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Working Team of SiDM32 คณะทํางานศูนย์เบาหวานศิริราช

01 สารจากผู้บริหาร
Message from CEO



สารจากผู้บริหาร

รศ.นพ.วศิิษฎ์  วามวาณิชย์

 

      "โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ใหการดูแลรักษาผูเปน

เบาหวานและผูท่ีมีภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวานเปนจํานวนมากในทุกป เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน

2561 ไดเปดสํานักงานศูนยความเปนเลิศเบาหวานศิริราชอยางเปนทางการ จนถึงวันน้ีครบ 1 ป โดยเห็น

การทํางานรวมกันของผูเช่ียวชาญดานเบาหวานทุกดาน ท้ังงานการบริการ งานการเรียนการสอน และ

งานการวิจัย เพ่ือประโยชนสูงสุดแกผูเปนเบาหวานบนเเนวคิดท่ีวา “แมเปนเบาหวาน ก็มีความสุขได” ซ่ึง

หมายถึง การใหบริการเพ่ือสงเสริมใหผูเปนเบาหวานมีศักยภาพในการดูแลควบคูกับการรักษา เพ่ือมุงสู

ความย่ังยืนในการใหบริการรักษาพยาบาล ดวยการบูรณาการรวมกันแบบสหสาขาวิชา มีสัมพันธภาพเช่ือม

โยงกับหนวยงานภายนอกท้ังในและตางประเทศ มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเน่ือง โดยศูนย

เบาหวานศิริราชเปนสมาชิกสหพันธเบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation,IDF) เเละ

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลไดประกาศนียบัตรรับรองใหเปน IDF centre of excellence in

diabetes care and education จากสหพันธเบาหวานนานาชาติ เปนเวลา 2 ป (2018 – 2019) ซ่ึง

เปนการพัฒนาท่ียังยืนเพ่ือเปาหมายใหกับผูปวยและครอบครัวสามารถดูแลตนเองไดในเกณฑท่ีเหมาะสม

เฉพาะบุคคล มีสุขภาวะท่ีดีและปองกันภาวะแทรกซอนในระยะยาวไดเพ่ิมข้ึน ผมขอยินดีในความกาวหนา

ของทีมเบาหวานศิริราชและจะสนับสนุนใหศูนยเบาหวานศิริราชไปสูหมายท่ีต้ังไวเเละพัฒนาตอไป"

ผูอํ้านวยการโรงพยาบาลศิรริาช
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    "ศูนยความเปนเลิศเบาหวานศิริราชไดมีการทํางานรวมกันท้ังหนวยงานภายในทีมงานวิจัย Siriraj

Center of Research Excellence for Diabetes and Obesity Research (SiCORE-DOR) , ทีมการ

เรียนการสอน (Certified diabetes educator Program Faculty of Medicine Siriraj Hospital) และ

การศึกษาหลังปริญญา, ทีมการใหบริการ (Siriraj Collaborative Framework for Diabetes Care

(SCFD)) , สาขาวิชาตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร, สาขาวิชาตอมไรทอและเมตาบอลิสม

ภาควิชากุมารเวชศาสตร, ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชศาสตร, ฝายการพยาบาล, ฝายโภชนาการ และฝาย

เภสัชกรรม เพ่ือผูเปนเบาหวาน อีกท้ังการทํางานในปน้ี ไดทํางานรวมกับหนวยงานภายนอก อาทิเชน

- การประชุม Research Collaboration- บริษัท น้ําตาลราชบุรี จํากัด Future project - Effect of

Allulose on glucose homeostasis and GLP1 level in patients with type 2 diabetes 

- การประชุมเร่ืองเทคโนโลยีส่ิงทอ Nano zinc Opportunity การนํามาใชเปนวัสดุสําหรับรองเทาเบาหวาน

และอุปกรณเสริมตางๆ, การทําวิจัย แงการหายของแผล รวมกับบริษัท เพอรมา ครอปเปอรเรช่ัน จํากัด 

- การประชุมเพ่ือพัฒนาดานอาหารกับองคกรเอกชนท่ีเก่ียวของ หนวยงานของรัฐ เปนตน

- เขารวมทํา workshop ออกแบบโครงการนวัตกรรมบริการ ในหัวขอ Sensory Discovery: The First

Step for Innovation Service Design ท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

             การเขารวมประชุมกับหนวยงานภายนอกท้ังน้ีเพ่ือเปนการบูรณาการแผนกิจกรรมตางๆ ของศูนย

เบาหวานศิริราช นําไปสูการวิจัยและนวัตกรรมตางๆ เพ่ือเปาหมายผูเปนเบาหวานสามารถดํารงชีวิตได

อยางมีสุขภาวะและบรรลุเปาหมายทางการแพทย"

รศ.นพ.เชดิชยั นพมณีจาํรสัเลิศ
รองผูอํ้านวยการโรงพยาบาลศิรริาช



สารจากประธานศูนยฯ์

รศ.พญ.สภุาวดี ลิขติมาศกลุ

 

      "หลังจาก 14 พฤศจิกายน 2561 ท่ีไดมีการเปดสํานักงานศูนยความเปนเลิศเบา

หวานศิริราชแหงใหม ณ ตึกหอพักพยาบาล 1 ช้ัน 1  ผานมา 1 ปในการใหบริการ

เพ่ือสงเสริมใหผูเปนเบาหวานมีศักยภาพในการดูแลตนเองควบคูกับการรักษาของ

แพทย โดยมีการบริการใหความรู Diabetes  Self-Management Education and

Support (DSMES) โดยทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประ

กาศณียบัตรผูใหความรูเบาหวาน (Siriraj Certified Diabetes Educator) ไดเเก

พยาบาลจากฝายการพยาบาล เภสัชกรจากฝายเภสัชกรรม นักโภชนาการจากฝาย

โภชนาการ และนักโภชนาการ นักสุขศึกษาจากศูนยเบาหวานท่ีสลับหมุนเวียนมา

รวมใหบริการ เปนผูใหความรู เปนโคช แกผูเปนเบาหวานท่ีมารับบริการรายบุคคล

รายกลุมยอย ในวันเเละเวลาราชการ รวมท้ังการใหบริการลงทะเบียนตรวจคัดกรอง

ภาวะแทรกซอน ตา ไต เทา การรวมสอนผูปวยเบาหวานจากหอผูปวยใน ในเร่ือง

survival skills การตรวจระดับน้ําตาลปลายน้ิวดวยตนเอง เทคนิคการฉีดอินซูลิน

การเเกไขน้ําตาลต่ํา-สูง กอนกลับไปดูเเลตัวเองท่ีบาน

ประธานศูนยเ์บาหวานศิรริาช

2

 

       ศูนยเบาหวานศิริราช ไดรับความรวมมือจากทุกๆฝายรวมท้ังอาจารยแพทยท่ีดูแลเบาหวาน ภาควิชาตางๆ ท่ีรวมกันสงผู

เปนเบาหวานมารับบริการเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ รวมท้ังมารวมกันวางแผนการดําเนินงานตางๆ ท้ังน้ี รายงานฉบับน้ีไดรวบรวมผล

งานตลอด 1 ปท่ีผานมาท่ีทุกฝายไดรวมกันสรางสรรคเพ่ือผูเปนเบาหวานศิริราช และเพ่ือนําไปสูการเปนรูปแบบการใหบริการ

ตอไป

 

         ศูนยเบาหวานศิริราช ขอขอบพระคุณทุกฝายท่ีรวมกันดําเนินการเพ่ือบรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศนท่ีกําหนด นําไปสู

เปาหมายเพ่ือใหผูเปนเบาหวานสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีสุขภาวะและบรรลุเปาหมายทางการแพทย"



รวมท้ังมีการใชหลักการ stage of Change Model,

Motivation interview, Mindfullness มาเปนหลัก

ในการ coaching and balancing เพ่ือใหผูเปนเบา

หวานสามารถดูแลตนเองไดอยางถูกตอง มีความสมดุล

ความพอเหมาะพอดี เเละมีทักษะการจัดการตนเอง

โดยเฉพาะในสวนท่ีเรียกวา “Survival skills” ในชวง

ตนเเละ continuing education ในระยะตอมาอยาง

ตอเน่ือง

D i a b e t e s  S e l f  –

M a n a g e m e n t

E d u c a t i o n  a n d

S u p p o r t  ( D S M E S )

การบรกิาร –การให้ความรูแ้ละสรา้งทักษะการ
ดแูลตนเองสาํหรบัผูเ้ป�นเบาหวานและญาติ

การประเมิน (Assessment) 

การต้ังเปาหมาย(Setting Goal) 

การวางแผน (Planning)

การปฏิบัติ (Action) 

การประเมินและติดตามผล (Evaluation)

    ศูนยเบาหวานใหบริการ การใหความรูและสราง

ทักษะการดูแลตนเองสําหรับผูเปนเบาหวานและญาติ

Diabetes Self Management Education and

Support (DSMES) โดยผูใหความรูจากทีมสหสาขา

วิชาชีพท่ีผานการอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู

ใหความรูเบาหวานคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

(Certified Diabetes Educator Program,

Faculty of Medicine Siriraj Hospital)   เนนให

ความรูในการดูแลตนเองสําหรับผูเปนเบาหวานแบบ

องครวมตามมาตรฐานสากล ซ่ึงประกอบดวย 
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สถิติการให้บริการ DSMES เดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2019

หมายเหตุ เริ�มเก็บข้อมูลการให้ความรู้สําหรับญาติตั�งแต่เดือนมิถุนายน 2562
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ศูนย์เบาหวานศิริราชให้บริการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังโรคเบาหวาน และทำการลงทะเบียนผู ้เป็น

เบาหวาน (Diabetes Registry) อย่างต่อเนื่องทุก 1 ปี เพ่ือเป็นฐานข้อมูลด้านการวิจัยและใช้ในการพัฒนาการบริการผู้เป็น

เบาหวาน โดยระบบการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานประกอบด้วย  

1. การตรวจคัดกรองปัญหาเท้าเบาหวานและการตรวจประเมินหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (Ankle-

brachial index test ) ในผู้เป็นเบาหวานที่มีข้อบ่งชี้  

2. การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนที่จอตาโดยใช้ fundus camera ซึ่งเป็นความร่วมมือกับภาควิชา

