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  เกีย่วกบัทุนทาเคดา สมาคมฯ มบีทบาทส�าคญัในการเพิม่พูน

ความรูท้ีเ่ก่ียวข้องกบังานเภสชักรรมปฏบิตัแิก่สมาชกิ มุง่หวงัให้สมาชกิ

เรียนรู้และเข้าใจถึงบทบาททางวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างถ่องแท้ผ่าน

หลากหลายกิจกรรม หนึ่งในนั้นคือ การไปอบรมดูงาน ในโอกาสนี้

ได้รับเกยีรตจิากบรษิทั ทาเคดา (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึง่นอกจากจะเป็น

ผู้สนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมของทางสมาคมฯ ด้วยการมอบทุน

ไปอบรมดูงานบริการเภสัชกรรม ณ โรงพยาบาลในประเทศญี่ปุ่นแล้ว 

ยังถือเป็นส่วนส�าคัญในการร่วมพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

 “สมาคมฯ มีแนวความคิดในการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม 

เพื่อให้สมาชิกเกิดมุมมองใหม่ ๆ และได้เปิดโลกทัศน์ท่ีกว้างขึ้น 

ด้วยการสนบัสนนุและเปิดโอกาสให้สมาชกิได้ออกไปเรยีนรู้และสมัผสั

ประสบการณ์จากการไปอบรมดูงาน ณ สถานท่ีจริง เพื่อจุดประกาย

ทางความคิดให้สามารถน�าสิ่งที่ได้รับกลับมาพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม

ต่อไปได้ นี่เป็นภาพที่สมาคมฯ อยากเห็น ซึ่งบริษัททาเคดาช่วยให้

ภาพนั้นเป็นจริง โดยการมอบทุนไปอบรมดูงานบริการเภสัชกรรม 

ณ โรงพยาบาลในประเทศญีปุ่น่ให้แก่เภสัชกรโรงพยาบาลทีเ่ป็นสมาชกิ

ของสมาคมฯ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพเภสัชกรรม” 

 ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกทุน คณะกรรมการ

สมาคมฯ จะใช้เกณฑ์การพิจารณาอย่างโปร่งใส เพื่อคัดเลือกผู้ที่มี

ประสิทธิภาพออกไปหาประสบการณ์ ซึ่งการไปอบรมดูงานในคร้ังนี้

ไม่ได้จ�ากัดอยู่เพียงแค่ภายในโรงพยาบาล แต่ยังครอบคลุมต่อเนื่อง

ไปถึงที่บ้านของผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น

ในประเทศญีปุ่น่ ดงันัน้ จงึต้องมกีารวางกระบวนการในการดูแลผูป่้วย

ทีเ่ชือ่มโยงตัง้แต่ทีบ้่าน โรงพยาบาล และร้านขายยา ซึง่นอกจากผูท้ีไ่ป

จะได้เรียนรู ้ในส่วนนี้แล้ว ยังจะได้ไปเห็นมุมมอง วิธีคิด รวมถึง

วัฒนธรรมการท�างานของคนญี่ปุ่นอีกด้วย 

 ภก.อ�านวย บอกถึงความคาดหวังจากผู้ที่ได้รับทุนทาเคดา

ในครั้งนี้ว่า คาดหวังให้ผู้ได้รับทุนน�าประสบการณ์มาเล่าให้เพื่อน ๆ 

เภสัชกรได้รับรู้ และน�าเอาวิธีคิดใหม่ ๆ มาปรับใช้กับงานในพื้นที่ 

ซ่ึงในโอกาสต่อไปจะลงพื้นท่ีไปเยี่ยมเยียนว่ามีการพัฒนาส�าเร็จไป

มากน้อยเพยีงใด แต่อย่างไรกต็าม งานบรกิารเภสัชกรรมของแต่ละพ้ืนที่

ย่อมมีความแตกต่างกัน คงจะไม่สามารถไปลอกเลียนแบบได้ แต่

สามารถประยุกต์เพื่อให้สอดรับกับบริบทของประเทศได้ 

 “ต้องขอขอบคุณบริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ท่ีเปิดประตูความรู้ให้เภสัชกรโรงพยาบาลท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมฯ 

ได้ไปอบรมดงูานบรกิารเภสชักรรม ณ โรงพยาบาลและร้านขายยาชมุชน

ในประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างมาก ท�าให้เราเห็นภาพงาน

บรกิารเภสชักรรมทีก่ว้างขึน้ ซึง่ในปีต่อ ๆ  ไป เกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืก

ของสมาคมฯ จะยงัคงความชดัเจน โดยพจิารณาจากเภสชักรทีม่ผีลงาน 

มีศักยภาพท่ีจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อวงการเภสัชกรรม โดย

