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หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

ประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Certified diabetes educator Program Faculty of Medicine Siriraj Hospital

2. ชื่อคุณวุฒิ
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Certification of diabetes educator Faculty of Medicine Siriraj Hospital
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ศูนย์เบาหวานศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2. สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์
3. สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
4. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชศาสตร์
5. ฝ่ายการพยาบาล
4. หลักการและเหตุผลในการขอเปิดหลักสูตร
การรักษาโรคเบาหวานให้มีประสิทธิภาพนอกจากการใช้ยาลดระดับน้าตาลแล้ว การให้ความรู้ แก่ผู้เป็น
เบาหวานโดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึนมีส่วนส้าคัญมากในการรักษาเบาหวาน โดยในต่างประเทศการ
ให้ความรู้และสร้างทักษะให้กับผู้เป็นเบาหวานเป็นหน้าที่ของบุคลากรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวานโดยเฉพาะ (diabetes
educator) แต่ในประเทศไทยยังไม่มีหลักสูตรผลิตผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวานที่ชัดเจน หลักสูตรนี จัดท้าขึนโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน
โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรือรังที่ก้าลังเป็นปัญหาส้าคัญทั่วโลก ประเทศไทยพบผู้เป็นเบาหวานจ้านวน
มากถึง 3.2 ล้านคนหรือคิดเป็น 6.4% ของประชากรไทย 1 โดยโรคเบาหวานก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทังในระยะ
เฉียบพลันและระยะเรือรัง ภาวะแทรกซ้อนเรือรังจากโรคเบาหวานเป็นสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้เกิดการสูญเสียสายตาของ
ประชากรวัยท้างาน เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของภาวะไตวายเรือรังในประชากรไทย และเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการตัด
เท้าหรือตัดขา ภาวะแทรกซ้อนที่หลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ยังก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบและหลอดเลือดหัวใจ
ตี บ 2 นอกจากนี เบาหวานยั ง เป็ น สาเหตุ ก ารตายที่ ส้ า คั ญ ของประชากร ส่ ง ผลให้ ป ระเทศต่ า งๆทั่ ว โลกใช้ จ่ า ย
งบประมาณจ้านวนมากในการดูแลรักษาโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่เกิดขึน การควบคุมระดับน้าตาลให้
อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสามารถลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนทังต่อหลอดเลือดแดงขนาดเล็ก หลอดเลือดแดงขนาดใหญ่
และยังลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคเบาหวานทังในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 23-5 การรักษาเพื่อควบคุม
ระดับน้าตาลให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนัน นอกจากการใช้ยาลดระดับน้าตาลแล้ว ความร่ว มมือจากผู้เป็นเบาหวานใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การควบคุมอาหาร ออกก้าลังกาย การรับประทานยาหรือฉีดยาอย่างสม่้าเสมอ ถือเป็น
ปัจจัยส้าคัญในการรักษาโรคเบาหวาน แนวทางเวชปฏิบัติส้าหรับโรคเบาหวานทังของไทยและต่างประเทศชีให้เห็นว่า
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การให้ความรู้ในการจัดการตนเองด้านเบาหวาน (diabetes self-management education, DSME) เป็นส่วนส้าคัญ
ในการดูแลผู้เป็นเบาหวาน โดยผู้เป็นเบาหวานทุกคนควรได้รับ DSME ตังแต่แรกวินิจฉัยและควรได้รับค้าแนะน้าและ
การสนับสนุนในการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง (diabetes self-management education and support: DSME&S)
จากทีมบุคลากรทางการแพทย์ 6, 7 การศึกษาแบบ meta analysis8 ในต่างประเทศแสดงให้เห็นว่าการได้รับ DSME
ส่งผลให้ระดับน้าตาลสะสมหลังเข้าร่วมกิจกรรมลดลงประมาณ 0.76% แม้ว่าระดับน้าตาลสะสมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน
ในภายหลัง จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความคุ้มค่าของการให้ DSME ในช่วงเวลา 15 ปี ตังแต่ พ.ศ. 25342549 พบว่า ร้อยละ 70 ของการศึกษาเหล่านีชีให้เห็นว่าการให้ DSME สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
เบาหวานได้10 จะเห็นได้ว่า การให้ความรู้ในการจัดการตนเองด้านเบาหวานมีส่วนช่วยในการควบคุมระดับน้าตาลและ
มีความคุ้มค่าในด้านเศรษฐกิจ
เนื่องจากการให้ ความรู้ การสร้างทักษะแก่ผู้เป็นเบาหวานจนสามารถน้าความรู้ไปปฏิบัติ ได้ด้วยตนเอง
จ้าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานขันสูง (Advance) มีทักษะในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ทักษะการเป็นพี่เลียง (Coaching) และเป็นกระบวนการที่ใช้เวลามาก ในต่างประเทศการให้ DSME&S
จึงเป็นหน้าที่ของบุคลากรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน (diabetes educator) โดยเฉพาะโดยในต่างประเทศจะมี
หลักสูตรอบรมผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวานที่ได้มาตรฐาน และมีการจัดสอบโดยสถาบันกลางของประเทศ ซึ่งแตกต่างจาก
บริบทของประเทศไทยที่ผ่านมา ที่มกี ารจัดอบรมผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวานเป็นการอบรมระยะสันซึ่งไม่เพียงพอในการ
สร้างทักษะด้านต่างๆที่กล่าวข้างต้น
ดังนันศูนย์เบาหวานศิริราชเห็นถึงความจ้าเป็นในการผลิตบุคลากรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวานที่มีความรู้และ
ทักษะขันสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ จึงได้ ร่วมกับสาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชา
อายุรศาสตร์ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชศาสตร์และ
ฝ่ ายการพยาบาล จั ดท้าหลั กสู ตรประกาศนี ยบัตรผู้ ให้ ความรู้ด้านเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(Certified diabetes educator Program Faculty of Medicine Siriraj Hospital) ขึน
โดยในปี 2017 ศูนย์เบาหวานศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับการรับรองเป็น
International Diabetes Federation Centre of Education
5. กาหนดเปิดอบรม
เริ่ม 1 สิงหาคม ถึง 30 กรกฎาคม ของปีถัดไป
6. อาจารย์ประจาหลักสูตร
1. อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาต่างๆ ดังนี
สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
สาขาวิชาวักกะวิทยา
สาขาวิชาหทัยวิทยา
สาขาวิชาประสาทวิทยา
สาขาวิชาโภชนศาสตร์คลินิก
สาขาวิชาโรคระบบหายใจและวัณโรค
*อิงตามหลักสูตรของการศึกษาหลังปริญญา

