
สรุปรายงานการฝึกอบรม 
หลักสูตรการผ่าตัดผ่านกล้องในโรคมะเร็งทางศัลยศาสตรร์ะบบทางเดินปัสสาวะ  

ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2565 
ณ ประเทศญี่ปุ่น 
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ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อ/นามสกุล   นาย ภัคพล บำรุงพืช   
  อาย ุ   35 ป ี
  การศึกษา   แพทยศาสตร์บัณฑิต (พศ. 2548 - 2554)  
     แพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ (พศ. 2555 - 2559)  

 ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน: ผ่าตดัส่องกล้องแผลเล็กโรคมะเร็งทางเดินปัสสาวะ 
(Minimally Invasive Uro-Oncological surgery)  

  ตำแหน่ง   นายแพทย์ชำนาญการ  กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตากสิน 
  หน้าที่ความรับผิดชอบ     

- ให้การตรวจรักษา วินิจฉัย ให้คำแนะนำ และผ่าตัดผู้ป่วยโรคทางระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น 
โรคมะเร็งในทางเดินปัสสาวะ, โรคนิ่ว, โรคต่อมลูกหมากโต ทั้งในเวลาราชการและรับปรึกษานอกเวลาราชการ  

- การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๖ จากโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล และฝึกสอนเพ่ิมพูนทักษะให้กับนักศึกษาแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 
  ชื่อเรื่อง  การฝึกอบรมหลักสูตรการผ่าตัดผ่านกล้องในโรคมะเร็งทางศัลยศาสตร์
ระบบทางเดินปัสสาวะ 

     เพื่อ   ฝึกอบรม  
       งบประมาณ    เงินบำรุงโรงพยาบาล   
    จำนวนเงิน    350,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
    ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2565 
        สถานที่           ณ ประเทศญี่ปุ่น 
     คุณวุฒิ/วุฒิบัตรที่ได้รับ    Certificate of training in “Laparoscopic and Robotic 
surgery in Urology” under the direction of Professor Takahiro Kimura at The Jikei University 
School of Medicine. 

ส่วนที่  2  ข้อมูลที่ได้รับจากการอบรม 

 2.1  วัตถุประสงค์ 
2.1.1 เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และประสบการณ์ทางด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้อง

เข้ารับการผ่าตัดผ่านกล้อง 
2.1.2 เพ่ือเพ่ิมพูนและพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดรักษาโรคของระบบทางเดินปัสสาวะ 
2.1.3 เพื่อศึกษาเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง เพื่อนำกลับมาประยุกต์ใช้ในการรักษา

ผู้ป่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะในโรงพยาบาลตากสิน 
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2.1.4 เพื่อศึกษาต้นแบบและนำประสบการณ์ในการฝึกอบรมและดูงานมาใช้เป็น
แนวทางในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการผ่าตัดแบบแผลเล็กของโรงพยาบาลตากสิน  

        ๒.๒ เนื้อหาโดยย่อ  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 The Jikei University school of medicine เป็นโรงเรียนแพทย์เอกชนชั้นนำของประเทศ
ญี่ปุ่น มีการเรียนการสอนและเปิดให้บริการทางการแพทย์ที่โรงพยาล The Jikei University Hospital ซึ่งเป็น
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ขนาด 1,075 เตียง ตั้งอยู่ที่เมือง Minato กรุงโตเกียว โดยสถาบันที่ข้าพเจ้าเข้ารับ
การฝึกอบรมนั้น เป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นที่เปิดให้มีการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้านสาขา
ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ (Urology) โดยเปิดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1922  
 นอกจากนี้ The Jikei University Hospital นั้นยังมีโรงพยาบาลสาขาย่อยอีก 2 แห่ง ตั้งอยู่
ในกรุงโตเกียวและบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ 

1. The Jikei University Kashiwa Hospital ตั้งอยู่ในจังหวัด Chiba 
2. The Jikei University Third Hospital ตั้งอยู่ในเมือง Komae กรุงโตเกียว 

 นอกเหนือจากเวลาส่วนใหญ่ในการฝึกอบรมที่ The Jikei University Hospital ซ่ึง
โรงพยาบาลหลักแล้ว ข้าพเจ้ายังได้มีอากาศไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาล The Jikei University Kashiwa 
Hospital ในบางช่วงเวลาด้วย โดยโรงพยาบาลสาขาแต่ละที่นั้นจะมีความชำนาญในแต่ละโรคต่างกัน ซึ่ง จะได้
กล่าวต่อไป 
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ภายในโรงพยาบาล The Jikei University Hospital 
  
 ที่ The Jikei University Hospital ซึ ่งเป็นโรงพยาบาลหลัก ข้าพเจ้าได้รับการฝึกอบรม
ภายใต้การดูแลโดย Professor Takahiro Kimura ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งไต 
มีประสบการณ์การผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก (Radical prostatectomy) ทั้งผ่านกล้องและหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด 
(Laparoscopic and Robotic Assisted) รวมกันมากกว่า 1,000 เคส มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร
ต่างประเทศชั้นนำ จนเป็นที่ยอมรับของวงการศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะในประเทศญี่ปุ ่น ได้รับเชิญเป็น
ผู้บรรยายในงานประชุมวิชาการทั้งในและนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 
  
