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1.จากประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนเข้าร่วมกิจกรรมอะไรบ้าง และทา่นได้เรียนรู้

อะไรบ้าง อยา่งไร 

2สปัดาห์แรก : Dermatology โดย 1สปัดาห์แรกอยูท่ี่ PNUH ซึง่อยูใ่นตวัเมืองปซูาน ท่ีนีมี้หมอ

Dermatologist ท่ีสามารถท าการผา่ตดั Moh’s surgery ได้ และ มีช่ือเสียงเร่ือง Skin cancer มาก 

ตารางเวลาของพวกเรา คือ   ชว่งเช้า ดกูารผา่ตดั Moh’s surgery ในORเล็ก ในวนัจนัทร์และวนัพธุ : มีทัง้ 

Basal cell carcinoma, squamous cell CA, Paget disease at Buttock  

ชว่งบา่ย observe OPD ซึง่ให้พวกเราไปเจออาจารย์ท่ีช านาญเร่ืองตา่งๆกนัไป เชน่ allergic dermatitis, 

Psoriasis, เร่ืองทัว่ไป โดยคนไข้ทกุรายท่ีนัน้จะมีการถ่ายรูป รอยโรคเก็บไว้ทกุครัง้ท่ีมา และขึน้มาในประวตัิ

บนคอมพิวเตอร์ในครัง้หน้า ท าให้สามารถเห็นถึงการเปล่ียนแปลงของโรค และใช้เป็นตวัอยา่งในการเรียนรู้

ได้ดี เพราะDermatology เป็นวิชาท่ีใช้ประวตัิกบั การสงัเกต skin lesion บอ่ยๆ ถึงจะช านาญ ซึง่เป็นสิ่งท่ีดี

ท่ีอยากจะให้เราท าแบบนีบ้้าง เพราะชดัเจน อาจจะเพราะมีresident เยอะท่ีนัน้ก็เลยสามารถท า skin 

biopsy ได้เร็วและจ านวนมาก   สไลด์ชิน้เนือ้ก็เตรียมได้ภายใน ไมก่ี่ชัว่โมงและสง่กลบัมาให้Dermatologist 

ดสูไลด์ด้วยตวัเองอีกด้วย แล้วกลบัมาผา่ตดัสว่นท่ียงัไม ่free margin ออก  และมีอปุกรณ์มากมายใน

คลินิก เชน่ เคร่ืองยิง laser, ตู้UV-B ท่ี 

ความแปลกใหม่อีกอยา่งหนึ่งของท่ีนัน้ในความรู้สกึของพวกเรา คือ เขาใช้ dermoscope เกือบทกุราย     

>>เม่ือมองผา่นกล้องท่ีมีแว่นขยายและล าแสงทางเดียว  ลกัษณะ lesion จะแตกตา่งและมีความจ าเพาะ 

สปัดาห์ท่ี 2 คล้ายๆสปัดาห์แรกเพราะยงัอยูภ่าคเดมิ  แตเ่ปล่ียนท่ีเป็น PNUYH ในเมืองยางซาน 

มหาวิทยาลยัสาขาใหมซ่ึง่มีช่ือเสียงทางด้าน โรงพยาบาลเดก็ ท่ีนีมี้ ORเล็กเหมือนกนั แตจ่ะเน้นไปOPD 

มากกวา่ ซึง่จะมีหนึง่วนัส าหรับ เด็กน้อย ท่ีมกัจะมาด้วย Hemangioma, Vitiligo,  juvenile skin lesion,

และอีกคร่ึงวนั พวกเราจะตามอาจารย์ไปตรวจท่ีรพ.เด็ก (อยูใ่นรัว้รพ.เดียวกนั แตมี่ตกึแยกออกมา



โดยเฉพาะ และบรรยากาศเหมาะส าหรับเดก็มาก: มีของเลน่ ผนงัทางเดนิสีสนัสวยงาม  มีภาพวาดการ์ตนู 

และพืน้แวววาว) 

วนัศกุร์ของทัง้2สปัดาห์ พวกเราได้ไป local dermatology clinic ของอดีตอาจารย์PNUH ท่ีเป็นผู้

บกุเบิกเร่ือง Moh’s surgery แตเ่กษียณตวัเองมาท างานด้านความงาม : เหมือนอาจารย์อยากให้มาดวูา่

ลกัษณะการท างานมีรูปแบบตา่งกนัอยา่งไร Private clinic ท าอะไรได้บ้าง  สว่นมากก็จะเป็นการรักษาโรค

