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รายละเอียดการสมัครเข้ารับการศึกษา 
................................................. 

หลักฐานประกอบการสมัคร 
1. แบบฟอร์มใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน  
2. รูปถา่ยหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน    จ านวน 4 รูป 

(ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป โดยการติดห้ามใช้ลวดเย็บกระดาษเย็บรูป) 
3. ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ   จ านวน 1 ชุด 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน 1 ชุด 
5. ส าเนาวุฒิการศึกษา (ส าเนาปริญญาบัตร)      จ านวน 1 ชุด 
6. หนังสืออนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด     จ านวน 1 ชุด 

 
การรับสมัคร 

1. เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ 
2. Download ใบสมัครได้ที่ www.si.mahidol.ac.th/sdc และ www.sirirajgrad.com 
3. ในการสมัคร ผู้สมัครต้องน าใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและแนบหลักฐานประกอบการสมัครส่ง

ให้กับศูนย์เบาหวานศิริราชภายในเวลาที่ก าหนด 
4. ส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์  

“ที่อยู่ ศูนย์เบาหวานศิริราช โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกหอพักพยาบาล1 ชั้น1  
เลขที่ 2 ถนนวงัหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700” 
กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ให้ส่งถึงศูนย์เบาหวานศิริราช ภายในวันที ่30 มิถุนายน 2564 
และติดต่อแจ้งที ่นางสาวธาวินี วิลามาศ โทร. 02-419-9568-9 ต่อ 105 

5. หากมีผู้สมัครเกินจ านวนที่ก าหนด อาจปิดรับสมัครก่อนก าหนด 
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ผ่านทางอีเมลผู้สมัคร 
7. สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ** 
8. ประกาศผลการคัดเลือกในวันที ่21 กรกฎาคม 2564 ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ศูนย์เบาหวานฯ และอีเมล 
9. เปิดภาคการศึกษาในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 

** หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  นั้น  
ทางหลักสูตรฯ ได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนบางรายวิชาเป็นรูปแบบออนไลน์ร่วมกับการเรียนใน 
ชั้นเรียน ดังนั้นผู้เรียนจะต้องสามารถใช้อินเทอร์เน็ตและโปรแกรม เช่น Zoom Cloud Meetings, Webex 
และขอด าเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครผ่านทางระบบออนไลน์หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
โดยจะแจ้งรายละเอียดการสัมภาษณ์ผ่านทางอีเมลผู้สมัครต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวก ** 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ผู้ประสานงาน นางสาวธาวินี วิลามาศ) 
ศูนย์เบาหวานศิริราช ตึกหอพักพยาบาล1 ชั้น1 โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
เว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th/sdc อีเมล sirirajcde@gmail.com โทรศัพท์ 0 2419 9568-9 ต่อ 105  โทรสาร 0 2419 9569 ต่อ 114    
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ล าดับการสมัคร 
-     
 
 

(เฉพาะเจ้าหน้าที่) 
 

ศูนย์เบาหวานศิริราช 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ใบสมัครเข้ารับการศึกษา 

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

รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564 

 
โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง 
1.  ข้อมูลทั่วไป  
 

ชื่อ (ภาษาไทย) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)....................................................นามสกุล............................................ 

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Frist Name (Mr./Mrs./Ms.)…………………………………..Last Name…………………………….... 

วัน/เดือน/ปี เกิด...........................อายุ...........ป ีภูมิล าเนา.....................สัญชาติ......................ศาสนา................. 
 

ที่อยู่ปัจจุบัน  

บ้านเลขท่ี.............................หมู่ที่...............ซอย............................................ถนน................................................ 

แขวง/ต าบล.............................................เขต/อ าเภอ....................................จังหวัด............................................ 

รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์ (ที่บ้าน)...................................โทรศัพท์ (ที่ท างาน).................................. 

