
ผลงานและโครงการ
Projects

วัตถุประสงค์

	 เว็บไซต์	HealthyGamer	จัดท�าขึ้นเพื่อให้ความรู้และเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการติดเกม	 การตอบค�าถามจาก
จิตแพทย์และนักจิตวิทยา	แนวทางการดูแล	แก้ไข	และป้องกันปัญหา
การติดเกมแก่พ่อแม่ผู ้ปกครอง	 ครูอาจารย์	 รวมไปถึงตัวเด็ก	 และ 
ผู้สนใจทั่วไปให้เข้ามาศึกษา	 แลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ 
ผ่านกระดานสนทนา	 และหากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม 
ผ่านทางกระดานสนทนาภายในเว็บไซต์ได	้นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบ
การติดเกม	(Game-S)	และแบบวัดภูมิคุ ้มกันการติดเกม	(Game-P)	
ให้เด็กและผู้ปกครองได้เข้ามาท�าการทดสอบเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้ม
พฤติกรรมการติดเกมและภูมิคุ้มกันการติดเกมของแต่ละบุคคลอีกด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

	 บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบส่วนต่างๆ	ของเว็บไซต์	มีรายนาม
ดังต่อไปนี้

	 1.	 รศ.นพ.ปรีชา	สุนทรานันท์		 	 
	 	 ประธานโครงการฯ

	 2.		 รศ.นพ.ชาญวิทย์	พรนภดล			 
	 	 รองประธานโครงการฯ	และผู้ดูแลเว็บไซต์	(Web	master)

	 3.	 อ.ดร.นพ.บดินทร์	ทรัพย์สมบูรณ์		  
	 	 รองประธานโครงการฯ	และผู้ดูแลให้ค�าปรึกษาด้านระบบ 
	 	 สารสนเทศ	(IT)

	 4.	 คุณเอษรา	วสุพันธ์รจิต		 	  
	 	 นักจิตวิทยา	และผู้ดูแลเนื้อหาโดยรวมของเว็บไซต์	 (Web	 
	 	 content)

	 5.		 คุณศิรินดา	จันทร์เพ็ญ		 	  
	 	 เจ้าหน้าที่วิจัย	และผู้ประสานงานโครงการ

โครงการเกมสมดุล...ชีวิตสมดุล
Balance Game-Balance Life

Objectives

 Healthy	Gamer	website	was	 established	 to	provide	
knowledge	and	to	collect	the	news	and	information	per-
taining	 to	game	addiction,	questions	and	answers	 from	
psychiatrists	and	psychologists,	methods	for	parents	and	
teachers	as	well	as	the	children	themselves	on	monitor-
ing,	solving	and	preventing	game	addiction.	The	interested	
people	can	visit	the	website	to	study,	share	the	knowledge	
and	experience	as	well	as	 to	 inquire	 the	questions	via	
the	web	board.	In	addition,	The	Game-S	game	addiction	
test	 and	 the	 Game-P	 game	 immune	measure	 installed	
on	website	are	available	for	children	and	parents	to	test	
themselves	 on	 tendency	 of	 individual	 towards	 game	 
addiction	and	game	addiction	immune

Responsible Persons

 1	 Preecha	Suntranant,	Assoc.	Prof.		  
	 	 Chairman	of	the	project

	 2.	 Chanwit	Pornnoppadol,	Assoc.	Prof.		 	 	
	 	 Vice	Chairman	of	the	project	and	Web	master

	 3.	 Bordin	Sapsomboon,	Dr.		  
	 	 Vice	Chairman	of	the	project	and	IT	consultant

	 4.	 Khun	Asara	Wasupanrajit		  
	 	 Psychologist	and	Web	content	controller

	 5.	 Khun	Sirinda	Janphen		  
	 	 Research	officer	and	Project	coordinator
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ผลการดำาเนินงาน

 1. การเผยแพร่ความรู้สู ่ชุมชน

	 	 •	 จัดโครงการฝึกอบรมผู ้ปกครองเพื่อลดปัญหาการ 
ติดเกมของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	ถึงมัธยมศึกษาปีที่	3

	 	 •	 ร่วมกับบริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	มหาชน	ในการเป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้	เรื่อง	ปัญหาการติดเกมในโรงเรียนเขตกรุงเทพฯ	
และปริมณฑล	จ�านวน	15	โรงเรียน

	 	 •	 ร ่วมกับกลุ ่มงานประชาสัมพันธ์และงานสร้างเสริม 
สุขภาพในการจัดเสวนา	 หัวข้อ	 “สังคมเมืองกับเด็กและเยาวชน:	 
ใช้ชวีติอย่างไรในโลกเทคโนโลย”ี	ในงานประชมุวชิาการเฉลมิพระเกยีรติ	
เนือ่งในวโรกาส	150	ปี	พระราชสมภพ	สมเดจ็พระศรสีวรนิทริาบรมราชเทวี	 
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

 2. การพัฒนาเว็บไซต์

	 	 •	 จัดท�าวิดีทัศน์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ

	 	 •	 แปลแบบทดสอบการติดเกม	(Game-S)	และแปลแบบ
วัดภูมิคุ ้มกันการติดเกม	(Game-P)	ทั้งฉบับเด็กและฉบับผู้ปกครอง	
พร้อมค�าแนะน�าเป็นภาษาอังกฤษ

 3. การจัดกิจกรรมส่งเสริม

  •	 การจดัการประกวดออกแบบการ์ตนูสญัลกัษณ์	(Mascot)

ความภาคภูมิใจ/ความประทับใจ

	 โครงการเกมสมดุล	 ชีวิตสมดุล	 ได้ส ่งโครงการเข้าประกวด 
ในโครงการติดดาว	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	ประจ�าปี	2553	
และได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประเภททีมสหสาขา	 โดยใช้ชื่อ
นวัตกรรมว่า	“เว็บไซต์เพื่อดูแล แก้ไข และป้องกันปัญหาเด็กติดเกม  
www.HealthyGamer.net” 

	 หลังจากนั้นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 จึงได้คัดเลือก
โครงการที่ได้รับรางวัลติดดาวประจ�าปี	 2553	 เพื่อเสนอชื่อไปยัง
โครงการรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนดีเด่น	 ที่จัดโดย
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ	(กพร.)	เป็นรางวัล 
ที่มอบให้แก่หน่วยงานของภาครัฐทั้งที่เป็นส่วนราชการ	จังหวัด	สถาบัน 
อุดมศึกษา	และท้องถิ่น	เพื่อเชิดชูเกียรติ	และเป็นขวัญก�าลังใจให้แก่

Performance

 1. Knowledge dissemination to society

  •	 Training	 project	 for	 parents	 to	 reduce	 the	
problems	of	game	addiction	among	the	students	from	4th 
grade	in	elementary	school	to	9th	grade	in	primary	school

	 	 •	 Collaborate	with	TOT	co.,	Ltd.	(Public)	to	con-
duct	lecture	on	knowledge	of	game	addiction	problem	for	
15	schools	within	Bangkok	Metopolitan	and	perimeters.

	 	 •	 Collaborate	with	Public	Relation	Division	and	
Health	Promotion	Division	for	discussion	on	“Urban	society	
for	children	and	youth:	How	to	live	in	Technology	World”

 2. Website Development

  •	 Provide	VDO	for	project	advertisement

	 	 •	 Translate	 Game-S	 game	 addiction	 test	 and	
Game-P	game	addiction	immune	with	instruction	for	both	
child	and	adult	into	English	version

 3. Activity pertaining project promotion

  •	 Contest	of	Mascot	design

Pride/Impression

 Project	of	Balance	Game-Balance	Life	was	awarded	as	
Multidisciplinary	Team	of	Outstanding	Innovation	under	
the	 name	 “Website of Game Addiction Monitoring, 
Solution and Prevention www. HealthGamer.nit” 

 Afterward,	the	Faculty	had	selected	and	nominated	
the	projects	with	Star	award	2010	for	Quality	Award	of	
Outstanding	 Service	 from	 Office	 of	 the	 Public	 Sector	
Development	Commission,	the	award	to	bestow	to	the	
governmental	organizations;	government	offices,	provincial	
offices,	higher	education	offices	and	local	administration	to	
honor	and	raise	the	spirit	of	officers	or	divisions	outstand-
ing	in	service	quality	development	or	improvement.	The	
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เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาหรือปรับปรุง
คณุภาพการให้บรกิารประชาชน	จนได้รบัรางวลันวตักรรมการให้บรกิาร 
ดีเด่นประจ�าปี 2554	ในกลุ่มรางวัลนวัตกรรมการให้บริการ	ท�าให้
โครงการนี้ได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัล	 United	 Nation	 Public	
Service	Awards	ประจ�าปี	ค.ศ.	2012	และผ่านการคัดเลือกรอบแรก 
เมื่อวันที่	21	มกราคม	2555	ที่ผ่านมาอีกด้วย

รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประเภททีมสหสาขา จากโครงการ 
ติดดาว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจ�าปี 2553

Award of Outstanding Innovation by  
Multidisciplinary team from Star Project,  
Faculty of Medicine Siriraj Hospital 2010

การรับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน  
โดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.)  

