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เอกสารชี้แจง 
การลงทะเบียนและแนวทางการเรียนรู้ต่อเนื่อง Continuing Education 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน 

Certified Diabetes Educator Program, Faculty of Medicine Siriraj Hospital 

 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ให้ควำมรู้เบำหวำน คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
(Certified Diabetes Educator Program, Faculty of Medicine Siriraj Hospital) ที่สอบผ่ำนและได้รับ
ประกำศนียบัตรผู้ให้ควำมรู้เบำหวำน จ ำเป็นต้องน ำควำมรู้และทักษะไปปฏิบัติงำนต่อเนื่องเพ่ือด ำรงไว้ซึ่ง
ศักยภำพและควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน  

คณะกรรมกำรหลักสูตรฯ เห็นควรให้มีกำรลงทะเบียนเพ่ือด ำรงวิทยฐำนะประกำศนียบัตรผู้ให้ควำมรู้
เบำหวำน (Certified Diabetes Educator: CDE)  

เกณฑ์การประเมินเพื่อด ารงวิทยฐานะ 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำฯ ที่สอบผ่ำนและได้รับประกำศนียบัตรผู้ให้ควำมรู้เบำหวำนในระยะเวลำ 1 – 2 ปี

แรกหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำ ปฏิบัติงานด้าน Diabetes Self-Management Education and Support: 

DSMES และให้การปรึกษาและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับเบาหวาน แก่ผู้เป็นเบาหวานและครอบครัว และ/หรือ

ผู้ดูแลรายเดี่ยวหรือกลุ่มย่อย รวมถึงบุคลากรสหสาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเบาหวาน ไม่น้อยกว่ำ 

120 ชั่วโมงต่อปี ใน 1 – 2 ปีหลังส ำเร็จกำรศึกษำ หรือไม่น้อยกว่ำ 200 ชั่วโมง ใน 2 ปีหลังส ำเร็จกำรศึกษำ 

สำมำรถลงทะเบียนรับใบทะเบียนและเข็มวิทยฐำนะ (CDE) โดยใบทะเบียนฯจะมีอำยุ 5 ปี และสำมำรถต่ออำยุ

เพ่ือด ำรงวิทยฐำนะฯ 

ในกรณี ปฏิบัติงำนด้ำน DSMES ฯลฯ ไม่ถึง 120 ชั่วโมงต่อปี ใน 1 – 2 ปีหลังส ำเร็จกำรศึกษำ แต่มี

จ ำนวนชั่วโมงปฏิบัติงำนมำกกว่ำ 50 ชั่วโมงต่อปี สำมำรถลงทะเบียนรับใบทะเบียน (CDE) ได้ โดยใบทะเบียนฯ

จะมีอำยุ 1 ปี และสำมำรถต่ออำยุเพื่อด ำรงวิทยฐำนะฯ  

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้รับใบทะเบียนและเข็มวิทยฐำนะหลังจบกำรศึกษำ 1 ปี จ ำเป็นต้องมีกำรเพ่ิมพูน

ควำมรู้ไม่น้อยกว่ำ 5 ชั่วโมงต่อปี 

 

หมายเหตุ ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง นอกเหนือจากเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น  

 สามารถยื่นเอกสารแนบเป็นหลักฐานมาเพื่อให้ทางคณะกรรมการฯ พิจารณาได้  
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การลงทะเบียน 

 เอกสำรส ำหรับกำรยื่นลงทะเบียน 
1. แบบขอลงทะเบียน ประกำศนียบัตรผู้ให้ควำมรู้เบำหวำน (CDE) 

ที่มีข้อความครบถ้วนและมีลายเซ็นของหัวหน้างานรับรอง  
2. เอกสำรรำยงำนแนบท้ำย 
3. แบบบันทึกรำยละเอียดกำรให้ DSMES แบบรำยเดี่ยวและกลุ่มย่อย  

