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 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

1. นางสาว นววรรณ เจริญสุข   ผู้จัดการความรู้ (KM   Manager) 
2. นางสาววรัญญา   สุทธิค าภา  คุณอ านวย ( Facilitator)  
3. นางสาวศรีสุรางค์  เพ็ญธัญกิจ  คุณลิขิต (Note Taker) 
4. พญ.ปภานุช  ชัยวิรัตนะ  คุณกิจ 
5. พญ.วันปณิธาน  สุดเสน่หา  คุณกิจ 
6. นางเสาวลักษณ์  วรรณวิชิต  คุณกิจ 
7. นางสาวรวิภา    คงศิลป์   คุณกิจ  
8. นางสาวสุนันทา  ศรีสวัสดิ์   คุณกิจ  
9. นางสาวธันยพร  จิวประสาท  คุณกิจ  
10. นางสาวสุภานัน  สุทธินาค  คุณกิจ  
11. นางสาวจิตรดา  ผ่องกุหลาบ  คุณกิจ  
12. นางสาวสุริยาพร  แดงนวล   คุณกิจ 
13. นายตุลยวิทย์  พุฒซ้อน   คุณกิจ 
14. นางสาว วิลาวัลย ์ ฤาชัย   คุณกิจ 
15. นาง จุฬาลักษ์  ณ ล าปาง  คุณกิจ 
16. นางสาว ณัฐจีรา  เลาะกลาง  คุณกิจ 
17. นาง สุปดี  โนนสิงห์   คุณกิจ 
18. นาง ยุพา  มณีวงศ์   คุณกิจ 
19. นางสาว สุนันทา  รักสนิท   คุณกิจ 

 
 
 
 
 
 

 
1. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

 

หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) 
 

เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการออกก าลังกายกล้ามเนื้อ 
ที่ใช้ในการกลืนส าหรับผู้ท่ีมีภาวะกลืนล าบาก 

วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดการความรู้ 13 ธันวาคม 2562 
 

แบบสรุปการจัดการความรู้ 
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3. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนล าบากมีจ านวนมาก และทางแผนกกิจกรรมบ าบัดมีข้อจ ากัด

ด้านจ านวนบุคลากรและเวลาที่ต้องบริหารจัดการให้เพียงพอต่อผู้ป่วยในการบ าบัดรักษาและการให้ความรู้                     
แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนล าบาก นอกจากนี้ยังมีข้อจ ากัดด้านการน าความรู้และค าแนะน าในการบ าบัดรักษา
กลับไปปฏิบัติขณะอยู่บ้านของผู้ป่วยและญาติ ทางแผนกกิจกรรมบ าบัดจึงได้จัดท านวัตกรรมการออกก าลัง
กายกล้ามเนื้อที่ ใช้ในการกลืนส าหรับผู้ที่มีภาวะกลืนล าบาก และจัดกิจกรรมการจัดการความรู้  (KM)                    
เรื่อง ภาวะกลืนล าบากและการประเมินเบื้องต้น พร้อมทั้งทดลองใช้นวัตกรรมที่จัดท าขึ้นเพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและปรับปรุงนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก่อนส่งต่อให้ผู้ป่วยและหน่วยงานในโรงพยาบาลได้
น าไปใช้ 

 
4. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับภาวะกลืนล าบากและการประเมินภาวะกลืนล าบากเบื้องต้นได้ 
 2. บุคลากรต้องสามารถน านวัตกรรมไปใช้และส่งต่อให้ผู้ที่มีภาวะกลืนล าบากได้อย่างถูกต้อง 

3. เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนล าบากได้น านวัตกรรมไปใช้ในการออกก าลัง
กายกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืนได้อย่างต่อเนื่อง 

 
5. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด     

1. คะแนนประเมินความรู้ของบุคลากรหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ > 80 % 
2.  บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมที่จัดท าขึ้น > 80 % 

 
6. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู้    ***(กรุณาระบุ)*** 
 

  Dialog 
  Success Story Telling (SST) 
  The World Cafe 
  อ่ืนๆ กรุณาระบุ.............................................................................................................. ... 
....................................................................................................................................... ....................... 
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7. กระบวนการจัดการความรู้  

กระบวนการ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

(Share & Learn) 
เทคนิค/วิธีการ 

(Action) 
1.การเตรียมเนื้อหา - รวบรวมความรู้และจัดท าเอกสาร

ประกอบการอบรมเรื่องภาวะกลืนล าบากและ
การประเมินภาวะกลืนล าบากเบื้องต้น 
 
- จัดท านวัตกรรมการออกก าลังกายกล้ามเนื้อ
ที่ใช้ในการกลืนส าหรับผู้ที่มีภาวะกลืนล าบาก  