จักษุ หากพบความผิดปกติจะนัดหมายผู้ป่วยตรวจซ้ำกับจักษุแพทย์ 

3. การประเมินภาวะ albuminuria โดยแนะนำการส่งตรวจในผู้เป็นเบาหวานที่ยังไม่ได้รับการตรวจ

ประจำปี  

สถิติจำนวนผู้ที่มารับบริการในช่วงที่ผ่านมา ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562  

 Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. รวม 

การตรวจคัดกรองปัญหา
เท้าเบาหวาน 

160 146 239 129 208 146 183 246 319 1,776 

การตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนที่จอตา 

46 46 82 31 73 51 51 102 121 603 

ตรวจประเมินหลอดเลือด
แดงส่วนปลาย (ABI) 

32 19 25 13 27 16 19 25 24 200 

 

หากผลการตรวจตาปกติและหรือความเสี่ยงในการเกิดแผลที่เท้าต่ำ ศูนย์เบาหวานจะทำการนัดหมายให้ผู้ป่วยมา

ตรวจคัดกรองอีกครั้งในปีถัดไป หากพบความผิดปกติจะส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง ทั้งนี้ ผู้เป็นเบาหวานที่มารับบริการที่ศูนย์

จะได้รับรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปีกลับไปซึ่งผู้เป็นเบาหวานสามารถนำผลการตรวจฉบับนี้ไปให้แพทย์ที่ทำการ

รักษาดูว่าผลการตรวจสุขภาพเป็นอย่างไร นอกจากนี้ แพทย์สามารถเข้าดูข้อมูลการตรวจภาวะแทรกซ้อนเบาหวานในเวช

ระเบียนอิเล็กโทรนิคของโรงพยาบาลศิริราชได้ โดยรายงานการตรวจสุขภาพประจำปี ประกอบด้วย  

1. ข้อมูลสุขภาพในวันที่มารับบริการ  

2. ผลการประเมินภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน ตา ไต เท้า พร้อมคำแนะนำ 

3. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ     
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การลงทะเบียนผู้เป็นเบาหวานถึงปัจจุบัน (31 ธ.ค. 2018) มีจำนวน  2,183 ราย ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการ

ลงทะเบียนสามารถนำมาช่วยในการพัฒนาระบบบริการผู้เป็นเบาหวาน และเป็นข้อมูลสำหรับต่อยอดงานวิจัยในอนาคต 

นำไปสู่การพัฒนาดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ข้อมูล baseline ของผู้เป็นเบาหวานที่ได้รับการ

ลงทะเบียนในแต่ละปตี่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดปี 2018 แสดงดังตารางต่อไปนี้  

 2015 
(n=712) 

2016 
(n=350) 

2017 
(n=581) 

2018 
(n=540) 

Clinic, n(%) 
   General Practitioner 
   Internal Medicine 
   Continuing Care Clinic 
   Diabetes Clinic   
   Other 

 
709 (99.6) 

2 (0.3) 
- 
- 
- 

 
252 (72) 
28 (8) 

67 (19.1) 
- 
- 

 
241 (41.5) 
160 (27.5) 
156 (26.9) 

5 (0.9) 
- 

 
58 (10.7) 
364 (67.4) 
53 (9.8) 
18 (3.3) 
46 (8.5) 

Age (years) 66±10 63±10.5 62±12 59±12 

Female (%) 481 (67.6) 225 (64.3) 349 (60.1) 301 (55.7) 

BMI (kg/m2) 26±4.4 26.2±4.2 26.6±4.7 26.4±4.7 

BMI, n (%) 
   <23 (kg/m2) 
   23-24.9 (kg/m2) 
   25-29.9 (kg/m2) 
   ≥ 30 (kg/m2) 

 
184 (25.8) 
161 (22.6) 
238 (33.4) 
123 (17.3) 

 
82 (23.4) 
69 (19.7) 
137 (39.1) 
61 (17.4) 

 
123 (21.2) 
98 (16.9) 
228 (39.2) 
113 (19.4) 

 
112 (20.7) 
109 (20.2) 
195 (36.1) 
95 (17.6) 

Current smoking, n (%) 32 (4.5) 20 (5.7) 31 (5.3) 38 (7) 

Comorbidity, n (%) 
   Hypertension  
   Dyslipidemia 
   Coronary artery disease 
   Cerebrovascular disease 

 
612 (86) 

654 (91.9) 
19 (2.7) 
23 (3.2) 

 
281 (80.3) 
323 (92.3) 
12 (3.4) 
6 (1.7) 

 
472 (81.8) 
522 (89.8) 
31 (5.3) 
46 (7.9) 

 
390 (72.2) 
462 (85.6) 

38 (7) 
42 (7.8) 

Duration of DM (years)  8.5 (4.4,13.5) 7.3 (3.2,12.2) 6.3 (2.2,13.3) 5.9 (0.8,12.3) 

   Type 2 diabetes  
   Type 1 diabetes  

712 (100%) 
- 

349 (99.7) 
- 

575 (99) 
1 (0.2) 

532 (98.5) 
5 (0.9) 

SBP (mmHg) 133±14 133±15 133±15 133±16 

DBP (mmHg) 77±10 77±10 77±11 77±11 

Fasting plasma glucose (mg/dL) 142±42 142±42 142±42 155±62 

HbA1c (%) 7.2±1.3 7.4±1.8 7.6±1.7 8.1±2.2 

Triglyceride (mg/dL) 117 (85,160) 126 (90,172) 131 (95,179) 126 (93,180) 

HDL (mg/dL) 55±13 54±16 52±13 50±14 

LDL (mg/dL) 100±30 100±34 96±36 97±40 

eGFR (ml/min/m2)  75±21 78±21 77±24 82±24 
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eGFR, (ml/min/m2), n (%) 
   30-59 
   29-15 
   <15 

 
157 (22.1) 

4 (0.6) 
2 (0.3) 

 
57 (16.3) 
6 (1.7) 

- 

 
22 (14.1) 
3 (1.9) 

- 

 
73 (13.5) 
12 (2.2) 

- 

Metabolic control achievement      

BP < 140/90, n (%) 455 (63.9) 225 (64.3) 372 (64.4) 339 (62.8) 

HbA1c, n (%) 
   <6.5 % 
   <7 % 

 
195 (27.4) 
353 (49.6) 

 
93 (26.6) 
166 (47.5) 

 
141 (24.3) 
242 (41.7) 

 
94 (17.4) 
206 (38.1) 

LDL < 100 mg/dL (%) 311 (43.7) 179 (51.1) 337 (58) 307 (56.9) 

Glucose lowering therapy, n (%) 
   Metformin    
   Sulfonylurea 
   Thiazolidinedione 
   DPP4 inhibitor 
   Alpha-glucosidase inhibitor   
   Insulin  

 
585 (82.2) 
486 (68.3) 
136 (19.1) 

8 (1.1) 
39 (5.5) 
22 (3.1) 

 
295 (84.3) 
205 (58.6) 
66 (18.9) 
12 (3.4) 
15 (4.3) 
26 (7.4) 

 
471 (81.1) 
311 (53.5) 
105 (18.1) 
39 (6.7) 
21 (3.6) 
85 (14.6) 

 
428 (79.3) 
275 (50.9) 
107 (19.8) 

54 (10) 
19 (3.5) 

120 (22.2) 

No. of oral antidiabetic drug, n (%) 
   1 
   2 
  ≥ 3 

 
159 (22.3) 
215 (30.2) 
98 (13.7) 

 
82 (23.4) 
89 (25.4) 
42 (12) 

 
162 (27.9) 
143 (24.6) 
61 (10.6) 

 
211 (39.1) 
172 (31.9) 
106 (19.6) 

ACEI/ARB therapy in patient with HT, n (%) 339 (55.4) 186 (66.2) 319 (67.6) 267 (49.4) 

Statin therapy in patient with DLP, n (%) 555 (84.9) 281 (87) 456 (87.4) 407 (75.4) 

Chronic diabetes complication      

No. of DR screening within 1 year, n (%) 583 (81.9) 302 (86.3) 495 (85.2) 490 (90.7) 

DR screening, n (%) 
   Mild to moderate NPDR 
   Severe NPDR/PDR  

 
67 (11.5) 
15 (2.6) 

 
38 (12.6) 
7 (2.3) 

 
76 (15.4) 

25 (5) 

 
68 (12.6) 
33 (6.2) 

No. of microalbuminuria screening within 1 
year, n(%) 

84 (11.8) 158 (45.1) 403 (69.4) 418 (77.4) 

Microalbuminuria screening, n (%) 
   MAU/cr 30-300 
   MAU/Cr > 300 

 
17 (20.2) 
4 (4.8) 

 
36 (22.8) 
3 (1.9) 

 
102 (25.3) 
35 (8.7) 

 
93 (17.2) 
28 (5.2) 

No. of Foot examination within 1 year, n 
(%) 

712 (100) 350 (100) 581 (100) 540 (100) 

Abnormal monofilament testing, n (%) 43 (6) 11 (3.1) 38 (6.5) 44 (8.1) 

Amputation, n (%) 2 (0.3) 3 (0.9) 4 (0.7) 6 (1.1) 
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      ศูนยเบาหวานศิริราช รวมกับสาขาวิชาตอมไรทอและเมตะบอลิสม

ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จัดอบรมการให

ความรูสําหรับผูเปนเบาหวาน ญาติ และผูดูแล โครงการ “คายเบาหวาน

สําหรับผูเปนเบาหวานชนิดท่ี 2 ป 2562” จํานวน 4 รุน เพ่ือใหผูเปนเบา

หวาน ญาติ และผูดูแล มีความรู ความเขาใจและทัศนคติท่ีดี ตลอดจนมี

ทักษะการควบคุมเบาหวาน สามารถจัดการดูแลตนเองได ควบคุมระดับ

น้ําตาลในเลือดใหอยูในเกณฑท่ีเหมาะสมและชะลอการเกิดภาวะโรคแทรก

ซอนตางๆ เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน จัดอบรม ณ หองประชุมจุฬาภรณ

และหองประชุม 1514 อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระศรีนครินทร

 
ค่ายเบาหวานสําหรับผู้เป�น
เบาหวานชนิดที� 2 ป� 2018-2019
 

รุน 1 วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2562   มีผูเขารวมอบรม จํานวน    33    คน

