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สารจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลศริิราช

โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การดูแลรักษาผู ้เป็นเบาหวานและผู้ ที ่มี
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเป็นจ านวนมากในทุกปี เพื ่อ
ส่งเสริมการท างานด้านเบาหวานในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 จึง
ได้มีการเปิดส านักงานศูนย์ความเป็นเลิศเบาหวานศิริราชอย่างเป็น
ทางการ จนถึงวันนี้ครบ 3 ปี เป็นภายหลังการเปิดส านักงานใหม่
การท างานร่วมกันของผู้เช่ียวชาญด้านเบาหวานทุกด้านทั้งงานการ
บริการ งานการเรียนการสอน และงานการวิจัย เพื ่อประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เป็นเบาหวาน เพื ่อมุ่งสู ่ความยั ่งยืนในการให้บริการ
รักษาพยาบาล ด้วยการบูรณาการร่วมกันแบบสหสาขาวิชา มี
สัมพันธภาพเชื ่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ น าไปสู่การได้รับรองจากสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ
(International Diabetes Federation, IDF) ให้การรับรองใน
ด้าน IDF centre of excellence in diabetes care and IDF 
centre of excellence in education รวมกันเป็นฉบับเดียว 
เป็น IDF centre of excellence in diabetes care (valid 
until December 2021) 

และในป ีน ี ้คณะแพทยศาสตร ์ศ ิ ร ิ ราชพยาบาล 
โรงพยาบาลศิริราช ได้ขอรับการรับรองกระบวนการ
คุณภาพสถานพยาบาล เฉพาะโรค/เฉพาะระบบ
เบาหวาน เพื่อการพัฒนามาตรฐานคลินิกเบาหวาน 
ส าหรับระบบการดูแลรักษาในคลินิกเบาหวานของ
สถานพยาบาล (Program and Disease Specific 
Certification) ซ ึ ่งด  าเน ินการโดยสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ขอรับรองใน
ระดับศูนย์เบาหวาน (Diabetes Center) ซึ่งได้รับ
การรับเยี่ยมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา 
โดยขอรับรองใน 5 Area หลัก ได้แก่

1. Medicine Diabetes Care
2. Pediatric Diabetes Care
3. Diabetes in Pregnancy Care
4. Diabetes Retinopathy Care
5. Diabetes Foot Care

โรงพยาบาลศิริราชสนับสนุนและส่งเสริมการดูแล
ผู ้ป ่วยเบาหวานในภาควิชาต่างๆ รวมทั ้งการ
ส่งเสริมการท างานร่วมกันเป็นแบบสหสาขาวิชา
โดยมุ ่งเน ้นการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน เพ ื ่อให้ผ ู ้ เป ็น
เบาหวานและครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้
อย่างเหมาะสมและมีสุขภาวะท่ีดี

รศ.นพ.วศิิษฎ์  วามวาณิชย์
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศริิราช

“ขอยินดีในความก้าวหน้าของทีมเบาหวานศิริราช
และสนับสนุนให้พัฒนาด าเนินต่อไป”
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เป็นที่น่ายินดี เมื่อวันที ่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชได้รับการรับรอง
กระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล เฉพาะโรค/เฉพาะระบบเบาหวาน ในระดับ “ศูนย์เบาหวาน” ซึ่งเป็น
โอกาสอันดีที ่ทีมงานเบาหวานของโรงพยาบาลศิริราช จะได้วิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสพัฒนาแผนการ
ด าเนินงาน เพื่อการดูแลผู้เป็นเบาหวานให้สามารถด ารงชีวิตต่อไปได้อย่างมีสุขภาวะและบรรลุเป้าหมายทาง
การแพทย์

สารจากรองผู้อ านวยการโรงพยาบาลศริิราช

ศูนย์ความเป็นเลิศเบาหวานศิริราชก่อตั ้งขึ ้นเพื ่อ
ส่งเสริมการท างานร่วมกันของหน่วยงานภายในศิริราช 
ได้แก่ ทีมงานวิจัย Siriraj Center of Research Excellence 
for Diabetes and Obesity (SiCORE-DO), ทีมการ
ให้บริการ (Siriraj Collaborative Framework for 
Diabetes Care; SCFD), สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและ
เมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร, สาขาวิชาต่อมไร้ท่อ
และเมแทบอลิซึม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์, ภาควิชาสูติ
ศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ภาควิชาจักษุวิทยา และภาควิชาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายการพยาบาล, ฝ่ายโภชนาการ, ฝ่ายเภสัช
กรรม และการผลิตบุคลากรด้านเบาหวาน (Certified 
Diabetes Educator Program, Faculty of Medicine 
Siriraj Hospital) การศ ึกษาหล ังปร ิญญา เพ ื ่อผ ู ้ เป ็น
เบาหวาน อีกทั ้งการท างานในปีนี ้ ได้ร่วมกับ start up 
พัฒนา application ท ี ่ม ี ระบบป ัญญาประด ิษฐ ์ผ ่ าน
เครือข่าย 5G ที่มีการบันทึกข้อมูลสุขภาพและสัญญาณชีพ
ต่างๆ แบบอัตโนมัติจากอุปกรณ์ IOT Devices รวมทั้งการ

รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจ ารัสเลิศ
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลศริริาช

ก ากับดแูลศนูย์เบาหวานศริริาช

แสดงผลภาพรวมตัวช้ีวัดต่างๆ เพ่ือการดูแลผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานและโรคไม่ติดต่อเร้ือรังอื่นๆ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับ
ทุนสนับสนุนจาก ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) 
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คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้มีการ
จัดต้ังหน่วยสนับสนุนศูนย์บูรณาการความเป็นเลิศ
ศิริราช (SiCOE-SET) เพื่อสนับสนุนและยกระดับ
ศ ูนย ์บร ิการทางแพทย ์ ให ้ เป ็นศ ูนย ์ต ้นแบบ 
(HealthReference Model) แก่หน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกคณะฯ เป็นที่น่ายินดีว่าศูนย์
เบาหวานศิริราช เป็นหนึ่งในศูนย์ความเป็นเลิศ  
(Center of Excellence, COE) ที่คณะได้ให้
ความส าค ัญในภารก ิจดังกล่าว ท ี ่จะผล ักดัน
ยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นศูนย์บูรณาการ
ความเป็นเลิศศิริราชในอนาคต

ตลอดระยะเวลาท่ี SiCOE-SET ได้มีโอกาส
เข้าไปร่วมพัฒนา วางแผนจัดระบบร่วมกับศูนย์
เบาหวานศิริราช ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบุคลากร
ทุกระดับที ่ร ่วมกันวางเป้าหมายที ่ชัดเจน การ
วางแผนกลยุทธ์ (strategy) การจัดกระบวนการ
การด าเนินงาน (blueprint) ตลอดจนการก าหนด
ตัวชี ้ว ัดเพ ื ่อพ ัฒนาศูนย์ให ้ม ีความเลิศมากขึ ้น 
จุดเด่นทางด้านบริการของศูนย์เบาหวานที่ปรากฎ
ชัดต่อการท างานร่วมกัน จะเป็นการประยุกต์องค์
ความรู้ที่เป็นเลิศจากการบูรณาการ (integration) 
จากหลายสาขา/ภาควิชา ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
แบบองค์รวม (holistic approach) อันได้แก่ การ
ตรวจคัดกรองในเร่ืองปัญหาแทรกซ้อนที่อาจจะเกิด
จากภาวะเบาหวาน เช่น การตรวจจอประสาทตา 
การตรวจวัดหลอดเลือดแดงส่วนปลาย และ การ
ตรวจแผลที ่เท้า เป็นต้น ท าให้ผ ู ้ป่วยได้รั บการ
วินิจฉัยในเบื้องต้นและแก้ไขข้อแทรกซ้อนอย่าง
รวดเร็ว นอกจากน้ีศูนย์ฯ ยังให้ความส าคัญในเรื่อง
การให้การศึกษาและเฝ้าระวังแก่ผู้ป่วยและญาติ
อย่างเป็นระบบ มีการสอนที่เป็นรูปธรรม สร้างสื่อ

การสอนที่ดีและมีประโยชน์ สามารถเป็นแบบอย่างของการเป็น
ต้นแบบได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากการบริการที่เป็นเลิศ ใน
ด้านการเรียนการสอน มีการสอนแพทย์ตั ้งแต่นักศึกษาแพทย์ 
แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์เฟลโลว์ ในการที ่จะปลูกฝังความ
ตระหนักถึงเรื่องการดูแลรักษาแบบองค์รวม การตรวจคัดกรอง
และการป้องกันในระยะต้น มีการจัดหลักสูตรส าหรับพยาบาล
และบุคลากรทางการแพทย์ที่จะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการให้ค าแนะน าเรื่องเบาหวานแก่ผู้ป่วยและญาติ ผู้ส าเร็จ
จากหลักสูตรจากศูนย์เบาหวานศิริราช สามารถน าความรู้ไป
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยและญาติที่โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ได้ ด้านงานวิจัยนั ้น ศูนย์เบาหวานได้มีผลงานวิจัยที่ เผยแพร่สู่
วารสารทางการแพทย์นานาชาติ

“ศูนยเ์บาหวานศิริราชมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบของศูนย์ฯ ให้
เป็นมาตรฐานตามแนวการพัฒนาของ Baldrige Performance 
Excellence Program ที่ทางทีม SiCOE-SET ได้ร่วมเข้าสนับสนุน
มาอย่างต่อเนื่อง และด้วยความมุ่งมั่นของศูนย์เบาหวานศิริราช 
ผมจึงมั่นใจว่าศูนย์เบาหวานศิริราช จะสามารถถูกยกระดับขึ้นเป็น
ศูนย์บูรณาการความเป็นเลิศศิริราชในอนาคตอันใกล้”

รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร
ประธานหน่วยสนับสนนุศนูยบ์รูณาการความเปน็เลศิศริริาช

รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลศริริาช

สารจากประธานหน่วยสนับสนนุ
ศูนย์บูรณาการความเป็นเลิศศริิราช
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สารจากประธานศูนย์เบาหวานศิริราช
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ในช่วงปี 2564 เนื ่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) การให้บริการที ่คลินิกศูนย์เบาหวาน Diabetes 
Self-Management Education Support (DSMES) ได้มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบเป็นการให้บริการทางโทรศัพท์ ส่วนในการให้บริการการตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนเบาหวานและการลงทะเบียนผู้เป็นเบาหวาน ได้มีการเลื่อนนัด
หมายออกไป ตามนโยบายการให้บริการของโรงพยาบาลศิริราช อย่างไรก็ดี
งานด ้านการเร ี ยนการสอน Academia activities ไ ด ้ แ ก ่  หล ั กส ู ต ร
ประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
(Certified Diabetes Educator Program, Faculty of Medicine Siriraj 
Hospital;SiCDE) สามารถด าเนินการได้ต่อเน่ือง โดยได้น าเทคโนโลยีการเรียน
การสอนแบบ online เข้ามาใช้ทั ้งการเรียนด้วยตนเองผ่านระบบ SELECx
(Siriraj e-Learning and Education Community) ของคณะฯ ซึ ่ง
นักศึกษาสามารถบริหารเวลาเรียนได้ตามความสะดวกและทบทวนบทเรียน
ซ ้าได้ตลอดเวลา และการอภิปรายร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันผ่าน Zoom Cloud Meetings นักศึกษา SiCDE
รุ่นที่ 4 ส าเร็จจบหลักสูตรฯตามก าหนด และปีการศึกษา 2564 เปิดหลักสูตรฯ 
รุ่นที่ 5 ได้โดยเป็นการเรียนการสอน online เพิ่มมากขึ้น ในส่วนการประชุม
เพื ่อเพิ ่มพูนความรู ้และการจัดการดูแลผู ้ เป็นเบาหวาน ประจ าปี 2564
(Update Diabetes Management and Holistic Care 2021) เป็นการ
จัดรูปแบบ online ผ่านระบบ Siriraj LIVE ซึ่งเป็นการประสานความ
ร ่ ว ม เ ป ็ นอ ย ่ า ง ด ี  ศ ู นย ์ เ บ า หว าน ศ ิ ร ิ ร า ชข อ ขอ บ ค ุณ บ ุ ค ล า ก ร 
ทีมสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์, การศึกษาระดับหลังปริญญาและ
งานวิชาการคณะฯ เป็นอย่างมากที่ท าให้ Academic activities ผ่านไปได้
ด้วยดี และสอดคล้องกับพัฒนาหลักสูตรด้านการใช้ศักยภาพเทคโนโลยีด้วย

ความภาคภูมิใจส าคัญของปีนี้ คือ ทีมเบาหวานศิริราช ที่ร่วมกันท างาน
ต่อยอดของ Siriraj Collaborative Framework for Diabetes Care จน
สามารถผ่านกระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Program and 
Disease Specific Certification ที่ก าหนดโดยสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
เบาหวานในประเทศไทย ภายใต้การน าของสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศ
ไทยฯ ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ระดับ 
ศูนย์เบาหวาน ที่เป็นระดับสูงสุด เมื่อวันที ่ 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นการ
ตรวจเย่ียมประเมินสถาบันแรกของการก าหนดใช้เกณฑ์ใหม่น้ี

ด้านงานวิจัย หลังจากที่อาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้านเบาหวานศิริราชได้ร่วม
ท างานในระดับประเทศ ร่วมวางแผนและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย
การลงทะเบียนผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 และผู้ป่วยเบาหวานที่วินิจฉัยก่อน
อายุ 30 ปี และการบริบาลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 (T1DDAR CN) จนถึง
ปัจจุบัน มีผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ได้รับ DSMES และอุปกรณ์สนับสนุน
ชุดสิทธิประโยชน์เพิ่มจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
(DSMP NS) รวมทั้งมีฐานข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่  1 และเบาหวาน
วินิจฉัยก่อนอายุ 30 ปีประเทศไทย ซึ่งโรงพยาบาลศิริราช มีผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 1 

อีกด้านหนึ่ง การเข้าร่วม SWEET-PROJECT ซึ่ง
เป ็น โครงการท ี ่ ร ิ เร ิ ่มโดย International Society
for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) 
สมาพันธ์เบาหวานเด็กและวัยรุ่นนานาชาติ เป็นการลง
ข้อมูล ผู้ป่วยเบาหวานเด็กและวัยรุ่นนานาชาติ ปัจจุบัน
มีสมาชิก 153 ศูนย์ จาก 59 ประเทศ  เมื ่อวันที ่ 1
มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาทีมวิจัยเบาหวานศิริราชได้รับ
การอน ุม ั ต ิ โครงการจาก Siriaj Ethic Committee

ศ.คลินิก พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล
ประธานศูนย์เบาหวานศิริราช

ส านักงานศูนย์ความเป็นเลศิเบาหวานศิริราช

ในปีนี้จึงเป็นการเริ ่มลงข้อมูลครั้งแรกในฐานข้อมูล 
SWEET Registry ซึ่ งโรงพยาบาลศิร ิราช เป็น
โรงพยาบาลแห่งแรกของ South-East Asia ที่เข้า
ร่วมในฐานข้อมูลนี ้ และน าไปสู่การมีข้อมูลผู ้ป่วย
เบาหวานไทย เทียบเคียงกับประเทศอื่นๆ และการ
ร่วมท างานวิจัยด้านเบาหวานในระดับประเทศ และ
ต่างประเทศต่อไป

และเบาหวานวินิจฉัยก่อนอายุ 30 ปี ร่วมโครงการอย่าง
ต่อเนื ่อง  เป็นการท างานร่วมกับสถาบันต่างๆ และ
สมาคมวิชาชีพที่เก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ผู้ป่วยเบาหวาน
ไทย และการท างานร่วมกันในระบบสาธารณสุข
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ภายหลังการจัดตั้ง หน่วยงานกลางโรคเบาหวาน เมื่อเดือนตุลาคม 2542 และได้มีการเปล่ียนช่ือเป็นศูนย์เบาหวานศิริราช 
เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2548 เพื่อให้การด าเนินงานเบาหวานศิริราชเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลวุัตถุประสงค์ 
เกิดการพัฒนางานด้านเบาหวาน ทั้งด้านการให้บริการตรวจรักษา การเรียนการสอนแก่บุคลากรทางการแพทย ์และงานวิจัยทางคลินิก
และว ิทยาศาสตร์พื ้นฐาน เพ ื ่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ด ้านเบาหวานและก่อให ้เก ิดประโยชน์ต ่อสังคมโดยรวม ในปี 2564 
ได้มีความร่วมมือกับ SiCOE-SET จึงมีข้อสรุปใหม่ของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างและคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง 2564 

“ต้นแบบการดูแลเบาหวานของประเทศ 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เป็นเบาหวานด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ”

พันธกิจ Mission :

1. บูรณาการการด ูแลร ักษาผู ้ เป็นเบาหวานในลักษณะ
สหสาขาวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความคุ้มค่า 
และสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย 

2. สร้างเสริมความรู ้และสร้างทักษะในการดูแลเบาหวานสู่
บุคลากรด้านสาธารณสุขและบุคลากรผู้ให้ความรู้เบาหวาน

3. สร้างองค์ความรู ้และนวัตกรรมโดยบูรณาการงานวิจัย
การแพทย์คลินิกและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

4. ส่งเสริมให้ผู้เป็นเบาหวานและครอบครัวมีส่วนร่วมในการ
ดูแล และเป็นส่วนหนึ่งของทีมดูแลรักษา

5. สร้างความตระหนัก เผยแพร่ความรู้สู่สังคมเพื่อป้องกัน
เบาหวานและภาวะแทรกซ้อน

วิสัยทัศน์ Vision : 

ปี 2564

“บูรณาการงานวิจัยการแพทย์คลินิกและ
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เผยแพร่ความรู ้สู่บุคลากร
ด้านสาธารณสุข เช่ือมโยงและสร้างการดูแลรักษา
ผู ้ เป ็นเบาหวานในล ักษณะสหสาขาว ิชาท ี ่มี
ประส ิทธิภาพ มีความคุ ้มค ่า สามารถน  าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างสอดคล้องกับบริบทของ
ประเทศ รวมทั้ง ผลิตรูปแบบการให้ความรู้และ
บุคลากรผู ้ให้ความรู ้ด ้านเบาหวาน (diabetes 
educator) ที ่ม ีความรู้และทักษะในการส่งเสริม
สนับสนุน (empower) ผู้เป็นเบาหวานให้สามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีสุขภาวะ”

วิสัยทัศน์ Vision : 

“ส่งเสริมให้ผู้เป็นเบาหวานด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ”

พันธกิจ Mission :

ปี 2559

โครงสร้างองค์กร ปี 2564
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1. คณะกรรมการอ านวยการบริหารงานเบาหวานศิริราช (Siriraj Diabetes Steering Committee) (ค าสั่งที่ 1174/2564)
หน้าที ่ ก าหนดนโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน แผนยุทธศาสตร์ งบประมาณการด าเนินการด้านเบาหวานของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ช่วยประสานงานให้เกิดการเช่ือมโยงภายในและภายนอกประเทศ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่ าง
ต่อเน่ือง และยั่งยืน และก าหนดการประชุมทุก 1 ปี เพื่อให้นโยบาย ติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการต่างๆ

คณะกรรมการบริหารงานเบาหวานศิริราช 2564

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา ที่ปรึกษา
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์ ที่ปรึกษา

3. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประธานกรรมการ 

4. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิริราช รองประธานกรรมการ 

5. รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน กรรมการ 

6. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กรรมการ 
7. รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล กรรมการ 

8. รองคณบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 

9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ

10. รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา กรรมการ

11. รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา กรรมการ 
12. รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม กรรมการ 

13. รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ กรรมการ 

14. รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ กรรมการ 

15. หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กรรมการ

16. หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา กรรมการ
17. หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก กรรมการ

18. หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา กรรมการ

19. หัวหน้าภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน กรรมการ

20. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กรรมการ

21. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม กรรมการ
22. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู กรรมการ

23. หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ กรรมการ

24. หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด กรรมการ

25. หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา กรรมการ

26. หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา กรรมการ

27. หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ กรรมการ

28. หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ กรรมการ

29. หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล กรรมการ 

30. หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม กรรมการ

31. หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ กรรมการ
32. รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิริราช กรรมการและเลขานุการ

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจ ารัสเลิศ)

33. ประธานศูนย์เบาหวานศิริราช กรรมการและรองเลขานุการ 

34. เจ้าหน้าที่ส านักผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิริราช ผู้ประสานงานคนที่ 1 

