
แนวทางสู่การเรียนพยาบาลที่ประเทศออสเตรเลีย 

1.เรียนหลักสูตร วิชาชีพพยาบาล (Vocational) แล้วตามด้วย ปริญญาตรี (Undergraduate) คือ 

 Diploma of Nursing เป็นเวลา 2 ปี และตามด้วยการเรียนในระดับปริญญาตรี Bachelor of Nursing 
อีก 1 ปี โดยวิธีการเทียบโอน *ในกรณีนี้เมื่อเรียนจบ Diploma of Nursing และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
พยาบาล (Enrolled Nursing Registration) โดย สถาบัน Australian Health Practitioner Regulation 
Agency (AHPRA) เรียบร้อยแล้ว* 

 แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เรียนจบ Diploma of Nursing สามารถท างานในด้าน Elder Care, หรือ Family 
Practice ได้  

ตัวอย่างตารางรายได้เฉลี่ยของผู้ที่จบ Diploma of Nursing เป็นรายช่ัวโมง ปี 2016 

 

 

 

 

 

 

 *ก่อนที่จะสมัครเรียนหลกัสูตร Diploma of Nursing ผู้เรียนจะต้องผ่านเกณฑ์ภาษา อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 

 IELTS (Academic): minimum overall band of 5.5 - 6.0 (with no individual band below 5.0 - 5.5) 

 TOEFL (Paper Based Test): minimum score of 550 (TWE 4.0) 

 TOEFL (Internet Based Test - IBT): minimum overall score of 79 (with minimum of 19 in all sections)

 Pearson Test of English (Academic) (PTE (A)): minimum score of 50 (with no communication band 

less than 42)

 Cambridge English: Advanced (CAE): minimum of 169 with no less than 162 in any component. 

 ในกรณีที่เกณฑ์ภาษาไม่ถึงตามที่มหาวิทยาลัย/สถาบันวิชาชีพก าหนด ก่อนที่จะเรียนตามหลักสูตร ผู้สมัคร 
เรียนสามารถเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนเรียนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยจะก าหนดให้ผู้สมัครต้องเรียน 
ปรับภาษาเป็นจ านวนก่ีสัปดาห์ ปกติแล้วจะอยู่ที่ตั้งแต่ 10 สัปดาห์ข้ึนไป แล้วแต่ความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร 
ราคาในการเรียนภาษาจะอยู่ที่ตั้งแต่ 300-400 เหรียญต่อสัปดาห์



2.เร่ิมเรียนที่หลักสูตร ปรญิญาตรี (Undergraduate) คือ 

 กรณทีี่เริ่มเรียนในระดับปริญญาตรี Bachelor of Nursing โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ระยะเวลาในการเรียน 
ทั้งหลักสูตรขั้นต่ า 3 ปี ในกรณีนี้สามารถใช้วุฒิ ม.6 ในการสมัครเรียนได้ โดยมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ต้องการเกรด
ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป และบางมหาวิทยาลัยอาจจะก าหนดให้ผู้เรียนต้องไปเรียนหลักสูตรปรับพ้ืนฐาน (Foundation 
Studies Program) ส าหรับการเรียน Bachelor of Nursing ก่อนที่จะเรียนในระดับปริญญาตรี 

 

 Note: สิ่งที่ส าคัญที่สุดส าหรับการเรียนในระดับปริญญาตรีและการท างาน/ฝึกงาน คือระดับภาษาของผู้ที่
เรียน ในประเทศออสเตรเลียมีสถาบันที่สอนภาษาอังกฤษหลากหลายสถาบันและมีคุณภาพสูง ถึงแม้ผู้เรียนจะไม่
เก่งภาษาเลย ไม่จ าเป็นต้องกังวลเพราะสถาบันต่างๆจะทดสอบระดับภาษาและสอนไปตาม Level ของผู้เรียนไป
เรื่อยๆ จนถึงระดับสูงสุด และท่ีส าคัญการไปเรียนและอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อยู่กับเจ้าของภาษา ผู้เรียนก็
สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ดีกว่าการเตรียมตัวเรียนที่ประเทศไทยไปก่อน เพราะถึงแม้ว่าระดับภาษาจะถึง
เกณฑ์ที่เค้าก าหนดก็ตาม โดยปกติแล้วมหาวิทยาลัย/สถาบันก็จะให้ผู้เรียนที่มาจากต่างประเทศไปเรียนปรับภาษา
ก่อนที่จะเริ่มเรียนจริงเช่นกัน 