รุน 2 วันท่ี 17 พฤษภาคม 2562   มีผูเขารวมอบรม จํานวน    29    คน

รุน 3 วันท่ี 19 กรกฎาคม 2562    มีผูเขารวมอบรม จํานวน    27    คน

รุน 4 วันท่ี 18 ตุลาคม 2562       มีผูเขารวมอบรม จํานวน    30    คน

การอบรมคายเบาหวานสําหรับผูเปนเบาหวานชนิดท่ี 2 ป 2562 มี 4 รุน ดังน้ี

Diabetes camp with people with type 2 Diabetes
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      กิจกรรมสําหรับผูเขาอบรม รุน 6 แบงเปน 3 กลุม กลุมละไมเกิน
30-40 คน ในแตละรุนจะมีการอบรมท้ังหมด 6 คร้ัง คร้ังละ 3 ช่ัวโมง
สลับเปล่ียนหมุนเวียนกันใน 1 ป โดยมีแพทยประจําบานอายุรศาสตร
ช้ันปท่ี 1 รวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ   ใหความรูเก่ียวกับความสําคัญ
เเละวิธีการปองกันโรคไมติดตอเร้ือรัง เชน โรคเบาหวาน การออกกําลัง
กาย และการทํากลุม self-help group เพ่ือสรางพลังและแรงจูงใจให
คนไข 

 
โครงการให้ความรู้และพัฒนาทักษะการดูแลตนเองเพื�อป�องกันโรคเบาหวาน
สําหรับกลุ่มเสี�ยงและบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่น 6 
ป� 2018-2019
 

ศูนยเบาหวานศิริราช โรงพยาบาลศิริราช

คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาอายุรศาสตร

สาขาวิชาการบริบาลผูปวยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร

สาขาวิชาโภชนาการคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร

หนวยพยาบาลดานปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ งานการพยาบาล

ตรวจรักษาผูปวยนอก

 สาขาเวชศาสตรการกีฬา ภาควิชาศัลยศาสตรออโธปดิคสและ

กายภาพบําบัด

ระยะเวลาการดําเนินการ เดือนมิถุนายน 2561 – เดือนกันยายน 2562

สถานท่ี หองประชุมภายในคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

Diabetes Prevention Education and Skill Developing Program for Self-care in People at Risk

กลุม A       มีผูเขารวมอบรม จํานวน    27    คน
กลุม B       มีผูเขารวมอบรม จํานวน    28    คน
กลุม C       มีผูเขารวมอบรม จํานวน    23    คน                    

จํานวนผูเขารวมอบรมแบงตามกลุม ดังน้ี
1.
2.
3.

                            รวมท้ังหมด จํานวน   78    คน
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       คายเบาหวานศิริราช เปนคายการเรียนรูสําหรับผูเปนเบาหวาน
ชนิดท่ี 1 และทีมสหสาขา เร่ิมจัดคร้ังแรกในป 2533 โดยในปน้ีเปนการ
จัดคายเบาหวานศิริราชคร้ังท่ี 16 ระหวางวันท่ี 1-5 เมษายน 2562 มีผู
เขารวมคายท้ังส้ิน 140 คน ภายในคายผูเปนเบาหวานจะไดเรียนรูเก่ียว
กับโรคเบาหวานและการดูแลตนเองท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  คละ
เคลากันไป มีการบรรยายความรูดานเบาหวาน การเจาะเลือดปลายน้ิว
และการแปลผล ฝกฝนการนับคารโบไฮเดรต และทบทวนเทคนิคการฉีด
อินซูลิน  นอกจากน้ียังมีกิจกรรมนันทนาการ ไดแก กิจกรรมจูเนียรเชฟ
การเลนกีฬา ท้ังน้ี การท่ีผูเปนเบาหวานมีโอกาสไดมาอยูรวมกัน มีการ
เรียนรูปญหาจากเพ่ือนไปดวยกัน จะทําใหผูเปนเบาหวานไมจํากัดตัว
เองอยูตามลําพัง สามารถสรางทัศนคติท่ีดีดานตางๆไดเรียนรูวิธีการ
ปฏิบัติตัวท่ีถูกตอง มีประสบการณในการดูแลตนเองดีข้ึน ทําใหผูเปน
เบาหวานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การจัดคายในปน้ียังคงรูปแบบ 3 in 1
Siriraj Diabetes School Camp ซ่ึงแบงออกเปน 3 คาย ไดแก

 
ค่ายเบาหวานศิริราช ครั�งที� 16
 

คาย 1 สําหรับผูเปนเบาหวานชนิดท่ี 1 และผูเปนเบาหวานท่ีรักษา

ดวยการฉีดยาอินซูลิน  

คาย 2 สําหรับผูปกครองผูเขาคายเบาหวานศิริราช                

คาย 3 ทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีดูแลผูเปนเบาหวาน

ณ เขื�อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ� จ.กาญจนบุรี
วันที�  1-5 เมษายน 2019

สรุปจํานวนผูเขารวมคายเบาหวานศิริราช คร้ังท่ี 16  ดังน้ี
1. ผูเปนเบาหวาน (คาย 1)                   จํานวน  26  คน
2. พ่ีเล้ียงคาย                                  จํานวน   4   คน 
3. ผูปกครองและผูติดตาม (คาย 2 )        จํานวน  35  คน          
4. แพทยประจําบานตอยอด (คาย 3A)     จํานวน  15  คน          
5. พยาบาลวิชาชีพ (คาย 3A)                จํานวน   9  คน
6. นักโภชนาการ (คาย 3A)                  จํานวน   5   คน
7. ทีมสหสาขาวิชาชีพ (คาย 3 B)           จํานวน  16  คน
8. ทีมอาจารยแพทย                          จํานวน  19  คน
9. ทีมกิจกรรม                                 จํานวน   9   คน
10. ทีมบริหารจัดการ                         จํานวน   2   คน
                                     รวมท้ังหมดจํานวน 140  คน

       คายน้ีมีการสํารวจผลประสบการณของทีมเเพทยประจําบานตอยอด
ท่ีรวมทํางานในคายเเละการใชเทคโนโลยีเบาหวาน Continuos Glucose
Monitoring (CGM) เเละ insulin port อีกดวย

16th Siriraj Diabetes camp
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หลักสตูรประกาศนียบตัรผูใ้หค้วามรูเ้บาหวาน
 คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล

    หลักสูตรประกาศนียบัตรผูใหความรูเบาหวาน คณะ

แพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล (Certified Diabetes

Educator Program, Faculty of Medicine Siriraj

Hospital)  ระยะเวลาของหลักสูตร 1 ป เร่ิมเปดการเรียน

การสอนในปการศึกษา 2560 เปนหลักสูตรรวมสอน

ระหวางศูนยเบาหวานศิริราช สาขาวิชา ฝายหรือหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของภายในคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โดย

ศูนยเบาหวานศิริราชไดรับการรับรองเปน International

Diabetes Federation Centre of Education ในป

2017 

 

   หลักสูตรฯ มุงหวังผลิตบุคลากรผูใหความรูเบาหวาน

(Diabetes Educator) ท่ีมีความรูและทักษะในการสอนและ

ชวยเหลือดูแลผูเปนเบาหวานแบบองครวม วัตถุประสงค

ของการเปดการเรียนการสอนหลักสูตรน้ี มุงหวังวา ผูเรียนมี

ความรูและความชํานาญข้ันสูงในการถายทอดความรูดาน

เบาหวานและสามารถสรางทักษะในการจัดการตนเองใหกับ

ผูเปนเบาหวานและครอบครัว  สามารถนําทฤษฎีในการปรับ

เปล่ียนพฤติกรรมและทฤษฎีดานการเรียนการสอนมาใชเพ่ือ

ใหผูเปนเบาหวานมีทัศนคติท่ีดีจนนําไปสูการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมในทางท่ีดีข้ึน ควบคูกับการมีคุณธรรม จริยธรรม

และจรรยาบรรณท่ีดีแหงวิชาชีพในการปฏิบัติงาน

    ในปการศึกษา 2561 มีผูสมัครเขาเรียนในหลักสูตร
จํานวน 21 คน เปนบุคลากรภายในคณะ 14 คน (พยาบาล
10 คน นักสุขศึกษา 2 คน นักวิชาการโภชนาการ 1 คน
เภสัชกร 1 คน) และบุคลากรภายนอกคณะ 7 คน (พยาบาล
6 คน นักสุขศึกษา 1 คน) โดยนักศึกษาท้ัง 21 คน ไดสําเร็จ
การศึกษาและรับมอบประกาศนียบัตรเม่ือ   12 กรกฎาคม
2562 ณ โถงจัดแสดงช้ัน 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษา     ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) โดยรองศาสตราจารย
ดอกเตอร นายแพทยถาวรชัย ล้ิมจินดาพร รองคณบดี
งานการศึกษาระดับหลังปริญญาใหเกียรติเปนประธานในพิธี
 
 
 
 
 
 
                
 ในปน้ีมีการมอบใบทะเบียนและเข็มวิทยฐานะใหกับ
นักศึกษาหลักสูตรฯ รุน 1 ปการศึกษา 2560 ท่ีไดปฏิบัติงาน
ให Diabetes self-management education and
support ใหคําปรึกษาแกผูเปนเบาหวานและครอบครัว ท้ัง
แบบรายเด่ียวและรายกลุมเพ่ือดํารงไวซ่ึงศักยภาพและความ
ชํานาญเฉพาะดาน ตามเกณฑท่ีหลักสูตรฯ กําหนด โดย
นักศึกษารุนท่ี 1 ป ไดข้ึนทะเบียนรับใบวิทยฐานะผูให
ความรูเบาหวานอายุ 5 ปจํานวน 8 คน (38%) และรับใบ
วิทยฐานะผูใหความรูเบาหวานอายุ 1 ป จํานวน 9 คน
(43%) รวม 17 คน คิดเปน 81% สําหรับในป 2562 ยังคง
เปดทําการสอนรุนท่ี 3 อยางตอเน่ือง
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รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน ปีการศึกษา 2561
Certified Diabetes Educator Program, Faculty of Medicine Siriraj Hospital

DE6101 นางกนกเนตร จงประเสริฐกุล นักวิชาการโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลศิริราช

DE6102 นางสาวกมลวรรณ พัดศรีเรือง เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช

DE6103 นางสาวจารุภัณฑ์ กุลเสถียร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ห้องปรึกษาสุขภาพฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลเจริญกรงุประชารักษ์

DE6104 นางสาวธิดา ไฝ่ทอง พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายอายุรกรรมเบาหวาน
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการณุย์

DE6105 นางสาวนฤมล เกตุพุ่ม พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม

DE6106 นางสาวนุจีจันทร์ บุญญาพัฒนาพงศ์ นักสุขศึกษา ศูนย์เบาหวานศิริราช โรงพยาบาลศิริราช

DE6107 นางสาวปทุมมา สุวดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลศิริราช

DE6108 นางสาวปรมาภรณ์ เขตกระโทก นักสาธารณสุข ฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

DE6109 นางสาวแพรวพรรณ นวนกลางดอน พยาบาลวิชาชีพ ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี 
งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

DE6110 นางสาวยุวเรศ ทะริ พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลอายรุกรรม 
กลุ่มงานการพยาบาลผูป้่วยใน โรงพยาบาลราชวิถี

DE6111 นางเยาวภา พรเวียง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มงานการพยาบาลผูป้่วยใน 
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี

DE6112 นางรัชดาพร ศิริโสภณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ คลินิกเบาหวาน – ความดันโลหิตสูง
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสามพราน

DE6113 นางสาวรัตนาภรณ์ จึงเจริญสุขยิ่ง พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลศิริราช
DE6114 นางสาววรนิษฐ์ วุฒิอนันต์นิธิ พยาบาลวิชาชีพ หน่วยผ่าตัดเล็กและชะแผล 

งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช

DE6115 นางสาววริศรา บุญยวง นักสุขศึกษา ศูนย์เบาหวานศิริราช โรงพยาบาลศิริราช

DE6116 นางสาวสกาย เงินทา พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลอายรุศาสตรฯ์ โรงพยาบาลศิริราช

DE6117 นางสาวสิริธร อภิชาติมณีกุล พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลอายรุศาสตรฯ์ โรงพยาบาลศิริราช

DE6118 นางสาวสุชัญญา วงศ์แหวน พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลอายรุศาสตรฯ์ โรงพยาบาลศิริราช

DE6119 นางสาวอรปรียา สมัครเขตรการ พยาบาลวิชาชีพ หน่วยตรวจโรคกุมาร
งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์โรงพยาบาลศิริราช

DE6120 นางสาวอรวิไล แต่งพลกรัง พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลอายรุศาสตรฯ์ โรงพยาบาลศิริราช

DE6121 นางอุบล วรมงคลชัย พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์เบาหวานศิริราช โรงพยาบาลศิริราช
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รายช่ือผู้ที่ได้รับใบทะเบียนและเข็มวิทยฐานะประกาศนียบัตร ด ารงวิทยฐานะ 5 ปี ตั้งแต่ มิ.ย.2562

CDE6001 นางสาวศรีวรรณ  ทองแพง นักวิชาการโภชนาการ ศูนย์เบาหวานศิริราช โรงพยาบาลศิริราช

CDE6003 นางสาวปรียารัตน์  สอนเจริญ นักวิชาการโภชนาการ ศูนย์เบาหวานศิริราช โรงพยาบาลศิริราช

CDE6006 นางนุจรี  ช่ืนยงค์ พยาบาลวิชาชีพ (ช านาญการ) หอผู้ป่วย 100 ปี สมเด็จพระศรีฯ งานการ
พยาบาลสูติศาสตร์-นรเีวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช

CDE6008 นางกันยารัตน์ วงษ์เหมือน พยาบาลวิชาชีพ หน่วยตรวจโรคกุมารฯ 
งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์โรงพยาบาลศิริราช

CDE6009 นางสาวนลินนาฏ  ธนบุญสุทธิ พยาบาลวิชาชีพ หน่วยพยาบาลด้านป้องกันโรคฯงานการพยาบาลตรวจ
รักษาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช

CDE6010 นางปิยนันท์  เทพรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ หน่วยพยาบาลด้านป้องกันโรคฯ
งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช

CDE6020 นางพจน์มาลัย  สังข์เสนาะ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ป่วยนอก (คลินิกเบาหวาน) โรงพยาบาลสงฆ์

CDE6021 นางสาวกรียาภัทร  สีเขียว พยาบาลช านาญการ 1 ศูนย์เบาหวานและต่อมไรท้่อ ฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลพญาไท 3

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ให้ควำมรู้เบำหวำน คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล รุ่นที่ 2/2561
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รายช่ือผู้ที่ได้รับใบทะเบียนและเข็มวิทยฐานะประกาศนียบัตร ด ารงวิทยฐานะ 1 ปี ตั้งแต่ มิ.ย.2562

CDE6002 นายศราวุธ  อุประรัตน์ นักสุขศึกษา ศูนย์เบาหวานศิริราช โรงพยาบาลศิริราช

CDE6005 นางสาวอัมพร รอบครบุรี พยาบาลวิชาชีพ หน่วยฝากครรภ์ 
งานการพยาบาลสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา 
โรงพยาบาลศิริราช

CDE6007 นางสาวสุปริญญา  พรมมาลุน พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลอายรุศาสตรฯ์
โรงพยาบาลศิริราช

CDE6011 นายไชยพร  พลมณี นักสุขศึกษา ศูนย์เบาหวานศิริราช โรงพยาบาลศิริราช

CDE6013 นางสาววิลาวรรณ  เกตุพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลศิริราช

CDE6014 นางสาวอรุณี  สิงหชาติ พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลอายรุศาสตรฯ์โรงพยาบาลศริิราช

CDE6015 นางสาวดุษญา  วนิชเวทย์พิบูล เภสัชกร หน่วยบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช

CDE6016 นางสาวกัญญา  มัชฌิมาวิวัฒน์ เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช

CDE6018 นางสาวสิริมา  แซ่ตั๊ง นักวิชาการโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการ
โรงพยาบาลศิริราช

ผู้ที่ได้รับใบทะเบียนวิทยฐำนะประกำศนียบัตร ด ำรงวิทยฐำนะ 1 ปี เเละ 5 ปี
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นวัตกรรม
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รุ่น 2 ป�การศึกษา 2019

ช่ือนวัตกรรรม  Wonderful memo 

ลักษณะ สมุดบันทึก (Log book) เพ่ือเปนส่ือชวยใหผูเปนเบาหวานชนิดท่ี 1 จด

บันทึก ฝกวินัยในการดูแลตนเองและเปนส่ือสอนใหเขาใจสัดสวนอาหารปริมาณ

คารโบไฮเดรตในอาหารและการฉีดอินซูลินท่ีเหมาะสม

กลุมเปาหมาย ผูเปนเบาหวานชนิดท่ี 1

จุดประสงค เพ่ือชวยใหผูเปนเบาหวานมีความสนใจในการจดบันทึกในสมุดมากข้ึน

เพ่ือความสะดวกในการติดตามผลการดูแลตนเองท่ีบาน และใชเปนเคร่ืองมือในการ

ชวยใหผูเปนเบาหวานและครอบครัวมีความรูความเขาใจในการนับสวนอาหาร 

สัมพันธกับการฉีดอินซูลินและระดับน้ําตาลในแตละม้ือไดอยางถูกตอง

ช่ือนวัตกรรรม  Landmark insulin

ลักษณะ แผนซิลิโคนสําหรับสอนตําแหนงการฉีดอินซูลินสําหรับผูเปนเบาหวานและผู

ดูแลผูเปนเบาหวาน

กลุมเปาหมาย พยาบาล/ผูท่ีสอนฉีดยา ผูเร่ิมฉีดยาอินซูลิน และผูท่ีมีความเส่ียงการ

เกิด lipohypertrophy เปนตน

จุดประสงค เพ่ือใหผูเปนเบาหวานและผูดูแลรูตําแหนงในการฉีดอินซูลินดวยตนเอง

อยางถูกตองและเพ่ือพัฒนาอุปกรณสาธิตการฉีดอินซูลิน

...................................................................................................

...................................................................................................

ช่ือนวัตกรรรม  แนวทางการตรวจคัดกรองเทาเบาหวานภายใน 3 นาที

ลักษณะ แนวทางการตรวจคัดกรองเทาเบาหวานภายใน 3 นาที 

กลุมเปาหมาย บุคลากรท่ีทําหนาท่ีตรวจคัดกรองปญหาเทาเบาหวาน

จุดประสงค เพ่ือพัฒนาแนวทางการตรวจคัดกรองปญหาเทาเบาหวาน  และลดระยะ

เวลาในการตรวจคัดกรองเทาเบาหวาน

...................................................................................................

 Innovation
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ช่ือนวัตกรรรม พัดหวงใย หางไกล “น้ําตาลต่ํา/สูง”

ลักษณะ ส่ือรูปแบบพัดสําหรัประกอบการสอน DSMES

กลุมเปาหมาย ผูเปนเบาหวานชนิดท่ี 1 และ 2

จุดประสงค เพ่ือใหผูเปนเบาหวานและผูดูแลเขาใจอาการและวิธีการแกไขภาวะระดับ

น้ําตาลต่ําหรือสูงในเลือด และเปนเอกสารประกอบการสอน DSMES สําหรับผูใหความ

รูเบาหวาน

...................................................................................................

...................................................................................................

ช่ือนวัตกรรรม แบบคัดกรองภาวะฉุกเฉินและการประเมินการดูแลตนเองของผู

เปนเบาหวานท่ีคลินิกเบาหวานเด็กและวัยรุน

ลักษณะ แบบคัดกรองเพ่ือประเมินการดูแลตนเองของผูเปนเบาหวาน

กลุมเปาหมาย พยาบาลผูตรวจคัดกรองผูปวยในคลินิกเบาหวานเด็กและวัยรุน

จุดประสงค เพ่ือคัดกรองภาวะฉุกเฉินของผูเปนเบาหวานกอนเขาตรวจกับแพทย

ใหผูเปนเบาหวานไดประเมินปญหาการดูแลตนเองเก่ียวกับโรคเบาหวานดานตางๆ

และปองกันผูเปนเบาหวานเกิดภาวะ Severe hypoglycemia และ Diabetic

ketoacidosis ระหวางรอตรวจ

ช่ือนวัตกรรรม Street food you can eat

ลักษณะ ส่ือใหความรูเก่ียวกับอาหารริมทางสําหรับผูเปนเบาหวานชนิดท่ี 2 สําหรับ

เลือกรับประทานอาหารและวางแผนการจัดการสัดสวนอาหารในชีวิตประจําวัน

กลุมเปาหมาย สําหรับบุคลากรท่ีทําหนาท่ีใหความรูแกผูเปนเบาหวานชนิดท่ี 2

และผูเปนเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีใช Application Line 

จุดประสงค เปนส่ือการสอนในการเลือกอาหารริมทางสําหรับเพ่ือใหผูปวยมีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับอาหารริมทาง และสามารถเลือกเมนูอาหารจานเดียวตามทอง

ถนนริมทางไดอยางเหมาะสม

...................................................................................................

