
วงการแพทย์ประจำำเดืือนพฤษภาคม 2564

[ In Focus ]
กองบรรณาธิการ • 

มููลนิิธิิมููลนิิธิิ
วิิทยาศาสตร์์ทาเคดาวิิทยาศาสตร์์ทาเคดา
มูอบทุนิศึกษาวิิจััยและดูงานิท่�ปร์ะเทศญี่่�ปุ�นิ มูอบทุนิศึกษาวิิจััยและดูงานิท่�ปร์ะเทศญี่่�ปุ�นิ 

ต่อเนิ่�องเป็นิปีท่� 56ต่อเนิ่�องเป็นิปีท่� 56
เ ป็็นระยะเวลาต่่อเ น่�องยาวนาน

จนก้้าวเข้้าสู่่่ปี็ท่ี่� 56 ท่ี่�มููลนิิธิิวิิที่ยาศาสตร์์

ที่าเคดา (Takeda Science Foundation) สนัิบสนุินิ

ทุี่นิศึกษาดูงานิแบบไมู่มู่เง่�อนิไข ณ ปร์ะเที่ศญ่ี่�ปุ�นิ

แก่แพที่ย์ไที่ย เพ่�อนิำาควิามูรู์� ท่ี่� ได�กลับมูาพัฒนิา

วิงการ์แพที่ย์และสาธิาร์ณสุขของปร์ะเที่ศไที่ย โดยในิปีน่ิ�

พิธ่ิมูอบทุี่นิได�จััดขึ�นิในิรู์ปแบบออนิไลน์ิ ณ การ์ปร์ะชุุมูใหญ่ี่

สามัูญี่ปร์ะจัำาปีของแพที่ยสมูาคมูฯ ปี พ.ศ. 2563 

ในิวัินิเสาร์์ท่ี่� 30 มูกร์าคมู พ.ศ. 2564 ท่ี่�ผ่่านิมูา 

ณ ห�องปร์ะชุุมูสยามูมูกุฎร์าชุกุมูาร์ อาคาร์เฉลิมูพร์ะบาร์มู่ 

๕๐ ปี 

  ศ.พญ.สู่มศร่ เผ่่าสู่วัสู่ด์ิ์� ป็ระธานอนุก้รรมก้ารพ์จารณาทุี่น แพที่ยสมูาคมูแห่งปร์ะเที่ศไที่ย ในิพร์ะบร์มู

ร์าชูุปถััมูภ์์ ได�ให�ควิามูคิดเห็นิเก่�ยวิกับทุี่นิมููลนิิธิิวิิที่ยาศาสตร์์ที่าเคดาว่ิา ทุี่นิมููลนิิธิิวิิที่ยาศาสตร์์ที่าเคดาเป็นิทุี่นิท่ี่�มู่

ปร์ะโยชุน์ิมูาก ต�องขอขอบคุณที่าเคดาท่ี่�สนัิบสนุินิทุี่นิเพ่�อให�แพที่ย์ไที่ยได�มู่โอกาสไปศึกษาเล่าเร่์ยนิและดูงานิ

ท่ี่�ปร์ะเที่ศญ่ี่�ปุ�นิในิเร่์�องท่ี่�พัฒนิาก�าวิหนิ�าไปกว่ิาเร์า จันิกลายเป็นิมิูตร์ภ์าพควิามูสัมูพันิธ์ิต่อเน่ิ�องร่์วิมูกันิตลอดมูา

จันิก�าวิย่างสู่ปีท่ี่� 56 มู่การ์ติดต่อปร์ะสานิงานิกันิ แลกเปล่�ยนิควิามูรู์�ซึึ่�งกันิและกันิ ซึึ่�งคนิญ่ี่�ปุ�นิชุ่�นิชุมูแพที่ย์ไที่ย

ทุี่กคนิท่ี่�ไปว่ิามู่ควิามูเร่์ยบร์�อย มู่กิริ์ยามูาร์ยาที่ด่ สิ�งน่ิ�ถ่ัอเป็นิอะไร์ท่ี่�ด่มูาก และเป็นิมิูตร์ภ์าพท่ี่�ย่นิยาวิ

  “ทุี่นิมููลนิิธิิวิิที่ยาศาสตร์์ที่าเคดานัิบเป็นิทุี่นิท่ี่�ด่มูาก โดยเฉพาะอย่างยิ�งกับแพที่ย์ท่ี่�อยู่ในิสังกัดกร์ะที่ร์วิง

สาธิาร์ณสุข เน่ิ�องจัากแพที่ย์กลุ่มูน่ิ�มู่โอกาสท่ี่�จัะได�รั์บทุี่นิยากมูาก เร์าจึังสนัิบสนุินิแพที่ย์ในิกลุ่มูน่ิ�เป็นิอันิดับแร์ก 

ทัี่�งน่ิ�หลักเกณฑ์์ในิการ์พิจัาร์ณา เร์าพิจัาร์ณาจัากที่ำางานิในิต่างจัังหวัิดเป็นิอันิดับแร์ก อันิดับท่ี่�สองค่อ สาขาวิิชุาท่ี่�ไป 

โดยพิจัาร์ณาจัากควิามูรู์�ควิามูชุำานิาญี่และเที่คโนิโลย่ท่ี่�มู่ในิปร์ะเที่ศญ่ี่�ปุ�นิ ตลอดจันิโร์งพยาบาลท่ี่�ไปศึกษาดูงานิ 

ร์วิมูถึังควิามูจัำาเป็นิในิการ์ศึกษาดูงานิ และการ์นิำาควิามูรู์�ท่ี่�ได�กลับมูาใชุ�ปร์ะโยชุน์ิกับโร์งพยาบาลท่ี่�ที่ำางานิและผู่�ป�วิย 

ซึึ่�งปัจัจุับันิเร์าจัะมู่การ์สัมูภ์าษณ์ผู่�ขอรั์บทุี่นิเพ่�อดูบุคลิกลักษณะ อุปนิิสัยใจัคอ พร์�อมูกับให�คำาแนิะนิำาอบร์มูสั�งสอนิ

ถึังแนิวิที่างการ์ปฏิิบัติตัวิ การ์ปรั์บตัวิร์ะหว่ิางใชุ�ชุ่วิิตศึกษาดูงานิเมู่�ออยู่ท่ี่�นัิ�นิ เพ่�อให�ผู่�ขอรั์บทุี่นิได�รั์บปร์ะโยชุน์ิสูงสุด อ่กทัี่�งจัะได�เป็นิแบบอย่างท่ี่�ด่ให�แก่ผู่�ขอรั์บทุี่นิ

