิบัติฯ นี้ เข้ากับกฎหมายและ
นโยบายของประเทศ
ข้อ ๘.๓ ในกระบวนการตัดสินใจต่างๆ นัน้ ประเทศสมาชิกควรมีการปรึกษาหารือตามความ
เหมาะสมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วนดังทีร่ ะบุไว้ใน หมวด ๒ ข้อ ๒.๒ แห่งประมวล
หลักปฏิบตั ฯิ และควรเปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียเข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสรรหาบุคลากรด้านสุขภาพเข้าทำงานระหว่างประเทศ
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ข้อ ๘.๔ ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ดังที่ระบุไว้ใน หมวด ๒ ข้อ ๒.๒ แห่งประมวลหลักปฏิบัติฯ
ควรใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดำเนินงานทั้งด้วยตนเอง และโดยการ
ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของประมวลหลักปฏิบัติฯ ทั้งนี้
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วนควรปฏิบตั ติ ามประมวลหลักปฏิบตั ฯิ นี้ โดยไม่ตอ้ งคำนึงว่า
ผู้อื่นจะปฏิบัติตามได้หรือไม่ นอกจากนี้ ผู้จัดหางานและนายจ้างควรร่วมมือกัน
อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติ และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามประมวลหลักปฏิบัติฯ นี้
โดยไม่ต้องคำนึงว่าประเทศสมาชิกจะสามารถปฏิบัติได้หรือไม่ก็ตาม
ข้อ ๘.๕ ประเทศสมาชิกควรทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเท่าที่จะสามารถทำได้
ในการบันทึกจัดทำทะเบียนอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบันในส่วนของรายชื่อของ
ผูจ้ ดั หางานทัง้ หมดที่ได้รบั อนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทัง้ นี้ให้สอดคล้องกับ
ที่กฎหมายบัญญัติ
ข้อ ๘.๖ ประเทศสมาชิกควรสนับสนุน และส่งเสริมให้หน่วยจัดหางานปฏิบัติตามประมวล
หลักปฏิบัติฯ อย่างเคร่งครัด โดยควรเลือกใช้บริการจากหน่วยจัดหางานที่ปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ระบุไว้ในประมวลหลักปฏิบัตินี้ฯ เท่านั้น
ข้อ ๘.๗ ประเทศสมาชิกควรติดตามและประเมินว่าการสรรหาบุคลากรจากประเทศที่กำลัง
ประสบกับวิกฤติการณ์การขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพเข้าทำงาน นัน้ ในปัจจุบนั
มีมากน้อยเพียงใด ตลอดจนควรมีการประเมินขอบเขตและผลกระทบจากของการ
ย้ายถิ่นแบบวนเวียนด้วย

หมวด ๙ การควบคุมกำกับ และการจัดการ
ข้อ ๙.๑ ประเทศสมาชิกควรรายงานเป็นระยะๆ เกี่ยวกับมาตรการที่ใช้ ผลการดำเนินงาน
ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และบทเรียนที่ได้รับ โดยจัดทำรวบรวมเป็นรายงาน
ฉบับเดียว ตามที่ระบุไว้ใน หมวด ๗ ข้อ ๗.๒ (ค) แห่งประมวลหลักปฏิบัติฯ
ข้อ ๙.๒ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกต้องเฝ้าติดตามและทบทวนการปฏิบัติตาม
ประมวลหลักปฏิบัติฯ นี้ โดยพิจารณาจากรายงานของหน่วยงานระดับชาติ
ของแต่ละประเทศ ตามที่ระบุไว้ใน หมวด ๗ ข้อ ๗.๓ และ หมวด ๙ ข้อ ๙.๑
แห่งประมวลหลักปฏิบัติฯ รวมทั้งพิจารณาจากรายงานที่ได้รับจากแหล่งอื่นๆ

๑๓

WHA 63.16

ที่มีความน่าเชื่อถือ และให้รายงานต่อสมัชชาอนามัยโลกเป็นระยะๆ เกี่ยวกับความ
สำเร็จของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของประมวลหลักปฏิบัติฯ พร้อมให้ข้อ
เสนอแนะในการปรับปรุงประมวลหลักปฏิบัติฯ ทั้งนี้ การรายงานให้เป็นไปตาม
หมวด ๗ ข้อ ๗.๒ (ค) แห่งประมวลหลักปฏิบัติฯ
ข้อ ๙.๓ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก จะต้อง
(ก) สนับสนุนให้เกิดระบบแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายของหน่วยงานระดับ
ชาติที่ระบุไว้ใน หมวด ๗ แห่งประมวลหลักปฏิบัติฯ
(ข) พัฒนาแนวทางและให้คำแนะนำต่อกระบวนการปฏิบัติหรือการดำเนินงานต่างๆ
ตลอดจนพัฒนาแนวทางและให้คำแนะนำทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการความร่วมมือและ
มาตรการต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในประมวลหลักปฏิบัติฯ
(ค) ประสานความร่วมมืออย่างต่อเนือ่ งกับองค์การสหประชาชาติ องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน และองค์กรที่มีบทบาท
เกีย่ วข้องอืน่ ๆ ในระดับภูมภิ าค และระดับนานาชาติ ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นตามประมวลหลักปฏิบัติฯ นี้
ข้อ ๙.๔ สำนักงานเลขานุการองค์การอนามัยโลกอาจนำรายงานที่ได้จากจากผู้มีส่วนได้เสีย
ตามที่ระบุในหมวด ๒ ข้อ ๒.๒ มาพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนำประมวล
หลักปฏิบัติฯ ไปใช้
ข้อ ๙.๕ สมัชชาอนามัยโลกควรทบทวนความสอดคล้องเหมาะสม และประสิทธิผลของประมวล
หลักปฏิบตั ฯิ เป็นระยะๆ โดยข้อความในประมวลหลักปฏิบตั ฯิ ควรได้รบั การปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้ทันกับสภาวการณ์ ตามที่จำเป็น