ประจ�าปี 2554 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554
Awarded for Quality Service from Office of  

the Public Sector Development Commission 2011
On 21st December 2011

Faculty	eventually	acquired	 the	award	of	Outstanding 
Service Innovation 2011,	hence	nominated	 for	United	
Nation	Public	Service	Awards	2012	and	passed	1st	round	
of	selection	since	21st	January	2011
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การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส 150 ปี พระราชสมภพ  
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า  

ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2555 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Academic Conference to Commemorate 150th Birthday Anniversary 

of Queen Sri Savarindhira, the Grandmother of King Bhumibol  
17th - 21st September 2012 at Faculty of Medicine Siriraj Hospital 

	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 และ
กระทรวงสาธารณสุข	ได้จัดการประชุมวิชาการทางการแพทย์ร่วมกัน 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	เนื่องในวโรกาส	150	ปี	พระราชสมภพ	สมเด็จ
พระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี	พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	โดยการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ	ภายใต้	Theme	“จากพระราชด�าริ	สู่สุขภาวะ 
สังคมไทย”	 (From	 Royal	 Initiatives	 towards	 Healthy	 Thai	
Society)	และการประชุมวิชาการระดับชาติ	ภายใต้	Theme	“การ
ดูแลเชิงสหสาขาวิชา	 เพื่อสุขภาพสังคมไทย”	 (Multidisciplinary	
Care	towards	Healthy	Thai	Society)	จัดขึ้นเมื่อวันที่	17	-	21	
กันยายน	 2555	 ณ	 อาคารศรีสวรินทิรา	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	ทรงพระกรุณาฯ	เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิด
การประชุมฯ	ณ	ห้องประชุมราชปนัดดาฯ	และเสด็จทอดพระเนตร

	 To	commemorate	150th	Birthday	Anniversary	of	Queen	
Sri	Savarindhira,	the	Grandmother	of	King	Bhumibol,	Faculty	 
of	Medicine	Siriraj	Hospital,	Mahidol	University	and	the	
Ministry	 of	 Public	 Health	 collaboratively	 organized	 the	
international	 academic	 conference	 on	medicine	 under	
the	theme	“From	Royal	Initiatives	towards	Healthy	Thai	
Society”	 and	 the	 national	 academic	 conference	 on	
medicine	under	the	theme	“Multidisciplinary	Care	towards	 
Healthy	Thai	Society”	during	17th	-	21st	September	2012	
at	 Sri	 Savarindhira	 Building,	 Faculty	 of	 Medicine	 Siriraj	
Hospital,	 Mahidol	 University,	 of	 which	 HRH	 Princess	 
Maha	 Chakri	 Sirindhorn	 kindly	 present	 herself	 as	 the 
president	of	opening	ceremony	at	Raj	Panadda	Conference	 
Room	 and	 continued	 to	 watch	 the	 commemorative	 
exhibition	 of	 Queen	 Savang	 Vadhana	 (former	 name	 of	
Queen	Sri	Savarindhira)

	 The	conference	was	conducted	in	various	academic	
forms	 consisting	 of	 a	 memorial	 lecture	 on	 “Health	
education	 reform	 towards	 better	 global	 health”	 by	
Prof.	 Lincoln	 Chen,	 lectures	 and	 group	 discussions	 on	
72	topics	in	Thai	and	18	topics	in	English	performing	by	
famous	lecturers	within	the	Faculty	and	invited	lecturers	
from	external	institutes	both	domestic	and	overseas	to	
share	 knowledge	 and	experience	with	 the	 audience	of	
237	people	in	which	included	19	foreign	guest	speakers,	
presentations	 of	 research	 performances	 from	 graduate	
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นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	 ณ	 
หอประชุมราชแพทยาลัย	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

	 รูปแบบการประชุมแบ่งออกเป็น	การประชุมเชิงวิชาการ	ประกอบ
ด้วย	ปาฐกถาเกียรติยศ	เรื่อง	“Health	education	reform	towards	
better	global	health”	โดย	Prof.	Lincoln	Chen,	การบรรยาย
และการอภิปรายหมู่ภาษาไทย	72	เรื่อง,	ภาษาอังกฤษ	18	เรื่อง	โดย
เชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากภายในคณะฯ	และจากสถาบันชั้นน�าอื่น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาให้ความรู ้และประสบการณ์แก่ 
ผู้เข้าร่วมประชุม	ทั้งสิ้น	237	คน	เป็นวิทยากรต่างชาติ	19	คน,	การ 
น�าเสนอผลงานทางการวิจัยของบัณฑิตศึกษา	(Oral	presentation)	
22	 เรื่อง	และโปสเตอร์	40	 เรื่อง,	ผลงานทางการวิจัยจากประเทศ 
ในกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา	 และประเทศอื่นๆ	 (Oral	 presenta-
tion)	26	เรื่อง	และโปสเตอร์	14	เรื่อง	นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรม 
ภาคประชาชนในวันที่	18	-	21	กันยายน	2555	ณ	โถงอาคาร	100	ปี	
สมเด็จพระศรีนครินทร์	ชั้น	1	เพื่อให้ความรู้	ความเข้าใจในการดูแล
สุขภาพ	และบริการตรวจสุขภาพฟรี	และจัดให้มีการเสวนาสุขภาพ	
ณ	 ห้องตรีเพ็ชร์	 อาคาร	 100	 ปี	 สมเด็จพระศรีนครินทร์	 ชั้น	 15	 
มีประชาชนเข้าร่วมงาน	2,769	คน	โดยรวมการประชุมวิชาการครั้งนี้ 
มีผู ้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	 6,127	 คน	 เป็นบุคลากรภายนอก	 3,249	
คน	ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ	94.4

education;	22	researches	through	oral	presentation	and	
40	researches	through	posters,	presentations	of	research	
performances	from	developing	countries	and	others;	26	
researches	through	oral	presentation	and	14	researches	
through	posters.	 In	addition,	public	activities	were	also	
held	during	18th	 -	21st	September	2012	at	1st	 floor	hall	
of	 100th	 year	 Somdej	 Prasrinakarin	 Building	 to	 provide	
knowledge	and	understanding	of	health	care	as	well	as	
free-of-charge	physical	examination.	The	health	talk	was	
also	held	at	Tripetch	Room,15th	floor	of	100th	year	Somdej	
Prasrinakarin	Building	with	totally	2,769	audiences.	At	the	
end,	there	were	6,127	people	including	3,249	with	94.4%	
satisfaction	overall.	
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การประชุมสุดยอดคณบดีอาเซียน :  
การรวมกันเพื่อความเป็นหนึ่งของโรงเรียนแพทย์อาเซียน

The First ASEAN Deans’ Summit :  
Connecting ASEAN Medical Schools towards One Community

	 การประชุมสุดยอดคณบดีอาเซียน:	การรวมกันเพื่อความเป็นหนึ่ง
ของโรงเรียนแพทย์อาเซียน	(The	First	ASEAN	Deans’	Summit:	
Connecting	ASEAN	Medical	 Schools	 towards	One	Com-
munity)	จัดขึ้นระหว่างวันที่	17	-	19	กันยายน	2555	ณ	ห้อง	101	
อาคารเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	5	ธันวาคม	2550	มีจุดประสงค์ขึ้น
เพื่อความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน	และเพือ่ก้าวสูค่วามเป็นเลศิในด้านแพทยศาสตรศกึษา	การวจิยั	
และการบริการทางการแพทย์ระดับสากล	โดยส�าหรับการประชุมครั้งนี้	 
เป็นครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์	ที่ผู ้น�าโรงเรียนแพทย์ชั้นน�าจาก	 
10	ประเทศในอาเซียนมาประชุมพร้อมกัน	ประกอบด้วย	ไทย	ลาว	พม่า	
เวียดนาม	กัมพูชา	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	บรูไนฯ	
รวม	 12	 สถาบัน	 ร่วมด้วยผู้น�า	 17	 สถาบันของคณะแพทยศาสตร์
ในประเทศไทย	