ในิปีต่อไป นิอกจัากน่ิ�ต�องเป็นิสมูาชิุกแพที่ยสมูาคมูฯ อย่างนิ�อย 1 ปี และถั�าใคร์สามูาร์ถัเร่์ยนิภ์าษาญ่ี่�ปุ�นิไปก่อนิได�ก็จัะเกิดปร์ะโยชุน์ิกับตัวิเองท่ี่�สามูาร์ถัส่�อสาร์

กับทุี่กคนิโดยเฉพาะคนิไข�ได�” 

 ศ.พญ.สู่มศร่ ยังแนิะนิำาถึังนิ�อง ๆ แพที่ย์รุ่์นิเยาว์ิว่ิา ปัจัจุับันิแพที่ย์รุ่์นิใหมู่มู่โอกาสในิการ์เร่์ยนิรู์�จัากแหล่งข�อมููลมูากมูาย อ่กทัี่�งปร์ะสบการ์ณ์

และควิามูรู์�ใหมู่ ๆ มู่เกิดขึ�นิเสมูอ เพร์าะฉะนัิ�นิทุี่กคนิต�องพัฒนิาตนิเอง ต�องมู่การ์ศึกษาต่อเน่ิ�อง โดยท่ี่�แพที่ยสภ์าเองก็มู่ศูนิย์การ์ศึกษาต่อเน่ิ�องเพ่�อให�แพที่ย์

ได�เพิ�มูพูนิควิามูรู์� ซึึ่�งแมู�แต่ตัวิอาจัาร์ยเ์องยังต�องมู่การ์เร่์ยนิรู์� เน่ิ�องจัากเร์าต�องตามูควิามูรู์�และเที่คโนิโลย่ใหมู่ ๆ  ท่ี่�เกิดขึ�นิ ดังนัิ�นิ จึังควิร์เข�ามูาปร์ะชุุมูเพ่�ออัพเดที่

ควิามูรู์�ในิวิิชุาชุ่พหร่์อในิสาขาของตัวิเอง หร่์อควิามูรู์�ทัี่�วิไปท่ี่�แพที่ย์ควิร์จัะที่ร์าบในิสังคมูร์อบด�านิ ควิร์มู่ส่วินิร่์วิมูในิกิจักร์ร์มูต่าง ๆ ในิด�านิการ์แพที่ย์เพ่�อ

ชุ่วิยเหล่อสังคมูโดยร์วิมูและปร์ะเที่ศชุาติด�วิย

นับ
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สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ได้�รัับทีุ่นปีี พ.ศ. 2563 (เด้ินที่�งหลัังสำถ�นก�รัณ์์โควิิด้-19 สำงบ) มี่ด้ังน่�สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ได้�รัับทีุ่นปีี พ.ศ. 2563 (เด้ินที่�งหลัังสำถ�นก�รัณ์์โควิิด้-19 สำงบ) มี่ด้ังน่�

 ทุี่นฝึึก้อบรมก้ารว์จัย (Young Basic Medical Research Fellowship) (ทุี่น 1-2 ปี็) ตั�งแต่เริ์�มูแร์กจันิถึังปัจัจุับันิมู่ผู่�ได�รั์บทุี่นิแล�วิ 

20 ร์าย ผู่�ท่ี่�ผ่่านิการ์คัดเล่อก ได�แก่ นพ.ว์ชญ์ ย์นด่ิ์เดิ์ช 

 ทุี่นระยะ 6 เด่ิ์อน ตั�งแต่เริ์�มูแร์กจันิถึังปัจัจุับันิมู่ผู่�ได�รั์บทุี่นิแล�วิ 32 ร์าย ผู่�ท่ี่�ผ่่านิการ์คัดเล่อก ได�แก่ พญ.ว์วรรธน่ คู่สุู่วรรณ และ 

นพ.ธัชชัย พ์พ์ธพันธ์พ์พ์ที่

 ทุี่นระยะ 3 เด่ิ์อน ตั�งแต่เริ์�มูแร์กจันิถึังปัจัจุับันิมู่ผู่�ได�รั์บทุี่นิแล�วิ 176 ร์าย ผู่�ท่ี่�ผ่่านิการ์คัดเล่อก ได�แก่ พญ.กั้ลยา ธนาพ์พัฒน์ชัย, 

พญ.วันรัฐ ตั่�งก์้จวาน์ชย์ และ พญ.ภััสู่ร่ พัฒนสุู่วรรณา

  พล.ต่.ผ่ศ.นพ.ก์้ฎาพล วัฒนก่้ล ป็ระธานฝ่ึายว์เที่ศสัู่มพันธ์ แพที่ยสู่มาคูมแห่่งป็ระเที่ศไที่ย 

ในพระบรมราช่ป็ถััมภ์ั และผ้่่อำานวยก้ารศ่นย์ก้ารศึก้ษาต่่อเน่�องข้องแพที่ย์ แพที่ยสู่ภัา กล่าวิว่ิา มููลนิิธิิ

วิิที่ยาศาสตร์์ที่าเคดาให�การ์สนัิบสนุินิทุี่นิให�แก่แพที่ย์ในิปร์ะเที่ศต่าง ๆ เพ่�อไปศึกษาดูงานิท่ี่�ปร์ะเที่ศญ่ี่�ปุ�นิตั�งแต่

ปี ค.ศ. 1963 โดยปร์ะเที่ศไที่ยทุี่นิน่ิ�เริ์�มูให�มูาตั� งแต่ปี ค.ศ. 1966 โดย นิพ.สงัด เปล่งวิานิิชุ รั์ฐมูนิตร่์ว่ิาการ์

กร์ะที่ร์วิงสาธิาร์ณสุขในิขณะนัิ�นิเป็นิผู่�ติดต่อกับที่างมููลนิิธิิวิิที่ยาศาสตร์์ที่าเคดา และมูอบให�แพที่ยสมูาคมู

แห่งปร์ะเที่ศไที่ยฯ เป็นิผู่�จััดสร์ร์คัดเล่อกแพที่ย์ท่ี่�จัะไปศึกษาดูงานิท่ี่�ปร์ะเที่ศญ่ี่�ปุ�นิ จันิมูาถึังปัจัจุับันิมู่แพที่ย์ท่ี่�ได�รั์บ