...................................................................................................

ช่ือนวัตกรรรม SMART care for Smile DM

ลักษณะ โปรแกรมใหความรูฝกทักษะและสรางแรงจูงใจเพ่ือสงเสริมการจัดการดูแล

สุขภาพอยางตอเน่ืองของผูเปนเบาหวาน

กลุมเปาหมาย พยาบาลในหอผูปวยท่ีใหบริการดานเบาหวาน

จุดประสงค เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพยาบาลในการใหความรู สอนทักษะ และสราง

แรงจูงใจเพ่ือสงเสริมการจัดการดูแลตนเองของผูเปนเบาหวาน
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ช่ือนวัตกรรรม  SMART Card for SMART Goal to SMART Life

ลักษณะ  การดสําหรับบันทึกเปาหมายชวยสรางแรงจูงใจแกผูเปนเบาหวาน

กลุมเปาหมาย สําหรับผูเปนเบาหวานท่ีตองการต้ังเปาหมายในระยะเวลาท่ีกําหนด

จุดประสงค เพ่ือเปนอุปกรณ/ส่ือสําหรับผูใหความรูเบาหวานในการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพของผูเปนเบาหวานใหเหมาะสมกับการรักษา และเปนบันทึกชวยจํา

และสรางแรงจูงใจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูเปนเบาหวาน

...................................................................................................

ช่ือนวัตกรรรม  Foot care towel

ลักษณะ  ผาขนหนูดูแลเทาสําหรับผูเปนเบาหวาน

กลุมเปาหมาย  ผูเปนเบาหวานท่ีตองการการดูแลและไดรับคําแนะนําในการดูแลเทา

จุดประสงค เพ่ือใหผูเปนเบาหวานใชผาขนหนูดูแลเทาและสงเสริมพฤติกรรมการดูแลเทา

...................................................................................................
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 ศูนยเบาหวานศิริราชรวมกับสาขาวิชาตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชา
อายุรศาสตร, สาขาวิชาตอมไรทอและเมตาบอลิสม ภาควิชากุมารเวชศาสตร, ฝายการ
พยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และหนวยบริหารการจัดการประชุมวิชาการ คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกันจัด “อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและการจัดการดูแลผูเปนเบาหวานประจําป 2562 (Update
Diabetes Management and Holistic Care 2019)” ระหวางวันท่ี 19 - 21
มิถุนายน 2562 ท่ี โดยไดรับเกียรติจาก ศ. ดร. นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา คณบดีคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เปนประธานกลาวเปดงานในพิธี ณ หองประชุม 101
อาคารศูนยวิจัยการแพทยศิริราช (SiMR)

 
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื�อเพิ�มพูนความรู้
และการจัดการดูแลผู้เป�นเบาหวาน ประจําป� 2019
 Update Diabetes Management and Holistic Care 2019 
“Diabetes Intelligent Management”

วันที� 19 – 21 มิถุนายน 2562 

     ในการจัดอบรมน้ี มีวัตถุประสงคหลัก คือ การเผยแพรความรูและทัศนคติ
การดูแลผูเปนเบาหวานและครอบครัวอยางถูกตอง และนําไปสูผลการรักษาท่ีดี
และปองกันภาวะแทรกซอน เนนความรูท่ีทันสมัยและครบองครวมในการดูแล
รักษาเบาหวาน เพ่ือปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนรูของผูเปนเบาหวานใหมีสวน
รวมในการจัดการดูแลตนเองใหมากข้ึน การอบรมประกอบดวย 2 หลักสูตร
ไดแก

หลักสูตรท่ี 1 (Practical Points in Diabetes Care) ซ่ึงเปนหลักสูตรพ้ืนฐาน 
หลักสูตรท่ี 2 (Advanced skills for diabetes) ซ่ึงเปนหลักสูตรข้ันสูง

    ในปน้ี เปนการจัดอบรมหลักสูตรท่ี 1 ข้ันพ้ืนฐาน มีบุคลากรเขารวมอบรม
จํานวน 117 คน จาก 67 โรงพยาบาลท่ัวประเทศ แบงเปนแพทย จํานวน 28
คน พยาบาล จํานวน 73 คน เภสัชกร จํานวน 9 คน นักวิชาการโภชนาการ
จํานวน 6 คน และนักกายภาพบําบัด จํานวน 1 คน โดยผลการจัดอบรมในคร้ัง
น้ีบรรลุวัตถุประสงคทุกประการ
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      ทีมดูแลเทาเบาหวานสหสาขาของศิริราช (SIDiLECT) ไดจัดประชุม
Interesting DM foot Case Teleconference รวมกับโรงพยาบาล
ตางๆภายในประเทศเปนประจําทุก 2-3 เดือน โดยภาควิชาตางๆ ไดผลัด
เปล่ียนกันเปนเจาภาพ โดยในปการศึกษา 2562 มีการจัดประชุม 4 คร้ัง
ดังน้ี 

 
SIRIRAJ INTERDISCIPLINARY DIABETIC LOWER EXTREMITY CARE TEAM (SIDILECT)
 

    คร้ังท่ี 1 วันท่ี 24 ต.ค. 61 สาขาศัลยศาสตรตกแตง ภาควิชาศัลยศาสตร
เปนเจาภาพ  มีผูเขารวมประชุมใน รพ.จํานวน 15 ทาน  โรงพยาบาลท่ีรวม
 teleconference 12 แหง ไดแก รพ.สวรรคประชารักษ  รพ.รามาธิบดี 
รพ.สุรินทร  รพ.ศรีสะเกษ  รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ  รพ.แพร 
รพ.จุฬาภรณ  รพ.เจาพระยายมราช  รพ.มหาราชนครราชสีมา  
รพ.บุรีรัมย รพ.โพธาราม  รร.กายอุปกรณสิรินธร

     คร้ังท่ี 2 วันท่ี 27 ก.พ. 62 สาขาศัลยศาสตรหลอดเลือด ภาค
วิชาศัลยศาสตร เปนเจาภาพ   มีผูเขารวมประชุมใน รพ.จํานวน 12
ทาน   โรงพยาบาลท่ีรวม   teleconference 9 แหง ไดแก รพ.แพร 
รพ.สุรินทร รพ.นครปฐม   รพ.เจาพระยายมราช   รพ.ศรีสะเกษ รพ.
สุราษฎธานี รพ.สวรรคประชารักษ สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย รพ.พหลพยุหเสนา

     คร้ังท่ี 3 วันท่ี 24 เม.ย. 62  ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกส เปน
เจาภาพ มีผูเขารวมประชุมใน รพ.จํานวน 11 ทาน โรงพยาบาลท่ีรวม
teleconference 9 แหง ไดแก  รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ  
รพ.ศูนยราชบุรี  รพ.เจาพระยายมราชสุพรรณบุรี  รพ.วชิระภูเก็ต 
รพ.สุรินทร รพ.สวรรคประชารักษนครสวรรค  รพ.ศรีสะเกษ สถาบัน
สิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ รร.กายอุปกรณ
สิรินธร

      คร้ังท่ี 4 วันท่ี 31 ก.ค. 62  สาขาวิชาโรคติดเช้ือและอายุรศาสตร
เขตรอน   ภาควิชาอายุรศาสตร เปนเจาภาพ มีผูเขารวมประชุมในรพ.
จํานวน 15 ทาน  โรงพยาบาลท่ีรวม  teleconference 13  แหง 
ไดแก รพ.ราชบุรี  รพ. สวรรคประชารักษ รพ.มหาราชนครราชสีมา 
รพ.จุฬาภรณ รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ รพ.ศรีสะเกษ  รพ.แพร 
รพ.ราชวิถี รพ.พระพุทธเลิศหลา รพ.สุรินทร  รพ.พหลพยุหเสนา 
รพ.จุฬาลงกรณ  สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟู กระทรวงสาธารณสุข

ทีมดูเเลเท้าเบาหวานสหสาขาศิริราช
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Siriraj Diabetes Collaborative 
and Research Meeting

1st Siriraj Diabetes Collaborative and
Research Meeting: Get Together 
จํานวนผู้เข้าร่วม 102 คน

2nd Siriraj Diabetes Collaborative and
Research Meeting: Move Forward  
จํานวนผู้เข้าร่วม 143 คน

3rd Siriraj Diabetes Collaborative and
Research Meeting: Start the NEW journey 
จํานวนผู้เข้าร่วม 163 คน

4th Siriraj Diabetes Collaborative and
Research Meeting: Progress in Diabetes
Care and Research                   
จํานวนผู้เข้าร่วม 99 คน

5th Siriraj Diabetes Collaborative and
Research Meeting: Siriraj Diabetes Family Day 
จํานวนผู้เข้าร่วม 103 คน

since 2014

สําหรับ 6th Siriraj Diabetes Collaborative and Research Meeting ในป�นี�จัดขึ�นในหัวข้อ
"East Meets West in Diabetes Management" November 15, 2019

2014

2015

2016

2017

2018
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• Diabetes and Obesity Research in Adult 

1. Jungtrakoon P, Shirakawa J, Buranasupkajorn P, Gupta MK, De Jesus DF, Pezzolesi MG, et 
al. Loss-of-Function Mutation in Thiamine Transporter 1 in a Family With 
Autosomal Dominant Diabetes. Diabetes 2019;68:1084-93.

2. Withatanung P, Kurian D, Tangjittipokin W, Plengvidhya N, Titball RW, Korbsrisate S, et al. 
Quantitative proteomics reveals differences in the response of neutrophils 
isolated from healthy or diabetic subjects to infection with capsule-variant 
Burkholderia thailandensis. Journal of Proteome Research. 2019.

3. Kunavisarut T, Sriussadaporn S, Lertwattanarak R. Beta-cell function in type 2 diabetic 
patients who failed to maintain good glycemic status with a combination of 
maximum dosages of metformin and sulfonylurea. Diabetes, metabolic syndrome 
and obesity: targets and therapy. 2019;12:761.

4. Kongmalai T, Sriwijitkamol A. Evaluation of Thai Insulin-Treated Diabetics’ Knowledge 
and Practice of Insulin Pen Storage. JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF 
THAILAND 2019;102:503-7.