	 Faculty	of	Medicine	Siriraj	Hospital,	Mahidol	University,	
has	arranged	a	very	exciting	event,	“The	First	ASEAN	Deans’	
Summit:	Connecting	ASEAN	Medical	Schools	Towards	One	
Community”	 to	 be	 held	 at	 His	Majesty	 the	 King’s	 80th 
Birthday	Anniversary	5th	December	2007	building	 (SIMR,	
Rm.	101	-	102),	Faculty	of	Medicine	Siriraj	Hospital.	“The	
First	ASEAN	Deans’	Summit:	Connecting	ASEAN	Medical	
School	 towards	 One	 Community”	 has	 scheduled	 from	
17	to	19	September	2012	with	its	objectives	to	promote	
collaboration	 among	 leading	 medical	 schools	 in	 the	
ASEAN	region	to	leverage	medical	education	and	health	
system	towards	international	excellence	and	to	be	pre-
pared	to	work	as	one	community	by	2015.	The	event	was	 

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดี และ 
คณบดีโรงเรียนแพทย์อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

Clinical Professor Udom Kachintorn Dean of faculty  
of  Medicine Siriraj Hospital with Dean and Rectors  

of 10 ASEN medical schools.

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดี และศาสตราจารย์ลินคอน 
เช็น ประธานบอร์ดทางการแพทย์ของจีน (China Medical Board)
Clinical Professor Udom Kachintorn Dean of faculty of   
Medicine Siriraj Hospital with Professor Lincoln Chen,  

President of the China Medical Board.
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	 การประชุมประกอบด้วยการบรรยายและอภิปรายในหัวข้อ
ที่น่าสนใจ	 เช่น	 ระบบการศึกษาของแพทย์และระบบสุขภาพของ
ประเทศอาเซียน	 เพื่อน�าไปสู่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง	
10	 ประเทศ	 และน�าไปสู ่การพัฒนาวางแผนร่วมกันเพื่อยกระดับ 
การศึกษาของนักศึกษาแพทย์และแพทย์ฝึกหัด	การวิจัยทางการแพทย์	 
และการบริการสาธารณสุข	 ทั้งนี้	 นอกจากนี้	 ยังได้รับเกียรติจาก	
ศาสตราจารย์	ลินคอน	เช็น	(Prof.	Lincoln	Chen)	ประธานบอร์ด
ทางการแพทย์ของจีน	(China	Medical	Board)	มาบรรยายในหัวข้อ	
“การก้าวสู ่ความเป็นเลิศของการแพทย์ในอาเซียน”	 โดยผลจาก 
การประชุมส่งผลให้เกิดการประกาศเจตนารมณ์สร้างเครือข่ายความ 
ร่วมมือ	ในวันที่	18	กันยายน	เวลา	16.30	น.	ณ	ห้อง	101	-	102	อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	5	ธันวาคม	2550	โดยมี	ศาสตราจารย์
คลินิก	 นายแพทย์อุดม	 คชินทร	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล	 เป็นประธานในการลงนามประกาศเจตนารมณ์ฯ	 ซึ่งเป็น
ความภาคภูมิใจที่จะได้เห็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านแพทยศาสตร
ศึกษา	การวิจัยทางการแพทย์	และการพัฒนาการบริการสาธารณสุข
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มีความเข้มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น	ซึ่งจะส่งผลให้ประชากรกว่า	600	ล้านคนในภูมิภาคนี้	ได้รับ
การบริการที่ได้มาตรฐานเท่าเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

professionally	 organized	 by	 the	 staffs	 of	 International	
Relations,	 the	 Faculty	 of	 Medicine	 Siriraj	 Hospital,	 
Mahidol	University.

	 The	summit	consists	of	many	interesting	lectures	and	
discussions	such	as	‘Medical	Education	and	Health	Care	
System	in	the	ASEAN	countries’	which	the	outcome	will	
bring	about	the	common	visions	and	missions	to	improve	
the	quality	of	education	for	medical	students	and	doc-
tors	 in	 training,	medical	 research,	 and	public	health	 in	
the	ASEAN	countries.	Furthermore,	the	highlight	keynote	
lecture	was	given	by	Professor	Lincoln	Chen,	President	
of	China	Medical	Board	on	September	18,	2012.

	 On	September	18,	2012	at	16.30	PM,	Clinical	Profes-
sor	Udom	Kachintorn,	Dean	of	 the	Faculty	of	Medicine	
Siriraj	Hospital,	presided	over	the	most	memorable	signing	
ceremony	of	“Declaration	of	the	Southeast	Asian	Medi-
cal	Schools	Initiative”	whereby	Deans	and	Rectors	of	10	
ASEAN	countries	agreed	to	participate	in	such	an	important	

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทาน 
ของที่ระลึกให้แก่ ศาสตราจารย์ ซันบาวหนัท กา คณบดี  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ราชอาณาจักรกัมพูชา

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn presented a souvenir 
to Professor Sonbownat Ka, Dean of Faculty of Medicine, 

University of Health Science, Kingdom of Cambodia.

คณบดีโรงเรียนแพทย์อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ลงนามประกาศเจตนารมณ์
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนแพทย์อาเซียน  

10 ประเทศ” ในวันที่ 18 กันยายน 2555
The Deans and Rectors of 10 ASEAN countries agreed to 
participated “Declaration of the Southeast Asian Medical 

Schools Initiative” on September 18, 2012.
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คณบดีโรงเรียนแพทย์อาเซียน 10 ประเทศ
Group photo of Deans and Rectors from 10 ASEAN countries

	 การประชุมสุดยอดคณบดีอาเซียนตลอด	3	วันอยู่ภายใต้การดูแล
ของ	งานวิเทศสัมพันธ์	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัย
มหิดล	ซึ่งได้อ�านวยความสะดวกให้แก่	ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน	รวมถึง 
อาคันตุกะซึ่งเป็น	คณบดีของกลุ่มประเทศอาเซียนจ�านวน	12	สถาบัน
และ	17	สถาบันของคณะแพทยศาสตร์ในประเทศไทย

event	at	the	Faculty	of	Medicine	Siriraj	Hospital.	The	goal	
is	to	establish	and	reinforce	a	collaboration	and	network	
among	all	participating	medical	schools	from	10	ASEAN	
countries	to	share	human	resources	and	provide	capacity	
building	for	medical	education	and	research	and	health	
system	of	ASEAN	countries	which	will	hopefully	lead	to	
the	betterment	of	ASEAN	community	as	a	whole.	The	next	
ASEAN	Deans’	summit	has	been	proposed	by	the	Dean	
of	the	University	of	Malaya	to	be	organized	in	Malaysia	
in	2013.
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โครงการศิริราชเปิดประตูสู่อาเซียน
Siriraj Door to ASEAN: ASEAN DAY 2012

	 โครงการศิริราชเปิดประตูสู ่อาเซียน	 :	ASEAN	 DAY	 2012	 
จัดขึ้นระหว่างวันที่	 6	 -	 8	 สิงหาคม	 2555	 โดยงานวิเทศสัมพันธ์	 
เป็นผู ้รับผิดชอบโครงการ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกับโรงเรียนแพทย์
ในกลุ่มประเทศอาเซียน	รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของ
คณะฯ	ได้เรียนรู้และเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านทั้ง	9	ประเทศมากขึ้น	
ทั้งในด้านการศึกษา	วัฒนธรรม	ประเพณี	และวิถีชีวิต

	 การจดัโครงการในครัง้นีไ้ด้รบัเกยีรตจิาก	ศ.คลนิกิ	นพ.อดุม	คชนิทร	 
คณบดีเป็นประธานในการเปิดงาน	ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมบนเวที	 
ได้แก่	การแสดงพื้นบ้านโดยสถานทูตฟิลิปปินส์	การแสดงด้านศิลป
วัฒนธรรมโดยนักศึกษาแพทย์จากโรงเรียนแพทย์ในกลุ ่มประเทศ	
CLMV	 (Cambodia,	 Laos,	 Myanmar,	 Vietnam)	 การแสดงร�า
โดยฝ่ายการพยาบาล	การขับร้องเพลงเดี่ยว	เพลงประสานเสียง	และ
การแสดงดนตรีไทยและดนตรีคลาสสิค	 โดยนักศึกษาแพทย์ศิริราช
จากชมรมประสานเสียง	ชมรมดนตรีไทย	และชมรมดนตรีคลาสสิค	

	 นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมทางด้านวิชาการ	ได้แก่

	 The	Project	of	Siriraj	Door	to	ASEAN:	ASEAN	DAY	2012	
was	held	by	the	International	Affairs	Division	during	6th -	8th 
August	2012	with	the	objectives	to	establish	collaboration	 
network	between	Faculty	of	Medicine	Siriraj	Hospital	and	
ASEAN	medical	 schools	 as	well	 as	 to	 offer	 the	 oppor-
tunity	to	the	Faculty’s	personnel	at	all	level	for	learning	
and	understanding	9	neighboring	countries	in	all	aspects	
including	education,	culture,	tradition	and	life	style.	