แก้ไข ณ วันที่ 4 เมษายน 2560

3

2. อาจารย์สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
3. อาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
4. อาจารย์ภาควิชาจักษุวิทยา
5. อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์
6. อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ้าบัด
7. อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
8. อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
9. พยาบาลช้านาญการด้านเบาหวาน ฝ่ายการพยาบาล
10. อาจารย์ จากภายนอกผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง
7. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. ปริญญาตรี ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ได้แก่ แพทย์
พยาบาล นักโภชนาการ นักก้าหนดอาหาร เภสัชกร นักสุขศึกษา เป็นต้น ทังนี ผู้มีประสบการณ์ในการดูแลผู้เป็น
เบาหวานมาก่อน/หรือผู้ที่มีต้นสังกัดจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการด้าเนินการคัดเลือก
8. จานวนปีของหลักสูตร
ระยะเวลาการอบรม 1 ปี
ภาคการศึกษาที่ 1 (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ)
เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2561 ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ และร่วมโครงการศึกษา
เรียนรู้นอกสถานที่ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2
ปิดภาคการศึกษา เดือนธันวาคม 2561
ภาคการศึกษาที่ 2 (ภาคปฏิบัติ)
เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2561 โดยฝึกปฏิบัติที่หน่วยงานหรือโรงพยาบาลต้นสังกัด และ
น้าเสนอพร้อมอภิปรายงานที่ได้รับมอบหมายที่โรงพยาบาลศิริราชในวันพฤหัสและศุกร์
สอบปลายภาค เดือนมิถุนายน 2561
ประกาศผลสอบและรับประกาศนียบัตร ภายในกรกฎาคม 2561
9. จานวนผู้เข้าอบรม
ผู้เข้าเรียนหลักสูตรจ้านวน 20-25 คน
10. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสินสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ผู้ส้าเร็จการศึกษาจะมีคุณสมบัติดังนี