*ก่อนที่จะสมัครเรียนหลักสูตร Bachelor of Nursing อย่างน้อยผู้เรียนจะต้องผ่านเกณฑ์ภาษา อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 

IELTS (Academic): minimum overall band of 6.5 (with no individual band below 6.0) 

TOEFL (Paper Based Test): minimum score of 580 (TWE 4.5) 

TOEFL (Internet Based Test - IBT): minimum overall score of 92 (with minimum of 20 in all sections) 

Pearson Test of English (Academic) (PTE (A)): minimum score of 58 (with no communication band 
less than 50) 

Cambridge English: Advanced (CAE): minimum of 176 with no less than 169 in any component. 

ในกรณีที่เกณฑ์ภาษาไม่ถึงตามที่มหาวิทยาลัย/สถาบันวิชาชีพก าหนด ก่อนที่จะเรียนตามหลักสูตร ผู้สมัครเรียนสามารถ

เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนเรียนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยจะก าหนดให้ผู้สมัครต้องเรียนปรับภาษาเป็นจ านวนกี่
สัปดาห์ ปกติแล้วจะอยู่ที่ตั้งแต ่10 สัปดาห์ขึ้นไป แล้วแต่ความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร ราคาในการเรียนภาษาจะอยู่ที่ตั้ง
แต่ 300-400 เหรียญต่อสัปดาห์ 



2.เรียนต่อหลักสูตร ปริญญาโท (Postgraduate) คือ 

 ในการเรียนระดับปริญญาโท มี 2 แบบ คือ  1.แบบนั่งเรียน (Coursework) 2.แบบท าวิจัย (Research) 
คุณสมบัติของผู้เรียนนี้ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยและวิธีการที่ลงเรียนรวมถึงหลักสูตรนั้นเป็นหลักสูตรเฉพาะทาง
หรือไม่  

 1. กรณีท่ีเรียนจบปริญญาตรีพยาบาลจากประเทศไทย อย่างน้อยจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นพยาบาลวิชาชีพ
ในประเทศไทยและมีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 1-2 ปี และต้องมีผลคะแนน IELTS 7.0 overall band of 
7.0 รวมถึง ต้องสอบเพ่ือขอใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพพยาบาลที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจะยากกว่าการเรียน
จบปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ที่ประเทศออสเตรเลียโดยตรง 

 2. กรณีท่ีเรียนจบปริญญาตรีที่ประเทศออสเตรเลีย ต้องผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาลของ
ประเทศออสเตรเลียก่อน และต้องมีผลคะแนน IELTS ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด บางหลักสูตรอาจจะต้องให้
ผู้สมัครมีประสบการณ์ท างานขั้นต่ า 1 ปี เป็นต้น ซึ่งกรณีนี้จะง่ายกว่า เพราะเราเรียนจบปริญญาตรีพยาบาล
ศาสตร์จากประเทศเขาโดยตรงนั้นเอง 

 

*ก่อนที่จะสมัครเรียนหลักสูตร Master of Nursing อย่างน้อยผู้เรียนจะต้องผ่านเกณฑ์ภาษา อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 

IELTS (Academic): minimum overall band of 6.5 (with no individual band below 6.0)/ หรือ 7.0 

TOEFL (Paper Based Test): minimum score of 580 (TWE 4.5) 

TOEFL (Internet Based Test - IBT): minimum overall score of 92 (with minimum of 20 in all sections) 

Pearson Test of English (Academic) (PTE (A)): minimum score of 58 (with no communication band less 
than 50) 

Cambridge English: Advanced (CAE): minimum of 176 with no less than 169 in any component. 