	 This	 project	 is	 honored	 by	 clinical	 Prof.	 Udom	 
Kachintorn	 Ph.D.,	 the	 Dean,	 to	 be	 the	 chairman	 of	
the	 event,	 of	 which	 consisted	 native	 performance	 by	 
Philippines	 embassy,	 art	 and	 cultural	 performance	 by	
medicine	students	from	CLMV	(Cambodia,	Laos,	Myanmar,	 
Vietnam)	 group	 of	 medical	 schools,	 Thai	 traditional	 
dancing	by	Nursing	Division,	solo	singing	performance,	part	
singing	performance,	Thai	traditional	music	performance	

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีเป็นประธานในการเปิดงาน
Clinical Prof. Udom Kachintorn presided over the ceremony

การแสดงพื้นบ้านโดยสถานทูตฟิลิปปินส์
The traditional show by Embassy of the Republic  

of the Philippines
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	 •	 การเสวนาในหัวข้อ	“Medical	Education	&	Health	Care	
System	in	ASEAN	Countries”	โดยนักศึกษาแพทย์ในกลุ่มประเทศ
อาเซียน	จ�านวน	11	คน	จาก	5	ประเทศ	ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
ในหัวข้อดังกล่าว	 โดยนายสมาทร	 ถกลวิบูลย์	 นักศึกษาแพทย์ชั้น 
ปีที่	6	และ	นายเจนวิทย์	วงศ์บุญสิน	นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่	5	เป็น
ผู้ด�าเนินรายการ	

	 •	 การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์	(Speech	Contest)	ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย	หัวข้อ	 “One	Community	One	 Vision:	
Towards	Healthy	ASEAN	by	2015”	มีตัวแทนนักเรียนทั่วประเทศ
เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น	42	คน	เพื่อชิงทุนการศึกษาและโล่รางวัล	
นกัเรยีนทีไ่ด้รบัรางวลัชนะเลศิอนัดบัที	่1	ได้แก่	นายธนพณ	หาญพนูวทิยา	 
จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล	และนายอินทัช	ปิติเจริญ	จากโรงเรียน
นานาชาติเอกมัย	 รางวัลรองชนะเลิศ	 ได้แก่	 น.ส.ณภัทร	 สุขอนันต์	
จากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย	 ชลบุรี	 โดยได้รับเกียรติจาก 
ครูเคท	 หรือนางเนตรปรียา	 ชุมไชโย	 และนายสุผจญ	 กลิ่นสุวรรณ	
จากรายการ	English	Breakfast	ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน

	 •	 การแข่งขัน	 ASEAN	 QUIZ	 ประเภททีม	 ทีมละ	 2	 คน	 
ชิงรางวัลแพคเกจทัวร์เที่ยวประเทศอาเซียนและไทย	ได้รับความสนใจ
จากบุคลากรภายในศิริราชทุกระดับและสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	30	ทีม	

and	 classical	 music	 performance	 by	 Siriraj	 medicine	 
students	 from	chorus	 club,	 Thai	 traditional	music	 club	
and	classical	music	club.	

	 Academic	activities	were	also	included	as	follows	:

	 •	 Conversation	 for	 opinion	 sharing	 on	 the	 topic	
of	“Medical	Education	&	Health	Care	System	 in	ASEAN	

การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมโดยนักศึกษาแพทย์จากโรงเรียนแพทย์ 
ในกลุ่มประเทศ CLMV

The cultural show presented by the students from CLMV 
Medical Schools

การขับร้องประสานเสียงโดยนักศึกษาแพทย์ศิริราช ชมรมประสานเสียง
Musical Performances by Siriraj Medical Students from  

the chorus club

การเสวนาโดยนศพ. CLMV+T countries “Medical Education  
and Healthcare System in ASEAN countries”

Group discussion by CLMV + Thai Medical Students on “Medical 
Education and Health Care System in ASEAN countries”
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	 	 ทีมผู้ชนะอันดับที่	1	คือ	น.ส.ศิวะพร	กล�่าคล้าย	และ	น.ส.	
ช่อทิพย์	โพธิ์ร่ม	จากภาควิชาพยาธิวิทยา	

	 	 ทีมผู้ชนะอันดับที่	 2	 คือ	 นายจักรพงษ์	 สีนาม	 และ	 น.ส.	
ดวงดาว	เววา	จากภาควิชาอายุรศาสตร์	

	 	 ทีมผู้ชนะอันดับที่	3	คือ	นายวรพจน์	จินดา	และนายจตุพร	
นครศรี	จากภาควิชาชีวเคมี

	 •	 การจัดนิทรรศการอาเซียน	 ได้รับความสนใจจากบุคลากร
ภายในศิริราชเป็นจ�านวนมาก	 รวมทั้งประชาชนทั่วไปและนักเรียน
ระดับประถมศึกษาที่อยู ่บริเวณใกล้เคียงคณะฯ	 เช ่น	 โรงเรียน 
วัดอมรินทราราม	โรงเรียนโฆษิตสโมสร

	 จากการจัดโครงการนี้	นอกจากจะมีส่วนในการเผยแพร่ชื่อเสียง
เกียรติคุณของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้ว	ยังมีส่วนในการ
ท�าให้บุคลากรทุกระดับของศิริราช	รวมถึงบุคคลภายนอก	มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากขึ้น	รวมทั้งมีความตื่นตัว
ในการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู ่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม
อาเซียนในปี	2558	(AEC2015)

Countries”	among	11	medicine	students	 from	5	ASEAN	
countries,	 while	 Mr.	 Samathorn	 Thakolwibool,	 6th year 
medicine	 student	 and	Mr.	 Jenwit	Wongbunsin,	 5th year 
medicine	student	were	master-of-ceremonies

	 •	 High	 school	 speech	contest	on	 the	 topic”	One	
Community	One	Vision:	Towards	Healthy	ASEAN	by	2015”	
was	 participated	 by	 42	 students	 across	 the	 country	 in	 
order	to	acquire	the	academic	scholarships	and	trophies,	
in	which	honorably	umpired	by	Cru	Kate	or	Mrs.	Netpreeya	 
Chumchaiyo	 and	 Mr.	 Supajon	 Klinsuwan,	 the	 1st	 place	
winning	was	awarded	to	Mr.	Thanaphon	Hanpoonwitaya	
from	St.	Gabriel	School	and	Mr.	Intouch	Piticharoen	from	
Ekamai	 International	School	while	the	2nd	placewinning	
was	awarded	to	Ms.	Napat	Sukanan	from	Chulapornraj-
witayalai	Chonburi

	 •	 ASEAN	QUIZ	for	team	of	2	to	acquire	the	awards	of	
ASEAN	and	Thailand	packaged	tour,	in	which	participated	
30	teams	from	all-level	Siriraj	personnel

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Speech Contest หัวข้อ‘One 
Community One Vision: Towards Healthy ASEAN by 2015’
Students who received the prizes from Speech Contest  

on “One Community One Vision: Towards Healthy ASEAN  
by 2015”

ผู้ร่วมการแข่งขันและผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน  
“ASEAN QUIZ 2012”

Competitors and awardees from “ASEAN QUIZ 2012”
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นักเรียนให้ความสนใจในการจัดนิทรรศการอาเซียนเป็นจ�านวนมาก
Big Group of students from high schools mainly in Bangkok 

participated “ASEAN Exhibition”

	 •	 ASEAN	exhibition	 gained	 the	expansive	 interest	
from	Siriraj	personnel,	general	people	including	elementary	
school	students	from	neighboring	area	e.g.	Wat	Amarin-
traram	School,	Kositsamosorn	School