ทัว่ไป Teania ท่ีตวั ท่ีหวั ท่ีเล็บ(มีเคร่ืองpinpoint laser ท่ีชว่ยให้เล็บดีขึน้จากการใช้ความร้อนในการหยดุ

การเติบโตของรา ข้อดีคือ ไมต้่องทานยาAzole ท่ีมีผลตอ่ตบั) ลบรอบสกั/ไฝ , Psoriasis Rosacea และ มา

ฉีดBotox ให้กรามเล็ก หรือเตมิให้รอยยน่บนหน้าผากหายไป ซึง่จ าเป็นต้องเรียนรู้โครงสร้างของกล้ามเนือ้

ใบหน้าก่อนจะฉีด  การใช้High intensity focused Ultrasaund เพ่ือยกกระชบัใบหน้า อีกทัง้ท่ีนีมี้ skin spa 

ด้วย และ ได้เห็นการฉีด Platelet Rich Plasma เพ่ือรักษา Allopecia ของผู้ชาย  

สว่นการผา่ตดัท่ีใหญ่กวา่นี ้เชน่ เสริมจมกู เสริมคาง ฯลฯ ท่ีนีไ้มส่ามารถท าได้ต้องไปหา cosmetic plastic 

surgeryซึง่จะมีถนนสายหนึง่ท่ีสองข้างทางเตม็ไปด้วยคลินิกประเภทนี ้ คนเกาหลีคอ่นข้างหว่งเร่ือง

รูปลกัษณ์แม้จะเป็นคนอายมุาก และเป็น cancer phobia อาจเป็นเพราะ มีการให้ความรู้ท่ีเข้าถึงคน

จ านวนมาก  

2 สัปดาห์หลัง: Surgery > General Surgery โดย 1สัปดาห์แรกอยู่ที่ PNUH ในเมืองปูซาน 
เริ่มด้วย Conference ทีR่esident ศัลยกรรมจะน าเสนอ  อาจารย์ และนักศึกษาเข้าฟังด้วยในตอนเช้า 
จากนั้นก็แยกไปท ากิจกรมของแต่ละคน  ไปOR ซึ่งมีหลายสาขา เช่น อ.ห้องนี้ผ่าBreast, Laparoscopic : 
gastrectomy, colectomy  ข้อดีของที่นี้ คือ นักศึกษาได้เข้าเคสบ่อยมาก เพราะ แต่ละห้องมีอยู่ 2คน 
สลับกันเข้า และ อ.บางครั้งก็หันมาอธิบาย บรรยากาศในห้องผ่าตัดก็คล้ายๆกัน  แต่อาจจะต่าง ส่วนที่เกาหลี 
อุปกรณ์การแพทย์บางอย่างสามารถผลิตเองได้(เช่น ไหมเย็บแผล เข็ม ที่วางdrainแบบเจาะเข้าทางผิวหนัง ชุด
กาวน์กันน้ า) ซึ่งน่าจะลดค่าใช้จ่ายไปได้พอสมควร  
 

2 วนัสดุท้ายของสปัดาห์ พวกเราได้ไป Trauma Center ท่ี PNUHเพิ่งเปิดได้ 1-2ปี เป็น ER ส าหรับ 

Trauma โดยเฉพาะ และคอ่นข้างใหญ่ อ.บอกว่าเตรียมไว้ส าหรับ อบุตัเิหตหุมู ่หรือภยัพิบตัิด้วย แตย่งัไม่

เคยใช้จริง มีแคอ่บุตัเิหตไุมใ่หญ่มาก ตอนเช้าเร่ิมต้นด้วยราวน์เคสบนตกึ แตเ่ป็นการพดูให้ทกุคนในทีมฟัง

ในห้องประชมุก่อน แล้วคอ่ยไปดคูนไข้จริง   ทีมTrauma Surgery มี 2ทีม (A,B) ซึง่แตล่ะทีมจะมี

ศลัยแพทย์ อาจจะเป็นสาขาทัว่ไป, CVT, Trauma, Radiologist ส าหรับทีมโดยเฉพาะ  พวกเราเจอเคสตก

ต้นไม้ท่ีมาTrauma ER ขาหกั ก็สามารถเข็นไปท า Embolization ได้ภายใน 30นาที และมีลานจอด



เฮลิคอปเตอร์บนตกึส าหรับผู้ ป่วยฉกุเฉินด้วย เคสท่ีเจอสว่นมากจะเป็น อบุตัเิหตจุราจร และตกจากท่ีสงู แต่

ในชว่งเวลา 2วนัท่ีพวกเราอยู่ ไมมี่เคสผา่ตดัของtraumaเข้ามาเลย  

สปัดาห์สดุท้าย พวกเราไป General Surgery ท่ีPNUYH เมืองยางซาน ท่ีนีมี้ช่ือเสียงด้านการปลกู

