ประชาสัมพันธ์ การจัดสอบสาหรับ Certified Diabetes Educator
เนื่ องด้วยในปั จจุบนั ประเทศไทยมี ผูป้ ่ วยเบาหวานเป็ นจานวนมากถึง 8.8% ของประชากร ซึ่ งเป็ นที่
ทราบกันดีวา่ เบาหวาน โดยเฉพาะเมื่อระดับน้ าตาลไม่สามารถควบคุมได้ดี ก่อให้เกิดปั ญหาแทรกซ้อนตามมา
มากมาย ทั้งสภาวะสู ญเสี ยอวัยวะ คุ ณภาพชี วิตที่ลดลง และรวมถึ งการเสี ยชี วิต นอกจากนี้ ยงั ก่อให้เกิ ดความ
เสี ยหายทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมตามมามากมาย
นอกจากการรักษาด้วยยาแล้ว เป็ นที่ทราบ
กันดีวา่ ผูป้ ่ วยควรมีการปรับพฤติกรรม และมีความเข้าใจโรคของตนเอง เพื่อสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกิ ดขึ้ น
ได้ และส่ งผลให้สามารถดู แลตนเองได้ดีข้ ึ น ในปั จจุบนั การให้ความรู ้ โรคเบาหวาน หรื อที่เรี ยกว่า diabetes
self-management education and support (DSME and DSMS) ในประเทศไทยนั้น ทาโดยบุคคลากรสหสาขาวิชา
ซึ่ งต่างมี ความรู ้ ค วามสามารถ แต่ยงั อาจไม่มี มาตรฐานไปทางเดี ย วกัน และยังไม่ได้มีกระบวนการรั บ รอง
บุคคลากรที่ทางานเป็ น diabetes educator
สมาคมผูใ้ ห้ความรู ้โรคเบาหวาน มีเป้ าหมายในการส่ งเสริ มให้บุคลากรสหสาขาวิชาชีพ ได้ให้ความรู ้แก่
ผูเ้ ป็ นเบาหวานตามขอบเขตหน้าที่ของแต่ละวิชาชี พ และสามารถเสริ มเติมการให้ความรู ้ พ้ืนฐานทดแทนใน
สาขาวิชาชี พที่ขาด ในการทาหน้าที่ให้ความรู ้แก่ผูป้ ่ วยเบาหวาน จึงมีความคิดริ เริ่ มที่จะมีกระบวนการ certify
ผู ้ใ ห้ ค วามรู ้ โ รคเบาหวาน หรื อ diabetes educator เพื่ อ ให้ เ กิ ด เป็ นมาตรฐานเดี ย วกัน จึ ง ได้มี ก ารจัด ตั้ง
คณะกรรมการเพื่อดาเนินการ และเชิ ญตัวแทนสมาคมและองค์กรวิชาชี พที่มีส่วนเกี่ ยวข้องเข้าร่ วมประชุ มซึ่ ง
ประกอบด้วยสมาคมต่อมไร้ ท่อแห่ งประเทศไทย สมาคมโรคเบาหวานแห่ งประเทศไทย สภาการพยาบาล
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล สภาเภสัชกรรม สมาคมกายภาพบาบัดฯ สมาคมนักกาหนดอาหารฯ เพื่อ
รับทราบในหลักการและการดาเนินการ ซึ่ งสมาคมผูใ้ ห้ความรู ้โรคเบาหวาน ได้กาหนดการจัดสอบประมาณ
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยกาหนดคุณสมบัติผเู ้ ข้ารับสมัคร และเกณฑ์การทดสอบดังต่อไปนี้
บุคคลผู้มีสิทธิสอบคือ บุคคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัช นักกาหนด
อาหาร นักกายภาพบาบัด นักวิชาการสาธารณสุ ข นักจิตวิทยา และอื่นๆที่ทางานเกี่ยวข้องกับผูป้ ่ วยเบาหวาน
ที่จบวุฒิการศึกษาขั้นต่าระดับปริ ญญาตรี และมีประสบการณ์การทางานในสาขาที่ตนจบมาอย่างน้อย 2 ปี
คุณสมบัติผ้ มู ีสิทธิสอบ
 เป็ นผูท้ ี่ผา่ นการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวานที่ได้รับการรับรองหลักสู ตรจากสภาวิชาชีพ
อย่างน้อย 15 คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CME, CPE, CNE……)
 เป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ การทางานโดยตรงกับผูป้ ่ วยเบาหวานอย่างน้อย 1,000 ชัว่ โมง และ ในปี ก่อน
สมัครสอบมีประสบการณ์ การทางานโดยตรงกับผูป้ ่ วยเบาหวานอย่างน้อย 300 ชัว่ โมง
 มีหนังสื อรับรองจากผูบ้ ริ หารถึงประสบการณ์ทางานตามที่ได้กาหนดไว้

 จัดเตรี ยมเอกสารรายงานกรณี ศึกษา (Case report) จานวน 4 ราย ตามรู ปแบบที่ทางสมาคมได้กาหนดไว้
ที่แสดงถึงการเชื่อมโยงความรู ้จากทฤษฎีสู่การปฏิบตั ิได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม โดยมีการติดตาม
ผูป้ ่ วยต่อเนื่องอย่างน้อย 3ครั้งในระยะเวลา 1 ปี โดยทั้ง 4 รายมีประเด็นที่หลากหลายยกตัวอย่างเช่น
การจัดการดูแลในผูเ้ ป็ นเบาหวานชนิดที่ 1, ผูเ้ ป็ นเบาหวานชนิดที่ 2, เด็ก, หญิงตั้งครรภ์, หรื อ ในภาวะ
วิกฤติ
วิธีการสอบ
 สอบข้อเขียน : ข้อสอบปรนัยจานวน 100 ข้อ และสอบปฏิบตั ิจานวน 2ข้อ
 สอบสัมภาษณ์: โดยเลือกจากรายงานกรณี ศึกษาที่ได้ยนื่ ไว้
ขอบเขตเนื้อหาการทดสอบ
ขอบเขตเนื้ อหาการทดสอบประกอบด้วยการใช้องค์ความรู ้ท้ งั ศาสตร์ และศิลป์ ที่เป็ นส่ วนสาคัญในการ
ประยุกต์ให้เกิดคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวานโดยมีขอบเขตเนื้อหาดังต่อไปนี้
Education process
Type 1 diabetes
Theoretical and behavioral approach
Type 2 diabetes
Healthy eating
Pharmacotherapy
Being active
HTN
Taking medication
dyslipidemia
Monitoring
hyperglycemia
Problem solving
pregnancy
Healthy coping
complication: macrovascular disease
Reducing risk
complication: microvascular disease
เกณฑ์ การตัดสิ นผลการสอบ
 ผูส้ อบได้คือ ผูท้ ี่ทาคะแนนผ่านร้อยละ 70 ของการทดสอบข้อเขียน และผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตาม
เกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้
กาหนดรับสมัคร
ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560
กาหนดการสอบข้ อเขียน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
กาหนดการสอบปฏิบัติ วันที่ 26 มีนาคม 2560 (ในผูท้ ี่สอบผ่านข้อเขียน)
ราคาค่ าสมัครสอบ ค่าสมัครเพื่อเข้ารับการสอบข้อเขียนราคา 1,000 บาท และการสอบปฏิบตั ิราคา 1,500 บาท

สามารถสอบถามข้อมูลและเอกสารการรับสมัครสอบเพิ่มเติม
ได้ทาง website : http://www.thaide.org
หรือ โทร02-348-7070-1,089-898-6667