35. คณะท างานศูนย์เบาหวานศิริราช ทีมประสานงาน

รายชื่อดังต่อไปนี้
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2. คณะกรรมการด าเนินงานบริหารงานเบาหวานศิริราช (Siriraj Diabetes Coreteam Committee) ค าสั่งที่ 
1175/2564 โดยมีผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นประธานกรรมการ เพื่อท าหน้าที่ดังนี้ วางแนวทางปฏิ บัติ 
พัฒนาและประสานนโยบายทั้ง 3 พันธกิจ ได้แก่ ด้านการบริการ การวิจัย และการเรียนการสอน เพื่อให้ด าเนินการที่
สอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกับนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ ช่วยประสานให้เกิดการเชื่อมโยงภ ายใน
หน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลศิริราช และเครือข่ายต่างๆที่เกี ่ยวข้องกับการดูแลผู้เป็นเบาหวานใน โรงพยาบาล
ศิริราช และหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง วางแนวทางในการติดตามผล ก ากับดูแลทิศทาง และตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อให้
การด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชุมคณะกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน 

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา ที่ปรึกษา
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์ ที่ปรึกษา

3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทิน ศรีอัษฏาพร ที่ปรึกษา

4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธวัชชัย พิพัฒนดิษฐ์ ที่ปรึกษา

5. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิริราช ประธานกรรมการ 

6. รองผู้อ านวยการดูแลศูนย์เบาหวานศิริราช รองประธานกรรมการ 
7. หัวหน้าสาขาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ กรรมการ

8. หัวหน้าสาขาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กรรมการ

9. หัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศโรคเบาหวานและโรคอ้วนศิริราช กรรมการ

10. หัวหน้าสาขาสูติศาสตร์ กรรมการ

11. ประธานโครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย กรรมการ
12. รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร กรรมการ

13. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ รอดอนันต์ กรรมการ

14. หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ กรรมการ

15. หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล กรรมการ

16. หัวหน้างานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ฝ่ายเภสัชกรรม กรรมการ
17. หัวหน้างานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน ฝ่ายเภสัชกรรม กรรมการ

18. นักวิชาการโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการ กรรมการ

19. ผู้แทนอาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์ กรรมการ

20. ประธานศูนย์เบาหวานศิริราช กรรมการและเลขานุการ 

21. รองประธานศูนย์เบาหวาน กรรมการและรองเลขานุการ 
(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอภิรดี ศรีวิจิตรกมล)

22. รองประธานศูนย์เบาหวานศิริราช กรรมการและรองเลขานุการ

(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจีรันดา สันติประภพ)

23. รองประธานศูนย์เบาหวาน กรรมการและรองเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลภา ศรีสวัสด์ิ)
24. ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์เบาหวานอาจารย์ กรรมการและประสานงาน

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรชัย ศรีวณิชชากร)

25. แพทย์ประจ าศูนย์เบาหวาน กรรมการและประสานงาน

26. เจ้าหน้าที่ส านักผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิริราช ผู้ประสานงาน

รายชื่อดังต่อไปนี้
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3. คณะท างานศูนย์ความเป็นเลิศเบาหวานศิริราช (Siriraj DM center of Excellence Working group) ค าสั่งที่ 
1176/2564 เพ่ือท าหน้าที่ดังน้ี บริหาร ปฏิบัติงาน ติดตามความก้าวหน้า ผลการด าเนินการ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที ่ตั ้งไว้ ได้แก่ การบริการให้ความรู ้และสร้างทักษะการดูแลตนเองด้านเบาหวาน การตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อน การด าเนินงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน การวิจัยด้านเบาหวานที่ศูนย์เบาหวานศิริราชมี
ส่วนเกี่ยวข้อง เป็นศูนย์กลางในการประสานงานการด าเนินการ ทั้งด้านการบริการ และการวิจัยด้านเบาหวานกับหนว่ยงานที่
เกี่ยวข้องภายในโรงพยาบาลศิริราช ประสานงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกสมาคมวิชาชีพเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา
ต่อเน่ือง และก าหนดการประชุมทุก 1 เดือน

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา ที่ปรึกษา

2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์ ที่ปรึกษา

3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจ ารัสเลิศ  ที่ปรึกษา

4. รองศาสตราจารย์พรศรี ศรีอัษฎาพร ที่ปรึกษา

5. นางคัทรี  ชัยชาญวัฒนากุล ที่ปรึกษา

6. ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงสุภาวดี ลิขิตมาศกุล ประธานคณะท างาน

7. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอภิรดี ศรีวิจิตรกมล รองประธานคณะท างาน

8. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจีรันดา สันติประภพ รองประธานคณะท างาน

9. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลภา ศรีสวัสด์ิ รองประธานคณะท างาน

10. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์ คณะท างานและเลขานุการ

11. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรชัย ศรีวณิชชากร คณะท างานและรองเลขานุการ

12. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทกร ทองแตง คณะท างาน

13. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธาดา  คุณาวิศรุต คณะท างาน

14. อาจารย์ แพทย์หญิงปวีณา  ชุณหโรจน์ฤทธิ์ คณะท างาน

15. อาจารย์ แพทย์หญิงอรสุดา เลิศบรรณพงษ์ คณะท างาน

16. แพทย์หญิงลักขณา  ปรีชาสุข คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ

17. นางยุวรัตน์  ม่วงเงิน คณะท างาน

18. บุคลากรศูนย์เบาหวานศิริราช คณะท างาน

19. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปศูนย์เบาหวานศิริราช       ผู้ประสานงาน

รายชื่อดังต่อไปนี้

4. คณะท างานสหสาขาวิชาชีพเพื ่อการดูแลเบาหวาน (Multidisciplinary team of diabetes care) ค าสั ่งที่ 
1177/2564 เพื่อท าหน้าที่ดังนี้ ดูแลภาพรวม และการประสานงานของการบริการผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลศิริรา ช
เพ่ือให้การบริการมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ พัฒนาแนวทางการท างานน าไปสู่การจัดท าแนวทางปฏิบัติต่างๆ ในการบริการ
ผู้ป่วยเบาหวาน ด าเนินการท างานบริการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ และก าหนด การประชุม
ทุก 4 เดือน

รายชื่อดังต่อไปนี้

1. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิริราช ที่ปรึกษา 

2. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ที่ปรึกษา

3. รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ที่ปรึกษา

4. Director of Siriraj DM excellence Center   ที่ปรึกษา

5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจ ารัสเลิศ               ประธานคณะท างาน 
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ผู้แทนทีมงานเบาหวานอายุรศาสตร์ (Medicine Diabetes care)

6. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอภิรดี ศรีวิจิตรกมล รองประธาน

7. นางยุวรัตน์  ม่วงเงิน คณะท างาน

8. นางสาวสุปริญญา  พรมมาลุน คณะท างาน

ผู้แทนทีมงานเบาหวานกุมารเวชศาสตร์  (Pediatric Diabetes care)

9. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจีรันดา สันติประภพ คณะท างาน

10. อาจารย์ แพทย์หญิงอรสุดา เลิศบรรณพงษ์ คณะท างาน

11. นางกันยารัตน์   วงษ์เหมือน คณะท างาน 

ผู้แทนแทนทีมงานเท้าเบาหวาน (Diabetes Foot care)

12. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลภา ศรีสวัสด์ิ คณะท างาน

13. อาจารย์ แพทย์หญิงปัณณิกา ปราชญ์โกสินทร์ คณะท างาน

14. นางสาวอัจฉรา   สุวรรณนาคินทร์ คณะท างาน

15. นายศราวุธ  อุประรัตน์ คณะท างาน

ผู้แทนทีมงานเบาหวานจอตา (Diabetes Retinopathy care)

16. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ รอดอนันต์ คณะท างาน

17. อาจารย์ แพทย์หญิงนิดา  วงศ์ชัยสุวัฒน์ คณะท างาน 

18. นางเรวดี สุราทะโก คณะท างาน

ผู้แทนทีมงานเบาหวานสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (Diabetes in pregnancy care)

19. รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ดิฐกานต์  บริบูรณ์หิรัญสาร คณะท างาน

20. นางอารีรัตน์  บางพิเชษฐ์ คณะท างาน

21. หัวหน้างานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะท างาน

22. หัวหน้างานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน ฝ่ายเภสัชกรรม คณะท างาน

23. นักวิชาการโภชนาการ  ฝ่ายโภชนาการ คณะท างาน

24. รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ด้านวิชาการ ฝ่ายการพยาบาล คณะท างาน

25. หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล กรรมการ

26. หัวหน้าหน่วยความเป็นเลิศทางการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล กรรมการ

27. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรชัย ศรีวณิชชากร กรรมการและเลขานุการ

28. แพทย์หญิงลักขณา  ปรีชาสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

29. เจ้าหน้าที่ศูนย์เบาหวานศิริราช ผู้ประสานงาน

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการด าเนินการศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคเบาหวานและโรคอ้วนศิริราช (Siriraj Center of Research 
Excellence for Diabetes and Obesity, SiCORE-DO) และคณะกรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน 
(Certified diabetes educator Program Faculty of Medicine Siriraj Hospital) ไม่เปล่ียนแปลง
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การรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ
(Program and Disease Specific Certification)

การพัฒนาเพ่ือมาตรฐานคลินิกเบาหวาน 
ส าหรับการดูแลรักษาคลินิกเบาหวานของ
สถานพยาบาลในระดับ “ศูนย์เบาหวาน”

คณะแพทยศาสตร์ศ ิร ิราชพยาบาล โรงพยาบาลศิร ิราช 
ร่วมกับภาควิชา/หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องในการให้บริการผู้ป่วยเบาหวาน 
ได ้ด  า เน ินการพ ัฒนาระบบให ้บร ิการผ ู ้ป ่วยเบาหวานอย่างมี
ประสิทธิภาพ น าไปสู่การขอรับการรับรองมาตรฐานเฉพาะระบบด้าน
โรคเบาหวาน ของโรงพยาบาลศิริราช (Program and Disease 
Specific Certification) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ 
ภายใต้ “โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการดแูลรักษา
โรคเบาหวาน” เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลรักษา
โรคเบาหวานให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็น
ต้นแบบให้ประเทศ และขอรับรองใน 5 Area หลัก ได้แก่

1. Medicine Diabetes Care

2. Pediatric Diabetes Care

3. Diabetes in Pregnancy Care

4. Diabetes Retinopathy Care

5. Diabetes Foot Care
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การรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (Program and Disease Specific Certification)
การพัฒนาเพื่อมาตรฐานคลินิกเบาหวาน ส าหรับการดูแลรักษาคลินิกเบาหวานของสถานพยาบาลในระดับ “ศูนย์เบาหวาน”

เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) และ
ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ได้เข้าเยี่ยมส ารวจระบบงานเบาหวาน โดยมีการเยี่ยมส ารวจ
แบบ Site visit จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน จ าแนกออกเป็น 3 สาย ดังน้ี

สายที่ 1 ผู้เย่ียม : รศ.นพ.เพชร รอดอารีย์ ผู้เช่ียวชาญ 

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
– หน่วยตรวจคลินิกบริบาลผู้ป่วยนอกและหน่วยตรวจ

คลินิกดูแลสุขภาพต่อเนื่อง
– คลินิกเบาหวานอายุรศาสตร์
– หน่วยพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PHN)
– หน่วยตรวจโรคจักษุวิทยา
– หอผู้ป่วยนวมินทร์ ชั้น 19 เหนือ
– หอผู้ป่วยนวมินทร์ ชั้น 20 ใต้

สายที่ 2 ผู้เย่ียม : ศ.พญ.ธนินี สหกิจรุ่งเรือง ผู้เช่ียวชาญ 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– คลินิกเบาหวานเด็กและวัยรุ่น
– หอผู้ป่วยอานันทมหิดล 3
– หอผู้ป่วยเจ้าฟ้า ชั้น 6
– ศูนย์เบาหวานศิริราช

สายที่ 3 ผู้เย่ียม : นางผ่องพรรณ ธนา ผู้ทรงคุณวุฒิ 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
– หน่วยฝากครรภ์ 
– หอผู้ป่วย 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 10/1
– คลินิกเท้าเบาหวาน (โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร)

คณะผู้ตรวจเยี่ยมประทับใจในการตรวจเยี่ยมคร้ังนี้ และได้กล่าวในที่ประชุม Exit conference ว่าทีมน าองค์กรมี
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล/ชัดเจน สามารถส่งต่อวิสัยทัศน์ไปยังทีมงานทุกระดับได้ เหมือนกับทีมมี DNA เดียวกัน คือ 

“DNA เบาหวานศิริราช”

สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมการรับเยี่ยมส ารวจ 

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
Opening Conference จ านวนรวม 108 คน

- ผู้เยี่ยมจากสรพ. 3 คน

- บุคลากรภายใน Onsite 32 คน
- บุคลากรภายใน On Zoom 73 คน

Team Interview & Exit Conference จ านวนรวม 94 คน

- ผู้เยี่ยมจากสรพ. 3 คน

- บุคลากรภายใน Onsite 16 คน
- บุคลากรภายใน On Zoom     75 คน
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การรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ 

ทีมเบาหวานอายุรศาสตร์ “Medicine Diabetes Care”

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังท่ีพบได้บ่อยในผู้ใหญ่  จ าเป็นต้องดูแลให้การรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วย
เบาหวานดูแลตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานที่อาจเกิดขึ้ นได้ใน
อนาคต นอกเหนือจากรักษาด้วยยาแล้ว การปรับพฤติกรรม ทัศนคติ มุมมอง ความเข้าใจและความสามารถในการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยมีความส าคัญเป็นอย่างย่ิง ผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่ติดตามการรักษาหลักกับแพทย์ในแผนก
อายุรศาสตร์ ดังนั้นมีความจ าเป็นต้องดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวม โดยทีมสหสาขา อาศัยการท างานร่วมกันทั้ง
จากแพทย์ในเวชปฏิบัติ อายุรแพทย์ อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อ พยาบาล เภสัชกร และการประสานงานกับแพทย์หรือ
หน่วยงานอื่นๆ เพื ่อรักษาโรคร่วมและตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังให้ได้ตามมาตรฐาน ทั้งนี้ได้รั บการ
สนับสนุนจากภาควิชาอายุรศาสตร์และได้รับความร่วมมือจากศูนย์เบาหวานศิริราช ซึ่งมีบทบาทหลักท่ีส าคัญในการ
ดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลศิริราชเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

ทีมงานอายุรศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการขอรับการรับรอง Disease-specific certification การผ่านการ
ประเมินและได้รับการรับรองในครั้งนี้ เป็นสิ่งท่ีแสดงถึงความส าเร็จของทีมงานภายในทุกๆด้าน เพื่อมุ่งเน้นให้การ
รักษาได้มาตรฐาน มีเป้าหมายและหลักการเดียวกัน โดยยึดผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง แต่เนื่องด้วยผู้ป่วยเบาหวานแต่
ละคนมีประเด็นท่ีต้องการการดูแลที่แตกต่างกัน และยังมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถควบคุมโรคเบาหวานได้ตาม
เกณฑ์ จึงยังมีจุดท่ีควรพัฒนาและปรบัปรุงตอ่ไป เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยหรือช้าท่ีสุด จนเป็น
ท่ียอมรับขององค์กรภายนอกในระดับประเทศ ความส าเร็จทั้งหมดเป็นผลจากการทุ่มเทแรงกายและใจของทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง ถึงแม้จะมีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้างก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามยังมคีวามท้าทายอยู่อีกหลายเรื่องท่ียังตอ้งการ
การพัฒนาและปรบัปรุง ซึ่งทีมงานตระหนักดแีละถอืเป็นโอกาสพัฒนาส าหรบัการด าเนนิงานตอ่เนื่องต่อไปในอนาคต

ท้ายท่ีสุดนี้ ทีมงานอายุรศาสตร์ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรับรอง Disease-specific certification ใน
ครั้งนี้ และมีความมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินงานดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานต่อไป แก้ไขข้อบกพร่องท่ีมี ปรับปรุงและพัฒนาใน
การดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้ดีย่ิงขึ้นในอนาคต มีความทันสมัย และสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ในยุค
ปัจจุบันได้

รศ.พญ.ระววีรรณ เลิศวัฒนารักษ์ 

ความร่วมมือ เร่ืองราวความประทับใจ 
และการเดินทางร่วมกันของ “DNA เบาหวานศิริราช”
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การรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ 

ทีมเบาหวานอายุรศาสตร ์ผู้ป่วยใน “IPD MED”

เมื่อทีม IPD MED รับทราบว่าโรงพยาบาลศิริราชจะมีการขอรับรองเฉพาะโรคเบาหวาน ก็มีความรู้สึกเข้ามาพร้อมๆ 
กัน ท้ังตื่นเต้น ดีใจ ถึงก้าวส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ภูมิใจที่จะได้น าเสนอผลงานให้กับทีมผู้
เยี ่ยมส ารวจเห็นถึงพลังของทีมงานในการร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทท ากันมาอย่างต่อเนื่อง และคาดหวังให้สิ่งที ่ ได้ท าตลอด
ระยะเวลาท่ีผ่านมานี้ได้รับการยอมรับ   ในขณะที่ทั้งทีมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการเองก็แอบมีความกังวล ใจเล็กๆ เรื่องการ
เตรียมด้านเอกสารและการน าเสนอให้ครบถ้วนพร้อมสรรพ เพื่อแสดงให้ผู้ตรวจเยี่ยมเห็นถึงกระบวนการและคุณภาพของ
การด าเนินงาน ซึ่งย้อนไปในบรรยากาศช่วงนั้น มีความประทับใจตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนรับการตรวจเยี่ยม การได้รับการ
สนับสนุนจากทีมผู้บริหาร และความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพทุกๆ ฝ่าย ทั้ง OPD IPD โดยเฉพาะศูนย์เบาหวานที่
เอื้ออ านวยในการด าเนินการ แม้สิ่งที่ทีม IPD MED เตรียมน าเสนอต่อผู้ตรวจเยี่ยม ก็คือสิ่งที่ใช้และปฏิบัติอยู่แล้วในการ
ท างานปกติ  แต่ก็น ับเป็นโอกาสอันดีที ่เราจะได้ทบทวนตัวเองถึงเป้าหมายของการด าเนินงานด้านการดูแลผู ้ป่ วย
โรคเบาหวาน เสมือนการตอกย ้าเสาหลักของบ้านและตรวจดูรากฐานความมั่นคงยั่งยืน  เราจะเป็นฟันเฟืองส าคัญในการ
สร้างสุขภาวะแก่ประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคเบาหวานและสร้างคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ทีมเบาหวาน IPD ร่วมกันทบทวน
แนวทางปฏิบัติโดยอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์และองค์ความรู้ท่ีทันสมัย บางเรื่องต้องปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์เราใช้
เวลาในห้องประชุมและกลับไปด าเนินการในกลุ่มย่อย ลองสุ่มดูหน้างานสื่อสารให้บุคลากรในหอผู้ป่วยได้รู้ และรับทราบถึง
แนวทางปฏิบัติไปด้วยกัน  เพราะการท างานเราจะท าคนเดียวไม่ได้ โดยหน้างานตั้งแต่หัวหน้าหอจนถึง CDE และน้องๆ ต่าง
ให้ความร่วมมือทุกคนสามารถมาท าได้ถึงแม้จะไม่ได้อยู ่ในทีมด าเนินการเบาหวาน IPD โดยตรงก็ตาม นับเป็นความ
ประทับใจในสปิริตของคนหน้างานที่แม้ภาระงานในหน่วยงานจะหนักหนาแล้ว ก็มีใจก้าวเดินไปกับเราในการขอรับ รอง
รายโรค ด้วยโรคเบาหวานเป็นโรคส าคัญในหน่วยงานเช่นกัน