-ได้เอกสารความรู้เรื่องภาวะกลืน
ล าบากและการประเมินภาวะกลืน
ล าบากเบื้องต้น (เอกสารแนบ 1) 
 
- ได้นวัตกรรมการออกก าลังกาย
กล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืนส าหรับผู้ที่มี
ภาวะกลืนล าบาก  

2.เตรียมวิธีการวัดผล - จัดท าแบบประเมินเพ่ือวัดผลความรู้  - ได้แบบประเมินวัดความรู้ใน 
www.kahoot.com    

3.จัดกิจกรรม - ก าหนดให้บุคลากรของงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ 

- บุคลากรทุกคนได้เข้าร่วมและมีความ
สนใจในเนื้อหาความรู้ที่ได้รับ โดยมี
การซักถามในหัวข้อที่สงสัยและแสดง
ตัวในการพร้อมมีส่วนร่วมที่จะให้ความ
ร่วมมือในการทดลองใช้นวัตกรรมและ
พูดคุยเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของ
นวัตกรรม 

4.วัดผลกิจกรรม - ให้บุคลากรท าแบบทดสอบ 
 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมที่
จัดท าขึ้น 
 

- ผลประเมินความรู้ได้ 90 % 
 
- บุคลากร > 80 % ได้ให้ความเห็นว่า
นวัตกรรมมีความง่ายในการเข้าถึง 
สามารถเข้าใจง่าย ใช้ได้ง่ายทุกช่วงวัย 
ทุกระดับการศึกษา เนื่องจากมีวิธีการ
และรูปภาพบอกวิธีการใช้ เพียงแค่มี
โทรศัพท์มือถือก็สามารถใช้ได้ 
-บุคลากร 2 ท่าน มีความเห็นให้
ปรับปรุงแก้ไขนวัตกรรมในเรื่องของรูป
ภาพเคลื่อนไหวที่รวดเร็วเกินไป อาจ
ท าให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติตาม 
และให้แก้ไขนวัตกรรมที่มีการใส่
รูปภาพผิด 1 จุด  
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.kahoot.com/
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8. Key Success Factor (ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ สรุปจากกระบวนการจัดการความรู้ในข้อ.7)  

1. เนื้อหาในการจัดการความรู้มาจากสิ่งที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ท าให้บุคลากรที่เข้าร่วมให้ความ
สนใจและร่วมมือที่จะปฏิบัติตามความรู้ที่ได้รับ  

2. มีการเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงความเห็นเป็นการสร้างบรรยากาศให้ทุกคนมีส่วนร่วมและมี
การท าแบบประเมินผลความรู้หลังการอบรมท าให้ผู้เข้าร่วมมีความกระตือรือร้นที่จะได้รับความรู้ 

3. มีการวางแผนการท ากิจกรรมการจัดการความรู้เป็นล าดับขั้นตอน ท าให้สามารถวัดผลได้ชัดเจน
ในแต่ละกระบวนการ 

4. นวัตกรรมสามารถน าไปใช้ได้จริงทุกเพศทุกวัย และสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
9. นวัตกรรมหรือสิ่งท่ีได้จากการจัดการความรู้ (กรุณาแนบหลักฐาน) 

  คู่มือ 
  แผ่นพับ 

   โปสเตอร์ 
   โปรแกรมหรือระบบต่างๆ 
   มีการเผยแพร่ความรู้ช่องทางต่างๆ ผ่านหนังสือเผยแพร่ช่องทางเข้าถึงนวัตกรรมไปยังหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
 
10. ผลจากการด าเนินการท ากิจกรรม KM  

บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับภาวะกลืนล าบากและการประเมินภาวะกลืนล าบากเบื้องต้น รวมทั้งมีความรู้
ความเข้าใจในการใช้นวัตกรรม นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนล าบากได้น านวัตกรรม
ไปใช้ในการออกก าลังกายกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืนได้อย่างต่อเนื่อง 

 
11. After Action Review (AAR)  

เนื่องจากหน่วยงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเพ่ือมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนล าบาก จึงได้จัดท านวัตกรรม
การออกก าลังกายกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืนส าหรับผู้ที่มีภาวะกลืนล าบากขึ้น เพ่ือพัฒนาการบ าบัดฟ้ืนฟูสู่ความ
เป็นเลิศด้านการกลืน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องขณะอยู่บ้าน 
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13. ภาพประกอบการท ากิจกรรม

 .................................................................... 
 (แพทย์หญิงปภานชุ ชยัวิรัตนะ) 
  หวัหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู 


