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"หมออินเตอร"เจอกระแสตานหนัก
"หมออินเตอร" วุนเจอแรงตานอยางหนัก สช.ออกโรงเตรียมเปดผลโพลล พรอมจัด
สัมมนาชําแหละวาจําเปนตอสังคมไทยหรือไม "หมออําพล" ชี้ตองดูใหรอบคอบเปนจุดเปลี่ยน
ทิศทางนโยบายผลิตแพทยในไทยหรือเปลา อธิการบดี มศว ฉะแพทยสภาไมใหเกียรติอนุมัติ
ก อ นสภามหา'ลั ย "หมอสมศั ก ดิ์ " สงสั ย สช.ค า นทํ า ไม อ า งให ห ลั ก สู ต รผ า นทํ า ตามหน า ที่
"จุรินทร" ชี้ถาเปดตองไมกระทบกับภาพรวมการผลิตแพทย
นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กลาวภายหลังการ
ประชุมผูบริหาร สธ. กลาวถึงกรณีที่แพทยสภาอนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตร ภาคภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) วา ในประเด็นนี้ สธ.กําลังพิจารณา ซึ่งเรื่องนี้มีความ
คิดเห็นที่หลากหลาย และทราบมาวา คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ที่มี นพ.มงคล ณ
สงขลา เปนประธาน ก็จะเปดรับความคิดเห็นจากฝายตางๆ ในวันที่ 9 ก.พ. ซึ่ง สธ.พรอมรับ
ความความคิดเห็น และ สธ.จะสงตัวแทนไปรวมประชุมเรื่องนี้กับแพทยสภาในวันที่ 11 ก.พ.
"เบื้องตนผมเห็นวา การดําเนินการใดๆ ก็ตามจะตองไมกระทบตอการผลิตแพทยเพื่อ
ดูแลสาธารณสุขสําหรับคนไทยในปจจุบัน" นายจุรินทรกลาว
นพ.ไพจิตร วราชิต ปลัด สธ. กลาววา กอนหนานี้ สธ.เคยทําหนังสือยืนยันไมเห็นดวย
กับการจัดทําหลักสูตรแพทยนานาชาติ เรื่องนี้ตองพิจารณาใหรอบดาน ซึ่งคลายกับกรณีการ
เปดหลักสูตรแพทยของ ม.รังสิตกอนหนานี้ ที่มีการวิจารณอยางหนักเชนกัน และในวันที่ 11
ก.พ. ตนจะรวมเขาประชุมคณะกรรมการแพทยสภาดวยตนเอง
นพ.อําพล จิดาวัฒนะ เลขาธิการ สช. วา ในฐานะที่ สช.เปนกลไกดานสาธารณสุข จึงจะ
เปดเวทีสาธารณะ "การผลิตแพทยนานาชาติ สังคมไดอะไร" ในวันที่ 9 ก.พ. เวลา 9.30-12.00
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น. ที่ โรงแรมริชมอนด เพื่อ ใหแสดงความเห็นกั นอยางรอบดาน สวนตั วมองวา แมเรื่องนี้ดู
เหมือนเปนแคการอนุมัติหลักสูตรใหมหลักสูตรหนึ่ง แตความจริงเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การผลิตแพทยของเมืองไทย ผูที่เกี่ยวของจึงควรดูใหรอบดาน
"แนนอนวาตามขั้นตอนการอนุมัติตองไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยดวย
แต ท างแพทยสภาก็ มี บ ทบาทสํา คั ญ จะมองเป น บทย อ ยว า เป น เพี ย งผู อ นุมั ติ ห ลั ก สู ต รว า ได
มาตรฐานหรือไมอาจไมเพียงพอ เพราะนโยบายการผลิตแพทยของเมืองไทยที่เนนการผลิต
แพทยเพื่อสนองคนไทยในชนบท ยังไมเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรแพทยใดๆ ก็
ควรตอบสนองนโยบายดังกลาว อีกทั้ง สธ.ก็มีจุดยืนที่ชัดเจนมาตลอดวาการใชทรัพยากรของรัฐ
มหาวิทยาลัยของรัฐก็ควรจะทําเพื่อคนไทยในชนบท" เลขาธิการ สช.กลาว
สวนทางแพทยสภาตองทบทวนเรื่องนี้หรือไม นพ.อําพลกลาววา ตองขึ้นอยูกับทาง
แพทยสภา เพราะเปนผูที่มีวุฒิภาวะ สวนเวทีสาธารณะที่จะเปดขึ้นและจะมีการเปดเผยผล
สํารวจความคิดเห็นประชาชน ซึ่ง สช.ไดรวมทํากับเอแบคโพลล ขณะนี้ สช.ไดเปดชองทางรับ
ฟงความเห็นทางเว็บไซต www.nationalhealth.or.th และหมายเลขโทรศัพท 089-0035-590
ดาน ศ.นพ.สมศักดิ์ โลหเลขา นายกแพทยสภา กลาววา หลักสูตรดังกลาวไมใชหลักสูตร
นานาชาติ แตเปนหลักสูตรปกติที่มีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ แพทยสภามีหนาที่
รับรองวาเปนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานวิชาชีพหรือไม ไมเขาใจวาจะคัดคานอะไร
"เราอยากใหหมอไทย พูดภาษาอังกฤษไดทุกคน เพราะในอนาคตเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยง
ไม ไดเลย เพราะตําราและความรูใหมๆ เปนภาษาอังกฤษทั้งหมด" นายกแพทยสภากล าว
ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กลาววา การเปด
หลักสูตรแพทยศาสตรนานาชาติเปนแนวคิดของนายสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล คณบดี
คณะแพทยศาสตร แต ค วามจริง แล ว หลั ก สู ต รนี้ ยัง ไม ได เ ข าสู ก ารพิ จ ารณาของสภา
มหาวิทยาลัยเลย แถมยังมีเสียงคัดคานทั้งจากคณาจารยและองคกรแพทยมาโดยตลอด
ตนในฐานะอธิการบดีไดรับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยใหหารือในเรื่องนี้กับทุก
ฝาย เพื่อหาทางออกและขอยุติ
"คณบดีคณะแพทยศาสตรก็ตองรับฟง และตองตอบคําถามของสภามหาวิทยาลัยใหได
ทั้งเรื่องงบประมาณบุคลากรผูสอน การใชทุนเปนอยางไร แตที่นาแปลกใจอยางมากก็คือใน
ชวงแรกแพทยสภาไมเห็นดวยมีคําถามและขอสงสัยเกิดขึ้นมากมาย แตไมนานมานี้กลับผาน
ซึ่งผมในฐานะอธิการบดี มศว ขอตั้งขอสงสัยวากระบวนการทํางานของแพทยสภาวามีสิทธิ์
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พิจารณาและมีมติในเรื่องหลักสูตรไดอยางไร และที่สําคัญควรจะใหเกียรติทางสภามหาวิทยาลัย
ในการพิจารณาหลักสูตรดวย".
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