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บทบาทของบทบาทของ
สมาคมแพทย์ไทยในอเมริกาสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา
ในการช่วยพัฒนาประเทศไทยในการช่วยพัฒนาประเทศไทย





สวัสดี ท่านผู้อ่านที่เคารพ 

 กลับมาพบกับวิทย์ปริทัศน์เช่นเคยในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว

ของปี ในยามน้ีสถานกาณ์การแพร่ระบาดก็เริ่มทวีความรุนแรง

มากขึ้นอย่างต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ก็เป็นเดือนแห่ง 

การเปลี่ยนแปลงในเรื่องผู้นำา จากผลการเลือกตั้งที่ลุ้นกั้นมาแต่

ต้นเดือนจนถึงกลางเดือน เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า สหรัฐอเมริกากำาลัง

จะได้ประธานาธิบดีคนใหม่ในปีหน้า ที่จะมาพร้อมกับการคิดค้น

วัคซีนที่ใกล้จะนำาออกมาให้กับประชาชนได้ใช้ จึงนับว่าอาจเป็น

โชคดีอย่างยิ่งของนายโจ ไบเดน ผู้นำาคนใหม่ หากการเข้ามา 

บริหารประเทศของเขา เป็นวันที่การแพร่ระบาดของโรค 

โควิด-๑๙ ได้ค่อยๆ สิ้นสุดลง

 ความดีความชอบทั้งหลายทั้งปวงในการแก้ไขปัญหา

การแพร่ระบาดไม่ว่าจากสหรัฐหรือของไทยเราเองก็ดี มีความ

เกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับนักรบหรือ Hero ของยุคนี้ พวกเขาไม่ได้

อยู่ในสนามรบ ขี่รถถัง ขับเครื่องบิน ยิงปืนแต่พวกเขาคือนักรบ 

เข็มฉีดยา บรรดาเหล่าแพทย์ พยาบาล และให้ผู้บริการ 

ด้านสุขภาพทั้งหลาย ท่ีเป็นด่านหน้าในการช่วยเหลือผู้ป่วย  

ซึ่งหลายท่านก็ต้องเสียชีวิตลงจากการติดเชื้อจากการช่วยเหลือ 

ผู้ป่วย ซึ่งทีมบรรณาธิการก็ต้องขอกล่าวไว้อาลัย ร่วมรำาลึกถึง 

คุณงามความดีของท่านไว้ ณ ที่นี้

 ด้วยเหตุนี้ วิทย์ปริทัศน์ฉบับเดือนพฤศจิกายน จึงอยาก

นำาเสนอเรื่องของนักรบวีรบุรุษผู้กล้า เชื้อชาติไทยที่ย้ายเข้ามา

รวมตัวกันที่สหรัฐอเมริกาเพื่อให้บริการสาธารณสุข จนปัจจุบัน 

พวกท่านหลายคนก็กลายเป็นท่ีเคารพรักของชุมชนคนไทย

และต่างชาติ ในฐานะหัวเร่ียวหัวแรงในการทำาประโยชน์ต่างๆ  

ในนามของชุมชนคนไทย กลายเป็นกลุ่มนักวิชาชีพที่อุปถัมภ์คำาชู

พระพุทธศาสนา สร้างวัดวาของไทยในต่างแดน รวมทั้งช่วยเหลือ

สาธารณกุศล ตั้งกองทุนอีกจำานวนมาก ฉบับนี้ เราจึงมารู้จัก 
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สมาคมแพทย์ไทยในอเมริกาสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา

 สมาคมแพทย์ไทยในอเมริกาได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 

24 กันยายน ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521) โดยการริเริ่มของกลุ่ม

แพทย์ไทยในรัฐนิวยอร์ก  ปัจจุบันนี้สมาคมฯ มีสมาชิกอยู่ทั่ว

สหรัฐอเมริกา แคนาดา และในประเทศไทย ทั้งที่เป็นสมาชิก

ตลอดชีพ และสมาชิกรายปีจำานวนประมาณ 1,000 คน  

ได้แบ่งเป็นสาขาต่างๆ ตามภูมิภาคและสาขาประเทศไทย  

ซึ่งแต่ละหน่วยจะมีกิจกรรมของภูมิภาคอันนอกเหนือไป

จากของสมาคมฯ เช่นการบริการแพทย์ร่วมกับองค์กรอื่นๆ  

ในภูมิภาคนั้น  จุดมุ่งหมายของสมาคมฯ มีดังต่อไปนี้: 

1. ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และวิทยาการ   

   แพทย์ของมวลสมาชิก  

2. ปรับและรักษามาตรฐานทางการแพทย์และระดับจรรยา 

    แพทย์ให้อยู่ในมาตรฐานสูงสุด  

3. สนับสนุนและส่งเสริมด้านวิชาการ และการบริการแพทย์

    ในประเทศไทยให้ก้าวหน้า และการศึกษาในประเทศไทย

    และสหรัฐอเมริกา  

4. การสร้างและส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องใน

    ประเทศไทย สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ  

5. รักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและความเป็นพี่น้อง 

    ระหว่างสมาชิก 

 ผู้บริหารงานของสมาคมฯ ประกอบไปด้วยคณะ

อำานวยการบริหารและนายกสมาคม ซึ่งได้รับเลือกตั้งจาก

สมาชิกคณะกรรมการฝ่ายดำาเนินงานที่นายกฯ เป็นผู้แต่งตั้ง 

โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะอำานวยการบริหารและคณะ

กรรมการบริหารซึ่งมาจากการแต่งตั้งเช่นเดียวกัน 

 ในแต่ละปี สมาคมแพทย์ไทยในอเมริกาจัดให้มี 

การประชุมใหญ่ อันประกอบไปด้วยการสัมมนาทางวิชา 

การแพทย์ การแข่งขันกีฬาการพบปะสังสรรค์ในหมู่สมาชิก

และครอบครัว 

 นับแต่ประเทศไทยประสบความผันผวนทางเศรษฐกิจ

เป็นต้นมา สมาคมฯ ได้มาจัดประชุมในประเทศไทยทุกปี  

โดยความประสงค์ที่จะให้สมาชิกมีโอกาสช่วยเหลือประเทศ

อันเป็นบ้านเกิดเมืองนอน และการสัมมนาทางวิชาการแพทย์

นั้น ก็จัดร่วมกับโรงเรียนแพทย์ เช่นคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่

และคณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ สมาคมฯ ได้เชิญวิทยากรในสาขา

เฉพาะทางต่างๆ มาให้การอบรมสัมมนา และเปิดให้แพทย์

ในประเทศไทยที่สนใจเข้าร่วมประชุมด้วยโดยหวังว่าจะได้

ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย



5 วิทย์ปริทัศน์  |  OST Science Review ฉบับที่ 11/2563

รายชื่อโรงเรียนแพทย์ที่สมาคมฯ 

ได้จัดร่วมการสัมมนาทางวิชาแพทย์ด้วย:

– คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

– คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

– คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

– คณะแพทยศาสตร์ศิริราชและพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

– วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

– คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ 

– คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

– สำานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

– โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

– โรงพยาบาลปิยะเวท กทม 

– Harvard T.H. Chan School of Public Health

โครงการแพทยอ์าสาสมคัร เพ่ือใหบ้ริการแพทย ์
แก่ประชาชนในต่างจงัหวดั 

 สมาคมแพทย์ไทยในอเมริกาได้จัดโครงการแพทย์

อาสาสมัครขึ้นเพ่ือให้บริการแพทย์แก่ประชาชนในต่างจังหวัด

ในช่วงใกล้เคียงกับเวลาการประชุมใหญ่ของทุกปี โดยสมาคมฯ 

จะเตรียมเคร่ืองมือการแพทย์และเภสัชภัณฑ์มาจากสหรัฐฯ 

ด้วย เท่าที่ผ่านมาอาสาสมัครจากสมาคมฯได้ให้บริการที่เป็น

ประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างมาก อย่างเช่นการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตา

ในผู้ป่วยต้อกระจก การผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งในรายปากแหว่ง

เพดานโหว่ นอกจากนี้ก็มีการรักษาโดยทั่วไปทางอายุรศาสตร์ 

ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูก และสูตินารีเวช ทั้งนี้ทาง 

สมาคมฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากแพทย์ พยาบาล และ

เจ้าหน้าที่ประจำาโรงพยาบาลแต่ละจังหวัด ข้าราชการ สโมสร 

ไลอ้อนส์ ตลอดจนถึงประชาชนและพระสงฆ์ สมาคมแพทย์

ไทยในอเมริกามีความหวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับองค์กร

และสถาบันการแพทย์อื่นๆ ในประเทศไทยในงานอาสาสมัคร

นี้ อีกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจรักษาโรคและทำาให้ 

การติดตามผลการรักษาระยะยาวเป็นไปได้ในอนาคต

สมาคมฯ พยายามส่งเสริมความกา้วหนา้ทางการ
ศกึษาของแพทยรุ่์นหลงัในประเทศไทย 

 โดยจัดการอบรมเตรียมให้กับผู้ ท่ีจะสอบ USMLE  

ซ่ึงจำาเป็นต้องสอบผ่านก่อนท่ีจะไปรับการอบรมต่อท่ีสหรัฐฯ ได้ 

แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการสอบในขณะนี้สูงมากเกินไปมีผู้สนใจ

รับการอบรมน้อย จึงได้ระงับไปและทางสมาคมฯ ได้เปลี่ยน

ไปเป็นจัดการสัมมนาในประเทศไทย โดยการเชิญวิทยากร 

ผู้เชี่ยวชาญในสาขาโรคเฉพาะทางต่างๆ มาร่วมสัมมนาและ

ให้การอบรม ที่ได้จัดไปแล้ว ก็ได้แก่ โรคเอดส์และมะเร็ง

ของเต้านม เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี 

มีแพทย์เข้าร่วมประชุมเป็นจำานวนมาก  
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โครงการธารน้ำาใจแพทย์ ไทยสู่ชนบท ปี พ.ศ. 2556 ที่โรงเรียนห้วยโค้ง, อำาเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่
แพทย์ พยาบาลและอาสาสมัครจากสมาคมแพทย์ ไทยในอเมริกา ขณะตรวจสุขภาพชาวเขาเผ่ามูเซอและม้ง ณ ศูนย์การศึกษา “แม่ฟ้าหลวง”
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ผู้ก่ผู้กอ่ตังอตัง
 สม สมาคมแาคมแพทย์ไพทย์ไทยทย
  ในอ  ในอเมริกาเมริกา

้้

 

 น.พ. ดอนเฉลิม พรหมมาส เป็นนายกสมาคมแพทย์

ไทยในอเมริกา (Thai Physician Association of America) 

คนแรกในปี ค.ศ 1978 (พ.ศ. 2521) ด้วยความต้องการ 

ที่จะเห็นความกลมเกลียวเป็นปึกแผ่นของบรรดาแพทย์ไทย 

ที่ เ ดิ นทา งมาศึ กษาต่ อและประกอบอาชี พแพทย์ ใ น

สหรัฐอเมริกา นายแพทย์ดอนเฉลิมได้ขับรถไปหาเพ่ือนตาม

รัฐต่างๆ เท่าที่รู้ จักเพื่อชักชวนให้ก่อตั้งสมาคมแพทย์ไทย 

ในอเมริกาขึ้น ในที่สุดก็ได้รับความร่วมมือจาก น.พ. พิษณุ  

พิษณานนท์ และ น.พ. ชโลธร โล่เจริญ และเพื่อนแพทย์

อีกหลายท่าน ได้ร่างกฎธรรมนูญ (Bylaws) ของสมาคมขึ้น  

และได้มีการฉลองการจัดตั้งสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกาขึ้น

เมื่อวันที่ 24 กันยายน ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521) ซึ่งตรงกับ 