การ์สนัิบสนุินิจัากโคร์งการ์น่ิ�ไปแล�วิปร์ะมูาณ 230 คนิ ซึึ่�งการ์ศึกษาหาควิามูรู์�เพิ�มูเติมูนัิ�นิ ผ่มูคิดว่ิามู่ควิามูสำาคัญี่

และมู่ควิามูจัำาเป็นิมูาก ในิฐานิะท่ี่�ผ่มูเป็นิผู่�อำานิวิยการ์ศูนิย์การ์ศึกษาต่อเน่ิ�องของแพที่ย์ แพที่ยสภ์า เร์าเห็นิ

การ์ศึกษาต่อเน่ิ�องเป็นิสิ�งสำาคัญี่ของการ์พัฒนิาในิทีุ่ก ๆ ด�านิ อ่กทัี่�งถั�าเร์ามู่โอกาสท่ี่�จัะได�ไปศึกษาดูเที่คโนิโลย่

และควิามูทัี่นิสมัูยในิแต่ละปร์ะเที่ศ โดยเฉพาะปร์ะเที่ศญ่ี่�ปุ�นิซึึ่�งมู่ควิามูก�าวิหนิ�ามูาก จึังเป็นิแหล่งควิามูรู์�ท่ี่�เร์า

สามูาร์ถันิำาควิามูรู์�ท่ี่�ได�กลับมูาพัฒนิาควิามูก�าวิหนิ�าในิวิิชุาชุ่พและในิองค์กร์แพที่ย์ของปร์ะเที่ศไที่ยได� เน่ิ�องจัาก

การ์ศึกษาที่างการ์แพที่ย์เป็นิการ์เร่์ยนิรู์�ไมู่มู่ท่ี่�สิ�นิสุด และมู่ควิามูรู์�ใหมู่เกิดขึ�นิตลอดเวิลา ดังพร์ะร์าชุโอวิาที่ของ สมูเด็จัพร์ะมูหิตลาธิิเบศร์ อดุลยเดชุวิิกร์มู 

พร์ะบร์มูร์าชุชุนิก หร่์อพร์ะร์าชุบิดาแห่งการ์แพที่ย์แผ่นิปัจัจุับันิของไที่ยวิ่า “การ์ท่ี่�เร่์ยนิจับหลักสูตร์วิิชุาแพที่ย์นัิ�นิไมู่ได�หมูายควิามูวิ่า นัิกเร่์ยนิผู่�นัิ�นิ

ได�เร่์ยนิรู์�การ์แพที่ย์หมูดแล�วิ แต่เป็นิการ์ตร์งกันิข�ามู การ์ท่ี่�เร่์ยนิจับนัิ�นิเป็นิแต่เพ่ยงขั�นิหนึิ�งของวิิชุาการ์ศึกษาที่างการ์แพที่ย์ ค่อว่ิาควิามูจัริ์งนัิกเร่์ยนิผู่�นัิ�นิ

ได�เร่์ยนิจับตามูตำาร์า และบัดน่ิ�เป็นิผู่�ท่ี่�สมูควิร์และสามูาร์ถัรั์บผิ่ดชุอบในิการ์เร่์ยนิต่าง ๆ ท่ี่�เก่�ยวิกับสุขภ์าพของปร์ะชุาชุนิท่ี่�ไมู่สมูบูร์ณ์ โดยวิิธ่ิการ์ที่ำาจัริ์ง

และโดยลำาพังตนิเองได�เท่ี่านัิ�นิเป็นิการ์เร่์ยนิวิิชุาแพที่ย์ต่อ แต่เป็นิโดยวิิธ่ิท่ี่�ต่างกับวิิธ่ิเดิมูบ�างเล็กนิ�อยจัะเป็นิแพที่ย์ท่ี่�ด่ต่อไปในิภ์ายภ์าคหนิ�าไมู่ได� นิอกจัาก

แพที่ย์ผู่�นัิ�นิ เมู่�อสำาเร็์จัวิิชุามูาใหมู่ ๆ จัะรู์�สึกตนิว่ิาตนิจัะยังคงเป็นินัิกเร่์ยนิอยู่ต่อไปอ่กตลอดเวิลาท่ี่�ที่ำาการ์แพที่ย์นัิ�นิ”

 ศ.เก่้ยรต์่คุูณ นพ.อมร ล่ลารัศม่ นายก้แพที่ยสู่มาคูมแห่่งป็ระเที่ศไที่ย ในพระบรมราช่ป็ถััมภ์ั กล่าวิว่ิา 

ควิามูสำาคัญี่ของทุี่นิการ์ศึกษาแก่แพที่ย์และบุคลากร์ที่างการ์แพที่ย์ในิสมัูยก่อนิค่อนิข�างมู่นิ�อย และมู่จัำานิวินิจัำากัด 

ต�องไปขอจัากหน่ิวิยงานิร์าชุการ์ต่าง ๆ  แต่ในิปัจัจุับันิมู่จัำานิวินิเพิ�มูมูากขึ�นิ อ่กทัี่�งมู่ควิามูเชุ่�อมูโยงสัมูพันิธ์ิกันิร์ะหว่ิาง

องค์กร์ต่างปร์ะเที่ศกับในิปร์ะเที่ศ ยกตัวิอย่างเชุ่นิ ทุี่นิมููลนิิธิิวิิที่ยาศาสตร์์ที่าเคดาซึึ่�งเป็นิควิามูสัมูพันิธ์ิเชุ่�อมูโยงกันิ

ร์ะหว่ิางปร์ะเที่ศญ่ี่�ปุ�นิกับปร์ะเที่ศไที่ยผ่่านิที่างแพที่ยสมูาคมูฯ ที่ำาให�มู่การ์พัฒนิาแลกเปล่�ยนิควิามูรู์� ไมู่ใชุ่แค่เฉพาะ

แพที่ย์ท่ี่�ไปศึกษาดูงานิเท่ี่านัิ�นิ แต่ยังเกิดเป็นิควิามูร่์วิมูมู่อที่างด�านิงานิวิิจััยที่างวิิชุาการ์และการ์แลกเปล่�ยนิข�อมููล