  
 
  
  
 
 
 
                
 

ถ่ายรูปร่วมกับ Professor Kimura 
 
 ที่ The Jikei University Kashiwa Hospital ซึ ่งเป็นโรงพยาบาลสาขา ข้าพเจ้าได้รับการ
ฝึกอบรมภายใต้การดูแลโดย Associate Professor Jun Miki ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 
โดยเป็นแพทย์ผู้ที่มีชื่อเสียงในด้านการผ่าตัดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะและการทำกระเพาะปัสสาวะทดแทน 
(Radical cystoprostatectomy with neobladder)  
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ภายนอก  โรงพยาบาล The Jikei University Kashiwa Hospital 
 
 โดยการฝึกอบรมในแต่ละสัปดาห์มีดังนี้ 
   วันจันทร์ 
 เช้า : เข้าร่วมประชุมวางแผนการรักษาก่อนผ่าตัด (Pre-operative conference) 
 บ่าย  : ฝึกอบรมในห้องผ่าตัด (Operating room) 
   วันอังคาร  
  เช้า  : ฝึกอบรมการเจาะเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก (Prostate biopsy) 
 บ่าย : ศึกษางานวิจัย (Research hour) 
   วันพุธ 
 เช้า-บ่าย : ฝึกอบรมในห้องผ่าตัด (Operating room) 
   วันพฤหัสบดี 
 เช้า : เข้าร่วมประชุมเคสที่น่าสนใจ (Interesting case conference) 
 บ่าย : ฝึกอบรมในห้องผ่าตัด (Operating room) 
   วันศุกร์ 
  เช้า : เข้าร่วมประชุมอภิปรายงานวิจัยที่น่าสนใจ (Journal club) 
 บ่าย : ฝึกอบรมในห้องผ่าตัด (Operating room) 
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ภายในห้องประชุมและห้องผ่าตัด 
  
 มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer) เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยมากที่สุดชนิดหนึ่งในระบบ
ทางเดินปัสสาวะและมีแนวโน้มพบมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเทคโนโลยีในการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยมีความ
แม่นยำมากขึ้น โดยข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้เรียนรู้แนวทางการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมากของ
ประเทศญี่ปุ่น อันประกอบไปด้วยการตรวจโดยเอ็กซ์เรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging 
of Prostate) ที่สามารถตรวจหาจุดที่น่าสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ก่อนการตรวจชิ้นเนื้อ โดยมีการ
ให้คะแนนความน่าสงสัยตามลำดับมากน้อยจากระดับ 1 ถึง 5 (PIRADS Score) ซึ่งมีข้อดีในการลดการเจาะ
ตรวจชิ้นเนื้อโดยไม่จำเป็นในคนไข้บางรายได้ แต่หากการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพบจุดที่น่าสงสัยว่าจะ
เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ก็จะนำผู้ป่วยไปเข้าการเจาะตรวจตัวอย่างชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากภายใต้การนำโดย
ภาพถ่ายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI/US fusion guided biopsy of prostate) ซึ่งมีข้อดีคือมีความแม่นยำใน
การเจาะตรวจชิ้นเนื้อที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากสูงกว่าวิธีดั้งเดิมที่ใช้วิธีการเจาะชิ้นเนื้อแบบสุ่ม ( Random 
biopsy) 
  
 
 
        
        
 
 
 
 
 
 

แผนผังการเจาะชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก 
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 นอกจากการตรวจคัดกรองด้วยวิธีมาตรฐานดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้ายังได้มีโอกาสศึกษางานวิจัย
ท ี ่ กำล ั งดำ เน ินอย ู ่ ท ี ่  Jikei University Hospital เก ี ่ ยวก ับการตรวจหา  Circulating (extracellular) 
microRNAs ในเลือด ที่จะเข้ามามีบทบาทในการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และพยากรณ์โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
ได้ถูกตอ้งและแม่นยำมากขึ้น 
 หลังจากท่ีผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแล้ว ก็จะมีการแบ่งผู้ป่วยออกเป็น
ระดับความเสี่ยง จากเสี่ยงน้อยมากไปจนถึงระดับเสี่ยงมาก ซึ่งการแบ่งระดับความเสี่ยงของผู้ป่วยจะทำให้
สามารถพิจารณาให้การรักษาแก่ผู้ป่วยในแต่ละรายได้เหมาะสมมากข้ึน ซึ่งตัวเลือกในการรักษามีดังต่อไปนี้ 

1. การรักษาแบบเฝ้าระวังใกล้ชิด (Active Surveillance) เป็นแนวทางที่มีหลักการว่ายังไม่
จำเป็นต้องให้การรักษามะเร็งในทันที เนื ่องจากมะเร็งต่อมลูกหมากบางชนิดมีการ
เจริญเติบโตที่ช้าและอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาใดๆในตลอดชั่วชีวิตของผู้ป่วย โดยจะมี
การเฝ้าระวังติดตามระดับ PSA ในเลือด และการเจาะตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากซ้ำเป็น
ระยะ ซึ่งแนวทางนี้เป็นที่ได้รับความนิยมเพ่ิมมากข้ึนอย่างมากในช่วงหลัง 