วันสวรรคตของสมเด็จราชบิดา 

 นายแพทย์ดอนเฉลิมฯ เป็นบุตรชายคนเดียวของ 

หลวงเฉลิมพรหมมาส อดีตผู้บัญชาการคณะแพทยศาสตร์ 

(สมัยนั้นมีแค่ 2 แห่ง คือโรงพยาบาลศิริราช และ โรงพยาบาล

จุฬาฯ) นายแพทย์ดอนเฉลิมฯ เป็นนักเรียนทุนพระราชบิดา  

จบแพทยศาสตร์บัณฑิตจากศิริราชพยาบาลรุ่นปี ค.ศ. 1956 

(พ.ศ. 2499) ได้เดินทางมาศึกษาอบรมและประกอบอาชีพ

แพทย์ที่ St. Louis ประมาณ 3 – 4 ปี จากนั้นย้ายไปศึกษา

อบรมและทำางานที่ University of Pennsylvania จากนั้น

นายแพทย์ดอนเฉลิมฯ ได้ย้ายไปศึกษาฝึกอบรมที่ New York  

Albert Einstein Medical School จบศัลยกรรมและได้

ทำางานที่นิวยอร์กจนกระทั่งเกษียณ

 ประมาณต้นปี ค.ศ. 1980 (พ.ศ. 2523) นายแพทย์

ดอนเฉลิมฯ เริ่มป่วยด้วยโรคเบาหวานและมีโรคแทรก  

ในปี ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) มีอาการไตล้มเหลว จำาต้อง 

ลางานเพื่อรักษาตัวและในที่สุดนายแพทย์ดอนเฉลิมฯ ถึง 

แก่กรรมไปเมื่อวันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) 

นับเป็นการจากเพื่อนแพทย์ไปอย่างน่าเสียดายและเป็น 

การสูญเสียบุคคลสำาคัญคนหนึ่งที่ได้บุกเบิกสมาคมแพทย์ไทย

ในอเมริกาเพื่ออนาคตของแพทย์รุ่นหลังและแพทย์รุ่นลูกๆ  

(เรียบเรียงจากข้อเขียนของ น.พ. พิษณุ พิษณานนท์)  
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มารู้จักกับอาจารย์หมอ มารู้จักกับอาจารย์หมอ 
น.พ.อุส่าห์ ลีลาวิวัฒน์น.พ.อุส่าห์ ลีลาวิวัฒน์

ผู้สร้างโรงพยาบาลของคนไทยที่ช่วยชีวิตคนป่วยในอเมริกา
ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเบาหวานและไต แคโรไลนา และ  

หัวหน้าคณะกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง สมาคมแพทย์ ไทยในอเมริกา
 น .พ . อุ ส่ า ห์ ลี ลาวิ วัฒ น์ กำ า เ นิด ในใจกลาง

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย พ.ศ. 2490 ในครอบครัว

จีน เดิมชื่อ ชุ้น แซ่ลี้ บิดา นายบุญ (ลีซิวชิน) มารดา นางศิริ  

( เจียงหง่านเหว่ง) ได้รับการศึกษาขั้นต้นประถม 1 ที่   

โรงเรียนธีรภัทร์วิทยา ถนนสี่พระยาขณะน้ัน ต่อมาโดยที่ 

คุณพ่อคุณแม่ได้ไปอ้อนวอนต่อภราดาโดนาเซียง อธิการ  

โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ขอฝากให้เรียนที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ  

ตามที่ พี่ชายทั้งสามได้เรียนอยู่แล้ว ในท่ีสุดจึงได้ย้ายไป

เรียนต่อที่โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกฝรั่งเศส พร้อมน้องชาย

จนจบมัธยมปลาย พ.ศ. 2507 ระหว่างที่เติบโตเล่าเรียน 

ความรู้พื้นฐาน ได้พบปะผู้ใหญ่หลายท่านที่มีส่วนในการเลือก 

วิถีชีวิต  เนื่องจากที่คุณพ่อ ฐานะผู้จัดการหยาดฟ้าภัตตาคาร 

ที่เป็นที่รู้จักกันดีในนาม ห้อยเทียนเหลา ได้แนะนำาให้ลูกๆ ได้

รู้จักผู้ใหญ่ที่มาใช้บริการของภัตตาคาร  ขณะที่เรียนจบมัธยม

ปลายจะต้องสอบแข่งขันเข้าเรียนต่ออุดมศึกษาคณะต่างๆ   

ได้มีจิตใจลังเลว่าเลือกสอบเข้าเรียนต่อคณะวิศวะกรรมศาสตร์

หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ดี เนื่องจากความสนิทสนมจากผู้ที่

ได้เคารพนับถือเป็นคุณลุง น.พ.บูลศักดิ์ (ทองดี) วัฒนะผาสุข 

ผู้ซึ่งเป็นอธิบดีกรมการแพทย์ขณะนั้นเป็นผู้แนะปรัชญาชีวิต  

ยังจำาคำาของท่านได้ว่าการเป็นแพทย์เป็นอาชีพที่มีเกียรติ

และทำาคุณประโยชน์ให้แก่สังคม แต่อย่าคิดว่าจะรำารวย  

ถ้าอยากรวยให้ไปเรียนวิชาธุรกิจ จึงได้เลือกคณะวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ขณะนั้น) อันดับหนึ่งใน

การสอบเข้า 

 ตอนท่ีเรียนเตรียมแพทย์ปีหนึ่งปลายปีได้รับรางวัล

คะแนนท่ีหน่ึงจากคณะส่ีศาสตราจารย์ กิจกรรมในสมัยที่

ยังอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้แก่เป็นเหรัญญิกคณะ

นักศึกษา ตัวแทนนักยิงปืนแม่นระหว่างคณะ ตอนที่เป็น

่
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นั กศึ กษาปี สอ ง ได้ มี จุ ดหั ว เ ลี้ ย วหั วต่ ออี กครั้ ง ใ นชี วิ ต  

ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดี  ได้มาทาบทาม

ให้ทุนไปเรียนต่อปริญญาเอกต่างประเทศในสาขาวิชาชีวเคมี  

หลังจากที่สองจิตสองใจอยู่พักใหญ่ ในที่สุดก็ตัดสินใจสมัคร

ข้ามฟากมาเรียนต่อท่ีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล  ตอนที่เป็น น.ศ.พ. ปีหนึ่งใน ร.ร.แพทย์  