อีกความประทับใจคือ การมาของทีม สรพ. ในสภาวการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด “ไวรัสหยุดโลก” แต่ไม่หยุด
หนทางการเยี่ยมส ารวจ เพราะเรารู้ดีว่ากระจกที่ดีจะท าให้เรารู ้โอกาสพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าส าเร็จ ตอนที่ ทีมเราได้
น าเสนอการจัดการและดูแลผู้ป่วยเบาหวานในหอผู้ป่วย คิดว่าให้เวลาน้อยจังเลย สิ่งที่เราพัมนาไปและเอกสารที่ ได้เตรียมไว้ 
ทีม สรพ. ยังดูได้ไม่ครบเลยก็หมดเวลาแล้ว  ในระหว่างการเยี่ยมส ารวจทุกค าถามของผู้เยี่ยมช่วยให้เราเห็นตัวเองชัดขึ้นใน
ทุกมิติของการพัฒนา ทีมงานจดและจ าไปเป็นสิ่งท่ีจะด าเนินงานต่อยอดและแล้วเราก็ได้ท าหน้าท่ีเต็มท่ีและโล่งใจที่ผ่านไปได้  
และจากการตรวจเยี่ยม ได้รับการยอมรับในแนวทางและสิ่งท่ีปฏิบัติมา พร้อมท้ังข้อเสนอแนะซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราท าได้
ไม่ดีพอ แต่มันหมายถึงว่าเราสามารถพัฒนาแนวทางและการปฏิบัติท าให้ดีกว่านี้ได้ ถ้าเราหวังแต่ค าชื่นชมก็ยากที่จะพัฒนา
ต่อไป เราพร้อมท่ีจะน้อมรับค าติชมและเสนอแนะ เพื่อจะน ามาปรับปรุงและแก้ไขให้ทุกอย่างมันดียิ่งขึ้น ไป และนี่เป็นอีก
ความประทับใจที่ทีม เบาหวาน IPD ตั้งใจอย่างยิ่ง ในการท าสิ่งที่ดีที่และมีประโยชน์ที่สุดให้แก่ผู้ป่วย เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาวะท่ีดี

ทีมเบาหวานอายุรศาสตร์ ผู้ป่วยใน (IPD MED)

ความร่วมมือ เร่ืองราวความประทับใจ 
และการเดินทางร่วมกันของ “DNA เบาหวานศิริราช”
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การรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ 

ทีมการบริบาลผู้ป่วยนอก “CC clinic”

สาขาวิชาการบริบาลผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ เป็นหน่วยให้บริการด้านการเรียนการสอนในการตรวจรักษาผู้ปว่ยนอก
ของนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 5 แพทย์ฝึกหัด  และแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1    รับผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ โดยเฉพาะผู้เป็น
เบาหวาน และผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงเบาหวานที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ตั้งแต่การตรวจคัดกรองเป็นเบาหวานที่ยังไม่มีอาการ จนถึงผู้ป่วยมี
อาการแล้วแต่ยังไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงไปสู่ระบบอื่นของร่างกาย ให้การดูแลรักษาต่อเนื่องในผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวาน  ให้ความรู้
และค าแนะน าการปฏิบัติตัว เพื่อคัดกรองและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานก่อนที่อาการจะรุนแรงขึ้น ตลอดจนส่ง เสริมการ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม หากพบภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงขึ้น จะมีระบบการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยไปยังหน่วยตรวจเฉพาะทาง หรือส่งต่อ
สถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่มีอาการคงที่แล้ว มีหน่วยตรวจที่อยู่ในความดูแล 2 คลินิก คือ
1. หน่วยตรวจคลินิกบริบาลผู้ป่วยนอก CCX (นักศึกษาแพทย์และแพทย์ฝึกหัด) เปิดบริการเฉพาะวันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น.
2. หน่วยตรวจคลินิกดูแลสุขภาพต่อเนื่อง CCR (แพทย์ประจ าบ้าน)  เปิดบริการทุกวันราชการ เว้นวันพุธ เวลา 9.00-12.00 น.

การได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมที่ช่วยดูแลผู้เป็นเบาหวานของโรงพยาบาลศิริราช นับเป็นความภาคภูมิใจของสาขาวิชาการบริบาล
ผู้ป่วยนอก เนื่องจากผู้เป็นเบาหวานในคลินิกได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐาน ทั้งเป้าหมายในการควบคุมระดับน ้าตาล ควบคุมโรคร่วมที่
เป็นปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ นอกจากนี้ ผู้เป็นเบาหวานในคลินิก 
ยังได้รับการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากการเป็นเบาหวานเกือบทุกราย ได้รับความรู้ในการดูแลตนเองทั้งในแง่ของการปฏิบัติตัว
เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินน ้าตาลต ่า การรับประทานอาหาร และการออกก าลังกายที่เหมาะสม ซ่ึงส่ิงทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้
รับการสนับสนุนจากทีมสหสาขาวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกภาควิชาอายุรศาสตร์

นอกจากนี้เนื่องจากคลินิกการบริบาลผู้ป่วยนอกเป็นคลินิกที่เน้นในเร่ืองของการเรียนการสอน การที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลอยา่ง
มีมาตรฐานตามหลักฐานทางวิชาการที่ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของประเทศมากที่สุด ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แพทย์
รุ่นใหม่เห็นความส าคัญ และการปฏิบัติได้จริงของการดูแลผู้เป็นเบาหวานให้สามารถควบคุมระดับน ้าตาลได้ตามเป้าหมาย รวมถึงการ
ดูแลแบบองค์รวม ซ่ึงจะต่อยอดไปสู่การดูแลผู้เป็นเบาหวานอีกเป็นจ านวนมากในหลากหลายโรงพยาบาลในอนาคต

การที่โรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรคครั้งนี้ เป็นการตอกย ้าถึงความเป็นผู้น าของศิริราชในการดู แลผู้เป็น
เบาหวาน และสาขาวิชาการบริบาลผู้ป่วยนอกมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาการดูแลผู้เป็นเบาหวานให้ดีมากยิ่ งขึ้น รวมถึงให้
ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการพัฒนาระบบการดูแลผู้เป็นเบาหวานของโรงพยาบาลศิริราช

ผศ.พญ. ตุลยา สีตสุวรรณ

ความร่วมมือ เร่ืองราวความประทับใจ 
และการเดินทางร่วมกันของ “DNA เบาหวานศิริราช”
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ทีมเบาหวานเดก็และวัยรุ่น “Pediatric Diabetes Care”

โรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่นเป็นโรคเร้ือรังและซับซ้อน ที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด มีการตรวจระดับน ้าตาลปลายนิ้ว
และฉีดอินซูลินหลายคร้ังต่อวัน รวมถึงการนับคาร์โบไฮเดรตอย่างละเอียดเพื่อการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ระดับน ้าตาลที่สูงเป็น
เวลานานน าไปสู่ภาวะแทรกซ้อนของตา ไต และเท้า  ก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลและศักยภาพของการท างานของผู้ป่วยและ
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เป้าหมายการรักษาโรคเบาหวานในปัจจุบัน คือการดูแลให้ระดับน ้าตาลในเลือดใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด  โดยมี
ภาวะแทรกซ้อนน้อยทีสุ่ด ในการดูแลผู้เป็นเบาหวานเด็กและวัยรุ่นให้ได้ผลดี จึงจ าเป็นต้องมีการให้ความรู้และทักษะปฏิบัติในการดูแล
ตนเอง รวมทั้งระบบสนับสนุนให้ผู้เป็นเบาหวานสามารถจัดการตนเองได้โดยทีมสุขภาพ ที่เรียกว่า Diabetes Self-Management 
Education and Support: DSMES ดังนั้น สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ได้ริเร่ิมการท างานของ DM care team สหสาขาขึ้น ในปี พ.ศ. 2547 ประกอบด้วยบุคลากรวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล 
เภสัชกร นักโภชนาการ ได้ด าเนินการพัฒนาการดูแลผู้เป็นเบาหวานเด็กและวยัรุ่นมาอยา่งต่อเนื่องจนพฒันาเป็น Clinical Tracer และ
น าไปสู่ Clinical Tracer plus ในปี พ.ศ. 2561 โดยเน้นการสอนให้ผู้เป็นเบาหวานและครอบครัวมีความรู้และมีส่วนร่วมในการดูแล
ตัวเองในชีวิตประจ าวัน ป้องกันภาวะแทรกซ้อน สร้างก าลังใจในการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง และอยู่กับเบาหวานได้อย่างปกติสุข  

การน า Disease-specific certification (DSC) มาเป็นกรอบในการพัฒนาการดูแลผู้เป็นเบาหวานเด็กและวัยรุ่น ท าให้ทีมได้
เห็นภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเด็กและวัยรุ่นอย่างครบวงจร เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทีมสหสาขาที่ให้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 
โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง การเตรียมความพร้อมของทีมเป็นส่วนที่ส าคัญ มีการประชุมทีมคณะท างาน การเยี่ยมส ารวจภายในโดย
งานพัฒนาคุณภาพของคณะฯ และงานพัฒนาคุณภาพของฝ่ายการพยาบาลฯ ท าให้เห็นช่องว่าง (gap) และน ามาปรับปรุง/แก้ไข 
เพื่อปิด gap ก่อนการรับรองจริงจาก สรพ. ขณะเดียวกนัการทบทวนตัวช้ีวัดของเบาหวาน ท าให้ทีมเห็นจุดแข็งและข้อควรพัฒนา และ
เมื่อน าตัวช้ีวัดมาวิเคราะห์เทียบเคียงกับระดับประเทศ ท าให้ได้เห็นภาพของตัวเราเอง มองเห็นจุดยืนที่ชัดเจน และพร้อมที่จะพัฒนา
ต่อไปเพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 

ความท้าทายและแผนพัฒนา โดยมีแผนในการพัฒนาโครงการ ได้แก่
– An intervention to improve adherence of diabetes-related tasks, diabetes-related distress, and glycemic 

control in adolescents with type 1 diabetes (T1DM Flagship Project) เป็นโครงการของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
การท างานร่วมกันของสาขาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม สาขาจิตเวชเด็ก และสาขากุมารเวชศาสตร์ว ัยรุ ่น ในการ 
intergrade การดูแลผู้ป่วยเบาหวานใน 4 ด้าน ได้แก่ knowledge and skill, adherence, coping and acceptance 
และ psychosocial support เพื่อให้ผู้เป็นเบาหวานเด็กและวัยรุ่นเกิดการเรียนรู้การจัดการตนเองที่พัฒนาขึ้ น ช่วยลด
ความเครียดความกังวล และการควบคุมระดับน ้าตาลของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1

– SWEET project เป็นการลงทะเบียนผู้ป่วยเบาหวานเด็กระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานในหลายศูนย์จากทั่วทุกทวีป โดย
ปัจจุบันมีสมาชิก 153 ศูนย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดูแลเด็กที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ยกระดับ Standard of 
care ของคนไข้เบาหวานเด็กทั่วโลก อยู่ในขั้นตอนการด าเนินงาน ปี 2564

พว.กันยารัตน์ วงษ์เหมือน ,CDE
รศ.พญ. จีรันดา สันติประภพ
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การรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ 

ทีมเบาหวานสตูิศาสตร์-นรเีวชวิทยา “Diabetes in Pregnancy Care”

ทีมดูแลผู้ป่วยสูตศิาสตรซ์ึ่งมีหน้าท่ีใหก้ารดูแลสตรีตั้งครรภ์ท่ีมีภาวะเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ได้รับเกียรติให้
เข้ามามีส่วนร่วมกับทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลศิริราช และมีส่วนร่วมในการขอรับการรับรอง Disease-
specific certification ท่ีผ่านมาทีมงานได้ด าเนินการและพัฒนาการให้บริการเกี่ยวกับภาวะเบาหวานระหว่า ง
ตั้งครรภ์มาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี โดยได้รับการสนับสนุนจากภาควิชาฯ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่ างดีจาก
บุคลากรที่เกี ่ยวข้องในทุกระดับ รวมทั้งยังได้ผนวกงานบริการเข้ากับการเรียนการสอนและงานวิจัยอีกด้ วย 
ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ชว่ยให้การด าเนินการท่ีผ่านมาเป็นไปอย่างตอ่เนื่องและสามารถพฒันาให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีตอ่สตรี
ตั้งครรภ์ท่ีมารับบริการตลอดมา

การผ่านการประเมินและได้รับการรับรองในครั้งนี้ เป็นสิ่งท่ีแสดงถึงความส าเร็จของการด าเนินงานทั้งของ
โรงพยาบาลและของทีมในภาพรวมในระดบัหนึง่ จนเป็นท่ียอมรับขององค์กรภายนอกในระดับประเทศ ซี่งเป็นผลจาก
การทุ่มเทแรงกายและใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้จะมีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้างก็ตาม อย่างไรก็ดี  ยังมีความ
ท้าทายอยู่อีกหลายเรื่องท่ียังต้องการการพัฒนาและปรบัปรุง ซึ่งทีมงานตระหนักดแีละถอืเป็นโอกาสพัฒนาส าหรบัการ
ด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

ความส าเร็จที่เกิดขึ้นในครั ้งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งจา กภายในและ
ภายนอกภาควิชาฯ ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันและมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้เกิดการประสานงา นที่ดี 
รวมท้ังการบริหารงานท่ีดีของผู้น าท่ีมีวิสัยทัศน์ ท่ีสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานมาโดยตลอด ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ 
เหล่านี้เป็นส่วนส าคัญท่ีน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีของการด าเนินงานในท่ีสุด

ทีมดูแลสตรีตั้งครรภ์ท่ีมีภาวะเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จใน
ครั้งนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นรางวลัและเป็นก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัตงิานท่ีเกี่ยวข้องทุกคน การได้รับการรับรองครั้งนี้เป็นเสมือนอีก
หนึ่งจุดเริม่ตน้ของการท่ีทีมงานจะตอ้งพยายามยกระดบัการพฒันาและด าเนินงานให้ดีย่ิงขึ้น ซึ่งทีมงานทุกฝ่ายมีความ
มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนางานให้เกิดความส าเร็จตามท่ีตั้งเป้าไว้ต่อไปในอนาคต

รศ.ดร.นพ.ดฐิกานต ์บริบูรณ์หิรัญสาร

ความร่วมมือ เร่ืองราวความประทับใจ 
และการเดินทางร่วมกันของ “DNA เบาหวานศิริราช”
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การรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

ทีมเบาหวานจอตา “Diabetes Retinopathy Care”

ผู้ป่วยโรคเบาหวานจอตาท่ีหน่วยตรวจโรคจักษุ มีระบบการตรวจคัดกรองเบาหวานจอตา การแยกประเภท
ของผู้ป่วยตามระดับความรุนแรงของโรค เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และความเร่งด่วนของผู้ป่วย ระบบการคัดกรองท า
การประเมินเบื้องต้นโดยพยาบาลวิชาชีพซึ่งมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการประเมินผู้ป่วย จากนั้นจะ
ท าการนัดหมายเข้าสู่กระบวนการคัดกรองได ้2 วิธีหลักๆ คือ การตรวจขยายม่านตาและใช้กลอ้งพรอ้มเลนส์สอ่งจอตา
เพื ่อตรวจหาเบาหวานจอตาโดยจักษุแพทย์  และวิธีที ่ 2 คือการใช้ภาพถ่ายจอตามาแปลผลโดยบุคลากรทาง
การแพทย์ท่ีได้รับการฝึกฝนมาแล้ว หรือใช้โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ มาช่วยในการตรวจคัดกรอง  หากผลการตรวจ
คัดกรอง พบว่ามีความผิดปกติแบบเบาหวานจอตาในระดับ moderate NPDR ขึ้นไป จะได้รับการส่งต่อพบจักษุ
แพทย์ การประเมินและตรวจรักษาโรคเบาหวานจอตา  ผู้ป่วยท่ีมีปัญหาเบาหวานจอตารุนแรงที่ต้องได้รับการรักษา
ทุกราย จะได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมตามแนวทางการรักษาตามมาตรฐาน กรณีเร่งด่วน อาการรุนแรง จะส่ง
ผู้ป่วยต่อให้กับจักษุแพทย์ในการประเมินและตรวจรักษาโรคเบาหวานจอตา  ตามแนวทางการรักษาโรคตามแนว
ทางการรักษา (clinical practice guideline) ต่อไป และมีแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

ทีมจักษุได้มีโอกาสร่วมรับเยี่ยมการรับรอง Disease Specific Certification เกิดการท างานแบบบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ ท้ังทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าท่ีเทคนิคการแพทย์  เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไป
อย่างปลอดภัย มีการพัฒนาระบบบริการได้เร็วขึ้น และ สะดวกมากขึ้น  รวมท้ังมีการส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านอื่นๆ
เช่น เท้า พฤติกรรมดา้นการบริโภค เป็นต้น การผ่านการรับรองในครัง้นี้ท าให้เกิดความภูมิใจในการท างาน ซึ่งทีมจักษุ
เป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมต่ออย่างครบวงจรในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาล ในส่วนข้อเสนอแนะและ
โอกาสพัฒนาของทีมจากการรับเย่ียม Disease Specific Certification จะน าไปพัฒนาปรับปรุง เฝ้าระวังความเสี่ยงท่ี
จะเกิดกับผู้ป่วย ทบทวนร่วมกับทีมสหสาขาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางพัฒนา มี การตั้ง
ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลลัพธ์การท างานของทีมจักษุ เพื่อผลลัพธ์ท่ีดีขึ้นในต่อไปและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย

ทีมเบาหวานจอตา

ความร่วมมือ เร่ืองราวความประทับใจ 
และการเดินทางร่วมกันของ “DNA เบาหวานศิริราช”
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การรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ 

ทีมเบาหวานเท้า “Diabetes Foot Care”

ปัญหาเท้าเบาหวานในผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นปัญหาส าคัญ การตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงจึ งมี
ความจ าเป็น เพื่อป้องกันและลดโอกาสการเกิดแผลท่ีเท้าในอนาคต โดยผู้เป็นเบาหวานจะได้รับการตรวจคัดกรองเท้า
ประจ าปี ในคลินิกหลักที่ให้บริการตรวจเบาหวานได้แก่ คลินิกเบาหวาน , คลินิกดูแลสุขภาพต่อเนื่อง, คลินิกเท้า
เบาหวาน, ศูนย์เบาหวานศิริราช และในคลินิกอื่นๆ ที่มีการรักษาเบาหวานสามารถส่งต่อผู ้ป่วยรับบริการ ตรวจ
คัดกรองเท้าได้ท่ีศูนย์เบาหวานศิริราช โดยความเสี่ยงการเกิดแผลที่เท้าแบ่งเป็น 3 ระดับตามมาตรฐานก าหนดโดย
กระทรวงสาธารณสขุ คือความเสี่ยงต ่า ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงสูง ในกลุ่มผู้ป่วยท่ีมีความเสี่ยงปานกลาง-
สูง จะได้รับการส่งต่อโดยพยาบาลประสานงานด้านเบาหวานประจ าคลินิก (Nurse coordinator) ช่วยให้ค าแนะน า
และประสานงานให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการตรวจรักษาตามความเร่งด่วน โดยแพทย์เฉพาะทาง พยาบาล นักกายอุปกรณ์ 
และนักกายภาพบ าบัด ท่ีมีความเชี่ยวชาญตามแนวทางการรักษาท่ีมีมาตรฐาน

ทีมเท้าเบาหวานมีส่วนร่วมในการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (Program and Disease Specific 
Certification: PDSC) การผ่านการประเมินและได้การรับรองมาตรฐาน เป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของทีม 
ท่ีเกิดจากการประสานงาน การบูรณาการและร่วมกันดูแลผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีปัญหาเท้าอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนา
ระบบการส่งต่อใหผู้้ป่วยสามารถเข้าถงึการดแูลเรว็ และสะดวกมากขึ้น ท าให้เกิดการพูดคยุระหวา่งหน่วยงานภาควิชา 
สาขาวิชาต่างๆ ท่ีมีส่วนร่วมท าให้การดูแลรักษามีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายในการ
ส่งต่อผู้ป่วยกับโรงพยาบาลในภูมิภาคตา่งๆ ท่ัวประเทศ ในส่วนของขอ้เสนอแนะและโอกาสในการพัฒนาจากทีมตรวจ
เยี ่ยม Disease Specific Certification ทางทีมเท้าจะน  าไปปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดต่อไป เพื ่อให ้บรรลุ
เป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ และผลลัพธ์ท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย

พว.อัจฉรา สุวรรณนาคินทร์
รศ.พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์

ความร่วมมือ เร่ืองราวความประทับใจ 
และการเดินทางร่วมกันของ “DNA เบาหวานศิริราช”
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การรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ 

ถอดบทเรียนทมีพยาบาล 

ระบบการดูแลผู้เป็นเบาหวานในโรงพยาบาลศิริราชมีความเกี่ยวเนื่องกันในหลายภาควิชาและหน่วยงาน 
โดยเฉพาะในกรณีผู้เป็นเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน จ าเป็นต้องได้รับการดูแลจากบุคลากรหลายภาควิชา หลาย
หน่วยงาน ในบริบทของพยาบาลต้องท างานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการดูแล จากทีม
เฉพาะทาง ผลลัพธ์การดูแลจะเกิดกับผู้ป่วยและครอบครัว

ระบบการพยาบาลดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคไดถ้กูรวบรวมโดยงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเล็งเห็นความจ าเป็นของการใหก้ารพยาบาลท่ีต้องมีทีมน าเพือ่ขับเคลือ่นใหก้ารดแูลรกัษาเป็นไป
ตามมาตรฐาน ท าให้การท างานเฉพาะโรคเบาหวานมีความชัดเจนขึ้น ประกอบกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ได้ผลิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน (Certified Diabetes Educator : CDE) มีผู้จบหลักสูตรที่เป็น
พยาบาลมากกว่าร้อยละ 80 ท าให้การท างานเฉพาะโรคมีทีมท างานท่ีครอบคลุมทุกประเภทของกลุ่มผู้เป็นเบาหวาน 
การท างานในแต่ละทีมจะประกอบด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล ประชุมกันอย่างต่อเนื่องและมี การ
น าเสนอผลลัพธ์ในทุกไตรมาส น าผลลัพธ์นี้ไปปรับปรุงพัฒนางานอย่างไม่ย่อท้อ ทุกๆทีมจะได้การสนับ สนุนจาก
คณาจารย์ประจ าภาควิชาให้การชี้แนะ สร้างแนวทางปฏิบัติร่วมกัน สื่อสารกับทีม และน าแนวทางไปปรับ ใช้ให้เกิด
ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุดกับผู้ป่วยและครอบครัว 

การท างานเฉพาะโรคเบาหวานเป็นการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด ต้องมีการด าเนินการร่วมกับทีมสหสาขาอย่าง
ต่อเนื่อง พยาบาลต้องทบทวนตัวเองอย่างสม ่าเสมอ รับฟังค าชี้แนะจากผู้รับบริการ ทีมแพทย์ ทีมพยาบาลด้วยกันเอง 
และทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงให้ประสิทธิภาพ ในฐานะพยาบาลในโรงพยาบาลศิริราชมีคว าม
ภาคภูมิใจในการท างานเฉพาะโรคเบาหวานท่ีได้รับการรับรองตามมาตรฐาน DSC และดีใจที่ได้ดูแลผู้เป็นเบาหวาน
ของโรงพยาบาลศิริราชให้มีสุขภาวะท่ีดี

พว.ยุวรัตน์ ม่วงเงิน
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การรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ 

ถอดบทเรียนทมีเภสัชกร

ปัจจุบันฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช มีเภสัชกรท่ีจบการศึกษาหลักสูตร Certified Diabetes 
Educator: CDE ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและปฏิบัติงานในบทบาทผู้ให้ความรู้เบาหวานจ านวน 2 ท่าน 
ซึ่งการปฏิบัติงานท่ีศูนย์ความเป็นเลิศเบาหวานศิริราชท าให้เภสัชกรดูแลผู้เป็นโรคเบาหวานแบบองค์ร วม (Holistic 
Approach)  มากขึ้น โดยมุ่งเน้นดูแลผู้เป็นเบาหวานแบบ Patient-centered care  ควบคู่กับให้ค าแนะน าเรื่องการ
ใช้ยาให้ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย นอกจากนี้ยังแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการ
ดูแลผู้เป็นเบาหวาน เห็นภาพรวมของการดูแลผู้เป็นเบาหวานท่ีเชื่อมโยงและครอบคลุม ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน 
ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพ การดูแลจัดเบาหวานด้วยตนเอง รวมถึงการปรับเปลี่ยนการด าเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ และ
ท่ีส าคัญท าให้มีมุมมองในการพัฒนาระบบยาในมิตติา่งๆ ตั้งแต่การสั่งใชย้าและถ่ายทอดค าสัง่ จนถึงการบริหารยา โดย
ค านึงถึงความปลอดภัย ความถูกต้อง ความเหมาะสม และประสิทธิผล จึงเป็นที่มาของการริเริ่มด าเนินการกิ จกรรม
ทางยาด้านต่างๆ เช่น จัดท ามุมตัวอย่างยาเบาหวานท้ังชนิดฉีดและชนิดรับประทานภายในห้องการเรียนรู้ (Learning 
room) ของศูนย์เบาหวาน การรวบรวมจัดท าโปสเตอร์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาฉีดอินซูลินและผลิตภัณฑ์ยาฉีด
กระตุ้น GLP-1 ที่มีจ าหน่ายในโรงพยาบาล การจัดท า Medication Reconciliation (MR) ส าหรับผู้เป็นเบาหวาน
ท่ีมารับความรู้และสนับสนุนการจัดการตนเองที่เรียกว่า Diabetes self-management education and support 
(DSMES) กับเภสัชกรท่ีศูนย์เบาหวานศิริราช เป็นต้น 

ฝ่ายเภสัชกรรมขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งในโอกาสที่ระบบงานเบาหวานศิริราช ได้รับการรับรองเฉพาะ
โรค/เฉพาะระบบ (Program and Disease Specific Certification: PDSC) จากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทีม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวมโดยเภสัชกรร่วมกับสหสาขาวชิาชีพ จะมีศักยภาพในการผลกัดนัและดูแลผู้เป็นเบาหวานได้อย่างต่อเนื่อง 
ครบถ้วนและเป็นระบบ ตรงตามมาตรฐานการรับรองสากล และมาตรฐานด้านต่างๆ อีกต่อไปในอนาคต

ฝ่ายเภสัชกรรม

ความร่วมมือ เร่ืองราวความประทับใจ 
และการเดินทางร่วมกันของ “DNA เบาหวานศิริราช”

20



การรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ 

ถอดบทเรียนทมีโภชนาการ

ด้วยทางฝ่ายโภชนาการ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ ของคุณภาพชีวิตท่ีดีของผู้ป่วยเบาหวาน จึ งได้มีการ
จัดให้นักวิชาการโภชนาการ เข้าร่วมทีมสหสาขากับทางคลินิกศูนย์เบาหวาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้  และ
แนะน าแนวทางการรับประทานอาหารท่ีเหมาะสม รวมถึงการให้โภชนาการและโภชนบ าบัดท่ีเหมาะสมส าหรั บ
ผู้ป่วยเบาหวาน ช่วยให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจน าไปประยุกต์ใช้ จนสามารถปรับพฤติกรรมการรับประท านอาหาร 
และดูแลตัวเองได้ในชีวิตประจ าวัน

ผู้ป่วยเบาหวานท่ีมารับค าปรึกษาหลายคนท่ีสามารถควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดได้เป็นอย่ างดี และ
ตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมระดับน ้าตาลในเลือด ในขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยอีกบางกลุ่มท่ีไม่สามารถ
ควบคุมระดับน ้าตาลได้ เนื ่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น รับประทานยาไม่สม ่าเสมอ ไม่ควบคุมอาหา ร 
สิ่งแวดล้อม สังคม ถ้าเราสามารถดูแลผู้ป่วยในกลุ่มหลังให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคท่ี เป็นอยู่ได้เหมือน
ผู้ป่วยในกลุ่มแรกได้ จะสามารถรักษาผู้ป่วยเบาหวานให้มีประสิทธิภาพได้ดียิ ่งขึ้น ผู ้ป่วยเบ าหวานก็จะมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานให้น้อยลง ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

ทางฝ่ายโภชนาการได้มีการเน้นย ้าให้นักวิชาการโภชนาการ ตระหนักถึงการให้โภชนาการ และ
โภชนบ าบัด การรักษาติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาสุขภาพของตัวผู้ป่วยได้  และลดปัญหาในการ
ด ารงชีวิตของครอบครัวผู้ป่วยและถ่ายทอดให้ผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เพื่อเพิ่มสม รรถนะในการ
ดูแลตนเองให้อยู่กับโรคเบาหวานได้อย่างไม่วิตกกังวลในการใช้ชีวิต

ปัจจุบันฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลศิริราชมีนักวิชาการโภชนาการที่จบการศึกษาหลักสูตร Certified 
Diabetes Educator: CDE ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและได้ปฏิบัติงานท่ีศูนย์เบาหวานจ านวน 3 ท่าน

ฝ่ายโภชนาการ
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การบูรณาการระหว่างหนว่ยสนบัสนุนศนูย์บรูณาการ
ความเป็นเลิศศริิราชและศนูย์เบาหวานศริิราช
Siriraj Integrated Center of Excellence – Sustainable Excellence Together (SiCOE-SET)

คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ เพื่อให้คณะฯ บรรลุวิสัยทัศน์ เป็นสถาบัน
ทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่
มวลมนุษยชาติ มีเป้าหมาย เป็นองค์กรท่ีเป็นเลิศ มุ่งสู่
อนาคตด ้วยผลงานท ี ่ เป ็นเล ิศ  โดยม ี โครงการ
แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับ พ.ศ. 2563–
2567 จ านวน 19 โครงการ รวมถึงโครงการ Siriraj 
Integrated Center of Excellence: (SiCOE) ที่
มีว ัตถุประสงค์เพื ่อยกระดับศูนย์ต ้นแบบที ่มี การ
บูรณาการทั้ง 3 พันธกิจ ได้แก่ การแพทย์ การวิจัย 
และการศึกษา  ศูนย์เบาหวานศิริราช นับเป็นหนึ่งใน
ศูนย์ความเป็นเลิศ  (Center of Excellence, COE) 
ที่คณะฯ ให้ความส าคัญและสนับสนุนเพื่อยกระดับ
การพัฒนาให้เป็นต้นแบบและชี้น าการดูแลผู้เป็ น
เบาหวานของประเทศ 

จากการที่ได้ร่วมเรียนรู ้และร่วมด าเนินการ
กับศูนย์เบาหวานศิริราช อาทิ การทบทวนเป้าหมาย
การท  า SWOT การวางแผนกลย ุทธ ์  (Strategic 
planning) และการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action 
plan) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เป็นที่
ประจักษ์ว ่าทีมน าของศูนย์เบาหวานมีว ิส ัยทัศน์ 
สามารถถ่ายทอดนโยบายสู่ผู ้บริหารระดับภาควิชา 
ส่วนงานและผู้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็น
ระบบ ให้ความส าคัญและสนับสนุนการสร้างวิจัย
นวัตกรรมและการเครือข่าย การพัฒนาคนทั้งในและ
นอกองค์กรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นผู้ให้ความรู้
เบาหวาน น าความต้องการของผู้เป็นเบาหวานมา
ออกแบบระบบบริการและกระบวนการดูแลผู้ป่วย
ตลอดสายธารตั้งแต่แรกรับจนถึงจ าหน่าย สะท้อน
Process management ท่ีตอบสนองความต้องการ

“ยินดีและเป็นเกียรติท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือน
ให้ศูนย์เบาหวานศิริราชบรรลุวิสัยทัศน์ เป็นต้นแบบ
การดูแลเบาหวานของประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เป็น

เบาหวานด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ”

ผู้เป็นเบาหวาน (patient center) และการเข้าถึง
บริการได้ง่าย   มีความโดดเด่นด้านการดูแลแบบ
ทีมสหสาขาที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูง 
บุคลากรแสดงออกถึงความผูกพันจากคุณค่าที่ได้ท า
ประโยชน์ต่อผู้เป็นเบาหวาน สะท้อน organization 
culture ผลลัพธ์มีแนวโน้มท่ีดีและมีคู่เทียบท่ีท้าทาย 
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการแม้ในสถานการณ์
โควิด-19 ซึ ่งสะท้อนความเป็น agility อย่างเป็น
รูปธรรม สามารถสร้างเครือข่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถ ึงว ิ เคราะห ์ Gap และน ามา
วางแผนพัฒนาต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาระบบส่งต่อ 
และการน าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด เป็นต้น

หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล
ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิริราช 

(ด้านศูนย์บูรณาการความเป็นเลิศทางการแพทย์ศิริราช)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

APN นันทพร พ่วงแก้ว
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ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ระลอก 2 (ช่วงเดือน เมษายน - สิงหาคม 2564) ศิริราชมีผู้ป่วยมารับบริการใน
ระบบ 1,915 ราย และมีผู้ป่วยในสะสม 453 ราย โรงพยาบาลศิริราชจึงได้จัดตั้ง Home isolation ส าหรับผู้ป่วย ที่มี
อาการไม่รุนแรง สามารถรักษาที่บ้านได้ โดยทีมแพทย์สาขาวิชาบริบาลผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ หน่วยบริการ
ปฐมภูมิศิริราช ฝ่ายเภสัชกรรม และแพทย์พยาบาลจิตอาสาเข้ามาร่วมกันดูแลผู ้ป่วยในกลุ่มนี้ แบ่งเป็น 2 ward คือ 
SiHome-IPD (กลุ่มสีเหลือง) และ SiHome-OPD (กลุ่มสีเขียว) ในระบบ Home isolation จ านวน 456 ราย มีผู้เป็น
เบาหวาน 37 ราย (ประมาณ 8%) พบอุบัติการณ์ผู้เป็นเบาหวาน วินิจฉัย DKA 1 ราย และ severe hyperglycemia 
1 ราย (ประมาณ 5.4%) ต้องส่งมารับการรักษาในโรงพยาบาลศิริราช ทางทีมเบาหวานได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึง
ได้จัดต้ังทีม SiHome DM Team เพ่ือให้การดูแลผู้เป็นเบาหวาน และป้องกันการเกิดปัญหาภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน
โรคเบาหวานที่อาจจะเกิดข้ึน

ทีม SiHome DM ประกอบด้วยทีม
อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเบาหวาน
จากศูนย์เบาหวานศิริราช สาขาวิชาต่อม
ไร้ท่อและเมตะบอลิสม สาขาบริบาล
ผู้ป่วยนอก น าโดย ศ.คลินิก พญ.สุภาวดี 
ลิขิตมาศกุล, รศ.นพ.วีรชัย ศรีวณิชชากร 
อ.พญ.ลักขณา ปรีชาสุข ผศ.พญ.ตุลยา 
สีตสุวรรณ อ.พญ.สิรินาถ สิรินทร์วรา-
วงศ์ ร่วมก ับทีมผู ้ให้ความรู ้ เบาหวาน
ศ ิร ิราช ให ้บร ิการร ับปร ึกษาผ ู ้ เป ็น
เบาหวานที ่ เข ้าเกณฑ์ เฝ ้าระว ัง โดย
ท างานร่วมกับทีม SiHome และทีม
เภสัชของศิริราชตาม flow
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ผู้เป็นเบาหวานทุกรายท่ีเข้าระบบ Home isolation จะได้รับชุดตรวจน ้าตาลในปัสสาวะ DM initial kit พร้อมกับ
ยาอ่ืนๆ ตั้งแต่ครั้งแรกท่ีรับเข้าในระบบ โดยในชุด DM Initial kit ประกอบด้วย

Home Isolation DM Team

1. แผ่นตรวจน ้าตาลในปัสสาวะ 20 แผ่น
2. แผ่นตรวจคีโตนในปัสสาวะ 10 แผ่น
3. ค าแนะน าการปฏิบัติตัวส าหรับผู ้เป็น เบาหวาน เมื ่อมีการ

ติดเช้ือโควิด-19
4. แผ่นพับเร่ืองต้องรู้กับเบาหวาน
5. แผ่นพับภาวะน ้าตาลต ่าในเลือดในผู้เป็นเบาหวาน
(ข้อมูล ณ วันที่ 15/9/2564 จัดท า 35 ชุด คงเหลือ 10 ชุด)

DM Initial kit 

ผู้เป็นเบาหวานที่เข้าหลักเกณฑ์ส าหรับการ Activate 
SiHome DM คือ เบาหวานชนิดที ่ 1 หรือผู ้ป่วยที ่ฉีด
อินซ ูล ิน 3 ครั ้ง/วันขึ ้นไป, ผ ู ้ป ่วยเบาหวานเริ ่มยา 
dexamethasone, ผ ู ้ป ่วยที ่เจาะน ้าตาลปลายนิ ้วได้
≥ 200 mg/dL (มีเครื่องเจาะน ้าตาลอยู่แล้ว), ตรวจพบ
ระดับน ้าตาลในปัสสาวะ 3+ หรือ 4+ (ตาม flow ดังรูป) 
จะได้รับ ชุด DM Advance kit ซึ่งประกอบด้วย
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อุปกรณ์จากศูนย์เบาหวานศิริราช
1. เครื่องตรวจน ้าตาลปลายนิ้ว (Perfoma, Instant)

พร้อมแผ่นตรวจ (25 หรือ 50 แผ่น) 
2.ปากกาและหัวเข็มเจาะ (Softclix, Fastclix)
3. แผ่นพับ/คลิป เกี่ยวกับการดูแลตนเอง, การเจาะ

เลือดปลายน้ิว, การฉีดยา
ยา/อุปกรณจ์ากฝ่ายเภสัชกรรม

1.ยา (Glipizide 5mg, Gensulin N 10ml)
2.อุปกรณ์ (70% alcohol, Insulin syringe, 

cutton ball set)
(ข้อมูล ณ วันที่ 15/9/2564 จ่ายไป 5 ชุด) DM Advance Kit 

เม่ือ DM Team ได้รับการ activate ทีมพยาบาลผู้ประสานงาน และผู้ให้ความรู้เบาหวาน CDE จะโทรติดตามเพื่อให้
ความรู้ในการดูแลตนเอง DSMES เช่น การดูแลตนเองภาวะเจ็บป่วย การรับประทานอาหาร และการใช้อุปกรณ์ในชุด DM 
Advance kit empowerment ติดตามผล SMBG พร้อมรายงานแพทย์ประจ าทีมเพื่อวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสม และ
ย้ายผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลเม่ือมีอาการรุนแรงขึ้น

ช่องทางการติดต่อและปรึกษาระหว่างทีม
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และผู้ให้ความรู้เบาหวาน
จะใช้ระบบ Telemedicine เป็นหลัก โดยใช้ระบบเวช
ระเบียนออนไลน์กลาง (FRAPPE) ในการบันทึกและ
สื่อสารระหว่างทีม และใช้ Line Official VDO Call 
ส าหรับการสื่อสารกับผู้ป่วย



หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
Certified Diabetes Educator Program, Faculty of Medicine Siriraj Hospital

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะ
แพทยศาสตร์ศ ิร ิราชพยาบาล (Certified Diabetes 
Educator Program, Faculty of Medicine Siriraj 
Hospital) ได้เริ่มเปิดสอนรุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2560 
ซึ ่งในขณะนี้มีผู้ส าเร็จการศึกษาฯ รุ ่นที่ 4 ปีการศึกษา 
2563 จ านวน 17 คน ประกอบด้วย พยาบาล จ านวน 14 
คน และนักสุขศึกษา จ านวน 3 คน โดยแบ่งเป็นบุคลากร
ภายในคณะฯ จ านวน 11 คน จากฝ่ายการพยาบาล 
จ านวน 7 คน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาต่อมไร้ท่อฯ 
จ านวน 1 คน ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันฯ สาขาผู้สูงอายุ 
จ านวน 1 คน ศูนย์เบาหวานศิริราช จ านวน 2 คน และ
ภายนอกคณะฯ จ านวน 6 คน จากคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลปิยะ
เวท โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาล
ธนบุร ี2 (รายช ื ่อผ ู ้ส  าเร ็จการศ ึกษา CDE ร ุ ่น 4 ปี
การศึกษา 2563 หน้าท่ี 27)

ในป ีนี ้ได้ด  าเนินการเป ิดหลักสูตรในรุ ่นที ่ 5 ปี
การศึกษา 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 
ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ที่ผ่านมา โดยปีนี้มี
นักศึกษาในหลักสูตรฯ จ านวน 18 คน แบ่งเป็นบุคลากร
ภายในคณะฯ จากฝ่ายการพยาบาล จ านวน 7 คน และ
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จ านวน 1 คน และ
บุคลากรภายนอกคณะฯ จ านวน 10 คน ทั้งในกรุงเทพฯ 
แ ล ะ ป ร ิ ม ณ ฑ ล  อ า ท ิ  ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราช
การุณย์ โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ โรงพยาบาลราชวิถี 
โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาล
เสนา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ และคลินิกชุมชน
อบอุ่นในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (รายชื่อนักศึกษา 
CDE รุ่น 5 ปีการศึกษา 2564 หน้าท่ี 28) 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ที ่ม ีอย่างต่อเนื ่องนั ้น 
คณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ จึงได้ปรับรูปแบบและ
วิธีการสอนเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยได้น า
เทคโนโลยีการเรียนการสอนแบบออนไลน์เข้ามาใช้
มากขึ้น ทั ้งการเรียนด้วยตนเองผ่านระบบ SELECx
(Siriraj e-Learning and Education Community) 
ของคณะฯ ที่นักศึกษาสามารถบริหารเวลาเรียนได้
ตามความสะดวกและทบทวนบทเร ี ยนซ  ้ า ไ ด้
ตลอดเวลา และการอภิปรายร่วมกันระหว่างอาจารย์
และนักศึกษา การร่วมกิจกรรมกลุ่ม เช่น การน าเสนอ
งาน หรือการท านวัตกรรม/งานวิจัย เพื่อให้นักศึกษา
ได้มีโอกาสท างานร่วมกัน สร้างปฏิส ัมพันธ์ และ
แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ระหว่างกันผ่าน Zoom Cloud
Meetings

