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เป็นผู้สนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมส�าหรับวิสัญญีแพทย ์
ซ่ึงการเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของ ESRA 
ยังสหภาพยุโรปยังคงเป็นเรื่องยากส�าหรับวิสัญญีแพทย์ในกลุ่ม
ประเทศแถบเอเชีย การที่ ESRA ริเริ่มจัด cadaver workshop 
ในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จึงถือเป็นการขยายโอกาส
ส�าหรบัวสิญัญแีพทย์ชาวเอเชีย โดยมเีป้าหมายในการสร้างเครอืข่าย
ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกและไม่จ�ากัดเฉพาะยุโรปเท่านั้น การฝึกอบรม
ครั้งนี้จึงมีวิสัญญีแพทย์จากกลุ่มประเทศในแถบเอเชียเข้าร่วม
อย่างคับคั่ง เน่ืองจากการฝึกอบรมด้วย whole-body cadaver 
ถอืเป็นขัน้ตอนสุดท้ายส�าหรบัการศึกษาและฝึกอบรมด้านการระงบั
ความรู ้สึกเฉพาะท่ีด้วยคลื่นความถี่สูง (ultrasound-guided 
regional anesthesia) ซึง่จะช่วยให้วิสญัญีแพทย์สามารถฝึกฝนการใช้
เทคนิคคลื่นความถี่สูงและการแทงเข็มได้เหมือนสถานการณ์จริง
ภายในห้องผ่าตัด 
 Mr.Sayan Roy, Managing Director of Aesculap 
Academy (Thailand) & B. Braun (Thailand) Ltd. กล่าวว่า 
การฝึกฝนทักษะการระงับความรู้สึกเฉพาะที่ด้วยคลื่นความถี่สูง
ในอีกทางหนึ่งยังช่วยให้วิสัญญีแพทย์ตระหนักถึงบทบาทของ
เทคนิคการระงับความรู้สึกเฉพาะที่ด้วยคลื่นความถี่สูงซึ่งปัจจุบัน

 จากประสบการณ์ในการเป็นผู้น�าด้านการศึกษาและ
การฝึกอบรมจากทั่วโลก สถาบัน Aesculap Academy อันเป็น
หน่วยงานด้านการศกึษาของบรษิทั B. Braun Ltd. ภายใต้แนวคดิ
ทีว่่า “SHARING EXPERTISE” แบ่งปันความรูแ้ละความสามารถ
ออกไปให้กับบุคคลอ่ืนทั่วไป พัฒนาและแสวงหาองค์ความรู ้
จากท่ีต่าง ๆ รวมถงึสร้างความร่วมมอืระหว่างองค์กรต่าง ๆ เพือ่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการเผยแพร่ความรู้
 นอกจากความมุ่งมั่นตั้งใจที่เป็นหลักในการท�างานแล้ว 
ความร่วมมือกบัองค์กรทางด้านสาธารณสขุกยั็งเป็นอกีส่วนส�าคญั
ในการยกระดบัมาตรฐานในการด�าเนนิการจัดอบรมและให้ความรู้
อีกด้วย ดังตัวอย่างการฝึกอบรม International ESRA Cadaver 
Workshop for Ultrasound-guided Regional Anesthesia ซึง่จัดขึน้
ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง
สถาบัน Aesculap Academy ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล และสมาคมวิสัญญีแพทย์แห่งสหภาพยุโรป (European 
Society of Regional Anesthesia; ESRA) ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 
ที่จัดการฝึกอบรมในประเทศไทย  
 Prof.Paul Kessler, M.D., Ph.D, Chair of ESRA 
Council กล่าวว่า สมาคมวสิญัญแีพทย์แห่งสหภาพยโุรปมบีทบาท
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เนื่องจากเรามีผู ้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบรรเทาความเจ็บปวด
ทั้งหมด และในอนาคตท่ีเราอยากจะต่อยอดคือ เราอยากเป็น 
partnership กับทางโรงพยาบาล โดยเราอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในเรื่องของการบรรเทาความเจ็บปวดให้แก่แพทย์ ส่ิงน้ีคือ
เป้าหมายที่เราอยากจะมีและอยากจะท�าให้ส�าเร็จ
 ไม่เพียงแต่งานประชุมเชิงปฏิบัติการที่เป็นระดับเอเชีย
อย่างงาน “International ESRA Cadaver Workshop for Ultrasound-
guided Regional Anesthesia” เท่านั้น ทาง Aesculap Academy 
ยังได้ร่วมมือกับทางสมาคมอื่น ๆ ในประเทศไทยในการจัด
ฝึกอบรมให้แก่แพทย์หรือนักศึกษาแพทย์ในประเทศไทยอีก เช่น 
งาน “The 1st Thailand Microvascular-Anastomosis Workshop 
for Neurosurgeons” ซึ่งได้ร่วมมือกับราชวิทยาลัยประสาท
ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมศัลยแพทย์หลอดเลือดสมอง 
(ประเทศไทย) และหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ จัดฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะเร่ือง Microvascular 
Anastomosis ให้แก่ประสาทศัลยแพทย์ในประเทศไทย
 นอกจากงานประชุมที่ทาง Aesculap Academy ร่วมมือ
กับองค์กรต่าง ๆ จัดฝึกอบรมขึ้น Aesculap Academy ยังเป็น
ผู้สนับสนุนการจัดฝึกอบรมจากต่างประเทศท่ีอยากจะเข้ามา
จดัการฝึกอบรมในประเทศไทย โดยทีผ่่านมากไ็ด้สนบัสนุนการฝึก
อบรมของแพทย์ทางด้าน Orthopedic จากประเทศญี่ปุ่นที่เข้ามา
จัดประชุมโดยใช้ร่างอาจารย์ใหญ่อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี
 สิง่เหล่านีแ้สดงให้เหน็ถงึการมุง่มัน่และตัง้ใจของสถาบนั 
Aesculap Academy ท่ีจะสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู ้และ
เสริมสร้างทักษะของผู้เข้าร่วมประชุม โดยการพยายามสร้าง
ความน่าเช่ือถอืและความเชือ่มัน่ว่าประเทศไทยสามารถเป็นผูน้�า
ทางด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการให้แก่คนทั่วโลกได้ 
ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท B. Braun ที่ว่า เราจะปกป้องและพัฒนา
สุขภาพของทกุคนบนโลก โดยการแบ่งปันความรูแ้ละความช�านาญ
ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้อื่นสามารถน�าไปใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์
สูงสุด