ถ่ายอวยัวะ และเป็น 1ใน 7 รพ.ท่ีสามารถปลกูถ่ายตบัได้  ท่ีนีจ้ะมีHeart Transplant ทกุเดือน แตน่า่

เสียดายท่ีการเปล่ียนหวัใจท าไปแล้วก่อนพวกเราจะมา  และliver transplant ทกุสปัดาห์ ซึง่มี 2รายในชว่ง

อาทิตย์นีแ้ละเป็น living donor ทัง้คู ่เป็นการผา่ตดัท่ียาวนาน ใช้ทรัพยากรเยอะมากๆ ทัง้แพทย์-พยาบาล-

intervention ทีมแพทย์ 2ทีม  ทีมละ 3-4คน มีสลบัเข้า-ออกทกุ2ชัว่โมง ใช้PRC FFP Albumin เยอะมาก

(>10u,>5ขวด ) และใช้เวลานานมาก เร่ิมตอนเช้าหลงัจากสรุปเคสกบัทีมในห้องประชมุ แล้วเสร็จตอนค ่าๆ  

แตอ่าจารย์ก็อธิบายพวกเราและเปิดโอกาสให้ถามได้  และเป็นครัง้แรกท่ีมีโอกาสได้เห็นการท า Vessel 

graft ของตบัdonor ต้องแชใ่นน า้แข็งและใส ่NSSเย็นจดัล้าง  และจบด้วยการน าตบัไปให้คนรับ การผา่ตดั

ท่ีดยูากและซบัซ้อน 

 ในแตล่ะวนั พวกเราได้ไปเข้าOR ตามสาขาตา่งๆ เชน่  Vascular ท าballoon และ jet stream 

revascularization , Pediatric surgery ท่ีผา่ Hernia โดยวิธี Laparoscope, Upper GI/Lower GI มี

lapLAR, lapEsophagectomyท่ีผา่คอ่นข้างเร็ว, Thyroid & Breast มีTotal thyroidectomy with neck 

dissection, Lobectomy with LDMF และได้ด ูbreast reconstructionท่ีplastic surgeon มาจดัการตอ่

หลงัตดัด้วย ซึง่ใช้เวลานานพอสมควร  

2. หลงัจากการเข้าร่วมโครงการทา่นคิดวา่จะน าความรู้และประสบการณ์ ไปใช้ประโยชน์ตอ่ตวัของ

ทา่นเองอยา่งไร 

ดีใจมากท่ีได้รับโอกาสดีๆแบบนี ้ การเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียน 4 สปัดาห์ให้อะไรมากมาย ความรู้ทาง

การแพทย์ การได้ไปตา่งประเทศ เจออะไรหลายๆอย่าง การวางระบบ  ทัง้ในและนอกโรงพยาบาล การ

พฒันาเทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้า  เชน่ การผา่ตดัสอ่งกล้อง การค้นคว้าทดลอง การเก็บข้อมลู

อยา่งเป็นระบบ การพฒันาคน  การให้ความรู้เร่ืองมะเร็งผิวหนงัทางส่ือสาธารณะ ท าให้คนมาพบแพทย์เร็ว

ขึน้ และได้เรียนรู้ วิถีชีวิตของเกาหลี ซึง่ท างานหนกั จริงจงักบังาน และ คอ่นข้างใสใ่จกบัการดแูลรูปร่าง

หน้าตา   ถ้าเป็นไปได้อยากจะท าให้บ้านเรามีการพึง่พาตวัเอง เชน่ผลิตอปุกรณ์การแพทย์เอง เขียนหนงัสือ

เป็นภาษาของเราเอง  

และได้แรงบนัดาลใจจากความพยายามและความขยนัท่ีท าให้พวกเขามายืนอยูจ่ดุนีไ้ด้  



3. ความรู้ท่ีทา่นได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนีมี้ประโยชน์ตอ่หนว่ยงานหรือคณะแพทยศาสตร์

อยา่งไร 

ได้ไปเห็น แนวคิดและ ลกัษณะการท างานของคนท่ีปซูานซึง่เป็นแรงบนัดาลใจ และเพิ่มประสบการณ์ให้กบั

งานท่ีท าในอนาคต และได้น าข้อมลูนีม้าสง่ตอ่ หรือสร้างแรงบนัดาลใจให้เพ่ือนหรือ รุ่นน้องตอ่ไป  จากท่ีได้