ในกรณีที่เกณฑ์ภาษาไม่ถึงตามที่มหาวิทยาลัย/สถาบันวิชาชีพก าหนด ก่อนที่จะเรียนตามหลักสูตร ผู้สมัครเรียนสามารถ

เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนเรียนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยจะก าหนดให้ผู้สมัครต้องเรียนปรับภาษาเป็นจ านวนกี่
สัปดาห์ ปกติแล้วจะอยู่ที่ตั้งแต ่10 สัปดาห์ขึ้นไป แล้วแต่ความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร ราคาในการเรียนภาษาจะอยู่ที่ตั้งแต่ 
300-400 เหรียญต่อสัปดาห์ 



 

สาเหตุส่วนใหญ่การไปเรียนต่อพยาบาล และท างานที่ประเทศออสเตรเลีย 

 *ข้อมูลจาก : วิจัยการศึกษาประสบการณ์และกระบวนการไปท างานตา่งประเทศของพยาบาลไทย

 “ก็มีหลายเหตุผล อันดับแรกเรื่องคุณภาพชีวิตด้วย พยาบาลไทยเราแรงงงานเยอะมาก ไม่คุ้มคา่กับแรงที่ทุ่มไป 
สองอยากมีประสบการณ์และชอบภาษาด้วย” 

 “เป็นเร่ืองเงินเดือนนะคะและจากที่รู้จากอินเตอร์เน็ต ภาระงานพยาบาลในไทยจะหนักกว่าต่างประเทศ” 
 “ก็เรื่องเงินค่ะ ประเทศไทยให้น้อยไปหน่อย ไม่รู้ก่ีปีจะเป็นหลักเป็นฐาน” 

  “มีหลายเหตุผลในการตัดสนิใจไป เงินเดือนก็ส่วนหนึ่ง เงินเดือนเมืองนอกจะมากกว่าประเทศไทยแน่ๆ สวัสดิการ
ก็ดีกว่า”  
  “ของหนูค่าตอบแทนกับสวสัดิการเป็นแรงจูงใจที่ดทีี่สุด”  
  “คุณภาพชีวิตกับเงนิเดือน”  
  “เหตุจูงใจก็ท างานทีน่ี่อิ่มตัวแลว้ค่ะ ก็คือท างานตรงนี้ จริงๆ แล้วหนูเปลี่ยนมาหลายงานแล้ว แต่วนๆ อยู่ใน 
Area ของโรงพยาบาลมหาวทิยาลัย แล้วที่นี้ก็คือว่าไปท างาน ไปเรียนมันก็ตอบโจทย์การท างาน แต่มันไมต่อบโจทย์ของ
ชีวิต อยากหาประสบการณ์ใหม่บ้าง”  
  “แรงจูงใจหลักก็คือแต่งงานมีครอบครัวค่ะ ตอนแรกคิดว่าหลังการแต่งงาน ตัวเองไม่คิดที่จะขนาดเปน็วิชาชีพ 
ท างานอะไรก็ได้ แต่พอมาฟังนอ้งเขา contact กับเพื่อนๆ ก็น่าสนใจและที่ส าคัญ คือ ตัวเองจะต้องรับผิดชอบเร่ือง
ครอบครัวด้วย เราน่าจะมโีอกาสดีๆ พร้อมกับเงินเดือนสูงๆ plan จะไปปนีี”้  
   “เหตุจูงใจก็ท างานทีน่ี่อิ่มตัวแลว้ค่ะ ก็คือท างานตรงนี้ จริงๆ แล้วหนูเปลี่ยนมาหลายงานแล้ว แต่วนๆ อยู่ใน 
Area ของโรงพยาบาลมหาวทิยาลัย แล้วที่นี้ก็คือว่าไปท างาน ไปเรียนมันก็ตอบโจทย์การท างาน แต่มันไมต่อบโจทย์ของ
ชีวิต อยากหาประสบการณ์ใหม่บ้าง”  
  “แรงจูงใจหลักก็คือแต่งงานมีครอบครัวค่ะ ตอนแรกคิดว่าหลังการแต่งงาน ตัวเองไม่คิดที่จะขนาดเปน็วิชาชีพ 
ท างานอะไรก็ได้ แต่พอมาฟังนอ้งเขา contact กับเพื่อนๆ ก็น่าสนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อก าหนดการจดทะเบียนเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ออสเตรเลียเบื้องต้น  

