
 
 

โครงการประชุมวิชาการ 
มหกรรมการจัดการความรู้การดแูลผูป้่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง  

“Sharing Knowledge, Energizing Teams, Improving Service Quality” 
ระดับภูมิภาค ปี พ.ศ. 2554 

 
เครือข่ายจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานหรือ “เครือข่ายเบาหวาน” เป็นเครือข่ายทางสังคมที่

ไม่เป็นทางการ เกิดขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยการริเริ่มของสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) 
และมูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน มีการรวมตัวของทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานสหสาขาวิชาชีพจาก
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ และใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 
มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกันภายในกลุ่มสมาชิก ตลอดจนกับทีมภายนอกผ่านพื้นที่จริง
และพื้นที่เสมือนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา เครือข่ายฯ ได้จัดการประชุมวิชาการมหกรรมการจัดการความรู้การ
ดูแลผู้ป่วยเบาหวานปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้เข้าประชุมที่ประกอบด้วยบุคลากรด้านสาธารณสุขสหสาขาวิชาชีพ 
ผู้ป่วยเบาหวาน และอาสาสมัครสาธารณสุข ได้เรียนรู้เรื่องการจัดการความรู้ ความรู้แจ้งชัดที่ทันสมัย และ
ความรู้ปฏิบัติที่ใช้ได้ผลดีซึ่งมีอยู่มากมาย ในปี พ.ศ. 2552 เครือข่ายฯ ได้รับการสนับสนุนจากแผนงานร่วม
สร้างเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จึงได้ขยายการทํางานให้ครอบคลุมทั้งเรื่องเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง ทั้งนี้เพราะเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นความผิดปกติซึ่งมักพบร่วมกัน มีสถานะ
เป็นทั้งความเจ็บป่วยเรื้อรังที่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนและความพิการ และเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด 

ในปี พ.ศ. 2553 เครือข่ายฯ ร่วมกับภาคีพันธมิตร และการสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดการประชุมวิชาการมหกรรมการจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง 
ในหัวข้อ “Sharing Knowledge, Energizing Teams, Improving Service Quality” ที่กรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าประชุมอย่างดีย่ิง และในระหว่างเดือนพฤษภาคม-
กรกฎาคม 2554 จะจัดการประชุมดังกล่าวในระดับภูมิภาคคือที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และ
ภาคใต้ ตามลําดับ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้เรียนรู้ประเด็นใหม่ๆ เกี่ยวกับการจัดการความรู้และ
การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ได้แนวทางในการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในบริบทของตนเอง และ
เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้เรียนรู้ความรู้ฝังลึกและความรู้แจ้งชัดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง  

2. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้เรียนรู้แนวคิดและวิธีการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง 

3. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมทั้งที่เป็นนักวิชาการและผู้ปฏิบัติได้ทําความรู้จักและแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างกัน 
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กําหนดวันและสถานที่ในการจัดการประชมุตามภูมิภาคต่างๆ  
o ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม- 1 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมราชาวดี 

รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
o ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
o ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

 
กิจกรรม 
 ประกอบด้วยการบรรยาย และกิจกรรมในฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน โดยผู้เข้าประชุมทุกคนจะได้เรียนรู้
ผ่านกิจกรรมครบทุกฐาน 
 
ผู้เข้าประชุม 
 ประกอบด้วยนักวิชาการ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบําบัด นักโภชนาการ นักกําหนด
อาหาร นักสุขศึกษา นักวิชาการสาธารณสุข และบุคลากรอื่นๆ ผู้นําท้องถิ่น อาสาสมัครชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง จํานวนประมาณ 300 คนในแต่ละภาค 
 
ค่าลงทะเบียน 
 คิดค่าลงทะเบียนตลอดการประชุม 3 วัน ไม่รับการลงทะเบียนเป็นรายวัน 
 1. เข้าประชุมเป็นรายบุคคล ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน 

