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โครงการประชุมวิชาการประจําปีกายภาพบาํบดัวลัยลักษณ์ คร้ังที่ 2 

เร่ือง Lumbar instability: diagnosis and management  

6-8 พฤษภาคม 2556 

ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช  

 

1.  ช่ือโครงการ  ประชุมวิชาการประจาํปีกายภาพบาํบดัวลยัลกัษณ์ คร้ังท่ี 2 

 

2.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  

คณาจารยห์ลกัสูตรกายภาพบาํบดั  

สาํนกัวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 

3. หลักการและเหตุผล 

 อาการปวดหลงัส่วนล่างเป็นปัญหาท่ีทาํให้ผูป่้วยมาพบนกักายภาพบําบัดมากท่ีสุด โดยสาเหตุท่ีทํา

ให้เกดิอาการปวดหลงัส่วนล่างสาเหตุหน่ึงนั้นเกดิจากภาวะความไม่มัน่คงของกระดูกสันหลงัระดับเอว 

(Lumbar instability)  ซ่ึงกระบวนการเส่ือมของข้อต่อบริเวณกระดูกสันหลงัระดับเอวเป็นสาเหตุท่ี

สาํคญัอยา่งหน่ึงของการเกดิภาวะดงักล่าว ดังนั้นเม่ือย่างเข้าสู่วยักลางคนจนกระทั่งวยัชราจึงมีโอกาสท่ีจะ

เกดิภาวะไม่มัน่คงของกระดูกสันหลงัระดับเอวได้เพ่ิมมากข้ึน เช่น ภาวะกระดูกสันหลงัระดับเอวเคล่ือน 

(Lumbar spondylolisthesis) ไปกดทบัรากประสาทไดซ่ึ้งผูป่้วยต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดซ่ึงอาจทํา

ให้เกดิภาวะแทรกซอ้นจากการผ่าตดัได ้สูญเสียค่าใชจ่้ายในการรักษามากข้ึนและคุณภาพชีวิตแยล่ง  

ในฐานะนกักายภาพบาํบดัซ่ึงอาจพบผูป่้วยท่ีมีอาการปวดหลงัส่วนล่างท่ีส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจาก

ภาวะความไม่มัน่คงของกระดูกสนัหลงัระดับเอว หากเราสามารถให้การวินิจฉัยและรักษาได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสม รวมทั้งฟ้ืนฟูสมรรถภาพและป้องกนัการเกดิอาการปวดหลงัส่วนล่างซํ้ านั้น ย่อมทําให้การเกดิ

ประสิทธิผลในการดูแลผูป่้วยดงักล่าวสูงสุด 

ทั้งน้ีแนวทางในการรักษาผูป่้วยท่ีมีอาการปวดหลงัส่วนล่างดังกล่าวนั้นมีมากมาย รวมทั้ งการออก

กาํลงักายเพ่ือเพ่ิมความมัน่คงของลาํตัว (stabilization exercise) เป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะสามารถนําไป

ปฏิบติัจริงทางคลินิกของนกักายภาพบาํบดัในโรงพยาบาลทุกระดับ และผูป่้วยสามารถนํากลบัไปฝึกเองได ้

ซ่ึงยอ่มจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของผูป่้วย ลดค่าใชจ่้ายและลดระยะเวลาในการดูแลของผูป่้วยลง  

ดงันั้น หลกัสูตรกายภาพบาํบดั สาํนกัวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลยั

ลกัษณ์ จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการคร้ังท่ี 2 เร่ือง Lumbar instability: diagnosis and management ข้ึน

เพ่ือเป็นการเผยแพร่ แลกเปล่ียนและเพ่ิมพูนองค์ความรู้แกน่ักกายภาพบําบัด ซ่ึงหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
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นาํไปสู่การพฒันาวิชาชีพกายภาพบําบัดให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับกนัอย่างแพร่หลายกบัประชาชนมากข้ึน

  

4. วัตถุประสงค์ 

1. 0เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทกัษะเก ีย่วกบัการตรวจประเมินและการรักษาทางกายภาพบาํบดัในการดูแล

ผูป่้วยท่ีมีภาวะ Lumbar instability 

2. 0เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์และความรู้ทางกายภาพบาํบดัระหว่างผูป้ระกอบวิชาชีพ