– ส าหรับผู้ที่เรียนจบ ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑติในไทย 

  1.ส าหรับประเทศออสเตรเลียต้องผ่านเกณฑ์ภาษา  

International English Language Testing System (IELTS) Test result of 7.O overall (Academic) Band 
scores of Speaking 7.0, Writing 7.0, Listening 7.0, Reading 7.0 Overall 7.0 with no minimum band scores 
may be accepted 

  2. ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมพยาบาล (Conversion Program for Registered Nurse)  

  3. หลังจากนั้นต้องสอบใบอนุญาตประกอบวชิาชีพพยาบาลในประเทศออสเตรเลียและได้รับการรับรอง หลังจากนัน้
จึงจะสามารถท างานเป็นพยาบาลวิชาชพีที่ประเทศออสเตรเลียได้ 



การวางแผนระยะเวลาการสมัครเรียน 

 ปกติแล้วมหาวิทยาลัยและสถาบันในออสเตรเลียจะมีการเริ่มเรียนอยู่ 2 ช่วงคือ 

 1.ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ของทุกๆปี 

 2.ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ของทุกๆปี  

ผู้สมัครจ าเป็นต้องค านวณระยะเวลาในการเรียนปรับภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนเรียนจริง รวมถึง
ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าให้ทันก าหนดวันเริ่มเรียน ในกรณีนี้สามารถสอบถามกับทางเดอะเบสท์ได้เลยค่ะ
เพื่อท่ีจะได้วางแผนการเรียนต่อให้เป็นไปตามก าหนดที่เราต้องการ  

 

การเลือกสถาบันที่จะเรียน 

 ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้สมัครว่าต้องการจะเรียนอยู่ที่เมืองไหน ต้องการเรียนสถาบันอะไรเป็นพิเศษ
หรือไม่ หลังจากนั้นจึงค่อยดูว่ามีหลักสูตรเกี่ยวข้องกับพยาบาลหรือไม่ และคุณสมบัติของผู้สมัครผ่านเกณฑ์ตามท่ี
เค้าก าหนดไว้หรือไม่ กรณีนี้สามารถขอค าปรึกษากับทางเดอะเบสท์ได้เลยค่ะ 

 ส าหรับผู้ที่เรียนจบพยาบาลศาสตร์ที่เมืองไทยแล้ว มีหลากหลายทางเลือกที่เลือกได้ สามารถปรึกษา
แนวทางท่ีสามารถเป็นไปได้กับทางเดอะเบสท์ได้เลยค่ะ 

 

 

ค่าธรรมเนยีมการเรียนพยาบาลรายปีที่ประเทศออสเตรเลีย 

1. Diploma of Nursing ประมาณปีละ AU$ 15,000-25,000 ต่อปี 
2. Bachelor of Nursing ประมาณปีละ AU$ 25,000-35,000 ต่อปี 
3. Master of Nursing ประมาณปีละ AU$ 28,000-37,000 ต่อปี 
4. PhD. of Nursing ประมาณปีละ AU$ 28,000-40,000 ต่อปี 

*ค่าใช้จ่ายต่างๆขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยและสถาบันที่เราเลือกเรียน 

 



ค่าครองชีพในประเทศออสเตรเลีย (*ข้อมลูจากสถานทตูออสเตรเลีย) 

  ผู้สมัคร/ผู้ปกครอง  AU$ 19,3830 ต่อปี 

  คู่สมรส    AU$ 6,940 ต่อปี 

  บุตร   AU$  2,970 ต่อปี 

 

ตัวอย่างค่าครองชีพของเมือง Melbourne 

 

 

 

 



