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โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การดูแลรักษาผู้เป็นเบาหวานและผู้ที่มี
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเป็นจ านวนมากในทุกปี โดย
ตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้เปิดส านักงานศูนย์
เบาหวานศิริราชอย่างเป็นทางการ จนถึงวันนี้ครบ 2 ปี โดยเป็น
การท างานร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานทุกด้านทั้งงานการ
บริการ งานการเรียนการสอน และงานการวิจัย เพื่อประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เป็นเบาหวาน เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนในการให้บริการ
รักษาพยาบาล ด้วยการบูรณาการร่วมกันแบบสหสาขาวิชา มี
สัมพันธภาพเช่ือมโยงกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ น าไปสู่การได้รับรองจากสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ

และในปีนี้โรงพยาบาลศิริราชได้วางนโยบาย จะเข้ารับการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ ส าหรับระบบการดูแล

รักษาในคลินิกเบาหวานของสถานพยาบาล เพื่อเป็นโรงพยาบาลน าร่องในการรับรองที่จะเกิดขึ้นในปี 2564 นี้   จึงได้มีการ

ทบทวนพันธกิจ วิสัยทัศน์โครงสร้าง ให้สอดคล้องมากขึ้น รวมทั้งก าหนดขอบเขตของการน าเสนอเพื่อการรับรอง 

ประกอบด้วย การดูแลผู้ป่วยเบาหวานในภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คลินิกเบาหวานและคลินิกดูแลสุขภาพต่อเนื่อง ภาควิชา

อายุรศาสตร์ เบาหวานกับการตั้งครรภ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รวมท้ังการเช่ือมโยงในการส่งต่อผู้ป่วยท่ีมีปัญหา ตา 

และเท้าเบาหวาน ของภาควิชาจักษุวิทยาและภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

เพื่อเป้าหมายให้กับผู้ป่วยและครอบครัว สามารถดูแลตนเองได้ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล มีสุขภาวะที่ดีและป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวได้เพิ่มขึ้น

(International Diabetes Federation, IDF) ให้การรับรองในด้าน IDF centre of excellence in diabetes care and 
IDF centre of excellence in education ในปี 2018 และได้รวมเป็นฉบับเดียวกันเป็น IDF centre of excellence in 
diabetes care ในปี 2020 (valid until December 2021) 

“ผมขอยินดีในความก้าวหน้าของทีมเบาหวานศิริราช
และสนับสนุนให้พัฒนาด าเนินต่อไป”

รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิริราช

สารจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิริราช
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สารจากรองผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิริราช

ศูนย์ความเป็นเลิศเบาหวานศิริราชได้มี การ      
บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานภายใน  ในทั้ง 3 
พันธกิจ ได้แก่ ทีมงานวิจัย Siriraj Center of Research 
Excellence for Diabetes and Obesity Research 
(SiCORE-DO), ทีมการเรียนการสอน (Certified diabetes 
educator Program Faculty of Medicine Siriraj 
Hospital) และการศึกษาหลังปริญญา, ทีมการให้บริการ 
(Siriraj Collaborative Framework for Diabetes Care; 
SCFD), สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชา
อายุรศาสตร์  สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาควิชา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และภาควิชาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง     
ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายโภชนาการ และฝ่ายเภสัชกรรม 
เพื่ อบู รณาการการ ให้บริ การผู้ ป่ วย เบาหวานแบบ 
education center โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

นอกจากนี้เรายังได้ริเริ่มโครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อน าความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบครบวงจร เช่น โครงการแพลตฟอร์มอาหารเพื่อสุขภาพร่วมกับบริษัท  
เบทาโกร จ ากัด และ บริษัท มีมีล จ ากัด ในการพัฒนานวัตกรรมอาหารและการออกแบบการบริการสุขภาพที่
เข้าถึงง่าย ส าหรับผู้ที่มีความเสี่ยงท่ีจะเป็นเบาหวาน และผู้เป็นเบาหวาน ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
ไปสู่การมีสุขภาวะท่ีดีอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วย Valued Driven Care Unit สนับสนุน ซึ่งคาดว่าจะมีผลิตภัณฑ์
ออกให้บริการประชาชนภายในปี 2564

การท างานร่วมกันกับทั งหน่วยงานภายในและภายนอกนั น เพื่อเป็นการบูรณาการแผนกลยุทธ์ต่างๆ ของ
ศูนย์เบาหวานศิริราช น าไปสู่การวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ เพ่ือเป้าหมายผู้เป็นเบาหวานสามารถด ารงชีวิตได้
อย่างมีสุขภาวะและบรรลุเป้าหมายทางการแพทย์

รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจ ารัสเลิศ

รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิริราช

ผู้ก ากับ/บริหารศูนย์เบาหวาน



จุดเปลี่ยนที่ส าคัญของศูนย์เบาหวานศิริราชเริ่ม
ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2557 คณะผู้บริหารด้านสนับสนุนการ
พัฒนาระบบของงานวิจัยได้อนุมัติ โครงการประสานความ
ร่วมมือเพื่อการดูแลผู้เป็นเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล (Siriraj Collaborative Framework for 
Diabetes Care) เพื่อช่วยให้มีการประสานความร่วมมือของ
แพทย์ผู้ เ ช่ียวชาญภาควิชาต่างๆ ฝ่ายการพยาบาล ฝ่าย
โภชนาการ ฝ่ายเภสัชกรรมและบุคลากรจากหน่วยงานที่
เช่ียวชาญด้านเบาหวานของโรงพยาบาลศิริราชขึ้น ท าให้มี 
draft service pathway อีกทั้งยังท าให้เกิดการรวมกลุ่มวิจัย 
ด้านเบาหวานท่ีเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ มีกิจกรรม Siriraj 
Diabetes Collaborative and  Research Meeting ปีละ
ครั้ ง และเริ่มท าการลงทะเบียนผู้ เป็นเบาหวานในศูนย์
เบาหวานศิริราช ท าให้มีข้อมูลผู้เป็นเบาหวานได้รับการคัด
กรองภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังจากเบาหวานครบถ้วนขึ้น และยัง
เป็นฐานข้อมูลของผู้เป็นเบาหวานส าหรับการวิจัยในอนาคต 
และได้ออกแบบเป้าหมายการรวมกันทั้ง 3 พันธกิจ ได้แก่

เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบองค์รวม เกี่ยวกับเบาหวาน
นอกเหนือจากที่ได้เรียนรู้จากแต่ละภาควิชาฯ ให้เกิดความ
เข้าใจร่วมกันในบริบทของผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางน าไปสู่
ความสามารถในการก ากับ บริบาล ผู้ เป็นเบาหวานและ
ครอบครัว ให้สามารถจัดการตนเองเรื่องเบาหวานอย่างมี    
สุขภาวะ ได้แก่ นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน นักศึกษา
และบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและ     
ผลิตบุคลากร ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน  (Certified Diabetes 
Educator) เป็นต้น

1. ด้านการเรียนการสอน (Education)

เป็นการบริหารจัดการสนับสนุนให้มีฐานข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน 
และเช่ือมโยงทีมผู้เช่ียวชาญด้านเบาหวานในศิริราช ก่อเกิด
การวิจัยร่วมกันทั้งด้านบริการ คลินิก พรีคลินิก basic 
science education และอื่นๆที่เกี่ยวข้องทุกด้าน เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาด้านเบาหวานต่อไป

2. ด้านการวิจัย (Collaborative research) 

เป็นการเช่ือมโยงการบริการของแต่ละปัญหาในผู้ป่วย
เบาหวานท่ีมารับบริการในศิริราช ให้ได้รับการรักษา ตาม
แนวทางมาตรฐาน โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และ
ให้บริการ ด้านการจัดการตนเองเรื่องเบาหวาน (Diabetes 
self-management education and supports: 
DSMES) แบบ Continuing education เพื่อน าไปสู่
ผลลัพธ์ ให้ผู้ป่วยมีสุขภาวะ และผลการรักษาที่เหมาะสม

3. ด้านการบริการ (Collaborative service) 
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ทีม Siriraj Collaborative Framework for Diabetes Care

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(Certified Diabetes Educator Program, Faculty Of Medicine Siriraj Hospital) 

ประชุม 1st Siriraj Diabetes Collaborative and  Research Meeting

การพัฒนาต่อเน่ืองของศูนย์เบาหวานศิริราช 
ในช่วงเวลา 2561 – 2563 
Progression of Siriraj Diabetes Center of Excellence during 2018 - 2020
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ทั้งนีพั้นธกิจทั้ง 3 ด้าน เมื่อด าเนินการ
ไปสู่ผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้ ป่ ว ยและครอบครั ว  การศึ กษา
เ พ่ิ ม เ ติ ม ใ น ด้ า น ค ว า ม คุ้ ม ค่ า           
คุ้มประโยชน์ น าไปสู่การประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นผู้น า
ด้านเบาหวานในระดับประเทศ และ  
AEC แ ล ะ ไ ด้ มี ก า ร ว า ง แ ผ น ด้ า น
นโยบายของศูนย์เบาหวานศิริราช
เป็น Strategic  plan – Balanced 
scorecard ในการพัฒนาระยะ 5 - 10 
ปีนี้ และได้ ก าหนด พันธกิจ วิสัยทัศน์ 
โครงสร้าง ดังนี้

วิสัยทัศน์ : (ปีพ.ศ.2560 - 2563)

“ส่งเสริมให้ผู้เป็นเบาหวานด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ”

พันธกิจ : (ปีพ.ศ.2560-2563)

“บูรณาการงานวิจัยการแพทย์คลินิกและวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน เผยแพร่ความรู้สู่บุคลากรด้านสาธารณสุข เช่ือมโยง
และสร้างการดูแลรักษาผู้ เป็นเบาหวานในลักษณะสห
สาขาวิชาที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างสอดคล้องกับบริบทของประเทศ 
รวมทั้ง ผลิตรูปแบบการให้ความรู้และบุคลากรผู้ให้ความรู้
ด้านเบาหวาน (diabetes educator) ที่มีความรู้และทักษะ
ในการส่งเสริมสนับสนุน (empower) ผู้เป็นเบาหวานให้
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีสุขภาวะ”

ทั้งนี้ศูนย์เบาหวานศิริราช ได้เปิดส านักงานใหม่เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ตั้งอยู่ที่ ตึกหอพัก
พยาบาล 1 ชั้น 1 เป็นส านักงานแห่งแรกที่มีการบริการ และการสอน Diabetes self - management 
education and support (DSMES) แบบครบวงจร มีการแบ่งห้องอย่างเป็นสัดส่วนดังรายละเอียดใน
หนังสือ  ก้าวสู่ความเป็นเลิศศูนย์เบาหวานศิริราช พิมพ์พร้อมกับวันเปิดส านักงานศูนย์เบาหวาน และ 
คลินิกศูนย์เบาหวานเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
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ใน ด้ านก ารป ร ะส านความ ร่ วมมื อ กั บ
หน่วยงานภายในประเทศและนานาชาติ ได้แก่ กรมการ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ในการพัฒนาการดูแลผู้เป็นเบาหวานที่มี
ปัญหาที่เท้า และรศ.พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าทีม 
Siriraj Interdisciplinary Diabetes Lower Extremity 
Care Team (SIDiLECT) ได้มีโอกาสท างานร่วมกับทีม
ผู้ เ ช่ี ย วชาญนานาชาติ  จน ได้ รั บ เ ลื อ ก เป็ น  Vice 
President องค์กร D-Foot International ตั้งแต่ปี 
2019-2021 ในการพัฒนาบริบาลผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 
โดยแพทย์ผู้ เ ช่ียวชาญของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาลได้ร่วมเป็นคณะกรรมการของคณะท างานข้างต้น 
และเป็นส านักงานของการบริหารจัดการเครือข่ายบริบาล
เเละการลงทะเบียนเบาหวานชนิดที่  1 เเละเบาหวาน
วินิจฉัยก่อนอายุ 30 ปี ประเทศไทย (T1DDAR CN) ได้มี
การท างานต่อเนื่อง และเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 สมาคม
โรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ได้ด าเนินการขอทุนวิจัย 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดย ศ.คลินิก พญ.
สุภาวดี ลิขิตมาศกุล รศ.พญ.จีรันดา สันติประภพ  เป็น 2 
ใน 6 ของคณะผู้วิจัยหลัก

นอกจากนี้ยังมีการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานในต่างประเทศในด้านการวิจัย เ ช่น ทีม 
SiCORE-DO มีความร่วมมือด้านการวิจัยโมเลกุลกับสถาบัน
การแพทย์ และสถาบันวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา, อิตาลี, อังกฤษ และญี่ปุ่น เป็นต้น  
ทีม DM Registry มีการร่วมประสานการท างานกับทีมวิจัย 
SWEET registry ของ   International Societry of 
Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) สมาคม
เบาหวานเด็กและวัยรุ่นนานาชาติ ลงทะเบียนติดตามผู้ป่วย
เบาหวานที่วินิจฉัยในเด็กและวัยรุ่นและติดตามต่อเนื่อง 
ขณะนี้ก าลังอยู่ในระหว่างการขออนุมัติคณะอนุกรรมการ
วิจัยศิริราช 
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การด า เนิ นกา ร ในบริ ก า รคลิ นิ กศู น ย์
เบาหวาน และอ่ืนๆถึงปัจจุบัน ในปี 2563 ได้มีการ
ด าเนินการทั้งด้านศูนย์ความเลิศของโรงพยาบาล มี
การด าเนินการด้าน TQA รวมทั้งการเตรียมความ
พร้อมเพื่อการรับรองมาตรฐานคลินิกเบาหวาน ที่
สมาคมวิชาชีพ และองค์กรของรัฐ รวม 9 แห่ง ดัง
เอกสารหนังสือเกณฑ์การประเมินตนเองการรับรอง
เฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (Program and Disease 
Specific Certification) ส าหรับระบบการดูแลรักษา
ในคลินิกเบาหวานของสถานพยาบาล พ.ศ.2563  
และคู่มือแนวทางการพัฒนาเพื่อมาตรฐานคลินิก
เบาหวานของส านักงานระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ 
จึ งท า ใ ห้มีการทบทวนพันธกิจ  วิสั ยทัศน์  และ 
โครงสร้าง ให้ชัดเจนมากขึ้น โดยที่โครงการประสาน
ความร่วมมือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
(Siriraj Collaborative Framework for Diabetes 
Care, SIFDC) ได้จบสิ้นสุดการรับทุนแล้ว หลังเปิด
การให้บริการคลินิกศูนย์เบาหวาน DM registry ได้ 
รวมเข้ามาในงานคลินิก รวมทั้งบุคลากร งานการ
พยาบาล ในภาควิชาต่างๆที่จบหลักสูตร Si CDE ได้มี
การส่งต่อความรู้ในหอผู้ป่วย และหน่วยบริการที่
เกี่ยวข้องเป็น ส่วนการด าเนินงาน Siriraj Diabetes 
Collaborative and  Research Meeting Day ที่
บุคลากรทุกฝ่ายในศิริราชมาประชุมน าเสนอความ
คืบหน้าทั้งด้านการบริการ การวิจัย และ Diabetes 
Education ในช่วงปลายปีเดือนพฤศจิกายน ปีละ1 
คร้ัง ได้ส่งต่อให้ ทีม SiCORE-DO เป็นผู้ด าเนินการใน
การเตรียมและจัดการประชุมต่อเนื่องมาจนในปีนี้
จัดเป็นครั้งที่  7 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563  
ประชุม 7th Siriraj Diabetes Collaborative and 
Research Meeting: Nurses Make the 
Difference

