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Neuroscience IT Zone

ผศ.ดร.สุภาพร มัชฌิมะปุระ

The Brain and Spine Foundation

	 สวัสดีค่ะ	 ฉบับนี้	 	 IT	 zone	 จะขอแนะนำ�		

website	ของ	The	Brain	and	Spine	Founda-

tion	 ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลของก�รเรียนรู้เกี่ยวกับ

คว�มผิดปกติที่เกิดขึ้นต่อสมองและไขสันหลัง	

โดยมูลนิธินี้จัดตั้งขึ้นม�เพื่อให้ผู้ป่วยและญ�ติมี

คว�มเข�้ใจเกีย่วกบัสภ�วะของคว�มผดิปกตนิัน้ๆ

เพื่อลดคว�มวิตกกังวล	 ส�ม�รถเชื่อมต่อได้โดย	

URL:	 http://www.brainandspine.org.uk/

helpline/information_sheets/complemen-

tary_and_alternative_	medicine/index.html	

	 ในหน้�แรกนั้นในส่วนเมนู	 บ�ร์	 ด้�นบน	

จะเป็นเมนูย่อยเรียงตัวต�มคว�มกว้�งของหน้�	

web	ท�งมุม	ประกอบด้วย	About	us,	Informa-

tion,	What’s	 new,	Get	 involved,	Giving,	

Research,	Helpline	และห�กเร�เลือกเมนูหนึ่ง

เมนูใด	ยกตัวอย่�งเช่น	About	us	ในคอลัมน์ด้�น

ซ้�ยมือจะระบุหัวข้อว่�ในหน้�	web	นี้มีขอบเขต

เนื้อห�อย่�งไร	 โดยในส่วนของ	webpage	 จะมี

ร�ยละเอยีดอธบิ�ยเกีย่วกบัขอบเขตเนือ้ห�ทีบ่รรจุ

ไว้ในแต่ละหัวข้อ	โดยมีขอบเขตเนื้อห�ข้อมูลดังนี้	

webpage	 จะให้ร�ยละเอียดว่�มูลนิธินี้ทำ�อะไร	

บริก�รอะไรบ้�ง	มีจุดมุ่งหม�ยอย่�งไร	(What	we	

do)		สม�ชิกเป็นกลุ่มใดบ้�ง	(Who	we	are)	และ

ห�กต้องก�รศึกษ�ห�คว�มรู้เกี่ยวกับสมองและ

ไขสันหลัง	ก็เลือกอ่�นได้จ�กเมนูย่อยของ	About	

brain	and	spine	conditions	และห�กต้องก�ร

ติดต่อสำ�นักง�น	 หรือ	 ติดต่อสอบถ�มข้อมูลก็

ส�ม�รถทำ�ได้ใน	Contact	us

Neurosci IT Zone

สวัสดีค่ะ ฉบับนี้  IT zone จะขอแนะนำำ  website ของ The Brain and Spine Foundation 
ซ่ึงเป็นแหล่งข้อมูลของกำรเรียนรู้เกี่ยวกับควำมผิดปกติที่เกิดขึ้นต่อสมอง
และไขสันหลัง โดยมูลนิธินี้จัดตั้งขึ้นมำเพ่ือให้ผู้ป่วยและญำติมีควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับสภำวะของควำมผิดปกตินั้นๆเพ่ือลดควำมวิตกกังวล 

สำมำรถเชื่อมต่อได้โดย URL: 
http://www.brainandspine.org.uk/helpline/information_sheets/complementary_and_alternative_
medicine/index.html 

ในหน้ำแรกนั้นในส่วนเมนู บำร์ ด้ำนบน จะเป็นเมนูย่อยเรียงตัวตำม
ควำมกว้ำงของหน้ำ web ทำงมุม ประกอบด้วย ABOUT US, INFORMATION, 
WHAT’S NEW, GET INVOLVED, GIVING, RESEARCH, HELPLINE และหำกเรำเลือก
เมนูหนึ่งเมนูใด ยกตัวอย่ำงเช่น ABOUT US ในคอลัมน์ด้ำนซ้ำยมือจะระบุ
หัวข้อว่ำในหน้ำ web นี้มีขอบเขตเนื้อหำอย่ำงไร โดยในส่วนของ webpage จะ
มีรำยละเอียดอธิบำยเกี่ยวกับขอบเขตเนื้อหำที่บรรจุไว้ในแต่ละหัวข้อ 