ทุนการศึกษา 

 ส าหรับทุนการศึกษานั้นขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยและสถาบันที่เราสมัคร ทั้งทุนลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาตั้งแต่ 5-50 เปอร์เซ็นต์ หรือ 100 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีท่ีมีทุน ส่วนใหญ่จะเป็นทุนเรียนดี ทุนภาวะความ
เป็นผู้น า หรือทุนรัฐบาลออสเตรเลีย ทั้งนี้การที่จะได้ทุนขึ้นอยู่กับผลการเรียน และโปรไฟล์ของผู้สมัครด้วย นั้น
หมายความว่าถ้าผู้สมัครไม่มีโปรไฟล์ที่แข็งแกร่งพอ ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่เค้าต้องการ โอกาสที่จะได้ทุนการศึกษา
ก็จะน้อยลงไปด้วย หรืออาจจะไม่ได้เลย ก่อนจะขอทุนควรศึกษาถึงรายละเอียดต่างๆก่อน และผู้สมัครควรติดตาม
ข่าวสารอยู่ตลอดเวลาเพ่ือที่จะได้ไม่พลาดทุนการศึกษาที่จะมาถึง ที่ส าคัญคือการเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา 
ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนที่ดี การท ากิจกรรมระหว่างเรียน การท างาน เพ่ือให้ผู้สมัครมีโปรไฟล์สมบูรณ์มากที่สุดค่ะ 
หากใครอยากได้ทุนการศึกษาควรจะเตรียมตัวและเก็บประสบการณ์ท างานและโปรไฟล์ให้ได้เยอะมากที่สุดนะคะ 
เดอะเบสท์เป็นก าลังใจให้กับทุกคนค่ะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประสบการณ์ของผู้ที่ท างานพยาบาลที่ประเทศออสเตรเลีย 
*ข้อมูลจาก : วิจัยการศึกษาประสบการณ์และกระบวนการไปท างานตา่งประเทศของพยาบาลไทย 

 

ค่าตอบแทนที่ดีกว่า : พยาบาลกลุ่มท่ีเคยไปท างานต่างประเทศส่วนใหญ่มีความคิดเห็นที่ตรงกันว่าการไป
ท างานต่างประเทศจะท าได้รับค่าตอบแทนที่มากกว่า โดยได้รับประมาณ  10  เท่าของเงินเดือนในประเทศไทย 
และค่าล่วงเวลาได้รับค่าตอบแทนได้รับ 1.5  – 2  เท่าของช่ัวโมงการท างานปกติ เช่น  

“ค่าตอบแทนดีกว่าเมืองไทยอยู่แล้วค่ะ เดือนหนึ่งประมาณสองแสน ค่าตอบแทนที่ออสเตรเลียเลยดีกว่า 
แม้จะมีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเก็บก็น่าจะพอ ไม่เหมือนเมืองไทยที่ต้องขึ้นเวร ถึงจะได้เงินเยอะ แต่ที่โน่นเขาคิดเป็นชั่วโมง 
ที่เมืองนอกถ้าเวรดึกหากเราท างานเกินต่อไป 1 ชั่วโมง ก็ได้ 40 ดอลลาร์ “ 

  “หนูก็รู้ว่าภาษาเราพอไปได้ อยากท างานที่ได้สตางค์เยอะ หนูก็อยากไปท างานที่โน่น”  

  “ระบบเขาจะดีกว่าไงอย่างเรื่องเงินอะไรอย่างนี้ ท างานวันหยุดก็ได้ 1.5 กับ 2 double time อย่าง
เมืองไทยไม่ได้ไง” 

     “อยากไปหาประสบการณ์เพราะเงินเยอะ”  

 

ใฝ่หาความก้าวหน้า : พยาบาลไทยที่เคยไปท างานต่างประเทศหลายคนให้เหตุผลว่าอยากไปท างานเพราะ
แสวงหาโอกาสของความก้าวหน้าในงาน เช่น 

“ตอนนั้นรู้สึกว่าระบบไม่เอ้ือเท่าไหร่ส าหรับการท างาน งานไม่เสร็จก็ลงเวรไม่ได้ รู้สึกเหนื่อย เทียบเคียง
กับค่าครองชีพน้อยมาก และรู้สึกว่าไปไหนไม่ได้ไกล ก็เลยลาออก ก็เลย apply ไปท างาน”   

