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สถาบัน สรุปเนื้ อหา
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประทศไทย(สพท.) สหพันธ์นักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย(AMSA) และสมาพันธ์นิสิต
นักศึกษาแห่งนานาชาติ(IFMSA)เป็ นองค์กรหลักในการทากิจกรรมนอกหลักสูตรของนิสิตและนักศึกษาแพทย์ ซึ่งแต่ละองค์กรมี
บทบาทและจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไป โดยประเด็นต่างๆที่ท้งั สามองค์กรครอบคลุมมีดังนี้
1.บทบาทในการผลิตแพทย์
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประทศไทย(สพท.) เป็ นตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ของคณะแพทยศาสตร์ หรือสานัก
วิชาแพทยศาสตร์ของแต่ละมหาวิทยาลัย และเน้ นในด้ านของการเสริมสร้ างสิ่งแวดล้ อมในการเรียนรู้ ด้ า นทัศนคติต่อการ
เรียน การจัดกิจกรรมต่างๆที่อาจจะยังไม่ได้ เกี่ยวกับ academic โดยตรงแต่จะมีการพัฒนาจัดทาโครงการเพื่อเสริมสร้ าง
ส่วนที่ขาดไปตรงจุดนี้เรื่อยๆในอนาคต ตัวอย่างกิจกรรมที่ทางสพท.จัดก็มีตัวอย่าง เช่น ค่ายสโมสรที่มีการรวมตัวกัน
ของสโมสรคณะแพทยศาสตร์ของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อมาแลกเปลี่ยน และปรึกษากันเรื่องดังกล่าว และโครงการ
รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับการ elective เพื่อเป็ น baseline ให้ กบั นิสิตนักศึกษาแพทย์ได้ ศึกษาและพิจารณาได้ ข้อมูลที่
ครบถ้ วนและจาเป็ น
สหพันธ์นักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย(AMSA) จะเป็ นองค์กรที่รวมตัวกันของ 18 ประเทศสมาชิก และอีก 5-6
observing country โดยจะมีบทบาทเป็ น platform ให้ กบั นิสิตนักศึกษาแพทย์ในฝั่งของเอเชียในการแบ่งปันประสบการณ์
และความรู้ต่างๆเพื่อนามาปรับใช้ ให้ เกิดการพัฒนาในประเทศของตนเอง โดยกิจกรรมหลักๆที่จัดคือ conference ปี ละ
2 ครั้ง โดยจะผลัดกันเป็ นเจ้ าภาพประเทศละ 1 ปี และในการประชุมครั้งนั้นจะนาปัญหาที่ประเทศนั้นเล็งเห็นว่าเป็ น
ปัญหาที่ต้องตระหนักถึงมานาเป็ น charter และมีการช่วยกันคิดแก้ปัญหาแลกเปลี่ยนกัน มีโครงการแลกเปลี่ยนดูระบบ
สาธารณสุขของต่างประเทศเพื่อรับมุมมองที่แตกต่างเข้ ามา ทาให้ ได้ รับประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆ
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งนานาชาติ (IFMSA) เป็ นองค์กรนักศึกษาหลักๆที่เป็ นช่องทางประสานเพื่อส่งนิสิต
นักศึกษาแพทย์ของประเทศไทยไปแลกเปลี่ยนกับนิสิตนักศึกษาแพทย์ท่ัวโลกโดยจะได้ แลกเปลี่ยนมุมมมอง
ความก้าวหน้ า ทันเหตุการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกแล้ วนากลับมาพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังมีส่วนเกี่ยวข้ องในการ
ช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาแพทย์ในการตีพิมพ์ journal ลงใน platform ของ IFMSA เองเพื่อสร้ างวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
ให้ นิสิตนักศึกษาแพทย์ได้ มองและเล็งเห็นแนวทางในการพัฒนาระบบสาธารณสุขมากขึ้น

2.การปกป้ องสิทธิ์ของนิสิตและนักศึกษาแพทย์
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประทศไทย(สพท.) จะมีอยู่พันธกิจอยู่แล้ วว่าต้ องมีการปกป้ องสิทธิและผลประโยชน์ของนิสิต
และนักศึกษาแพทย์ทุกคน ทั้งการป้ องกันนิสิตนักศึกษาแพทย์จากการถูกหลอกลวงของมิจฉาชีพ การเข้ าไปสังเกตการณ์
การจับฉลากใช้ ทุน และการเป็ นตัวแทนบอกความต้ องการของนิสิตและนักศึกษาแพทย์ท่ัวประเทศ