โดยมีขอบเขตเนื้อหำข้อมูลดังนี้ webpage จะให้รำยละเอียดว่ำมูลนิธินี้ทำำ
อะไร บริกำรอะไรบ้ำง มีจุดมุ่งหมำยอย่ำงไร (What we do)  สมำชิกเป็นกลุ่ม
ใดบ้ำง (Who we are) และหำกต้องกำรศึกษำหำควำมรู้เกี่ยวกับสมองและ
ไขสันหลัง ก็เลือกอ่ำนได้จำกเมนูย่อยของ About brain and spine conditions และ
หำกต้องกำรติดต่อสำำนักงำน หรือ ติดต่อสอบถำมข้อมูลก็สำมำรถทำำได้
ใน Contact us
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	 ในหน�้	webpage	นีม้เีครือ่งมอืในก�รปรบั

เปลีย่นหน�้จออยูท่ีด่�้นบนขว�ของหน�้	webpage	

	 สำ�หรับเมนูย่อยอื่นๆจะไม่กล่�วลงในร�ย

ละเอียด	แต่จะให้คว�มสนใจในเรื่องของข้อมูลใน

หัวข้อ	 Information	 ใน	website	นี้จะมีข้อมูลที่

กว้�งขว�งเกี่ยวกับอ�ก�รแสดงท�งระบบประส�ท	

สภ�วะของสมองและไขสันหลังรวมทั้งก�รรักษ�

ต่�งๆ	 ยกตัวอย่�งเช่น	 Brain	 injury,	 Brain	

tumour,	Dizziness	 and	balance	problems,	

Stroke,	Subarachnoid	haemorrhage,	Trans-

verse	Myelitis,	 Undiagnosed	 conditions	

เปน็ตน้	หรอืจะสบืคน้จ�ก	A	to	Z	index:	เกีย่วกบั	

neurological	information,	หรือสืบค้นจ�ก	list	

of	our	booklets	and	fact	sheets	หรอืสบืคน้จ�ก	

Other	 resourcesเช่น	Children’s	 resources,	

Neurological	Centers,	Spinal	Injuries	Units	

and	Rehabilitation	Centers	 และ	Glossary	

เป็นต้น

สำำหรับเมนูย่อยอื่นๆจะไม่กล่ำวลงในรำยละเอียด แต่จะให้ควำมสนใจใน
เร่ืองของข้อมูลในหัวข้อ   INFORMATION   ใน website นี้จะมีข้อมูลที่กว้ำงขวำง
เกี่ยวกับอำกำรแสดงทำงระบบประสำท สภำวะของสมองและไขสันหลัง
รวมทั้งกำรรักษำต่ำงๆ ยกตัวอย่ำงเช่น Brain injury, Brain tumour, Dizziness and 
balance problems, Stroke, Subarachnoid haemorrhage, Transverse Myelitis, Undiagnosed conditions

เป็นต้น หรือจะสืบค้นจำก A to Z index: เกี่ยวกับ   neurological information  , หรือ
สืบค้นจำก list of our booklets and fact sheets หรือสืบค้นจำก Other resources เช่น 

Children's resources, Neurological Centers, Spinal Injuries Units and Rehabilitation Centers และ 

Glossary เป็นต้น

ในหน้ำ webpage นี้มีเคร่ืองมือในกำรปรับเปล่ียนหน้ำจออยู่ที่ด้ำนบนขวำของ
หน้ำ webpage โดยสำมำรถปรับเปล่ียนขนำดตัวหนังสือ (Text resize) ซ่ึงปรับได้ 
3 ขนำดคือ ใหญ่ กลำงและเล็ก 

โดยส�ม�รถปรับเปลี่ยนขน�ดตัวหนังสือ	 (Text	

resize)	ซึ่งปรับได้	3	ขน�ดคือ	ใหญ่	กล�งและเล็ก	

สำำหรับเมนูย่อยอื่นๆจะไม่กล่ำวลงในรำยละเอียด แต่จะให้ควำมสนใจใน
เร่ืองของข้อมูลในหัวข้อ   INFORMATION   ใน website นี้จะมีข้อมูลที่กว้ำงขวำง
เกี่ยวกับอำกำรแสดงทำงระบบประสำท สภำวะของสมองและไขสันหลัง
รวมทั้งกำรรักษำต่ำงๆ ยกตัวอย่ำงเช่น Brain injury, Brain tumour, Dizziness and 
balance problems, Stroke, Subarachnoid haemorrhage, Transverse Myelitis, Undiagnosed conditions