พิธีเปิดหลักสูตรประกาศนียบตัรผู้ให้ความรู้เบาหวาน รุ่นที่ 5

การเรียนการสอน CDE รุ่น 5 แบบ New normal

25



แม้ว่าหลักสูตรฯ จะปรับสัดส่วนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา แต่ยงัคงเป็นการ
เรียนแบบผสมผสาน (Blended learning) ที่ยังให้นักศึกษาเข้ามาเรียนในชั้นเรียน (On-site) ร่วมกัน เช่น การสอนภาค
บรรยาย การฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม Role-play, Workshop, Case discussion และอื่นๆ ภายในโรงพยาบาลศิริราช 
โดยด าเนินการตามแนวทางการรักษาระยะห่างทางสังคมตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
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ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
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ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Synchronous learning Asynchronous learning

On-site

กราฟเปรียบเทียบแสดงสัดส่วนการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และ 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ทางหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบตัรผู้ส าเร็จ
การศึกษา CDE รุ่น 4 และพิธีมอบใบทะเบียนและเข็มวิทยฐานะผู้ให้ความรู้เบาหวานฯ ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร รองคณบดีงานการศกึษา
ระดับหลังปริญญาเป็นประธานในพิธี ทั้งน้ีทางหลักสูตรฯ มีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว จ านวน 4 รุ่น รวมจ านวน 81 คน ดังน้ี
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พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ นักสุขศึกษา

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาฯ รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 4
รวมจ านวน 81 คน

ภายในศิริราช ภายนอกศิริราช

และในครั้งนี้ มีผู ้ได้รับใบทะเบียนและเข็มวิทยฐานะผู้ให้ความรู ้เบาหวาน อายุ 5 ปี จ านวน 9 คน และ อายุ 1 ปี 
จ านวน 24 คน รวมขณะน้ีมีผู้ลงทะเบียนรับได้รับใบทะเบียนและเข็มวิทยฐานะผู้ให้ความรู้เบาหวาน อายุ 5 ปี จ านวน 26 
คนและ อายุ 1 ปี จ านวน 24 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564)

ลงทะเบียนผู้ให้ความรู้เบาหวาน ภายในคณะฯ ภายนอกคณะฯ

ด ารงวิทยฐานะ 5 ปี 15 11

ด ารงวิทยฐานะ 1 ปี 18 6
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รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 17 คน

เลขท่ี ชื่อ – สกุล วิชาชีพ สังกัด

CDE6301 ผศ.จงกลวรรณ มุสิกทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

CDE6302 น.ส.ชมพูนุช พานนิล พยาบาลวิชาชีพ

ตึกพระศรีฯ 4 สามัญ 
งานการพยาบาลสูติศาสตร์ฯ 

โรงพยาบาลศิริราช

CDE6303 น.ส.ฐิรวรรณ บัวแย้ม พยาบาลวิชาชีพ
หน่วยฝากครรภ์ งานการพยาบาลสูติศาสตร์ฯ 
โรงพยาบาลศิริราช

CDE6304 น.ส.ณภาภัส ทรัพย์อัประไมย นักสุขศึกษา ศูนย์เบาหวานศิริราช โรงพยาบาลศิริราช

CDE6305 น.ส.ดาลิณี ส่งแสง พยาบาลวิชาชีพ
ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์เบาหวาน
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

CDE6306 น.ส.ปิ่นรดาการ ทับทิมทอง พยาบาลวิชาชีพ

หอผู้ป่วยเจ้าฟ้าฯ 6
งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

โรงพยาบาลศิริราช

CDE6307 รศ. ดร.ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง รองศาสตราจารย์
ภาควิชาการพยาบาลสูติฯ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

CDE6308 น.ส.พรทิพย์ พรหมแก้ว พยาบาลวิชาชีพ
อัษฎางค์ 9 ใต้ งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ฯ 
โรงพยาบาลศิริราช

CDE6309 น.ส.พรพิมล เกียรติศักด์ิทวี พยาบาลวิชาชีพ
ภาควิชาการกุมารเวชศาสตร์ 

สาขาวิชาต่อมไร้ท่อฯ โรงพยาบาลศิริราช

CDE6310 น.ส.พัชริดา อุ่นผาง พยาบาลวิชาชีพ

หน่วยตรวจโรคอายุรศาสตร์ 2
งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก 

โรงพยาบาลศิริราช

CDE6311 น.ส.ไพฑูรย์ เหล่าจันทร์ นักสุขศึกษา

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันฯ
สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลศิริราช

CDE6312 น.ส.มนันยา เจจือ พยาบาลวิชาชีพ

หอผู้ป่วย 84 ปี ช้ัน 7 ตะวันตก
งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ 

โรงพยาบาลศิริราช

CDE6313 น.ส.สถาพร สร้อยสุวรรณ
พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ

คลินิกเบาหวาน อายุรกรรมผู้ป่วยนอก 
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง

CDE6314 น.ส.สุภัทรา แปนบ้าน พยาบาลวิชาชีพ แผนกหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลปิยะเวท

CDE6315 น.ส.สุภาธิณี เทศธรรม นักสุขศึกษา ศูนย์เบาหวานศิริราช โรงพยาบาลศิริราช

CDE6316 น.ส.แสงระวี มณีวรรณ พยาบาลวิชาชีพ

หอผู้ป่วยจุฑาธุช 13
งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ฯ 

โรงพยาบาลศิริราช

CDE6317 น.ส.ไอ เต่าแก้ว พยาบาลวิชาชีพ
ฝ่ายพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
โรงพยาบาลธนบุรี 2
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เลขท่ี ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง / วิชาชีพ สังกัด

CDE6401 น.ส.กมลวรรณ  ยอดเจริญฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ
หน่วยตรวจโรคอายุรศาสตร์ 2
งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลศิริราช

CDE6402 น.ส.กรองกาญจน์  พิมพ์เสน นักโภชนาการปฏิบัติการ
งานโภชนศึกษา กลุ่มงานโภชนศาสตร์
โรงพยาบาลราชวิถี

CDE6403 น.ส.กัญชลิกา  มูลกัน เภสัชกร
เภสัชกรรมผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

CDE6405 น.ส.คนึงนิจ  ลีสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ
อัษฎางค์ 9 เหนือ 
งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ฯโรงพยาบาลศิริราช

CDE6406 น.ส.จันณ์เมษา  จุฑาธิบด์ิธนพัต
พยาบาลวิชาชีพ

ช านาญการ
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

CDE6407 น.ส.จันทิมา  เนียมโภคะ
พยาบาลวิชาชีพ

ช านาญการ
เวชกรรมสังคม
โรงพยาบาลเสนา

CDE6408 น.ส.จิตรลัดดา  วตะผาบ พยาบาลวิชาชีพ
พระศรีฯ 10/1 งานการพยาบาลสูติฯโรงพยาบาลศิริ
ราช

CDE6409 น.ส.นัฐธิพร  บุญทองแพง พยาบาลวิชาชีพ
จุฑาธุช 13 (หรจ.) 
งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ฯโรงพยาบาลศิริราช

CDE6410 น.ส.เบญจรัตน์ แก่นสาร พยาบาลวิชาชีพ
แผนกคลินิกเบาหวาน
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

CDE6411 น.ส.เปรมสุดา แจ่มจันทรา แพทย์แผนไทยประยุกต์
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
โรงพยาบาลศิริราช

CDE6412 น.ส.มะลิวัลย์ เอ่ียมทอง
พยาบาลวิชาชีพ

ช านาญการ
ฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลสมุทรสาคร

CDE6413 น.ส.รมย์รวินท์ หงษ์พงษ์ พยาบาลวิชาชีพ
ตรวจโรคกุมาร (เจ้าฟ้ามหาจักรี 1)
งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
โรงพยาบาลศิริราช

CDE6415 น.ส.วิตติกา  ฐานไชยย่ิง พยาบาลวิชาชีพ
หน่วยพยาบาลปฐมภูมิ
งานการพยาบาลปฐมภูมิ
โรงพยาบาลศิริราช

CDE6416 น.ส.สาธิดา  เจรียงโรจน์ นักก าหนดอาหาร
ศูนย์โภชนบ าบัด/ศูนย์ให้ค าปรึกษา
ด้านโภชนาการ โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์

CDE6417 น.ส.สุมิตรา  ชูแก้ว
พยาบาลวิชาชีพ

ช านาญการ
ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก
ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลตากสิน

CDE6418 น.ส.เสาวลักษณ์ สุขพัฒนศรีกุล อาจารย์
การพยาบาลรากฐาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

CDE6419 นางอนงค์  โรจน์กูลชัย
ผู้ให้การปรึกษา
ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

คลินิกชุมชนอบอุ่น
หน่วยบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

CDE6420 น.ส.อรจิรา  รัตนเณร พยาบาลวิชาชีพ
หอผู้ป่วย 72/9 ตะวันตก
งานการพยาบาลรังสีวิทยา
โรงพยาบาลศิริราช

รายช่ือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 18 คน
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นวัตกรรมและการวิจัย
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่นท่ี 4 

ชื่องานวิจัย การศึกษาความรู้สึกและความต้องการด้านการจัดการตนเองในวัยรุ่นเบาหวานชนิดที่ 1  

ลักษณะ งานวิจัย (สัมภาษณ์)

กลุ่มเป้าหมาย ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ที่มีอายุระหว่าง 13 – 25 ปี และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 มากกว่า 3 ปี

จุดประสงค์ เพ่ือส ารวจความรู้สึกและความต้องการของวัยรุ่นเบาหวานชนิดที่ 1 ต่อการจัดการตนเองด้านเบาหวาน เพื่อเข้าใจปัญหา

และให้การช่วยเหลือในการดูแลของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ได้อย่างเหมาะสม

ชื่อนวัตกรรม Pop carb ปรับ Life Style 
ลักษณะ สื่อการเรียนรู้ (เมนูอาหาร)
กลุ่มเป้าหมาย ส าหรับผู้ป่วยเบาหวานทุกประเภท และใช้เป็นสื่อการสอนส าหรับบุคลากร
จุดประสงค์ เพ่ือต่อยอดสื่อการสอนการนับส่วนอาหารในเมนูอาหาร เพื่อลดปัญหาการค านวณ
คาร์บและฉีดอินซูลินผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู ้และความเข้าใจของผู ้เรียน
มากขึ้น เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้

ชื่องานวิจัย การใช้ภาษาของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
ลักษณะ งานวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย 1. บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการให้ความรู้โรคเบาหวาน

2. ผู้ป่วยและผู้รับบริการโรคเบาหวาน จ านวน 20 คน
จุดประสงค์ เป็นแนวทางการสื่อสารและการพัฒนาสัมพันธภาพของบุคลากรและผู้เป็นเบาหวาน
เพื่อให้เกิดความ ไว้วางใจและให้ความร่วมมือวางแผนการรักษาต่อไป

ชื่องานวิจัย อิทธิพลของความเครียดและการจัดการตนเองต่อคุณภาพชีวิตของสตรีที่มี
ภาวะเบาหวานขณะต้ังครรภ์ Influencing of stress and self-management on quality 
of life among pregnant women with gestational diabetes
ลักษณะ งานวิจัย (แบบสอบถาม)
กลุ่มเป้าหมาย สตรีที่มีภาวะเบาหวานต้ังครรภ์ ที่มารับบริการที่หน่วยฝากครรภ์
โรงพยาบาลศิริราชเป็นการเลือกแบบเจาะจง
จุดประสงค์ เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความเครียดและการจัดการตนเอง ต่อคุณภาพชีวิตของ
สตรีที่มีภาวะเบาหวานขณะต้ังครรภ์

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
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ชื่อนวัตกรรม อัตราการมาตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานหลังคลอด ของสตรีต้ังครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานระหว่างต้ังครรภ์
ลักษณะ งานวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย สตรีต้ังครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานขณะต้ังครรภ์ที่มาคลอดที่โรงพยาบาลศิริราช
จุดประสงค์ เพื ่อศึกษาอัตราการมาตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานหลังคลอดของสตรีตั้งครรภ์ที ่มีเบาหวานระหว่า ง
ต้ังครรภ์ในระบบการดูแลแบบใหม่

ชื่องานวิจัย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองและการรับรู้
ความเชื่อมั่นในตนเองกับพฤติกรรมการจัดการตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
ศูนย์เบาหวานศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ลักษณะ งานวิจัย (แบบสอบถาม)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่ศูนย์เบาหวานศิริราช
จุดประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าและการรับรู้ ความ
เช่ือมั่นในตนเองกับพฤติกรรมการจัดการตนเอง
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สื่อการสอนส าหรับผู้เป็นเบาหวาน ชุดที่ 3 และ 4 เป็นสื่อการสอนที่ต่อยอดจาก สื่อชุดที่ 1 และ 2 ผลิตขึ้นมา
จ านวน 1,100 ชุด จัดท าโดย รศ.พญ.ระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์ และคณะฯ ลิขสิทธิ ์โดยศูนย์เบาหวานศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยรูปแบบของสื่อเป็นแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ ใน 1 กล่องจะประกอบด้วย สื่อการสอน
ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 และคู่มือการใช้สื่อ ผลิตและน าออกมาใช้คร้ังแรกในเดือนพฤศจิกายน 2564

เน้ือหาสื่อการสอนชุดที่ 3 ขั้นตอนการฉีดอินซูลินด้วยซัยรินจ์และด้วยปากกาฉีดอินซูลิน ประกอบด้วย

• ต าแหน่งการฉีดอินซูลิน
• การตรวจสอบวันหมดอายุและสภาพอินซูลินก่อนการฉีด
• การดูดอินซูลินชนิดเดียวด้วยซัยรินจ์
• การดูดอินซูลินสองชนิดด้วยซัยรินจ์
• ข้ันตอนการฉีดอินซูลินด้วยซัยรินจ์

เน้ือหาสื่อการสอนชุดที่ 4 การเก็บรักษาอินซูลิน ภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงของการฉีดอินซูลิน ประกอบด้วย

• การเก็บรักษาอินซูลิน
• การพกพาอินซูลินเมื่อต้องเดินทาง
• อุปกรณ์ในการฉีดอินซูลินชนิดอื่นๆ
• ภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงของการฉีดอินซูลิน
• ค าถามทบทวนหรือค าถามท่ีพบได้บ่อย

สื่อการสอนส าหรับผู้เป็นเบาหวาน ชุดท่ี 1 และ 2 สื่อการสอนส าหรับผู้เป็นเบาหวาน ชุดท่ี 3 และ 4

สื่อการสอนส าหรับผู้เป็นเบาหวาน
“Siriraj DM Interactive Tool” (ชุดที่ 3 และ 4)

รูปแบบสื่อการสอนจะเหมาะส าหรับรายบุคคล หรือกลุ่ ม
จ านวน 2-3 คน โดยผู ้สอนจะนั ่งตรงข ้ามหรือเฉ ียงกับผู ้ เรี ยน 
เนื ้อหาจะเน้นให้ผู ้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ ฝึกคิดตามและถามตอบ
ค าถาม (two-way communication) ซ่ึงเน้นถามค าถามและให้
ผู้เรียนคิดและตอบก่อนการเฉลยค าตอบโดยการเปิดตัวดึง ไม่ เน้น
การสอนแบบไปทางเดียว (one-way communication) เช่นการ
บอกเล่าเพียงฝ่ายเดียว เน่ืองจากผู้เรียนอาจไม่สามารถจดจ าได้หมด

สื่อการสอนทั้ง 2 ชุด จะเน้นสื่อสารด้วยรูปภาพ และตัวอักษรท่ีไม่มาก เหมาะส าหรับผู้เป็นเบาหวานทุกช่วงวัย และในฝั่ง
ผู้สอนจะมีค าอธิบายเพ่ิมเติมอย่างละเอียดเพ่ือให้ผู้สอนสามารถสอนได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องจ าเน้ือหาทั้งหมด แพทย์ พยาบาล ผู้ให้
ความรู้ด้านเบาหวาน CDE หรือบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เก่ียวข้องกับการให้ความรู้ผู้เป็นเบาหวานสามารถใช้งานได้ง่าย และ
สอนไปในทิศทางเดียวกัน ลดความสับสนกับผู้ป่วยท าให้การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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สถิติการให้บริการ DSMES ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564 

การให้ความรู้และสร้างทักษะการดูแลตนเอง
ส าหรับผู้เป็นเบาหวานและญาติ

Diabetes Self Management Education Support Service

2020 2021
Total

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
จ านวนท้ังหมด 
(ราย/เดือน)

439 467 433 165 298 617 341 288 288 177 210 220 3,943

- ผู้เป็นเบาหวาน 341 351 353 149 244 462 302 288 281 170 210 203 3,354
- ญาติ 98 116 80 16 54 155 39 0 7 7 0 17 589

สติถิการให้บริการทางโทรศัพท ์ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564

ช่วงการแพร่ระบาดรุนแรงของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
หมายเหตุ สรุปสถิติผู้เข้ารับการบริการ ประกอบด้วย การรับ DSMES การตรวจ SMBG และการเรียนฉีดยา ทั้งรับบริการที่ศูนย์และติดตามทางโทรศัพท์

“ศูนย์เบาหวานศิริราช” ให้บริการ การให้ความรู้และสร้างทักษะการดูแล
ตนเองส าหรับผู้ เป็นเบาหวานและญาติ Diabetes Self - Management 
Education Support (DSMES) โดยผู้ให้ความรู้เบาหวานจากทีมสหสาขาวิชาชีพ
ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวานคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล (Certified Diabetes Educator Program, Faculty of Medicine 
Siriraj Hospital) โดยเน้นให้ความรู้ในการดูแลตนเองส าหรับผู้เป็นเบาหวานแบบ
องค์รวมตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการใช้หลักการ Stage of Change Model, 
Motivation interview, Mindfulness มาเป็นหลักในการ coaching and 
balancing และมีทักษะในการจัดการตนเองโดยเฉพาะในส่วนที่เรียกว่า “Survival 
skill” เพื่อให้ผู้เป็นเบาหวานสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง และส่งเสริมให้ผู้เป็น
เบาหวานด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ

เนื่องในช่วงต้นปี 2564 ที ่ผ่านมา ประเทศไทยยังคงอยู่ในสถานการณ์ การ
ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และด าเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาลและกระทรวงอุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร์ ว ิจ ัย และนวัตกรรม (อว.) 
มหาวิทยาลัยมหิดล  และเพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมของสถานการณ์ฯ ที่มีความรุนแรง
ขึ้น จึงได้มีการงดให้บริการผู้ป่วยในคลินิก และได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ
เป็นการให้บริการทางโทรศัพท์อย่างเต็มรูปแบบในช่วงเดือนเมษายน – สิงหาคม เพื่อ
การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ

นอกจากการให้บริการที่คลินิกศูนย์เบาหวาน และการ
ให้บริการผ่านทางโทรศัพท์แล้ว ศูนย์เบาหวานศิริราชยังได้
เปิดช่องทางการสื่อสารเพิ่มเติม ส าหรับผู ้ที่สนใจปรึกษา
เรื ่องเบาหวาน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ผ่านทาง 
Line official : @sidmcenter ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยให้
ค าปรึกษา
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การให้บริการ
ปี 

2563

ปี 
2564

รวม

การให้บริการ DSMES ทางโทรศัพท์ 

– โทรศัพท์ติดตาม DSMES ช่วงโควิด-19  

– โทรศัพท์ติดตามหลังจากเรียนฉีดยาอินซูลิน

31 1,292 1,261

120 160 280

การโทรศัพท์จากภายนอกติดต่อสอบถามการ
ให้บริการ (DM Call Center)

4 10 14

รวม 155 1,462 1,555



ศูนย์เบาหวานศิริราชให้บริการ
ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนที่จอตา
ตรวจคัดกรองปัญหาเท้าเบาหวาน
ประจ าปี และมีการบันทึกข้อมูล (DM 
registry) เพื่อการติดตามต่อเนื่องของ
ผู ้ป่วยในระยะยาว น าไปสู ่การสร้าง
ฐานข้อมูล big data ในการพัฒนาการ
บริบาลผู้เป็นเบาหวานต่อไป 

การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน
และการลงทะเบียนผู้เป็นเบาหวาน
Diabetes Complication Assessment Service and Siriraj Diabetes Registry

Years/
Month

2020 2021
TotalOct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

การตรวจคัดกรอง
ปัญหาเท้าเบาหวาน

437 461 381 0 95 488 120 0 15 64 1 231 2293

การตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนที่จอตา

281 257 221 2 113 324 64 0 13 52 1 132 1460

การตรวจ ABI 17 18 10 0 6 28 5 0 0 5 0 4 93

สถิติจ านวนผู้ที่มารับบริการ ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564

* เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ศูนย์เบาหวานงดให้บริการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน 31/12/2563 – 19/2/2564  
และ 16/4/2564 – 18/6/2564 และ 4/8/2564 – 3/9/2564  

ในเดือน มีนาคม 2564 คลินิกศูนย์เบาหวาน
ได้น าโปรแกรมวิเคราะห์ภาพแบบอัตโนมัติ มาใชใ้น
การแปลผลการคัดกรองภาวะเบาหวานจอตา ใน
กรณีท่ีโปรแกรมวิเคราะห์ภาพแบบอัตโนมัติแปลผล
ว่า Non Referable (no DR หรือ mild NPDR) จะ
ท าการนัดหมายท่ีศูนย์เบาหวานในปีถัดไป หากแปล
ผลว่า Referable (moderate NPDR ขึ้นไปหรือ
สงสัยโรคตาอื่นๆ) ทางศูนย์เบาหวานจะท าการส่งต่อ
ภาควิชาจักษุอย่างเหมาะสมต่อไป โดยโปรแกรม
ดังกล่าวได้ถูกพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของศูนย์
เบาหวานศิริราชและสาขาวิชาจอตาและน ้าวุ ้นตา
ภาควิชาจักษุว ิทยา คณะแพทยศาสตร ์ศ ิร ิราช
พยาบาล ในปี 2563

การลงทะเบียนผู ้ เป็นเบาหวานถึงปัจจุบ ันมี
จ  านวน  3,669 ราย ข ้อม ูลท ี ่ เก ิดข ึ ้นจากการ
ลงทะเบียนสามารถน ามาช่วยในการพัฒนาระบบ
บริการผู้เป็นเบาหวาน และเป็นข้อมูลส าหรับต่อยอด
งานวิจัยในอนาคต ทั้งด้าน Basic science, Genetic,
Proteomic และด้าน Clinical น าไปสู่การพัฒนาดูแล
รักษาผู้ป่วยเบาหวานให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ปัจจุบันมีการน าข้อมูลจากโครงการการลงทะเบียนผู้เป็น
เบาหวาน ไปต่อยอดงานวิจัย ดังน้ี
1) ผลกระทบของการล็อคดาวน์เนื่องจากการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 ต่อการควบคุมระดับน ้าตาลและผล
ทางเมตาบอลิก ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2

2) การด  า เน ินโรคและการตอบสนองต ่อการร ักษา
โรคเบาหวานในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองกลุ่มต่างๆ
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ข้อมูลการลงทะเบียนผู้เป็นเบาหวานครั้งที่ 1 ในแต่ละปี  

2016
(n=350)

2017
(n=581)

2018
(n=540)

2019
(n=565)

2020
(n= 921)

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

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)

27 (4.8)
385 (68.1)
26 (4.6)
31 (5.4)
96 (17.1)

45 (4.9)
548 (59.5)
25 (2.7)
32 (3.5)

271 (29.4)

Age (years) 63±10.5 62±12 59±12 57±14 57.0 ± 12.9

Female, n (%) 225 (64.3) 349 (60.1) 301 (55.7) 355 (63) 531 (57.7)

BMI (kg/m2) 26.2±4.2 26.6±4.7 26.4±4.7 27.3±5.0 27.2 ± 5.3

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

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)

98 (17.3)
101 (17.9)
212 (37.5)
144 (25.5)

191 (20.8)
146 (15.9)
341 (37.1)
240 (26.2)

Current smoking, n (%) 20 (5.7) 31 (5.3) 38 (7) 34 (6) 50 (5.4)

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

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)

403 (71.3)
452 (80.0)

45 (8)
19 (3.3)

644 (69.9)
745 (80.9)
42 (4.6)
41 (4.5)

Duration of DM (years) 7.3 (3.2,12.2) 6.3 (2.2,13.3) 5.9 (0.8,12.3) 5.7 (1,11.7) 4.6 (1.0,10.2)

Type 2 diabetes, n (%) 
Type 1 diabetes, n (%)

349 (99.7)
-

575 (99)
1 (0.2)

532 (98.5)
5 (0.9)

536 (94.9)
22 (4.9)

895 (97.2)
20 (2.2)

SBP (mmHg) 133±15 133±15 133±16 129±15 131 ± 16

DBP (mmHg) 77±10 77±11 77±11 72±12 71 ± 11

Fasting plasma glucose (mg/dL) 142±42 142±42 155±62 154±63 151 ± 52

HbA1c (%) 7.4±1.8 7.6±1.7 8.1±2.2 7.9±2.1 7.6  ± 1.9

Triglyceride (mg/dL) 126 (90,172) 131 (95,179) 126 (93,180) 131 (100,177) 126 (91,174)

HDL (mg/dL) 54±16 52±13 50±14 51±14 51 ± 14

LDL (mg/dL) 100±34 96±36 97±40 92±37 94 ± 34 

eGFR (ml/min/m2) 78±21 77±24 82±24 86±26 86 ± 23

eGFR, (ml/min/m2), n (%)
30-59
29-15
<15

57 (16.3)
6 (1.7)

-

22 (14.1)
3 (1.9)

-

73 (13.5)
12 (2.2)

-

63 (11.2)
9 (1.6)
5 (0.9)

110 (11.9)
8 (0.9)

-

Metabolic control achievement 
BP < 140/90, n (%) 225 (64.3) 372 (64.4) 339 (62.8) 421 (74.5) 656 (71.2)
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2016
(n=350)

2017
(n=581)

2018
(n=540)

2019
(n=565)

2020
(n= 921)

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

93 (26.6)
166 (47.5)

141 (24.3)
242 (41.7)

94 (17.4)
206 (38.1)

117 (20.7)
233 (41.2)

225 (25.3)
430 (48.4)

LDL < 100 mg/dL ,n (%) 179 (51.1) 337 (58) 307 (56.9) 345 (61.1) 534 (62.1)

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

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)

461 (81.6)
267 (47.3)
107 (18.9)
47 (8.3)
12 (2.1)

135 (23.9)

741 (80.5)
371 (40.3)
159 (17.3)
104 (11.3)

1 (0.1)
154 (16.7)

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

≥ 3

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)

208 (36.8)
194 (34.3)
99 (17.5)

364 (39.5)
279 (30.3)
163 (17.7)

ACEI/ARB therapy in patient with HT, n 
(%)

186 (66.2) 319 (67.6) 267 (49.4) 288 (71.4) 433 (67.2)

Statin therapy in patient with DLP, n 
(%)

281 (87) 456 (87.4) 407 (75.4) 402 (88.9) 647 (86.8)

Chronic diabetes complication 
No. of DR screening within 1 year, n 
(%)

302 (86.3) 495 (85.2) 490 (90.7) 503 (89.0) 866 (94.0)

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

38 (12.6)
7 (2.3)

76 (15.4)
25 (5)

68 (12.6)
33 (6.2)

60 (11.9)
14 (2.7)

91 (10.5)
25 (2.9)

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

158 (45.1) 403 (69.4) 418 (77.4) 447 (79.1) 661 (71.8)

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

36 (22.8)
3 (1.9)

102 (25.3)
35 (8.7)

93 (17.2)
28 (5.2)

119 (26.6)
28 (6.3)

149 (22.5)
47 (7.1)

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

350 (100) 581 (100) 540 (100) 565 (100) 921 (100)

Abnormal monofilament testing, n (%) 11 (3.1) 38 (6.5) 44 (8.1) 34 (6) 30 (3.3)

Amputation, n (%) 3 (0.9) 4 (0.7) 6 (1.1) 3 (0.5) 2 (0.3)

ข้อมูลการลงทะเบียนผู้เป็นเบาหวานครั้งที่ 1 ในแต่ละปี (ต่อ)  
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การบริการตรวจติดตามระดบัน า้ตาลในเลอืด
หลังคลอดและเสรมิสร้างทกัษะการดูแลตนเอง
ส าหรับผู้เป็นเบาหวานขณะตัง้ครรภ ์
GDM holistic care (Postpartum phase)

การบริการตรวจติดตามระดับน ้าตาลในเลือดหลัง
คลอดและเสริมสร้างทักษะการดูแลตนเองส าหรับผู ้เป็น
เบาหวานขณะตั้งครรภ์ เริ ่มตั้งแต่เดือน กันยายน ปี พ.ศ. 
2563 และให้บริการมาอย่างต่อเน่ือง 

ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2564 มีการระบาดของโรค 
COVID-19 จ ึงได ้ปร ับเปล ี ่ยนรูปแบบการให ้บร ิการให้
สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่าง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังน้ี

1. กิจกรรมแนะน าความส าคัญและวิธีการตรวจติดตาม
ระดับน ้าตาลในเลือดหลังคลอด

ปรับรูปแบบการให้บริการโดยจัดท าสื่อส าหรับแนะน า
ความส าคัญและวิธีการตรวจติดตามระดับน ้าตาลหลังคลอด
ในรูปแบบคลิป VDO และออกแบบเป็น QR code มอบ
ให้กับหอผู้ป่วยใช้ส าหรับแจกให้ผู้ป่วยเพื่อเป็นการลดความ
เสี่ยงในการติดเชื้อระหว่างเดินทางมารับบริการ อีกทั้ งยัง
เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่คลอดบุตรนอกเวลาราชการได้รับ
ค าแนะน าเช่นเดียวกัน

2. กิจกรรมการตรวจติดตามระดับน ้าตาลในเลือดหลัง
คลอด 4-12 สัปดาห์

ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมโดยจัดท าสื่อที่เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างทักษะการดูแลตนเองเพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิด
โรคเบาหวานในรูปแบบคลิป VDO และออกแบบเป็น QR 
code มอบให้กับหน่วยฝากครรภ์ส าหรับแจกให้ผู้ป่วย และ
ปรับการแจ้งผลเลือดและแนะน าการดูแลตนเองเพื ่อลด
ความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานเบื้องต้นเป็นการให้บริการ
ผ่านทางโทรศัพท์แบบรายเด่ียวแทน

คลิปแนะน าการตรวจติดตามเบาหวานหลังคลอด

คลิปแนะน าการดูแลตนเองเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน

จ านวนผ ู ้เข้ารับบริการในกิจกรรมนี ้ต ั ้งแต่เดื อน 
ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 มีทั ้งสิ ้น 
264 คน คิดเป็นร้อยละ 55 ของจ านวนผู้ที่นัดหมายทั้งหมด 
ซึ่งผลการตรวจติดตามระดับน ้าตาลในเลือดพบว่า ร้อยละ 70 
ผลเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ, ร้อยละ 27 ผลเลือดอยู่ในเกณฑ์
เสี่ยงเบาหวาน (Prediabetes) และร้อยละ 3 ผลเลือดอยู่ใน
เกณฑ์เป็นเบาหวาน ตามล าดับ 

จ านวนผู้เข้ารับบริการในกิจกรรมการตรวจติดตาม
ระดับน ้าตาลในเลือดหลังคลอด 4-12 สัปดาห์

Normal
70%

IFG
1%

IGT
25%

IFG+IGT
1%

R/O T2DM
3%

ผลการตรวจติดตามระดับน ้าตาลในเลือดหลังคลอด 4-12 สัปดาห์
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3. ก ิจกรรมการตรวจติดตามระดับน ้าตาลในเลือด
ต่อเน่ือง

การบริการในกิจกรรมน้ีได้เร่ิมคร้ังแรกในเดือน มิถุนายน 
พ.ศ. 2564 ซึ ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรค COVID-19
จึงปรับการแจ้งผลเลือดและการทบทวนทักษะการดูแล
ตนเองเพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานเป็นการท า
กิจกรรมกลุ่ม (Group education and counseling) ผ่าน
โปรแกรม Zoom could meetings โดยผู้ที่มีผลระดับ
น ้าตาลในเลือดเดิมอยู่ในเกณฑ์ปกติ จะได้รับการนัดหมาย
ติดตามระดับน ้าตาลในเลือดต่อเนื่องที่ 1 ปี ส าหรับผู้ที่อยู่
ในเกณฑ์เสี่ยงเบาหวาน (Prediabetes) หรือเป็นเบาหวาน
จะได้รับการติดตามระดับน ้าตาลต่อเน่ืองที่ 6 เดือน

ผู้เข้ารับบริการในกิจกรรมนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 เป็นกลุ่มที่มีผลระดับ
น ้าตาลในเลือดเดิมอยู ่ในเกณฑ์เสี ่ยงเบาหวานและเป็ น
เบาหวาน มีท้ังสิ้น 10 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ของจ านวนผู้
ที่นัดหมายทั้งหมด ผลการติดตามระดับน ้าตาลในเลือด
ต่อเน่ืองพบว่า ส่วนใหญ่ยังคงมีระดับน ้าตาลในเลือดอยู่ใน
เกณฑ์กลุ่มเสี่ยงเบาหวานเเละเป็นเบาหวาน และมี 2 รายที่
มีผลเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

จ านวนผู้เข้ารับบริการในกิจกรรมการตรวจติดตามระดับน ้าตาลในเลือดต่อเน่ือง

18 มิ.ย. 64 6 ส.ค. 64 3 ก.ย. 64 รวม

จ านวนผู้นัดหมายทั้งหมด (คน) 10 13 8 31

จ านวนผู้มาตามนัด (คน) 4 4 2 10

คิดเป็นร้อยละ 40 31 25 32

การบริการตรวจติดตามระดับน ้าตาลในเลือดหลังคลอด
และเสริมสร้างทักษะการดูแลตนเองส าหรับผู้เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 
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การให้บริการเทคโนโลยีเบาหวาน
Diabetes Technology Service

สถิติผู้มารับบริการติดเครื่องมือระดับน ้าตาลตอ่เนื่อง
(Continuous Glucose Monitoring ) ปี 2564

ในปีน้ีศูนย์เบาหวานศิริราชได้ประสานงานร่วมกับ 
ผู้แทนบริษัท DM Technology ในประเทศไทย
ด าเนินโครงการ “การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยระบบ
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไม่
ติดต่อเรื ้อรัง (เบาหวาน)” โดยเป็นการน าข้อมูลจาก
อุปกรณ์ดูแลสุขภาพ เช่น เครื ่องเจาะน ้าตาลปลายนิ้ ว 
เคร่ืองวัดความดันโลหิต รวมถึงเคร่ืองติดตามระดับน ้าตาล
ต่อเนื่อง มาแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื ่อพัฒนาการ
ดูแลสุขภาพของผู้เป็นเบาหวานให้ดีย่ิงข้ึน 

การให้บริการเทคโนโลยีเบาหวาน ณ ศูนยเ์บาหวาน
ศริิราช ให้บริการการตรวจติดตามระดับน ้าตาลต่อเนื่อง  
(Continuous glucose monitoring, CGMs) ทั้งแบบ
ชนิดแสดงระดับน ้าตาล (Real-time CGM) และไม่แสดง
ระดับน ้าตาล (Professional CGM) โดยจะให้บริการใน
วันจันทร์และวันพุธ เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. โดยผู้มา
รับบริการจะได้รับการทบทวนความรู ้จากผู ้ให้ความรู้
เบาหวานในหัวข ้อท ี ่จ  าเป ็น ได ้แก ่  carbohydrate
counting การตั้งเป้าหมายและการควบคุมระดับน ้าตาล
ที่เหมาะสม การแก้ไขภาวะน ้าตาลต ่า การ calibrate 
เครื่องตรวจวัดน า้ตาล และข้อปฏิบัติ ปัญหาและการแก้ไข 
ระหว่างติดเครื่อง CGMs

ศูนย์เบาหวานศิริราชได้เปิดให้บริการทางเทคโนโลยี
เบาหวาน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 และได้รับ
การสนับสนุนจากผู้ปกครองของผู้เป็นเบาหวาน ท่ีมีความ
ประสงค ์บร ิจาคและจ ัดต ั ้งกองทุนสน ับสนุนการใช้
เทคโนโลยีเบาหวานเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เป็น
เบาหวานให้ดียิ่งขึ้น จึงเป็นท่ีมาของกองทุน ศิริราชมูลนิธิ 
กองทุนเพื ่อสนับสนุนด้านเทคโนโลย ีก ับเบาหวาน 
(D003998) ซึ่งจัดตั้งเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2562 การเข้า
รับบริการ DM Technology Service จะเป็นการมอบ
และส่งต่อโอกาสให้แก่ผู ้เป็นเบาหวานอื่นๆต่อไป ให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีรว่มกัน โดยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นภายหลังหกั
ค่าบริการโรงพยาบาลจะบริจาคกลับสู ่ กองทุนเพื ่อ
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีกับเบาหวาน ในปีนี ้ทางศูนย์
เบาหวานยังคงมุ่งม่ันและพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีให้
มีประสิทธิภาพเพื่อผู้เป็นเบาหวานอย่างต่อเนื่อง

ไตรมาส จ านวนการติดเคร่ือง CGMs (คร้ัง)

ปี 2562 17

ปี 2563 20

ไตรมาส 1 2564 (มกราคม-มีนาคม) เน่ืองจากสถานการณ์โควิด จึงไม่เปิดให้บริการ

ไตรมาส 2 2564 (เมษายน-มิถุนายน) 4

ไตรมาส 3 2564 (กรกฎาคม-กันยายน) 4
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ศูนย์เบาหวานศิริราช รับผิดชอบดูแลโครงการที่สนับสนุนแผ่นตรวจน ้าตาลในเลือดด้วย
ตัวเองส าหรับผู้เป็นเบาหวาน 3 โครงการ ซึ่งในทุกโครงการผู้ป่วยจะได้รับความรู้ในการดูแล
ตัวเอง (DSMES) เพื ่อส่งเสริมให้ม ีการดูแลตนเองที ่ด ีขึ ้น และลดความเสี ่ยงในการเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันและเร้ือรัง

การสนับสนุนการตรวจระดับน ้าตาล
ในเลือดด้วยตัวเอง
Self-Monitoring of Blood Glucose Support

โครงการติดตามผลการพัฒนาระบบและเครือข่ายบริบาลเบาหวานชนิดท่ี 1 (DSMP NS)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ทุกอายุ หรือ
เบาหวานที่ตรวจพบอายุน้อยกว่า 30 ปี
ที่ให้การรักษาเหมือนชนิดที่ 1

 สิทธ ิหล ักประก ันส ุขภาพแห ่งชาติ 
(บัตรทอง)

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการต้ังแต่ปี 2562 – ก.ย. 2564

 คลินิกกุมารเวชศาสตร์ 184 ราย

 คลินิกอายุรศาสตร์ 57 ราย

กองทุนสนับสนุนการดูแลและการเรียนการสอนด้านเบาหวาน (D004045) ศิริราชมูลนิธิ  
https://www.si.mahidol.ac.th/office_m/foundation/

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 ผู้เป็นเบาหวานที่จ าเป็นต้องเจาะตรวจ
ระดับน ้าตาล แต่มีปัญหาด้านค่าใช้จ่าย 
เช่น ผู้เป็นเบาหวานที่ฉีดอินซูลิน และ
ผู้เป็นเบาหวานขณะต้ังครรภ์

 ทุกสิทธิการรักษา

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2563 – ก.ย. 2564

 คลินิกอายุรศาสตร์ 63 ราย
ได้รับแผ่นเจาะน ้าตาลต่อเน่ืองในปี 2564
(มาติดตาม 3 ครั ง)  9 ราย 

โครงการสนับสนุนการตรวจระดับน ้าตาลในเลือดด้วยตัวเอง
(Self-Monitoring of Blood Glucose Support Project)

โครงการ Diabetes Rescue Supply and Support 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1
 ทุกสิทธิการรักษา
 ผู้ที่มีปัญหาด้านค่าใช้จ่าย  คลินิกกุมารเวชศาสตร์ 2 ราย 