2. การรักษาด้วยการผ่าตัด (Radical prostatectomy) เป็นการผ่าตัดเอาต่อมลูกหมากออก
ทั้งหมด ซึ่งสามารถทำได้ด้วยวิธีการเปิดหน้าท้อง (Open surgery) การผ่าตัดแบบส่อง
กล้อง (Laparoscopic surgery) หรือการผ ่าต ัดโดยใช ้ห ุ ่นยนต์ช ่วยผ ่า (Robotic-
Assisted surgery) ซึ่งการผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่านี้กำลังเป็นที่นิยมแพร่หลายอย่าง
มากในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เนื่องจากมีข้อดีในแง่ความละเอียดในการผ่าตัด ความ
คมชัดของภาพในระดับ 4K และเป็นรูปแบบสามมิติ การเคลื่อนไหวของกลไกลแขน
หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Endo-wrist) ที่สามารถหมุนหยิบจับเครื่องมือผ่าตัดได้เกือบ 360 
องศา ส่งผลให้ศัลยแพทย์สามรถพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดใหม่ๆ ที่ไม่สามาถทำได้ด้วยการ
ผ่าตัดวิธีเปิดหน้าท้อง หรือส่องกล้องแบบดั้งเดิม โดยเทคนิคที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ในการ
อบรมครั้งนี้ ได้แก่วิธีการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกมากโดยการเก็บรักษาเส้นประสาท (Nerve 
sparing) ซึ่งเป็นการเก็บรักษาเส้นประสาทส่วนที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหูรูดและองคชาติ ทำ
ให้ผู้ป่วยกลั้นปัสสาวะได้ดีและยังมีสมรรมถภาพทางเพศท่ีอยู่ในระดับใช้งานได้หลังผ่าตัด 
ซึ ่งเป็นหนึ่งตัวชี ้ว ัดสำคัญในการวัดความสำเร็จของการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก
นอกเหนือจากการหายขาดจากโรคมะเร็ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด 
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 การรักษาด้วยการฉายแสง (Radiation therapy) โดยใช้สารกัมมันตภาพรังสีในการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของมะเร็งต่อมลูกหมาก สามารถทำได้สองวิธีคือ 1. External beam radiotherapy (EBRT) เป็น
การฉายรังสีจากภายนอกร่างกายเข้าสู่ต่อมลูกหมาก โดยวิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย 2. 
Brachytherapy หรือการฝังแร่เข้าไปที่บริเวณต่อมลูกหมาก เป็นวิธีที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักในประเทศ
ไทย แต่ที่ Jikei University Hospital นั้นมีศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในวิธีนี้มาก มีประสบการณ์การทำ 
brachytherapy มามากกว่า 1,000 เคส ซึ่งแบ่งได้เป็นสองเทคนิคคือ 1. Low dose rate (LDR) คือการฝัง
แรงความเข้มข้นต่ำเข้าใปในต่อมลูกหมากแบบถาวร และ 2. High dose rate (HDR) คือการฝังแร่ความเข้มข้น
สูงเข้าใปในต่อมลูกหมากเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งข้าพเจ้าได้มีโอกาศเรียนรู้ในทั้งสองเทคนิคและมีความสนใจที่จะ
นำมาปรับใช้ในโรงพยาบาลตากสิน เนื่องจากเป็นวิธีที่สามารถให้ผลการรักษาในระดับดี และมีความเสี่ยงหลัง
การผ่าตัดต่ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรักษาด้วยการฝังแร่แบบ LDR และ HDR 
 

3. การรักษาแบบ systemic treatment เป็นการรักษาที ่ไม่ได้เน้นเฉพาะบริเวณต่อม
ลูกหมากเพียงอย่างเดียว แต่ครอบคลุมถึงมะเร็งต่อมลูกหมากท่ีแพร่กระจายไปยังอวัยวะ
ต่างๆ ทั่วร่างกาย อันประกอบไปด้วย การรักษาด้วยฮอร์โมน (Hormonal treatment) 
การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด (Chemotherapy) 