พบเจอ คือ คนเกาหลีมีความจริงจงัและขยนัในการท างานมาก  มีความยืดหยุ่น แตก็่รู้สกึถึงความกดดนั

เวลาท างาน  ท่ีนัน้จะมีอาจารย์คนหนึง่ท่ีพ่ีๆดเูหมือนกลวัเวลาท างานด้วย แตเ่ม่ืออยูน่อกเวลา ทกุคนก็

สามารถคยุเลน่เหมือนปกต ิ คดิว่าท่ีนัน่มีการวางระบบด้านตา่งๆท่ีดี และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์

สงูสดุเพ่ือความสะดวก เพ่ือการเรียนรู้และพฒันาด้านวิชาการ ซึง่คดิว่านา่จะเป็นประโยชน์ ตอ่หนว่ยงาน 

เชน่ ท่ีภาคศลัยกรรม มีการบนัทกึเทปการผา่ตดัสอ่งกล่อง และมีการเก็บข้อมลูเพื่อน ามาปรับปรุงการผ่าตดั 

เชน่ เร่ืองการฉีดสีในการตดัตอ่ล าไส้ท าให้มีฐานข้อมลูพอสมควรท่ีอาจจะน ามาแสดงเป็นงานวิจยัได้ หรือ

การถ่ายรูป skin lesion ทกุเคส และทกุครัง้ท่ีผู้ ป่วยมารับการรักษา ซึง่ชว่ยให้แพทย์สามารถเห็นถึงการ

เปล่ียนแปลงอยา่งเป็นรูปธรรม และเก็บเป็นข้อมลูทางวิชาการ โดยท่ี resident/นกัศกึษาแพทย์ ก็สามารถ

เรียนจากการถ่ายภาพได้   

4. ความประทบัใจตอ่ผู้คนท่ีเก่ียวข้อง สถานท่ี สภาพแวดล้อม วฒันธรรม และอ่ืนๆ 

คนท่ีเกาหลีนา่รัก คนรุ่นใหม่ๆจะพดูภาษาองักฤษได้คล่องแคลว่ แตค่นอายมุากหนอ่ย 50ปีขึน้ไปก็จะพดูไม่

คอ่ยได้ แตค่ณุป้าก็พยายามจะชว่ยพวกเราและพดูภาษาเกาหลีพร้อมยิม้ๆให้ อาจารย์ในมหาวิทยาลยั

บางสว่นพดูภาษาองักฤษเก่งมาก สว่นหนึง่อาจจะเป็นเพราะมีชาวตา่งชาตไิปดงูานเยอะ แตอ่าจารย์ทกุคน

ก็พยายามส่ือสารกบัพวกเราถึงแม้บางคนอาจจะไมถ่นดัมากก็ตาม อาจารย์ทกุคนใจดี ให้โอกาสถามและ

ตอบค าถามของพวกเรา ถึงแม้ในเกาหลีจะมีธรรมเนียมวา่ นกัศกึษาไม่คอ่ยกล้าถามอาจารย์ได้โดยตรง

หรือต้องถามค าถามท่ีไมมี่ในหนงัสือ แตอ่าจารย์บอกวา่ นกัศกึษาเขาท่ีเคยมาแลกเปล่ียนท่ี

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ บอกวา่ นกัศกึษาของเราสามารถถามค าถามง่ายๆกบัอาจารย์ได้ และรู้สกึ

แปลกใจ และเม่ือพวกเราไปถามค าถามอาจารย์ท่ีนัน้(ปซูาน) อาจเป็นเพราะไมไ่ด้เป็นนกัศกึษาของเขา 

อาจารย์เลยใจดีด้วย และ บอกวา่ดีมากเลยท่ีถามเพราะอาจารย์เองก็รอค าถามจากนกัศกึษา แตน่กัเรียน

ของเขาไมค่อ่ยถามกนั      อาจารย์คยุกบัคนไข้ดี ถึงแม้จะใช้เวลาไมม่ากแต ่มีเวลาให้ถาม เปิดสไลด์ใน

คอมพิวเตอร์อธิบาย  แจกแผ่นพบัความรู้ และคนไข้ท่ีนีพ้อจะสนใจและหาข้อมลูมาพอสมควร  เพ่ือนๆและ

พ่ีๆนา่รักมาก เป็นกนัเอง ชวนคยุ ช่วยแนะน าสถานท่ี การปฏิบตัิตวัในโรงพยาบาล และเร่ืองเล็กๆน้อยๆ

มากมาย ทกุคนพยายามคยุกบัพวกเรา ถึงแม้บางครัง้จะต้องหาค าศพัท์เพ่ือแปลเป็นภาษาองักฤษ/หรือใช้