ปัจจุบันรับต่อเน่ือง 1 ราย

 คลินิกอายุรศาสตร์ 8 ราย
ปัจจุบันรับต่อเน่ือง 5 ราย

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการต้ังแต่ปี 2563 – ก.ย. 2564
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ศูนย ์ เบาหวานศ ิร ิ ราชม ีจ ัดการอบรมค ่าย
เบาหวานชนิดที่ 2  ในรูปแบบต่าง ๆ ส าหรับผู ้เป็น
เบาหวานและบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื ่อง 
เป็นปีท่ี 8 ซึ่งรูปแบบการจัดมีท้ังการบรรยายให้ความรู้
และการฝ ึกเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ ข ้อม ูลส  าหร ับผ ู ้ เป ็ น
เบาหวานในโรงพยาบาลศิริราช บางส่วนยังไม่สามารถ
ควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม
ตามเกณฑ์ของแพทย์ผู ้รักษา ท าให้มีโอกาสเสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้แก่ โรคหลอดเลือด
ห ัวใจ โรคหลอดเล ือดสมอง โรคไตวายเร ื ้อร ั ง 
ภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานข้ึนจอตา และการถูกตัด
ขาจากการเกิดแผลที่เท้า เป็นต้น ปัญหาส่วนหนึ่ ง
เนื่องจากผู้เป็นเบาหวานยังขาดความรู้ ความเข้า ใจ
เกี ่ยวกับโรค และการดูแลตนเองที่เหมาะสม ซึ ่งทีม
วิทยากรจะประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ 
นักโภชนาการ นักเวชศาสตร์การกีฬา และนักสุขศึกษา 

ผลการด าเนินการ
เนื ่องจากอยู่ในช่วงการระบาดโควิด-19 ท าให้

การจัดกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ และตาม
มาตรการเว้นระยะห่าง (Social distancing) ท าให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรมท่ีห้องประชุมศูนย์เบาหวานศิริราช
ได้ จึงได้ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบการอบรมออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Zoom Meetings และได้ก าหนดกิจกรรม
อบรม ท้ังหมด 4 ครั้ง ซึ่งผลการด าเนินการ มีดังนี้

ระยะเวลาด าเนินการ
เริ่มด าเนินการต้ังแต่ เดือนพฤษภาคม ถึงเดือน

ธันวาคม 2564  รวมท้ังหมด 4 ครั้ง /ปี

• คร้ังที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564       
• คร้ังที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2564   
• คร้ังที่ 3 วันที่ 18 ตุลาคม 2564  
• คร้ังที่ 4 วันที่ 20 ธันวาคม 2564  

เลื่อนการอบรม
เลื่อนการอบรม

ผู้เข้าร่วม 10 คน

รอด าเนินการอบรม

การอบรมแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meetings ท าให้ผู้ที่
สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมได้สะดวกขึ้น ไม่ต้องเดินทาง
มาที่โรงพยาบาล และถาม-ตอบ ผ่านช่องทาง Chat ได้ 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ภาพกิจกรรรมการอบรมออนไลน์ทาง Zoom Meetings 

ค่ายเบาหวานส าหรับผู้เป็นเบาหวานชนดิที่ 2 ปี 2564 
Diabetes Camp for People with Type 2 Diabetes 2021 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์เบาหวานศิริราช ร่วมกับสาขาวิชาต่อม

ไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และหน่วยการพยาบาล
ป้องก ันและส ่งเสร ิมส ุขภาพ ฝ ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลศิริราช
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การให้ความรู้และพัฒนาทักษะการดแูลตนเอง
เพื่อป้องกันโรคเบาหวานส าหรับกลุ่มเส่ียง รุ่น 9
Diabetes Prevention Education and Skill Developing Program for Self-care In People at Risk IX

การให้ความรู ้และพัฒนาทักษะการดูแลตนเองเพื ่อ
ป้องกันโรคเบาหวานส าหรับกลุ่มเสี่ยง โครงการน้ีจัดต้ังข้ึนตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2556 จัดกิจกรรมต่อเนื ่องทุกปี ประกอบด้วย การ
บรรยายความรู้ โดยอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน การฝึก
ปฏิบัติการออกก าลังกาย โดยนักเวชศาสตร์การกีฬา  และการท า
กิจกรรมกลุ่ม Self-help group โดยพยาบาล ใน 7 ปีที่ผ่านมา
ประสิทธิภาพของโปรแกรม พบว่า ในช่วงระยะเวลา 1 ปีหลังร่วม
โครงการ มีผู้ที ่ลดน ้าหนักได้ร้อยละ 70 ตามเป้าหมาย และใน
จ านวนนี้ ร้อยละ 21 สามารถลดน ้าหนักได้อย่างน้อยร้อยละ 5 
ของน ้าหนักตัวตั้งต้น ลดรอบเอวได้ร้อยละ 68 นอกจากนี้ ยังมี
ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน ในด้านความตระหนักและ
การป้องกันโรคอยู ่ในช่วงการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
เพ ิ ่มเต ิมเปรียบเท ียบก ับการร ักษาแบบปกต ิ ผลการเก ิด
โรคเบาหวานใหม่เหลือเพียง ร้อยละ 6 ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยการ
เกิดเบาหวานในการศึกษาอื่นๆ 

ในปีนี ้แบ่งกลุ ่มผู ้เข้าอบรมเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ ่ม
เบาหวานขณะตั้งครรภ์ 2. กลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นเบาหวาน 
เพื ่อเห็นถึงความส าคัญในการดูแลตนเอง โดยมุ่งเน้นการให้
ค าแนะน าในการปฏิบัติตัว การออกก าลังกายอย่างเหมาะสม การ
ควบคุมน ้าหนักตัว และการดูแลติดตามอย่างเหมาะสมส่งผลให้มี
การป้องกันภาวะการเกิดเป็นโรคเบาหวานรวมถึงลดปัญหาด้าน
ต่างๆ ของเบาหวานซึ ่งม ีผลในหลายๆ ด้าน ได้แก่ ผลต่อ
สมรรถภาพทางกาย และปัญหาสุขภาพจิต 

กลุ่มท่ี 1  เบาหวานขณะต้ังครรภ์
• วันที่ 6  สิงหาคม 2564    ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 4 คน
• วันที่ 3  ธันวาคม 2564    ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 11 คน
• รอด าเนินการอีก 3 คร้ัง

• วันที่ 30 สิงหาคม 2564        ผู้เข้าอบรมจ านวน 44 คน
• วันที่ 4 ตุลาคม 2564           ผู้เข้าอบรมจ านวน 29 คน
• วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564     ผู้เข้าอบรมจ านวน 14 คน

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ดังน้ี
กลุ่ม 1 วันที่  20 กันยายน 2564 ผู้เข้าอบรมจ านวน 18 คน

รอด าเนินการอีก 2 คร้ัง
กลุ่ม 2   วันที่  29 พฤศจิกายน 2564  ผู้เข้าอบรมจ านวน 7 คน

รอด าเนินการอีก 2 คร้ัง

SiDM Support Group
ศูนย์เบาหวานศิริราช ได้จัดตั ้งคณะอนุกรรมการ 

SiDM Support group ขึ้น ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของ 
ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานศิริราช ชมรมเพื่อเด็ก
และวัยรุ่นเบาหวาน และกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงเบาหวาน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อก าหนดนโยบาย ในการสนับสนุน
กิจกรรมสร้างและให้องค์ความรู ้ส าหรับผู ้เป็นเบาหวาน
ตามแนวทางของศูนย์เบาหวานศิริราช ที่มี เป้าหมายให้ผู้
เป็นเบาหวานสามารถดูแลตนเองอย่างมีสุขภาวะ

คณะกรรมการประชุมได ้ก  าหนดจ ัดก ิจกรรม
เผยแพร่ความรู้ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางระบบ Zoom 
Meetings ซึ ่งในปีนี ้ได้ด าเนินการไปแล้ว 3 ครั ้ง โดยมี
ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมดังน้ี
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กิจกรรมวันเบาหวานโลก
World Diabetes Day

ตามท่ีสมาพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติก าหนดให้วันที่ 14 
พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก ในปีนี้ทางสมาคม
โรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้ประกาศแนว
ทางการรณรงค ์ในวันเบาหวานโลกปี 2021-2023 ตาม
แนวทางของสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ (International 
Diabetes Federation; IDF) คือ “Access to Diabetes 
Care” การเข้าถึงการดูแลเบาหวาน  ซึ่งองค์ประกอบพื้นฐานของ
การเข้าถึงการดูแลเบาหวาน ดังน้ี

1. การเข้าถึงอินซูลิน Access to insulin
2. การเข้าถึงยารักษาโรคเบาหวาน  Access to oral 

medication
3. การเข้าถึงการติดตามผลการการดูแลด้วยตนเอง

Access to self-monitoring
4. การเข้าถึงความรู้ และการดูแลทางด้านจิตใจ 

Access to education and psychological support
5. การเข้าถึงอาหารเพื่อสุขภาพและสถานที่ออกก าลังกายที่

ปลอดภัย Access to healthy diet and physical 
activity

วันเบาหวานโลก ประจ าปี 2564
World Diabetes Day 2021

นอกจากน้ียังมีการเผยแพร่โปสเตอร์ความรู้โรคเบาหวาน 
จากภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ ที ่เก ี ่ยวข้องใน คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผ่านทาง Facebook live  
และ ส่งบุคลากรร่วมเสวนาความรู้ ในรายการ “Healthy 
Day รันเวย์สุขภาพ” ทางช่อง 9 MCOT HD

ศูนย์เบาหวานศิริราชร่วมกับหน่วยงานภาควิชาต่างๆ
ภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   ได้จัด “กิจกรรม
วันเบาหวานโลก ปี 2564” ขึ้น ปีนี้ก าหนดจัดกิจกรรม เป็น
เวลา 2 วัน ระหว่างวันที ่ 11-12 พฤศจิกายน 2564 ใน
รูปแบบออนไลน์  เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
โดยจัดให้มีการเสวนาความรู ้เบาหวาน ผ่านทางออนไลน์  
Facebook live ในหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ 
• เบาหวานกับโควิด-19 มีผู้เข้าชม จ านวน 666 คน 
• เครียด ซึมเศร้า เสียสุขภาพจิต ในยุคโควิด-19

มีผู้เข้าชม จ านวน 675 คน  
• กิจกรรมตอบค  าถามทางออนไลน์ร ับของที ่ระล ึก 

มีค าถาม จ านวน 10 ข้อ ซึ่งมีผู้ได้รับของที่ระลึก จ านวน 
20 รางวัล จากผู้สนใจร่วมตอบค าถาม ทั้งหมด 33 คน
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การจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ประจ าปี 2564
Update Diabetes Management and Holistic Care (Advance course) 2021

จุดประสงค์หลักในการจัดกิจกรรมอบรมนี้เพื ่อให้ผู้ เข้า
อบรมสามารถดูแลรักษาผู้เป็นเบาหวานในปัจจุบัน มุ่งเน้น Diabetes 
Self-Management Education ควบคู ่ก ับการรักษาที ่เหมาะสม 
คร้ังน้ี เป็นหลักสูตรการดูแลเบาหวานและทักษะขั้นสูง  (Advanced 
skills for diabetes) ซึ่งเป็นการสอนการประยุกต์ความรู ้พื ้นฐาน
การวินิจฉัยเบาหวานชนิดอื่นๆ การแก้ปัญหาและรักษาในกรณีผู้เป็น
เบาหวานที่มีอาการซับซ้อน ความรู ้โรคเบาหวานใหม่ๆ ที ่ทันสมัย 
การดูแลผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 การจัดอาหารส าหรับผู้มีภาวะพิเศษ 
เช่น ภาวะแทรกซ้อนทางไต เทคนิคข้ันสูงในการปรับพฤติกรรม หรือ
ได้รับการรักษาด้วยยา Steroid การดูแลรักษาเบาหวานในผู้ป่วย
วิกฤติ การรักษาเบาหวานให้หายขาด เทคนิคใหม่ๆ ในการรักษาแผล
เท้าเบาหวาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเกี่ยวกับการดูแลรักษา
เบาหวาน ซึ่งหลักสูตรน้ีเหมาะกับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป อายุรแพทย์ 
แพทย์เฉพาะทาง พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ และผู้ให้ความรู้
เบาหวาน (Diabetes Educators) ที่มีประสบการณ์พื้นฐานในการ
ดูแลผู้เป็นเบาหวาน

ศูนย์เบาหวานศิริราช ร่วมกับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และหน่วย
บริหารการจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันจัดการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้และ
การจัดการดูแลผู ้ เป ็นเบาหวาน ประจ าป ี 2564 (Update
Diabetes Management and Holistic Care 2021) ในหัวข้อ
“Challenging in Diabetes Management 2021” ระหว่างวันที่ 
14 – 16 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ 
Siriraj LIVE ซึ่งมีสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ฯ ช่วยดูแล
ระบบการถ่ายทอดสด และได้ร ับเก ียรติจาก รศ .นพ.ว ิศ ิษฎ์  
วามวาณิชย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นประธานกล่าวเปิด
งานในคร้ังน้ี

ในการอบรมรูปแบบออนไลน์ ท าให้มผีู้สนใจสามารถเข้าร่วม
อบรมได้มากข้ึนจากปีก่อน (รูปแบบ on-site) โดยในปีนี้ มีบุคลากร
สหสาขาวิชาชีพเข้าร่วมอบรมได้แก่ แพทย์ 209 คน พยาบาล 91 คน 
เภสัชกร 58 คน และบุคลากรทางการแพทย์ด้านเบาหวานอื่นๆ 55 
คน รวมทั้งหมด 413 คน จากทั่วประเทศ
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Publication and 
Poster Presentation 2021

Siriraj Center of Research Excellence for Diabetes and Obesity (SiCORE-DO)
1. Tangjittipokin W, Umjai P, Khemaprasit K, et al. Vitamin D pathway gene polymorphisms, 

vitamin D level, and cytokines in children with type 1 diabetes. Gene. 2021;791:145691.

2. Charoensuk C, Thamtarana PJ, Chanprasert C, et al. Autosomal dominant diabetes 
associated with a novel ZYG11A mutation resulting in cell cycle arrest in beta-cells. Mol
Cell Endocrinol. 2021;522:111126

Diabetes and Obesity Research in Adult
1. Preechasuk L, Akarasereenont P, Boonrak R, et al. Effect of Thunbergia laurifolia Herbal 

Tea on Glucose Homeostasis in Healthy Volunteers: A Single-Arm Phase I Study.  Evid
Based Complement Alternat Med 2020;23.

2. Wutthisathapornchai A , Lertwattanarak R.  Progression of Prediabetes to Type 2 Diabetes 
Mellitus in Thai Population.  J Med Assoc Thai  2021;104(5):772-80. 

3. Taniarusritaratorn T, Tangjittipokin W, Kunavisarut T.  Incidence and Survival of Hepatocellular 
Carcinoma in Type 2 Diabetes Patients with Cirrhosis Who Were Treated with and without 
Metformin. Diabetes Metab Syndr Obes 2021;9(14):1563-74. 

4. Chattranukulchai P, Thongtang N, Ophascharoensuk V, et al. An Implementation Framework 
for Telemedicine to Address Noncommunicable Diseases in Thailand. Asia Pac J Public 
Health 2021.  

5. Kongmalai T, Preechasuk L, Junnu S, et al. The Effect of Temperature on the Stability of 
In-Use Insulin Pens. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2021;129(9):683-88.

Obesity Research, Oral Presentation 

1. Khumkhana N, Deekum W, Chaichana C, et al. Reduced Circulating Levels of Growth 
Differentiation Factor-15 and Fibroblast Growth Factor-21 are Associated with Weight Loss 
After Anti-Obesity Treatments. The 21st Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asia 
Congress 2021. 14-16 Oct 2021
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2. Khumkhana N, Deekum W, Chaichana C, et al. Circulating Levels of Fibroblast Growth 
Factor 21 and Growth Differentiation Factor 15 Are Positively Associated with Body 
Mass Index in Thai Population. The 21st Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asia 
Congress 2021. 14-16 Oct 2021

3. Wongshaya P, Chaichana C, Thaipisutikul L, et al. Effect of Allulose on GLP-1 release in 
adults living with obesity. The 21st Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asia 
Congress 2021. 14-16 Oct 2021

Diabetes Research in Pediatric 
1. Santiprabhob J, Charoentawornpanich P, Khemaprasit K, et al. Effect of gender, diabetes 

duration, inflammatory cytokines, and vitamin D level on bone mineral density among 
Thai children and adolescents with type 1 diabetes. Bone. 2021 Jul 10;153:116112. doi: 
10.1016/j.bone.2021.116112. Epub ahead of print. PMID: 34252600.

2. Tangjittipokin W, Umjai P, Khemaprasit K, et al. Vitamin D pathway gene polymorphisms, 
vitamin D level, and cytokines in children with type 1 diabetes. Gene.2021 Jul 
30;791:145691. doi: 10.1016/j.gene.2021.145691.

3. Santiprabhob J, Chokephaibulkit K, Khantee P, et al. Adipocytokine dysregulation, abnormal 
glucose metabolism, and lipodystrophy in HIV-infected adolescents receiving protease 
inhibitors. Cytokine.2020 Dec;136:155145. doi: 10.1016/j.cyto.2020.155145.

Diabetes Research in Pregnancy 
1. Boriboonhirunsarn D, Sunsaneevithayakul P, Pannin C, et al. Prevalence of early-onset GDM 

and associated risk factors in a university hospital in Thailand. J Obstet Gynecol. 2020 Aug; 
41(6): 915-919. doi: 10.1080/01443615.2020.1820469.

2. Boriboonhirunsarn D, Pannin C, Wamuk T. Risk of LGA in pregnant women with different 
GDM status and risk profiles. Int J Diabetes Dev Ctries. 2021; 41(3), 511-517. doi: 
10.1007/s13410-020-00908-2.

3. Bunpeng N, Boriboonhirunsarn D, Boriboonhirunsarn C, et al. Association between gestational 
diabetes mellitus and periodontitis via the effect of reactive oxygen species in peripheral 
blood cells. J Periodontol. 2021 Nov 17.

4. Sawangpanyangkura T, Laohapand P, Boriboonhirunsarn D, et al. Upregulation of microRNA-
223 expression in gingival crevicular blood of women with gestational diabetes mellitus 
and periodontitis. Journal of Dental Sciences. 2021.
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Diabetes Research, Siriraj Diabetes Center of Excellence
1. Dejkhamron P, Santiprabhob J, Likitmaskul S, et al. Young-onset diabetes patients in Thailand: 

Data from Thai Type 1 Diabetes and Diabetes diagnosed Age before 30 years Registry, Care 
and Network (T1DDAR CN). J Diabetes Investig. 2021 Dec 10.