ข่าวิสาร์เชุ่�อมูโยงถึังกันิได�อย่างร์วิดเร็์วิขึ�นิ  

 “การ์ท่ี่�ภ์าคเอกชุนิเข�ามูามู่ส่วินิร่์วิมูในิการ์สนัิบสนุินิควิามูก�าวิหนิ�าที่างการ์แพที่ย์ ผ่มูคิดว่ิาโดยทัี่�วิไป

ถั�าเป็นิทุี่นิวิิจััยหร่์อทุี่นิวิิชุาการ์จัะให�แบบไมู่มู่เง่�อนิไข และไมู่คำานึิงถึังผ่ลปร์ะโยชุน์ิว่ิาจัะต�องเกิดกับบริ์ษัที่ พวิกเขาจัะ

ไมู่ได�มูองถึังปร์ะโยชุน์ิส่วินิตัวิ แต่มูองว่ิาผู่�ท่ี่�ได�รั์บทุี่นิจัะสามูาร์ถัที่ำาปร์ะโยชุน์ิให�แก่ปร์ะเที่ศชุาติโดยส่วินิร์วิมู ฝึึกฝึนิ

ตนิเองให�เก่งและมู่ปร์ะสบการ์ณ์มูากขึ�นิ เพ่�อนิำาควิามูรู์�ท่ี่�ได�กลับมูาผ่ลิตผ่ลงานิวิิชุาการ์ให�แก่แพที่ย์หร่์อบุคคลอ่�นิ ๆ 

ท่ี่�ยังไมู่มู่โอกาสได�ไป หร่์อนิำาควิามูรู์�ท่ี่�ได�มูาชุ่วิยเหล่อผู่�ป�วิย ผ่มูเห็นิว่ิาเป็นิสิ�งท่ี่�ด่ท่ี่�องค์กร์เอกชุนิเข�ามูาชุ่วิยพัฒนิา

ส่งเสริ์มูและสนัิบสนุินิวิงการ์แพที่ย์ให�มู่ควิามูสะดวิก และก�าวิหนิ�ายิ�งขึ�นิ”
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ศึึกษาดููงานเร่ื่�อง

“Epilepsy Surgery, Functional Neurosurgery

และ Pediatric Neurosurgery” 

at Department of Neurosurgery, Osaka City University Hospital

 การ์ผ่่าตัดผู่�ป�วิยโร์คลมูชุัก โร์คการ์เคล่�อนิไหวิผ่ิดปกติ และ

โร์คปร์ะสาที่ศัลยศาสตร์์ในิเด็ก เป็นิการ์ผ่่าตัดร์ะบบปร์ะสาที่ท่ี่�เฉพาะที่างยิ�งขึ�นิ 

ในิปร์ะเที่ศไที่ยมู่ปร์ะสาที่ศัลยแพที่ย์ท่ี่�สามูาร์ถัผ่่าตัดโร์คดังกล่าวิจัำานิวินิ

ไมู่มูาก แมู�แต่ในิโร์งเร่์ยนิแพที่ย์เองก็ไมู่ได�มู่ปร์ะสาที่ศัลยแพที่ย์เฉพาะที่างน่ิ�

คร์บทุี่กแห่ง ทัี่�ง ๆ ท่ี่�ผู่�ป�วิยโร์คเหล่าน่ิ�ยังมู่อ่กมูากท่ี่�ยังร์อการ์ดูแลรั์กษาและ

ผ่่าตัดท่ี่�เหมูาะสมู อ่กทัี่�งผู่�ป�วิยโร์คเหล่าน่ิ�เป็นิผู่�ป�วิยท่ี่�น่ิาสงสาร์เพร์าะเป็นิโร์ค

ท่ี่�ภ์ายนิอกดูน่ิารั์งเก่ยจัจัากผู่�พบเห็นิ ทัี่�ง ๆ ท่ี่�ในิเวิลาปกติผู่�ป�วิยก็เป็นิเหมู่อนิ

คนิปกติคนิหนึิ�ง

รั้�จัักแพที่ย์์ทีุ่นมี้ลันิธิิวิิที่ย์�ศ�สำตรั์ที่�เคด้�รั้�จัักแพที่ย์์ทีุ่นมี้ลันิธิิวิิที่ย์�ศ�สำตรั์ที่�เคด้�

นพ.วิิชญ์์ ยิินดีีเดีช

หน่วยปรื่ะสาทศัึลยศึาสตร์ื่ 

ภาควิชาศัึลยศึาสตร์ื่ คณะแพทยศึาสตร์ื่

มหาวิทยาลัยธรื่รื่มศึาสตร์ื่

แพที่ย์์ทีุ่นฝึึกอบรัมีก�รัวิิจััย์ แพที่ย์์ทีุ่นฝึึกอบรัมีก�รัวิิจััย์ (Young Basic Medical Research Fellowship) (Young Basic Medical Research Fellowship) 

 ผ่มูเล่อกไปศึกษาสาขาเหล่าน่ิ�ท่ี่� Osaka City University เน่ิ�องจัาก

เป็นิสถัาบันิชัุ�นินิำาท่ี่�มู่ชุ่�อเส่ยงร์ะดับโลกในิสาขาปร์ะสาที่ศัลยศาสตร์์ และได�รั์บ

ปร์ะสาที่ศัลยแพที่ย์ไที่ยไปศึกษาด�วิยหลายท่ี่านิ นิอกจัากนัิ�นิท่ี่�น่ิ�ยังมู่การ์ที่ำางานิ

ร่์วิมูกันิของหน่ิวิย Epilepsy and Functional Neurosurgery กับหน่ิวิย 

Pediatric Neurosurgery อย่างแน่ินิแฟ้้นิ ที่ำาให�เกิดปร์ะโยชุน์ิสูงสุดต่อผู่�ป�วิย

และเกิดการ์ศึกษาบูร์ณาการ์ในิสาขาเหล่าน่ิ�อย่างด่ หลังได�ควิามูรู์�กลับมูา

ผ่มูมัู�นิใจัว่ิาจัะสามูาร์ถักลับมูาชุ่วิยเหล่อผู่�ป�วิยคนิไที่ยท่ี่�น่ิาสงสาร์เหล่าน่ิ�ได�ครั์บ

