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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ศิริราช-จุฬาฯหนุนหลักสูตรแพทยนานาชาติยันอนาคตใส 

 

คมชัดลึก : ศิริราช-จุฬาฯ” หนุนหลักสูตรแพทยนานาชาติ ยันอนาคตเปดแนหากรัฐไมมีนโยบาย
สกัด ชี้เปนประตูเปดการแพทยไทยสูเวทีนานาชาติ ขณะที่เอแบคโพลลสํารวจ ประชาชนรอยละ 
77.1 เห็นดวย แตตองเปดรับฟงความเห็นกอน ดาน “แพทยสภา” พอ ตกเปนจําเลยสังคม มีหนาที่
แคพิจารณาหลักสูตร และกอนหนาน้ี สภามหาวิทยาลัย มศว  ไมเคยใหความเห็น และมีปญหา
ขัดแยงภายใน ขณะที่ “หมอมงคล” ฝาก รร.แพทย 5 แหง คิดถึงคนชนบทที่ยังขาดแคลนแพทย
กอน  

 ที่โรงแรมริชมอนด เม่ือเวลา 9.30 น. วันที่ 9 ก.พ. ในเวทีสาธารณะ “การผลิตแพทยนานาชาติ 
สังคมไดอะไร” ซ่ึงจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) สํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ (สวค.) และ สํานักนโยบายและแผน กระทรวง
สาธารณสุข (สนย.) นพ.มงคล ณ สงขลา ประธานคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ กลาววา 
ขณะน้ีหลายฝายตางเกิดความวิตกกังวลหลังจากที่แพทยสภาอนุมัติผานหลักสูตรแพทยภาษาอังกฤษ 
เพราะจะทําใหปญหาขาดแคลนแพทยวิกฤตมากขึ้น ซ่ึงขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขกําลังเรงผลิตแพทยและ
มหาวิทยาลัยแพทยไดผลิตเต็มกําลังแลวแตแพทยก็ยังขาดแคลนอยู แตกลับจะมีการผลักดันใหเกิดแพทย
อีกกลุมหน่ึงเพ่ือการแขงขัน กรณีที่เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ตนจึงอยากฝากไปยัง
มหาวิทยาลัยแพทยทั้ง 5 แหงวา ขณะน้ีประเทศไทยยังมีคนจนที่อยูในชนบทและเขาไมถึงการรักษา พ้ืนที่
หางไกลยังคงตองการแพทยอีกมาก ดังน้ันจึงควรแกไขปญหานี้กอนที่จะทําเปนธุรกิจการศึกษา 

  นพ.เฉลิมชัย บุณยะลีพรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กลาววา 
มศว มีสภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุดในการกําหนดทิศทางมหาวิทยาลัยและมีอธิการบดีเปนผู
กําหนดนโยบายมหาวิทยาลัย ซึ่งการเปดหลักสูตรการสอนใดๆ ในการพิจารณาจะแยกเปน 2 
ข้ันตอน คือ 1.การพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตร เน้ือหาการเรียนการสอน 2.ความ
เหมาะสมในการเปดหลักสูตร ระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งหลักสูตรแพทยนานาชาติที่เปนประเด็นซึ่ง

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 

ขาวจากหนังสือพิมพคมชัดลึก ฉบับประจําวนัที่  ๑๐ เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๕๓  หนา    
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ไดเริ่มมีการพูดคุยตั้งแตป 2552 จนถึงขณะน้ียังไมเขาสูการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยแมแต
คร้ังเดียว เพียงแตเคยนําเขาสูการพิจารณาคณะผูบริหาร มศว. มาแลว 8 คร้ัง และยังไมผานการ
อนุมัติจากคณะผูบริหาร อยางไรก็ตามยอมรับวาที่ผานมามีความพยายามเคลื่อนไหวในเรื่องจน
ตองมีการนัดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2552 แตเปนวาระพิจารณาปญหา
การบริหารของคณะแพทยศาสตรที่เกิดข้ึนเทาน้ัน ขอย้ําวาไมใชการพิจารณาหลักสูตรแพทย 