โดยมีจ านวนชั่วโมงการให้ DSMES ครบตามเกณฑ์ 
 ขั้นตอนกำรยื่นเอกสำรลงทะเบียน 

ผ่ำนทำงอีเมลหรือส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ ดังนี้ 
1. ส่งเอกสำรทำงอีเมล sirirajcde@gmail.com 
2. ส่งเอกสำรกำรลงทะเบียนมำที่ศูนย์เบำหวำนศิริรำช หอพักพยำบำล1 ชั้น1  

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวง ศิริรำช เขต บำงกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 

โดยศูนย์เบำหวำนศิริรำช จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับใบทะเบียน CDE และเข็มวิทยฐำนะ  
ทำงเว็บไซต์ศูนย์เบำหวำนศิริรำชและทำงอีเมล ทั้งนี้ ส าหรับผู้ที่ลงทะเบียนในปีแรกหลังส าเร็จการศึกษา  
จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนในครั้งแรก 

การต่ออายดุ ารงวิทยฐานะ 

เพ่ือด ำรงกำรเป็น Professional เฉพำะด้ำนที่มีประสบกำรณ์สูงในกำรให้ DSMES และค ำปรึกษำที่
ทันสมัยแกผู่้เป็นเบำหวำนและครอบครัว และ/หรือผู้ดูแลผู้เป็นเบำหวำน  

- ประกำศนียบัตรผู้ให้ควำมรู้เบำหวำน (Certified Diabetes Educator: CDE) ด ำรงวิทยฐำนะ 1 ปี 

- ประกำศนียบัตรผู้ให้ควำมรู้เบำหวำน (Certified Diabetes Educator: CDE) ด ำรงวิทยฐำนะ 5 ปี 

โดยมีเกณฑ์และอัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรต่ออำยุด ำรงวิทยฐำนะ (CDE) ดังนี้ 
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เกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมในการต่ออายุด ารงวิทยฐานะ (CDE)  

CDE  
เวลาด ารงวิทยาฐานะ 

เกณฑ์การต่ออายุด ารงวิทยฐานะ 
หมายเหตุ 

การปฏิบัติ DSMES* การเพิ่มพูนความรู้** 

1 ปี ไม่น้อยกว่ำ 50 ชั่วโมง ต่อปี 5 ชั่วโมง ต่อปี 
ค่ำธรรมเนียม  

ครั้งละ 100 บำท 

5 ปี 
ไม่น้อยกว่ำ 600 ชั่วโมงใน 5 ปี 

หรือ  
ไม่น้อยกว่ำ 120 ชั่วโมงในปีที่ 5  

ปีละ 10 ชั่วโมง  
หรือ  

50 ชั่วโมงใน 5 ปี 

ค่ำธรรมเนียม  
ครั้งละ 400 บำท 

* จ ำนวนช่ัวโมงให้ DSMES และค ำปรึกษำ ฯลฯ 

** กำรเพิ่มพูนควำมรู้และทักษะส ำหรับกำรดูแลรักษำโรคเบำหวำน โดยเข้ำร่วมกำรประชุมหรืออบรมวิชำกำรที่สมำคม

โรคเบำหวำนแห่งประเทศไทยฯ หรือสมำคมผู้ให้ควำมรู้โรคเบำหวำนจัดขึ้น หรือกำรอบรม Update Diabetes ของคณะ

แพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล หรือ กำรประชุมหรืออบรมอื่นๆ ที่มีลักษณะเทียบเท่ำ ทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ ไม่น้อย

กว่าปีละ 10 ช่ัวโมงหรือ 50 ช่ัวโมง ใน 5 ปี 
 

กำรลงทะเบียน / ยื่นขอต่ออำยุด ำรงวิทยฐำนะฯ ให้ส่งเอกสำร ถึงหลักสูตรผู้ให้ควำมรู้เบำหวำน 
ส ำนักงำนศูนย์ควำมเป็นเลิศเบำหวำน คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม ในปีนั้น  
โดยหลักสูตรฯ จะประกำศรำยชื่อทำงเว็บไซต์ศูนย์เบำหวำนศิริรำชและอีเมลของท่ำน และแจ้งรำยละเอียดกำร
เข้ำร่วมพิธีเพ่ือรับใบทะเบียนและเข็มวิทยฐำนะในวันมอบประกำศนียบัตรฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของปีนั้นๆ 

 

 