 
 ซึ่งการรักษาแต่ละวิธีก็มีความเหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละรายไม่เหมือนกัน โดยข้าพเจ้าศึกษา
ความรู้ แลกความเห็นกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากมาอย่างยาวนาน ทำ
ให้มีความเข้าใจในแนวทางการตัดสินใจให้การรักษาแก่ผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น พอจะสรุปหลักการได้ดังนี้  
 ผู้ป่วยกลุ่มความเสี่ยงต่ำ : พิจารณาการรักษาแบบเฝ้าระวังใกล้ชิดเป็นอันดับแรก และให้
ทางเลือกการรักษาด้วยการผ่าตัดและฉายแสงเป็นทางเลือก 
 ผู้ป่วยกลุ่มความเสี่ยงปานกลาง : พิจารณาการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือฉายแสงร่วมกับการให้
ยาฮอร์โมนเป็นอันดับแรก  
 ผู้ป่วยกลุ่มความเสี่ยงสูง : พิจารณาการรักษาฉายแสงร่วมกับการให้ยาฮอร์โมนเป็นอันดับแรก 
และให้ทางเลือกการรักษาด้วยการผ่าตัด 
 ผู้ป่วยระยะลุกลาม : พิจารณาการรักษาแบบ systemic treatment เป็นอันดับแรก 
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 มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Bladder cancer) เป็นมะเร็งทางเดินปัสสาวะที่พบมากที่สุดใน
โรงพยาบาลตากสิน มีปัจจัยเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ และการสัมผัสสารเคมีต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาการแสดง
ที ่มาพบแพทย์คืออาการปัสสาวะปนเลือดโดยที ่ไม่มีอาการเจ็บปวด (Painless gross hematuria) โดย
โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักๆ คือ 1.กลุ่มไม่ลุกลามเข้าชั้นกล้ามเนื้อ และ 2.
กลุ่มลุกลามเข้าชั้นกล้ามเนื้อ ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างในแง่ของอัตราการรอดชีวิตเป็นอย่างมาก ทำให้มี
ความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับแพทย์ที่จะต้องทำการวินิจฉัยและให้การรักษาแก่ผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว เพ่ือมิให้
ตัวโรคดำเนินไปสู่ขั้นลุกลามเข้าชั้นกล้ามเนื้อ นอกเหนือจากการอบรมในโรงพยาบาลหลักแล้ว ข้าพเจ้ายังได้มี
อากาสเดินทางไปฝึกอบรมเพิ่มเติมที่ The Jikei University Kashiwa Hospital ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อ
คนไข้มะเร็งกระเพาะปัสสาวะโดยเฉพาะ มีสถิติผ่าตัดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะปีละมากกว่า 100 ราย โดยองค์
ความรู้ใหม่ที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผ่าตัดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1. การเลาะต่อมน้ำเหลืองแบบกว้าง (extended lymph node dissection) โดยปกติการ
ผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะแบบถอนรากถอนโคน (Radical cystectomy) จะทำร่วมกับการ
เลาะต่อมน้ำเหลืองออกด้วย เนื่องจากมีโอกาสที่มะเร็งจะมีการแพร่กระจายมายังต่อม
น้ำเหลืองในอุ้งเชิงกราน ซึ่งการศึกษาวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์จากการเลาะ
ต่อมน้ำเหลืองออกให้ได้จำนวนมากขึ้นในแง่ของอัตราการรอดชีวิตที่สูงขึ้นของผู้ ป่วย
ภายหลังการผ่าตัด โดยที่ The Jikei University Kashiwa Hospital นั้นมีการเลาะต่อม
น้ำเหลืองออกแบบกว้างเป ็นมาตรฐาน อันประกอบไปด้วย 1. External iliac 2. 
Internal iliac ลงไปถึงระดับต่ำกว่า endopelvic fascia 3. Common iliac ขึ้นมาถึง
ระด ับ bifurcation of aorta 4. Obturator node และ 5. Presacral node ซ ึ ่ งว ิธี
ดังกล่าวยังไม่เป็นที่ใช้แพร่หลายนักในประเทศไทย ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะทาง
กายวิภาคในอุ้งเชิงกรานที่สัมพันธ์กับเส้นเลือดและต่อมน้ำเหลืองต่างๆ ได้อย่างชัดเจน
และเห็นภาพมากขึ้น อีกทั้งยังได้เห็นวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้จาก
การเลาะต่อมน้ำเหลือง เช่น การเลาะผังผืดที่ติดอยู่ในอุ้งเชิงกราน การซ่อมแซมการ
บาดเจ็บต่อเส้นเลือดที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการเลาะต่อมน้ำเหลือง โดยวิธีการทั้งหมด
สามารถทำการแก้ไขผ่านทางการส่องกล้องผ่าตัดได้เกือบทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนมา
เป็นวิธีเปิดแผลทางหน้าท้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเลาะต่อมน้ำเหลืองถึงระดับ Bifurcation of Aorta ด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ที่ Kashiwa Hospital 
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2. การทำกระเพาะปัสสาวะเทียมโดยไม่ต้องเปิดแผลหน้าท้อง โดยปกติแล้วการทำกระเพาะ
ปัสสาวะเทียมทดแทนภายหลังจากการตัดกระเพาะปัสสาวะเดิมของคนไข้ที่มีมะเร็ง
ออกไปแล้วนั ้น แพทย์จะต้องทำการเปิดหน้าท้องเผื ่อที ่จะทำการปั ้นเย็บกระเพาะ
ปัสสาวะใหม่ แต่ที ่  The Jikei University Kashiwa Hospital นั ้น มีเทคนิคการทำ
กระเพาะปัสสาวะเทียมขึ้นมาใหม่โดยการส่องกล้อง (intracorporeal neobladder) ทำ
ให้แผลผ่าตัดคนไข้มาขนาดเล็กลด ช่วยลดการเจ็บปวดหลังผ่าตัด และจำนวนวันที่
จำเป็นต้องรักษาในโรงพยาบาลลงได้ ซึ ่งถือเป็นเทคนิคที ่มีความท้าทายและอาศัย
ประสบการณ์เป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเห็นเทคนิคดังกล่าวจนมีความเข้าใจและ
สามารถนำมาปฏิบัติที่โรงพยาบาลตากสินได้ 