5. Laotaveerungrueng N, Wanthong S, Wannachalee T, Lertwattanarak R. Prevalence of 
Chronic Microvascular Complications and Diabetic Foot Problems in Patients with 
Diabetes Mellitus at Siriraj Hospital. JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF 
THAILAND. 2018;101(10):1349-55.

Publication and Presentation 2018-2019
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• Pediatric Diabetes Research Group

1. Santiprabhob J, Limprayoon K, Aanpreung P, Charoensakdi R, Kalpravidh RW, Phonrat B, et 
al. Impact of a group-based treatment program on adipocytokines, oxidative status, 
inflammatory cytokines and arterial stiffness in obese children and adolescents.
Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism. 2018;31(7):733-42.

2. Parichat Charoentawornpanich, Khwanhatai Khemaprasit, Watip Tangjittipokin, Jeerunda

Santiprabhob. Bone mineral density in children and adolescent with type 1 

diabetes. Oral presentation in The 10th Biennial Scientific Meeting of Asia Pacific Paediatric

Endocrine Society, November 2018, Chiang Mai, Thailand 

3. Khwanhatai Khemaprasit, Parichat Charoentawornpanich, Pornpimo lKiattisakthavee, 

Tassanee Narkdontri, Watip Tangjittipokin, Lukana Preechasuk, Ornsuda Lertbannaphong, 

Supitcha Patjamontri, Pairunyar Nakavachara, Supawadee Likitmaskul, Jeerunda

Santiprabhob. Siriraj Pediatric Diabetes Registry : A Tertiary care experience in 

Thailand. Poster presentation in The 10th Biennial Scientific Meeting of Asia Pacific 

Paediatric Endocrine Society, November 2018, Chiang Mai, Thailand 

4. Ornsuda Lertbannaphong, Pimonsri Hantanasiriskul, Pornpimol Kiattisakthavee, Sunsanee

Ruangson, Nantawat Sitdhiraksa, Jeerunda Santiprabhob. A Randomized controlled trial 

compared between diabetic self-management education (DSME) with and without 

motivational interviewing (MI), on glycemic control among children and 

adolescents with type 1 diabetes. Poster presentaiton in The 10th Biennial Scientific 

Meeting of Asia Pacific Paediatric Endocrine Society, November 2018, Chiang Mai, Thailand  
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• Siriraj Diabetes Center of Excellence

1. Preechasuk L, Sriussadaporn P, Likitmaskul S. The obstacles to diabetes self-management 

education and support from healthcare professionals’ perspectives: a nationwide survey.

Diabetes, metabolic syndrome and obesity: targets and therapy 2019;12:717.

• Diabetes in Pregnancy

1. Boriboonhirunsarn D, Sunsaneevithayakul P. Relationship between 50-g glucose challenge 

test and large for gestational age infants among pregnant women without gestational 

diabetes. J Obstet Gynaecol. 2019; 39 (2): 141-146. doi: 10.1080/01443615.2018.1476474.
2. Sapanont K, Sunsaneevithayakul P, Boriboonhirunsarn D. Relationship between ABO blood 

group and gestational diabetes mellitus. J Matern Fetal Neonatal Med. 2019; 25: 1-5. doi: 

10.1080/14767058.2019.1633299.

• Siriraj Interdisciplinary Diabetic Lower Extremity Care Team

1. Parker CN, Van Netten JJ, Parker TJ, Jia L, Corcoran H, Garrett M, et al. Differences between 

national and international guidelines for the management of diabetic foot disease.

Diabetes/metabolism research and reviews 2019;35:e3101.

• Department of Nursing 

1. Yuwarat Moungngern R. Effects of a Health Promotion Program Conducted by Nurses on 

Stabilization of HbA1C in Subjects at Risk for Diabetes: A Phase III Randomized 

Controlled Trial. JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND 2018:1343.

2. Suwannakin A, Srisawasdi G,Prachgosin P. Development of Diabetic foot Nurse Professional 
in Thailand. Poster presentation in 8th International Symposium on the diabetic foot, May 
2019, The Hague, The Netherlands
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    วันอังคารที� 12 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที�จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสารธารณสุข
จํานวน 4 ท่าน ขอเข้าเยี�ยมชมศูนย์เบาหวานศิริราช

เยี�ยมชมศูนย์เบาหวาน
Visited SiDM 2018-2019ภายในประเทศ

    วันจันทร์ที� 18 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเข้าเยี�ยมชมศูนย์เบา
หวานศิริราช โดยมีรศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจํารัสเลิศ
เป�นผู้พาเข้าเยี�ยมชม

   วันพุธที� 9 ตุลาคม 2562 ทีมคณะอาจารย์
และคณะทํางานศูนย์ความเป�นเลิศทางการ
แพทย์ด้านเบาหวาน ฮอร์โมนและเมตะบอลิสม
โรงพยาบาจุฬาลงกรณ์ จํานวน 14 ท่าน ขอ
ศึกษาดูงานที�ศูนย์เบาหวานศิริราช
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ต่างประเทศ

  ในวันจันทร์ที� 19 พฤศจิกายน 2561 สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ได้เรียนเชิญ
Professor Nam H. Cho ประธานสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes
Federation) มาเยือนประเทศไทย  โดย Professor Nam H. Cho ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ
“GDM and offspring” และหัวข้อ “Disease Registry: How it’s done? What does it
tell? Who does it benefit?” และเข้าเยี�ยมชมศูนย์เบาหวานศิริราชในวันดังกล่าว

    วันอังคารที� 22 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารระดับสูง จํานวน 7 ท่าน จากกระทรวง
สาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (Ministry of Public Health,
Democratic People's Republic of Korea ) เข้าเยี�ยมชมศูนย์เบาหวานศิริราช โดยมี
รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจํารัสเลิศ เป�นผู้พาเข้าเยี�ยมชม

เยี�ยมชมศูนย์เบาหวาน
Visited SiDM 2018-2019
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     วันพฤหัสบดีที� 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ผู้เข้าประชุมงาน Prince Mahidol Award
Conference (PMAC) : “The Political Economy of NCDs: A Whole of Society
Approach” จํานวน 22 ท่าน ได้เข้าศึกษาดูงาน PMAC Field Trip 2019 และร่วม
อภิปรายการดูแลด้านเบาหวาน ณ ศูนย์เบาหวานศิริราช
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ความร่วมมือภายในประเทศ

   วันท่ี 3-28 มิถุนายน 2562 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 3 ทาน เขาฝกปฏิบัติงานท่ีศูนยเบาหวานศิริราช ดังน้ี

 1. MS.PANDAREE SIRICHAI  
 2. MS.POENSUDA PILUK  
 3. MS.CHERRY WIN MAUN

การเป�นสถาบันร่วมฝ�กปฏิบัติงาน
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การเป�นสถาบันร่วมจัดการประชุมเครือข่ายบริบาลรักษาเบาหวาน
ชนิดที� 1 และโครงการลงทะเบียนเบาหวานที�ได้รับวินิจฉัยก่อนอายุ
30 ป� ประเทศไทย (T1DDAR CN)

   ศูนยเบาหวานศิริราชไดรวมกับ กองโรคไมติดตอ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมโรค
เบาหวานแหงประเทศไทยฯ เปนผูจัดการประชุม ของ
เครือขายบริบาลรักษาเบาหวานชนิดท่ี 1 และ
โครงการลงทะเบียนเบาหวานท่ีไดรับวินิจฉัยกอนอายุ
30 ป ประเทศไทย Thai -Type 1 diabetes and
Diabetes diagnosis   before age 30 years
Registry, Care and network (T1DDAR CN)  ในวัน
ท่ี 26 – 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี
ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพฯ

1. วันท่ี 26 สิงหาคม 2562 จัดประชุมให กับโรงพยาบาลเครือขายใหมในการพัฒนาองคความรูและการใชส่ือการสอน DSMP
modules for T1DM มีผูเขารวมประชุมท้ังส้ิน 109 คนจาก 17 โรงพยาบาล ประกอบดวยแพทย 24 คน  พยาบาล 36  คน  
เภสัชกร 17 คน นักโภชนาการ  22  คน และทีมสุขภาพอ่ืนๆ  10  คน

2. วันท่ี 27 สิงหาคม 2562 ดําเนินการจัดประชุมนิเทศ กํากับ ติดตามการพัฒนาฯ สําหรับทีมโรงพยาบาลเครือขายT1DDAR
CN ท้ังหมด จํานวน 54 โรงพยาบาล มีผูเขารวมประชุมท้ังส้ิน 195  คน ประกอบดวยแพทย  43   คน  พยาบาล 66  คน 
เภสัชกร 19  คนนักโภชนาการ  26  คนและทีมสุขภาพอ่ืนๆ  17 คน

      ท้ังน้ีทําใหมีโรงพยาบาลท่ีสามารถบริบาลผูเปนเบาหวานชนิดท่ี 1 ครบทุกเขตบริการสุขภาพ เพ่ิมจากปท่ีผานมา จาก 38
แหง เปน 54 แหงท่ัวประเทศ
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Invited International Speaker

รศ.พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล (ประธานศูนยเบาหวานศิริราช)

รวมเปนวิทยากรบรรยายเร่ือง   The impact of Thailand

T1DM network Model ในงานประชุม 10th Asia Pacific

Paediatric Endocrine Society (APPES) Biennial

Scientific Meeting ระหวางวันท่ี 7-10 พฤศจิกายน 2561

 ณ Chiang Mai, Thailand

รศ.พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล (ประธานศูนยเบาหวานศิริราช) ,

อ.พญ.ลักขณา ปรีชาสุข (แพทยประจําศูนยเบาหวานศิริราช)

และน.ส.ศรีวรรณ ทองแพง (นักวิชาการโภชนาการ) รวมเปน

วิทยากรในการประชุมสัมมนาโภชนบําบัด Chronic Disease

and Diabetes Seminar รวมกับ Lao-American Nutrition

Institute ในวันท่ี 21 – 22 มีนาคม 2562 ณ Vientiane

Capital, Laos

รศ.พญ.กุลภา ศรีสวัสด์ิ (รองประธานศูนยเบาหวานศิริราช)

รวมเปนวิทยากรบรรยายเร่ือง  Diabetic Footwear for

Low-resource Countries: the FLIRT Bird Project ในการ

ประชุม 8th International Symposium on the Diabetic

Foot  จัดโดย  International   Working Group on the

Diabetic Foot วันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 ณ Netherlands