 ผ่มูด่ใจัและซึ่าบซึึ่�งเป็นิอย่างมูากท่ี่�ได�โอกาสรั์บทุี่นิน่ิ�เพ่�อไปศึกษา

ต่อยังปร์ะเที่ศญ่ี่�ปุ�นิ ทัี่�งเพ่�อพัฒนิาตนิเองให�มู่ควิามูสามูาร์ถัมูากยิ�งขึ�นิและเพ่�อ

กลับมูาพัฒนิาโร์งพยาบาลร์วิมูไปถึังพัฒนิาปร์ะเที่ศไที่ยให�มู่การ์รั์กษาโร์คลมูชัุก 

โร์คการ์เคล่�อนิไหวิผิ่ดปกติ และการ์ผ่่าตัดร์ะบบปร์ะสาที่เด็กท่ี่�ด่มูากขึ�นิครั์บ 

ขอบพร์ะคุณทุี่นิมููลนิิธิิวิิที่ยาศาสตร์์ที่าเคดาท่ี่�ให�โอกาสน่ิ�กับผ่มูครั์บ

 สำาหรั์บนิ�อง ๆ  ท่ี่�สนิใจัท่ี่�กำาลังมูองหาทุี่นิศึกษาต่อยังปร์ะเที่ศญ่ี่�ปุ�นิอยู่ 

พ่�ขอแนิะนิำาให�ลองศึกษาทีุ่นิมููลนิิธิิวิิที่ยาศาสตร์์ที่าเคดาน่ิ�ครั์บ ปร์ะเที่ศ

ญ่ี่�ปุ�นิเป็นิปร์ะเที่ศพัฒนิาแล�วิท่ี่�น่ิาอยู่และน่ิาไปศึกษาหาควิามูรู์�ที่างการ์แพที่ย์

ท่ี่�ทัี่นิสมัูย และยังอยู่ในิสังคมูท่ี่�รั์กสงบ ผู่�คนิเป็นิมิูตร์ ทุี่นิน่ิ�สามูาร์ถัมูอบโอกาสด่

ให�แก่นิ�องได�อย่างเต็มูท่ี่�ครั์บ ถั�าสนิใจัมูาเร่์ยนิท่ี่�ญ่ี่�ปุ�นิก็เตร่์ยมูตัวิแล�วิสมัูคร์

มูาเลยครั์บ

 ปัจัจุับันิท่ี่�โร์งพยาบาลชัุยนิาที่นิเร์นิที่ร์มู่ผู่�ป�วิยมูาเข�ารั์บการ์ผ่่าตัด

จัำานิวินิมูาก ผู่�ป�วิยบางร์ายมู่โร์คร่์วิมูหลายโร์ค เชุ่นิ โร์คหัวิใจั โร์คปอด สูงอายุ 

ผู่�ป�วิยกลุ่มูน่ิ�หากได�รั์บการ์ร์ะงับควิามูรู์�สึกโดยการ์ดมูยาสลบอาจัเกิดภ์าวิะ

แที่ร์กซึ่�อนิท่ี่�รุ์นิแร์งได� การ์ร์ะงับควิามูรู์�สึกโดยการ์สกัดกั�นิเส�นิปร์ะสาที่จึังเป็นิ

อ่กที่างเล่อกสำาหรั์บผู่�ป�วิยกลุ่มูน่ิ� ซึึ่�งท่ี่� Shimane University Hospital มู่บริ์บที่

คล�ายโร์งพยาบาลชัุยนิาที่นิเร์นิที่ร์ ค่อ เป็นิโร์งพยาบาลท่ี่�อยู่ต่างจัังหวัิด และ

สามูาร์ถัที่ำาการ์สกัดกั�นิเส�นิปร์ะสาที่เพ่�อการ์ผ่่าตัดได�สำาหร์ับการ์ผ่่าตัด

ทุี่กตำาแหน่ิง ดังนัิ�นิ จึังไมู่ค่อยมู่การ์ Refer ผู่�ป�วิยจัาก Shimane ไปท่ี่�อ่�นิ

 ปร์ะโยชุน์ิท่ี่�จัะนิำามูาใชุ�เพ่�อเป็นิที่างเล่อกของการ์ร์ะงับควิามูรู์�สึก

ให�แก่ผู่�ป�วิยท่ี่�จัะเข�ามูารั์บการ์ผ่่าตัด และลดการ์ Refer ผู่�ป�วิยไปยังโร์งเร่์ยนิแพที่ย์

หร่์อโร์งพยาบาลศูนิย์ ทัี่�งน่ิ�รู์�สึกด่ใจัและขอขอบพร์ะคุณแพที่ยสมูาคมูฯ และ

มููลนิิธิิวิิที่ยาศาสตร์์ที่าเคดามูากค่ะ

 สำาหรั์บผู่�ท่ี่�สนิใจัอยากสมัูคร์ขอรั์บทุี่นิ ขอให�ตั�งใจัที่ำางานิและคิดว่ิา

งานิปร์ะจัำาท่ี่�ที่ำามู่สิ�งใดท่ี่�จัะพัฒนิาได�อ่ก โดยพัฒนิาทัี่�งศักยภ์าพของตัวิเร์าเอง

และโร์งพยาบาลของเร์า เพ่�อปร์ะโยชุน์ิสูงสุดแก่ผู่�ป�วิย จัากนัิ�นิโที่ร์ศัพท์ี่ไป

ติดต่อแพที่ยสมูาคมูฯ เพ่�อขอใบสมัูคร์ได�เลยค่ะ

แพที่ย์์ทีุ่นรัะย์ะ 6 เด้ือน แพที่ย์์ทีุ่นรัะย์ะ 6 เด้ือน 

พญ์.วิิวิรรธนี คููสุุวิรรณ 

โรื่งพยาบาลชัยนาทนเรื่นทรื่ 

จัังหวัดูชัยนาท

ศึึกษาดููงานเร่ื่�อง

“Robotic and Laparoscopic Surgery/Kidney Transplantation 

and Reconstructive Surgery” 

at Jikei University School of Medicine

 ปัจัจุับันินิวัิตกร์ร์มูและเที่คโนิโลย่ที่างการ์แพที่ย์ต่าง ๆ พัฒนิาไป

อย่างร์วิดเร็์วิ ทัี่�งด�านิเคร่์�องมู่อ อุปกร์ณ์และเที่คนิิคการ์ผ่่าตัดรั์กษา เที่คโนิโลย่