  นพ.อดิศร ภัทราดูลย คณบดีคณะแพทยศาสตร จุฬาลงการณมหาวิทยาลัย กลาววา หลักสูตร
แพทยนานาชาติ จุฬาฯ คุยเรื่องนี้มา 5 ปแลว เพราะในขณะที่เราตองการใหความรูดานการแพทยของไทย
สูระดับนานาชาติ แตหากไมมีเปดหลักสูตรแพทยนานาชาติอยากถามวาแลวใครจะมารูจักเรา ซ่ึงการจัด
อันดับทางดานการแพทย ไทยอยูในอันดับที่ 51 ของโลก คณบดีคณะแพทยศาสตรทั่วโลกรูจักเรา อีกทั้งที่
ผานมาหลักสูตรนานาชาติในสาขาตางๆ เปดหมดแลว และไมมีใครคัดคาน แตพอเปนหลักสูตรแพทย
นานาชาติกลับมีเสียงคัดคาน คิดวาเกิดจากความไมเขาใจ ไมใชวาเม่ือเปดสอนแลวจะมีคนตางชาติเขามา
มาก เพราะ 80% ของนักเรียนหลักสูตรนี้ยังเปนคนไทย เชื่อวาสหรัฐฯ หรืออังกฤษคงจะไมสงคนมาเรียน
อยางไรก็ตามตองดูวา เหตุผลที่โรงเรียนแพทยอยากเปดหลักสูตรนานาชาติเพราะอะไร และไมอยากให
เบี่ยงประเด็นไปเรื่องรายได เพราะนักเรียนเพียงแค 20-30 คน ไมสามารถสรางรายไดมากมาย แตเพ่ือ
เพ่ือใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

  “ถึงเวลาแลวที่ไทยตองพัฒนาหลักสูตรแพทย อยากใหเปดวิสัยทศันใหม เพราะการเปดหลักสูตรนี้
จะทําใหตางชาติรูจักประเทศไทยมากขึ้น อีกทั้งประเทศตางๆ ที่ไมมีโรงเรียนแพทยกจ็ะสงมาเรียนที่
ประเทศไทย สงผลใหอนาคตประเทศไทยจะคุมการแพทยในภูมิภาคนี้ได นอกจากนี้ยังชวยใหนักเรียนที่
เรียนหลักสตูรภาษาอังกฤษสามารถเรียนตอแพทยได” นพ.อดิศร กลาว และวา กรณีของ มศว. สะทอนให
วายังมีบางสวนที่ยังขาดความเขาใจ สําหรับในสวนจุฬาฯ น้ัน กอนหนานี้ไดมีการทําความเขาใจกับอาจารย
ในมหาวิทยาลัย ซ่ึงขณะนี้ทุกคนเริ่มเขาใจ และยืนยันวาจุฬาฯ จะผลักดันเรื่องนี้ตอไป นอกจากรัฐบาลจะมี
นโยบายชัดเจนที่ไมใหดําเนินการ อยางไรก็ตามเชื่อวาไมวาอยางไร หลักสูตรแพทยนานาชาติจะตองเปด
แนนอน 

  นพ.อดิศร กลาววา  สวนทีเ่กรงวาเม่ือเปดหลักสูตรแพทยนานาชาติแลว จะกระทบตอปญหาขาด
แคลนแพทยในชนบท และทําใหเกิดปญหาแพทยสมองไหลนั้น วันนี้ไทยผลติแพทยไดเพ่ิมขึ้นมากจากเดิม
ที่ผลติไดปละ 1,000 คน โดยจุฬาฯ เดิมผลิตไดปละ 100 คน ขณะน้ีเพ่ิมเปนปละ 300 คน แมวาจะไมมีการ
เพ่ิมผลิตแตอัตราแพทย 1 คนตอประชากร 1,600 คนถือวาเพียงพอ ซ่ึงปญหาขาดแคลนแพทยน้ันขณะนี้
ขึ้นอยูกับกระทรวงสาธารณสุขวาจะกระจายแพทยไปยงัชนบทมากนอยแคไหน 

  นพ.ปกิต วิชยานนท คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล กลาววา มุมมองสวนตัวในเรื่องหลกัสูตร
การแพทยนานาชาติมีความคิดตรงกันกับนพ.อดิศร และ ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกลุ คณบดีคณะ
แพทยศาสตร มศว. เพราะในฐานะโรงเรยีนแพทย หลักสูตรการศึกษาการแพทยนานาชาติเปนเรื่องจําเปน 
เน่ืองจากขณะนี้โรงเรียนแพทยยังมีนอยและการผลติแพทยยงัไมเพียงพอ ที่สําคญัมีนักเรียนแพทยบางคนที่
เฉลียวฉลาดและเกงกาจ ทีส่ามารถเปนทรัพยากรที่สงเสริมใหเปนกําลังที่เพ่ิมพูนศกัยภาพของวงการแพทย
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ในประเทศไทยได ทั้งน้ีในโรงเรียนแพทย มีแพทยหลายคนที่ไมสนใจไปรักษาในโรงพยาบาลเอกชน ดังน้ัน
จึงอยากใหคํานึงถึงเรื่องของคุณภาพโรงเรียนแพทยที่จําเปนจะตองพัฒนาหลักสูตรแพทยนานาชาต ิ โดย
เชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบาน เพราะและประโยชนน้ีจะกลับมาสูการสรางคุณภาพโรงเรียนแพทยไทยใน
อนาคต 