ดังนั้น เม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ได้มีการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ เบาหวานศิริราช     
เพื่อเตรียมความพร้อม Program Disease Specific 
Certification โรคเบาหวาน และมีความเห็นในเรื่อง
ของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งโครงสร้างองค์กร      
ให้สอดคล้องและชัดเจนใหม่รวมทั้งการเชี่ยมโยงกับ
งานด้าน SiCORE-DO และทีมท างานของหน่วยงาน
ภาควิชาที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

“ต้นแบบการดูแลเบาหวานของประเทศ 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เป็นเบาหวานด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ”

วิสัยทัศน์ (ใหม)่ ปี 2564 เป็นต้นไป

พันธกิจ (ใหม)่ ปี 2564 เป็นต้นไป

• บูรณาการการดูแลรักษาผู้เป็นเบาหวานใน
ลักษณะสหสาขาวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ    
มีความคุ้มค่า และสอดคล้องกับบริบทของ
ประเทศไทย 

• เผยแพร่ความรู้สู่บุคลากรด้านสาธารณสุข 
ผลิตรูปแบบการให้ความรู้และบุคลากร
ผู้ให้ความรู้เบาหวานเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ผู้เป็นเบาหวานให้สามารถด ารงชีวิตได้
อย่างมีสุขภาวะ

• บูรณาการงานวิจัยการแพทย์คลินิกและ
วิทยาศาสตร์พื นฐาน
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อีกด้านหนึ่งในปีนี้  การได้รับการรับรองเป็น IDF centre of excellence in diabetes care
and IDF centre of excellence in education (2018 - Dec 2019)  เนื่องจากสถานการณ์  Covid-19 
ทาง IDF ได้ล่าช้าในการพิจารณาผลงาน และสุดท้ายเมื่อปลายปีคณะกรรมการสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ 
อนุมัติรับรองต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยในครั้งนี้คณะกรรมการสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติได้ปรับการให้การ
รับรองโดยการยกเลิก การรับรอง IDF centre of excellence in education เฉพาะด้าน  แต่เป็นการรับรอง 
รวมกันเป็นฉบับเดียว เป็น IDF centre of excellence in diabetes care (valid until December 2021)
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ศูนย์เบาหวานศิริราชให้บริการ การให้ความรู้และ
สร้างทักษะการดูแลตนเองส าหรับผู้เป็นเบาหวานและ
ญาติ Diabetes Self-Management Education and 
Support (DSMES) โดยผู้ให้ความรู้เบาหวานจากทีมสห
สาขาวิชาชีพที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
(Certified Diabetes Educator Program, Faculty of 
Medicine Siriraj Hospital) โดยเน้นให้ความรู้ในการ
ดูแลตนเองส าหรับผู้ เป็นเบาหวานแบบองค์รวมตาม
มาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เป็นเบาหวานด ารงชีวิต
อย่างมีสุขภาวะ

Diabetes Self – Management 
Education and Support (DSMES)

การให้ความรู้และสร้างทักษะการดูแล
ตนเองส าหรับผู้เป็นเบาหวานและญาติ

...............................
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Years/
Month

2019 2020
Total

Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep.

การให้ความรู้ 

DSMES 

(ราย/เดือน)

326 255 270 273 265 314 120 158 307 265 420 442 3,415

- ผู้เป็นเบาหวาน 241 203 194 190 206 237 120 121 234 201 312 331 2,590

- ญาติ 85 52 76 83 59 77 - 37 73 64 108 111 825

เนื่องจากในช่วงเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา 
กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นโรคอันตรายตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ใน
การเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคอันตราย ประกอบ
กับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งก าหนดให้ส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามมาตรการ
ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และเพื่อเป็น
การเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ ที่มีความรุนแรงขึ้น 
และสอดคล้องกับนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม 
หรือ Social distancing จึงได้มีการงดให้บริการผู้ป่วย
ในคลินิกในเดือนเมษายนที่ผ่านมา

สถิติการให้บริการ DSMES เดือน ตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563

และได้ปรับ เปลี่ ยนรูปแบบการให้บริการเป็นการ
ให้บริการทางโทรศัพท์ เพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ และยังเป็นที่มาของโครงการ “การ
ให้ค าปรึกษาเบาหวานทางโทรศัพท์ (DM Call Center 
Service)” อีกด้วย

การให้ความรู้และสร้างทักษะการดูแลตนเองส าหรับผู้เป็นเบาหวานและญาติ
Diabetes Self-Management Education and Support (DSMES) 
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โครงการ “การให้ค าปรกึษาเบาหวานทางโทรศัพท”์
(DM Call Center Service)

ศูนยเ์บาหวานศิริราช มีการให้บริการให้ค าปรึกษา
การจัดการดูแลตนเองด้านเบาหวาน   Diabetes  
self-management education and support 
(DSMES) จะเห็นไดว้่าจากการเก็บข้อมูลจ านวนผู้มา
รับบริการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ปี 
2562 จ านวนผู้รับบริการที่รับค าปรึกษา มีจ านวน
มากถึง 2,187 คน และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ใน
ปี 2563 เพ่ือให้การบริการมีความครอบคลุมและ
เ ข้ า ถึ ง ผู้ รั บ บ ริ ก า รม ากยิ่ ง ขึ้ น  ป ร ะกอบ กั บ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ทั่ว
โลก เพ่ือให้การด าเนินการสอดคล้องกับนโยบายการ
เว้นระยะห่างทางสังคม  หรือ Social distancing
ได้มีการน าระบบสื่อสารมาร่วมใช้ในการบริการต่างๆ
ทางศูนย์เบาหวานศิริราชจึงเพิ่มช่องทางการติดต่อ

สื่อสารทางโทรศัพท์ ส าหรับผู้ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือในการดูแลเบาหวานเบื้องต้น ได้แก่ 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลเบาหวาน โภชนาการ 
ยารักษาเบาหวานทั้งยาเม็ดลดระดับน้ าตาลและยา
ฉีด อินซู ลิ น  รวมถึ งการ ใช้ อุปกรณ์การฉี ดยา 
ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน-เรื้อรังและการแก้ไข การ
ตรวจเลือดที่ปลายนิ้วด้วยตนเองและการแปลผล 
หรือการติดต่อประสานงานเบื้องต้นกับหน่วยงาน
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเบาหวาน เป็นต้น  นอกจากนี้ 
ยั ง เ ป็ นการช่ ว ย ให้ ที มผู้ ให้ ค ว ามรู้ เ บาหว าน 
(Certified diabetes educator) ได้พัฒนาทักษะ
และประสบการณ์การให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ 
อีกทางหนึ่งด้วย 

ด าเนินการโดย: ทีม Certified diabetes educator (CDE) ที่มาปฏิบัติงานให้ความรูท้ี่คลินิก
ศูนยเ์บาหวานศิริราช จ านวน 4 คนต่อวัน
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เดือน ติดตาม DSMES
(ราย/เดือน)

ติดตามหลังเรียนรู้
การฉีดอินซูลิน
(ราย/เดือน)

โทรสอบถาม 
(ไม่มีนัดหมาย)
(ราย/เดือน)

รวม

Apr. 130 10 - 140
May. 13 11 - 24
Jun. 12 22 - 34
Jul. 2 16 - 18
Aug 3 18 2 23
Sep. 8 14 5 27
รวม 168 91 7 266

สถิติการให้บริการ DM Call Center Service เดือนเมษายน – กันยายน 2563

ประเภทค าถาม/การให้ค าปรึกษา (กรณีโทรติดต่อสอบถาม)

• ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเบาหวาน
• อาหารและโภชนาการเก่ียวกับเบาหวาน
• ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยารับประทานเบาหวาน
• ยาอ่ืนๆ โรคทั่วไป
• ปัญหาพฤติกรรมการดูแลเบาหวาน
• ค าถามเก่ียวกับสุขภาพทั่วไป
• ความเข้าใจยาฉีดอินซูลิน
• ยาอ่ืนๆและผลิตภัณฑ์ลดระดับน้ าตาล
• ค าถามเก่ียวกับการนัดหมาย
• ค าถามเก่ียวกับญาติ ผู้ดูแล และครอบครัว

………….............................................

โครงการ “การให้ค าปรึกษาเบาหวานทางโทรศัพท์” 
DM Call Center Service
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การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอ้นเบาหวานและ
การลงทะเบียนผู้เป็นเบาหวาน
Diabetes Complication Assessment and Siriraj Diabetes Registry 

ศูนย์เบาหวานศิริราชให้บริการตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนที่จอตา ตรวจคัดกรองปัญหาเท้า
เบาหวานประจ าปี และมีการบันทึกข้อมูล (DM 
registry) เพ่ือการติดตามต่อเนื่องของผู้ป่วยในระยะ
ยาว น าไปสู่การสร้างฐานข้อมูล big data ในการ
พัฒนาการบริบาลผู้เป็นเบาหวานต่อไป ซึ่งระบบ
การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานประกอบด้วย 
1. การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนที่จอตา   

โดยใช้ fundus camera แบบไม่ขยายม่านตา 
โดยด าเนินการร่วมกับภาควิชาจักษุวิทยา

2. การตรวจคัดกรองปัญหาเท้าเบาหวาน
3. การตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอด

เลือดแดงส่วนปลาย (Ankle-brachial index test) 

4. การประเมินภาวะแทรกซ้อนเบาหวานที่ไต 

หากผลการตรวจจอตาและ/หรือเท้าปกติ ทางศูนย์
เบาหวานจะท าการนัดหมายให้ผู้ป่วยมาตรวจคัด
กรองอีกครั้งในปีถัดไป หากพบความผิดปกติจะส่ง
ต่อแพทย์เฉพาะทาง

สถิติจ ำนวนผู้ที่มำรับบริกำรในช่วงท่ีผ่ำนมำ ตั้งแต่ เดือนตุลำคม 2562 ถึง เดือนกันยำยน 2563

Years/
Month

2019 2020
Total

Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep.

การตรวจคัดกรอง
ปัญหาเท้าเบาหวาน

343 258 246 369 392 309 - 79 330 332 441 383 3,482

การตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนที่จอตา 140 115 111 134 242 147 - 70 166 146 196 176 1,643

การตรวจ ABI 22 15 10 25 29 10 - 1 4 7 24 23 170

*เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ศูนย์เบาหวานงดให้บริการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน 23/3/2563 – 17/5/2563 
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นอกจากนี้ผู้ที่มารับบริการจะได้รับรายงานผล
การตรวจสุขภาพประจ าปีกลับไป ซึ่ งผู้ ป่วย
สามารถน าผลการตรวจฉบับนี้ไปให้แพทย์ที่ท าการ
รักษาทราบว่าผลการตรวจสุขภาพในปีนี้ เป็น
อย่างไรบ้าง โดยรายงานผลการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีประกอบด้วย 

1. ข้อมูลสุขภาพในวันที่มารับบริการ 
2. ผลการประเมินภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน      

ตา ไต เท้า พร้อมค าแนะน า
3. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

ศูนย์เบาหวานศิริราชร่วมกับ สาขาวิชาโรคจอ
ตา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ได้จัดท าโครงการ “สัปดาห์คัดกรอง
เบาหวานจอตา” ในวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ ศูนย์เบาหวานศิริราช เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีใน
การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน 
โดยจะได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวานจอตา 
ได้ รั บการตรวจเท้ า  และได้ รั บความรู้ เ รื่ อ ง
โภชนาการส าหรับผู้ เป็นเบาหวาน ทั้งนี้  ทาง
โครงการได้ เชิญชวนผู้ เป็นเบาหวานเข้าร่วม
โครงการวิจัย “การศึกษาประสิทธิภาพ และ
ความแม่นย าของการคัดกรองเบาหวานจอ
ประสาทตาด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อัตโนมัติ ในโรงพยาบาลศิริราช” เพ่ือเป็นการ
เก็บข้อมูลและตรวจสอบความแม่นย าของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ  โดยในปัจจุบัน 
ภาควิชาจักษุวิทยาได้พัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์
ภาพแบบอัตโนมัติเสร็จสิ้นแล้วและได้น ามาใช้เพ่ือ
เป็นการคัดกรองภาวะเบาหวานจอตาเบื้องต้น 
และท าการส่งต่ออย่างเหมาะสมต่อไป 

ปัจจุบันมีการลงทะเบียนผู้เป็นเบาหวานถึง
ปัจจุบันมีจ านวน  2,748 ราย โดยข้อมูลที่เกิดขึ้น
จากการลงทะเบียนสามารถน ามาช่วยในการ
พัฒนาระบบบริการผู้เป็นเบาหวาน และเป็นข้อมูล
ส าหรับต่อยอดงานวิจัยในอนาคต ทั้งด้าน Basic 
science, Genetic, Proteomic และด้าน 
Clinical น า ไปสู่ การ พัฒนาดูแลรั กษาผู้ ป่ วย
เบาหวานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานและการลงทะเบียนผู้เป็นเบาหวาน
Diabetes Complication Assessment and Siriraj Diabetes Registry 
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ข้อมูลการลงทะเบียนผู้เป็นเบาหวานคร้ังท่ี 1 ในแต่ละปี 

Year 2015
(n=712)

2016
(n=350)

2017
(n=581)

2018
(n=540)

2019
(n=565)

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

709 (99.6)
2 (0.3)

-
-
-

252 (72)
28 (8)

67 (19.1)
-
-

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

5 (0.9)
-

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

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

Age (years), Mean±SD 66±10 63±10.5 62±12 59±12 57±14
Female, n (%) 481 (67.6) 225 (64.3) 349 (60.1) 301 (55.7) 355 (63)
BMI (kg/m2), Mean±SD 26±4.4 26.2±4.2 26.6±4.7 26.4±4.7 27.3±5.0
BMI, n (%)

<23 (kg/m2)
23-24.9 (kg/m2)
25-29.9 (kg/m2)
≥ 30 (kg/m2)

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

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

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

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

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

Current smoking, n (%) 32 (4.5) 20 (5.7) 31 (5.3) 38 (7) 34 (6)
Comorbidity, n (%)

Hypertension 
Dyslipidemia
Coronary artery disease
Cerebrovascular disease

612 (86)
654 (91.9)
19 (2.7)
23 (3.2)

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

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

390 (72.2)
462 (85.6)

38 (7)
42 (7.8)

403 (71.3)
452 (80.0)

45 (8)
19 (3.3)

Duration of DM (years), IQR (Q1,Q3) 8.5 (4.4,13.5) 7.3 (3.2,12.2) 6.3 (2.2,13.3) 5.9 (0.8,12.3) 5.7 (1,11.7)
Type 2 diabetes, n (%) 
Type 1 diabetes, n (%) 

712 (100%)
-

349 (99.7)
-

575 (99)
1 (0.2)

532 (98.5)
5 (0.9)

536 (94.9)
22 (4.9)

SBP (mmHg), Mean±SD 133±14 133±15 133±15 133±16 129±15
DBP (mmHg), Mean±SD 77±10 77±10 77±11 77±11 72±12
Fasting plasma glucose (mg/dL),
Mean±SD

142±42 142±42 142±42 155±62 154±63

HbA1c (%), Mean±SD 7.2±1.3 7.4±1.8 7.6±1.7 8.1±2.2 7.9±2.1
Triglyceride (mg/dL), IQR (Q1,Q3) 117 (85,160) 126 (90,172) 131 (95,179) 126 (93,180) 131 (100,177)
HDL (mg/dL), Mean±SD 55±13 54±16 52±13 50±14 51±14
LDL (mg/dL), Mean±SD 100±30 100±34 96±36 97±40 92±37
eGFR (ml/min/m2), Mean±SD 75±21 78±21 77±24 82±24 86±26
eGFR, (ml/min/m2), n (%)