  “…ตัดสินใจไปดีกว่าเพราะอยู่ ICU คนเยอะ โตช้า ท างานไปก็ก้าวหน้าช้า และก็เห็นว่าถ้าเราไม่ขยัน ดู
จากพ่ีๆ ที่ท างานมาก่อน สิบยี่สิบปีก็อยู่อย่างนี้ ก็เลยคิดว่าอยู่เมืองนอกดีกว่า แม่ก็อยากให้ไปอยู่แล้ว…Director 
ของโรงเรียนบินมาคุยถึงเมืองไทย เขาสนใจในตัวพยาบาลเพราะประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลียค่อนข้างขาด
แคลนพยาบาล และเป็นอะไรที่ท าเงินด้วย”  

 

 



อยากหาประสบการณ์ใหม่ : พยาบาลที่เคยไปท างานต่างประเทศส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการไปท างาน
ต่างประเทศจะท าให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เช่น 

  “…หลังจากท่ีท างาน ICU ประมาณ 2 ปี มีเพื่อนคนหนึ่งชวนว่า ลองไปท างานเมืองนอกไหม แต่ในใจตอน
นั้นจริงๆ อยากไปเรียนหนังสือ เรียนต่อโทมากกว่าพอถามที่ Agency ที่จัดส่งไปออสเตรเลียเขาบอกว่าเรียนไป
ด้วย ก็ท างานไปด้วยได้ ก็เลยตัดสินใจไปกับเพ่ือนตอนอยู่ ICU 2 ปีกว่าทุกอย่างลงตัวหมดแล้ว เริ่มเบื่อๆ อยากไป
หาประสบการณ์ข้างนอกช่วงนั้นอายุยังน้อยอยู่ อยากไปหาประสบการณ์ใหม่ๆ”  

ไม่พึงพอใจในระบบงานเดิม : พยาบาลที่เคยไปท างานต่างประเทศบางคนให้เหตุผลว่าอยากไปท างาน
ต่างประเทศเพราะไม่พึงพอใจในระบบงานเดิม เช่น 

   “เบื่อระบบ ท างานสองปีเบื่อ ซ้ าซาก ขึ้นเวรแบบเดียวกันเลย ก็น่าเบื่อหน่าย ก็เลยตัดสินใจไป ก็เลยไป
ต่างประเทศดีกว่า”   

 

เพิ่มเติมคุณภาพชีวิต : พยาบาลที่เคยไปท างานต่างประเทศให้ข้อมูลจากประสบการณ์ที่เคยอยู่ในต่างประเทศ
ว่าคุณภาพชีวิต สวัสดิการ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมในการท างานที่ต่างประเทศดีกว่าในประเทศไทย เช่น 

“ชีวิตอยู่ที่โน่นได้หลายรูปแบบจากที่เราล าบาก เราก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ได้เจอผู้คน เราอยู่กันแบบญาติ ก็พบปะ
สังสรรค์ไปเท่ียว ประสบการณ์ท่ีได้ก็คือได้เดินทางไปต่างประเทศ แถบยุโรปเยอะ ก็ได้ใช้สตางค์นะ”  

  “พ่ีได้ก าไรชีวิต พี่ไปเที่ยวโดยไม่เสียเงิน ไปเที่ยวตั้งเยอะแยะ ได้มุมมองกว้างขึ้น”  

 

คิดมุ่งม่ัน สานฝันให้เป็นจริง :พยาบาลที่เคยไปท างานต่างประเทศให้เหตุผลของการไปท างานในต่างประเทศ
ว่าเป็นความฝัน เป็นความตั้งใจที่มีอยู่เดิมตั้งแต่เรียนพยาบาล เช่น  

“ที่ตัดสินใจเพราะว่ามันก็เป็นความคิดมาตั้งแต่ก่อนเริ่มเรียนว่าเราอยากจะไป ก็เหมือนเป็น ความฝัน
อย่างหนึ่ง ฉะนั้นก็คือว่าไปก็ไป ตอนแรกตั้งใจจะไปอเมริกา ก็เลยเปลี่ยนแผนไปออสเตรเลีย”  

“อยากจะ move on ก็ไปสมัครท างาน สมัครไปเองเลยนะ ก็สมัครไป มันขึ้นอยู่กับเรา ถ้าเราตั้งใจจริง 
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้...แต่เราก็พยายาม และเราก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้”   

 



ทิ้งถิ่นฐานเพื่อครอบครัว : พยาบาลที่เคยไปท างานต่างประเทศให้เหตุผลว่าไปท างานต่างประเทศเพื่อ
ครอบครัว เช่น 