กายภาพบาํบดั 

3. 0เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจยัทางกายภาพบาํบดัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

จาํนวน 60 คน 

- นกักายภาพบาํบดัท่ีมีความสนใจ  

- อาจารยผู์ค้วบคุมการฝึกปฏิบติังานทางคลินิกของนักศึกษากายภาพบาํบดัมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 

6. วิทยากร 

 รศ.ดร.รุ้งทิพย ์พนัธุเมธากุล 

ภาควิชากายภาพบาํบดั คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

 

7 . ผู้ช่วยวิทยากร 

7.1  นกัศึกษาปริญญาเอก ภาควิชากายภาพบาํบดั คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัขอนแกน่  

- นายพฒันสิน อารีอุดมวงศ ์

- อาจารยว์นัทนีย ์โยชน์ชยัสาร  

 7.2  อาจารยห์ลกัสูตรกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

- อาจารย ์ดร.ประภสัสร คลงัสิน    

- อาจารยพ์ชัราวดี ศรีรักษ์ 

   

8. อัตราค่าลงทะเบยีน 

 8.1 นกักายภาพบาํบดัทัว่ไป                อตัราท่านละ 3,500 บาท 

 8.2  นักกายภาพบําบัด ท่ี เป็นอาจารย์ผู ้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษา

กายภาพบาํบดัมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ (โรงพยาบาลละ 1 ท่าน)        อตัราท่านละ 3,000 บาท 
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9. วันและสถานที่ 

 6-8 พฤษภาคม 2556 

           ณ โรงแรมทวินโลตสั จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

- 0เพ่ิมพูนความรู้และทกัษะเก ีย่วกบัการตรวจประเมินและการรักษาทางกายภาพบาํบดัในการ

ดูแลผูป่้วยท่ีมี0ภาวะ 0Lumbar instability 

- 0เผยแพร่ผลงานวิจยัทางกายภาพบาํบดัของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 

- 0แลกเปล่ียนประสบการณ์และความรู้ทางกายภาพบาํบดัระหว่างผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพ

บาํบ 0ัด 

 

หมายเหตุ : ขณะน้ีอยูใ่นช่วงการขอคะแนน จากศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ือง สภากายภาพบาํบดั 
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กําหนดการโครงการประชุมวิชาการประจําปีกายภาพบาํบดัวลัยลักษณ์ คร้ังที่ 2 

เร่ือง Lumbar Instability: Diagnosis and Management  

6-8 พฤษภาคม 2556 

ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช  

 

 

กําหนดการวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2556 

เวลา กจิกรรม 

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน 

08.45 – 09.00 น. กล่าวเปิดงานและตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม  

โดย อาจารย ์ดร.กร์ีรัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

09.00 – 10.30 น. Review anatomy and biomechanic of lower back (บรรยาย) 

โดย รศ.ดร.รุ้งทิพย ์พนัธุเมธากุล 

Over view of lumbar disorders (บรรยาย) 

โดย รศ.ดร.รุ้งทิพย ์พนัธุเมธากุล 

10.30 – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น. Causes , incidence, pathomechanic and type of lumbar instability (บรรยาย) 

โดย รศ.ดร.รุ้งทิพย ์พนัธุเมธากุล 

12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.45 น. Assessment and evaluation of clinical lumbar stability (บรรยาย) 

โดย รศ.ดร.รุ้งทิพย ์พนัธุเมธากุล 

14.45– 15.00 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 

15.00 – 16.30 น. Assessment and evaluation of clinical lumbar stability (ปฏิบติั) 

โดย รศ.ดร.รุ้งทิพย ์พนัธุเมธากุล และผูช่้วยวิทยากร 
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กําหนดการวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556 

เวลา กจิกรรม 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 –10.30น. Management concepts of clinical lumbar  stability (บรรยาย) 

โดย รศ.ดร.รุ้งทิพย ์พนัธุเมธากุล 

10.30 – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น.  Practice: stabilization exercise I (ปฏิบติั) 

โดย รศ.ดร.รุ้งทิพย ์พนัธุเมธากุล และผูช่้วยวิทยากร 

12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.45 น. Practice: stabilization exercise II (ปฏิบติั) 

โดย รศ.ดร.รุ้งทิพย ์พนัธุเมธากุล และผูช่้วยวิทยากร 

14.45– 15.00 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 

15.00 – 16.30 น. Practice: stabilization exercise II (ปฏิบติั) 