30-59
29-15
<15

157 (22.1)
4 (0.6)
2 (0.3)

57 (16.3)
6 (1.7)

-

22 (14.1)
3 (1.9)

-

73 (13.5)
12 (2.2)

-

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

การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานและการลงทะเบียนผู้เป็นเบาหวาน
Diabetes Complication Assessment and Siriraj Diabetes Registry 
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การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานและการลงทะเบียนผู้เป็นเบาหวาน
Diabetes Complication Assessment and Siriraj Diabetes Registry 

ข้อมูลการลงทะเบียนผู้เป็นเบาหวานคร้ังท่ี 1 ในแต่ละปี (ต่อ) 

Year
2015

(n=712)
2016

(n=350)
2017

(n=581)
2018

(n=540)
2019

(n=565)
Metabolic control achievement 
BP < 140/90 mmHg, n (%) 455 (63.9) 225 (64.3) 372 (64.4) 339 (62.8) 421 (74.5)
HbA1c, n (%)

<6.5 %
<7 %

195 (27.4)
353 (49.6)

93 (26.6)
166 (47.5)

141 (24.3)
242 (41.7)

94 (17.4)
206 (38.1)

117 (20.7)
233 (41.2)

LDL < 100 mg/dL, n (%) 311 (43.7) 179 (51.1) 337 (58) 307 (56.9) 345 (61.1)
Glucose lowering therapy, n (%)

Metformin   
Sulfonylurea
Thiazolidinedione
DPP4 inhibitor
Alpha-glucosidase inhibitor  
Insulin 

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

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

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

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

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

54 (10)
19 (3.5)

120 (22.2)

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

135 (23.9)
No. of oral antidiabetic drug, n (%)

1
2
≥ 3

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

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

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

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

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

ACEI/ARB therapy in patient with HT, n (%) 339 (55.4) 186 (66.2) 319 (67.6) 267 (49.4) 288 (71.4)

Statin therapy in patient with DLP, n (%) 555 (84.9) 281 (87) 456 (87.4) 407 (75.4) 402 (88.9)
Chronic diabetes complication 
No. of DR screening within 1 year, n (%) 583 (81.9) 302 (86.3) 495 (85.2) 490 (90.7) 503 (89.0)
DR screening, n (%)

Mild to moderate NPDR
Severe NPDR/PDR 

67 (11.5)
15 (2.6)

38 (12.6)
7 (2.3)

76 (15.4)
25 (5)

68 (12.6)
33 (6.2)

60 (11.9)
14 (2.7)

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

84 (11.8) 158 (45.1) 403 (69.4) 418 (77.4) 447 (79.1)

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

17 (20.2)
4 (4.8)

36 (22.8)
3 (1.9)

102 (25.3)
35 (8.7)

93 (17.2)
28 (5.2)

119 (26.6)
28 (6.3)

No. of Foot examination within 1 year, n (%) 712 (100) 350 (100) 581 (100) 540 (100) 565 (100)

Abnormal monofilament testing, n (%) 43 (6) 11 (3.1) 38 (6.5) 44 (8.1) 34 (6)

Amputation, n (%) 2 (0.3) 3 (0.9) 4 (0.7) 6 (1.1) 3 (0.5)
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โครงการตรวจติดตามระดับน ้าตาลในเลือดหลังคลอดและเสริมสร้าง
ทักษะการดูแลตนเองส าหรับผู้เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 

GDM Holistic Care (Postpartum Phase)

Month Oct. Nov. Dec. Total 

ผู้นัดหมายเข้าร่วม
กิจกรรม (ราย)

24 30 48 102

ผู้ที่มาตามนัด (ราย) 19 19 23 61

โครงการตรวจติดตามระดับน  าตาลในเลือดหลัง
คลอดและเสริมสร้างทักษะการดูแลตนเองส าหรับผู้
เป็นเบาหวานขณะตั งครรภ์ (GDM holistic care, 
(Postpartum phase) เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย
ความร่วมมือของศูนย์เบาหวานศิริราชและภาควิชาสูติ
ศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ซึ่งถือเป็นกลุ่ม
ประชากรที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคเบาหวาน เกิด
ความตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการตรวจ
ติดตามระดับน้ าตาลในเลือดหลังคลอดรวมถึงเห็น
ความส าคัญของการดูแลตนเองเพื่อลดความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคเบาหวานในอนาคต 

กิจกรรมในโครงการที่ศูนย์เบาหวานศิริราชได้
ร่วมด าเนินการมีทั งสิ น 2 กิจกรรม ได้แก่ 

1. กิจกรรมแนะน าความส าคัญและวิธีการตรวจ
ติดตามระดับน  าตาลหลั งคลอด กิจกรรมนี้
ผู้ เป็นเบาหวานขณะตั้ งครรภ์ที่คลอดบุตร ณ 
โรงพยาบาลศิริราช ทุกราย จะได้รับค าแนะน า
เกี่ยวกับความส าคัญและวิธีการตรวจติดตามระดับ
น้ าตาลหลังคลอดจากทีมผู้ให้ความรู้เบาหวานก่อน
จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยกิจกรรมนี้จะจัด
ขึ้ น ในวันจันทร์ ถึ งศุ กร์ ช่ ว ง เ วลา  10 .00 น . 
และ 14.00 น. บริเวณห้อง  Learning room ศูนย์
เบาหวานศิริราช ได้เริ่มด าเนินกิจกรรมนี้ขึ้นตั้งแต่
วันท่ี 1 กันยายน 2563

สตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็น GDM (ทั้งกลุ่ม 
GDMA1 และ GDMA2) จะได้รับการตรวจ 75 gram 
oral glucose tolerance test ที่หน่วยฝากครรภ์  ตึก
ผู้ป่วยนอกช้ัน 3 หลั งคลอดบุตร  6-12 สัปดาห์  
ภายหลังตรวจเลือด ผู้ป่วยจะมารอฟังผลเลือดและเข้า
ร่วมกิจกรรมท่ีศูนย์เบาหวานโดยผู้ป่วยจะได้รับความรู้
และการเสริมสร้างทักษะการดูแลตนเองโดยทีมผู้ให้
ความรู้เบาหวานแบบรายกลุ่ม ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์ 
ช่วงเวลา 10.45 - 12.00 น. บริเวณห้อง Learning 
room ศูนย์เบาหวานศิริราช โดยได้เริ่มด าเนินกิจกรรม
นี้เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ผู้ป่วยจะได้รับการ
ตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  และ
หากตรวจพบว่าเข้า เกณฑ์การวินิจฉัยเบาหวาน 
จะได้รับการส่งต่อพบแพทย์ตามความเหมาะสม 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 6-12 สัปดาห์หลังคลอด 

2. กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะการดูแลตนเอง
เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน 
(Group education and counseling) 
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การให้บริการเทคโนโลยีเบาหวาน
Diabetes Technology Service 

ศูนย์เบาหวานได้เปิดให้บริการทางเทคโนโลยี
เบาหวานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 และได้รับ
การสนับสนุนจากผู้ปกครองของผู้เป็นเบาหวาน ที่มี
ความประสงค์บริจาคและจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการ
ใช้เทคโนโลยีเบาหวานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้
เป็นเบาหวานให้ดียิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของกองทุน      
ศิริราชมูลนิธิ กองทุนเพื่อสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
กั บ เ บ าหวาน  (D003998) ซึ่ ง จั ด ตั้ ง เ มื่ อ  1 3 
พฤศจิ ก ายน  2562   กา ร เข้ า รั บบริ ก า ร  DM 
Technology Service จะเป็นการมอบและส่งต่อ
โอกาสให้แก่ผู้เป็นเบาหวานอ่ืนๆต่อไป ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีร่วมกัน โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังหัก
ค่าบริการโรงพยาบาลจะบริจาคกลับสู่  กองทุนเพื่อ
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีกับเบาหวาน

ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร เ ท ค โ น โ ล ยี เ บ า หว าน  ณ             
ศูนย์เบาหวานศิริราช ให้บริการการตรวจติดตามระดับ
น้ าตาลต่อเนื่อง (Continuous glucose monitoring, 
cgm) ทั้งแบบชนิดแสดงระดับน้ าตาล (Real-time 
cgm) และไม่แสดงระดับน้ าตาล (Professional cgm) 
โดยจะให้บริการในวันจันทร์และวันพุธ เวลา 8.30 น. 
ถึง 12.00 น. โดยผู้มารับบริการจะได้รับการทบทวน
ความรู้จากผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวานในหัวข้อที่จ าเป็น 
ได้แก่ carbohydrate counting ระดับน้ าตาลที่
เหมาะสม  การแก้ไขภาวะน้ าตาลต่ า การ calibrate
เครื่องตรวจวัดน้ าตาล และการปฏิบัติตัวระหว่าง     
ติดเครื่อง 

สถิติผู้มารับบริการติดเคร่ืองมือระดับน ้าตาลต่อเน่ือง 
(Continuous glucose monitoring ) ปี 2561-2563

ระยะเวลา

ชนิดไม่แสดงระดับน  าตาล

(Professional CGM)

(ราย)

ชนิดแสดงระดับน  าตาล

(Real time CGM)

(ราย)

รวม

Feb - Dec 2018 10 - 10

Jan - Dec 2019 6 11 17

Jan - Dec 2020 3 17 20

Total 19 28 47
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ศูนย์เบาหวานศิริราช จัดท า “โครงการสนับสนุนการตรวจระดับน  าตาลในเลือดด้วยตัวเอง” 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เป็นเบาหวานมีการดูแลตนเองที่ดีข้ึน ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน
และเรื้อรัง โดยโครงการฯ จะสนับสนุนแผ่นตรวจน้ าตาลแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาค่าใช้จ่าย แต่มีความ
จ าเป็นต้องตรวจติดตามระดับน้ าตาลด้วยตนเอง   โดยผู้ป่วยจะได้รับ   Diabetes self-management 
education ร่วมด้วย ทั้งนี้งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการมาจากกองทุนในศิริราชมูลนิธิ คือ กองทุน
สนับสนุนการดูแลและการเรียนการสอนด้านเบาหวาน (D004045) โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เป็นเบาหวาน
ผู้ใหญ่  หรือผู้เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ที่มีความตั้งใจในการดูแลตนเองแต่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ

โครงการได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้าร่วม “โครงการสนับสนุนการ
ตรวจระดับน้ าตาลในเลือดด้วยตัวเอง” มาถึงปัจจุบันรวมทั้งหมดจ านวน 21 ราย มีการยืม glucometer
19 เครื่อง แผ่นเจาะน้ าตาล 2,947 แผ่น

เดือน
เครื่อง glucometer

(เครื่อง)
แผ่นเจาะน  าตาล

(แผ่น)
Jul. 4 325
Aug. 4 495
Sep. 6 441
Oct. 3 336
Nov. 2 805
Dec. - 545
Total 19 2,947

รายละเอียดจ านวนเคร่ืองตรวจน ้าตาลและแผ่นตรวจน ้าตาลท่ีให้การสนับสนุน
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โครงการสนับสนุนการตรวจระดับ
น ้าตาลในเลือดด้วยตัวเอง
Self-Monitoring of Blood Glucose Support Project



“ค่ายเบาหวานส าหรบัผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 
และกิจกรรมเพื่อนช่วยเพ่ือนดูแลเบาหวาน”
Diabetes Camp for People with Type 2 Diabetes and Self-help Group Support 

ศูนย์เบาหวานศิริราช ร่วมกับสาขาวิชาต่อมไร้ท่อ
และ เมตะบอลิ สม  ภาควิ ช าอายุ รศาสตร์  คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และการพยาบาลป้องกัน
และส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล     
ศิริราชได้จัดการอบรมค่ายเบาหวานชนิดที่ 2 ส าหรับผู้
เป็นเบาหวานอย่างต่อเนื่อง โดยรูปแบบกิจกรรมมีทั้ง
การบรรยายให้ความรู้และการฝึกเชิงปฏิบัติการ       
ทีมวิทยากรประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นัก
โภชนาการ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และนักสุขศึกษา 

ภายหลังจากเข้าร่วมการอบรมความรู้ค่ายเบาหวาน
ชนิดที่  2 ได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือนดูแล
เบาหวาน (Self help group) เพ่ือเป็นการดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง โดยทีมวิทยากรสหสาขาวิชาชีพ ที่ผ่ าน
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (CDE) เพ่ือให้มีการน า
ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติและกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์กับเพ่ือนที่ได้รับการอบรม เกิดแรงจูงใจ
และก าลังใจในการดูแลตนเองสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพ่ือควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ใน
เกณฑ์ท่ีเหมาะสมหรือปกติ กระตุ้นให้มีการดูแลควบคุม
อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนการเรียนรู้ทบทวนการจัดการ
เบาหวานด้วยตนเอง ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้มีสุขภาวะ ชะลอการเกิดภาวะโรคแทรกซ้อน
ต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนตามมาภายหลัง

ระยะเวลาด าเนินการ    
 ค่ายเบาหวานชนิดที่ 2: เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 23 พฤศจิกายน 2563 (รวม 6 ครั้ง/ปี)
 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนดูแลเบาหวาน: เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 14 ธันวาคม 2563

(รวม 6 ครั้ง/ปี)
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 ค่ายเบาหวานชนิดที่ 2 มีการจัดอบรมทั้งหมด 3 คร้ัง ดังนี้
• คร้ังที่ 1 วันที่ 20 มกราคม 2563        มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 12 ราย
• คร้ังที่ 2 วันที่ 21 กันยายน 2563 มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน      8 ราย
• คร้ังที่ 3 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน      2 ราย

 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพ่ือนดูแลเบาหวาน (Self help group) จัดอบรมทั้งหมด 1 คร้ัง ดังนี้
• คร้ังที่ 1 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน     15 ราย
หลังจากนั้นได้งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากการระบาดของโรคโควดิ-19 จนถึงปัจจุบนั

รายละเอียดการจัดอบรมในปี 2563

• กลุ่มวัยท างานที่เป็นเบาหวานมักจะไม่สะดวกเร่ืองมาอบรมในเวลาราชการ ไม่สามารถลางานได้ หรือ
ถ้าลางานจะไม่ได้ค่าจ้าง ท าให้เสียรายได้ จึงไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมอบรม 

• กลุ่มผู้สูงอายุที่เกษียณอายุราชการแล้ว บางท่านไม่สะดวกในการเดินทาง ไม่สามารถเดินทางมาเอง
ได้ต้องมีญาติพามาส่ง หรือไม่สะดวกเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

• ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ศูนย์เบาหวานได้มีการใช้มาตรการในการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม (Social Distancing) ท าให้ต้องเลื่อนกิจกรรมในช่วงที่มีการระบาดอย่างหนัก ร่วมกับ
ผู้ป่วยมีความกังวลในการเดินทางมาโรงพยาบาลท าให้จ านวนผู้เข้าอบรมลดลง 

ปัญหาและอุปสรรค 

ค่ายเบาหวานส าหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดท่ี 2 และกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนดูแลเบาหวาน
Diabetes Camp for People with Type 2 Diabetes and Self-help Group Support 
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ระยะเวลาการด าเนินการ 17 สิงหาคม 2563 – 21 มิถุนายน 2564