การ์ผ่่าตัดผ่่านิกล�องแผ่ลเล็กหร่์อการ์ศัลยกร์ร์มูผ่่าตัดผ่่านิกล�อง (Minimally 

Invasive Surgery; MIS) เป็นิเที่คโนิโลย่ที่างการ์แพที่ย์ท่ี่�ชุ่วิยให�การ์ผ่่าตัดท่ี่�ซัึ่บซึ่�อนิ

เป็นิเร่์�องง่าย ซึึ่�งจัะชุ่วิยให�ผู่�ป�วิยมู่แผ่ลผ่่าตัดขนิาดเล็ก เจ็ับปวิดนิ�อย ฟ้้�นิตัวิ

ได�เร็์วิ ลดร์ะยะเวิลาการ์นิอนิโร์งพยาบาล และลดภ์าวิะการ์ติดเชุ่�อ ผ่มูจึังอยากไป

ศึกษาดูงานิท่ี่�ปร์ะเที่ศญ่ี่�ปุ�นิซึึ่�งมู่ควิามูเจัริ์ญี่ก�าวิหนิ�าเก่�ยวิกับ MIS เป็นิอย่างมูาก 

เพ่�อนิำาองค์ควิามูรู์�ต่าง ๆ มูาปร์ะยุกต์ใชุ�กับผู่�ป�วิยในิปร์ะเที่ศไที่ย ที่ำาให�ผู่�ป�วิย

ได�รั์บการ์ดูแลรั์กษาท่ี่�มู่ปร์ะสทิี่ธิิภ์าพเพ่�อคุณภ์าพชุ่วิิตท่ี่�ด่ขึ�นิ ซึึ่�งผ่มูรู์�สึกซึ่าบซึึ่�ง

และขอกร์าบขอบพร์ะคุณทุี่นิมููลนิิธิิวิิที่ยาศาสตร์์ที่าเคดา ร์วิมูทัี่�งแพที่ยสมูาคมูฯ 

ท่ี่�ได�คัดเล่อกและสนิับสนุินิให�ผ่มูได�มู่โอกาสไปศึกษาดูงานิ ณ ปร์ะเที่ศญ่ี่�ปุ�นิ

ตามูท่ี่�ตั�งใจัไวิ� ดังนัิ�นิ ผู่�ท่ี่�สนิใจัท่ี่�จัะได�รั์บโอกาสท่ี่�ด่แบบน่ิ�ต�องคอยติดตามู

ข่าวิสาร์ของที่างแพที่ยสมูาคมูฯ เพ่�อที่ร์าบชุ่วิงเวิลาท่ี่�จัะย่�นิเอกสาร์ในิการ์สมัูคร์

คัดเล่อกรั์บทุี่นิต่อไป

นพ.ธัชชัยิ พิพิธพันธ์พิพิท  

โรื่งพยาบาลสถาบันโรื่คไตภูมิรื่าชนคริื่นทร์ื่

กรุื่งเทพฯ  

ศึึกษาดููงานเร่ื่�อง

“Regional Anesthesia and Acute Pain Management” 
at Shimane University School of Medicine
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ในพระบรมราช่ป็ถััมภ์ั โที่รศัพท์ี่ 0-2314-4333, 0-2318-8170 โที่รสู่าร 0-2314-6305 ห่ร่อ E-mail: math@loxinfo.co.th เว็บไซต์่: www.mat-thailand.org

ศึึกษาดููงานเร่ื่�อง

“Clinical Conference, Observation of the 

Surgical Technique in Skull Base, Brain 

Tumor and Endoscopic Neurosurgery” 

at Department of Neurosurgery, Osaka City 

University Graduate School of Medicine

 เน่ิ�องจัากเป็นิปร์ะสาที่ศัลยแพที่ย์ท่ี่�โร์งพยาบาลแมู่สอด ตั�งอยู่ติด
ชุายแดนิไที่ย-พมู่า ต�องดูแลผู่�ป�วิยท่ี่�มู่โร์คหลากหลาย เชุ่นิ เน่ิ�องอกสมูอง 
ควิามูผิ่ดปกติของหลอดเล่อดสมูอง ควิามูผิ่ดปกติของสมูองและไขสันิหลังตั�งแต่
กำาเนิิด ผู่�ป�วิยเหล่าน่ิ�ถูักส่งต่อมูาจัากโร์งพยาบาลชุุมูชุนิ 4 แห่ง มู่ทัี่�งชุาวิไที่ย
และชุาวิต่างชุาติ (ชุาวิพมู่า, ชุาวิกะเหร่์�ยง) อาศัยอยู่ทัี่�งในิเขตและนิอกเขต
อำาเภ์อแมู่สอด ซึึ่�งผู่�ป�วิยเหล่าน่ิ�มู่สิที่ธิิ�การ์รั์กษาท่ี่�หลากหลาย บางส่วินิท่ี่�เกินิ

ศักยภ์าพการ์รั์กษาและไมู่สามูาร์ถัส่งต่อไปยังโร์งพยาบาลศูนิย์ได� จึังเล่อกท่ี่�จัะไป
ศึกษาดูงานิท่ี่� Department of Neurosurgery, Osaka City University ซึึ่�งเป็นิ
สถัาบันิการ์เร่์ยนิและฝึึกอบร์มูท่ี่�มู่ชุ่�อเส่ยงด�านิการ์ผ่่าตัดที่างร์ะบบปร์ะสาที่ 
เพ่�อท่ี่�จัะแลกเปล่�ยนิและพัฒนิาศักยภ์าพในิการ์ดูแลผู่�ป�วิยท่ี่�มู่ควิามูซึ่ับซึ่�อนิ
ได�ด่ยิ�งขึ�นิและลดการ์ส่งต่อไปโร์งพยาบาลศูนิย์ได�
 การ์สมัูคร์ขอรั์บทุี่นิมููลนิิธิิวิิที่ยาศาสตร์์ที่าเคดาในิครั์�งน่ิ�ได�รั์บข่าวิสาร์
จัากที่างแพที่ยสมูาคมูฯ ถึังโอกาสในิการ์ไปศึกษาดูงานิท่ี่�ปร์ะเที่ศญ่ี่�ปุ�นิ 
จึังติดตามูวัินิและเวิลาในิการ์เปิดรั์บสมัูคร์ เอกสาร์ท่ี่�ต�องใชุ� และติดต่อเพ่�อขอ
ใบตอบรั์บจัากสถัาบันิท่ี่�ต�องการ์ไปศึกษาดูงานิท่ี่�ปร์ะเที่ศญ่ี่�ปุ�นิ
 สำาหรั์บการ์ได�รั์บทุี่นิมููลนิิธิิวิิที่ยาศาสตร์์ที่าเคดาในิครั์�งน่ิ� รู์�สึกภู์มิูใจั
และเป็นิเก่ยร์ติอย่างมูากค่ะ และต�องขอบคุณที่างแพที่ยสมูาคมูฯ, มููลนิิธิิ
วิิที่ยาศาสตร์์ที่าเคดา และอาจัาร์ยทุ์ี่ก ๆ  ท่ี่านิท่ี่�ได�มูอบโอกาสท่ี่�ด่น่ิ�ให� หวัิงเป็นิ
อย่างยิ�งว่ิาจัะสามูาร์ถันิำาควิามูรู์�และปร์ะสบการ์ณ์ท่ี่�ได�รั์บมูาพัฒนิาตนิเอง 
และพัฒนิาองค์กร์ให�ด่ยิ�งขึ�นิ เพ่�อปร์ะโยชุน์ิในิการ์ดูแลผู่�ป�วิยต่อไปค่ะ