มีกิจกรรมได้รับเลือกเป็นหัวหน้าชั้น น.ศ.พ.ปีหนี่ง  เป็นนักกีฬา

แข่งเรือพายยาวประเพณีระหว่างศิริราชและมหาวิทยาลัย

ศิลปกร ได้ เป็นประธานการศึกษาสโมสรนักศึกษาปีสี่   

ในขณะที่เป็น น.ศ.พ. ได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับเพื่อนร่วมชั้น  

น.ศ.พ.ผุสดี สุจินดา ผู้เป็นศิษย์เก่าจาก ร.ร.ดาราวิทยาลัย และ 

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา และเตรียมแพทย์ที่คณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ต่อมา น.พ.อุส่าห์ฯ สำาเร็จแพทยศาสตร์บัณฑิต 

พร้อมทั้ง พ.ญ.ผุสดีฯ ผู้สำาเร็จแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรต ิ

นิยม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รุ่น 75 ด้วยกัน พ.ศ. 2513  หลังจากนั้น น.พ.อุส่าห์ฯ ได้เข้า

ฝึกหัดที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย

มหิดลในกรุงเทพฯ ได้ฉายาว่าศิษย์เก่ารามาฯ รุ่น 0 และ  

พ.ญ. ผุสดีฯ ได้เข้าเป็นแพทย์ฝึกหัดที่คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในบ้านเกิดของตนจังหวัดเชียงใหม่   

สมกับที่เป็นเหลนฝ่ายคุณยายแม่อุ้ยสืบเชื้อสายเจ้าอินทเนตร 

ณ เชียงใหม่ 

 ในปี พ.ศ. 2514 น.พ.อุส่าห์ฯ และ พ.ญ.ผุสดีฯ ได้

เดินทางไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกา เข้าฝึกงานด้านการแพทย์  

ภาควิชาอายุรศาสตร์ที่ Wayne State University  ในปี พ.ศ. 

2515 ได้เดินทางกลับประเทศไทย น.พ.อุส่าห์ ลีลาวิวัฒน์ และ 

พ.ญ. ผุสดี สุจินดา ได้เข้าพิธีสมรส  แล้วต่อมาย้ายไปฝึกวิชา

อายุรแพทย์ต่อที่โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ สังกัดมหาวิทยาลัย 

โรเชสเตอร์ รัฐนิวยอร์ก หลังจากนั้น น.พ.อุส่าห์ฯ ได้เข้าฝึกอบรม

แพทย์เฉพาะทางต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมและ พ.ญ.ผุสดีฯ  

ได้เข้าฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางโรคไตท่ีคณะแพทยศาสตร์

และทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ ระหว่าง

ที่ฝึกอบรม น.พ.อุส่าห์ฯ ได้รับทุนวิจัยจากสมาคมโรคหัวใจ 

Genesee Valley Heart ทุนสมาคมเบาหวานแห่งอเมริกา 

และรับทุนอบรมจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกา   

ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 น.พ.อุส่าห์ฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ หน่วยต่อมไร้ท่อของคณะ

แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์  

ในช่วงที่ยังสังกัดอยู่โรงเรียนแพทย์ ได้สอนนักศึกษาแพทย์และ

แพทย์ฝึกหัด ได้ทำาการวิจัยต่างๆ ในระบบการเผาผลาญ ระบบ

การต่อต้านสำาหรับการควบคุมระดับนำาตาลในเลือด ระบบการ

เผาผลาญ โรคอ้วน ระบบประสาทอัตโนมัติ ได้ตีพิมพ์งานวิจัย 

ในวารสารการแพทย์ต่างๆ ได้รับวุฒิบัตรเวชกรรมสาขาต่างๆ 

รวมทั้ง ผู้เชี่ยวชาญเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ

สาขาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม วุฒิบัตรอัลตราซาวนด์

ต่อมไร้ท่อที่คอ  วุฒิบัตรผู้ให้การศึกษาเบาหวาน  ในขณะที่  

พ.ญ.ผุสดีฯ ผู้ได้รับวุฒิบัตรเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์และ

โรคไตได้ก่อตั้งหน่วยงานฟอกไตให้กับโรงพยาบาลเซนต์แมรี่  

ที่เมืองโรเชสเตอร์เป็นที่อนุมัติทางรัฐได้สำาเร็จ 

้
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 ในปี พ.ศ. 2524 ด้วยแรงเชื้อเชิญจาก น.พ.สมพงษ์ 

ไกรกิจพานิชย์ ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ รุ่น 4  ผู้เป็นแพทย ์

ผู้เช่ียวชาญโรคไตในขณะนั้น น.พ. อุส่าห์ฯ พร้อมภรรยา  

พ.ญ. ผุสดีฯ ซ่ึงเป็นทั้งอายุรแพทย์และแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญ 

โรคไต จึงได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ซัมเตอร์ เริ่มงานเอกชนทีม

สามีภรรยา ก่อตั้งคลินิกเฉพาะทางต่อมไร้ท่อและโรคไตตั้งแต่

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2524 สำานักงานคลินิกนั้นตั้งอยู่ใน

อสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่าที่ 202 W. Hampton Ave Sumter

โดยมีคลิ นิกฟอกไต ท่ีดำ า เ นินการโดยบริษัท Sher lof  

Management Company ซึ่งอยู่ภายในอาคารเดียวกัน    

เน่ืองในการที่ประชากรป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและ 

เบาหวานมีจำานวนมากขึ้น จึงมีส่วนนำาพาให้มีผู้ป่วยไตพิการทวี

มากขึ้น   ความต้องการของการบริการฟอกล้างไตจึงมีมากขึ้น

เป็นลำาดับ บริษัท Sherlof จึงได้ไปเปิดคลินิกฟอกไตสาขาที่

เมืองแมนนิ่ง  ต่อมากิจการบริการฟอกไตได้เปลี่ยนมือเจ้าของ

ไปเป็นภายใต้การจัดการและบริหารของบริษัทใหญ่ NMC 

แล้วต่อมา BMA ในสหรัฐ และในที่สุด Fresenius Medical 

Care ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ทั่วโลก  ในปี พ.ศ. 2539 กิจการคลินิก 