โครงการให้ความรู้และพัฒนาทักษะการดูแลตนเองเพื่อ
ป้องกันโรคเบาหวานส าหรับกลุ่มเสี่ยง จัดกิจกรรมการบรรยาย
ความรู้ โดยอาจารย์แพทย์ และแพทย์ประจ าบ้านอายุรศาสตร์
ช้ันปีที่  1 ฝึกปฏิบัติการด้านโภชนาการโดยนักโภชนาการ       
ฝึกปฏิบัติการออกก าลังกายน าโดยนักเวชศาสตร์การกีฬา  และ
การท ากิจกรรมกลุ่ม Self-help group โดยทีมพยาบาล    ทีม
นักสุขศึกษาท าหน้าที่ประสานงานและช่วยการด าเนินการจัด
กิจกรรม ทีมผู้ช่วยพยาบาล จะช่วยการลงทะเบียน โทรศัพท์
ติดตามผู้เข้าอบรม และวัดประเมินร่างกายเบื้องต้น  กิจกรรมนี้
มุ่งเน้นให้เห็นถึงความส าคัญในการดูแลตนเอง  โดยการให้
ค าแนะน าในการปฏิบัติตัว การรับประทานอาหาร การออก
ก าลังกาย และการควบคุมน้ าหนักตัวอย่างเหมาะสม  รวมทั้งมี
การติดตามอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีการป้องกันการเกิด
โรคเบาหวาน  และปัญหาสุขภาพที่เกิดจากโรคอ้วน  ทั้งนี้ในปี 
2563 ได้มีการน าสื่อออนไลน์ มาใช้ในการจัดอบรมมากขึ้น  เพื่อ
ลดความเสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การด าเนินการ
เนื่องด้วยเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 ท าให้การจัดกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้น
ระยะห่าง (Social Distancing) โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่ม คือ กลุ่ม A 
กลุ่ม B และ กลุ่ม C  แต่ละกลุ่มแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย  จ านวนผู้
เข้าอบรมลดลงเหลือ 10-12 คนต่อกลุ่ม จากเดิมกลุ่มละ 20-30 
คน  ซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องมาร่วมท ากิจกรรม ทั้งหมด 6 ครั้ง จะ
มีแพทย์ประจ าบ้านปีที่  1 มาฝึกประสบการณ์และร่วมท า
กิจกรรมให้ความรู้ ทั้งหมด 51 คน  และเพื่อลดระยะเวลาใน
การรวมกลุ่มจะให้ผู้เข้าร่วมอบรมดูคลิปเนื้อหาความรู้มาก่อนวัน
จัดกิจกรรม และในวันอบรมทีมสหสาขาวิชาชีพจะพูดคุยซักถาม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และใช้เวลาท ากิจกรรมเพียงครึ่งวันเช้า
เท่านั้น

สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมอบรมได้ดังนี  
กลุ่ม A =   A 1/1  จ านวน      8 คน

A 1/2   จ านวน      11 คน

กลุ่ม B   =   B 1/1 จ านวน       4 คน
B 1/2 จ านวน     12 คน

กลุ่ม C =  C 1/1 จ านวน     14 คน
C 1/2 จ านวน      7 คน

โครงการให้ความรูแ้ละพัฒนาทักษะการดูแลตนเอง
เพ่ือป้องกันโรคเบาหวานส าหรบักลุ่มเสี่ยง รุ่น 8
Diabetes Prevention Education and Skill Developing Program for Self-care in People at Risk VIII
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กิจกรรมวันเบาหวานโลก
World Diabetes Day

วันเบาหวานโลก ประจ าปี 2562
World Diabetes Day 2019

หัวข้อการรณรงค์ในวันเบาหวานโลกปี 2562 คือ “เบาหวาน
กับครอบครัว (The family and diabetes :Protect your 
family)” เนื่องจากโรคเบาหวานมีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวอย่าง
มาก สมาชิกในครอบครัวต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน 
ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในการช่วยให้สมาชิกในครอบครัวที่เป็นเบาหวาน
ดูแลตนเองได้ดีขึ้น ทั้งนี้ สมาชิกในครอบครัวถือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงท่ีจะ
เป็นโรคเบาหวานมากขึ้นเช่นกัน การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนใน
ครอบครัว ท าให้เกิดผลดีทั้งตัวผู้ป่วยและสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว 

รูปแบบกิจกรรม
ศูนย์เบาหวานศิริราชจัด “กิจกรรมวันเบาหวานโลก ปี 2562”

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะแพทยศาสตร์    
ศิริราชพยาบาล รูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบด้วย
• การประเมินสุขภาพร่างกายเบื้องต้น การตรวจเลือดที่ปลายนิ้ว 

และการแปลผลสุขภาพ
• เสวนาบนเวทีเรื่อง “ป้องกัน เข้าใจ คนยุคใหม่ ไกลเบาหวาน”
• การแข่งขันตอบปัญหาด้านเบาหวาน
• การออกบูธจากหน่วยงาน/ภาควิชาต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
• นิทรรศการความรู้ที่เกี่ยวข้องในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจ าปี 2562 
ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562

• วันที่ 13  พฤศจิกายน  2562  จ านวน      444 ราย
• วันที่ 14  พฤศจิกายน  2562  จ านวน      353 ราย
• วันที่ 15  พฤศจิกายน  2562   จ านวน      229 ราย

รวมทั งสิ น (3 วัน)     จ านวน 1,026 ราย
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วันเบาหวานโลก ประจ าปี 2563
World Diabetes Day 2020

หัวข้อการรณรงค์วันเบาหวานโลก ปี 2563 คือ“พยาบาลกับ
เบาหวาน (The Nurse and Diabetes : nurses make the 
difference)” ในปีนี้เน้นเรื่อง บทบาทหน้าที่ของพยาบาล โดยมุ่งเน้น
เพิ่มบทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้เป็นเบาหวาน เนื่องจากพยาบาล
มีบทบาทส าคัญในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เช่น การให้ความรู้ในการ
ดูแลตนเอง การส่งเสริม สนับสนุนการดูแลตนเองของผู้เป็นเบาหวาน 
เป็นต้น 

รูปแบบกิจกรรม
ศูนย์เบาหวานศิริราชจัด “กิจกรรมวันเบาหวานโลก ปี 2563”   

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะแพทยศาสตร์    
ศิริราชพยาบาล รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นไปตามนโยบายเว้น
ระยะห่าง (Social distancing) โดยมีกิจกรรม ดังนี้
• บันทึกเทปโทรทัศน์พิธีเปิดวันเบาหวานโลก โดยท่านคณบดี  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ออกอากาศ วันที่  11
พฤศจิกายน 2563

• การเสวนาภาคประชาชน โดยการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ 
เรื่อง “ท าเบาหวาน ให้เบาใจ ไปกับ CDE” วันที่ 12 พฤศจิกายน 
2563

• จัดบูธนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน จากภาควิชาและ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ระหว่างวันท่ี 11-13 พฤศจิกายน 2563

• ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย การประชุมวิชาการฝ่ายการพยาบาล
เรื่อง บทบาทของทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้เป็นเบาหวาน 
วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจ าปี 2563

ในปีนี้ ไม่ได้มีการบันทึกจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ทั้งนี้   
มีผู้ส่งแบบประเมินความพึงพอใจ งานวันเบาหวานโลก ประจ าปี 2563 
จ านวน 58 ราย 

กิจกรรมวันเบาหวานโลก
World Diabetes Day
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แผนการด าเนินงานโครงการ 
ค่ายกีฬาผู้เป็นเบาหวานศิริราช (Sport Camp)

(เลื่อนกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019)

หน่วยงานที่ รับผิดชอบ : ศูนย์ เบาหวานศิริราช 
ร่วมกับ สาขาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสมภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ สาขาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชา
อายุรศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และ
กายภาพบ าบัด และฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล     
ศริิราช

การออกก าลังกายเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
บุคคลมีสุขภาพแข็งแรง ท าให้เด็กเจริญเติบโตสมวัย 
แต่ในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 การออกก าลังกายอาจ
เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า  หรือ
การเกิดภาวะน้ าตาลสูงฉุกเฉินในผู้ป่วยที่ควบคุมระดับ
น้ าตาลไม่ดี  ผู้เป็นเบาหวานจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ใน
การดูแลตนเองทั้งก่อน ระหว่าง และภายหลังการออก
ก าลั งกาย   ในปี  2563 ศู นย์ เบาหวานศิ ริ ร าช             
มีแผนการจัดท า ค่ายกีฬาผู้เป็นเบาหวานศิริราช 
(Sport camp) ซึ่งเป็นค่ายส าหรับ  ผู้เป็นเบาหวาน
ชนิดที่ 1 ที่มีความสนใจในการออกก าลังกาย โดยการ
เข้าค่ายเบาหวานในครั้ งนี้  จะช่วยส่งเสริมผู้ เป็น
เบาหวานชนิดที่ 1 ให้มีทักษะและความรู้ สามารถดูแล
จัดการตนเองในการเตรียมตัวก่อนออกก าลังกาย 
ระหว่างออกก าลังกาย และหลังการออกก าลังกายอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม มีความมั่นใจในการดูแลป้องกันการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลัน การเกิดภาวะ
ระดับน้ าตาลในเลือดต่ า-สูงได้

การด าเนินการ 
1) ท าหนังสือเอกสารขออนุมัติการจัดกิจกรรม และท า

เรื่องขอใช้สถานท่ี 
2) ประชุมเตรียมงานทุกเดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 

2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 และส ารวจสถานที่จัด
ค่าย 2 ครั้ง เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม 

3) ด าเนินการติดต่อประสานงานกับวิทยากรทั้งภายใน
และภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

4) รับสมัครผู้เข้าค่ายกีฬาส าหรับผู้เป็นเบาหวาน จน
ครบตามจ านวนท่ีก าหนดไว้

เนื่องด้วยเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อลดความเสี่ยงการ
ระบาดของ โ รค  ที่ ประ ชุมคณะกรรมการศู นย์
เบาหวานศิริราช เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 มีมติ
เลื่อนการจัดกิจกรรมจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าค่าย
ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป   

ที่สนใจในการดูแลตนเอง และการออกก าลังกาย 

ก าหนดการ (เดิม): วันท่ี 22-26 เมษายน พ.ศ. 2563

สถานที่จัดกิจกรรม (เดิม): โรงแรมศาลายาพาวิล
เลียน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
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หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน 
คณะแพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาล (Certified 
Diabetes Educator Program, Faculty of 
Medicine Siriraj Hospital) ได้เปิดสอนมาแล้ว 
3 รุ่น ตั้งแต่ปี 2560 อย่างต่อเนื่องภายใต้งานการศกึษา
ระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด าเนินการโดยศูนย์เบาหวานศิริ
ราช ร่วมกับสาขาวิชาต่อมไร้ท่อฯ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
สาขาวิชาต่อมไร้ท่อฯ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ , 
ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา ฝ่ายการพยาบาล 
ฝ่ายเภสัชกรรม และฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาล
ศิริราช และมี Mrs. Anne Belton (RN, CDE, MEd) 
จาก The Michener institute of Education at 
UHN, Canada ร่วมจัดท าหลักสูตรนี้ โดยศูนย์
เบาหวานศิริราชได้รับการรับรองจาก International 
Diabetes Federation (IDF) ให้เป็น IDF Center of 
Education ในปี 2017 – 2019 และต่ออายุ เป็น IDF 
Center of Excellence in Diabetes care ในปี 
2020 – 2021

หลักสูตรนี้  มุ่ งหวั งผลิตบุคลากรผู้ ให้ความรู้
เบาหวาน (Diabetes Educator) ที่มีความรู้ด้าน
เบาหวานขั้นสูง ร่วมกับทักษะในการสอน ทักษะการฟัง 
การถ่ายทอด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเป็นพี่
เลี้ยง (Coaching & Mentoring, Facilitator, 
Supporter) และช่วยเหลือดูแลผู้เป็นเบาหวานแบบ
องค์รวม เพื่อให้ผู้เป็นเบาหวานสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและมีทัศนคติที่ดีจนน าไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ มีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
จ านวน 3 รุ่น รวมจ านวน 64 คน โดยปฏิบัติงานได้รับ
ใบทะเบียนและเข็มวิทยฐานะต่อเนื่อง

ในปีนี้  มีนักศึกษารุ่น 4 ปีการศึกษา 2563 
จ านวน 17 คน ประกอบด้วย พยาบาล จ านวน 14 คน 
นักสุขศึกษา จ านวน 3 คนแบ่งเป็นบุคลากรภายใน
คณะฯ จ านวน 13 คน และภายนอกคณะฯ จ านวน 
6  ค น  โ ด ย ม า จ า ก ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาล     
ปิยะเวท โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และ
โรงพยาบาลธนบุรี 2

ส าหรับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้
ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
รุ่น 4 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเ ช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
หลักสูตรได้มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ลดจ านวนนักศึกษา และได้
เปิดการสอนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่
ผ่านมา ท่ีศูนย์เบาหวานศิริราช 

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

18, 18%

23, 24%56, 58%

สัดส่วนกำรเรียนกำรสอน ปีกำรศึกษำ 2563
จ ำแนกตำมรูปแบบกำรสอน

Synchronous learning

Asynchronous learning

On-site; Lecture,
Discussion, Workshop

รูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ 
ในปีการศึกษานี้ ได้จัดเป็นรูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสาน (Blended learning) ระยะเวลาของ
หลักสูตร 1 ปี วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ และเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (Covid-19) ทางหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแบบ New
Normal โดยปรับวิธีการเรียนแบบออนไลน์ในบาง
รายวิชา เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถยืดหยุ่นเวลาและ
สถานที่ในการเรียนให้เข้ากับกลุ่มผู้ เรียน ทั้งแบบ 
Asynchronous learning ผ่านระบบ E-learning
ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (SELECx) และ 
Synchronous learning ผ่านระบบ Zoom Cloud 
Meetings โดยให้ผู้เรียนร่วมกันพูดคุยอภิปรายและ
แสดงความคิดเห็นจากโจทย์ประยุกต์หรือการบ้าน
ภายหลังจากการเรียนบรรยาย ร่วมกับการเรียนในชั้น
เรียน ทั้งนี้ การเรียนในชั้นเรียนได้ด าเนินการตามแนว
ทางการรักษาระยะห่างทางสังคมตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

รูปแบบการเรียนการสอนในปี 2563
แบบ New Normal 
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รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562

รับประกาศนียบัตรเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง / สังกัด / โรงพยำบำล

1 DE6201 นางสาวกานดา เกียรติพัฒนาชัย นักวิชาการโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลศิริราช

2 DE6202 นางสาวจรรยา มีมาก
พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ฯ (stroke unit) 
ตึก 72 ปี ชั้น 10 ตะวันตก  โรงพยาบาลศิริราช

3 DE6203 พ.ต.หญิง จิราพร นูโพนทอง
พยาบาลวิชาชีพ 
พยาบาลหน่วยต่อมไร้ท่อ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

4 DE6204 นางสาวชลธิรา เรียงค า
อาจารย์พยาบาล 
ภาควิชาการพยาบาลอายรุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหดิล 

5 DE6205 นางสาวชัญธนา ธนะวงศ์ดี
พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก
หน่วยพยาบาลด้านปอ้งกันโรคฯ  โรงพยาบาลศิริราช

6 DE6206 นางสาวดาวเรือง กุศลคุ้ม
พยาบาลวิชาชีพ ภาควิชาสูติศาสตร์ฯ IPD หอผู้ป่วย 100 ปี  
สมเด็จพระศรีฯ 10/1 โรงพยาบาลศิริราช