 
 
 
 
 
        
 
 
 

แผลผ่าตัดมีขนาดขนาดเล็กลงมาก 
 

3. การให้ยาเคมีบำบัดทางกระเพาะปัสสาวะภายหลังการผ่าตัดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะใน
กลุ่มไม่ลุกลามชั้นกล้ามเนื้อ ปัญหาที่พบบ่อยในคนไข้กลุ่มนี้คืออัตราการเป็นซ้ำของมะเร็ง
ค่อนข้างสูงถึงร้อยละ 40-70 ซึ่งแพทย์จะทำการใส่สารบางอย่างเข้าไปในกระเพาะ
ปัสสาวะภายหลังการผ่าตัด ( Intravesical) เพื่อลดอัตราการเป็นซ้ำของมะเร็ง โดยที่
โรงพยาบาลตากสินจะทำการให้ยา BCG ซึ ่งเป็นการรักษาแบบกระตุ ้นภูมิคุ ้มกัน 
(Immunotherapy) หรือ ให้ยา Mitomycin C 40mg ซึ่งเป็นการรักษาในกลุ่มยาเคมี
บำบัด แต่อุปสรรค์ที่พบมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาคือการขาดแคลนยา BCG มี
ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และประสิทธิภาพของการรักษาด้วย
ยา Mitomycin C ก็ไม่สามารถป้องกันการเป็นซ้ำได้ดีเท่าที่ควร จึงนับมาสู่การปรับใชย้า
เคมีบำบัดชนิดอื่นๆ ที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้คือการใช้ Gemcitabine 2g ผสมในน้ำเกลือ 50 
ถึง 100 ซีซี ใส่ในกระเพาะปัสสาวะภายหลังการผ่าตัด TURBT ภายใน 24 ชั่วโมง และ
ใส่ซ้ำทุกๆ 1 สัปดาห์ เป็นเวลา 6 สัปดาห์ โดยสามารถบริหารยาได้ที่หน่วยบริการผู้ป่วย
นอกได้เลย ซึ่งมีประสิทธิภาพการป้องกันการเป็นซ้ำได้ใกล้เคียงกับการใช้ BCG ที่เป็นยา
มาตรฐานดั้งเดิม 
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 มะเร็งไต (Kidney cancer) เป็นมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะที่พบได้เป็นลำดับที่ 3 ใน
โรงพยาบาลตากสิน มีปัจจัยเสี่ยงสำคัญคือ ภาวะความดันโลหิตสูง (Hypertension) ภาวะอ้วน (Obesity) และ
การสูบบุหรี่ ผู้ป่วยมักจะมีอาการแสดงคือ ปวดเอว คลำได้ก้อนที่หน้าท้อง และปัสสาวะปนเลือด โดยการรักษา
จะขึ้นอยู่กับระยะและขนาดของก้อนมะเร็ง หากก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กกว่า 4 ซม. แนะนำการผ่าตัดไตแบบ
บางส่วน (Partial nephrectomy) แต่หากก้อนขนาดใหญ่กว่า 4 ซม. สามารถพิจารณาได้ทั้งการผ่าตัดไต
บางส่วนหรือผ่าตัดไตแบบถอนรากถอนโคน  (Radical nephrectomy) โดยสามารถประเมิณจากการใช้  
RENAL Neprhometry Score จะช่วยให้แพทย์สามารถประเมิณความยากง่ายในการผ่าตัดได้ดีขึ ้น หาก 
RENAL score อยู่ในช่วง 4 – 6 คะแนน สามารถพิจารณาตัดไตบางส่วนได้อย่างปลอดภัย แต่หาก RENAL 
score มากกว่า 6 คะแนนขึ้นไป แนะนำให้ผ่าตัดไตแบบถอนรากถอนโคนเนื ่องจากอาจจะมีความเสี ่ยง
ผลข้างเคียงหลังการผ่าตัดที ่สูงขึ ้น อย่างไรก็ดีการพิจารณาชนิดการผ่าตัดยังขึ ้นอยู ่กับประสบกาณ์ของ
ศัลยแพทย์ด้วย หากเป็นไปได้การรักษาเนื้อไตที่ดีไว้ให้กับคนไข้ก็สามารถชะลอการเสื่อมของไตอันจะนำไปสู่
การฝอกไตได้  
 
 
 
 
 
 
 