มือถือ.....................................โทรสาร.................................... E-mail…....……..………………….............……………… 

 
2.  ข้อมูลด้านการท างาน 
 

ต าแหน่ง (ภาษาไทย)............................................................(ภาษาอังกฤษ)......................................................... 

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี).............................................................................................................................  

ฝ่าย/ส่วน/ภาควิชา.............................................................................................................................................. 

หน่วยงาน/โรงพยาบาล...................................................................... ................................................................. 

SAP ID (เฉพาะบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช)........................................................................................................ 
  

 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1.5 นิ้ว 
4   2 5 6 
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2.  ข้อมูลด้านการท างาน (ต่อ) 
 

โปรดระบุ  ต าแหน่งผู้บังคับบัญชา (ในกรณีส่งหนังสือราชการ) เรียน.................................................................. 

ที่อยู่ที่ท างาน เลขที่..........................หมู่ที่...............ซอย................................ถนน............................................... 

แขวง/ต าบล.............................................เขต/อ าเภอ....................................จังหวัด........................................... 

รหัสไปรษณีย.์........................................โทรศัพท์ (ที่ท างาน)............................................................................... 
 

ลักษณะงานและความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับผู้เป็นเบาหวานของผู้สมัคร 

................................................................................................................... ........................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................... ............................................................................... 

..................................................................................... ......................................................................................... 

ประสบการณ์ท างาน/เกี่ยวข้องกับผู้เป็นเบาหวานมานาน..........................ปี  

ระบุเพิ่มเติม (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   ผู้เป็นเบาหวานทั่วไป  

    ผู้เป็นเบาหวานเด็กและวัยรุ่น 

    ผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุ 

    ผู้เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 

    ผู้เป็นเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น เบาหวานที่จอประสาทตา ปัญหาเท้าเบาหวาน 

    อ่ืนๆ ระบุ................................................................... 

ผู้สมัครท างานด้านการสอนสร้างทักษะให้ผู้เป็นเบาหวานจัดการตนเองหรือไม่ 

   ท างานด้านการสอนสร้างทักษะกับผู้เป็นเบาหวานแบบองค์รวม   

    ท างานสอนด้านเบาหวานในหัวข้อ      

    ลักษณะงานไม่เก่ียวข้องกับการสอนสร้างทักษะให้ผู้เป็นเบาหวาน 

 
3.  ข้อมูลด้านการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา 

ปริญญาตรี   

ปริญญาโท   

อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................   
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3.  ข้อมูลด้านการศึกษา (ต่อ) 

ท่านเคยได้รับการอบรม/หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเบาหวาน โปรดระบุโดยละเอียด 

หัวข้อการอบรม/หรือหลักสูตร ระยะเวลา หมายเหตุ 

   

   

   

 

4.  เหตุผลที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ 
 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. ................................................................................... .......... 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ................................................................................................ .......... 

 

5.  ความคาดหวังที่จะได้รับจากหลักสูตร 
 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. ................................................................................... .......... 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ................................................................................................ .......... 

 

6. ความถนัดด้านภาษา  

ภาษา 
พูด (Speaking) เขียน (Writing) อ่าน (Reading) 

ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ 
อังกฤษ          
อ่ืนๆ (โปรดระบุ.................)          
          
          



6 
 

 
 ข้าพเจ้ายอมรับว่าการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว  เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ 

ท าหน้าที่คัดเลือกนักศึกษา และข้าพเจ้ายอมรับการวินิจฉัยของคณะกรรมการฯในทุกกรณี โดยไม่ติดใจ

ด าเนินการใดๆ ตามกฎหมายทั้งสิ้น 

 ข้าพเจ้าขอแสดงความยินยอมว่าหากได้เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบ 

กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขข้อก าหนดของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรการศึกษา และเงื่อนไขการ

ส าเร็จการศึกษาทุกประการ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและครบถ้วน ข้าพเจ้าทราบดีว่าหาก

ระบุข้อความที่ผิดจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้ถูกตัดสิทธิจากการศึกษาของหลักสูตรฯ โดยไม่มีข้อ

เรียกร้องใดๆ 

 

 

 

  ลายมือชื่อ................................................ผู้สมัคร 

  (............................................................) 

