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โครงการ “ตลาดนัดความรูการดูแลผูปวยเบาหวาน ครั้งที่ ๒” 
ดําเนินการโดยสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม 

รวมกับโรงพยาบาลเทพธารินทร และมูลนิธิเพ่ือพัฒนาการบริบาลผูปวยเบาหวาน 
วันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 

ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 

 
หลักการและเหตุผล 

เบาหวานเปนความเจ็บปวยเรื้อรังที่กําลังระบาดทั่วโลก ผูที่เปนเบาหวานและกลุมเสี่ยงมีจํานวน
เพ่ิมมากขึ้นอยางรวดเร็ว เบาหวานทําใหเกิดโรคแทรกซอนทางระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งระบบ
ประสาท ซึ่งมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูปวยและครอบครัว และยังกอใหเกิดความสูญเสียทางดาน
สังคมและเศรษฐกิจโดยรวม เบาหวานจึงเปนปญหาที่ทาทายระบบการดูแลสุขภาพในปจจุบันและอนาคต 
การจัดการกับโรคเบาหวานตองอาศัยมาตรการการปองกัน ดูแลรักษา และฟนฟูสภาพที่มีประสิทธิภาพ 
โดยมาตรการดังกลาวไมเพียงแตตอบสนองตอผูปวยเปนรายบุคคลเทาน้ัน แตจะตองครอบคลุมถึง
ประชากรผูปวยเบาหวาน กลุมเสี่ยง และประชาชนทั่วไป การที่จะบรรลุเปาหมายนี้ได นอกจาก
บุคลากรสหสาขาวิชาชีพจะตองทํางานรวมกันเปนทีมภายในโรงพยาบาลหรือชุมชนแลว ยังจะตอง
ทํางานแบบเครือขายกับภายนอก เพ่ือแลกเปลี่ยนแบงปนความรูและความชํานาญการระหวางกัน 
โดยเฉพาะ “ความรูปฏิบัติ” จากความสําเร็จในการดูแลผูปวยเบาหวาน 

สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม (สคส.) รวมกับโรงพยาบาลเทพธารินทร และ
มูลนิธิเพ่ือพัฒนาการบริบาลผูปวยเบาหวาน ไดจัด “ตลาดนัดความรูการดูแลผูปวยเบาหวาน ครั้งที่ ๑” 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘ – วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส ลอดจ 
ศาลายา จังหวัดนครปฐม มีบุคลากรสหสาขาวิชาชีพจากโรงพยาบาล  ๑๓ แหง จํานวน ๓๗ คน เขารวม
กิจกรรม โดยมี “หัวปลา” คือ “การดูแลผูปวยเบาหวาน” ผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูเรื่องการจัดการ
ความรู และเรียนรูวิธีการดูแลผูปวยเบาหวาน มีความพึงพอใจ ไดรูจักและสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 
เกิดเปนเครือขายจัดการความรูการดูแลผูปวยเบาหวานขึ้น มีการติดตอสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผาน http://dmcop.gotoknow.org และจดหมายขาวอยางตอเนื่อง การติดตามการดําเนินงานของ
สมาชิกเครือขาย พบวาทีมของโรงพยาบาลบางแหงไดนําความรูทั้งที่เกี่ยวกับการจัดการความรูและ
วิธีการดูแลผูปวยเบาหวานไปใชในการทํางานของตนแลว  

ปจจุบันยังมีโรงพยาบาลและหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิจํานวนมาก ที่มีผลงานดานการดูแล
ผูปวยเบาหวานนาชื่นชม มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ ทีมงานเครือขายจัดการความรูการดูแลผูปวยเบาหวาน 
จึงเห็นควรจัดตลาดนัดความรู ครั้งที่ ๒ ขึ้น เพ่ือขยายจํานวนสมาชิกเครือขาย สงเสริมการเรียนรูเรื่อง
การจัดการความรูและเรียนรูวิธีการดูแลผูปวยเบาหวาน ใหกวางขวางยิ่งขึ้น  
 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมเขาใจกระบวนการจัดการความรูผานกิจกรรมตลาดนัดความรู 
๒. เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมไดแลกเปลี่ยนความรูปฏิบัติในเรื่องการดูแลผูปวยเบาหวาน 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ผูเขารวมกิจกรรมจะไดเรียนรูวิธีการดูแลผูปวยเบาหวานที่ไดผลดีจากผูเขารวมกิจกรรมคน
อื่นๆ และจะไดเรียนรูเทคนิคและวิธีการซึ่งสามารถนําไปใชในการจัดการความรูเรื่องการดูแลผูปวย
เบาหวานและเรื่องอื่นได ดังตอไปน้ี 

- การเลาเรื่อง (Storytelling) 
- บทบาทของ “คุณอํานวย” ในกลุมยอย (Group facilitator) 
- บทบาทของ “คุณลิขิต” (Note taker) 
- การสกัด “ขุมความรู” (Knowledge assets) จากเรื่องเลา 
- การสังเคราะห “ขุมความรู” เปน “แกนความรู” (Core competence) 
- เครื่องมือชุด “ธารปญญา” 
- วิธีการ “เพ่ือนชวยเพ่ือน” (Peer assist) 
- การใช Weblog เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับในระยะยาวคือสมาชิกเครือขายจัดการความรูการดูแลผูปวย

เบาหวานมีจํานวนมากขึ้น เกิดเปนชุมชนปฏิบัติ (Community of Practice) ที่มีความเขมแข็ง และผูปวย
เบาหวานไดรับการดูแลที่มีคุณภาพดี 
 