  นพ.ปกิต กลาววา ทราบวาประเทศจีน ญ่ีปุน อินโดนีเซียกําลังเรงทําเรื่องหลักสูตรแพทย
นานาชาติ  โดยเฉพาะประเทศญี่ปุน ขณะน้ีผลิตแพทยปละ1หม่ืนคน ประชากรญี่ปุนมี 120 ลาน ขณะที่
ประชากรไทยมี60 ลานคน โดยถาเทียบกับประเทศไทยผลิตแพทยได 2,000 คน แตประเทศญี่ปุนมี
โรงเรียนแพทย 100 โรงเรียน ขณะน้ีโรงเรียนแพทยไทยมีแค 18 แหงเทานั้น เร่ืองน้ีกระทรวงศึกษาธิการ 
และกระทรวงสาธารณสุขตองดูแล ที่สําคัญแนวทางของโรงเรียนแพทยในญี่ปุนมีเข็มทิศวาตองการเปน
โรงเรียนแพทยนานาชาติ โดยเตรียมทุมงบประมาณกวา 2 พันลานบาท ใหโรงเรียนแพทยอินเตอร 

  “ขณะน้ีโรงเรียนแพทยตองการหลักสูตรใหม เพราะปจจุบันการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทยยัง
เปนรูปแบบเดิมๆ เหมือนเม่ือรอยปที่แลว ขณะน้ีเรามีความเรงดวน ที่จะตองทําเรื่องหลักสูตรใหมเพราะถา
ทําชากวา อีกสิบปขางหนา ก็จะชากวามาเลเซีย และพมา ”นพ.ปกิต กลาว 

  ขณะที่ นพ.สัมพันธ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา กลาววา แพทยสภามีหนาที่พิจารณาวา
หลักสูตรแพทยศาสตร ภาคภาษาอังกฤษของ มศว  ที่เสนอมานั้นไดมาตรฐานหรือไม สวนการจะเปด
หลักสูตรไดหรือไมอยูที่สภามหาวิทยาลัยและฝายนโยบาย จึงตองแยกใหชัดเจนกอน ซ่ึงมติที่แพทยสภา
ออกมานั้นไดเอ้ือประโยชนตอประเทศชาติ เพราะมีเง่ือนไขวา ผูที่จะเขาศึกษาตองมีสัญชาติไทย ตองมีการ
ชดใชทุน ซ่ึงเปนการทําที่เกินหนาที่ดวยซ้ํา ทั้งยังกําหนดวาตองไมเบียดบังการเรียนการสอนภาคปกติ 
เพราะแพทยสภารูวา มศว.มีความขัดแยงอยูภายใน จึงตองเคลียรความขัดแยงกันกอน  ซ่ึงมติของแพทย
สภาในวันที่ 11 ก.พ. จะชัดเจนกวานี้ 

  “สภามหาวิทยาลัย มศว  เพ่ิงคัดคานวันนี้ ที่ผานมาไมรูไปอยูไหน ความกลาหาญอยูไหนอันน้ีไมรู 
วันนี้แพทยสภาอาจเปนจําเลย แตผมก็มา เพราะบางทีการทํางานตองกลานะ ไมใชพอกระแสตีไปอยางใด
แลวจะเอาอยางนั้น ตองวากันอยางนี้ นักเลงก็ตองนักเลงหนอย สภามหาวิทยาลัยไมเคยมีความเห็นอะไร
มาเลย  ถามหาวิทยาลัยบอกวาไมอนุมัติแคแพทยสภารับรองหลักสูตร มันไมเกิดอยูแลว เพราะวาทั้งสอง
ทางตองมาพรอมกันถึงจะเกิดได” นพ.สัมพันธ กลาว 