การแพทย์เฉพาะทางต่อมไร้ท่อและโรคไต ได้ย้ายมาอยู่ตึกใหม่

ที่ West Wesmark Boulevard  ส่วนคลินิกฟอกไตก็ได้ย้าย

มาด้วย โดยได้ขยายห้องล้างไตเป็นหลายห้องรวมมีถึงทั้งหมด  

52 เครื่อง โดยที่กิจการล้างไตยังอยู่ภายใต้การบริหาร

ของบริษัทใหญ่ Fresenius แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านไปคลินิก 

การแพทย์ได้ขยายขอบเขตการบริการรวมถึงบริการการรักษา

โดยแพทย์ทั่วไปด้วย นอกจากการบริการทางรักษาพยาบาล

แล้ว  ทีมแพทย์ยังมีส่วนร่วมในการศึกษาทดลองวิจัยทางคลินิก

ร่วมกับอุตสาหกรรมเภสัชต่างๆ ด้วยโครงการหลากหลาย  

ผลที่ ไ ด้ทางการเงินจากการวิจัยร่วมบริษัทเภสัชกรรม

โดยนำ าพรรคนำ าแรงของ พ .ญ .ผุ ส ดีฯ จึ ง เป็ น เหตุ ได้

นำ ากองทุนมาก่อตั้ งมูลนิ ธิ เบาหวานและไตแคโรไลนา  

(Carolina Diabetes & Kidney Foundation)  นอกจาก

นี้ ในปี พ.ศ. 2563 นี้ น.พ.อุส่าห์ฯ ได้รับทุนวิจัยจากมูลนิธิ  

Blue Cross Blue Shield Foundation เพื่อการวิจัย 

การรักษาเบาหวานและบ้องกันภาวะแทรกซ้อนในหญิงมีครรภ์

ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านทารกในครรภ์มารดาต่อเนื่องอีก 3 ปี  

้ ้
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 น.พ. อุส่าห์ฯ ผู้เป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพมากมาย

เช่น สมาชิกแพทย์สภา แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย สมาคม

ศิษย์เก่าศิริราช  สมาคมต่อมไร้ท่อ สมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา 

สมาคมผู้เชี่ยวชาญต่อมไร้ท่อคลินิกแห่งอเมริกา วิทยาลัยแพทย์

แห่งอเมริกา  แพทย์สมาคมแห่งอเมริกา สมาคมแพทย์  สโมสร

แพทย์ Sumter Clarendon Lee County  สมาคมโรคอ้วน  

องค์กรกรรมการคิดริเร่ิมเบาหวาน สมาชิกสภาที่ปรึกษาโรค 

เบาหวาน ทั้ งมีประสบการณ์และได้ รับ เกียร ติประวั ติ  

ผลงานดีเด่นหลากหลายเช่น เป็นหัวหน้าแผนกอายุรศาสตร์  

โรงพยาบาล Tuomey ในซัมเตอร์ รัฐเซาท์แคโรไลนา  

ได้เลื่อนเป็นรองประธานและประธาน คณะแพทย์ โรงพยาบาล 

Tuomey  ได้รับเป็นเฟลโลว์วิทยาลัยแพทย์อเมริกา  และ

วิทยาลัยแพทย์ต่อมไร้ท่ออเมริกา  เฟลโลว์วิทยาลัยโภชนาการ

อเมริกา รางวัลนักอาชีพสมาคมเบาหวานอเมริกาแห่งรัฐ 

เซาท์แคโรไลนา รางวัล Adam Fisher Award โดยสมาคม 

เบาหวานอเมริกาแห่งรัฐเซาท์แคโรไลนา  ได้รางวัลแพทย์ดีเด่น

ของปี ณ การสัมมนาการรักษาเบาหวาน โดยกรมการอนามัย

ศึกษาและหน่วยควบคุมภาวะแวดล้อมรัฐเซาท์แคโรไลนา  

รางวัลแชมป์โรคความดันโลหิตสูงประจำาปี “Hypertension 

Champion of the Year Award” วันที่ 9 มีนาคม 2561  

ณ การประชุมสัมมนาครั้งที่ 16 โดยกรมการอนามัยศึกษา

และหน่วยควบคุมภาวะแวดล้อมรัฐเซาท์แคโรไลนา ได้รับ

เกียรติร่วมกับ พ.ญ.ผุสดีฯ เป็นสมาชิกของ Society of 1824  

(ปีก่อตั้ง) และ Board of Visitors มหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนา 

(Medical University of South Carolina) ได้เป็นสมาชิก 

George Eastman Circle แห่งมหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์   

และเร็วๆ นี้ น.พ.อุส่าห์ฯ ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าแพทย์

์

ศิริราชดีเด่น ผู้เป็นเลิศทางวิชาการประจำาปี พ.ศ. 2563 

และ รางวัล Friend of Thai Science 2020 จากกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 น .พ . อุ ส่ าห์ ฯ ได้ อุ ทิ ศ เวลาปฏิ บั ติ หน้ าที่ อ าสา

สมัครตอบสนองสังคม โดยเป็นประธานสโมสรแพทย์   

Sumter-Clarendon-Lee Medical Society ประธานสมาคม

แพทย์ไทยแห่งอเมริกาภาคใต้ ประธานสมาคมแพทย์ต่อม 

ไร้ท่ออเมริกาสังกัดรัฐแคโรไลนาทั้งเหนือและใต้ ประธาน 

คณะกรรมการการศึกษาต่อเนื่องของสมาคมแพทย์ไทยใน

อเมริกา  น.พ.อุส่าห์ กับ พ.ญ.ผุสดี ลีลาวิวัฒน์ และคุณแม่  

ตาเขียว สุจินดา ได้ร่วมบริจาคสร้างตึกสุจินดา โรงเรียน 

บ้านป่าเสร้า อำาเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ งบกว่า 2 ล้านบาท  