รศ.ดร.นพ. ดิฐกานต  บริบูรณหิรัญสาร (กลุมงาน GDM Holistic Care Team) เปนวิทยากรบรรยายเร่ือง

Gestational Diabetes Mellitus in Siriraj Hospital: An update ในงานประชุม Asia Pacific

Diabetes in Pregnancy Conference 2019. ใน เม่ือวันท่ี 11-12 มกราคม 2562 ณ Singapore

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ
INTERNATIONAL COLLABORATION
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International Meeting

    ในวันท่ี 14-15 มกราคม 2562 ศูนยเบาหวานรวมกับ Action4Diabetes จัดประชุม First Type 1 Diabetes
Care Meeting in South East Asia ใหแกแพทยและบุคลากรทางการแพทยในกลุมประเทศ South East Asia
เพ่ือเปนการสรางองคความรูในการดูแลรักษาผูเปนเบาหวานชนิดท่ี 1 โดยมีผูเขาอบรมจํานวน 15 คน จากประเทศ
6 ประเทศ ไดแก Cambodia, Laos,  Malaysia, Myanmar and Thailand

International Committee

รศ.พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ�
(รองประธานศูนย์เบาหวานศิริราช) ได้
รับการเเต่งตั�งให้เป�น Vice President
องค์กร D-Foot International วาระป�
2019-2021 เเละได้เข้าร่วมการประชุม
คณะทํางานเพื�อพัฒนาการดูแลป�ญหา
เท้าเบาหวาน ดังนี�

วันท่ี 4-5 กรกฎาคม 2562 ประชุมคณะทํางานราง

Specification of Therapeutic Footwear 

วันท่ี 13-14 กรกฏาคม 2562 ประชุมบอรดบริหาร

องคกร D-Foot International Paris, France

วันท่ี 20-21 กันยายน 2562  ประชุมบอรดบริหาร

องคกร D-Foot International Madrid, Spain

      องคการอนามัยโลก (WHO)  Geneva, Switzerland
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คณะทํางานศูนย์เบาหวานศิริราช

ศาสตราจารยเกียรติคุณเเพทยหญิงชนิกา ตูจินดา                               

ศาสตราจารยเกียรติคุณเเพทยหญิงวรรณี  นิธิยานันท                            

รองศาสตราจารยนายแพทยธวัชชัย  พีรพัฒนดิษฐ                               

รองศาสตราจารยแพทยหญิงสุภาวดี  ลิขิตมาศกุล                                    

รองศาสตราจารยแพทยหญิงอภิรดี  ศรีวิจิตรกมล                                  

รองศาสตราจารยแพทยหญิงจีรันดา  สันติประภพ                                    

รองศาสตราจารยแพทยหญิงกุลภา  ศรีสวัสด์ิ                                          

รองศาสตราจารยแพทยหญิงระวีวรรณ  เลิศวัฒนารักษ                             

ผูชวยศาสตราจารยนายเเพทยวีรชัย  ศรีวณิชชากร

อาจารยนายเเพทยสุพิชชา ปจมนตรี                               

เเพทยหญิงลักขณา  ปรีชาสุข                                         

 

นางสาว ศรีวรรณ  ทองแพง                                       

นาย พีรภัทร  แสงสุข                                               

นาย ไชยพร  พลมณี                                                

นาย ศราวุธ  อุประรัตน                                        

นางสาว วริศรา  บุญยวง                                           

นาง อุบล  วรมงคลชัย                                             

นาง นารี  สระทอง                                            

นาง รัชนี  สุขเกษม                                                 

นาง อุไรพร คุมครอง                                            

นางสาว ตองฤทัย  จรดล                                          

นางสาว ธาวินี  วิลามาศ                                          

นาง จําเรียง  ใตรมบุญ                                             

ท่ึปรึกษาอาวุโส

รองศาสตราจารยพรศรี  ศรีอัษฎาพร                                                                         

                           

อาจารย ศรีสมัย  วิบูลยานนท                                     

นาง คัทรี  ชัยชาญวัฒนากุล                                        

 

เจาหนาท่ีโครงการ

นางสาว สุภาธิณี  เทศธรรม                                       

                                                                       

นาง จิราพร นิลสุ                                                  

                                                                        

นางสาว เวฬุรีย โชติกิจนุสรณ                                                                                                           

                                                                    

 

 

ท่ีปรึกษาศูนยเบาหวานศิริราช

ท่ีปรึกษาศูนยเบาหวานศิริราช

ท่ีปรึกษาศูนยเบาหวานศิริราช

ประธานศูนยเบาหวานศิริราช

รองประธานศูนยเบาหวานศิริราช

รองประธานศูนยเบาหวานศิริราช

รองประธานศูนยเบาหวานศิริราช

กรรมการและเลขานุการศูนยเบาหวานศิริราช

กรรมการและผูชวยเลขานุการศูนยเบาหวานศิริราช

กรรมการและผูชวยเลขานุการศูนยเบาหวานศิริราช

แพทยประจําศูนยเบาหวานศิริราช

และผูชวยเลขานุการศูนยเบาหวานศิริราช

นักวิชาการโภชนาการ

นักวิชาการโภชนาการ

นักสุขศึกษา

นักสุขศึกษา

นักสุขศึกษา

พยาบาล

ผูชวยพยาบาล

ผูชวยพยาบาล

ผูชวยพยาบาล

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป

นักวิชาการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผูใหความรูเบาหวาน

เจาหนาท่ีท่ัวไป

ท่ีปรึกษาศูนยเบาหวานศิริราชเเละกรรมการหลักสูตร                                 

ประกาศนียบัตรผูใหความรูเบาหวาน

ท่ีปรึกษาศูนยเบาหวานศิริราชเเละนักโภชนาการชํานาญการอาวุโส

ท่ีปรึกษาศูนยเบาหวานศิริราชดานงานบริหารงานท่ัวไป

 

 

เจาหนาท่ีชวยวิจัย โครงการประสานความรวมมือเพ่ือการดูแล

ผูเปนเบาหวาน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล (SiCFD)

ผูประสานงานโครงการ โครงการลงทะเบียนผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 1

และเบาหวานท่ีวินิจฉัยกอนอายุ 30 ป (T1DDAR CN)

ผูประสานงานโครงการ โครงการลงทะเบียนผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 1               

และเบาหวานท่ีวินิจฉัยกอนอายุ 30 ป (T1DDAR CN)
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ท่ีปรึกษาเเละบุคลากรของศูนยเบาหวานศิริราช



 

 

คณะกรรมการดำเนินการศนูย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคเบาหวานและโรคอ้วนศิริราช (Siriraj Center of 
Research Excellence for Diabetes and Obesity Research, SiCORE-DOR) 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
1. รองคณบดีฝ่ายวิจัย       ที่ปรึกษา 
2. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐเชษฐ์ เปล่งวิทยา    ประธานกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พรพจน์ เปรมโยธิน   รองประธานกรรมการ  
4. ศาสตราจารย์ดร. เพทาย เย็นจิตโสมนัส     กรรมการ  
5. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวัฒณี คุปติวุฒิ   กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิลรัตน์ วรรณศิลป์    กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธาดา คุณาวิศรุต    กรรมการ 
8. อาจารย์นายแพทย์กรภัทร มยุระสาคร     กรรมการ 
9. ดร. จตุพร สุจจิตร์พูล       กรรมการ  
10. อาจารย์ดร. วทิพย์ ตั้งจิตติโภคิน     กรรมการและเลขานุการ 
11. อาจารย์ดร. ประภาพร จึงตระกูล    กรรมการและรองเลขานุการ  
12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย       ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการ 
 
คณะกรรมการอำนวยการ (Siriraj iCOE DM Steering Committee)  
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา   ที่ปรึกษา 
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สาธิต วรรณแสง   ที่ปรึกษา  
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อภิชาติ วิชญาณรัตน์   ที่ปรึกษา  
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์   ที่ปรึกษา  
5. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล    ประธานกรรมการ 
6. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช      รองประธานกรรมการ  
7. รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน     กรรมการ 
8. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ      กรรมการ 
9. รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล      กรรมการ 
10. รองคณบดีฝ่ายวิจัย       กรรมการ 
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ  
12. รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา     กรรมการ  
13. รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา     กรรมการ 
14. รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพ่ือสังคม   กรรมการ 
15. รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ       กรรมการ  
16. รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ      กรรมการ 
17. หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์      กรรมการ  
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18. หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา      กรรมการ 
19. หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก     กรรมการ  
20. หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา       กรรมการ  
21. หัวหน้าภาควิชาวิทยาภูมคิุ้มกัน      กรรมการ  
22. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน      กรรมการ 
23. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม     กรรมการ  
24. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู      กรรมการ  
25. หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์       กรรมการ 
26. หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด   กรรมการ  
27. หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา       กรรมการ 
28. หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา     กรรมการ  
29. หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์       กรรมการ 
30. หัวหน้าสาขาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์   กรรมการ  
31. หัวหน้าสาขาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กรรมการ 
32. หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ       กรรมการ 
33. หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์     กรรมการ  
34. หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล       กรรมการ  
35. รองผู้อำนวยการดูแลศูนย์เบาหวานศิริราช     กรรมการและเลขานุการ  
36. ประธานศูนย์เบาหวานศิริราช       กรรมการและรองเลขานุการ  
37. เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช    ผู้ประสานงานคนที่ 1  
38. ทีมทำงานศูนย์เบาหวานศิริราช      ทีมประสานงาน 
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คณะกรรมการดำเนินงาน (Siriraj iCOE DM Coreteam Committee) 
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา    ที่ปรึกษา 
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์    ที่ปรึกษา 
3. ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทิน ศรีอัษฎาพร     ที่ปรึกษา 
4. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์    ที่ปรึกษา 
5. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช      ประธานกรรมการ 
6. รองคณบดีฝ่ายวิจัย        รองประธานกรรมการ 
7. รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา      รองประธานกรรมการ 
8. รองผู้อำนวยการดูแลศูนย์เบาหวานศิริราช     รองประธานกรรมการ 
9. รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ       กรรมการ 
10. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา     กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ดร. เพทาย เย็นจิตโสมนัส)  
11. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย        กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์นายแพทย์มานพพิทักษ์ภากร)  
12. ประธานโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย     กรรมการ 
13. หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม       กรรมการ 
14. หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ       กรรมการ 
15. หัวหน้าสาขาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์   กรรมการ  
16. หัวหน้าสาขาตอ่มไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กรรมการ 
17. หัวหน้าสาขาสูติศาสตร์       กรรมการ 
18. หัวหน้าสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป      กรรมการ 
19. หัวหน้าสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด      กรรมการ 
20. หัวหน้าสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง      กรรมการ 
21. หัวหน้าสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคทางเท้าและข้อเท้า   กรรมการ 
22. หัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ    กรรมการ 
23. รองศาสตราจารย์ดร. แพทย์หญิงสุวัฒณี คุปติวุฒิ    กรรมการ 
24. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐวุฒิ วงษ์ประภารัตน์    กรรมการ 
25. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร    กรรมการ 
26. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐวุฒิ รอดอนันต์     กรรมการ 
27. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงบุษฎีประทุมวินิจ     กรรมการ 
28. อาจารย์ดร. วทิพย์ ตั้งจิตติโภคิน      กรรมการ 
29. อาจารย์แพทย์หญิงไกรวิพร เกียรติสุนทร     กรรมการ 
30. ผู้แทนอาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์     กรรมการ 
31. ผู้แทนจาก area of excellence nursing ฝ่ายการพยาบาล   กรรมการ 
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32. ประธานศูนย์เบาหวานศิริราช       กรรมการและเลขานุการ 
33. รองประธานศูนย์เบาหวานศิริราช      กรรมการและรองเลขานุการ 
(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอภิรดี ศรีวิจิตรกมล)  
34. รองประธานศูนย์เบาหวานศิริราช      กรรมการและรองเลขานุการ 
 (รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจีรันดา สันติประภพ)  
35. รองประธานศูนย์เบาหวานศิริราช      กรรมการและรองเลขานุการ 
(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลภา ศรีสวัสดิ์) 
36. ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์เบาหวานศิริราช    กรรมการและประสานงาน  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วีรชัย ศรีวณิชชากร)  
37. แพทย์ประจำศูนย์เบาหวานศิริราช     กรรมการและประสานงาน 
(แพทย์หญิงลักขณา ปรีชาสุข)  
38. เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช   ผู้ประสานงาน 
 