*อิงตามหลักสูตรของการศึกษาหลังปริญญา

แก้ไข ณ วันที่ 4 เมษายน 2560

4

1. มีความรู้และความช้านาญขันสูงในการถ่ายทอดความรู้ด้านเบาหวานและสามารถสร้างทักษะในการ
จัดการตนเองให้กับผู้เป็นเบาหวานและครอบครัว
2. สามารถน้าทฤษฎีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทฤษฎีด้านการเรียนการสอนมาใช้เพื่อให้ผู้เป็น
เบาหวานมีทัศนคติที่ดีจนน้าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึน
3. ความรู้ด้านการวิจัยเบืองต้นสามารถสืบค้นความรู้อย่างต่อเนื่องจากงานวิจัยต่างๆเพื่อน้ามาประยุกต์ใช้
กับผู้เป็นเบาหวานในการจัดการตนเอง
4. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีแห่งวิชาชีพในการปฏิบัติงาน
11. เนื้อหาสังเขปของหลักสูตร
1. ด้านความรู้
 Advance knowledge in diabetes
 Glucose homeostasis and pathophysiology of diabetes
 Classification and diagnosis of diabetes
 Acute diabetes complications
 Glycemic target and cardiovascular risk management
 Blood glucose-lowering agents
 Insulin therapy
 Lifestyle modification
 Glucose monitoring
 Sleep disorder in diabetes
 Oral health and diabetes
 Diabetes complications
 Coronary artery disease in diabetes
 Diabetes retinopathy
 Diabetes nephropathy
 Neurological problem in diabetes
 Diabetes foot assessment and care
 Skin and nail problem in diabetes
 Diabetes wound assessment and care
 Peripheral vascular disease
 Orthopedic problem in diabetes

 Diabetes in special population and special situation
 Diabetes in pregnancy
 Type 1 diabetes in all age
 Type 2 and other type diabetes in childhood
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 Diabetes in elderly
 Diabetes in special situation

 Advance nutrition for diabetes self-management
 Nutritional therapy
 Teaching and learning method for diabetes self-management and psychological approach
 Role of the diabetes educator and DSME
 Teaching and learning
 Psychosocial and behavioral approaches
 Theories of behavior change
 Community awareness, promotion, prevention and public health
 Research methodology
 Research I (R2R concept and influencer)
 Research II (Research methodology and basic statistic)
 Research III (Research utilization)

2. ด้านทักษะ
 ทักษะในการให้ความรู้ในการจัดการตนเองด้านเบาหวาน เช่น
- การฉีดยาอินซูลิน
- การตรวจระดับน้าตาลในเลือดด้วยตนเอง
- การจัดการด้านโภชนาการ
 ทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 ทักษะการสอน adult teaching and learning Method
 ทักษะในการตรวจคัดกรอง ป้องกันโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
3. ด้านเจตคติ
1. มีความภูมิใจและรู้ขอบเขตของการเป็นผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวานตามค้านิยามของ International
Diabetes federation และ มาตรฐานสากล
2. สามารถท้างานเป็นทีม มีแนวคิดของ Prince Mahidol Philosophy (Altruism) และ หลักการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ( sufficient economy)
และน้อมน้ามาประยุกต์ใช้
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง ได้แก่ ผู้ร่วมงาน ผู้เป็นเบาหวานและครอบครัว
4. เป็นผู้ใฝ่รู้และขยันสนใจในวิทยาการใหม่ๆ
12. วิธีการจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน
ภาคทฤษฎีในรายวิชา ดังนี้
*อิงตามหลักสูตรของการศึกษาหลังปริญญา
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Advance knowledge in diabetes
Teaching and learning method for diabetes self-management and psychosocial
approach