  วันที่................/..................../.................. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ (For Official Use Only) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

1. ช่ือหลักสูตร 

 (ภาษาไทย) ประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 (ภาษาอังกฤษ) Certified Diabetes Educator Program, Faculty of Medicine Siriraj Hospital 

2. ช่ือคุณวุฒิ 

 (ภาษาไทย) ประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 (ภาษาอังกฤษ) Certification of Diabetes Educator, Faculty of Medicine Siriraj Hospital 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. ศูนย์เบาหวานศิริราช  
2. สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
3. สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
4. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
5. ฝ่ายการพยาบาล 
6. ฝ่ายเภสัชกรรม 
7. ฝ่ายโภชนาการ 
8. งานการศึกษาระดับหลังปริญญา 

4. หลักการและเหตุผลในการขอเปิดหลักสูตร 

 การรักษาโรคเบาหวานให้มีประสิทธิภาพ นอกจากการใช้ยาลดระดับน ้าตาลแล้ว การให้ความรู้ โดย

มุ่งหวังให้ผู้เป็นเบาหวานมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ น มีส่วนส้าคัญมากในการรักษา โดยในต่างประเทศการให้

ความรู้และสร้างทักษะให้กับผู้เป็นเบาหวานเป็นหน้าที่ของบุคลากรผู้ให้ความรู้เบาหวานโดยเฉพาะ (Diabetes 

Educator)  

 จากการส้ารวจสุขภาพของประชากรครั งที่ 5 (พ.ศ. 2557) พบว่า อัตราการเกิดโรคเบาหวานเพ่ิมขึ น

จาก 6.9% (ในการส้ารวจครั งที่ 4, พ.ศ. 2552) เป็น 8.9% และมีผู้เสี่ยงเบาหวานเพ่ิมขึ นจาก 10.7%  

เป็น 14.2% นอกจากนี โรคเบาหวานยังเป็นสาเหตุการตายที่ส้าคัญของประชากร ส่งผลให้ประเทศต่างๆ  

ทั่วโลก ใช้จ่ายงบประมาณจ้านวนมากในการดูแลรักษาโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ  ที่เกิดขึ น  

การควบคุมระดับน ้าตาลให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สามารถลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน ทั งต่อหลอดเลือดแดง

ขนาดเล็ก หลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ และยังลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคเบาหวานทั งในผู้เป็นเบาหวานชนิด  

ที่ 1 และชนิดที่ 2 ทั งนี  ในการรักษาเพ่ือควบคุมระดับน ้าตาลให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนั น นอกจากการใช้ยา
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ลดระดับน ้าตาลแล้ว ความร่วมมือจากผู้เป็นเบาหวานในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การควบคุมอาหาร  

ออกก้าลังกาย การรับประทานยาและฉีดยาอย่างสม่้าเสมอ ถือเป็นปัจจัยส้าคัญในการรักษา แนวทาง 

เวชปฏิบัติส้าหรับโรคเบาหวานทั งของไทยและต่างประเทศ ชี ให้เห็นว่า การให้ความรู้เพ่ือการจัดการตนเอง

ด้านเบาหวาน (Diabetes Self-management Education and Support, DSMES) โดยมีผู้ให้ความรู้

เบาหวาน (Diabetes Educator) เป็นผู้สอนตั งแต่แรกวินิจฉัยและให้ค้าแนะน้าและการสนับสนุนในการดูแล

ตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนส้าคัญในการดูแลผู้เป็นเบาหวาน จากการศึกษาแบบ Meta-analysis ใน

ต่างประเทศแสดงให้เห็นว่าการได้รับ DSMES ส่งผลให้ระดับน ้าตาลสะสมหลังเข้าร่วมกิจกรรมลดลงประมาณ 