Renal Nephrometry Score 
 
 ข้าพเจ้าได้ศึกษาเรียนรู้ทักษะ เทคนิค การผ่าตัดไตแบบบางส่วนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย โดยมีหลักการและขึ้นตอนดังนี้ 1. การประเมิณกายวิภาคของไตและก้อนมะเร็งก่อนผ่าตัด ดูจำนวน
เส้นเลือดที่มาเลี้ยงไต ทำให้สามารถวางแผนการควบคุมเส้นเลือดเหล่านั้นระหว่างผ่าตัดได้  2. การลงตำแหน่ง 
Port ผ่าตัดส่องกล้องที่เหมาะสม ทั้งในส่วนของเครื่องมือศัลยแพทย์ผ่าตัดเองและผู้ช่วย ทำให้การผ่าตัดดำเนิน
ไปได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด 3. เทคนิคการเลาะเนื้อเยื้อรอบๆไตออกอย่างละเอียดเพื่อเผยให้เห็นตำแหน่งของ
ก้อนเนื้อและเส้นเลือดอย่างชัดเจน ทำให้การตัดเนื้อมะเร็งออกจากไตทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ  4. การเย็บ
ซ่อมไตส่วนที่เหลืออยู่ เป็นอีกขั้นตอนที่สำคัญมากเนื่องจากต้องเย็บไตให้สำเร็จภายในเวลาไม่เกิน 25 – 30 
นาที เพื่อไม่ให้ไตได้รับบาดเจ็บมากเกินไปจากการขาดเลือด อันจะส่งผลต่อการทำงานของไตในระยะยาวหลั ง
การผ่าตัด ชนิดเครื่องมือที่ใช้ เทคนิค และการวางแผนล่วงหน้าที่ดีมีผลอย่างมากในขั้นตอนนี้ 
 ข้าพเจ้ายังได้เร ียนรู ้การผ่าตัดไตแบบถอนรากถอนโคนผ่านทางนอกเยื ้อบุช ่องท้อง 
(Extraperitoneal approach) ซึ่งแตกต่างจากวิธีที ่ข้าพเจ้าทำอยู่คือผ่านทางช่องท้อง (Transperitoneal 
approach) การผ่าตัดผ่านทางนอกเยื้อบุช่องท้องต้องอาศัยความชำนาญและเวลาในการเรียนรู้นานกว่า 
เนื่องจากข้ันตอนการลง Port ผ่าตัดส่องกล้องท่ีซับซ้อนกว่า อวัยวะที่ใช้อ้างอิง (Landmark) ระหว่างการผ่าตัด
มีน้อยกว่า แต่มีข้อดีคือเวลาในการพักฟื ้นหลังผ่าตัดสั้นกว่ าและผลข้างเคียงต่อระบบเดินอาหารต่ำกว่า 
เนื่องจากการผ่าตัดไม่ได้ไปรบกวนลำไส้ของผู้ป่วยมากนัก ซึ่งข้าพเจ้าตั้งใจนำมาปรับใช้ที่โรงพยาบาลตากสิน
ต่อไป 



11 
 

 
 
  
 
 
 
 