2. เข้าประชุมเป็นทีมสหสาขาวชิาชีพ ต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป ค่าลงทะเบียน 2,400 บาท/คน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้าประชุมตระหนักถึงคุณค่าของการจัดการความรู้และการทํางานแบบเครือข่าย เกิดแรงบันดาลใจ
ในการนําความรู้ไปปรับใช้พัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง และผู้ป่วยเรื้อรังอื่นๆ ให้ดีย่ิงขึ้น  
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
    (ในนามเครือข่ายจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน) 
2. กองทุนบริหารจัดการโรคเรื้อรัง สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
3. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
4. สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) 
5. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
6. สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน 
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กําหนดการประชุมวิชาการ 
มหกรรมการจัดการความรู้การดแูลผูป้่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ระดับภูมิภาค 
“Sharing Knowledge, Energizing Teams, Improving Service Quality” 

 
 

วันที่ 1 ของการประชุม 
07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น. เปิดการประชุม และชม VDO เปิดงาน 
09.00 – 10.00 น. บรรยายเรื่อง Update on Diabetes Management  

โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเบาหวาน 
10.00 – 10.15 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 
10.15 – 12.30 น. 
 
 

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 4 ฐาน (รอบที่ 1) 
ฐานที่ 1 เรื่องง่ายๆ ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน-ความดนัโลหิตสูง 
ฐานที่ 2 เส้นทางการดูแลตอ่เนื่อง เชื่อมรอ้ย เชิงรุก 
ฐานที่ 3 จัดการเรื่องยากๆ ด้วยคุณภาพการบริการ 
ฐานที่ 4 รู้ทันปัญหา รูท้างแก้ไข 

12.30 – 13.30 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 16.00 น. 
 
 

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 4 ฐาน (รอบที่ 2) 
ฐานที่ 1 เรื่องง่ายๆ ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน-ความดนัโลหิตสูง 
ฐานที่ 2 เส้นทางการดูแลตอ่เนื่อง เชื่อมรอ้ย เชิงรุก 
ฐานที่ 3 จัดการเรื่องยากๆ ด้วยคุณภาพการบริการ 
ฐานที่ 4 รู้ทันปัญหา รูท้างแกไ้ข 
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วันที่ 2 ของการประชุม 
08.30 – 09.30 น. บรรยายเรื่อง Update on Hypertension Management 

โดย ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวฒันาโรจน์ 
     คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

09.30 – 10.00 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 
10.00 – 12.30 น. 
 

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 4 ฐาน (รอบที่ 3) 
ฐานที่ 1 เรื่องง่ายๆ ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน-ความดนัโลหิตสูง 
ฐานที่ 2 เส้นทางการดูแลตอ่เนื่อง เชื่อมรอ้ย เชิงรุก 
ฐานที่ 3 จัดการเรื่องยากๆ ด้วยคุณภาพการบริการ 
ฐานที่ 4 รู้ทันปัญหา รูท้างแก้ไข 

12.30 – 13.30 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 16.00 น. 
 
 

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 4 ฐาน (รอบที่ 4) 
ฐานที่ 1 เรื่องง่ายๆ ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน-ความดนัโลหิตสูง 
ฐานที่ 2 เส้นทางการดูแลตอ่เนื่อง เชื่อมรอ้ย เชิงรุก 
ฐานที่ 3 จัดการเรื่องยากๆ ด้วยคุณภาพการบริการ 
ฐานที่ 4 รู้ทันปัญหา รูท้างแก้ไข 

 
วันที่ 3 ของการประชุม 
08.30 – 11.00 น. เรียนรู้เรื่อง ใจเสริม เติมพลงั สร้างสรรค์การดูแลองคร์วม 

โดย พญ.สกาวเดือน นําแสงกุล และคณะ 
11.00 – 12.00 น. บรรยายเรื่อง นโยบายของสาํนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้านการดูแล 

                ผู้ป่วยเบาหวาน-ความดนัโลหิตสูง 
โดย นพ.ประทีป ธนกิจเจรญิ รองเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

12.00 – 13.00 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 
13.00 – 15.00 น. 
 

After Action Review (AAR) 
วางแผนการนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการทํางาน 
ปิดการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
  