และต่อมาร่วมบริจาคสร้างโดมอาคารอเนกประสงค์สุจินดา

ลีลาวิวัฒน์ ร.ร.บ้านป่าเสร้า เป็นงบอีก 4.1 ล้านบาท บริจาค

ให้มูลนิธิ ร.ร. กว๋องสิว ร่วมบริจาคสร้างห้องพักประชุมตึก

วิจัยมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์รัฐเซาท์แคโรไลนา ร่วมบริจาค

แก่มูลนิธิศิริราชโดยผ่านทางมูลนิธิแพทย์ไทยในอเมริกา ร่วม

บริจาคก่อต้ังทุนการศึกษาต่อสำาหรับนักศึกษาจากประเทศไทย 

ไปยังวิทยาลัยสาธารณสุขศาสตร์ฮาร์วาร์ด (Harvard School 

of Public Health) เนื่องในการรำาลึกครบรอบศตวรรษ  

ที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

เสด็จทรงศึกษา ที่วิทยาลัยสาธารณสุขศาสตร์ฮาร์วาร์ด 

และสำาเร็จแพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ฮาร์วาร์ด 

น.พ. อุส่าห์ฯ ได้ให้การบรรยายทางวิชาการกว่า 120 ครั้ง  

ในเรื่องวิชาเบาหวาน ต่อมไร้ท่อ โรคความดันสูงตลอดจนโรค

ไตและโรคแทรกซ้อน  ตรวจสุขภาพและรักษาถวาย

พระสงฆ์ตลอดทุกรูปที่มา
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ให้บริการชุมชน โดยจัดงานนิเทศการเผยแพร่ความรู้ทางโรค

เบาหวาน โรคไต และภาวะแทรกซ้อน รวมทั้งตรวจสุขภาพ

เบื้องต้น (Health screen) ไม่คิดค่าบริการทุกปีในเดือน

พฤศจิกายน อันเป็นเดือนที่รำาลึกถึงโรคเบาหวานเป็นเวลา 

ต่อเนื่อง 21 ปี รับอาสาสมัครเป็นกรรมการองค์กรคิดริเริ่ม 

เบาหวานของรัฐเซาท์แคโรไลนา (Diabetes Initiative of 

South Carolina) เป็นเวลากว่า 22 ปี รับตำาแหน่งประธาน

กรรมการองค์กรคิดริเริ่มเบาหวานของรัฐเซาท์แคโรไลนา  

(Diabetes Initiative of South Carolina)  

 กิจกรรมที่กล่าวข้างต้นสำาเร็จไปได้ก็ด้วยพันธกิจ

เพื่อ “ส่งเสริมสุขภาพโดย การให้การศึกษา  ป้องกัน  วิจัย  

การรักษาพยาบาลที่ดีเยี่ยม และด้วยเมตตาจิต” ในฐานะ 

ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเบาหวานและไต แคโรไลนา  วิสัยทัศน์ของ  

น.พ. อุส่าห์ฯ คือการที่มีบทบาทต่อวงการแพทย์ เพื่อให้ปฏิรูป

การบริการด้านการดูแลสุขภาพต่อชุมชนโดยความพยายาม

และกำาลังที่จะอำานวย 
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The King of Thailand The King of Thailand 
Birthplace Foundation Birthplace Foundation 

(KTBF)  (KTBF)  
 องค์กรหนึ่งท่ีสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกาได้ทำางานด้วยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในการระดมทุน 

เพื่อการศึกษาของเยาวชนชาวไทยในด้านการแพทย์และสาธารณสุข ก็คือมูลนิธิสถานที่พระราชสมภพของ

พระมหากษัตริย์ไทย (The King of Thailand Birthplace Foundation หรือเรียกชื่อย่อในภาษาอังกฤษ

ว่า KTBF)

 ทีมบรรณาธิการได้มีโอกาสพบพูดคุยกับอาจารย์ชลธนี แก้วโรจน์ ประธานมูลนิธิ KTBF เมื่อวันที่  

6 พฤศจิกายน 2563 ได้รับทราบความทุ่มเทของท่านประธาน และกรรมการมูลนิธิ KTBF ในอันที ่

จะนำาเอาพระราชวัติประวัติของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หรือ 

เจ้าฟ้ามหิดลฯ สมเด็จพระอัยกาธิราชของในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นมหากษัตริย์องค์เดียว ที่ประสูติ

ในสหรัฐอเมริกา มาถักทอกับสถานที่ทางประวัติศาสตร์ในเขตรัฐแมสซาชูเส็ตซ์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ 

และส่งเสริมสัมพันธไมตรีและมิตรภาพระหว่างคนไทยและสหรัฐอเมริกา 
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 อาจารย์ชลฯ เริ่มค้นคว้าประวัติศาสตร์ราชวงศ์ไทยในแมสซาชูเซตส์และนิวแฮมป์เชียร์และ

มรดกของสยามในแมสซาชูเซตส์ในปี 2543 และหลังจากนั้นเธอได้ก่อตั้งมูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำาไร  

The King of Thailand Birthplace Foundation โดยมูลนิธินี้มุ่งเน้นด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรม และการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ไทย KTBF ให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง 

แมสซาชูเซตส์และประเทศไทย มีการสร้างอนุสาวรีย์ในจัตุรัสภูมิพล ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของในหลวง

รัชกาลที่ 9 เพื่อเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบว่ามีพระมหากษัตริย์ของไทยประสูติในแมสซาชูเซตส์ 

นอกจากนั้น KTBF ยังได้ช่วยนักเรียนไทยกว่า 100 คนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนอเมริกันใน 

แมสซาชูเซตส์ ทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชนในช่วงปิดเทอมของไทย  

 

 

 

 อาจารย์ชลฯ ถือว่ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นสถาบันท่ีมีคุณูปการกับประเทศไทยเป็นอย่าง

มาก เพราะการสำาเร็จการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  

พระบรมราชชนก หรือเจ้าฟ้ามหิดลฯ จากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทำาให้พระองค์ท่านได้นำาความรู้ทางการแพทย์

มาใช้พัฒนาแผนการทางแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย จนได้รับพระสมัญญาว่า พระบิดาแห่ง

การแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย อาจารย์กล่าวว่า “ในขณะที่เจ้าฟ้ามหิดลทรงทำางานใน