7 DE6207 นางสาวธนพร หลิมสวาท พยาบาลวิชาชีพ งานกุมารเวชศาสตร์ อานันทมหิดล 3 โรงพยาบาลศิริราช

8 DE6209 ร.ต.อ.หญิง นฤมล พงษ์พุฒ พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิภาวดี

9 DE6210 นางสาวปวินา ระวิสะญา พยาบาลวิชาชีพ งานอายุรศาสตร์ ตึกผู้ป่วยในชาย โรงพยาบาลก าแพงแสน

10 DE6211 นางสาวพจนรรถ์ รีเรืองชัย นักวิชาการโภชนาการ ศูนย์เบาหวานศิริราช โรงพยาบาลศิริราช

11 DE6212 นางสาวพิไลวรรณ สุวรรณชื่น เภสัชกรช านาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชวิถี

12 DE6213 นางพิมพ์นภาณัท ศรีดอนไผ่ นักปฏิบัติการวิจัย สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

13 DE6214 นางสาวรัชนีวรรณ รัตนวงค์ พยาบาลวิชาชีพ เบาหวาน โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

14 DE6215 นางสาววราพร จันทร์นาง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ การพยาบาลอายุรกรรม  โรงพยาบาลราชวิถี

15 DE6216 นางสาววราภรณ์ กัณฑวงษ์ เภสัชกร เภสัชกรรมคลินิก โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

16 DE6217 นางศิรินทร์ยา สมแสน
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ งานต่อมไร้ท่อ 
คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ

17 DE6218 นางสาธิมา สุระธรรม
ผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

18 DE6219 นางสาวสุพัตรา ชูรัตน์
พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ฯ หออัษฎางค์ 11 เหนือ
โรงพยาบาลศิริราช

19 DE6220 นางสุภาพร สงวนธ ามรงค์
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก
หน่วยพยาบาลด้านปอ้งกันโรคฯ โรงพยาบาลศิริราช

20 DE6221 นางสาวสุภาพร ฮดค า
พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ฯ 
หออัษฎางค์ 9 เหนือ โรงพยาบาลศิริราช

21 DE6222 นางอารีรัตน์ บางพิเชษฐ์
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ภาควิชาสูติศาสตร์ฯ หน่วยฝากครรภ์ 
โรงพยาบาลศิริราช
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ชื่อนวัตกรรม วงล้อรู้ทันเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์ (Pre GDM Wheel)

ลักษณะ วงล้อให้ความรู้เชิงรุกเกี่ยวกับโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์

กลุ่มเป้าหมาย สตรีตั้งครรภ์ที่เข้ารับการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวาน
ในขณะตั้งครรภ์และรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
จุดประสงค์ เพื่อพัฒนาสื่อให้ความรู้แก่สตรีตั้งครรภ์ในการดแูลตนเอง
เกี่ยวกับภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์

ชื่อนวัตกรรม สมุดยาเบาหวานคู่ใจ...ฉันใช้ยานี้
ลักษณะ คู่มือการสอนส าหรับผู้เป็นเบาหวานศึกษาข้อมลูยา
ด้วยตนเอง
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เป็นเบาหวานรายใหม่และรายที่ไม่สามารถ
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้
จุดประสงค์ เพื่อพัฒนาคู่มือเกี่ยวกับยาเบาหวานในผู้เป็น
เบาหวานท่ีไม่สามารถควบคุมระดบัน้ าตาลในเลือดได้ และ
เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาของผู้เป็นเบาหวาน

ชื่อนวัตกรรม นวัตกรรมวาง  สอด  แล้วกระดกขึ้นลง เพื่อสุขภาพนิ้วเท้า
ลักษณะ สิ่งประดิษฐ์จากไม้และผ้าขนหนูส าหรับเช็ดท าความสะอาดบริเวณ
ง่ามนิ้วเท้า
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เป็นเบาหวานและผู้สูงอายุท่ีไม่สะดวกในการกม้เช็ดเท้า
จุดประสงค์ เพื่อป้องกันการอับช้ืนท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดเช้ือราและแผลที่
เท้าในผู้เป็นเบาหวาน และเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลผิวหนังที่ง่ามนิ้วเท้า
ในผู้เป็นเบาหวาน รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกใน
การท าความสะอาดบริเวณง่ามนิ้วเท้าส าหรับผูเ้ป็นเบาหวาน

นวัตกรรมและงานวิจัย
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รุ่นท่ี 3 ปีการศึกษา 2562
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ชื่อนวัตกรรม เพราะการฉีดอินซูลินไม่น่ากลัวอย่างที่คิด 
(Winny the fear of insulin injection)
ลักษณะ สื่อ Animation และปลอกเข็มฉีดยาตัวการต์ูน และแบบประเมิน
ความกังวลของผู้เป็นเบาหวานอายุไม่เกิน 65 ปี
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เป็นเบาหวานเด็กอายุ 5 – 12 ปี และผู้เป็นเบาหวานอายุไม่
เกิน 65 ปี
จุดประสงค์ เพื่อลดความกลัวและความกังวล เบี่ยงเบนความสนใจในการฉีดยา

ชื่อนวัตกรรม สมุดบันทึกกิจกรรมทางกายส าหรบัผู้เป็นเบาหวานลักษณะ
สมุดบันทึกการส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้เป็นเบาหวานกลุ่มเป้าหมาย
ผู้เป็นเบาหวานที่มี BMI>25 kg/m2 หรือผู้ที่สนใจในเรื่องกิจกรรมทางกาย
เพื่อช่วยควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด
จุดประสงค์ เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องกิจกรรมทางกายแก่ผู้
เป็นเบาหวาน และเพื่อให้ผู้เป็นเบาหวานมีพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกาย
อย่างสม่ าเสมอ

ชื่อนวัตกรรม High Rotate Late Lipo
ลักษณะ สื่อการเล่นเพื่อความเพลิดเพลิน 
ช่วยลดความกลัวในการฉีดยา
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เป็นเบาหวานเด็กชนิดที่ 1
ที่ฉีดยาอินซูลินด้วยตนเอง ผู้ดูแลหลัก และพยาบาล/ผู้สอนฉีดยา
จุดประสงค์ เพื่อเป็นสื่อการสอนและช่วยหมุนเวียนเปลี่ยน
ต าแหน่งการฉีดอินซูลินได้อยา่งถูกต้องเพื่อป้องกันและบรรเทา
การเกิดก้อนแข็งนูนและช่วยให้การฉีดยามีประสิทธิภาพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
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หัวข้อวิจัย การพัฒนาแบบประเมินการรู้แจ้ง-แตกฉาน ด้านอาหารและโภชนาการในผู้เป็นเบาหวาน
ลักษณะ แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เป็นเบาหวานที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
จุดประสงค์ เพื่อพัฒนาและทดสอบความเที่ยงตรง ความเชื่อถือได้ของแบบประเมินที่ใช้ส าหรับประเมิน
ระดับการรู้แจ้งแตกฉานดา้นอาหารและโภชนาการในผู้เป็นเบาหวาน

หัวข้อวิจัย ปัจจัยก าหนดการควบคุมระดับน้ าตาลในเลอืดในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ฉีดอินซูลิน 
(Determinants of Glycemic control in insulin-treated type 2 diabetes)
ลักษณะ งานวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ฉีดอินซูลิน
จุดประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยท านายการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ฉีดอินซูลิน
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พิธีมอบใบทะเบียนและเข็มวิทยฐานะผู้ให้ความรู้
เบาหวาน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Certified Diabetes 
Educator Program, Faculty of Medicine Siriraj
Hospital) เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 
น. ณ ห้องประชุม101 ช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) โดยรองศาสตราจารย์ 
ดร. นายแพทย์ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร รองคณบดีงาน
การศึกษาระดับหลังปริญญาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

และในปีนี้ มีผู้ส าเร็จการศึกษาฯ รุ่น 3 ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 21 คน โดยแบ่งเป็น บุคลากรภายในคณะฯ 
ได้แก่ พยาบาล จ านวน 8 คน และนักวิชาการโภชนาการ 
จ านวน 1 คน และบุคลากรจากภายนอกคณะฯ จ านวน 12 
คน ได้แก่ พยาบาลและเภสัชกร จาก โรงพยาบาลศิริราช
ปิยมหาราชการุณย์, โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลพระ
มงกุฎ , โรงพยาบาลวิภาวดี, โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท,
โรงพยาบาลก าแพงแสน และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี อาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์จากคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, และนักปฏิบัติการวิจัย จาก
สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล (รายช่ือผู้ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรฯ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562  หน้า 27)

นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรฯ รุ่น 1 ปี
การศึกษา 2560 และรุ่น 2 ปีการศึกษา 2561 ได้ปฏิบัติ
ต่อเนื่อง DSMES และให้การปรึกษาแก่ผู้เป็นเบาหวานและ
ครอบครัว ผู้ดูแลรายเดี่ยวหรือกลุ่มย่อย เพื่อด ารงไว้ซึ่ง
ศักยภาพและความช านาญเฉพาะด้าน ตามเกณฑ์ที่
หลักสูตรฯ ก าหนด เพื่อลงทะเบียนรับใบทะเบียน
วิทยฐานะผู้ให้ความรู้เบาหวาน อายุ 5 ปี หรือ 1 ปี ซึ่งในปี
นี้ มีผู้ขึ้นทะเบียนรับใบวิทยฐานะผู้ให้ความรู้เบาหวาน อายุ 
5 ปี จ านวน 9 คน และ อายุ 1 ปี จ านวน 19 คน ซึ่งเพิ่ม
จากปีก่อน โดยขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วรวมทั้งหมด 36 
คน (รายช่ือผู้ลงทะเบียนรับใบวิทยฐานะผู้ให้ความรู้
เบาหวาน หน้า 32) 

พิธีมอบใบทะเบียนและเข็มวิทยฐานะผู้ให้ความรู้เบาหวาน
และพิธมีอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาฯ 

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

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

ล าดับ
รหัส

นักศึกษำ
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง / สังกัด / โรงพยาบาล

สถานะด ารงวิทยฐานะผู้ให้

ความรู้เบาหวาน

1 CDE6001 นางสาวศรีวรรณ ทองแพง

นักวิชาการโภชนาการ

ศูนย์เบาหวานศิริราช 

โรงพยาบาลศิริราช

5 ปี

(ก.ค. 2562 – มิ.ย. 2567)

2 CDE6002 นายศราวุธ อุประรัตน์

นักสุขศึกษา

ศูนย์เบาหวานศิริราช 

โรงพยาบาลศิริราช

1 ปี 

(ก.ค. 2563 – มิ.ย. 2564)

3 CDE6003 นางสาวปรียารัตน์  สอนเจริญ
นักวิชาการโภชนาการ

สังกัดอิสระ

5 ปี

(ก.ค. 2562 – มิ.ย. 2567)

4 CDE6005 นางสาวอัมพร รอบครบุรี

พยาบาลวิชาชีพ 

งานการพยาบาลสูติศาสตรฯ์ หน่วยฝาก

ครรภ์ โรงพยาบาลศิริราช

5 ปี

(ก.ค. 2563 – มิ.ย. 2568)

5 CDE6006 นางนุจรี ช่ืนยงค์

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

งานการพยาบาลสูติศาสตรฯ์

หอผู้ป่วย 100 ปี สมเด็จพระพระศรี

ฯ 10/1 โรงพยาบาลศิริราช

5 ปี

(ก.ค. 2562 – มิ.ย. 2567)

6 CDE6007 นางสาวสุปริญญา  พรมมาลุน

พยาบาลวิชาชีพ 

งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ฯ 

หอผู้ป่วยอัษฎางค์ 10 เหนือ

โรงพยาบาลศิริราช

1 ปี

(ก.ค. 2563 – มิ.ย. 2564)

7 CDE6008 นางกันยารัตน์ วงษ์เหมือน

พยาบาลวิชาชีพ 

งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์

หน่วยตรวจโรคกุมารฯ

โรงพยาบาลศิริราช

5 ปี

(ก.ค. 2562 – มิ.ย. 2567)

8 CDE6009 นางสาวนลินนาฏ ธนบุญสุทธิ

พยาบาลวิชาชีพ 

งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก 

หน่วยพยาบาลด้านป้องกันโรคฯ

โรงพยาบาลศิริราช

5 ปี

(ก.ค. 2562 – มิ.ย. 2567)

9 CDE6010 นางปิยนันท์ เทพรักษ์

พยาบาลวิชาชีพ 

งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก 

หน่วยพยาบาลด้านป้องกันโรคฯ

โรงพยาบาลศิริราช

5 ปี

(ก.ค. 2562 – มิ.ย. 2567)

ทะเบียนผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Certified Diabetes Educator
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ล าดับ
รหัส

นักศึกษำ
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง / สังกัด / โรงพยาบาล

สถานะด ารงวิทยฐานะ

ผู้ให้ความรู้เบาหวาน

10 CDE6011 นายไชยพร พลมณี

นักสุขศึกษา

ศูนย์เบาหวานศิริราช 

โรงพยาบาลศิริราช

5 ปี

(ก.ค. 2563 – ม.ิย. 2568)

11 CDE6013 นางสาววิลาวรรณ  เกตุพันธ์

พยาบาลวิชาชีพ 

งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ  

หอผู้ป่วยจุฑาธุช 12

โรงพยาบาลศิริราช

1 ปี

(ก.ค. 2563 – มิ.ย. 2564)

12 CDE6014 นางสาวอรุณี  สิงหชาติ 

พยาบาลวิชาชีพ 

งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ฯ

หอผู้ป่วยอัษฎางค์ 10 ใต้ 

โรงพยาบาลศิริราช

1 ปี

(ก.ค. 2563 – มิ.ย. 2564)

13 CDE6016 นางสาวกัญญา มัชฌิมาวิวัฒน์

เภสัชกร

ฝ่ายเภสัชกรรม 

โรงพยาบาลศิริราช

1 ปี

(ก.ค. 2563 – มิ.ย. 2564)

14 CDE6017 นางจริยา เอกพัน

นักวิชาการโภชนาการ

ฝ่ายโภชนาการ 

โรงพยาบาลศิริราช

1 ปี

(ก.ค. 2563 – มิ.ย. 2564)

15 CDE6018 นางสาวสิริมา แซ่ตั๊ง

นักวิชาการโภชนาการ

ฝ่ายโภชนาการ

โรงพยาบาลศิริราช

5 ปี

(ก.ค. 2563 – มิ.ย. 2568)

16 CDE6020 นางพจน์มาลัย  สังข์เสนาะ

พยาบาลวิชาชีพ

ผู้ป่วยนอก (คลินิกเบาหวาน) 

โรงพยาบาลสงฆ์

5 ปี

(ก.ค. 2562 – มิ.ย. 2567)

17 CDE6021 นางสาวกรียาภัทร  สีเขียว

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ศูนย์เบาหวานและต่อมไรท้่อ 

ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลพญาไท 3

5 ปี

(ก.ค. 2562 – มิ.ย. 2567)

18 CDE6022 นางสาวพัชราภรณ์ เพชรมงคลกุล

พยาบาลวิชาชีพ

หน่วยงานผู้ป่วยนอก OPD2 (ผู้ป่วย

ประกันสังคม) ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย 4

5 ปี

(ก.ค. 2563 – มิ.ย. 2568)

ทะเบียนผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Certified Diabetes Educator
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ล าดับ
รหัส