	 Besides	 dissemination	 of	 the	 Faculty’s	 prestigious	
reputation,	 this	 project	 also	 provided	 knowledge	 and	
understanding	of	ASEAN	Community	as	well	as	alertness	
of	Thailand	entry	to	ASEAN	Community	in	2015	(AC2015)
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ผลการดำาเนินงาน การประชุมโครงการสภาร่าง Medical Student Code of Conduct
ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555
Performance on Meeting of Draft Council for Medical Student Code of Conduct
During October 2011 - September 2012

	 คณะอนกุรรมการส่งเสรมิจรยิธรรมนสิตินกัศกึษาแพทย์	แพทยสภา	
ที่ประกอบด้วยรองคณบดีจากทั้ง	 19	สถาบัน	มีมติจากการประชุม
สามัญครั้งที่	2/	2555	วันจันทร์ที่	19	มีนาคม	2555	ให้จัดท�า	Code	of	 
Conduct	of	Thai	Medical	Student	แปลตรงตัวว่า	จรรยาบรรณ
นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยขึ้น	ด้วยเล็งเห็นความส�าคัญของ
การสอนนักศึกษาแพทย์ให้ดี	 เก่งรอบด้าน	บนพื้นฐานของแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต ้องดีงาม	 ตามค�าสอนของสมเด็จพระบรมราชชนก	 
พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน	ที่ครูแพทย์ได้ยึดถือปฏิบัติกันมา 
ตลอด	 122	 ปี	 ในประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย	 โดยวิธีการให้นิสิต	
นักศึกษาแพทย์ทั้ง	19	สถาบันร่างเอง	อนุมัติเอง	เป็นผู้ปฏิบัติ	และ 
ส่งต่อให้นิสิตนักศึกษาแพทย์รุ่นต่อๆ	ไป	และจะมีผลในการขับเคลื่อน
พลังของนักศึกษาแพทย์ไทยในยุคศตวรรษที่	21	และรุ่นต่อจากนี้ไป 
ในการด�ารงตน	 เพราะโดยเนื้อหาแล้วจะมีลักษณะสอดคล้องกับ 
ที่แพทย์ผู ้ประกอบวิชาชีพแพทย์จะพึงยึดถือ

	 งานกิจการนักศึกษา	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 ได้รับ
เป็นเจ้าภาพสถานที่	 และมีส่วนร่วมด�าเนินการยกร่าง	 Code	 of	
Conduct	of	Thai	Medical	Student	ในทุกขั้นตอน	โดยร่วมกับ

	 The	Medical	Ethics	Subcommittee,	Medical	Council	
of	Thailand	consisting	of	Deputy	Deans	from	19	institutes	
had	found	the	agreement	out	of	2/2012	general	meeting	
on	19th	March	2012	for	establishment	of	Code	of	Conduct	
of	Thai	Medical	Student	(directly	meaning	the	ethics	for	
Thailand	medicine	students)	under	the	point	of	view	on	
the	importance	of	teaching	medicine	students	to	become	
overall	adept	on	the	basis	of	descent	and	virtuous	practice	
in	accordance	with	principle	of	HRH	the	Father	of	Modern	
Medicine	followed	by	doctors’	teachers	along	122	years	
of	 Thailand	medical	 history.	 The	 draft	 was	 conducted	
and	approved	by	the	student	representatives	themselves,	
thence	pass	to	the	next	generations	of	medicine	students,	
by	which	energetically	propelled	Thai	medicine	students	
of	21st	century	and	on	 in	one’s	self	maintenance	since	
most	content	of	the	draft	is	corresponding	to	what	pro-
fessional	doctor	should	uphold.	
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สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช	เป็นเจ้าภาพ	กล่าวคือ	จัดประชุมยกร่าง	
ครั้งที่	1	เมื่อวันอาทิตย์ที่	10	มิถุนายน	2555	มีนักศึกษาแพทย์จากทั้ง	 
19	สถาบันมาร่วมพิจารณา	ต่อมาด�าเนินการจัดประชุมประชาพิจารณ์ 
ยกร่างฉบับดังกล่าวเป็นการภายในเฉพาะนักศึกษาแพทย์	 คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการของ 
ทุกชั้นปี	(วันอังคารที่	31	กรกฎาคม	2555	เป็นการประชาพิจารณ์
ของชั้นปีที่	4	วันจันทร์ที่	6	สิงหาคม	2555	เป็นการประชาพิจารณ์
ของชั้นปีที่ 	 5)	 ผลประชาพิจารณ์แต่ละชั้นปีได ้น�าเข ้าที่ประชุม 
ประชาพิจารณ์ร่วมใน	วันพุธที่	8	สิงหาคม	2555	ชั้นปีที่	2	-	6	โดย
ผลประชาพิจารณ์นี้ได้น�าไปรวมกับทุกสถาบันเพื่อพิจารณาในการ
ประชุมยกร่างครั้งที่	 2	 วันอาทิตย์ที่	 16	 กันยายน	 2555	 กิจกรรม 
ทั้งกระบวนการจัดขึ้น	 ณ	 ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ	 อาคาร 
สยามินทร์	ชั้น	7	โรงพยาบาลศิริราช

	 ทั้งนี้	ผลการยกร่างครั้งที่	2	ถือเป็นที่สิ้นสุดในขั้นตอนที่มาจาก
นักศึกษาแพทย์ทั้ง	19	สถาบัน	มีมติร่วมกันให้ใช้ชื่อว่า	“จรรณยาบรรณ 

	 The	 Office	 of	 Student	 Affairs,	 Faculty	 of	 Medicine	
Siriraj	Hospital	was	honored	as	the	venue	host	participat-
ing	 in	setting	draft	of	Code	of	Conduct	of	Thai	Medical	
Student	in	every	step	with	collaboration	of	Siriraj	Student	
Club.	The	1st	meeting	was	held	on	10th	June	2012	with	
students	from	19	medical	schools	for	draft	consideration.	
Then,	another	 internal	consideration	on	such	draft	was	
held	among	the	subcommittees	of	all	year	students	from	
Faculty	of	Medicine	Siriraj	Hospita	onlyl,	in	which	Tuesday	
31st	July	2012	was	for	public	hearing	of	4th	year	students	
and	Monday	6th	August	2012	was	public	hearing	of	5th year 
students.	Then,	the	result	from	all	years	public	hearings	
was	brought	to	the	cooperative	meeting	of	2nd	-	6th years 
on	Wednesday	8th	August	2012.	Eventually	on	Sunday	16th 
September	2012,	the	2nd	meeting	of	all	19	institutions	was	
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นิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย”	 (Thai	 Medical	 Student	 Code	 of	
Conduct)	 และได้รับการลงสัตยาบรรณร่วมกันอย่างเป็นทางการ	 
ในงานนิทรรศการ	“มหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ”	หรือ	“Thailand	
Medical	Expo	2012”	ระหว่างวันที่	31	ตุลาคม	ถึง	2	พฤศจิกายน	
2555	ณ	ศูนย์จัดนิทรรศการไบเทค	บางนา

	 วิธีการร่างหลักปฏิบัติฉบับดังกล่าวตลอดกระบวนการ	ท�าโดยเน้น
ให้มาจากนิสิตนักศึกษาแพทย์เป็นหลัก	 โดยมีผู ้บริหารที่รับผิดชอบ 
ในการผลิตแพทย์	คณาจารย์แพทย์	รวมทั้งแพทยสภาเป็นที่ปรึกษา	
บรรยากาศการด�าเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและแสดงถึงนิมิต
หมายอันดีที่ได้เห็นศักยภาพของนักศึกษาแพทย์ยุคใหม	่ที่มีภาวะผู้น�า	
เต็มเปี่ยมไปด้วยความมีเหตุผล	ความคิดสร้างสรรค์	และความร่วมมือ 
อันดีที่จะขับเคลื่อนสังคมไปในแนวทางอันถูกต้องดีงาม

held	again	at	Athityathornkitikun,	7th	floor	of	Syamintra	,	
Siriraj	Hospital.