  นพ.สัมพันธ กลาววา ขณะนี้สภามหาวิทยาลัย มศว. ยังไมสงหนังสือมาคานเร่ืองน้ีอยางเปน
ทางการ แตที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาจะนําความเห็นคัดคานของทางสภามหาวิทยาลัยมารวม
พิจารณา ทั้งน้ัการที่อธิการบดี มศว มาใหขาวอยางนี้แสดงวายังมีความขัดแยงภายในยังมีอยู ดังน้ันในวันที่ 
11 ก.พ.น้ี ทางแพทยสภาอาจไมรับรองหลักสูตรก็ได เพราะรับรองไปหลักสูตรก็จะไมไดคุณภาพ เน่ืองจาก
การการทํางานตองใชบุคลากร ทั้งน้ีการประชุมคณะกรรมการแพทยสภามีจะการทบทวนแตมติจะเปน
อยางไรตองขึ้นอยูกับคณะกรรมการแพทยสภา 
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  ดานนายเทวินทร อินทรจํานง ผูชวยผูอํานวยการคณะกรรมการสุขภาพแหชาติ กลาววา จากการ
สํารวจความคิดเห็นประชาชนตอการเปดหลักสูตรแพทยนานาชาติ โดยสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ (สช.) และสํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จากตัวอยางประชากรอายุ 18 ปขึ้นไป 
จํานวน 1,101 คน ใน 17 จังหวัดทั่วประเทศ ระหวางวันที่ 7-8 กุมภาพันธ ที่ผาน พบวา ประชาชนรอยละ 
77.1 สนับสนุนใหเปดหลักสูตรแพทยนานาชาติในสถาบันการศึกษาของรัฐในขณะนี้ มีเพียงรอยละ 11.9 ที่
ไมสนับสนุน และรอยละ 11.0 ที่ไมมีความเห็น และสวนใหญรอยละ 89.2 เห็นควรใหเปดรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนกอนที่จะเปดหลักสูตรแพทยนานาชาติในสถาบันของรัฐ   

  นายเทวินทร กลาววา สําหรับเหตุผลของฝายที่สนับสนุนการเปดหลักสูตรแพทยนานาชาติ รอย
ละ 72.0 เห็นวาควรใหนํ้าหนักพิจารณาเพราะการเปดหลักสูตรนี้จะทําใหนักเรียนไมตองออกไปเรียนวิชา
แพทยที่เมืองนอก รอยละ 62.8 เนนใหผูเรียนลงทุนในการเรียนเองจะไดประหยัดงบประมาณของรัฐ รอยละ 
86.5  เห็นวาเปนการเปดโอกาสใหกับนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ(ที่สอนภาษาตางประเทศ) ในไทยไดมี
โอกาสเรียนแพทยมากขึ้น รอยละ 84.3 ทําใหคนไทยมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานการแพทยกับ
สถาบันระดับนานาชาติไดมากขึ้น รอยละ  79.7  เห็นวาจะไดแพทยที่เกงภาษาอังกฤษ และรอยละ 
81.4  เห็นวา สนับสนุนใหธุรกิจบริการทางการแพทย ของไทยมีโอกาสแขงขันกับตางชาติเม่ือมีการเปดเสรี
ทางการคาในอาเซียน 

  สวนเหตุผลของฝายที่ไมสนับสนุนนั้น รอยละ 79.6 เห็นวา การเปดหลักสูตรนี้จะทําใหการเรียนการ
สอนวิชาแพทยเปนไปเพื่อสรางรายไดใหกับสถาบันที่สอน รอยละ 66.0 จะดึงดูดใหอาจารยแพทยไปสอน
หลักสูตรนี้ ทําใหนักเรียนแพทยปกติทั่วไปขาดโอกาสไดเรียนกับอาจารยแพทยที่เชี่ยวชาญ รอยละ  73.5 
แพทยที่เรียนจบหลักสูตรนี้จะมุงทํางานในรพ.เอกชนที่มีคาตอบแทนสูง (เพราะลงทุนเรียนสูง)มากกวาจะไป
ทํางานในชนบท รอยละ 52.7 หากสถาบันการศึกษาทุมเทใหกับหลักสูตรนี้จะทําใหโอกาสในการผลิตแพทย
ปกติลดลง  ทําใหปญหาการขาดแคลนแพทยในประเทศรุนแรงมากขึ้น  รอยละ 89.8 ประชาชนทั่วไป
ตองการแพทยที่เกงในทางรักษามากกวาแพทยที่เกงในทักษะภาษาอังกฤษ รอยละ 72.7 เปนการสงเสริม
การบริการทางการแพทยในเชิงพาณิชยทําใหประชาชนสวนใหญที่รายไดนอยเขาถึงบริการทางการแพทย
ยากขึ้น  

 