นักศึกษา
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง / สังกัด / โรงพยาบาล

สถานะด ารงวิทยฐานะ

ผู้ให้ความรู้เบาหวาน

19 CDE6101 นางกนกเนตร จงประเสริฐกุล
นักวิชาการโภชนาการ

ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลศิริราช

1 ปี

(ก.ค. 2563 – มิ.ย. 2564)

20 CDE6102 นางสาวกมลวรรณ พัดศรีเรือง
เภสัชกร

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช

1 ปี

(ก.ค. 2563 – มิ.ย. 2564)

21 CDE6103 นางสาวจารุภัณฑ์ กุลเสถียร

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ห้องปรึกษาสุขภาพ

โรงพยาบาลเจริญกรงุประชารักษ์

5 ปี

(ก.ค. 2563 – มิ.ย. 2568)

22 CDE6104 นางสาวธิดารัตน์ ไฝ่ทอง

พยาบาลวิชาชีพ

อายุรกรรมเบาหวาน

โรงพยาบาลศิริราชปิยการณุย์

5 ปี

(ก.ค. 2563 – มิ.ย. 2568)

23 CDE6107 นางสาวปทุมมา สุวดิษฐ์

งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ

หอผู้ป่วยวิบุลลักสม์ 3

โรงพยาบาลศิริราช

1 ปี

(ก.ค. 2563 – มิ.ย. 2564)

24 CDE6109 นางสาวแพรวพรรณ นวนกลางดอน

พยาบาลวิชาชีพ

งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

หอผู้ป่วยเจ้าฟ้าฯ 6 โรงพยาบาลศิริราช

5 ปี

(ก.ค. 2563 – มิ.ย. 2568)

25 CDE6110 นางสาวยุวเรศ ทะริ

พยาบาลวิชาชีพ

งานการพยาบาลอายุรกรรม

กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยใน 

โรงพยาบาลราชวิถี

1 ปี

(ก.ค. 2563 – มิ.ย. 2564)

26 CDE6111 นางเยาวภา พรเวียง

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 

โรงพยาบาลราชวิถี

5 ปี

(ก.ค. 2563 – มิ.ย. 2568)

27 CDE6112 นางสาวรัชดาพร วานิชพงษ์พันธุ์

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

คลินิกเบาหวาน – ความดันโลหิตสูง

โรงพยาบาลสามพราน

1 ปี

(ก.ค. 2563 – มิ.ย. 2564)

28 CDE6113 นางสาวรัตนาภรณ์ จึงเจริญสุขยิ่ง

พยาบาลวิชาชีพ

งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ

หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ 16 

โรงพยาบาลศิริราช

1 ปี

(ก.ค. 2563 – มิ.ย. 2564)

ทะเบียนผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Certified Diabetes Educator
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ล าดับ
รหัส

นักศึกษา
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง / สังกัด / โรงพยาบาล

สถานะด ารงวิทยฐานะผู้ให้

ความรู้เบาหวาน

29 CDE6114 นางสาววรนิษฐ์ วุฒิอนันต์นิธิ

พยาบาลวิชาชีพ

งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก 

หน่วยผ่าตัดเล็กฯ 

โรงพยาบาลศิริราช

1 ปี

(ก.ค. 2563 – มิ.ย.2564)

30 CDE6115 นางสาววริศรา บุญยวง

นักสุขศึกษา

ศูนย์เบาหวานศิริราช 

โรงพยาบาลศิริราช

1 ปี

(ก.ค. 2563 – มิ.ย. 2564)

31 CDE6116 นางสาวสกาย เงินทา

พยาบาลวิชาชีพ

งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ฯ

หอผู้ป่วยอัษฎางค์ 11 ใต้ 

โรงพยาบาลศิริราช

1 ปี

(ก.ค. 2563 – มิ.ย. 2564)

32 CDE6117 นางสาวสิริธร อภิชาติมณีกุล

พยาบาลวิชาชีพ

งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ฯ

ส านักงานอายุรศาสตร์ฯ 

โรงพยาบาลศิริราช

1 ปี

(ก.ค. 2563 – มิ.ย. 2564)

33 CDE6118 นางสาวสุชัญญา วงศ์แหวน

พยาบาลวิชาชีพ

งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ฯ

หอผู้ป่วยอัษฎางค์ 12 เหนือ 

โรงพยาบาลศิริราช

1 ปี

(ก.ค. 2563 – มิ.ย. 2564)

34 CDE6119 นางสาวอรปรียา สมัครเขตรการ

พยาบาลวิชาชีพ

งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

หน่วยตรวจโรคกุมาร 

(เจ้าฟ้ามหาจักรี 1) 

โรงพยาบาลศิริราช

1 ปี

(ก.ค. 2563 – มิ.ย. 2564)

35 CDE6120 นางสาวอรวิไล แต่งพลกรัง

พยาบาลวิชาชีพ

งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ฯ

หอผู้ป่วยอัษฎางค์ 12 ใต้ 

โรงพยาบาลศิริราช

1ปี

(ก.ค. 2563 – มิ.ย. 2564)

36 CDE6121 นางอุบล วรมงคลชัย

พยาบาลวิชาชีพ

ศูนย์เบาหวานศิริราช 

โรงพยาบาลศิริราช

5 ปี

(ก.ค. 2563 – มิ.ย. 2568)

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ทะเบียนผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Certified Diabetes Educator
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การต่อยอด
นวัตกรรมและวิจัย
นวัตกรรมของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้
ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ท่ีได้รับการพัฒนาและน ามาใช้

การท าวิจัยหรือพัฒนานวัตกรรมด้านเบาหวาน เป็นหนึ่งในรายวิชาของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้
เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพ่ือส่งเสริมการจัดการตนเองของผู้เป็นเบาหวาน หรือพัฒนาเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ รูปแบบ ระบบการให้ความรู้เบาหวาน โดยนวัตกรรมของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้
เบาหวานฯ ได้รับการน าไปพัฒนาและน ามาใช้จริงที่ศูนย์เบาหวานศิริราชและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้

1. บอร์ดเกม The adventure of diabetes 
ที่พัฒนาต่อยอดมาจากนวัตกรรม DM Wonder trip 

(ช่ือเดิม) นวัตกรรมของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้
ความรู้เบาหวานฯ รุ่นที่ 1 ลักษณะเป็นเกมกระดานที่มีวิธีการ
เล่นคล้ายเกมบันไดงูผสมผสานกับ    conversation map 
เพื่อให้ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่  1  และผู้เป็นเบาหวานที่ฉีดยา
อินซูลิน ที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปี ข้ึนไป สามารถเรียนรู้ผ่านการเล่น
เกมด้วยตนเองได้ โดยบอร์ดเกมนี้ได้น ามาเป็นสื่อการเรียนรู้
ครั้งแรก ส าหรับผู้เข้าร่วมค่ายเบาหวานศิริราช ครั้งที่ 16 เมื่อ
วันท่ี 5 เมษายน 2562

2. แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา SiCDE Team 
นวัตกรรมที่พัฒนามาจากแบบบันทึกแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการตนเอง

ของผู้เป็นเบาหวานศิริราช นวัตกรรมของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้
เบาหวานฯ รุ่นที่  1 เป็นแบบบันทึกการให้ค าปรึกษาของผู้ ให้ความรู้ เบาหวาน 
ที่ปฏิบัติงานท่ีศูนย์เบาหวานศิริราช เมื่อปี 2561

3. สื่อแผ่นพับแนวทางการตรวจคัดกรองเท้าเบาหวานภายใน 3 นาที 
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวานฯ รุ่นที่ 

2 เพื่อเป็นแนวทางการตรวจคัดกรองเท้าเบาหวาน ลดระยะเวลาในการ
ตรวจคัดกรองเท้าเบาหวาน และเป็นข้อมูลพื้นฐานงานบริการและการ
วิจัยในอนาคต โดยได้น ามาแจกให้กับผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองเท้าที่
ศูนย์เป็นครั้งแรกที่ศูนย์เบาหวานศิริราช ใช้ช่วงปี 2562

…………………………………………………………………..…………………….…………………

…………………………………………………………………..…………………….……….…………
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4. สมุดจดบันทึก Wonderful memo 
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน

รุ่นที่ 2 สมุดบันทึก (Log book) ที่ช่วยให้ผู้เป็นเบาหวานชนิด
ที่ 1 จดบันทึก ฝึกวินัยในการดูแลตนเอง และสอนให้เข้าใจ
สัดส่วนอาหารและการฉีดอินซูลินที่เหมาะสม เพื่อสะดวกใน
การติดตามผลการดูแลตนเองที่บ้าน โดยนวัตกรรมนี้ ได้น ามา
พัฒนาต่อยอดและเผยแพร่ในการประชุมทีมสหสาขาโครงการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนา เครือข่ายบริบาลรักษา
เบาหวานชนิดที่ 1 และโครงการลงทะเบียนเบาหวานที่ได้รับ
การวินิจฉัยก่อนอายุ 30 ปี  ประเทศไทย (T1DDAR CN) โดย
เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์  เมื่อวันที่ 26 –27
สิงหาคม 2562 และได้จัดพิมพ์ใช้ในโรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ์

…………………………………………………………………..…………………….…………………

5. นวัตกรรม Foot care towel ผ้าขนหนูดูแลเท้าส าหรับ
ผู้เป็นเบาหวาน 

ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ ให้ความรู้
เบาหวานฯ รุ่นที่ 2 ส าหรับผู้เป็นเบาหวานที่ต้องการการดูแล
และได้รับค าแนะน าในการดูแลเท้า เพื่อให้ผู้เป็นเบาหวานใช้
ผ้าขนหนูดูแลเท้าและส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลเท้า โดยมี
บริษัท URGO Medical แจ้งความประสงค์เสนอสนับสนุนผลิต
นวัตกรรมเพื่อแจกให้กับผู้เป็นเบาหวานได้มีอุปกรณ์ดูแลเท้า
ตนเองได้อย่างถูกต้องและครบทุกขั้นตอน โดยขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างด าเนินการผลิต

การต่อยอดนวัตกรรมและวิจัย
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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สื่อการสอนส าหรับผู้เป็นเบาหวาน
Siriraj DM Interactive Tool

สื่อการสอนส าหรับผู้เป็นเบาหวาน Siriraj DM Interactive Tool จัดท าโดย รศ.พญ. ระวีวรรณ 
เลิศวัฒนารักษ์ และทีมศูนย์เบาหวานศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดจ าหน่ายครั้งแรก 
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 จ านวน 800 ชุด และในปี พ.ศ. 2563 ได้มีการผลิตครั้งที่ 2 จ านวน 650 ชุด 
โดยมีการปรับปรุงรายละเอียดเรื่องภาพและสี ส่วนรายละเอียดเนื้อหาคงเดิม สื่อการสอนส าหรับผู้เป็น
เบาหวาน 1 กล่องจะประกอบด้วย 

สื่อการสอนภาพพลิกชุดที่ 1 มีหัวข้อดังนี 

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเบาหวาน
2. การออกก าลังกาย
3. ยาลดน้ าตาลในเลือด
4. การดูแลเท้า

สื่อการสอนภาพพลิกชุดที่ 2 มีหัวข้อดังนี 

1. อาหารหมวดต่างๆ
2. อาหารหวาน มัน เค็ม
3. ฉลากโภชนาการ
4. หลักการรับประทานอาหาร

และในสื่อการสอนส าหรับผู้เป็นเบาหวานเวอร์ชันที่ 2 นี้ ได้เพ่ิมวีดิโอแนะน าการใช้งานเบื้องต้น
ส าหรับผู้สอนเพ่ือท าความเข้าใจการใช้งานได้ง่ายขึ้น เทคนิคการใช้งานสื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   
โดยสามารถ Scan QR Code เพ่ือดูวีดิโอย้อนหลังได้

บัตรค า

คู่มือการใช้สื่อ
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Workshop: How to be a Smart Diabetes Educator
และการต้อนรับ Visiting Professor Mrs. Anne Belton

(Former Vice President of IDF 2008-2015)
ที่ปรึกษา SiCDE และ การพัฒนา Siriraj DSMES Service

ศูนย์เบาหวานศิริราช ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล, ฝ่ายโภชนาการ 

และหน่วยบริหารการจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเป็น Diabetes Educator (Workshop 

“How to be a smart diabetes educator”) โดย Mrs. Anne 

Belton (BA, CDE, MEd) Certified Diabetes Educator จาก

ประเทศแคนาดา และทีมอาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้

เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Certified Diabetes 

Educator Program, Faculty of Medicine Siriraj Hospital) 

ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 101 ช้ัน 1 

ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์

ประสิทธ์ิ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้เกียรติ

เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธีฯ โดยเนื้อหาการอบรมครั้งนี้มุ่งเน้น

พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ท่ีจ าเป็นของผู้ให้ความรู้เบาหวาน เช่น การ

ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีบุคลากรเข้าร่วมอบรม 

จ านวน 69 คน จาก 28 โรงพยาบาลทั่วประเทศ 

แบ่งเป็นแพทย์ จ านวน 2 คน พยาบาล จ านวน 49 

คน เภสัชกร จ านวน 5 คน นักวิชาการโภชนาการ 

จ านวน 8 คน และนักวิชาการสาธารณสุข นักสุขศึกษา 

และนักวิทยาศาสตร์ รวมจ านวน 5 คน และนักศึกษา 

SiCDE รุ่น 3 โดยผลการจัดอบรมในครั้ งนี้  บรรลุ

วัตถุประสงค์ทุกประการ จากผลการประเมินของ

ผู้เข้าร่วมอบรม พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้

และทักษะในการประเมินและตั้งเป้าหมายการดูแล

สุขภาพผู้เป็นเบาหวาน ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการสื่อสาร 

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพท่ีหน่วยงานได้ตามที่คาดหวัง

ดูแลผู้เป็นเบาหวานแบบองค์รวม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring, Facilitator, Supporter) 

เป็นต้น
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ภาพพิธีเปิดการอบรม Workshop: How to be a Smart Diabetes Educator เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพอบรม Workshop: How to be a Smart Diabetes Educator ทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติกลุ่ม

เนื่องจาก ในการจัด Workshop นี้ เกิดขึ้นหลังจาก  
ศูนย์เบาหวานได้เปิดหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้
ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (CDE) 
มาแล้ว 3 รุ่น และมีเจตนาเชิญ Mrs. Anne Belton ที่
ปรึกษาหลักสูตรฯ มาตั้งแต่แรกมารับทราบความคืบหน้า
ของหลักสูตรฯ และ เยี่ยมชมส านักงานศูนย์เบาหวานใหม่
รวมทั้งคลินิกศูนย์เบาหวานที่เป็นหน่วยให้บริการ “DSMES 
Service & Complications Screening” ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรฯ และขอรับค าแนะน าเพิ่มเตมิด้วย อันท่ี
จริงช่วงเวลาเดือนกุมภาพันธ์นี้ เป็นช่วงท่ีประเทศไทยมีข่าว
เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(Covid-19) ในช่วงแรก ต้องนับว่าเป็นความกรุณาและ
ความมืออาชีพของ Mrs. Anne Belton ที่ยังยินดีเดินทาง
มาประเทศไทยเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 9 - 22 
กุมภาพันธ์ 2563 (เดินทางกลับประเทศแคนาดาอย่าง
ปลอดภัย)