เป็นต้น หรือจะสืบค้นจำก A to Z index: เกี่ยวกับ   neurological information  , หรือ
สืบค้นจำก list of our booklets and fact sheets หรือสืบค้นจำก Other resources เช่น 

Children's resources, Neurological Centers, Spinal Injuries Units and Rehabilitation Centers และ 

Glossary เป็นต้น

ในหน้ำ webpage นี้มีเคร่ืองมือในกำรปรับเปล่ียนหน้ำจออยู่ที่ด้ำนบนขวำของ
หน้ำ webpage โดยสำมำรถปรับเปล่ียนขนำดตัวหนังสือ (Text resize) ซ่ึงปรับได้ 
3 ขนำดคือ ใหญ่ กลำงและเล็ก 
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และมุมมองของ	webpage	 ซึ่งมี	 2	 รูปแบบคือ	

Graphic	 version	ซึ่งมีภ�พประกอบและ	Easy	

read	version	มีเฉพ�ะ	text	เท่�นั้น		และ	เครื่อง

มือในก�รค้นห�ข้อมูลอยู่ที่ด้�นบนขว�ของหน้�	

webpage	 เช่นกัน	 เร�ลองค้นคำ�ว่�	 “	Comple-

 และมุมมองของ webpage ซ่ึงมี 2 รูปแบบคือ Graphic version ซ่ึงมีภำพประกอบ
และ Easy read version มีเฉพำะ text เท่ำนั้น

  

และ เคร่ืองมือในกำรค้นหำ
ข้อมูลอยู่ที่ด้ำนบนขวำของ
หน้ำ webpage เช่นกัน เรำลอง
ค้นคำำว่ำ “ Complementary 
Alternative Medicine” ดูนะค่ะว่ำจะ
ได้อะไรออกมำ พบว่ำมี
ผลลัพธ์ทั้งหมด 52 ผลลัพธ์ที่
เกี่ยวข้อง เรำสำมำรถเลือก
ศึกษำข้อมูลที่เรำสนใจได้ 
เดี๋ยวลองคลิกเลือกเพ่ือ
เข้ำไปดูนะค่ะ 

5. Complementary and alternative medicine.pdf

Modified: Thu 26 Nov 2009

Complementary and alternative medicine

http://www.brainandspine.org.uk/document.rm?id=278

เมื่อเลือกเข้ำไปเรำก็จะพบรำยละเอียดในรูป pdf format  ตำมสัญลักษณ์ที่
ปรำกฏอยู่ 

คงจะไม่ลงรายละเอียดไปมากกว่านี้ แต่อย่างไรก็ตามนับว่า website ของ The Brain and Spine 
Foundation เป็น website ที่น่าสนใจอีก website หนึ่ง ใน website ยังมีอะไรให้เรียนรู้อีกมากมาย  อย่า
ลืมลองเข้าไปเยี่ยมชม อ่านดูรายละเอียดหรือคำแนะนำผู้สนใจนะค่ะ

สุภาพร มัชฌิมะปุระ
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mentary	Alternative	Medicine”	ดูนะค่ะว่�จะ

ไดอ้ะไรออกม�	พบว�่มผีลลพัธท์ัง้หมด	52	ผลลพัธ์

ทีเ่กีย่วขอ้ง	เร�ส�ม�รถเลอืกศกึษ�ขอ้มลูทีเ่ร�สนใจ

ได้	เดี๋ยวลองคลิกเลือกเพื่อเข้�ไปดูนะค่ะ	

	 5.	 Complementary	 and	 alternative	

medicine.pdf	Modified:	Thu	26	Nov	2009
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	 เมือ่เลอืกเข�้ไปเร�กจ็ะพบร�ยละเอยีดในรปู	

pdf	format		ต�มสัญลักษณ์ที่ปร�กฏอยู่		คงจะไม่

ลงร�ยละเอยีดไปม�กกว�่นี	้แตอ่ย�่งไรกต็�มนบัว�่	

website	ของ	The	Brain	and	Spine	Founda-

tion	เป็น	website	ที่น่�สนใจอีก	website	หนึ่ง	

ใน	website	ยังมีอะไรให้เรียนรู้อีกม�กม�ย		อย่�

ลืมลองเข้�ไปเยี่ยมชม	อ่�นดูร�ยละเอียดหรือคำ�

แนะนำ�ผู้สนใจนะค่ะ