0.76% แม้ว่าระดับน ้าตาลสะสมมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ นในภายหลัง และจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ

ความคุ้มค่าของการให้ DSMES ในช่วงเวลา 15 ปี ตั งแต่ พ.ศ. 2534 – 2549 พบว่า ร้อยละ 70 ของการศึกษา

เหล่านี  ชี ให้เห็นว่าการให้ DSMES สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเบาหวานได้ จึงเห็นได้ว่า การให้

ความรู้ในการจัดการตนเองด้านเบาหวานมีส่วนช่วยในการควบคุมระดับน ้าตาลและมีความคุ้มค่าในด้าน

เศรษฐกจิ 

 หลั กสู ต รประกาศนี ยบั ต รผู้ ใ ห้ ค ว ามรู้ เ บ าหว าน  คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล  

(Certified Diabetes Educator Program, Faculty of Medicine Siriraj Hospital) ได้เริ่มเปิดสอนรุ่นที่ 1 

ในปีการศึกษา 2560 โดยศูนย์เบาหวานศิริราชร่วมกับสาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชา

อายุรศาสตร,์ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์, ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายเภสัชกรรม และฝ่ายโภชนาการ โดยมี Mrs. Anne Belton (RN, CDE, MEd) จาก The 

Michener institute of Education at UHN, Canada ร่วมจัดท้าหลักสูตรนี  และมีอาจารย์แพทย์และทีมสห

สาขาเข้าศึกษาอบรมหลักสูตร Diabetes Educator Graduate Certificate Program, The Michener 

Institute, IDF School for Diabetes Educator ทั งนี  ศูนย์เบาหวานศิริราชได้รับการรับรองจาก 

International Diabetes Federation (IDF) ให้เป็น IDF Center of Education ในปี 2560 – 2562 และ

ต่ออายุเป็น IDF Center of Excellence in Diabetes care ในปี 2563 – 2564 

 หลักสูตรนี  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้เบาหวานเชิงลึก (Advance) ที่ได้รับการถ่ายทอดจากคณาจารย์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานและด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ เช่น 

ทักษะการสอน ทักษะการฟัง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเป็นพ่ีเลี ยง (Coaching & Mentoring, 

Facilitator, Supporter) ทั งนี  หลักสูตรนี  มีผู้ส้าเร็จการศึกษาแล้ว จ้านวน 4 รุ่น โดยผู้ที่ส้าเร็จการศึกษาฯ  

ได้ปฏิบัติงานให้ความรู้เบาหวานในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน มีผลให้ผู้เป็นเบาหวานมีพฤติกรรมการ

จัดการเบาหวานด้วยตนเองได้ดีขึ น  
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5. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาต่างๆ ดังนี  

- สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม  

- สาขาวิชาวักกะวิทยา 

- สาขาวิชาหทัยวิทยา 

- สาขาวิชาประสาทวิทยา  

- สาขาวิชาโภชนศาสตร์คลินิก 

- สาขาวิชาโรคระบบหายใจและวัณโรค 

- สาขาวิชาอายุรศาตร์ปัจฉิมวัย 

2. อาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม  

3. อาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  

4. อาจารย์ภาควิชาจักษุวิทยา 

5. อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

6. อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ้าบัด 

7. อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

8. อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 

9. อาจารย์ภาควิชาตจวิทยา 

10. อาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 

11. อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตร์ศึกษา 

12. พยาบาลช้านาญการด้านเบาหวาน ฝ่ายการพยาบาล  

13. อาจารย์ทันตแพทย์ จากงานทันตกรรม 

14. อาจารย์จากสถานส่งเสริมการวิจัย 

15. อาจารย์จากสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

16. อาจารย์จากสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 

17. อาจารย์จากภายนอกผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง    

6. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม 

 ปริญญาตรี และสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ นักก้าหนดอาหาร เภสัชกร 