Advance nutrition for diabetes self-management

Diabetes complication

Diabetes in special population and special situation

Research methodology

Adult learning and teaching Method

Prince Mahidol’s Philosophy and King RAMA 9: Principles of HM’s Development
Works and Sufficient Economy Theory

ภาคปฏิบัติ
1. เรียนรู้ผ่านการท้า workshop และ role-play ตามรายวิชาข้างต้น
2. ศึกษาดูงานคลินิกที่เกี่ยวข้อง
3. ศึกษาดูงานโครงการพระราชด้าริ ที่เกี่ยวข้อง
ภาคการศึกษาที่ 2 ระยะเวลา 7 เดือน
1. ฝึกปฏิบัติ DSME/DSMS ด้วยตนเองในหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. น้าเสนอ อภิปรายและเขียนรายงานกรณีศึกษา
3. พัฒนาและน้าเสนอนวัตกรรมหรือโครงการวิจัย
** หลักสูตรอ้างอิงจาก
1. INTERNATIONAL STANDARDS FOR EDUCATION OF DIABETES HEALTH PROFESSIONALS
(International Diabetes Federation 2015)
2. INTERNATIONAL CURRICULUM FOR DIABETES HEALTH PROFESSIONAL EDUCATION
(International Diabetes Federation 2008)
13. การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม
13.1 การประเมินผล
1) สอบข้อเขียน 3 ครัง
ครังที่ 1 เมื่อสินสุดรายวิชาที่ 1-2
ครังที่ 2 เมื่อสินสุดรายวิชาที่ 3-4
ครังที่ 3 เมื่อสินสุดรายวิชาที่ 5
2) สอบปฏิบัติจากการประเมิน Workshop Role-play
3) สอบปากเปล่า 1 ครัง หลังจบหลักสูตร
4) งานที่มอบหมาย

*อิงตามหลักสูตรของการศึกษาหลังปริญญา

(สัดส่วนคะแนน 10%)
(สัดส่วนคะแนน 10%)
(สัดส่วนคะแนน 5%)
(สัดส่วนคะแนน 20%)
(สัดส่วนคะแนน 15%)
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- Case Study
(สัดส่วนคะแนน 25%)
- โครงร่างการพัฒนานวัตกรรม
(สัดส่วนคะแนน 15%)
เช่น การพัฒนาสื่อการสอน การพัฒนาระบบการให้บริการ หรือระบบการให้ความรู้ผู้เป็นเบาหวาน
การเขียนโครงร่างวิจัย หรือ ผลส้าเร็จของการประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยโดยมีตัวอย่างประกอบชัดเจน
13.2 การประเมินผลเพื่อส้าเร็จการศึกษา
เกณฑ์การผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 เข้าเรียนมากกว่า 80%
 คะแนนสอบร้อยละ 75 ขึนไป
14. สัญลักษณ์ประจาหลักสูตร
SI หมายถึง Siriraj (ศิริราช) ซึ่งเป็นผู้ผลิตหลักสูตรนี ประกอบอักษรย่อ
CDE (C-Certified D-Diabetes E-Education)
หลอดไฟ หมายถึง ความรู้ ความมีปัญญา
หยดน้า เปรียบเหมือน การพูดและการให้ความรู้
15. ค่าลงทะเบียนหลักสูตร
ค่าลงทะเบียนหลักสูตร 28,000 บาท
(ทังนีรวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ สื่อการสอนและอุปกรณ์ต่างๆ)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ส้านักงานศูนย์เบาหวานศิริราช ตึกผู้ป่วยนอก ชัน 6 โรงพยาบาลศิริราช
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
เว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th/sdc
โทรศัพท์ 0 2419 9568-9 โทรสาร 0 2419 9569 อีเมล์ sidmcenter@gmail.com
ผู้ประสานงาน นายบัณฑิต ปิฎกรัชต์/นางสาวต้องฤทัย จรดล

*อิงตามหลักสูตรของการศึกษาหลังปริญญา
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