เริม่เป็นทีแ่พร่หลายมากข้ึน นอกจากนีบ้รษิทั B. Braun ยงัเช่ือมัน่ว่า 
การฝึกฝนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เช่น Prof.Paul Kessler 
จะช่วยให้วสิญัญแีพทย์ท่ีเข้าร่วมโครงการทัง้จากประเทศไทยและ
ประเทศในภูมิภาคยกระดับทักษะของตนได้เป็นอย่างดี บริษัท 
B. Braun มุ่งที่จะกระชับความร่วมมือกับวิสัญญีแพทย์เพื่อท่ีจะ
เพิ่มพูนทักษะและความมั่นใจในการระงับความรู้สึกให้แก่ผู้ป่วย 
โดยบริษทั B. Braun และสถาบนั Aesculap Academy คาดหวงัว่า
จะสามารถจัดการฝึกอบรมนี้ต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี  
 ด้าน ผศ.พญ.สวิุมล ต่างวิวฒัน์ อาจารย์ประจ�าภาควชิา
วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวถึง
การจัดงานครั้งนี้ว่า การจัดงานประชุมนานาชาติ “International 
ESRA Cadaver Workshop for Ultrasound-guided Regional 
Anesthesia” คร้ังน้ีถอืเป็นการจัดประชมุครัง้ท่ี 3 เนือ่งจากปัจจบุนันี้
หน้าที่ของวิสัญญีแพทย์นอกจากท�างานในห้องผ่าตัดแล้ว 
บทบาทของวสิญัญแีพทย์อกีส่วนหนึง่คอื การดแูลเรือ่งความปวด
ทั้งปวดเฉียบพลันและปวดเร้ือรัง ซ่ึงเป็นการดูแลทั้งก่อนและ
หลงัผ่าตดัท่ีเกีย่วข้องกบัการระงบัปวด ในอดีตเราใช้วธิกีารคล�าตวั 
ผูป่้วยในการฉดียา แต่ปัจจบุนัเราใช้อลัตราซาวนด์เพือ่ดเูส้นประสาท 
ดูกล้ามเน้ือว่าอยู่บริเวณไหนเพื่อเราจะได้ฉีดยาชาได้แม่นย�า
ถกูต้องขึน้ ลดภาวะแทรกซ้อนในการฉดีเข้าหลอดเลอืด เนือ่งจาก
ยาชาจะต้องอาบเฉพาะเส้นประสาท จงึต้องใช้ทักษะความแม่นย�า
ในการเรียนรู้การใช้อลัตราซาวนด์ นอกจากน้ีศริริาชยงัมคีวามโดดเด่น
ในฐานะโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของประเทศไทยและมีศักยภาพ
จัดการฝึกอบรมในรูปแบบ cadaver workshop และมีความสนใจ
ที่จะจัดการฝึกอบรมนี้เช่นกัน เนื่องจากเรามีแพทย์เฉพาะทาง
ทางด้านนี้ 
 คณุสุนษิา ใจเทีย่ง Business Unit Manager, B. Braun 
(Thailand) – Hospital Care (Anesthesia Department) กล่าว
เพ่ิมเตมิว่า เราอยากจะให้มกีารแลกเปลีย่นความรู ้ ถ่ายทอดความรู้
ซึ่งกันและกันในระหว่างฝั่งยุโรปและฝั่งเอเชียแปซิฟิก ซึ่งบทบาท
ของบริษัท B. Braun ทาง Hospital Care จะมุ่งเน้นที่การรักษา

สนับสนุนการพมิพ์โดย