พญ์.กััลยิา ธนาพิพัฒน์ชัยิ 
โรื่งพยาบาลแม่สอดู จัังหวัดูตาก

พญ์.วัินรัฐ ตัั้�งกิัจวิานิชย์ิ

โรื่งพยาบาลหนองคาย จัังหวัดูหนองคาย  

พญ์.ภััสุรี พัฒนสุุวิรรณา

โรื่งพยาบาลนครื่ปฐม จัังหวัดูนครื่ปฐม

 คุูณป็ระภัาพรรณ พรห่มมาต่ร ผ้่่อำานวยก้ารฝ่ึายรัฐก์้จสัู่มพันธ์ บร์ษัที่ ที่าเคูดิ์า (ป็ระเที่ศไที่ย) จำากั้ดิ์ และหั่วห่น้าท่ี่ม
ด่ิ์แลโคูรงก้ารทุี่นและป็ระสู่านงานกั้บม่ลน์ธ์ว์ที่ยาศาสู่ต่ร์ที่าเคูดิ์าป็ระเที่ศญ่�ปุ่็น กล่าวิถึังทุี่นิมููลนิิธิิวิิที่ยาศาสตร์์ที่าเคดาว่ิา ที่าเคดา
เป็นิบริ์ษัที่ชุ่วิเภ์สัชุภั์ณฑ์์ร์ะดับโลกท่ี่�ดำาเนิินิธุิร์กิจัโดยยึดมัู�นิคุณค่าขององค์กร์ และมุู่งเนิ�นิการ์วิิจััยและพัฒนิายานิวัิตกร์ร์มูในิโร์คที่างเดินิ
อาหาร์ มูะเร็์งวิิที่ยา โร์คหายาก กลุ่มูพลาสมูาและวัิคซ่ึ่นิ เพ่�อคุณภ์าพชุ่วิิตท่ี่�ด่ขึ�นิของผู่�ป�วิย และตลอดร์ะยะเวิลากว่ิา 50 ปี ที่าเคดา
ปร์ะเที่ศไที่ยมู่ควิามูมุู่งมัู�นิในิการ์พัฒนิามูาตร์ฐานิการ์ดูแลรั์กษาโดยควิามูร่์วิมูมู่อกับภ์าคส่วินิต่าง ๆ เพ่�อส่งเสริ์มูให�ผู่�ป�วิยชุาวิไที่ยได�เข�าถึัง
การ์รั์กษาด�วิยยานิวัิตกร์ร์มูอย่างทัี่�วิถึังและยั�งย่นิ นิอกจัากโคร์งการ์มูอบทุี่นิการ์ศึกษาแบบไมู่มู่เง่�อนิไขผ่่านิแพที่ยสมูาคมูแห่งปร์ะเที่ศไที่ย 
ในิพร์ะบร์มูร์าชูุปถััมูภ์์แล�วิ ยังมู่ทุี่นิศึกษาดูงานิแก่เภ์สัชุกร์โร์งพยาบาลโดยมูอบให�สมูาคมูเภ์สัชุกร์ร์มูโร์งพยาบาล (ปร์ะเที่ศไที่ย) จัวิบจันิปัจัจุับันิ
ได�ให�การ์สนัิบสนุินิบุคลากร์ที่างการ์แพที่ย์แล�วิกว่ิา 230 ท่ี่านิให�ได�นิำาควิามูรู์�ท่ี่�เป็นิปร์ะโยชุนิ์จัากการ์ศึกษาในิร์ะดับนิานิาชุาติร่์วิมูกับมูหาวิิที่ยาลัยในิปร์ะเที่ศ
ญ่ี่�ปุ�นิกลับมูาพัฒนิาและยกร์ะดับมูาตร์ฐานิการ์รั์กษาพยาบาลให�กับปร์ะชุาชุนิคนิไที่ยได�มู่คุณภ์าพชุ่วิิตท่ี่�ด่ยิ�ง ๆ ขึ�นิต่อไป

ศึึกษาดููงานเร่ื่�อง

“Comprehensive Swallowing Rehabilitation: 

Transdisciplinary Approach and Clinical 

Instrumental Assessment” 