Mrs. Anne Belton ได้เยี่ยมติดตามและรับฟัง ผลการ
ด าเนินการ ความคืบหน้าของศูนย์ฯ หลักสูตร SiCDE
และ กิจกรรมการให้บริการผู้ป่วยของคลินิกศูนย์
เบาหวาน รวมทั้ง ให้ค าปรึกษาเพิ่มเติมและยินดีมอบ
หลักการ รวมถึงมอบสื่อการสอนในต ารา “How to be 
of Patient Education” ของท่านให้กับทีมกรรมการ
หลักสูตรฯ ในการสอนรุ่นต่อๆ ไป  และช่ืนชมพร้อมให้
ก าลังใจในการท างานด้าน DSMES แก่ผู้ป่วย ครอบครัว
และทีมสหสาขาวิชาชีพด้านเบาหวานของศิริราช ท่าน
กล่าวว่าได้เป็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจน ต่างจากท่ีท่านมา
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559
และเห็นถึงความตั้งใจมุ่งมั่นของทีมบริหารศูนย์เบาหวาน 
และผู้บริหารศิริราชที่ให้การสนับสนุนทุกด้าน ทั้งนี้       
ศิริราชได้เชิญท่านมาถึง 3 ครั้ง ครั้งละ 2 สัปดาห์ 
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ครั้งแรก เชิญมาเพื่อปรึกษาความเป็นไปได้ และให้ ท่าน
เป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับผู้แทนผู้บริหาร
กระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสมาคมวิชาชีพ 
หัวข้อ How to develop CDE program และ Teaching 
method and evaluation in DM หลังจากนั้น งาน
การศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ได้อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  (Certified Diabetes 
Educator Program, Faculty of Medicine Siriraj 
Hospital)  รุ่นแรก ปีการศึกษา 2560 ผู้เรียนเป็นบุคลากร
ภายในศิริราช 90% และ ได้ประสานให้อาจารย์แพทย์       
ศิริราช เรียนหลักสูตร Diabetes Educator Graduate 
Certificate Program The Michener Institute of 
Education at UHNแบบออนไลน์ 2 ท่าน ร่วมสังเกตการณ์
เป็น Facilitator หลักสูตร 2 ท่าน ในโครงการเพื่อความ
เป็นเลิศด้านการสร้างบุคลากรเฉพาะทางเบาหวาน 
Diabetes Educator 

Workshop: How to be a Smart 
Diabetes Educator

ครั้งท่ี 2 เมื่อระหว่างวันท่ี 18 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 
2561 เชิญมาเป็นคุณครูสอนในหัวข้อ ทักษะต่างๆ ที่จ าเป็น
ของ diabetes educator ในหลักสูตร ระยะเวลา 4 วัน 
ระหว่างวันที่ 24 - 26 และ 31 มกราคม 2561 ในหัวข้อ 
Adult Teaching Learning and Behavior Change ทั้ง 
Lecture และ Workshop โดยอาจารย์แพทย์และกรรมการ
หลักสูตรฯ มาเป็นผู้ช่วยและเรียนรู้กระบวนการเตรียมการ
สอนและการสอนร่วมด้วยกัน ถือเป็นกระบวนการ Train 
the trainer ของอาจารย์แพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ
ด้านเบาหวานศิริราช ท่ีได้รับประสบการณ์ตรงจากท่านโดย
ไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ และ ได้สอบภาคปฏิบัติ
นักศึกษาท่ีเรียนออนไลน์ และ Facilitator ทั้ง 4 ท่านด้วย

และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9–22 กุมภาพันธ์ 
2563  ดังรายละเอียดข้างต้น ในครั้ งนี้  จึงมีการจัด 
“Special Dinner SiCDE alumni-night” เมื่อค่ าวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน มีการ
แสดงของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (CDE) รุ่น 1,2 และศิษย์
ปัจจุบัน รุ่น 3 ผู้เข้าร่วมอบรม บุคลากรศูนย์เบาหวาน และ
ทีมผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง Mrs. Anne Belton ได้กล่าวถึงสิ่งที่
ท่านได้เห็นความตั้งใจ ความมุ่งมั่น และการท างานเป็นทีม
เวิร์คของอาจารย์แพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพของศิริราช
ว่าจริงจังและมุ่งหวังเพื่อให้งานด้านนี้เกิดขึ้นจริงๆ เป็นค่ า
คืนท่ี อบอุ่น ประทับใจในมิตรภาพที่มีต่อกัน 
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เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 ปีนี้ ตามที่ WHO ได้ก าหนดเป็น “Year of the Nurse and Midwife” เนื่องจากปีนี้ เป็น
ปีที่คุณพยาบาล Florence Nightingale อายุครบ 200 ปี และได้ก าหนด theme การรณรงค์ในวันเบาหวานโลก 2020: 
“Nurses make the difference” สมาพันธ์พยาบาลเบาหวานยุโรป : Foundation of European Nurses in Diabetes 
(FEND) ได้ประกาศยกย่องให้  Mrs. Anne Belton ได้รับรางวัลประจ าปี FEND recognition award 2020 ในฐานะ
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญโรคเบาหวานท่ีมีส่วนร่วมส าคัญในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน การวิจัยและการศึกษา www.fend.org

ต่อจากนี้ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวานฯ คณะแพทย์และทีมอาจารย์/วิทยากรหลักสูตร พร้อมใน

การพัฒนาบุคลากรเบาหวาน Diabetes Educator (CDE) ร่วมกับ การพัฒนาการบริบาลเบาหวานเพื่อให้ผู้เป็นเบาหวานมี

ทักษะในการจัดการตนเอง  ตามมาตรฐานสากลที่เรียกว่า "Education intervention" ด้วยทีมผู้ให้ความรู้แบบ 

"Outcome drive" ในคนไทย

Thank you ANNE BELTON, our Mentor
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ทีมดูเเลเท้าเบาหวานสหสาขาศิริราช
Siriraj Interdisciplinary Diabetic Lower 

Extremity Care Team (SIDiLECT)

ทีมดูแลเท้าเบาหวานสหสาขาของศิริราช (SIDiLECT) ได้จัดประชุม  Interesting DM 

Foot Case Teleconference ร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ ภายในประเทศเป็นประจ าทุก   2 - 3  เดือน  
โดยภาควิชาต่างๆ ได้ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ในปี 2563 มีการจัดประชุม 3 คร้ัง ดังนี้

ครั งท่ี 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2562
เจ้าภาพ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุม 15 คน โรงพยาบาลที่เข้าร่วม  8 แห่ง 
ไ ด้ แ ก่  โ ร งพยาบาล ร าชบุ รี ,  โ ร งพย าบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ , โรงพยาบาลพหล 
พล พยุหเสนา, โรงพยาบาลพระพุทธเลิศหล้า , 
โรงพยาบาลยะลา , โรงพยาบาลรามาธิบดี , 
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงพยาบาลแพร่

ครั งท่ี 2 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
เ จ้ าภาพ ภาควิ ชาศั ลยศาสตร์หลอดเลื อด        
(ผ่านระบบ Zoom จ านวนผู้เข้าร่วม 18 คน)

ครั งท่ี 3 วันที่ 24 กันยายน 2563
เจ้าภาพ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และ
กายภาพบ าบัด  (ผ่ านระบบ Zoom จ านวน
ผู้เข้าร่วม 20 คน)

ในปี 2563 
ตั้งแต่ปี 2562–2564 รศ.พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์ 
หัวหน้าทีม Siriraj Interdisciplinary Diabetes 
Lower Extremity Care Team (SIDiLECT) 
ได้ มี โ อกาสท างานร่ วมกับทีมผู้ เ ชี่ ย วชาญ
นานาชาติ จนได้รับเลือกเป็น Vice President 
องค์กร D-Foot International 
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Publication and Presentation 2020

Siriraj Center of Research Excellence for Diabetes and Obesity (SiCORE-DO)
1) Sujjitjoon J, Thanyaphon T, Jungtrakoon Thamtarana P, Tangjittipokin W, Yenchitsomanus PT,

Plengvidhya N, et al. Defective functions of HNF1A variants on BCL2L1 transactivation
and beta-cell growth. Biochem Biophys Res Commun. 2020;529(3):826-33.

2) Plengvidhya N, Tangjittipokin W, Teerawattanapong N, Narkdontri T, Yenchitsomanus PT.
HNF1A mutation in a Thai patient with maturity-onset diabetes of the young: A case
report World J Diabetes 2019; 10(7): 414-20.

3) Patee K, Saengphatrachai W, Pariwatcharakul P, and Pramyothin P. Prevalence and 
Determinants of Depression and Psychiatric Disorders Among Thai Obese Patients.
Clin Nutr. 2019; 38, S272.

4) Srivanichakorn W, Godsland IF, Washirasaksiri C, Phisalprapa P, Charatcharoenwitthaya P, 
Pramyothin P, et al. Cardiometabolic risk factors in Thai individuals with prediabetes 
treated in a high-risk, prevention clinic: Unexpected relationship between high-density 
lipoprotein cholesterol and glycemia in men. J Diabetes Investig. 2019;10(3):771-9.

5) Nirdnoy N, Sranacharoenpong K, Mayurasakorn K, Surawit A, Pinsawas B, Pongkunakorn T,
et al. Development of the Thai semi-food frequency questionnaire (semi-FFQ) for at-
risk people of metabolic syndrome. J Public Health (Bevl.). 2020; (DOI: 10.1007/s10389-020-
01444-3).

Poster presentation

1) Tangjarusritaratorn T, Kunavisarut T, Tangjittipokin W. Incidence of Hepatocellular Carcinoma 
in Type 2 Diabetes with Cirrhosis Who Were Treated with Metformin. Diabetes. The American 
Diabetes Association 2020; DOI: 10.2337/db20-1605-P. 

2) Abubakar et al. Impaired dimerization of malate dehydrogenase 2 (MDH2) mutants 
associated with monogenic diabetes, National Genetics Conference 2019 (NGC2019).
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Diabetes and Obesity Research in Adult

1) Chuanchaiyakul N, Thongtang N, Rattanaumpawan P. 2304. Incidence and Risk Factors for 
Herpes Zoster among Diabetes Patients at Siriraj Hospital; Results from a 10-year 
Cohort. Open Forum Infect Dis. 2019;6(Suppl 2):S789-S.

2) Preechasuk L, Tengtrakulcharoen P, Karaketklang K, Rangsin R, Kunavisarut T. Achievement 
of Metabolic Goals among Different Health Insurance Schemes in Thai Patients with 
Type 2 Diabetes Mellitus: a Nationwide Study. Siriraj Medical Journal. 2019;72(1):1-9.

3) Nanditha A, Thomson H, Susairaj P, Srivanichakorn W, Oliver N, Godsland IF, et al. A 
pragmatic and scalable strategy using mobile technology to promote sustained 
lifestyle changes to prevent type 2 diabetes in India and the UK: a randomised
controlled trial. Diabetologia. 2020;63(3):486-96.

4) Sitasuwan T, Lertwattanarak R. Prediction of type 2 diabetes mellitus using fasting 
plasma glucose and HbA1c levels among individuals with impaired fasting plasma 
glucose: a cross-sectional study in Thailand. BMJ open. 2020;10(11):e041269.

5) Thongtang N, Piyapromdee J, Tangkittikasem N, Samaithongcharoen K, Srikanchanawat N, 
Sriussadaporn S. Efficacy and Safety of Switching from Low-Dose Statin to High-Intensity 
Statin for Primary Prevention in Type 2 Diabetes: A Randomized Controlled Trial. 
Diabetes Metab Syndr Obes. 2020 Feb 19;13:423-431. 

6) Thongtang N, Tangkittikasem N, Samaithongcharoen K, Piyapromdee J, Srinonprasert V, 
Sriussadaporn S. Effect of Switching from Low-Dose Simvastatin to High-Dose 
Atorvastatin on Glucose Homeostasis and Cognitive Function in Type 2 Diabetes. Vasc
Health Risk Manag. 2020 Sep 21;16:367-377. 

Pediatric Diabetes Research Group 
1) Dejkhamron P, Santiprabhob J, Likitmaskul S, Deerochanawong C, Rawdaree P, Tharavanij

T, Reutrakul S, Kongkanka C, Suprasongsin J, Numbenjapon N, Sahakitrungruang T, 
Lertwattanarak R Engkakul P, Sriwijitkamol A, Korwutthikulrangsri M, Leelawattana R, 
Phimphilai M, Potisat S, Khananuraksa P, Nopmaneejumruslers C, Nitiyanant W, Thai Type 1 
Diabetes, Diabetes Diagnosed Before Age 30 Years Registry, Care, Network (T1DDAR CN). 
Type 1 Diabetes management and outcomes: a multicenter study in Thailand.
J Diabetes Investig.2020 Aug 19. DOI: 10.1111/jdi.13390.

Publication and Presentation 2020
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Siriraj Diabetes Center of Excellence
1) Preechasuk L, Santiprabhob J, Sriwijitkamol A, Lertwattanarak R, Srivanichakorn W,

Lertbannaphong O, Siriwan C, Sriassadaporn P, Nitiyanant W, Likitmaskul S. Integrated 3 in 1
Siriraj Diabetes School Camp: Views, reflections and lessons learned by participating
healthcare professionals. J Diabetes Investig. 2020 Jul;11(4):1018-1019.

Poster presentation

1) Thongpaeng S. Dietary intake and physical activity in children and adolescents with and 
without type 1 diabetes mellitus. The 13th Thailand Congress of Nutrtion (TCN 2019):
Nutrition, Behavior and Lifestyle for Well-Being. 1-3 Oct. 2019

นางสาวศรีวรรณ ทองแพง (นักวิชาการโภชนาการ) ได้รับ
รางวัล The best poster presentation (clinical 
nutrition) หัวข้อ “Dietary intake and physical 
activity in children and adolescents with and 
without type 1 diabetes mellitus (การศึกษา
เปรียบเทียบปริมาณสารอาหารและกิจกรรมทางกาย
ระหว่างเด็กและวัย รุ่น เบาหวานชนิดที่  1 กับกลุ่ ม
ควบคุม)” ในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 
13 “Nutrition, Behavior and Lifestyle for Well-
Being” วันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

Publication and Presentation 2020
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1. โครงกำรลงทะเบียนผู้เป็นเบำหวำนคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
Diabetes Registry in Faculty of  Medicine Siriraj Hospital

2. โครงกำรติดตำมผลกำรพัฒนำระบบและเค รือข่ ำยบ ริบำล ผู้ป่ วย เบำหวำน ชนิ ดที่  1
Outcome of Thai Diabetes Self-Management Program and Networking System among 
Type 1 Diabetes Patients (Thai DSMP-NS Study)

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

4. ผลของกำรให้ควำมรู้เพ่ือกำรจัดกำรตนเองของผู้เป็นเบำหวำนชนิดที่ 2  โดย certified diabetes 
educator ศูนย์ เบำหวำนศิ ริรำช ต่อกำรควบคุม เบำหวำนและคุณภำพชีวิตของ ผู้ป่ วย
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. กำรศึกษำย้อนหลังผลของกำรให้ควำมรู้ในกำรจัดกำรตนเองของผู้เป็นเบำหวำนโดยผู้ให้ควำมรู้
เบำหวำน ต่อกำรควบคุมน้ ำตำล
Effect of Diabetes Self-management Education and Support (DSMES) by Siriraj Certified 
Diabetes Educator (CDE) on Glycemic Control: a retrospective study

6. กำรลงทะเบียนเด็กและวัยรุ่นเบำหวำนตำมแบบ SWEET-PROJECT และกำรประเมินปัญหำทำง
สุขภำพจิตของเด็กวัยรุ่นเบำหวำน
Pediatric Diabetes Registry based on SWEET-PROJECT and Psychosocial Evaluation of 
Adolescents with Diabetes

7. ผลของน้ ำตำลแอลลูโลสต่อสภำวะสมดุลน้ ำตำลและฮอร์โมนอินครีตินในผู้เป็นเบำหวำนชนดิที่ 2
Effect of Allulose on Glucose Homeostasis and Incretin Hormones in Patients with Type 
2 Diabetes Mellitus

8. ผลกระทบของกำร lock down เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ต่อกำรควบคุมระดับ
น้ ำตำลและผลทำงเมตำบอลิก ของผู้ป่วยโรคเบำหวำนชนิดที่ 2
The Impact of Lock Down during COVID-19 Pandemic on Glycemic Controls and 
Metabolic Parameters of Patients with Type 2 Diabetes

9. กำรด ำเนินโรคและกำรตอบสนองต่อกำรรักษำโรคเบำหวำนในผู้ป่วยเบำหวำนชนิดที่สองกลุ่มต่ำงๆ  
โดยใช้ข้อมูลจำกผู้ป่วยในโครงกำรวิจัยเร่ือง กำรลงทะเบียนผู้เป็นเบำหวำน คณะแพทยศำสตร์ศิริรำช
พยำบำล
Disease Progression and Treatment Responses in Subgroups of Type 2 Diabetes Using 
Data from Diabetic Registry in Faculty of Medicine Siriraj Hospital.