นักสุขศึกษา และอ่ืนๆ เป็นต้น ทั งนี  ผู้มีประสบการณ์ในการดูแลผู้เป็นเบาหวาน/หรือผู้ที่มีต้นสังกัดจะได้รับ

พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

7. ค่าลงทะเบียน 

 ค่าลงทะเบียน 33,000 บาท 
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8.ระยะเวลาของหลักสูตร 

 ระยะเวลาการอบรม 1 ปี  (เรียนเฉพาะวันพฤหัส – ศุกร์) 

- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2564 

- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2565 

9. จ านวนผู้เข้าอบรม 

 ผู้เข้าเรียนหลักสูตรฯ จ้านวน 20 - 25 คน   

10. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 เมื่อสิ นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฯ ผู้ส้าเร็จการศึกษาจะมีคุณสมบัติดังนี  

1. มีความรู้และความช้านาญขั นสูงในการถ่ายทอดความรู้เบาหวานและสามารถสร้างทักษะในการ
จัดการตนเองให้กับผู้เป็นเบาหวานและครอบครัว 

2. สามารถน้าทฤษฎีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทฤษฎีด้านการเรียนการสอนมาใช้เพ่ือให้ผู้เป็น
เบาหวานมีทัศนคติที่ดีจนน้าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ น 

3. ความรู้ด้านการวิจัยเบื องต้นสามารถสืบค้นความรู้อย่างต่อเนื่องจากงานวิจัยต่างๆ เพ่ือน้ามา
ประยุกต์ใช้กับผู้เป็นเบาหวานในการจัดการตนเอง 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีแห่งวิชาชีพในการปฏิบัติงาน 

11. เนื้อหาสังเขปของหลักสูตร 

1. ด้านความรู้ 

Module 1: 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  
  Glucose Monitoring  

Module 2: Teaching and Learning Method for Diabetes Self-management and 
Psychological Approach 
  Role of the Diabetes Educator and DSME 
  Patient Teaching and Learning Method 
  Psychosocial and Behavioral Approaches in Diabetes 
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  Concept and Strategies of Behavior Change 
  Communication Skill 
  Motivational Interviewing  
  Tips and Trick in Medical Counseling and Communication Skill for Diabetes 
Educator  
  Health Literacy on Diabetes  
  Mindfulness Strategies for Diabetes Educator                                                                          
  Prince Mahidol’s Philosophy and King RAMA 9: Principles of HM’s Development 
Works and Sufficient Economy Theory 

Module 3: Advance Nutrition for Diabetes Self-management  
  Nutritional Assessment  
  Carbohydrate counting  
  Nutritional Therapy 
  Concept and application of glycemic index 

Module 4: 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 
  Peripheral Vascular Disease 
  Orthopedic Problem in Diabetes 
  Sleep Disorder in Diabetes 
  Oral Health and Diabetes   

Module 5: Diabetes in Special Population and Special Situation  
  Diabetes in Pregnancy  
  Type 1 Diabetes in All Age 
  Type 2 and Other Type Diabetes in Childhood 
  Diabetes in Elderly 
  Diabetes in Special Situation 
  In-patient Diabetes Management  
  Exercise and diabetes  
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Module 6: Research Application, Alternative medicine, Community awareness  
  R2R Concept and Influencer 
  Critical Appraisal of Scientific Papers 
  Ethical Aspect of Research 
  Community and public awareness 
  Complementary therapy 
  Diabetes prevention and metabolic syndrome 

2.  ด้านทักษะ 
 ทักษะในการให้ความรู้ในการจัดการตนเองด้านเบาหวาน เช่น  
  การฉีดยาอินซูลิน 
  การตรวจระดับน ้าตาลในเลือดด้วยตนเอง 
  การจัดการด้านโภชนาการ 

 ทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Motivation Interview, Communication skill, and 
Deep Listening) 

 ทักษะการสอน Adult Teaching and Learning Method (Coaching, Mentoring, 
Facilitating, Supporting) 