บริษัททาเคดาและสมาคมฯ มีจุดร่วมเดียวกันในการให้ความส�าคัญ

กับการพัฒนาคน ซึ่งจะเป็นผู้วางทิศทางและก�าหนดนโยบายภาพใหญ่

ในเชิงระบบ ไปสู่การดูแลภาคประชาชนให้เช่ือมโยงเป็นมิติเดียวกัน

ต่อไปในอนาคต” 

คุณสมบัติของผู้รับทุนทาเคดา
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน

1. เป็นสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

2. ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมากกว่า 10 ปี

3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (แสดงหลักฐานประกอบ)

4. มีศักยภาพท่ีจะกลับมาพัฒนางานวิชาชีพ และพร้อมจะร่วมงาน

กับสมาคมฯ

5. เม่ืออบรมดูงานเสร็จส้ินแล้ว สามารถน�าเสนอผลการฝึกอบรม

ในงานประชมุวิชาการประจ�าปีของสมาคมฯ และต้องเขยีนบทความ

ลงในวารสารของสมาคมฯ

6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมอื่น ๆ ให้เป็นไปตามคณะกรรมการก�าหนด

ภก.อ�ำนวย พฤกษ์ภำคภูมิ 
นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

ทุนทาเคดาเพื่อเภสัชกรไทย  



 คุณโชเบ ทาเคดา อดีตประธานกรรมการบริหาร บริษัท 
ทาเคดา ประเทศญีปุ่น่ ได้มโีอกาสเดนิทางมาเยอืนรฐัมนตรกีระทรวง
สาธารณสขุของประเทศไทยในขณะนัน้ และได้พบกบันายกแพทยสมาคมฯ 
ทราบว่าแพทย์ไทยยังขาดแคลนทุนสนับสนุนส�าหรับการไปศึกษา
ดูงานในต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้คุณโชเบ ทาเคดา จึงได้ร่วมกับ
แพทยสมาคมฯ จัดตั้งกองทุนมูลนิธิทาเคดาส�าหรับประเทศไทยข้ึน 
โดยเริม่มอบทนุครัง้แรกในปี พ.ศ. 2509 นบัเป็นระยะเวลากว่า 51 ปีแล้ว 
ทีม่ลูนธิทิาเคดาได้มอบโอกาสให้แก่แพทย์ไทยเดนิทางไปศกึษาดงูาน
และวิจัยทางการแพทย์ท่ีประเทศญี่ปุ่น เพื่อน�าความรู้ที่ได้กลับมา
พัฒนาวงการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย รวมทั้ง
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยไม่มีเงื่อนไขของการใช้ทุนใด ๆ 
ทั้งสิ้น
 จนถึงปัจจุบันมีแพทย์ไทยที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
โดยแพทยสมาคมฯ ให้ได้รบัทนุมูลนธิทิาเคดารวมแล้วทัง้สิน้ 196 ท่าน 
และจะยังด�าเนินการมอบทุนต่อไป
 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการมอบทุนการศึกษาแบบ
ให้เปล่าแก่บุคลากรทางด้านเภสัชกรรมจากภาคเอกชนยังถือว่าน้อย 
บริษัททาเคดาจึงได้น�าแนวทางการมอบทุนมูลนิธิทาเคดามาริเร่ิม
โครงการมอบทนุการศกึษาดงูานแบบให้เปล่าแก่เภสัชกรในประเทศไทย 
โดยประสานความร ่วมมือกับสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล 
(ประเทศไทย) ให้เป็นผู้พจิารณาคดัเลอืกผูไ้ด้รับทนุ โดยได้เริม่มอบทุน
ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 เพื่อสนับสนุนให้เภสัชกรไทย ได้เดินทางไป
ศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น และน�าความรู้ที่ได้มาพัฒนาวิชาชีพ และ
งานเภสัชกรรมต่อไป

รายละเอียดทุนมูลนิธิทาเคดา
ประเภททุนศึกษาดูงาน

1. ทุนระยะสั้น 3 เดือน จ�านวน 4 ทุน

2. ทุนระยะสั้น 6 เดือน จ�านวน 3 ทุน

3. ทนุศกึษาวจิยัทาเคดาส�าหรบันกัวจิยัรุน่เยาว์ (Young Basic 

Medical Research Fellowship) ระยะยาว 1-2 ปี จ�านวน 1 ทุน

คุณสมบัติของผู้รับทุนมูลนิธิทาเคดา
ผูส้นใจสมคัรต้องมคีณุสมบตัติามข้อก�าหนดของแพทยสมาคมฯ 