หมวด ๑๐ ภาคี ในการทำงาน ความร่วมมือทางวิชาการ และการสนับสนุนทางการเงิน
ข้อ ๑๐.๑ ประเทศสมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียควรร่วมมือกันโดยตรง หรือผ่านทางองค์กร
ระหว่างประเทศทีม่ บี ทบาทเกีย่ วข้อง เพือ่ เพิม่ ศักยภาพของการดำเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของประมวลหลักปฏิบัติฯ
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ข้อ ๑๐.๒ องค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานผู้สนับสนุนเงินทุนระหว่างประเทศ สถาบันที่
เกี่ยวข้องกับด้านการเงินและการพัฒนา และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรให้การ
สนับสนุนทางวิชาการและการเงิน เพือ่ ช่วยเหลือให้เกิดการดำเนินงานตามประมวล
หลักปฏิบัติฯ นี้ รวมทั้งควรให้การสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา และประเทศที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทาง
เศรษฐกิจซึ่งกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤติจากการขาดแคลนกำลังคนด้านสุขภาพ
และ/หรือประเทศที่มีข้อจำกัดในการดำเนินงานตามประมวลหลักปฏิบัติฯ โดย
องค์กรทั้งหลายเหล่านี้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ควรร่วมมือกับประเทศที่
ขาดแคลนกำลังคนด้านสุขภาพในการดำเนินมาตรการต่างๆ เพือ่ ให้มน่ั ใจได้วา่ เงินทุน
ที่ประเทศเหล่านี้ได้รับสำหรับนำไปใช้ในการจัดการหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
โรคต่างๆ นั้น ได้ถูกนำมาใช้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสุขภาพ
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพในประเทศด้วย
ข้อ ๑๐.๓ ประเทศสมาชิกควรให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการสนับสนุนด้านการ
เงินแก่ประเทศกำลังพัฒนา และประเทศที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจ
ไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือผ่านทางการทำงานร่วมกับองค์กรในระดับประเทศ
และระดับภูมิภาค หรือองค์กรที่ให้การสนับสนุนด้านเงินทุน และหน่วยงานอื่นๆ
ทัง้ นี้ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ รวมทัง้ การ
พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพในประเทศเหล่านั้น
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คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ
๑. นายมงคล ณ สงขลา
๒. นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
๓. นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
๔. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
๕. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๖. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๗. เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๘. ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
๙. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๐. เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
๑๑. รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย
๑๒. เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๑๓. นายกทันตแพทยสภา
๑๔. นายกแพทยสภา
๑๕. นายกสภากายภาพบำบัด
๑๖. นายกสภาการพยาบาล
๑๗. นายกสภาเทคนิคการแพทย์
๑๘. นายกสภาเภสัชกรรม
๑๙. ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
๒๐. นายภัทระ คำพิทักษ์
๒๑. นายน้ำค้าง มั่นศรีจันทร์
๒๒. นางประภา วงษ์แพทย์
๒๓. นายประพจน์ เภตรากาศ
๒๔. นายสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ
๒๕. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
๒๖. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
๒๗. รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
๒๘. ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
๒๙. ผู้อำนวยการแผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะ
และธรรมนูญสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๑๖

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการร่วม
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ 		
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คณะอนุกรรมการสนับสนุนการนำมติสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ ๖๓ ไปสู่การปฏิบัติ
ที่ปรึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ประธานคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายกแพทยสภา
นายกสภาการพยาบาล
นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ

อนุกรรมการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
ประธาน
นายแพทย์พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข
รองประธาน
เลขาธิการแพทยสภา
อนุกรรมการ
เลขาธิการสภาการพยาบาล
อนุกรรมการ
นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
อนุกรรมการ
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่น
อนุกรรมการ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
๘. ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ
อนุกรรมการ
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
๙. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
อนุกรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
อนุกรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
อนุกรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
อนุกรรมการ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
๑๓. เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
อนุกรรมการ
๑๔. เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
๑๕. ประธานที่ประชุมคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
อนุกรรมการ
๑๖. ประธานที่ประชุมคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เอกชนแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
๑๗. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
อนุกรรมการ
๑๘. นายแพทย์ภูษิต ประคองสาย
อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๙. ดร.กฤษดา แสวงดี
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางณิชากร ศิริกนกวิไล
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. ดร.นงลักษณ์ พะไกยะ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. ดร.ทิพิชา โปษยานนท์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๗