ผูเขารวมกิจกรรม 
 บุคลากรสหสาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติงานดูแลผูปวยเบาหวานจากโรงพยาบาลและหนวยบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ จํานวนประมาณ ๖๐ คน 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ 

๑. สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม 
๒. โรงพยาบาลเทพธารินทร 
๓. มูลนิธิเพ่ือพัฒนาการบริบาลผูปวยเบาหวาน 

 
รวมสนับสนุนงบประมาณโดยบริษัท เทอรูโม (ประเทศไทย) จํากัด 
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(ราง) กําหนดการ ตลาดนัดความรูการดูแลผูปวยเบาหวาน ครั้งที่ ๒ 
 

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 
๐๘.๓๐-๐๘.๔๐ น. กลาวเปดงาน โดยศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยเทพ หิมะทองคํา 
๐๘.๔๐-๐๘.๕๐ น. ชี้แจงความเปนมาและวัตถุประสงคของเครือขาย โดย “คุณประสาน” 
๐๘.๕๐-๑๐.๐๐ น. กิจกรรม “เปดตัว เปดใจ” แนะนําตัวผูเขารวมตลาดนัดความรู  

โดย ดร.วัลลา ตันตโยทัย และทีมงาน 
๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น. แนะนํา “ตลาดนัดความรู” เครื่องมือขยายความรูสูเครือขาย 
๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น. พัก รับประทานอาหารวาง ด่ืมชา-กาแฟ 
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. หาหัวใจของ “ตัวเดินเรื่อง” แบงกลุมยอย (กลุมละ ๑๐ คน) ผลัดกันเลาเรื่องการ

ดูแลผูปวยเบาหวานที่ไดผลสําเร็จนาชื่นชม (success story)  รวมกันตีความและ
สกัด “ขุมความรู” จากเรื่องเลา 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๑๕ น. นําเสนอ “ขุมความรู” จากเรื่องเลา 
๑๔.๑๕-๑๕.๐๐ น. ตัวแทนกลุมทําหนาที่คัดเลือก จัดหมวดหมู สังเคราะห “ขุมความรู” เปน “แกน

ความรู”  การดูแลผูปวยเบาหวาน 
๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น. พัก รับประทานอาหารวาง ด่ืมชา-กาแฟ 
๑๕.๑๕-๑๖.๑๕ น. สราง “เกณฑระดับความสําเร็จ” 
๑๖.๑๕-๑๗.๓๐ น. นําเสนอ “เกณฑระดับความสําเร็จ” 
๑๗.๓๐-๑๘.๐๐ น. แตละโรงพยาบาลประเมินตนเอง 
๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. ทําความรูจักและหัดใช Weblog : gotoknow.org 

AAR ของทีมวิทยากร “คุณอํานวย” และ “คุณลิขิต”  
 
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 
๐๘.๐๐-๐๙.๓๐ น. ทดลองบันทึกเรื่องเลาลง blog 
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. นําเสนอ “ธารปญญา” และ “บันไดแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู” 
๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น. พัก รับประทานอาหารวาง ด่ืมชา-กาแฟ 
๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ น. กิจกรรม “เพ่ือนชวยเพ่ือน” ระหวางผูพรอมใหและผูใฝรู บันทึก “คลังความรู” 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๑๕ น. นําเสนอ “คลังความรู” การดูแลผูปวยเบาหวานของแตละกลุม 
๑๔.๑๕-๑๕.๐๐ น. AAR-After Action Review “ตลาดนัดความรูการดูแลผูปวยเบาหวาน ครั้งที่ ๒” 
๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น. พัก รับประทานอาหารวาง ด่ืมชา-กาแฟ 
๑๕.๑๕-๑๖.๐๐ น. รวมวางกลยุทธขับเคลื่อนเครือขาย สง Passion Plan ของแตละโรงพยาบาล 
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หมายเหตุ :    
๑. ผูเขารวมประชุมจากทุกโรงพยาบาล  ตองเตรียม “เรื่องเลา” การดูแลผูปวยเบาหวานที่ไดผลสําเร็จ

นาชื่นชมหรือที่ประทับใจ  โดยอาจเปนความสําเร็จเล็กๆ นอยๆ ไมจําเปนตองเปนเรื่องใหญ และ
ขอใหทุกคนเขียนเรื่องเลายอๆ ความยาวไมเกิน ๑ หนากระดาษ A4 สงมาที่ vallatan@yahoo.com 
หรือทางโทรสาร ๐-๒๒๔๙-๘๗๗๔ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 

๒. ผูเขารวมประชุมสามารถศึกษาวิธีการเลาเรื่อง (Storytelling) ไดจาก http://blog-for-thai-
km.blogspot.com, http://thaikm.gotoknow.org และ http://dmcop.gotoknow.org  

๓. ตัวแทนจากแตละโรงพยาบาล ควรจะตองมี “คุณกิจ” ตัวจริงมาเขารวมประชุมดวย  และเปนผูที่
สามารถเลาเรื่องราวรายละเอียดได  

๔. ผูเขารวมกิจกรรมควรอานและทําความเขาใจเรื่องการจัดการความรูมากอนบาง โดยสามารถ 
Download บทความจัดการความรูไดจากเว็บไซดของ สคส.  www.kmi.or.th  

๕. ทีมผูจัดงานจะสนับสนุนวิทยากรกระบวนการ  คาใชจายดานคาเชาสถานที่ และคาอาหารใน
ระหวางการจัดตลาดนัดฯ สวนคาใชจายดานการเดินทางและคาที่พักขอใหผูเขารวมกิจกรรมเบิก
จากหนวยงานตนสังกัด หรือขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพ่ือพัฒนาการบริบาลผูปวยเบาหวาน 

 