คณะทำงานศูนย์ความเป็นเลิศเบาหวาน (Siriraj DM excellence Center working group)  
1. รองคณบดีฝ่ายวิจัย       ที่ปรึกษา  
2. รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา     ที่ปรึกษา  
3. รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ      ที่ปรึกษา 
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา   ที่ปรึกษา  
5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์   ที่ปรึกษา  
6. รองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ   ที่ปรึกษา  
7. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภาวดี ลิขิตมาศกุล   ประธานคณะทำงาน  
8. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอภิรดี ศรีวิจิตรกมล    รองประธานคณะทำงาน  
9. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลภา ศรีสวัสดิ์   รองประธานคณะทำงาน  
10. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจีรันดา สันติประภพ   รองประธานคณะทำงาน 
11. เจ้าหน้าที่ศูนย์เบาหวานศิริราช     คณะทำงาน 
1. อาจารย์แพทย์หญิงปวีณา ชุณหโรจน์ฤทธิ์   คณะทำงาน 
2. รองศาสตราจารย์พรศรี ศรีอัษฎาพร    คณะทำงาน  
3. อาจารย์ศรีสมัย วิบูลยานนท์     คณะทำงาน  
4. นางคัทรี ชัยชาญวัฒนากุล     คณะทำงาน  
5. นางยุวรัตน์ ม่วงเงิน      คณะทำงาน 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์   คณะทำงานและเลขานุการ  
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วีรชัย ศรีวณิชชากร   คณะทำงานและรองเลขานุการ 
14. อาจารย์นายแพทย์สุพิชชา ปัจมนตรี     คณะทำงานและรองเลขานุการ  
15. แพทย์หญิงลักขณา ปรีชาสุข      คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
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16. หัวหน้าสำนักงานศูนย์เบาหวานศิริราช     ผู้ประสานงานคนที ่1  
17. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปศูนย์เบาหวานศิริราช    ผู้ประสานงานคนที่ 2 
 
คณะทำงานกลุ่มงานวิจัยเบาหวาน (Siriraj DM research working group) 
1. รองคณบดีฝ่ายวิจัย       ที่ปรึกษา 
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สาธิต วรรณแสง   ที่ปรึกษา 
3. ศาสตราจารย์ดร. แพทย์หญิงนภาธร บานชื่น   ที่ปรึกษา  
4. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐเชษฐ์ เปล่งวิทยาประธาน   คณะทำงาน  
5. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอภิรดี ศรีวิจิตรกมล    รองประธานคณะทำงาน  
6. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจีรันดา สันติประภพ   รองประธานคณะทำงาน 
7. ศาสตราจารย์ดร. เพทาย เย็นจิตโสมนัส     คณะทำงาน  
8. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภาวดี ลิขิตมาศกุล    คณะทำงาน  
9. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลภา ศรีสวัสดิ์    คณะทำงาน  
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์   คณะทำงาน 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธาดา คุณาวิศรุต    คณะทำงาน  
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทกร ทองแตง   คณะทำงาน  
13. อาจารย์แพทย์หญิงปวีณา ชุณหโรจน์ฤทธิ์   คณะทำงาน  
14. อาจารย์นายแพทย์ทวีศักดิ์ วรรณชาลี     คณะทำงาน  
15. อาจารย์แพทย์หญิงสิรินาถ สิรินทร์วราวงศ์    คณะทำงาน  
16. อาจารย์นายแพทย์วีรชัย ศรีวณิชชากร     คณะทำงาน 
17. แพทย์หญิงลักขณา ปรีชาสุข      คณะทำงาน  
18. อาจารย์นายแพทย์พรพจน์ เปรมโยธิน     คณะทำงาน  
19. อาจารย์แพทย์หญิงกุสุมา ไชยสูตร     คณะทำงาน  
20. รองศาสตราจารย์ดร. แพทย์หญิงสุวัฒณี คุปติวุฒิ   คณะทำงาน 
21. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิลรัตน์ วรรณศิลป์   คณะทำงาน  
22, อาจารย์ดร. นายแพทย์นรวรรธน์ พวงวรินทร์    คณะทำงาน  
23. อาจารย์ดร. นายแพทย์ภูมิ สุขธิติพัฒน์     คณะทำงาน  
24, รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงบุษฎี ประทุมวินิจ    คณะทำงาน  
25. ดร. จตุพร สุจจิตร์จูล       คณะทำงาน  
26. นางสาวชุติมา ชาญประเสริฐ      คณะทำงาน  
27. อาจารย์ดร. วทิพย์ ตั้งจิตติโภคิน     คณะทำงานและเลขานุการ  
28. อาจารย์ดร. ประภาพร จึงตระกูล     คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะทำงานกลุ่มงานประสานการบริการ (Siriraj DM corporate service working group)  
1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช     ที่ปรึกษา 
2. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ      ที่ปรึกษา 
3. รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ      ที่ปรึกษา 
4. ประธานศูนย์เบาหวานศิริราช      ที่ปรึกษา  
5. หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล      ที่ปรึกษา  
6. หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ      ที่ปรึกษา  
7. รองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ   ประธานคณะทำงาน  
8. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอภิรดี ศรีวิจิตรกมล    รองประธานคณะทำงาน  
9. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐวุฒิ รอดอนันต์    รองประธานคณะทำงาน 
10. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจีรันดา สันติประภพ   คณะทำงาน 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชุมพล ว่องวานิช    คณะทำงาน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธาดา คุณาวิศรุต    คณะทำงาน 
2. อาจารย์แพทย์หญิงอรสุดา เลิศบรรณพงษ์    คณะทำงาน 
3. อาจารย์แพทย์หญิงสิรินาถ สิรินทร์วราวงศ์   คณะทำงาน 
12. อาจารย์แพทย์หญิงไกรวิพร เกียรติสุนทร    คณะทำงาน 
13. ผู้แทนสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์    คณะทำงาน 
14. หัวหน้างานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์  คณะทำงาน 
15. หัวหน้างานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์   คณะทำงาน 
16. หัวหน้างานการพยาบาลจักษุ โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา  คณะทำงาน 
17 หัวหน้างานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก   คณะทำงาน 
18. ผู้แทนพยาบาลประสานงานด้านเบาหวาน    คณะทำงาน 
19. ผู้แทนพยาบาลประสานงานผู้ป่วยใน     คณะทำงาน 
20. ผู้แทนฝ่ายเภสัชกรรม      คณะทำงาน 
21. ผู้แทนฝ่ายโภชนาการ      คณะทำงาน 
22. ผู้แทนงานทันตกรรม       คณะทำงาน  
23. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลภา ศรีสวัสดิ์    คณะทำงานและเลขานุการ 
24. อาจารย์นายแพทย์วีรชัย ศรีวณิชชากร     คณะทำงานและรองเลขานุการ 
25. อาจารย์นายแพทย์สุพิชชา ปัจมนตรี     คณะทำงานและรองเลขานุการ  
26. แพทย์หญิงลักขณา ปรีชาสุข      คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
27. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปศูนย์เบาหวานศิริราช    ผู้ประสานงาน 
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คณะกรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวานคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์   ที่ปรึกษา 
2. ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทิน ศรีอัษฎาพร    ที่ปรึกษา  
3. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภาวดี ลิขิตมาศกุล    ประธานกรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์   รองประธานกรรมการคนที่ 1 
5. รองศาสตราจารย์พรศรี ศรีอัษฎาพร     รองประธานกรรมการคนที่ 2  
6. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทกร ทองแดง    กรรมการ  
7. อาจารย์แพทย์หญิงปวีณา ชุณหโรจน์ฤทธิ์     กรรมการ  
8. อาจารย์แพทย์หญิงอรสุดา เลิศบรรณพงษ์    กรรมการ 
9. หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ      กรรมการ 
10. รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านวิชาการ   กรรมการ  
11. รองหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมด้านวิชาการ    กรรมการ 
12. หัวหน้าหน่วยพยาบาลด้านป้องกันโรคและ   กรรมการ 
ส่งเสริมสุขภาพกรรมการงานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก  
13. แพทย์หญิงลักขณา ปรีชาสุข      กรรมการและเลขานุการ  
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