การลง Port ผ่าตัดมะเร็งไต 
  
 มะเร็งท่อไต (Ureter cancer) เป็นมะเร็งในทางเดินปัสสาวะที่พบไม่ได้บ่อยเท่ามะเร็งชนิด
อ่ืนๆ แต่เป็นมะเร็งที่มีความท้าทายได้การให้การวินิจฉัยและรักษา เนื่องจากตัวเนื้อมะเร็งนั้นเริ่มก่อตัวขึ้นในท่อ
ไตที ่มีขนาดเล็ก บ่อยครั ้งที ่การวินิจฉัยด้วยภาพถ่ายทางรังสีให้ผลที ่ไม่ชัดเจน ทำให้เกิดการวินิ จฉัยที่
คลาดเคลื่อนได้ แพทย์จำเป็นต้องอาศัยการติดตามอาการและภาพถ่ายทางรังสีอย่างใกล้ชิด หากอาการผิดปกติ
ของคนไข้ เช่น ปัสสาวะปนเลือด ปวดเอว ภาวะไตบวมน้ำของคนไข้ไม่ดีขึ้น แพทย์จำเป็นต้องทำการส่องกล้อง
วินิจฉัยท่อไตพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อเพ่ือไปตรวจสอบ (Diagnostic ureteroscopy with biopsy)  
 ถึงแม้ว่าเมื่อเริ ่มแรกก้อนเนื้อมะเร็งชนิดนี้จะมีขนาดเล็ก แต่มีอัตราการเจริญเติบโตและ
ลุกลามออกสู่อวัยวะข้างเคียงได้รวดเร็ว เมื่อพิจารณาจากความยากในการวินิจฉัยมะเร็งชนิดนี้ด้วยแล้ว ทำให้
พยากรณ์โรคอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดี โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีการลุกลามของมะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลืองตั้งแต่การวินิจฉัย
ครั้งแรก จะมีอัตราการรอดชีวิตนานกว่า ๕ ปี ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐  
 นอกจากความท้าทายทางด้านการวินิจฉัยแล้ว การวางแผนการรักษายังมีรายละเอียดที่ต้อง
พิจารณาอย่างรอบครอบ โดยมาตรฐานแล้วผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งท่อไต จะต้องเข้ารับการผ่าตัด 
ไต ท่อไต และบางส่วนของกระเพาะปัสสาวะแบบถอนรากถอนโคน (Radical nephroureterectomy with 
bladder cuff excision) เพื่อกำจัดและควบคุมการแพร่กระจายของมะเร็ง แต่เนื่องจากผู้ป่วยส่วนหนึ่งเป็น
ผู้สูงอายุที่มีการทำงานของไตต่ำกว่าค่าปกติอยู่แล้ว การรักษาด้วยการตัดไตและท่อไตออก อาจนำไปสู่ภาวะไต
วายระยะสุดท้ายและการฝอกไตในที่สุด ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางด้านคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย อัตราการรอดชวีิต 
และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการฝอกไต จึงนำไปสู่วิธีการรักษาแบบไม่ตัด ไต (Nephron sparing 
surgery) ทำได้โดยการผ่าตัดส่องกล้องทางท่อไตเข้าไปใช้เลเซอร์ยิงทำลายเนื้องอกมะเร็ง โดยมีข้อดีคือผู้ป่วย
สามารถหลีกเลี่ยงการตัดไตได้ แต่ต้องพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียอย่างรอบคอบ เนื่องการรักษาด้วยวิธีนี้ไม่
เหมาะกับผู้ป่วยที่มีขนาดก้อนมะเร็งใหญ่กว่า ๒ ซม. อันจะนำไปสู่การรักษาที่ต่ำกว่ามาตรฐานและเกิดการเป็น
ซ้ำหรือลุกลามของมะเร็งได้ แพทย์จึงต้องทำการอธิบายถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้กับผู้ป่วยด้วย 
 โดยปกติการรักษาด้วยการผ่าตัดแบบถอนรากถอนโคน จำเป็นต้องมีการลงแผล ๒ ตำแหน่ง
คือบริเวณเอวเพื ่อทำการผ่าตัดไตกับท่อไต และบริเวณท้องน้อยเพื ่อตัดบางส่วนของกระเพาะปัสสาวะ 
จำเป็นต้องมีการจัดท่าผู้ป่วยใหม่ภายหลังเสร็จสิ้นการผ่าตัดในแต่ละขั้นตอน ทำให้ระยะเวลาในการผ่าตัด
ยาวนานขึ้นและมีแผลผ่าตัดขนาดใหญ่สองแผล ที่ Jikei University Kashiwa Hospital ได้มีการพัฒนาคิดค้น
เทคนิคการผ่าตัดแบบใหม่โดยไม่ต้องจัดท่าคนไข้ใหม่ภายหลังเสร็จสิ้นการผ่าตัดในแต่ละขั้นตอน เรียกว่าการ
ผ ่ า ต ั ด  Supine extraperitoneal laparoscopic nephroureterectomy with bladder cuff excision 
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without patient repositioning โ ด ย  Associate professor Jun Miki ซ่ึ ง ไ ด ้ ต ี พ ิ ม พ ์ เ ผ ยแ พร ่ ล ง ใ น 
International Journal of Urology ซึ่งเป็นวารสารทางการแพทย์ระดับนานาชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงการจัดท่าและการลง Port ของการผ่าตัดวิธีใหม่ 
 
 จากการศึกษาพบว่าการผ่าตัดดังกล่าวสามารถลดระยะเวลาการผ่าตัดลงได้อย่างมีนัยยะ
สำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยวิธีดั้งเดิม โดยมีระยะเวลาการผ่าตัดเฉลี่ยอยู่ที่ 234 นาที อัตราการ
เสียเลือดของผู้ป่วยเฉลี่ยอยู่ที่ 67 ซีซี ไม่พบภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเกิดขึ้นระหว่างและหลังการผ่าตัด 
 ข้าพเจ้าจึงมีความตั ้งใจที ่จะนำการผ่าตัดวิธีนี ้มาประยุกต์ใช้ที ่โรงพยาบาลตากสินทันที 
เนื่องจากได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าสามารถทำได้อย่างปลอดภัย ลดภาวะแทรกซ้อนหลังการ
ผ่าตัดได้ อีกท้ังยังไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษใดๆ เพ่ิมเติม   
 อีกเทคโนโลยีหนึ่งที่น่าสนใจในการรักษามะเร็งท่อไตด้วยการรักษาแบบไม่ตัดไต คือการใช้ 
Thulium laser ในการจี้ทำลายชิ้นเนื้อ มีข้อได้เปรียบ Holmium laser ที่เป็นเลเซอร์ที่ใช้อยู่ในโรงพยาบาล
ตากสินในปัจจุบันคือ Thulium laser มีคุณสมบัติเป็น Continuous wave laser ทำให้สามาถตัดชิ้นเนื้อได้
เฉียบคมและแม่นยำมากกว่า Holmium laser อีกทั้งประสิทธิภาพการห้ามเลือดที่เกิดขึ้นจากการตัดชิ้นเนื้อ
มะเร็งยังดีกว่าอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้ Thulium Laser ในการตัดก้อนเนื้อมะเร็งในท่อไต 
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 นอกจากในแง่เชิงวิชาการและเทคนิคการผ่าตัดที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ายังได้เรียนรู้
ทักษะทางด้านอ่ืนๆ รวมถึงแนวทางในการจัดการให้การบริหารงานภายในองค์กร การให้บริการผู้ป่วย ที่เห็นว่า
มีประโยชน์ ดังนี้ 