“เพ่ือรายได้จุนเจือครอบครัว... เงินที่ได้มาพอคูณเป็นเงินไทย เราก็สามารถช่วยเหลือญาติพ่ีน้อง ส่งหลาน
เรียนหนังสือไปสองคน คนหนึ่งจบเอแบค อีกคนเรียนอยู่ศิลปากร”   

 

ค่าตอบแทนคุ้มค่าและเป็นธรรม : พยาบาลไทยเคยท างานต่างประเทศเกือบทุกรายให้ข้อมูลตรงกันว่าได้รับ
ค่าตอบแทนเท่ากับพลเมืองประเทศนั้น ค่าตอบแทนจ่ายตามประสบการณ์ท างานที่มากขึ้น  มีส่ิงที่เหมือนกัน
คือ คิดค่าตอบแทนเป็นรายช่ัวโมงอยู่ระหว่าง  25 – 50 เหรียญ/ชั่วโมง โดยเวรดึกจะได้รับค่าตอบแทนอัตรา
สูงท่ีสุด รองลงมาคือ เวรบ่าย และเวรเช้า  ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลและหอผู้ป่วยท่ีท างาน  ในกรณีท างาน
ล่วงเวลาก็จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นค่าล่วงเวลาได้เพิ่มอีก  1.5 – 2 เท่า นอกจากนี้ในวันหยุดจะได้
ค่าตอบแทนเป็น  2 – 3  เท่าของรายชั่วโมง มีบางแห่งมีค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นปีเพิ่มขึ้นให้อีกประมาณปีละ  
2,500  เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 

  “เงินเดือนของ RN ทุกคนเท่ากันหมด ทุกคนได้เท่ากันหมด แล้วก็เวรบ่ายดึกเขาก็จะมี เขาเรียกจ่ายค่าเวร
ให้เรา คือ เวรเช้า อย่างสมมติเวรเช้าอาจจะได้ 3 บาท 50 แต่เวรบ่าย 4 บาท 70 เวรดึก 4 บาท 50 อันนี้
ยกตัวอย่าง แต่ที่โน่นเขาจะจ่ายเป็นแบบทุก  2  อาทิตย์ โดยเดือนหนึ่งจะออกสองครั้ง”   

  “ขั้นแรกลองไปท างานที่ nursing home ท างานได้ 6 เดือน ก็จะเป็น 25 dollars/ชั่วโมง พอหลัง 6 
เดือน ก็จะเป็น 30 dollars/ชั่วโมง วันหยุดจะเป็น  40 dollars/ชั่วโมง จะท าตั้งแต่  4  โมงเย็นถึง  2  ทุ่มค่ะ”    

  “ระบบการจ้างงานของออส fair ดีนะ ค่อนข้าง fair ไม่ใช่เราหัวด าแล้วเงินน้อยกว่า แต่ทุกคนที่เป็น
ต่างชาติท า nursing home ค่าแรงขั้นต่ าจริงๆ ถ้าเรามีประสบการณ์ทุกคนส่วนมากจะก้าวจากการเป็นพยาบาล
ผู้ช่วยจาก  nursing home”  

   “ค่าจ้างเยอะมาก เป็นพยาบาลท างานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวรเช้าก็ได้ราคานึง เวรบ่ายก็ได้ราคานึง เวรดึก
ก็ได้อีกราคานึง ท า  weekend ก็ได้อีกราคานึง ต่างกันประมาณ  2-3  เหรียญต่อชั่วโมง ถ้าปีนึงท างานสองพัน
ชั่วโมง ก็ประมาณสี่ห้าพันเหรียญต่อเดือน เยอะนะ”  (ID8) 

   “เรื่องเงินแน่นอนที่สุด เพราะอยู่บ้านเราท างานแทบตาย เงินได้แค่นี้ แต่บ้านเขา เขาก็จะคิดให้เป็นชั่วโมง 
สมมติไปแล้วไม่แฮบปี้ ขอกลับบ้านก็ได้ คุณก็ได้ตามชั่วโมงท่ีท างาน“ 