สหพันธ์นักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย(AMSA) มีการเรียกร้ องสิทธิในการที่ประเทศไทยเป็ น 1 ในผู้ก่อตั้ง AMSA
ดังนั้นจะต้ องไม่มีการเก็บค่าสมาชิกแต่เก็บแค่เพียงค่าใช้ จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆเท่านั้น อีกทั้งทุกสถาบันแพทย์ท่ี
ก่อตั้งขึ้นมาในประเทศไทยยังต้ องมีสิทธิ์ท่จี ะเป็ นสมาชิกของ AMSA ได้ ทุกสถาบัน
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งนานาชาติ (IFMSA) นักศึกษาแพทย์จะต้ องมีเสียงในการช่วยกาหนดนโยบายของ
คณะหรือสานักวิชา และเยาวชนต้ องมีสิทธิในการกาหนดนโยบายซึ่งจะมีการดาเนินการและตกลงกันภายในสมาพันธ์
ก่อน จึงจะนามาเสนอให้ กบั องค์กรที่เกี่ยวข้ อง
3.ผลกระทบที่มีต่อการเรียน
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประทศไทย(สพท.) มีการป้ องกันไม่ให้ กจิ กรรมมีผลกระทบต่อการเรียนมากเกินไปโดยการมี
กฎเกณฑ์ในการสมัครบอร์ดบริหารของทางสพท.โดยต้ องมีการรับรองจากนายกสโมสรของแต่ละสถาบันว่าจะยังสามารถ
ดาเนินการได้ โดยปกติหากว่าสมาชิกผู้น้ ีมาทางานภายในสพท. และในการลงเลือกตั้งนายกสพท.จะต้ องได้ รับการรับรอง
จากทางคณบดีแต่ละสถาบันว่าเห็นชอบด้ วย อีกทั้งยังมีการจัด year plan โดยนาตารางของทุกสถาบันมาดูเวลาที่
เหมาะสมในการจัดกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งลดจานวนการประชุมสามัญของทางสะท.อีกด้ วย
สหพันธ์นักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย(AMSA) จะประสานกับทางสพท.เพื่อให้ มีการจัด year plan ขึ้น แต่อย่างไรก็
ตามการจัดแผนงานค่อนข้ างจากัดเนื่องจากว่าเป็ นการรับงานมาจากทางต่างประเทศ ทาให้ ต้ องมีการปรับเปลี่ยนบอร์ด
และจัดตั้งฝ่ าย Human resource เพื่อหาตัวบุคคลมาช่วยรับผิดชอบในงานนั้นๆ
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งนานาชาติ (IFMSA) เนื่องจากว่าทาง IFMSA ต้ องประสานทางานอยู่กบั ต่างประเทศ
ตลอดเวลาและไม่สามารถทราบได้ เลยว่างานที่ต้องประสานจะเข้ ามาช่ วงไหนจึงไม่สามารถจัด year plan ได้ เหมือนกับ
ทางสพท.และ AMSA ทาง IFMSA จึงไม่ได้ มีการ fix หรือ scope หน้ าที่ของตาแหน่งใดตาแหน่งนึงเพื่อป้ องกันไม่ให้
งานหยุดชะงักเพียงเพราะคนใดคนนึงติดสอบ อีกทั้งยังมีการจัดตั้งตาแหน่ง Vice-president for Conference ซึ่งต้ อง
รับรู้ scope ของงานและ outcome ที่ต้องการเพื่อประสานไปยังบุคคลต่างๆให้ งานสาเร็จ
4. ในด้ านของ Medical Education
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประทศไทย(สพท.) จะมีพันธกิจในด้ านนี้อยู่แล้ ว แต่จะเป็ นลักษณะการร่วมแบบ passive
apprach โดยจะเป็ นฝ่ ายตั้งรับความต้ องการ และช่วยสนับสนุนผู้ท่มี ีความต้ องการทาโครงการในด้ านนี้
สหพันธ์นักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย(AMSA) เป็ นการสนับสนุนการค้ นหาวิธกี ารเรียนที่เหมาะสมให้ กบั แต่ละ
individual โดยแต่ละกิจกรรมที่จัดขึ้นก็จะมีต้งั แต่การส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศจนถึงการเชิญผู้ท่ีทาการสอน
ผ่านวีดีโอจากต่างประเทศมาพูดคุยและให้ แนวคิด
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งนานาชาติ (IFMSA) มีการส่งนักศึกษาแพทย์เข้ าน่วม conference ของทาง medical
education เพื่อที่จะนาแนวคิดมาปรับใช้ ท่จี ะสามารถส่งผลกระทบต่อนโยบายของประเทศไทยร่ อาจจะยังไม่ได้เล็งเห็น
ปัญหาของประเด็นนั้นๆ อีกทั้งยังเปิ ด platform เพื่อพูดคุยอภิปรายในเรื่องประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับทาง Medical
Education เช่น Medical Ethics