ประเทศไทยพระองค์ทรงกล่าวเสมอว่า:

 1. ฉันไม่ต้องการให้คุณเป็นเพียงหมอ แต่ฉันต้องการให้คุณเป็นคนด้วย 

 2. ความสำาเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเรียนรู้ แต่อยู่ที่การประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ 

 3. ให้ความสำาคัญกับผลประโยชน์สาธารณะเป็นอันดับแรกและรักษาจิตวิญญาณแห่งวิชาชีพแล้ว 

    คุณจะมีชีวิตที่มีความสุขและเจริญรุ่งเรือง”
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 เมื่อปี พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการเดินทางมาที่แมสซาชูเซตส์ของ 

เจ้าฟ้ามหิดลฯ อาจารย์ชลฯ ในนาม The King of Thailand Birthplace Foundation เป็นเจ้าภาพร่วม

กับศาสตราจารย์ Joseph Brain จาก Harvard Chan, Cecil K. และ Philip Drinker ศาสตราจารย์สาขา

สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมในภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมวิชาการด้านสาธารณสุขและการแพทย์

ที่ Harvard Medical School การประชุมสัมมนาครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขของ

ประเทศไทยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐอเมริกามากกว่า 100 คนเข้าร่วมงาน 

 

 หลังจากในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคตเมื่อเดือนตุลาคม 2559 อาจารย์ชลฯ รู้สึกเสียใจอย่างยิ่ง 

และได้ตัดสินใจจัดตั้งกองทุนเพื่อนำานักวิชาการจากประเทศไทยไปยังฮาร์วาร์ดเพื่อศึกษาด้านสาธารณสุข

และนำาความรู้กลับมาที่ประเทศไทยเพื่อปรับปรุงสุขภาพของประชาชนอย่างที่เจ้าฟ้ามหิดลฯ เคยทำา  

อาจารย์ชลฯ กล่าวว่า “ศาสตราจารย์ Brain ชวนดิฉันมาจัดตั้งกองทุนทุนมิตรภาพไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลและพระราชโอรส ดิฉันตื่นเต้นและชื่นชมวิธีการของเขามาก จนสามารถตอบสนอง

ได้ด้วยการขอบคุณเท่านั้น” ในขณะนั้นเองที่อาจารย์ชลฯ ตัดสินใจทำางานเพื่อสร้างกองทุน 

Thai Scholars Fellowship Fund Endowment
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 อาจารย์ชลฯ ได้ทำ างานอย่างไม่ รู้ จัก เหน็ดเหนื่อย ร่วมกับสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา  

สมาคมพยาบาลโรงเรียนแพทย์และองค์กรอื่นๆ ในประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ความสำาคัญของกองทุนนี้  

เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและนักวิชาการไทยที่สนใจด้านสาธารณสุข “เราได้สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและ

กันและทำางานในเป้าหมายเดียวกันด้วยความกระตือรือร้นร่วมกันที่ดีเยี่ยม” เธอกล่าว “เราใช้เวลาเพียง

หนึ่งปีในการบริจาคกองทุนนี้อย่างถาวรจากการสนับสนุนท่ีสำาคัญของสมาชิกสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา  

จากเพื่อนๆ และครอบครัวของมูลนิธิ King of Thailand Birthplace Foundation และจากโรงเรียนและภาค

เอกชนในประเทศไทย

อาจารย์ชลฯ เชื่อว่าการสร้างมรดกทางด้านสาธารณสุขสามารถเป็นประโยชน์ต่อ
มนุษยชาติท้ังมวล เธอกล่าวอีกว่า “คุณภาพที่สำาคัญของการสาธารณสุขคือคุณค่าใน
เชิงป้องกันซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าและไม่แพงกว่าการรักษา การป้องกันโรคทำาให้คนมี
สุขภาพที่ดี ได้นานขึ้น สาธารณสุขช่วยตรวจหาปัญหาสุขภาพโดยเร็วที่สุดและตอบสนอง
อย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการพัฒนาของโรค

King Bhumibol Adulyadej Birthplace Monument
Eliot St, Cambridge, MA 02138
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ทุนการศึกษา ทุนการศึกษา 
Thai Scholar FellowshiThai Scholar Fellowship p 
Fund Endowment Fund Endowment 

 ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) 

มหาวิทยาลัย Harvard T.H. Chan School of Public Health 

(HSPH) จัดตั้งกองทุน Thai Scholars Fellowship Fund 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช และสานต่อเจตนารมณ์ของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

อดุลยเดช ผู้เป็นพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย ในการช่วยเหลือ 

ผู้อื่น โดยเมื่อศตวรรษท่ีผ่านมา พระองค์ทรงสละบริจาค

เงินส่วนพระองค์จำานวน 200,000 บาท ให้แก่จุฬาลงกรณ์

มห า วิ ท ย า ลั ย เ พ่ื อ จั ด ตั้ ง ทุ น ก า รศึ กษ า วิ ท ย าศ าสต ร์  

การแพทย์สำาหรับนักศึกษาที่ต้องการแสวงหาการศึกษาใน

สาขาวิทยาศาสตร์ระดับสูง นอกจากนั้นพระองค์ยังทรงมอบ

เงินจำานวน 1,000 เหรียญสหรัฐ ให้แก่กองทุน Harvard  

Endowment Fund และในปี ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559)  

มีการจัดประชุมสัมมนาท่ีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ฮาร์วาร์ด ในหัวข้อว่า “A Century of Progress in Public 

Health and Medicine in Thailand” เพื่อรณรงค์สืบสาน

มรดกของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ด้วยอีกเช่นกัน  

 ซึ่ งทาง HSPH จัดตั้ งกองทุนนี้ ร่ วมกับสมาคม

แพทย์ไทยในอเมริกาและ King of Thailand Birthplace  

Foundation (KTBF) มีเป้าหมายคือการระดมทุน 1.5 

ล้านเหรียญสหรัฐ (45.5 ล้านบาท) เพื่อสร้างกองทุนที่ได้

รับทุนสนับสนุนนักเรียนแพทย์พยาบาลและผู้ เชี่ยวชาญ 

ด้านสาธารณสุขจากประเทศไทยเพื่อศึกษาต่อที่ฮาร์วาร์ด  

เมื่อกลับมาประเทศไทยนักวิชาการเหล่านี้จะมีบทบาทสำาคัญ

ในการพัฒนาด้านสาธารณสุขและการแพทย์ของประเทศไทย 

โดยทาง HSPH กำาหนดว่าทางสมาคมฯ จะต้องบริจาคเงินเข้า

กองทุนนี้อย่างตำา 250,000 เหรียญสหรัฐ (7.5 ล้านบาท) 

 ทางมูลนิธิของสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกาได้รณรงค์

ผ่านทางสมาชิกสมาคมฯ และเพื่อนแพทย์ โดยคร้ังแรกได้

บริจาคเงินจำานวน 100,000 เหรียญสหรัฐ (3 ล้านบาท) ให้แก่

กองทุน หลังจากนั้น  เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561)  

Dr. Mike McNally, Vice Dean of External Relations 

เป็นผู้ตอบรับ ไปยัง พ.ญ. ศิริพร กุลกำาม์ธร ซึ่งขณะนั้น น.พ. 

สันติ ศรีวัฒนกุล เป็นนายกสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา และ  

พ.ญ. จินตนา ปรมกุล เป็นประธานมูลนิธิแพทย์ไทยในอเมริกา 

ได้รณรงค์เพื่อให้สมาชิกและเพื่อนๆ สนับสนุนโครงการนี้เพื่อ

ให้ได้เงินเข้ากองทุนอย่างตำา 250,000 เหรียญสหรัฐ (7.5 ล้าน

บาท) อย่างที่กำาหนดไว้ ซึ่งจะทำาให้สมาคมฯ มีสิทธิ์คัดเลือก

แพทย์ไทยรับทุนไปศึกษาต่อที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ฮาร์วาร์ด  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

่

่
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 แพทย์ไทยคนแรกที่ได้รับทุนการศึกษาเรียนและ

อบรมต่อที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดคือ  

พ.ญ. แพร์  พงศาเจริญนนท์  ซึ่งเมื่อช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2019 

พ.ญ. แพร์ฯ ได้เริ่มหลักสูตรปริญญาโทด้านสาธารณสุข โดย 

มุ่งเน้นไปที่วิทยาการระบาด ท้ังเข้าห้องเรียนจริงและศึกษา

ผ่านระบบออนไลน์ มีระยะเวลารวมทั้งสิ้นสองปี  พ.ญ. แพร์ฯ 

ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าเธอรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณ

อย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเดินตามรอยสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ และเธอ

หวังว่าจะบรรลุวิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านในการพัฒนาสุขภาพ

ส่วนรวมของคนไทย เธอมองว่า “ประเทศไทยยังขาดแคลน

ผู้เช่ียวชาญในการแก้ไขปัญหาเร่ืองมาตรฐานอนามัยและ 

ด้านสาธารณสุขอีกเป็นจำานวนมาก” เธออยากจะนำาความรู้

และประสบการณ์สองปีที่ได้จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมาสอน

นักศึกษาที่เมืองไทยให้ก้าวหน้าในทางการแพทย์ฯ 

ประวัติของ พ.ญ. แพร์ฯ 

 พ.ญ. แพร์ฯ เป็นจักษุแพทย์อายุ 38 ปี มีความ

เชี่ยวชาญด้านโรคจอตาสำาหรับผู้ ใหญ่ ในอดีตเคยร่วม

ทำาวิจัยในการผ่าตัดนำาวุ้นตาท่ีมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย 

ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐฯ และ การผ่าตัดจอประสาทตา

ที่มหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา 

 ในช่ วง เวลาที่ พ .ญ . แพร์ฯ ปฏิบัติหน้ า ท่ีทาง 

ด้านวิชาการและการวิจัย เธอได้พัฒนาความสนใจในวิธี

การวิจัยและการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ทำาให้เธอ 

ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในท่ีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดหลังจาก 

การสำ า เร็ จการศึกษาระดับปริญญาเอก ท่ี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ซึ่งเธอมุ่งเน้นไปที่ประโยชน์ด้านสุขภาพ

และคุณภาพชีวิตของภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับโรคเบา

หวาน นอกจากนี้ พ.ญ. แพร์ฯ ยังทำาหน้าที่เป็นเลขานุการของ  

Asean Ophthalmic Society โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออำานวย

ความสะดวกและเชื่อมโยงประเทศในอาเซียนเพื่อให้สามารถ

ป้องกันการตาบอดได้ และเธอยังทำาหน้าที่ในคณะกรรมการ

ของสมาคมเรตินาแห่งประเทศไทย (Thai Retina Society)  

อีกด้วยเช่นกัน ประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตรปริญญา

โทด้านสาธารณสุข ด้านวิทยาการระบาดที่ HSPH จะทำาให้

เธอมีความพร้อมที่ดีขึ้นในการปรับปรุงด้านสาธารณสุขใน

ประเทศไทย รวมทั้งขยายขอบเขตความรับผิดชอบทางการวิจัย

และวิชาการของเธอในโรงเรียนแพทย์อีกด้วย 

้

พ.ญ. แพร์  พงศาเจริญนนท์  แพทย์ ไทยคนแรกที่ ได้รับทุนการศึกษาเรียน
และอบรมต่อที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

แพทย์ไทยคนแรกทีได้รับทุนจาก แพทย์ไทยคนแรกทีได้รับทุนจาก 
Thai Scholar FellowshipThai Scholar Fellowship
Fund EndowmentFund Endowment

่่
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 จากความสำาเร็จในการมอบทุนดังกล่าวให้แก่ 

พ.ญ. แพร์ฯ สมาคมแพทย์ไทยในอเมริกาหวังว่าจะได้เห็น

นักศึกษาไทยสมัครเข้าร่วมโครงการนี้มากยิ่งขึ้นในอนาคต

พ.ญ. ฐานิศรา ฤทธิไพโรจน์ แพทย์ ไทยคนที่สองที่ ได้รับทุนการศึกษาเรียน
และอบรมต่อที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 