ดังนี้

1. เป็นสมาชิกของแพทยสมาคมฯ ไม่ต�่ากว่า 1 ปี และมีอายุ

ไม่เกิน 55 ปี และยังไม่เคยได้รับทุน

2. ผูส้มคัรขอรบัทนุไม่จ�าเป็นต้องอยูต่่างจงัหวดั แต่ถ้าปฏบิตังิาน

อยูต่่างจังหวดัจะได้รบัการพจิารณาเป็นพเิศษ โดยพจิารณาหวัข้อเรือ่ง

ทีต้่องการฝึกอบรมน้ันต้องให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม อกีทัง้

เป็นงานที่มีประโยชน์กระจายไปทั่วประเทศ 

 3. ผู้สมัครต้องติดต่อสถาบันที่ต้องการจะไปฝึกอบรมและ

ดงูาน ตลอดจนรายละเอยีดต่าง ๆ  ด้วยตนเอง และต้องได้รบัจดหมาย

รับรองจากสถาบันนั้น ๆ ในประเทศญี่ปุ่น โดยจะต้องระบุระยะเวลา

ที่เข้าฝึกอบรมและดูงานในสถาบันนั้น ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

สมัครขอรับทุน

4. หลงัจากส�าเรจ็การฝึกอบรมและดงูานทีป่ระเทศญีปุ่น่แล้ว 

แพทยสมาคมฯ จะเรียนเชิญผู้รับทุนน�าผลความก้าวหน้าที่ได้รับ

มาจากการฝึกอบรมมาน�าเสนอในการประชุมวิชาการประจ�าปีของ

แพทยสมาคมฯ ในปีถัดไป 

ศ.พญ.สมศรี เผ่ำสวัสดิ์

อดีตนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์
และประธานพิจารณาฝ่ายทุน

 ทุนมูลนิธิทาเคดาเป็นทุนท่ีดีและให้ประโยชน์มาก เพราะ

เปิดโอกาสให้แพทย์ไทยไปศกึษาดงูานและวจิยัทางการแพทย์ท่ีประเทศ

ญี่ปุ ่น ซึ่งเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถทางการแพทย์สูงและ

มคีวามเชีย่วชาญในหลาย ๆ  ด้าน แพทย์ทีเ่ดนิทางไปสามารถเลอืกสาขา

ที่ประเทศญี่ปุ ่นมีความเชี่ยวชาญหรือสาขาท่ีตนเองมีความสนใจ 

เพื่อน�าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับกลับมาประยุกต์ใช้กับงาน

ในสถานปฏิบัติงานของตนเอง ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อองค์กร ผู้ป่วย 

และประเทศชาติ รวมท้ังยังเป็นการสร้างเครือข่ายประสานงานด้าน

การแพทย์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญีปุ่น่อีกด้วย 

“แม้ปัจจุบันจะมีหลายองค์กรที่มอบทุนให้แก่แพทย์ไทย 

แต่ถ้าหากเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างทุนและผู้ที่ต้องการทุน ยังคงมี

ไม่เพยีงพอ ประกอบกบัแพทย์ทีมี่โอกาสได้รบัทนุส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์

ท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนแพทย์ในกรุงเทพฯ ท�าให้การกระจายทุนนั้น

ไม่ครอบคลุมไปสู่แพทย์ที่ปฏิบัติงานในต่างจังหวัด 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้แก่แพทย์ที่อยู่ต่างจังหวัด

ได้มีโอกาสไปเพิ่มพูนทักษะความรู้ท่ีต่างประเทศ แพทยสมาคมฯ 

จึงคัดเลือกแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ต่างจังหวัดให้ได้รับการพิจารณาก่อน 

แต่ในอนาคตมคีวามเป็นไปได้ทีม่ลูนธิทิาเคดาจะเพิม่จ�านวนทนุ เพือ่เพิม่

โอกาสให้แพทย์ไทยได้ไปเพิ่มพูนความรู้ยังประเทศญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้น” 

 ประวัติความเป็นมาและการพิจารณาทุน

สมาชกิแพทยสมาคมฯ ท่านใดทีส่นใจสมคัรขอรบัทนุมลูนิธทิาเคดา
ติดต่อได้ที่ 

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วจิยั ถ.เพชรบุรตีดัใหม่ กรงุเทพฯ 10320

โทรศพัท์ 0-2318-8170, 0-2314-4333  โทรสาร 0-2314-6305  
E-mail: math@loxinfo.co.th, www.mat.or.th 

ในวันและเวลาราชการ  

ทุนมูลนิธิทาเคดาเพื่อแพทย์ไทย