  “in charge ทีน่ั่นเขาจะให้เงินเพิ่ม เพราะเขาท างานหนัก สมมติชั่วโมง  15  บาท ก็เพ่ิมให้เป็น  16  บาท 
ที่นั่นเวรดึกกับเวรบ่ายจ่ายต่างกัน”   

  “ที่โน่นค่าตอบแทนมันเยอะ อย่างที่บอก  10  เท่าของที่นี่ คือ พูดง่ายๆ พี่ไปอยู่ที่โน่นก่อนพี่มา พี่ได้
รายได้ อยู่ท่ี  39  เหรียญต่อชั่วโมง มั้งถ้าจ าไม่ผิด รวมเบ็ดเสร็จ พ่ีท าสองท่ี อีกที่นึงได้  

44  เหรียญต่อชั่วโมง...overtime จะได้ 1.5  เท่า”   

  “ค่าตอบแทนที่เขาให้เราก็ได้เท่ากับ citizen ของเขาไม่มีอะไรแตกต่าง สวัสดิการก็เท่ากัน เพราะท่ีโน่น
โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเขาจะให้สิทธิเท่ากัน เพราะประเทศเขาเสรีทุกอย่าง ท่าเทียมกัน”   

  “เงินเดือน private คิดเป็นชั่วโมง ได้ประมาณ  30  เหรียญ  up ต่อชั่วโมง แต่ที่  county(รพ.ประจ า
เมือง)  เป็นเงินเดือนประมาณ  10,000  กว่าเหรียญ เงินเดือนของ  supervisor ก็จะเยอะ เป็น  RN ธรรมดาก็จะ
น้อยหน่อย อาทิตย์ละ  40  ชั่วโมง ใครท าเกินก็  overtime ก็ได้ 1.5  เท่า”   

 

ท างานเน้นเรื่องมาตรฐานการพยาบาล : พยาบาลที่เคยท างานในต่างประเทศทุกรายให้ข้อมูลว่าการท างานจะ
เน้นเรื่องมาตรฐานการพยาบาลอย่างมาก เช่น 

  “บางอย่างเราก็ตัดสินใจได้ อย่างเรื่องยาทุกอย่างต้อง  confirm กับหมอทุกอย่าง”   

  “พยาบาลที่โน่นมีกฎระเบียบในการท างาน และตรงไปตรงมา ถึงเวลากินข้าวต้องกิน ถึงเวลาท างานอาจ
คุยอะไรกันบ้าง ที่โน่นเวลาท างานคือเป๊ะ ไม่ต้องมีใครมาบอกว่ามาตรฐานอย่างนั้นอย่างนี้ เช่น เรื่องการล้างมือ ที่
โน่นไม่ว่าจะมีคนเห็นหรือไม่เห็น ทุกคนจะมีแอลกอฮอล์แฮนรัพเล็กๆ พกและไม่ว่ายาจะแพงแค่ไหน ท าตกแล้ว
ทิ้ง”   

  “รับโทรศัพท์จะต้อง  repeat order อย่างน้อย  3 ครั้งว่า  are you sure ? ว่ายูสั่งอย่างนี้... จะต้อง  
repeat เพราะบางทีเราโทรตี  1  ตี  2  เช้าเขาจะมาดูอีกที”   

  “เหมือนกับว่าเราท างานโดยไม่รู้อะไรว่าเราท าอะไร เขาจะไม่เชื่อใจเรา และเขาจะมาถามตลอดว่ายาตัวนี้
เป็นอย่างไร มีตัวยาอะไรบ้าง เราต้องตอบให้ได้ ถ้าถามแล้วเราตอบไม่ได้ เขาจะไปฟ้องหัวหน้าเราทันที เป็น
ธรรมดามาก ถึงบอกว่าเวลาที่เราท างานต้องใส่ใจทุกเรื่อง ต้องมีหนังสือตลอด ถ้าเราท างานเกี่ยวกับ  labour เรา
ต้องรู้ยาเกีย่วกับ  labour ทุกอย่างที่หมอ  order” 

 



อัตราเงินเดือนเฉลี่ยพื้นฐานของพยาบาลสาขาต่างๆในประเทศออสเตรเลีย ปี 2016 
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