โครงการวิจัยที่ศูนย์เบาหวานศิริราชมีส่วนร่วม
และอยู่ระหว่างด าเนินการ

Ongoing Research Project at Siriraj Diabetes Center of Excellence 
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ทีม  SiCORE-DO ฝ่ายวิจัย คณะ
แพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล  และศูนย์
เบาหวานศิริราช ร่วมจัดงานประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ กิจกรรม ด้านการวิจัย นวัตกรรม การ
ดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานของหน่วยงานต่างๆ 
ตั้งแต่ปี 2014 – 2020 ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 6 ปี 
รายละเอียดดังต่อไปนี้

• 1st Siriraj Diabetes Collaborative and 
Research Meeting: Get Together ปี 2014 

มีจ านวนผู้เข้าร่วม 102 คน 

• 2nd Siriraj Diabetes Collaborative and 
Research Meeting: Move Forward ปี 2015

มีจ านวนผู้เข้าร่วม 143 คน

• 3rd Siriraj Diabetes Collaborative and 
Research Meeting: Start the NEW journey 
ปี 2016 

มีจ านวนผู้เข้าร่วม 163 คน 

• 4th Siriraj Diabetes Collaborative and 
Research Meeting: Progress in Diabetes 
Care and Research ปี 2017

มีจ านวนผู้เข้าร่วม 99 คน

• 5th Siriraj Diabetes Collaborative and 
Research Meeting: Siriraj Diabetes Family 
Day ปี 2018

มีจ านวนผู้เข้าร่วม 103 คน

• 6th Siriraj Diabetes Collaborative and 
Research Meeting: East Meet West in 
Diabetes Management ปี 2019 

มีจ านวนผู้เข้าร่วม 71 คน

และในปี 2020

7th Siriraj Diabetes Collaborative and 
Research Meeting: Nurses Make the 
Difference เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 
จึ ง มี ก า ร จั ด ป ร ะชุ ม  onsite แ บ บ  social 
distancing และมีการประชุมผ่านระบบ Zoom
มีจ านวนผู้เข้าร่วม 75 คน (ผ่านระบบ Zoom 
31 คน)
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เยี่ยมชมศูนย์เบาหวานศิริราช
เดือนธันวาคม 2562 – กันยายน 2563

วันพุธท่ี 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น. 
มีทีมผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เมืองไทยประกัน
ชีวิ ต  จ ากั ด  (มหาชน ) ขอเข้ า เยี่ ยมชมศูนย์
เบาหวานศิริราช และได้เสนอโปรแกรมสุขภาพ
ให้กับผู้ป่วยเบาหวาน

วันพฤหัสบดีที่  30 มกราคม 2563 เวลา 
08.30-10.00 น. นักศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
จ านวน 6 ท่าน และอาจารย์ผู้ติดตาม 1 ท่าน 
เข้าศึกษาดูงาน

วันพุธท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-14.00 น. 
ทีมธนาคารแห่งประเทศไทย จ านวน 3 ท่าน 
ขอเข้าเยี่ยมชมการบริการของศูนย์เบาหวานศิริราช
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เย่ียมชมศูนย์เบาหวานศิริราช
เดือนธันวาคม 2562 – กันยายน 2563

โรงเรียนกายอุปกรณ์ศิริราช มีการจัดประชุม 
Asia Pacific DM foot Advisory 
Committee ผู้เข้าประชุมทั้งหมด 24 ท่าน 
และมีก าหนดเข้าเยี่ยมชมศูนย์เบาหวานศิริราช 
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 
14.00 – 15.30 น.

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าอบรม 
Workshop: how to be smart Diabetes 
Educator ขอเข้าเยี่ยมชมสถานที่ท างานของ
ศูนย์เบาหวานศิริราช
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ความร่วมมือภายในประเทศ
National Collaboration

เครือข่ายบริบาลและการลงทะเบียนเบาหวานชนิดที่ 1 และเบาหวานวินิจฉัยก่อนอายุ 30 ปี ประเทศไทย 
Thai Type 1 Diabetes and Diabetes diagnosed before Age 30 years Registry, 

Care and Network (T1DDAR CN)

ในปี 2563 งานเครือข่าย T1DDAR CN ได้พัฒนา
เป็นงานภายใต้สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ 
สมาคมต่อมไร้ท่อและวัยรุ่นไทย ร่วมกับส านักงาน
หลักประกันสุขภาพ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธาณสุข 
โดยมีส านักงานช่ัวคราวที่  ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช 
“อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา”(SIMR) ช้ัน 9     
และศูนย์เบาหวานศิริราช การด าเนินงานด้าน DSMP NS 
และ T1DDAR CN ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายได้รับการดูแล      
โดยคณะกรรมการ T1DDAR CN ที่ ศ.คลินิก พญ.สุภาวดี 
ลิขิตมาศกุล เป็นเลขาคณะกรรมการ เดือนสิงหาคม         
ปี 2563 โครงการได้รับอนุมัติทุนวิจัยจาก สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นการรับทุนภายใต้สมาคม
โรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ โดยมีอาจารย์จากคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศ.คลินิก  พญ.สุภาวดี 
ลิขิตมาศกุล รศ.พญ.จีรันดา สันติประภพ ร่วมกับอาจารย์
แพทย์ จ ากสถาบั น ต่ า งๆ ไ ด้ แก่  รศ .  พญ .  ทิพาพร            
ธาระวานิช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
รศ. นพ.เพชร รอดอารีย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รศ.พญ. ประไพ เดชค ารณ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศ.คลินิก 
นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงค์ รพ. ราชวิถี กรมการแพทย์ 
ร่วมเป็นคณะวิจัย 

ได้มีการจัดประชุมของเครือข่ายบริบาลและการ
ลงทะเบียนเบาหวานชนิดที่ 1 และเบาหวานวินิจฉัยก่อน
อายุ 30 ปี ประเทศไทย Thai Type 1 Diabetes and 
Diabetes diagnosed before Age 30 years Registry, 
Care and Network (T1DDAR CN) โดยศูนย์เบาหวานศิริ
ราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นทีมท างานใน
การจัดอบรม และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกอง
โรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เดิม    
มีก าหนดจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2563 แต่ เนื่องด้วย
สถานการณ์โควิด-19 จึงท าให้ต้องเลื่อนการจัดงานออกไป 
เป็นวันท่ี 15 - 16 ตุลาคม 63 

จากเดิมปีที่ผ่านมาเครือข่ายฯ มีสมาชิกรวม 54 
โรงพยาบาลทั้ งประเทศ ในการประชุมครั้ งนี้  มีทีม
โรงพยาบาลเครือข่ายใหม่สนใจสมัครเข้าร่วมจ านวน 9 
โรงพยาบาล ได้แก่ รพ.หนองฉาง, รพ.ตาคลี, รพ.น่าน, รพ.
สระบุรี, รพ.เพชรบูรณ์, รพ.สมุทรสาคร, รพ.วชิระภูเก็ต, 
รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว, รพ.ศรีสะเกษ และ เข้าร่วม
สังเกตการณ์ 1 ทีม ได้แก่ ทีมร.พ.ก าแพงเพชร เมื่อสิ้นสุด
การอบรมจึงมี โรงพยาบาลในเครือข่ายรวมเพิ่มเป็น         
63 โรงพยาบาล   และโครงการ DSMP NS ได้รับอนุมัติ
สนับสนุนจาก สปสช. ปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเป็นจ านวน 
2,000 ราย และมีการจัดพิมพ์คู่มือ “คู่มือพัฒนาระบบและ
เครือข่าย Thailand Type1DM Network and Registry 
ส าหรับเครือข่ายบริบาลเเละการลงทะเบียนเบาหวานชนิด
ที่ 1 เเละเบาหวานวินิจฉัยก่อนอายุ 30 ปี ประเทศไทย 
(T1DDAR CN)” เมื่อ เดือน กันยายน 2563 ISBN 978-
616-93248-2-9  ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทีมและบริบาล
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1 รวมทั้งการลงทะเบียนผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่1 ทุกอายุและเบาหวานวินิจฉัยก่อนอายุ   
30 ปี ประเทศไทย
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โครงการนี้ริเริ่มเมื่อต้นปี 2563 จากความร่วมมือของ ฝ่ายโภชนาการศิริราช ศูนย์เบาหวานศิริราช 
สาขาบริบาลผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ หน่วยขับเคลื่อนคุณค่าการบริการ และหน่วยงานเอกชน ได้แก่ 
บริษัทเบทาโกร จ ากัด และ บริษัท มีมีล จ ากัด ในการพัฒนานวัตกรรมอาหารและการออกแบบการบริการ
สุขภาพที่เข้าถึงง่าย มีประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวาน และผู้เป็นเบาหวาน ส่งเสริม 
สนับสนุนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน เป็นแนวคิดบูรณาการท างาน
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในการผลิตนวัตกรรมที่ “ ใช่-พอดี-ลงตัว” ( well being, well balance)

มีการประชุมวางแผนและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้  รศ .นพ. เชิดชัย        
นพมณีจ ารัสเลิศ คณะอาจารย์ ฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลศิริราช ทีมนักโภชนาการศูนย์เบาหวานศิริราช 
บริษัทเบทาโกร จ ากัด และ บริษัท มีมีล จ ากัด

ครั งที่ 1 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 11 Activity Room ศูนย์เบาหวานศิริราช

ครั งที่ 2 วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศฤงไพบูลย์ 1 ตึกอัษฏางค์ ชั้น 4

ครั งที่ 3 วันที่  3 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 11 Activity Room ศูนย์เบาหวานศิริราช

ครั งที่ 4 วันที่  8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 11 Activity Room ศูนย์เบาหวานศิริราช

Healthcare expertise 
Design NCDs care model

Ingredient and food 
product Food operation 

and management

Digital platform 
Design user experience 

Create technical solutions

ประชุมโครงการพัฒนาอาหารและแพลตฟอร์มเพื่อสขุภาพ

ความร่วมมือภายในประเทศ
National Collaboration
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1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจ ารัสเลิศ

2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เเพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา

3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เเพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์

4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์

5. ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงสุภาวดี ลิขิตมาศกุล

6. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอภิรดี ศรีวิจิตรกมล

7. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจีรันดา สันติประภพ

8. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลภา ศรีสวัสดิ์

9. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายเเพทย์วีรชัย ศรีวณิชชากร

11. อาจารย์ นายเเพทย์สุพิชชา ปัจมนตรี

12. เเพทย์หญิงลักขณา ปรีชาสุข

13. แพทย์หญิงสุชาวดี ทันตสุวรรณ

14. นายไชยพร พลมณี

15. นายศราวุธ อุประรัตน์

16. นางสาววริศรา บุญยวง

17. นางสาวณภาภัส ทรัพย์อัประไมย

18.นางสาวสุภาธิณี เทศธรรม

19. นางสาวพจนรรถ์ รีเรืองชัย

20. นางสาวภริตพร เทศดนตรี

21. นางสาวต้องฤทัย จรดล

22. นางสาวเวฬุรีย์ โชติกิจนุสรณ์

23. นางอุบล วรมงคลชัย

24. นางนารี สระทอง

25. นางรัชนี สุขเกษม

26. นางอุไรพร คุ้มครอง

27. นางสาวธาวินี วิลามาศ

28. นางสาวสุริศา อาลัย

29. นางสาวชนกนนัท์ ลักษมีเจริญชัย

30. นางสาวจ าเรียง ใต้ร่มบุญ

ที่ปรึกษาศูนย์เบาหวานศิริราช
ที่ปรึกษาศูนย์เบาหวานศิริราช

ที่ปรึกษาศูนย์เบาหวานศิริราช

ที่ปรึกษาศูนย์เบาหวานศิริราช

ประธานศูนย์เบาหวานศิริราช

รองประธานศูนย์เบาหวานศิริราช

รองประธานศูนย์เบาหวานศิริราช

รองประธานศูนย์เบาหวานศิริราช

กรรมการและเลขานุการศูนย์เบาหวานศิริราช

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์เบาหวานศิริราช

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์เบาหวานศิริราช

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์เบาหวานศิริราช

แพทย์ประจ าศูนย์เบาหวานศิริราช

นักสุขศึกษา

นักสุขศึกษา
นักสุขศึกษา

นักสุขศึกษา

นักสุขศึกษา

นักวิชาการโภชนาการ

นักวิชาการโภชนาการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พยาบาล

ผู้ช่วยพยาบาล

ผู้ช่วยพยาบาล

ผู้ช่วยพยาบาล

นักวิชาการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน

เจ้าหน้าที่วิจัย
เจ้าหน้าที่วิจัย

เจ้าหน้าที่ทั่วไป

คณะท างานศูนย์เบาหวานศิริราช
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1. รองศาสตราจารย์พรศรี ศรีอัษฎาพร

2. อาจารย์ศรีสมัย วิบูลยานนท์

3. นางคัทรี ชัยชาญวัฒนากุล

ที่ปรึกษาศูนย์เบาหวานศิริราชเเละกรรมการหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน

ที่ปรึกษาศูนย์เบาหวานศิริราชเเละนกัโภชนาการ

ช านาญการอาวุโส

ที่ปรึกษาศูนย์เบาหวานศิริราชด้านงานบริหารงานทั่วไป

ทึป่รึกษาอาวุโส

เจ้าหน้าที่โครงการ
1. นางจิราพร นิลสุ

2. นางสาวรินรดา สิงหราช

ผู้ประสานงานโครงการ การลงทะเบียนผู้ปว่ยเบาหวาน

ชนิดที่ 1 เเละผู้ป่วยเบาหวานวนิจิฉัยก่อนอายุ 30 ปี เเละ

การบริบาลผู้ป่วยเบาหวานชนดิที่ 1 (T1DDAR CN)

ผู้ประสานงานโครงการ การลงทะเบียนผู้ปว่ยเบาหวาน
ชนิดที่ 1 เเละผู้ป่วยเบาหวานวนิจิฉัยก่อนอายุ 30 ปี เเละ

การบริบาลผู้ป่วยเบาหวานชนดิที่ 1 (T1DDAR CN)

คณะท างานศูนย์เบาหวานศิริราช
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SIRIRAJ DIABETES CENTER OF EXCELLENCE 