 ทักษะในการตรวจคัดกรอง ป้องกันโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน 

3. ด้านเจตคติ 
 มีความภูมิใจและเข้าใจขอบเขตของการเป็นผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวานตามค้านิยามของ 

INTERNATIONAL STANDARDS FOR EDUCATION OF DIABETES HEALTH 
PROFESSIONALS (International Diabetes Federation 2015) และ มาตรฐานสากล 

 สามารถท้างานเป็นทีม มีแนวคิดของ Prince Mahidol Philosophy (Altruism) และ 
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ ๙  
(Sufficient Economy) และน้อมน้ามาประยุกต์ใช้ 

 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง ได้แก่ ผู้ร่วมงาน ผู้เป็นเบาหวานและครอบครัว 
 เป็นผู้ใฝ่รู้และขยันสนใจในวิทยาการใหม่ๆ 

12. วิธีการจัดการเรียนการสอน 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) นั น ทางหลักสูตรฯ  
จึงปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบผสมผสาน ระหว่างการเรียนในชั นเรียนร่วมกับออนไลน์ ตลอด
หลักสูตรฯ 
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1. การเรียนในชั นเรียน เช่น การสอนบรรยาย การฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม Role-play, Workshop,  
Case discussion และอ่ืนๆ 

2. การเรียนออนไลน์ 
1) ผ่านระบบ E-learning ของคณะฯ (SELECx) โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาเนื อหาด้วยตนเอง

ภายในสัปดาห์ที่ก้าหนด ตามตารางเรียน 
2) การร่วมอภิปรายผ่านระบบออนไลน์ เช่น Zoom Cloud Meetings และอ่ืนๆ 

3. การประเมินผลการเรียนในชั นเรียน ได้แก่ การสอบประเมินผลตาม Modules, การประเมินผล
การฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมข้างต้น เป็นรายเดี่ยวและรายกลุ่ม 

ภาคการศึกษาที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน 
 ภาคทฤษฎีในรายวิชา ดังนี้  

1. Advance Knowledge in Diabetes  
2. Teaching and Learning Method for Diabetes Self-management and 

Psychosocial  Approach 
3. Advance Nutrition for Diabetes Self-management  
4. Diabetes Complications  
5. Diabetes in Special Population and Special Situation  
6. Research Application  

 ภาคปฏิบัติ  
1. เรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop และ Role-play ตามรายวิชาข้างต้น 
2. ฝึกทักษะที่เกี่ยวข้อง 
3. ศึกษาดูงานคลินิกที่เก่ียวข้อง 

ภาคการศึกษาที่ 2 ระยะเวลา 7 เดือน 
1. ฝึกปฏิบัติ DSMES ด้วยตนเองในหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
2. น้าเสนอ อภิปรายและเขียนรายงานกรณีศึกษา (Case Study) 
3. พัฒนาและน้าเสนอนวัตกรรมหรือโครงการวิจัย 

 

 

หลักสตูรอ้างอิงจาก  

 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)  
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13. การประเมินผล 

1. การประเมินผลการศึกษา   
1) สอบภาคเรียนที่ 1    สัดส่วนคะแนน 25% 

ครั งที่ 1  ในช่วงเดือน กันยายน    
ครั งที่ 2  ในช่วงเดือน ตุลาคม    
ครั งที่ 3  ในช่วงเดือน พฤศจิกายน    

2) ภาคปฏิบัติจาก Workshop: Role-play สัดส่วนคะแนน 20% 
3) สอบปลายภาคเรียนที่ 2   สัดส่วนคะแนน 15% 
4) งานที่มอบหมาย  

- Case Study    สัดส่วนคะแนน 25% 
- โครงร่างการพัฒนานวัตกรรม   สัดส่วนคะแนน 15% 

  เช่น การพัฒนาสื่อการสอน การพัฒนาระบบการให้บริการ หรือระบบการให้ความรู้ 
 ผู้เป็นเบาหวาน การเขียนโครงร่างวิจัยหรือผลส้าเร็จของการประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยโดยมี  
 ตัวอย่างประกอบชัดเจน 