	 The	result	from	2nd	consideration	of	the	draft	put	as	
the	 final	 step	 from	 the	 students	of	19	 institutions	was	
named	under	“Thai	Medical	Student	Code	of	Conduct”	
and	 the	 official	 confirmation	was	 cooperatively	 signed	
in	the	exhibition	of	“Thailand	Medical	Expo	2012”	at	Bi-
Tech	Bangna	Exhibition	Center	during	31st	October	-	2nd 
November	2012

	 The	 whole	 process	 of	 such	 draft	 of	 practice	 was	
conducted	 emphasizing	 on	 the	 result	 from	medicine	 
students	basically,	while	the	executives	responsible	for	
the	 production	 of	 physicians	 and	 doctors’	 teachers	 as	
well	as	Thailand	Medical	Council	only	act	as	the	consul-
tants.	The	operation	was	run	under	smooth	atmosphere	
hinting	good	sign	on	the	potentiality	of	modern	medicine	
students	who	possess	the	leadership,	rationality,	creation	
and	cooperation	to	propel	the	society	towards	the	right	
and	virtuous	direction.	
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โครงการจัดทำาหนังสือ ๑๒๐ ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

The Commemorative Publication Project for the 120th Anniversary Birthday
of HRH Mahitaladhibes Adulyadejvikrom, the Prince Father

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสครบ	120	ปี	แห่งวันคล้าย 
วันพระราชสมภพของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	 อดุลยเดชวิกรม	
พระบรมราชชนก	เมื่อวันที่	1	มกราคม	2555	“พระบิดาแห่งการแพทย์ 
แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย”

	 2.	 เพื่อเฉลิมพระเกียรต	ิสนองพระมหากรุณาธิคุณให้พระเกียรติ
ยืนยงอยู่ในแผ่นดินนี้	 และแผ่ขจรขจาย	ทั้งภายในประเทศและต่าง
ประเทศ

	 3.	 เพื่อจัดท�าหนังสือที่ระลึกเกี่ยวกับพระราชประวัติ	พระราช
จริยวัตรและพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านออกเผยแพร่เป็น 
ราชสักการะและสดุดี

ผู้รับผิดชอบโครงการ

	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลการดำาเนินงาน

	 1.	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดท�าหนังสือ	“120	ปี	 
มหิดลอดุลเดช”	 ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบ 

Objectives

 1.	 To	 celebrate	 120th	 memorial	 birthday	 of	 HRH	
Mahitaladhibes	Adulyadejvikrom,	the	Prince	Father	on	1st 

January	2012	named	as	“The	Royal	Father	of	Thailand	
Modern	Medicine	and	Public	Health”

	 2.	 To	 celebrate	 and	 express	 gratitude	 to	 HRH	 for	
sustainability	of	his	honor	on	this	land	as	well	as	dissemi-
nation	across	the	country	and	overseas

	 3.	 To	 publish	 gift	 books	 containing	 HRH	 history,	
performance	and	duties	for	public	dissemination	in	order	
to	worship	and	praise
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พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่	 เพื่อชาติบ้านเมืองจนเจริญก้าวหน้า
ทดัเทยีมนานาอารยประเทศ	ไม่ว่าจะเป็นด้านการอดุมศกึษา	การแพทย์	 
การสาธารณสุข	 การพยาบาล	 เภสัชกรรม	 ทันตกรรม	 การประมง	 
การสังคมสงเคราะห์	และกองทัพเรือ	ฯลฯ	เพื่อเป็นอนุสรณ์น้อมร�าลึก
ถึงพระคุณูปการที่เป็นฐานรากอันมั่นคงและเป็นแรงบันดาลใจแก่ 
ชนรุ ่นหลังก่อเกิดพลังสร้างสรรค์ความดีงามสืบไป	 ภายในหนังสือ
รวบรวม	เรื่องราวพระราชประวัติ	ทรงบรรยายโดยสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
รวมถึงพระวินิจฉัยที่ยังเป็นข้อสงสัยว่า	เหตุใดสมเด็จพระบรมราชชนก 
ทรงตัดสินพระทัยมาศึกษาแพทย์	พร้อมภาพประกอบที่หาดูได้ยาก	
พระนิพนธ์	 ที่แม้ในปัจจุบัน	 ยังคงน�ามาประยุกต์ได้อย่างดี	 เช่น	
Siriraj	Hospital	Plan	1925,	Practical	Sanitation:	A	Lecture	
Given	in	Training	for	Public	Health	Medical	Officers	in	1924	
นอกจากนี้	ยังมีเอกสารจดหมายเหตุที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์	อาทิ	 
ลายพระหัตถ์และภาพวาดจากสมุดจดค�าบรรยายส่วนพระองค์	 
อีกทั้งปริญญาบัตรที่น�ามาแสดงเป็นตัวอย่างอันดีแก่นักศึกษาทั้งหลาย	
รวมถึงพระราชกรณียกิจอันส�าคัญยิ่งคือ	ทรงเป็นผู้แทนไทยเจรจากับ
มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ในการปรับปรุงการศึกษาแพทย์	 ส่งผลให้การ
อุดมศึกษาของไทยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	นับได้ว่าการลงทุน
ของพระองค์คือ	 การลงทุนเพื่อสร้างรากฐานนานัปการโดยเฉพาะ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข	 จากรากฐานที่พระองค์ท่านวางไว้ 
น�ามาสูค่วามส�าเรจ็ได้อย่างไร	ในช่วงท้ายของหนงัสอืจะปรากฏบทความ 
เฉลิมพระเกียรติ	 ซึ่งเขียนโดยผู ้ที่มีบทบาทส�าคัญในวงการแพทย์

Responsible Division

 Faculty	of	Medicine	Siriraj	Hospital,	Mahidol	University

Performance

 1.	 The	Faculty	has	published	the	book	“120	Year	of	
Prince	Mahidol”	to	express	gratitude	to	HRH	for	his	great	
obligation	 on	 his	 royal	 duties	 developing	 the	 country	
to	prosperously	 rival	other	civilized	countries	 in	higher	
education,	medicine,	public	health,	 nursing,	 pharmacy,	
dentistry,	fishery,	social	work,	navy	etc.	To	commemorate	
and	thank	to	his	benevolence	as	the	solid	foundation	and	
inspiration	 for	 the	 descendants	 to	 steadily	 go	 on	with	
virtue,	the	book	contains	his	royal	biography	described	
by	HRH	Princess	Galyani	Vadhana	including	her	contem-
platation	on	his	questionable	decision	 to	 take	medical	
study	with	rarely	available	illustrations.	The	royal	literary 
works	currently	well-applicable	e.g.	Siriraj	Hospital	Plan	
1925,	Practical	Sanitation:	A	Lecture	Given	in	Training	for	
Public	Health	Medical	Officers	in	1924.	In	addition,	there	
are	some	historically important archives	his	autograph,	
hand	writing	and	drawings	from	his	personal	lecture	books	
including	his	degree	certificate	demonstrating	the	good	
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และสาธารณสุขหรืออีกนัยหนึ่งลูกศิษย์ของพระองค์ท่านได้แสดงถึง 
พระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่ง	และผลงานที่สืบสานถึงพระราชปณิธาน

	 2.		 จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ	“120	ปี	มหิดลอดุลเดช”	
เพื่อเทิดพระเกียรติ	 “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการ
สาธารณสุขไทย”	เมื่อวันที่	29	มีนาคม	2555	ณ	ศูนย์การค้าสยาม 
พารากอน	 มีการเสวนาในหัวข้อ“สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
พระบรมราชชนก”	 โดย	 ดร.สุเมธ	 ตันติเวชกุล	 เลขาธิการมูลนิธิ 
ชัยพัฒนา	และแพทย์หญิงสมฤดี	(กยาวัฒนกิจ)	เอื้อสุดกิจ	ประธาน
กรรมการบริหาร	บริษัท	เอ	ไอ	บิส	เน็ต	(ไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	และ
การเสวนาหัวข้อ	 “ตามรอยพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จ
พระบรมราชชนก”	โดยผู้สนับสนุนการจัดท�าหนังสือ	ได้แก่	ศิริราช
มูลนิธิ	บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	
(มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	 (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย	
จ�ากัด	(มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	การบินไทย	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 บริษัท	 อมรินทร์พริ้นท์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	 จ�ากัด	
(มหาชน)	และศูนย์การค้าสยามพารากอน

	 3.		 รายได้จากการจ�าหน่ายหนังสือน�าไปสมทบกองทุนพระราช
มรดก	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	ซึ่งเป็นทุนพัฒนาอาจารย์
แพทย์ไปศึกษาและอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เพื่อพัฒนา
วิชาการทางการแพทย์ให้กว้างขวางและทันสมัย

example	to	all	students.	Some	of	his	royal duties	were	
also	 included	 in	the	book,	 for	 instance,	his	negotiation	
with	Rocky	Foundation	for	improvement	of	Thai	medical	
study,	thus	Thai	higher	education	has	been	continuously	
developed.	The	book	speaks	of	that	own	investment	of	
his	in	order	to	build	up	diverse	foundations,	especially	in	
medicine	and	public	health,	as	well	as	explanation	of	how	
such	foundations	were	brought	to	the	accomplishment.	
At	the	rear	of	the	book,	there	are	the	commemorative 
articles	written	by	people	taking	crucial	roles	in	medicine	
and	public	health,	so	called	HRH’s	disciples,	describing	
his	graceful	virtues	and	the	performances	to	carry	on	his	
aspiration