at Fujita Health University

 เน่ิ�องจัากตนิเองเป็นิแพที่ย์เวิชุศาสตร์์ฟ้้�นิฟู้จึังมู่โอกาสพบผู่�ป�วิย
ท่ี่�มู่ปัญี่หาเก่�ยวิเน่ิ�องกับการ์กล่นิเป็นิจัำานิวินิมูาก ญ่ี่�ปุ�นินัิบได�ว่ิาเป็นิปร์ะเที่ศ
ท่ี่�ได�รั์บการ์ยอมูรั์บจัากนิานิาชุาติในิด�านิควิามูก�าวิหนิ�าของการ์ใชุ�เคร่์�องมู่อ
ท่ี่�ทัี่นิสมัูยและท่ี่มูฟ้้�นิฟู้จัากสหสาขาท่ี่�มู่ควิามูชุำานิาญี่ในิการ์ดูแลผู่�ป�วิยกล่นิลำาบาก 
ตนิจึังเล่อกขอทุี่นิศึกษาต่อในิหัวิข�อดังกล่าวิ ในิโอกาสน่ิ�ต�องขอขอบคุณมููลนิิธิิ
วิิที่ยาศาสตร์์ที่าเคดาเป็นิอย่างสูงสำาหรั์บโอกาสท่ี่�มูอบให�ตนิเอง เมู่�อเร่์ยนิจับ
แพที่ย์เฉพาะที่างก็ได�พยายามูศึกษาต่อเน่ิ�องในิสาขาท่ี่�สนิใจัแต่ยังมู่อุปสร์ร์ค
หลายด�านิในิการ์ดูงานิยังต่างปร์ะเที่ศ เมู่�อได�ที่ร์าบข่าวิเก่�ยวิกับทุี่นิน่ิ� และ
อ่านิเกณฑ์์การ์คัดเล่อกของที่างแพที่ยสมูาคมูฯ ท่ี่�เนิ�นิให�แพที่ย์ท่ี่�ที่ำางานิต่างจัังหวัิด
ได�รั์บโอกาสแล�วิรู์�สึกต่�นิตันิใจั ตั�งใจัว่ิาจัะใชุ�โอกาสท่ี่�ได�รั์บเร่์ยนิรู์�ให�ได�มูากท่ี่�สุด 
ทัี่�งด�านิควิามูรู์� ทัี่กษะ และวัิฒนิธิร์ร์มูการ์ที่ำางานิท่ี่�ด่ของปร์ะเที่ศญ่ี่�ปุ�นิ เพ่�อนิำามูา
ปรั์บใชุ�ในิบริ์บที่การ์ที่ำางานิของตัวิเองต่อไป 
 สำาหรั์บผู่�สนิใจัสมัูคร์ขอรั์บทุี่นิมููลนิิธิิวิิที่ยาศาสตร์์ที่าเคดาน่ิ� แนิะนิำา
ให�สอบถัามูร์ายละเอ่ยดเพิ�มูเติมูผ่่านิที่างแพที่ยสมูาคมูฯ เก่�ยวิกับการ์เปิด
รั์บสมัูคร์ ร์วิมูถึังเล่อกหัวิข�อท่ี่�ต�องการ์ศึกษาในิปร์ะเที่ศญ่ี่�ปุ�นิ และติดต่อกับ
ที่างสถัาบันิให�ได�รั์บการ์ตอบรั์บก่อนิปิดรั์บสมัูคร์

ศึึกษาดููงานเร่ื่�อง 

“1. Robotic Gait Training  2. Swallowing 

Training 3. IMC (Intermediated Care) ดูีแล

ระยิะกัลางฟ้ื้�นฟื้ ูfunction ภัายิใน 6 เดีอืนแรกั 

ในผูู้�ป่่วิยิ Stroke/Traumatic Brain Injury/

Spinal Cord Injury”

at Department of Rehabilitation Medicine, School of Medicine, Fujita 

Health University

 ปร์ะเที่ศไที่ยมู่ร์ะบบการ์แพที่ย์และสาธิาร์ณสุขมูาตร์ฐานิในิการ์รั์กษา
ได�ด่ร์ะดับโลก ผู่�ป�วิยร์อดและ “ฟ้้�นิ” จัากภ์าวิะเจ็ับป�วิยรุ์นิแร์งเป็นิจัำานิวินิมูาก 
ที่ว่ิาปัจัจััยด�านิการ์ “ฟ้้�นิฟู้” ยังไมู่สามูาร์ถัให�บริ์การ์ได�อย่างคร์อบคลุมู จึังเป็นิแร์ง
ผ่ลักดันิให�คิดหาแนิวิที่างท่ี่�จัะชุ่วิยสร์�างร์ะบบในิการ์ท่ี่�จัะชุ่วิยให�กลุ่มูผู่�ป�วิยและ
ญี่าติเข�าถึังบริ์การ์การ์ฟ้้�นิฟู้ เติมูเต็มูศักยภ์าพ เพ่�อพัฒนิาคุณภ์าพชุ่วิิต การ์ศึกษา
ดูงานิในิครั์�งน่ิ�จัะนิำาแนิวิคิด เที่คโนิโลย่ การ์สร์�างเคร่์อข่ายสุขภ์าพ ตลอดจันิ
วิิธ่ิบริ์หาร์งบปร์ะมูาณด�านิเศร์ษฐศาสตร์์สาธิาร์ณสขุมูาปร์บัใชุ�ให�เข�ากับบริ์บที่
ของปร์ะเที่ศไที่ย ซึึ่�ง Fujita Health University มู่ MOU กับมูหาวิิที่ยาลัยขอนิแก่นิ 
อันิจัะก่อให�เกิดควิามูต่อเน่ิ�องเชุ่�อมูโยงปร์ะสานิงานิได�อย่างมู่ปร์ะสิที่ธิิภ์าพ
 ตนิเองเป็นิผ่ลิตผ่ลของชุนิบที่ เติบโตในิส่วินิภู์มิูภ์าคอ่สานิ รู์�จัักทุี่นิ
มููลนิิธิิวิิที่ยาศาสตร์์ที่าเคดาครั์�งแร์ก เพร์าะได�เซ็ึ่นิใบรั์บร์องแพที่ย์ให�เพ่�อนิท่ี่�ขอทุี่นิ
เมู่�อ 5 ปีท่ี่�แล�วิ ปร์ะทัี่บใจัหัวิข�อหลักการ์พิจัาร์ณาทุี่นิของที่าเคดาท่ี่�ให�โอกาสแพที่ย์
ในิส่วินิภู์มิูภ์าค ตนิได�รั์บโอกาสเป็นิตัวิแที่นิผู่�สมัูคร์รั์บทุี่นิจัากสังกัดของชุมูร์มู
ผู่�อำานิวิยการ์โร์งพยาบาลชุุมูชุนิแห่งปร์ะเที่ศไที่ยท่ี่�ให�การ์สนัิบสนุินิ เกิดปณิธิานิท่ี่�จัะ
พัฒนิาตนิเองและภู์มิูภ์าค ถิั�นิเกิด ถิั�นิอาศัย ให�มู่ศักยภ์าพทัี่ดเท่ี่ยมูอาร์ยปร์ะเที่ศ
ในิอนิาคต

แพที่ย์์ทีุ่นรัะย์ะ 3 เด้ือน แพที่ย์์ทีุ่นรัะย์ะ 3 เด้ือน 