2. การประเมินผลเพ่ือส้าเร็จการศึกษา 
1) เข้าเรียนมากกว่า 80% 

2) คะแนนประเมินผลรวม ร้อยละ 75 ขึ นไป 

14. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

1. ได้เชิญ Visiting Professor Mrs. Anne Bethune Belton (RN, BA, MEd, CDE) จากสถาบัน 

The Michener Institute จากประเทศแคนาดา มาร่วมสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้

ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตามมาตรฐานสากลของ International 

Diabetes Federation 

2. การจัดการศึกษาในหลักสูตรควบคุมและก้ากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งได้รับ

การแต่งตั งจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีการจัดการศึกษาและควบคุมคุณภาพ

การศึกษาอย่างใกล้ชิด 

3. ศูนย์เบาหวานศิริราชได้รับการรับรองจาก International Diabetes Federation (IDF) ให้เป็น 

IDF Center of Education ในปี 2017 – 2019 และต่ออายุเป็น IDF Center of Excellence 

in Diabetes care ในปี 2020 – 2021 
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15. การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรฯ 

ติดตามผลผู้ส้าเร็จการศึกษา เมื่อส้าเร็จการศึกษา เป็นระยะเวลา 6 เดือน, 1 ปี, 3 ปี และ 5 ปี 

16. ปัจจัยเกื้อหนุน 

1. ระบุสภาพแวดล้อมและระบบการบริหารงานที่สนับสนุนการฝึกอบรมในปัจจุบัน 

 ห้องประชุม/บรรยาย    ไม่มี   มี (โปรดระบุ)  

ศูนย์เบาหวานศิริราช (ห้อง Activity room) 

 โสตทัศนูปกรณ์     ไม่มี   มี (โปรดระบุ) 

คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน 

 ห้องสมุด     ไม่มี    มี (โปรดระบุ) 

ห้องสมุด (ศูนย์เบาหวานศิริราช) 

ห้องสมุดกลาง (หอสมุดศิริราช) 

 ห้องปฏิบัติการ     ไม่มี   มี (โปรดระบุ) 

ศูนย์เบาหวานศิริราช (ห้อง Learning room) 

คลินิกและหอผู้ป่วยที่เก่ียวกับโรคเบาหวานในโรงพยาบาลศิริราช 

 ห้องท้างาน     ไม่มี   มี (โปรดระบุ) 

ศูนย์เบาหวานศิริราช 

 ผู้ดูแลการหลักสูตรฯ ที่ไม่ใช่อาจารย์แพทย์  ไม่มี   มี (โปรดระบุ) 

1) รศ.พรศรี ศรีอัษฏาพร  

ที่ปรึกษาศูนย์เบาหวานศิริราช 

2) นางยุวรัตน์ ม่วงเงิน  

หัวหน้าหน่วยพยาบาลด้านป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ  

งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก   

3) นางอรภรณ์ ด้ารงวัฒนกุล  

รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ด้านวิชาการ 

4) นางสาวธาวินี วิลามาศ 

นักวิชาการศึกษา งานการศึกษาระดับหลังปริญญา 
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2. สวัสดิการ 

 ด้านการรักษาพยาบาล ตามสิทธิผู้เข้ารับการศึกษา 

 การส่งเสริมสุขภาพ (Fitness center ของคณะฯ) 

 

17. สัญลักษณ์ประจ าหลักสูตร

  

 

 

SI   หมายถึง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

CDE หมายถึง Certified Diabetes Educator 

หลอดไฟ เปรียบเหมือน แสงแห่งความรู้และปัญญา 

หยดน้ า เปรียบเหมือน การให้ความรู้ ทัศนคติ และทักษะ  

   (Knowledge, Attitude, Skill) 

 