ภาษามือก็ตาม  ทกุคนจริงจงักบังานมากและ ถึงเป็นเร่ืองเล็กน้อยท่ีถามไป เขาก็พยายามหาค าตอบให้เรา



ให้ได้ ไมไ่ด้บอกแคว่า่ไมรู้่ พวกเราเจอพ่ีท่ีเรียนตอ่ศลัยกรรม2คนท่ีเคยมาแลกเปล่ียนท่ีมอ.เม่ือ3ปีก่อน และ

ยงัจ าอาจารย์ท่ีนีไ้ด้อยู่ และบอกกบัพวกเราวา่รู้สึกประทบัใจมาก 

คนท่ีนีค้อ่นข้างรักษาสขุภาพ ออกก าลงักาย มีผกัทกุมือ้ และมีป้ายจ านวนพลงังานในร้านอาหาร/ร้านขนม

สว่นมาก มกัไมเ่จอคนท่ีน า้หนกัเกิน  

เมืองปซูานจากค าบอกเลา่ว่าผู้คนใจดีกว่าโซล และก็ใจดีจริงๆ ถึงจะเจอคนไมดี่บ้าง ไมไ่ด้รู้สกึวา่ห่างไกล

ความเจริญ แตส่ภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ ไมมี่ขยะรกข้างทาง แมน่ า้สะอาด อาจเป็นเพราะ เขามีนโยบาย

ห้ามสร้างบ้านติดแหลง่น า้ก็เป็นไปได้ การจราจรดไูมอ่นัตราย มีไฟส าหรับคนเดนิเท้าทกุถนนถึงแม้จะเป็น

ซอยเล็กๆก็ตาม มีทางจกัรยานให้  ข้างทางจะมีต้นสนหรือต้นแปะก๊วยปลกูเรียงกนัไป ดสูวยงามถึงจะเป็น

ตวัเมืองก็ตาม การขนสง่สาธารณะเข้าถึงง่ายและสะดวก มีรถไปใต้ดนิหลายสายตามสถานท่ีส าคญั 

 โรงพยาบาลPNUH และ PNUYH ดโูลง่ ไมไ่ด้ทบึ เข้าไปครัง้แรกรู้สกึเหมือนโรงแรม หรือหอประชมุ มีท่ีนัง่

รอกว้างแตค่นไมเ่ยอะ อาจเพราะระบบสาธารณสขุท่ีดี และมีแอพพลิเคชัน่ท่ีแจ้งเตือนเม่ือถึงควิ ไมต้่องนัง่

รอเรียกตรงนัน้ และเพ่ือนอีกคนชอบมากท่ีห้องน า้ทกุแหง่สะอาด แม้จะเป็นห้องน า้สาธารณะของสถานี

รถไฟใต้ดนิก็ตาม   

ท่ีประทบัใจมากคือ คนไข้ท่ีนีส้ามารถลากเสาน า้เกลือออกมาเดนิเลน่ในโรงพยาบาล/สนามรอบๆได้ ถึงจะมี

urine bag หรือ vacuum drainage ก็อยูใ่นสภาพท่ีพกพา/ได้อยา่งไมน่า่เกลียด สว่นคนท่ีนัง่รถเข็นก็

ออกมาเองได้ มีทางส าหรับรถเข็น ประตอูตัโนมตั ิหรือไม่ก็มีญาตพิาออกมา บางคนเดนิลงมาซือ้ขนมในชดุ

คนไข้ ดไูมไ่ด้โดนจ ากดัด้วยชดุผู้ ป่วย หรือความเจ็บป่วย  

5. ข้อเสนอแนะ 

สนกุมากคะ ทางมหาวิทยาลยัดแูลอยา่งดี บรรยากาศดี ได้ไปเห็นมมุมองใหม ่แนวคดิท่ีแตกตา่งไปจากเดมิ 

ชว่งท่ีไปปลายตลุาคม อากาศเย็นสบายดี หนาวเป็นบางชว่ง  ถ้าเข้าใจภาษาเกาหลีมากขึน้นา่จะดี เพราะ 

อาจารย์คยุกบัคนไข้/อธิบายนกัศกึษาแพทย์ท่ีนัน้ เป็นภาษาเกาหลี  

แตช่ว่งเวลาท่ีไปเป็นชว่งนกัศกึษาแพทย์ ปี 5เตรียมตวัสอบจบชัน้ปี จงึไมค่อ่ยได้พดูคยุมากนกั และ หวงัวา่

พวกเราจะได้ต้อนรับนกัศกึษาจากปซูาน       
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