	 2.	 Organized	the	event	of	public	statement	on	the	
book	 “120	 year	Mahidoladuldej”	 to	 honor	 “The	 Royal	
Father	of	Thai	Modern	Medicine	and	Public	Health”	on	
29th	March	2012	at	Dr.	Sumet	Tantivejkul,	the	secretary	
of	Chaipattana	Foundation,	Dr.	Somrudee	(kyawatanakij)	
Uasudkij,	Chairman	of	the	Board	of	ARIP	(Thai)	Public	Co.,	
Ltd.,	 and	 the	 talk	 of	 “Following	 his	 graceful	 virtues	 of	
the	Prince	Father”	under	publishing	support	from	Siriraj	
Foundation,	The	Siam	Cement	Public	Co.,	Ltd,	PTT	Public	
Co.,	Ltd,	Siam	Commercial	Bank	Public	Co.,	Ltd,	Kasikorn	
Bank	Public	Co.,	Ltd,	Bangkok	Bank	Public	Co.,	Ltd,	Thai	
Airways	 International	Public	Co.,	 Ltd,	Amarin	Printing	&	
Publishing	Public	Co.,	 Ltd.	 and	Siam	Paragon	Shopping	
Center.

	 3.	 Revenue	 from	 book	 selling	 was	 added	 to	 the	
Royal	Heritage	Fund,	Faculty	of	Medicine	Siriraj	Hospital	
serving	as	 the	development	scholar	 for	medical	 teach-
ers	in	domestic	and	international	trainings	and	studies	in	
order	to	broaden	and	modernize	Thai	medical	technology	
improvingly.	
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โครงการ “มหกรรมรักษาสุขภาพเพ่ือผู้ป่วยทางศัลยกรรม เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี”
Health Expo for Surgical Patients in honor of Her Majesty the Queen’s 80th Anniversary

วัตถุประสงค์

	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรม
ราชินีนาถ	เนื่องในวโรกาสมหามงคล	ทรงเจริญพระชนมพรรษา	80	
พรรษา	 และเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ทางศัลยกรรม	 ทุกกลุ่มอายุ
ที่ไม่สามารถเข้าบริการ	ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  

ผู้รับผิดชอบโครงการ

	 สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์	สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป	สาขาวิชา
ศัลยศาสตร์ศีรษะ	คอ	และเต้านม	สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง	สาขา
วิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด	ภาควิชาศัลยศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลการดำาเนินงาน

	 1.	 โครงการรักษาภาวะลิ้นติดในเด็ก	จ�านวน	800	ราย	

	 	 ภาวะลิ้นติดเกิดขึ้นเนื่องจากการยึดของพังผืดใต้ลิ้นที่มี
มากกว่าปกติ	ท�าให้เกิดปัญหาการขยับปลายลิ้นไม่ดีเท่าที่ควร	ส่งผล 
ให้เด็กไม่สามารถใช้ลิ้นช่วยดูดนมจากเต้านมของมารดาได้	 และยัง 
ส่งผลต่อการพูด	การออกเสียงตัวควบกล�้าไม่ชัด	พูดไม่ได้	พูดช้า	และ
มีปมด้อย	 ปัจจุบันภาควิชาศัลยศาสตร์มีบริการคลินิกรักษาพังผืด 
ใต้ลิ้นครบวงจรเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของไทย

	 2.	 โครงการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนของวัยรุ่นจนถึงผู้สูงวัย	(อายุ	
18	-	70	ปี)	จ�านวน	52	ราย	

	 	 โดยทั่วไปผู ้ที่เข้าข่ายโรคอ้วนต้องมีดัชนีมวลกาย	 (BMI)	
มากกว่า	30	การรักษาผู้ป่วยโรคอ้วนมีหลายวิธี	ได้แก่	การควบคุม
อาหาร	 ออกก�าลังกาย	 รักษาด้วยยา	 และการผ่าตัดซึ่งในปัจจุบัน
เป็นการรักษาที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุด	 สามารถช่วยลด

Purpose

 To	celebrate	Her	Majesty	the	Queen’s	80th	Anniver-
sary,	and	provide	access	to	quality	healthcare	for	surgical	
patients	who	lives	underprivileged.

Project Administrator

 Division	of	Pediatric	Surgery,	Division	of	General	Sur-
gery,	 Division	 of	 Head-Neck	 Breast	 Surgery,	 Division	 of	
Plastic	Surgery,	Division	of	Vascular	Surgery	(Department	
of	Surgery,	Faculty	of	Medicine	Siriraj	Hospital,	Mahidol	
University)

Project Outcomes

 1.	 Surgical	 treatment	 program	 for	 Tongue	 tie	 in	
Children	:	800	cases

	 	 Tongue	tie	is	the	limitation	of	movement	of	tongue	
tie	 due	 to	 examine	 lingual	 frenulum	 under	 heath	 the	
tongue.	This	condition	will	be	the	cause	of	breastfeed-
ing	difficulty	in	the	new	born	and	speed	difficulty	in	the	
older	child.	Furthermore,	it	also	disrupts	the	development	
of	 speech,	both	 in	 terms	of	 coherence	and	 frequency.	
Until	recent	times,	the	Division	of	Surgery	is	the	first	and	
only	medical	center	in	Thailand	that	has	been	providing	
complete	clinical	treatments	for	Ankyloglossia.

	 2.	 Surgical	program	 for	Teenagers	and	Elders	with	
Obesity	(Age	range:	18	-	70	years):	52	cases
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น�้าหนักผู ้ป่วยได้มากที่สุด	 ท�าให้โรคประจ�าตัวผู ้ป่วยดีขึ้นประมาณ	
80	 -	 90%	 และช่วยให้ผู ้ป่วยมีอายุยืนยาวขึ้น	 โดยเกณฑ์การรับ 
ผู้ป่วยโรคอ้วนร่วมโครงการมี	3	ประเภท	ดังนี้

	 	 ประเภทที่	1	ผู้ที่มี	BMI	มากกว่า	40

	 	 ประเภทที่	2	ผู้ที่มี	BMI	ระหว่าง	35	-	40	และมีโรคประจ�าตัว	 
ได้แก่	โรคความดันโลหิตสูง	โรคเบาหวานชนิดที่	2	โรคไขมันเลือดสูง	
โรคหยุดหายใจในขณะหลับ	โรคหลอดเลือดหัวใจ	และโรคข้อเสื่อม

	 	 ประเภทที่	3	ผู้ป่วยที่มีโรคและภาวะต่างๆ	เช่น	โรคหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน	โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน	ภาวะใช้สารเสพติด 
หรือยาที่ผิดปกติ	มีภาวะผิดปกติทางจิต	

	 3.	 โครงการผ่าตัดเสริมเต้านมเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ถูกตัด
เต้านมทิ้ง	จ�านวน	80	ราย

	 	 ปัจจุบันโรงพยาบาลศิริราชมีผู ้ป่วยมะเร็งเต้านมมากกว่า	
800	 รายต่อปี	 แพทย์อาจให้การวินิจฉัยโดยวิธีผ่าตัดเต้านมออก
ทั้งหมดหรือวิธีผ่าตัดแบบสงวนเต้านมไว้	 ผู ้ป่วยจ�านวนมากที่ต้อง
ผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมดมักได้รับความทุกข์ทรมานใจจากการสูญเสีย 
รูปลักษณ์ของความเป็นสตรีไป	แต่ด้วยเทคนิคในการผ่าตัดเสริมสร้าง
เต้านมในปัจจุบัน	สามารถท�าให้ผู้ป่วยที่เคยรับการผ่าตัดเต้านมออก
ทั้งหมดมีเต้านมใหม่โดยไม่มีผลกระทบกับการรักษามะเร็งเต้านม 
แต่อย่างใด	 ซึ่งศัลยแพทย์ศีรษะ	 คอ	 และเต้านม	 และศัลยแพทย์
ตกแต่ง	จะเป็นผู้ประเมินผู้ป่วยเข้าโครงการตามเกณฑ์การคัดเลือก
คือ	 เป็นผู ้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมด 
มาแล้วอย่างน้อย	1	ปี	และไม่มีภาวะมะเร็งลุกลาม	รวมถึงต้องได้รับ
การรักษาด้านเคมีบ�าบัดและการฉายรังสีรักษาครบถ้วนแล้ว