Diabetes Research, Department of Nursing 

วิจัยเรื่อง  การให้บริการแบบครบวงจรสหสาขาวิชาชีพของคลินิกโรคไม่ติอต่อเร้ือรังในผู้รับบริการโรคเบาหวานชนิด
ทีส่องในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช
ผู้วิจัยหลัก น.ส.ศนันท์อร พิสิทธ์ิพรสุข หน่วยพยาบาลปฐมภูมิ งานการพยาบาลปฐมภูมิ  
ผู้วิจัยร่วม น.ส.ชลิตา อุชิน หน่วยพยาบาลปฐมภูมิ งานการพยาบาลปฐมภูมิ
ช่ือวารสาร ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน : มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 2563 
ปีที่ตีพิมพ์ 2563  หน้า 25

Poster presentation
วิจัยเรื่อง The effect of multidisciplinary care team on improving quality of diabetes outcomes in an 
urban primary care unit in Thailand 
ผู้วิจัยหลัก Tanyaporn Pongkunakorn
ผู้วิจัยร่วม น.ส.ศนันท์อร พิสิทธ์ิพรสุข  หน่วยพยาบาลปฐมภูมิ งานการพยาบาลปฐมภูมิ
ช่ืองานประชุม การประชุมวิชาการภาชนาการแห่งชาติ คร้ังที่ 14  The 14Th Thailand Congress of Nutrition 
(TCN 2020) “ชีวิตวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-๑๙ ด้วยอาหารและโภชนาการ” “New Normal for Fighting COVID-19 with
Food and Nutrition” โดยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ปี 2563 
ช่ือวารสาร “ชีวิตวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-๑๙ ด้วยอาหารและโภชนาการ” “New Normal for Fighting COVID-19 with 
Food and Nutrition”
ปีที่ตีพิมพ์ 2563 หน้า 91

นวัตกรรมฝ่ายโภชนาการ

ชื่อผลงานนวัตกรรม : การให้บริการแบบครบวงจรเบ็ดเสร็จโดยสหสาขาในผู้รับบริการโรคเบาหวานชนิดที่สอง ทีห่น่วย
บริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช
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โครงการวิจัย
ที่ศูนย์เบาหวานศิริราชมีส่วนร่วม
Ongoing Research Project at Siriraj
Diabetes Center of Excellence

1. โครงการลงทะเบยีนผูเ้ปน็เบาหวานคณะแพทยศาสตรศ์ริิราชพยาบาล
Diabetes Registry in Faculty of  Medicine Siriraj Hospital

2. โครงการตดิตามผลการพฒันาระบบและเครอืข่ายบรบิาลผูป้ว่ยเบาหวาน ชนิดที่ 1
Outcome of Thai Diabetes Self-Management Program and Networking System among 
Type 1 Diabetes Patients (Thai DSMP-NS Study)

3. โครงการลงทะเบยีนผูป้่วยเบาหวานชนิดที่ 1 และเบาหวานที่วินิจฉัยก่อนอายุ 30 ปี
Type 1 Diabetes and Diabetes diagnosed at Age less than 30 years old Registry 
(T1DDAR)

4. ผลของการให้ความรูเ้พือ่การจัดการตนเองของผู้เปน็เบาหวานชนิดที่ 2  โดย certified diabetes 
educator ศูนย์เบาหวานศริิราช ต่อการควบคมุเบาหวานและคณุภาพชีวิตของผูป้ว่ย
Effect of Diabetes Self-management Education by Siriraj Certified Diabetes Educator on 
Diabetes Control and Quality of Life in Patients with Types 2 Diabetes

5. การลงทะเบียนเด็กและวัยรุน่เบาหวานตามแบบ SWEET-PROJECT และการประเมินปญัหาทาง
สุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่นเบาหวาน
Pediatric Diabetes Registry based on SWEET-PROJECT and Psychosocial Evaluation of 
Adolescents with Diabetes

6. การด าเนินโรคและการตอบสนองตอ่การรักษาโรคเบาหวานในผูป้ว่ยเบาหวานชนิดที่สองกลุ่มต่างๆ  
โดยใช้ข้อมูลจากผู้ป่วยในโครงการวิจัยเรื่อง การลงทะเบียนผูเ้ปน็เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์
ศริิราชพยาบาล
Disease Progression and Treatment Responses in Subgroups of Type 2 Diabetes Using 
Data from Diabetic Registry in Faculty of Medicine Siriraj Hospital
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โครงการวิจัยการลงทะเบียนเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน

ตามแบบ SWEET-PROJECT และการประเมินปัญหา

ทางสุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่นเบาหวาน

Pediatric Diabetes Registry based on SWEET-PROJECT and 
Psychosocial Evaluation of Adolescents with Diabetes

ศูนย์ เบาหวานศิริราชร่วมกับสาขาต่อมไร ้ท่อ และเมแทบอลิซ ึม
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และสาขาต่อมไร ้ท่อและเมตะบอล ิสม ภาควิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดท าโครงการวิจัยการลงทะเบียน
เด็กและวัยรุ่นเบาหวานตามแบบ SWEET-PROJECT โดยทีมผู้วิจัยศิริราชได้เพิ่ม
การเก็บข้อมูลในส่วนประเมินปัญหาทางสุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่นเบาหวาน

ทั้งน้ีโครงการลงทะเบียนข้อมูลผู้เป็นเบาหวานเด็กและวัยรุ่นร่วมกับกลุ่ม
วิจัยระดับนานาชาติคือ โครงการ SWEET (Better control in Pediatric and 
Adolescent diabeteS : Working to crEate CEnTers of Reference) ซึ่งเป็น
องค์กรการกุศลที่ท างานใกล้ชิดกับสมาคมที่ เกี่ ยวกับ โรคเบาหวาน เช่น
International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) 
และ International Diabetes Federation (IDF) เพื่อพัฒนาความรู ้ การ
ศึกษาวิจัย และมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานในเด็กและวัยรุ่นสู่ระดับสากล

โครงการได้ผ่านการรับรองจาก Siriraj Ethic Committee โดยเริ่มเก็บ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564  ปัจจุบันมีผู้ร่วมวิจัยทั้งหมด 92 ราย และได้
ถ่ายโอนข้อมูลผู้ร่วมวิจัย 39 ราย ไปยังศูนย์ใหญ่ SWEET เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม
2564 และได้รับรายงานข้อมูลกลับมาเป็น Benchmarking report

สรุปจ านวนผู้ร่วมวิจัยแบ่งตามชนิดของโรคเบาหวาน

โครงการวิจัยท่ีศูนย์เบาหวานศิริราชมีส่วนร่วม

ชนิดของโรคเบาหวาน จ านวนผู้ร่วมวิจัย (คน)
Type 1 80
Type 2 10

Other type 2
รวม 92

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
SWEET Group

โรงพยาบาลศิริราชเป็น centre
แรกใน South East Asia ที่
เข้าร่วม SWEET registry
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โดยหัวข้อการแลกเปล่ียนเรียนรู้กิจกรรมดา้นการ
ว ิจ ัย การพ ัฒนาว ิธ ีการร ักษา การด ูแลผ ู ้ป ่วย
เบาหวานของหน่วยงานต่างๆ มีดังต่อไปนี้

Siriraj Diabetes 
Collaborative and 
Research Meeting 

Siriraj Diabetes 
Collaborative and 
Research Meeting 

ทีม SiCORE-DO ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล และศูนย์เบาหวานศิริราช ร่วมจัด
งานประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ กิจกรรม ด้านการวิจัย 
นว ัตกรรม การดูแลร ักษาผู ้ป ่วยเบาหวานของ
หน่วยงานต่างๆ ตั ้งแต่ป ี 2014 จนถึงปัจจุบ ัน
(2021) ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 7 ปี 

4. Siriraj Interdisciplinary Diabetic Lower 
Extremity Care Team (SiDiLECT) โดย 
รศ.พญ.กุลภา ศรีสวัสด์ิ

5. Gestational Diabetes Holistic care team
โดย รศ.ดร.นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร

6. SiCORE-DO Research Highlight โดย 
รศ.นพ.ณัฐเชษฐ์ เปล่งวิทยา

7. Prediabetes and Clinical research โดย 
รศ.นพ.วีรชัย ศรีวณิชชากร

ส าหรับในป ี 2021 การประชุม  8 thSiriraj
Diabetes Collaborative and Research 
Meeting: Access to Diabetes Care เมื่อวัน
พฤหัสบดีที ่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-
12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมด้านการวิจัย 
การพัฒนาวิธีการรักษา และการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
ของหน่วยงานต่างๆ

1. Access to Care: Siriraj T1D Journey
โดย ศ.คลินิก พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล ประธานศูนย์
เบาหวานศิริราช

2. 5G and digital platform โดย รศ.นพ.เชิดชัย 
นพมณีจ ารัสเลิศ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิริราช

3. The effect of diabetes self-management 
education โดย พว.กันยารัตน์ วงษ์เหมือน งานการ
พยาบาลก ุมารเวชศาสตร ์  ฝ ่ ายการพยาบาล 
พว.นลินนาฏ ธนบุญสนธิ งานการพยาบาล ตรวจ
รักษาผู้ป่วยนอก ฝ่ายการพยาบาล

ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 55 คน โดยการ
จัดกิจกรรมคร้ังนี้ บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดี
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ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00-14.00 น. น าโดย รศ.พญ.กุลภา ศรีสวัสด์ิ 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร น านักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร Master of 
Science Program in Prosthetics and Orthotics (International Program) เข้าเยี่ยมชมศูนย์
เบาหวานศิริราช มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการให้บริการที่ศูนย์เบาหวานของทีมสหสาขา วิชาชีพ
และรู้จักการท างานเป็นทีม เป็นระบบ รู้บทบาทนักกายอุปกรณ์ในทีมเบาหวาน มีนักศึกษาจ า นวน 
11 คน เข้าเยี่ยมชมแบ่งเป็น คนไทย 1 คน และต่างชาติ  10 คน (พม่า กัมพูชา ญี่ปุ่น)

โ ร ง เ ร ี ย น ก า ยอ ุ ป ก รณ ์ ส ิ ร ิ น ธ ร 
(Sirindhorn School of Prosthetics and 
Orthotics) เป็นโรงเรียนที่มุ่งผลิตบัณฑิตนักกาย
อุปกรณ์ที ่มีความรู ้และทักษะทางวิชาชีพเพื ่ อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ที ่มีความบกพร่อง
ทางการเคลื่อนไหวที่มีอยู ่ทั่วโลก โดยการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขากายอ ุปกรณ ์  หล ักส ูตรไทย หล ักส ูตร
นานาชาต ิ  และหลักส ูตรแบบเร ียนทางไกล
ผสมผสานซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ ที่เปิดโอกาส
ให้นักศึกษาจากท่ัวทุกมุมโลกได้เข้าถึงการศึกษาที่
มีคุณภาพในระดับสากล และมีหลักสูตรนานาชาติ

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกายอุปกรณ์
ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของทวีปเอเชียและหลักสูตรที่
สองของโลก ร ับน ักศ ึกษาที ่ต ้องการต ่อยอด
องค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านการท างาน
วิจัยท่ีมีความซับซ้อนและมีแบบแผน โดยหลักสูตร
ปริญญาโท Master of Science Program in 
Prosthetics and Orthotics (International 
Program) และหลักสูตรปริญญาเอก Doctor of 
Philosophy Program in Prosthetics and 
Orthotics (International Program) ซึ่งเป็น
หลักสูตรนานาชาติ 

เยี่ยมชมศูนย์เบาหวานศิริราช
ตั้งแต่ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
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เครือข่ายบริบาลและการลงทะเบียนเบาหวานชนิดที่ 1
และเบาหวานวนิิจฉยัก่อนอายุ 30 ปี ประเทศไทย  
Thai Type 1 Diabetes and Diabetes diagnosed before Age 30 years 
Registry, Care and Network (T1DDAR CN)

ความร่วมมือภายในประเทศ

ในปี 2564 เครือข่าย T1DDAR CN มี
โรงพยาบาลเข้าร่วมทั้งสิ ้น 63 โรงพยาบาล 13 เขต
บริการส ุขภาพ เป ็นการด าเน ินงานภายใต้สมาคม
โรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและ
วัยร ุ ่นไทย ส  าน ักงานหลักประก ันสุขภาพ ร ่วมก ับ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้สนับสนุนเงินทุนวิจัย 
เป็นปีที ่ 2 (มิถุนายน 2564–พฤษภาคม 2565) โดยมี
ส านักงานชั่วคราวที่ ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช “อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา” (SIMR) ชั้น 9 และ
ศูนย์เบาหวานศิริราช การด าเนินงานด้าน DSMP NS 
และ T1DDAR CN ท่ีเกี่ยวข้องกับเครือข่ายได้รับการดูแล
โดยคณะกรรมการ T1DDAR CNC ศ.คลินิก พญ.สุภาวดี 
ลิขิตมาศกุล เป็นเลขานุการ 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 มีการพัฒนาทีม
ต่อเนื่องด้วยการสอน DSME Online ผ่านระบบ ZOOM 
ให้แก่โรงพยาบาลเครือข่าย จ านวนท้ังส้ิน 5 เรื่อง ดังนี้ 1) 
DSME Module 10 “Type1 Diabetes and 
Pregnancy” 2) การลงข้อมูล REDCAP และค าถามที่พบ
บ่อย 3) DSME Module 9 “Travel with Diabetes, 
Driving, Smoking, Alcohol, Drug” 4) DSME 
Module 11 “Psychosocial Issues” และ

ความคืบหน้าปี 2564

+ Monitoring of Glycemic control in Type 1 Diabetes” และให้ค าปรึกษาการวินิจฉัยและการรักษา
เบาหวานชนิดท่ี 1 ร่วมกับโรงพยาบาลสุไหงโกลก ทาง Online 1 ครั้ง
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ในส่วนของ โครงการ DSMP NS ได้รับอนุมัติ
สนับสนุนผู ้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพ ปี 2564 
จ านวน 1,643 ราย จาก 58 โรงพยาบาล โดยผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 1 ที ่รับบริการของโรงพยาบาล
ศิริราชเข้าร่วมในโครงการนี้รวมทั้งหมด 241 รายมี
จ านวน 57 รายจากภาควิชาอายุรศาสตร์โดยมี
เจ้าหน้าท่ีวิจัยของศูนย์เบาหวานเป็นผู้ประสานงาน
และลงข้อมูล มีจ านวน 184 ราย จากภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ บ ุคลาการจากสาขาต่อมไร้ท่อและ
เมแทบอลิซึมเป็นผู้ประสานงานและลงข้อมูล การ
จัดสรรชุดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมของผู้ป่วยทั้ง 241 
ราย ศูนย์เบาหวานได้มีการด าเนินการร่วมกับงาน
เงินรายได้ ฝ่ายการคลัง งานสิทธิประกันสุขภาพ
และฝ่ายเภสัชกรรม เพื่อจัดท าแนวทางการเบิกจ่าย
แผ่นตรวจน ้าตาล และ Ketone ในปัสสาวะ อย่าง
เป็นระบบ โดยมีใบสั่งยาเฉพาะของโครงการฯ และ
ผู ้ป่วยมีบัตรประจ าตัวโครงการฯ (รายละเอียด
รูปภาพตามแนบ)

รูปแบบการด าเนินงานบริการผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 
สิทธิ์สปสช. DSMP NS ปีงบประมาณ 2564

บัตรประจ าตัวผู ้ป่วยในโครงการฯ เพื่อใช้ในการ
แสดงตนที่ห้องการเงินเพื ่อรับอุปกรณ์สิทธิประโยชน์ที่
ได้รับตามโครงการฯ

ตราประทับของโครงการฯ ระบุในใบสั่งยาของ
โครงการฯ จัดท า จ านวน 3 อัน น าไว้ที่ห้องดาวน์โหลด
ผลระดับน ้าตาลคลินิกเบาหวานเด็กและวัยรุ่น ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์, คลินิกเบาหวาน ภาควิชาอายุรศาสตร์
และศูนย์เบาหวานศิริราช

ในส่วนโครงการ T1DDAR เมื่อ
สิ้นสุดตุลาคม 2564 มีผู ้ป่วยเบาหวาน
ศิริราชร่วมลงทะเบียน รวม 425 ราย 
(อายุรศาสตร์ 166 ราย ก ุมารเวช -
ศาสตร ์  259 ราย) จากข ้อม ูลรวม 
63 รพ. ทั้งสิ้น 2,960 ราย

เครือข่ายบริบาลและการลงทะเบียนเบาหวานชนิดที่ 1
และเบาหวานวินิจฉัยก่อนอายุ 30 ปี ประเทศไทย  (T1DDAR CN) 

ค
วา
ม
ร่ว
ม
ม
ือ
ภ
าย
ใน
ป
ระ
เท
ศ

52



โครงการ “ศิริราช ต้นแบบ
โรงพยาบาลระดับโลกด้วย
เทคโนโลยีเครือข่าย 5G”
“Siriraj World Class 5G Smart Hospital”

โ ร งพยาบาลศ ิ ร ิ ร าช  ร ่ วมก ั บ 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
ก ิจการโทรคมนาคมแห ่งชา ติ  
(กสทช.) และ บร ิษ ัท ห ัว เว ่ ย 
เทคโนโลยี ่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(HUAWEI) ได้ร่วมมือกันพัฒนาและ
น าเทคโนโลยีเครือข ่าย 5G และ
ร ะ บ บ ป ั ญญา ป ระ ด ิ ษ ฐ ์ ม า ใ ช้
ประโยชน์ในทางการแพทย์เพื ่อให้
โรงพยาบาลศิริราชเป็นต้นแบบของ
โรงพยาบาลอัจฉริยะ โดยมีโครงการ
ต้นแบบ 8 โครงการ หน่ึงในน้ันคือ

ศูนย ์ เบาหวานศิร ิราช ร่วมก ับอาจารย์
ผู้เช่ียวชาญด้านเบาหวานจากสาขาวิชาต่อมไร้ท่อ 
และสาขาบริบาลผู้ป่วยนอกภาควิชาอายุรศาสตร์
ร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท BKK Management 
Group Co., Ltd ซึ ่งเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน
ของโครงการ โดยเริ ่มวางแผนด าเนินการตั ้งแต่
เดือนมิถุนายน 2564 ร่วมกับ BKK Management 
Group Co., Ltd. และทีมลูกคิด โดยเร่ิมสัมภาษณ์
ความต้องการของผู้ใช้แอปพลิเคชันและทีมดูแล

โครงการ “การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไม่ติดต่ อเรื้อรัง 
(เบาหวาน)” โดยการพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับผู้ป่วยที่รวบรวมข้อมูลสุขภาพจากอุปกรณ์ติดตามสุขภาพต่างๆ ได้แก่ 
glucometer, continuous glucose monitoring system (CGMs), เครื่องวัดความดันโลหิตและนาฬิกาเพื่อสุขภาพ 
รวมถึงฟังก์ชันการถ่ายรูปและบันทึกอาหารเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับผู้เป็นเบาหวานในการดูแลตนเองและระบบแสดงผล
ข้อมูลผู้ป่วยส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ ท่ีท าให้ลดระยะเวลาในการพบแพทย์และลดการมาโรงพยาบาลมากเกินความจ าเป็น

ความร่วมมือภายในประเทศ

เบาหวานศิริราชศึกษาข้อมูล และความเป็นไปได้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันและระบบประมวลผลแสดงข้อมูลสุขภาพโดยรวม 
จนถึงปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันใหม่เพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติสุขภาพอย่างมีสุขภาวะ
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1. ศ.คลินิก พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล
2. พญ.ลักขณา  ปรีชาสุข

3. นายไชยพร พลมณี
4. นายศราวุธ อุประรัตน์
5. นางสาววริศรา บุญยวง
6. นางสาวณภาภัส ทรัพย์อัประไมย
7. นางสาวสุภาธิณี เทศธรรม
8. นางสาวพจนรรถ์ รีเรืองชัย
9. นางสาวภริตพร เทศดนตรี

10. นางอุบล วรมงคลชัย
11. นางนารี สระทอง
12. นางรัชนี สุขเกษม
13. นางสาวอุไรพร คุ้มครอง
14. นางสาวธนิดา สุทธิแสน 

15. นางสาวสุริศา อาลัย
16. นางสาวชนกนนัท์ ลักษมีเจริญชัย

17. นางสาวต้องฤทัย จรดล
18. นางสาวเวฬุรีย์ โชติกิจนุสรณ์
19. นางสาวธาวินี วิลามาศ

20. นางสาวจ าเรียง ใต้ร่มบุญ

ประธานศูนย์เบาหวานศิริราช
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์เบาหวานศิริราช

นักสุขศึกษา
นักสุขศึกษา
นักสุขศึกษา
นักสุขศึกษา
นักสุขศึกษา
นักวิชาการโภชนาการ
นักวิชาการโภชนาการ

พยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาล

เจ้าหน้าท่ีวิจัย
เจ้าหน้าท่ีวิจัย

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
นักวิชาการศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน
เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป

บุคลากรศูนย์เบาหวานศิริราช
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แพทย์

ผู้ใหค้วามรู้เบาหวาน

พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล

นักวิจัย

ส านักงาน



1. รศ.พรศรี ศรีอัษฎาพร

2. อาจารย์ศรีสมัย วิบูลยานนท์

3. นางคัทรี ชัยชาญวัฒนากุล

ท่ีปรึกษาศูนย์เบาหวานศิริราชเเละกรรมการหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน
ท่ีปรึกษาศูนย์เบาหวานศิริราชเเละนักโภชนาการ

ช านาญการอาวุโส
ท่ีปรึกษาศูนย์เบาหวานศิริราชด้านงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ึปรึกษาอาวุโส

เจ้าหน้าที่โครงการ
1. นางจิราพร นิลสุ ผู้ประสานงานโครงการ การลงทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน

ชนิดท่ี 1 เเละผู้ป่วยเบาหวานวินิจฉัยก่อนอายุ 30 ปี 
เเละการบริบาลผู้ป่วยเบาหวานชนดิท่ี 1 (T1DDAR CN)
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บรรณาธิการ 

รวบรวมข้อมูล 
ออกแบบและจัดท ารูปเล่ม

ศ.คลินิก พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล 
พญ.ลักขณา ปรีชาสุข
นางสาวต้องฤทัย จรดล

นางสาวภริตพร เทศดนตรี

บุคลากรศูนย์เบาหวานศิริราช