1. แนวคิดการทำงานที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ป่วยมาเป็นอันดับแรก มีระบบ
ตรวจสอบความผิดพลาดในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ 
พยาบาลห้องผ่าตัด เจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วย มีการขานทวนทุกคำสั่งการรักษา ทุกหัตถการที่
กระทำกับคนไข้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ไม่รีบเร่ง ไม่มีการลัดขั้นตอน  

2. ระบบการทำงานที่มีแผนการปฏิบัติติงาน (Protocol) อย่างชัดเจนในทุกๆ ขั้นตอนการ
ดูแลรักษา ตั้งแต่ก่อนคนไข้มาถึงห้องผ่าตัดจนส่งคนไข้กลับถึงหอผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้
หน้าที่ของตนเองในทุกๆสถานการณ์ ทำให้งานดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ทักษะการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ มีการสื่อสารอย่าง
ชัดถ้อยชัดคำกันอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนหรือการเปลี่ยนแปลงการรักษา 

4. การจัดให้มีการประชุมภายใน และระหว่างองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในแง่ปรึกษาวาง
แผนการรักษาแก่ผู ้ป่วย หรือการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ ภายใต้บรรยากาศที่เป็ น
กันเอง ไม่ตึงเครียดมากจนเกินไป 

5. การจัดให้มีห้องให้คำแนะนำผู้ป่วยในห้องผ่าตัดโดยเฉพาะ มีการพบปะพูดคุยผลการ
ผ่าตัดกับญาติผู้ป่วยในทันทีหลังการผ่าตัดเสร็จสิ้น ทำให้ญาติผู้ป่วยได้รับข้อมูลการรักษา
ที่ถูกต้อง ทันถ่วงที ในบรรยากาศที่เหมาะสม อีกท้ังยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างทีมผู้ให้การรักษากับญาติผู้ป่วย 

2.3  ประโยชน์ที่ได้รับ 
  ต่อตนเอง 

        - ได้เรียนรู้ขั้นตอนการดูแลเตรียมผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด เทคนิคและเทคโนโลยีการผ่าตัด
ซึ่งสามารถนำมาประยุกตใ์ช้ได้ทันที 

  - ไดเ้รียนรู้แนวคิดการทำงานที่มุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของผู้ป่วย 
 - ได้เรียนรู้ในการวางมาตารฐานแนวทางการทำงาน เพื่อการทำงานในทีมผู้ให้การรักษา

ดำเนินไปได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 
 

 ต่อหน่วยงาน   
- ได้นำความรู้ขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดเทคนิคการผ่าตัด และการใช้เครื่องมือ

การผ่าตัดแบบใหม่มาเผยแพร่แก่ผู้ร่วมงานในหน่วยงาน 
  - จัดระบบการดูแลผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดจำนวนวันนอน
โรงพยาบาลและภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด  
  - นำวิธีการทำงานและการบริหารจัดสรรทรัพยากรมานำเสนอและพัฒนาหน่วยงาน 
  - จัดทำงานพัฒนาคุณภาพของหน่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะเพ่ือให้ทัดเทียมตามมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ 
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 อ่ืนๆ (ระบุ) 
  - สร้างความสัมพันธ์กับศัลยแพทย์ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล เพื่อจะสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือความรู้ทางวิชาการในอนาคต  

ส่วนที่ 3 ปัญหา / อุปสรรค 
- อุปกรณ์การผ่าตัดบางชนิด โดยเฉพาะหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic-assisted) มีราคาสูง และ

ต้องใช้ทีมผู้ดูแลรักษาท่ีมีความชำนาญ 

ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ปัจจุบันนี้การผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก

ในช่วง 5 - 10 ปี ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากและการพัฒนาของหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด 
การผ่าตัดบางอย่างได้ลดความนิยมลงอย่างรวดเร็ว และถูกแทนที่ด้วยการผ่าตัดชนิดใหม่ที่ให้ผลการผ่าตัดที่ดีกว่า 
แนวทางการวินิจฉัยรักษาบางอย่างที่เคยได้รับการยอมรับให้เป็นมาตารฐานมาอย่างยาวนาน อาจกลายเป็น
การรักษาที ่ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานได้ในอนาคตอันใกล้ ฉะนั ้น บุคลากรผู ้ให้การรักษาและหน่วยงาน
สถานพยาบาล จะต้องมีการพัฒนาทั้งในแง่องค์ความรู้ การบริการ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือคงไว้ซึ่งมาตรฐานการรักษาที่ทัดเทียมนานาอารยประเทศ        

 
 

                                                 ลงชื่อ .................................................. (ผู้รายงาน) 
             (นายภัคพล  บำรุงพืช) 
             นายแพทย์ชำนาญการ 
 

ส่วนที่ 5     ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา 
      ขอให้นำความรู้ที่ได้ มาพัฒนาหน่วยงาน และโรงพยาบาลตากสิน 
 
 

                                                           ลงชื่อ .................................................. 
               (นายขจร อินทรบุหรั่น) 
                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน



 