	 4.	 โครงการผ่าตัดภาวะแขนขาบวมจากทางเดินน�้าเหลืองอุดตัน	 
จ�านวน	20	ราย	

	 	 ผู ้ป่วยจ�านวนมากได้รับความทุกข์ทรมานจากภาวะหลอด
น�้าเหลืองอุดตัน	 ท�าให้ไม่สามารถใช้ชีวิตประจ�าวันได้ตามปกติ	 ซึ่ง
เกิดได้หลายสาเหตุทั้งจากเนื้องอกกดทับหลอดน�้าเหลือง	ภาวะอุดตัน
หลอดน�้าเหลืองตั้งแต่แรกเกิด	 ภาวะแขนขาบวมภายหลังการผ่าตัด 
ต่อมน�้าเหลือง	 เป็นต้น	 ในอดีตผู ้ป่วยกลุ ่มนี้ได้รับการรักษาแบบ 
ประคบัประคองโดยการขนัชะเนาะ	แต่หลงัการผ่าตดัเป็นเพยีงลดขนาด 
ของแขนขาเท่านั้น	ซึ่งไม่ได้แก้ไขที่ต้นเหตุ	แต่ด้วยเทคนิคการผ่าตัด

	 	 Relevant	cases	of	obesity	include	those	with	BMI	
index	above	30.	Multiple	treatments	for	obesity	ranges	
from	 having	 a	 healthy	 diet,	 getting	 enough	 exercise,	
medication	 and	 surgery.	 Surgery	 is	 by	 far	 among	 the	
most	 effective	methods	 in	 reducing	weights,	 promotes	
recovery	of	individual	illnesses	at	the	rate	of	80	-	90%,	
and	increases	longevity	in	patients.	The	following	is	the	
criteria	of	admittance	to	participate	in	the	program:

	 	 Criteria	1	-	Patients	with	BMI	index	above	40

	 	 Criteria	2	-	Patients	with	BMI	index	between	35	-	
40,	with	individual	illnesses	including	hypertension,	Type	
2	Diabetes,	High	blood	cholesterol,	Sleep	Apnea,	Coronary	
Artery	Disease,	and	Ostheoarthritis

	 	 Criteria	 3	 -	 Patients	with	 specific	 conditions	 in-
cluding	Acute	myocardial	 infarction,	Heart	 failure,	Drug	
addiction,	and	psychologically	unstable

	 3.	 Breast	 Augmentation	 program	 for	 patients	with	
breast	cancer:	80	cases

	 	 On	current	record	of	Siriraj	Hospital,	there	are	more	
than	800	cases	of	breast	cancer	per	year.	Two	options	of	
surgical	treatments	include	a	complete	breast	removal,	 
or	 partial	 removal.	 Patients	 who	 have	 undergone	 the	 
process	 of	 such	 limited	 conditions	 have	 suffered	 
tremendously.	However,	new	surgical	techniques	of	breast	
augmentation	 have	 allowed	 a	 total	 construction	 new	
breast	after	a	complete	removal,	with	no	interference	or	
side	effects.	 Surgeons	 from	 the	divisions	of	Head-Neck	
Breast	 Surgery	 and	 Plastic	 Surgery	 are	 responsible	 for	
making	the	assessments	of	patients	who	participated	in	
this	program	according	to	the	following	criteria:	Patients	
have	undergone	a	complete	breast	removal	surgery	for	
at	 least	 1	 year,	 have	 undergone	 a	 complete	 process	
of	chemotherapy,	and	 is	 in	a	condition	without	 further	
spreading	of	tumor.
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ที่ก้าวหน้าในปัจจุบัน	 ท�าให้แพทย์สามารถผ่าตัดต่อสร้างทางใหม่ 
โดยต ่อหลอดน�้ า เหลืองเข ้าสู ่ เส ้นเลือดด�าที่บริ เวณแขน-ขาได ้ 
เป็นผลส�าเร็จอย่างดี	 และยังท�าให้ภาวะคั่งของน�้าเหลืองที่แขนขา
สามารถบรรเทาหรือหายเป็นปกติ

	 5.	 โครงการผ่าตัดศัลยกรรมต่อหลอดเลือดแดงและด�า	 เพื่อ
การฟอกเลือดระยะยาว	จ�านวน	80	ราย	

	 	 การฟอกเลือดระยะยาวเป็นการรักษาที่ช่วยให้ผู้ป่วยโรคไต 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 การฟอกเลือดที่มีประสิทธิภาพในการกรองของ
เสียออกจากร่างกายจ�าเป็นต้องมีหลอดเลือดบริเวณแขนที่เหมาะสม	 
ส�าหรับน�าเลือดที่มีของเสียออกจากร่างกายไปเข้าเครื่องไตเทียม	 
ร่วมกับการปรับสมดุลเกลือแร่และความเป็นกรด-ด่าง	ทั้งยังน�าเลือด 
ที่ฟอกแล้วจากเครื่องไตเทียมกลับเข้าสู ่ร ่างกายต่อไป	 การผ่าตัด 
เตรียมหลอดเลือดบริเวณแขนเพื่อใช้ในการฟอกเลือดเป็นการผ่าตัด
เชื่อมต่อหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดด�าในชั้นใต้ผิวหนังบริเวณ
ข้อมือหรือข้อศอก	 ซึ่งหลอดเลือดด�าในชั้นใต้ผิวหนังบริเวณแขน
ภายหลังการผ่าตัดจะมีแรงดันและปริมาณเลือดออกจากหลอดเลือด
แดงไหลเข้ามาเป็นจ�านวนมาก	ท�าให้มีการขยายตัวของหลอดเลือด
ด�าและการหนาตัวของผนังหลอดเลือดเป็นอย่างมาก	 สามารถใช้
เข็มแทงหลอดเลือดด�าบริเวณนี้ได้บ่อยๆ	 โดยไม่เกิดการอุดตันและ
ท�าให้มีแรงดันหลอดเลือดจากหลอดเลือดแดงไปเข้าเครื่องไตเทียม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

	 4.	 Surgical	program	for	patients	with	lymphedema:	
20	cases

	 	 Lymphedema	are	caused	by	a	number	of	factors	
including,	morbid	growth	in	lymphatic	vessel,	lymphatic	
malformations,	and	the	after	conditions	of	lymph	node	
surgery.	 In	 the	 past,	 the	 treatment	 for	 lymphedema	 
patients	utilizes	the	twisting	tourniquet	technique	as	means	
of	compression	therapy,	after	the	arm-leg	size	reduction	
surgery.	Such	procedures	only	maintain	certain	conditions,	
and	do	not	treat	the	symptoms	at	the	cause.	However,	
modern	surgical	techniques	have	allowed	physicians	to	
successfully	 construct	 new	 lymphatic	 vessel	 to	 small	
vesseles,	and	reduce	or	cure	the	swelling	conditions	of	
the	arms	and	legs.

	 5.	 Vascular	 Surgery	 program	 for	 Hemodialysis:	 80	
cases

	 	 Long-term	hemodialysis	 is	 a	 form	of	 treatment	
that	 intends	 to	 improve	 the	patient’s	quality	of	 living.	
The	conditions	of	arm	arteries	and	veins	are	vital	to	the	
effectiveness	of	 the	hemodialysis	 in	 filtering	 the	waste	
through	 vessels	 into	 the	dialysis	machine,	with	 careful	
monitoring	and	balance	of	the	electrolytes	and	the	pH	
level	in	the	blood	for	reverse	transfusion	back	into	the	
body.	 Surgical	 preparation	 in	 arm	 arteries	 and	 veins	 is	
a	necessary	procedure	before	the	dialysis	process.	The	
surgery	focuses	on	the	merging	of	arteries	and	veins	under	
the	epidermis,	 in	the	area	of	wrist	and	elbow.	The	arm	
veins	 in	 particular,	 will	 be	 increasing	 in	 pressure,	 thus	
causing	 a	 strong	 flow	 of	 blood	 in	 the	 arteries,	 leading	
to	the	expansion	of	the	veins	and	the	thickening	of	 its	
wall.	Therefore,	frequent	penetration	of	needles	can	be	
applied	in	the	same	particular	area	without	clogging,	and	
adds	pressure	to	the	delivery	of	blood	from	the	arteries	
into	the	dialysis	machine.	
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