โดย รศ.ดร.รุ้งทิพย ์พนัธุเมธากุล และผูช่้วยวิทยากร 

 

กําหนดการวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 

เวลา กจิกรรม 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 –10.30น. Practice: other PT treatments for clinical lumbar instability (ปฏิบติั) 

โดย รศ.ดร.รุ้งทิพย ์พนัธุเมธากุล และผูช่้วยวิทยากร 

10.30 – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 11.45 น. Practice: other PT treatments for clinical lumbar instability (ปฏิบติั) 

โดย รศ.ดร.รุ้งทิพย ์พนัธุเมธากุล และผูช่้วยวิทยากร 

11.45– 12.00 น. มอบประกาศนียบตัรและปิดงาน 

12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 น.เป็นตน้

ไป 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ 

 

 

 



ใบสมคัรเข้าร่วมประชุมวิชาการกายภาพบาํบดัมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ครัง้ท่ี 2 

 เร่ือง Lumbar Instability: Diagnosis and Management 

โรงแรม ทวินโลตสั นครศรธีรรมราช 

วนัท่ี  6-8 พฤษภาคมคม 2556 

  

 

ชื่อ-สกลุ (ผูส้มคัร)     นาย     นางสาว     นาง ………………………………………………………………………… 

เลขท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ......................................................................................................................................... 

 

ชื่อหน่วยงาน.......................................................................................................................................................................... 

ที่อยู่ที่ตดิต่อได.้....................................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท์.......................................................เบอรโ์ทรสาร...................................เบอรม์อืถอื............................................ 

อเีมล.์...................................................................................................................................................................................... 

 

ออกใบเสรจ็รบัเงินในนาม……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเภทอาหารท่ีท่านรบัประทาน                 ไม่จํากดัประเภท                          อาหารมงัสวริตั ิ     

                                                         อาหารมุสลมิ                               แพอ้าหาร(ระบุ)............................ 

ค่าลงทะเบยีน     นกักายภาพบําบดัทัว่ไป                                                                    อตัราท่านละ 3,500 บาท                        

                       สําหรบั CI ของม.วลยัลกัษณ์ โปรดระบุ รพ. ..................................................   อตัราท่านละ 3,000 บาท                                       

การจองห้องพกั โรงแรมทวินโลตสั 

         ไม่ประสงคจ์องหอ้งพกั 
         หอ้งพกัเดีย่ว (หอ้งละ 1,000 บาท)               

         หอ้งพกัคู่ (ห้องละ 1,000 บาท)   โดยพกัร่วมกบั (ระบุชื่อผูพ้กัร่วม)..........................................................................                              

       

             ประสงคเ์ขา้ที่พกัวนัที่....................เดอืน...........................พ.ศ. .............เวลา............................................ 

ประสงคอ์อกจากที่พกัวนัที่.............เดอืน...........................พ.ศ. .............เวลา............................................ 

** ค่าทีพ่กัและใบเสรจ็ให้ติดต่อกบัโรงแรมทวินโลตสัโดยตรง 

ใบสมคัรจะสมบูรณ์เมื่อท่านโอนเงินเข้าบญัชีในนามหลกัสูตรกายภาพบําบดั ม.วลยัลกัษณ์ เลขบัญชี 020085189056 

ธนาคารออมสนิ   สาขาย่อยมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ และส่งใบสมคัร พรอ้มสําเนาใบโอนเงนิไปที่ นางสาวเนตรชนก เจียรมาศ 

สํานกัสหเวชศาสตรแ์ละสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161              

โทรศพัท์  08 2817 4459  อเีมล ์netchanog.ji@wu.ac.th หรอืที่โทรสาร 075 672106  

 

โปรดส่งใบสมคัรและหลกัฐานการชําระเงินภายในวนัท่ี 30 มนีาคม 2556 

 

ลงนามผูส้มคัร…………………………………………………………. 

(                                                              ) 

                                    (สําหรบัเจา้หน้าทีก่รอกขอ้มูล)  วนัที่ไดร้บัใบสมคัร………………………………..ลําดบัที.่................ 

หมายเหตุ : มหาวทิยาลยัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโครงการ กรณีมผีู้เขา้ร่วมโครงการน้อยกว่า 35 คน 

mailto:netchanog.ji@wu.ac.th
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