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โครงการประชุ มวิชาการประจําปี กายภาพบําบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2
เรื่อง Lumbar instability: diagnosis and management
6-8 พฤษภาคม 2556
ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช
1. ชื่อโครงการ ประชุมวิชาการประจําปี กายภาพบําบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณาจารย์หลักสูตรกายภาพบําบัด
สํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. หลักการและเหตุผล
อาการปวดหลังส่วนล่างเป็ นปั ญหาที่ทาํ ให้ผปู ้ ่ วยมาพบนักกายภาพบํา บัด มากที่ สุด โดยสาเหตุ ที่ทํา
ให้เกิด อาการปวดหลังส่ ว นล่า งสาเหตุ ห นึ่ งนั้นเกิด จากภาวะความไม่ มนั่ คงของกระดู กสันหลังระดับเอว
(Lumbar instability) ซึ่ ง กระบวนการเสื่ อ มของข้อ ต่ อบริ เ วณกระดู ก สันหลัง ระดับเอวเป็ นสาเหตุ ที่
สําคัญอย่างหนึ่งของการเกิดภาวะดังกล่าว ดังนั้นเมื่อย่า งเข้า สู่ ว ยั กลางคนจนกระทั่งวัยชราจึ งมีโอกาสที่ จ ะ
เกิดภาวะไม่มนั่ คงของกระดู กสันหลังระดับเอวได้เพิ่มมากขึ้ น เช่ น ภาวะกระดู กสันหลังระดับเอวเคลื่อน
(Lumbar spondylolisthesis) ไปกดทับรากประสาทได้ซ่ ึงผูป้ ่ วยต้องได้รับการรักษาด้ว ยการผ่า ตัด ซึ่ งอาจทํา
ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดได้ สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษามากขึ้นและคุณภาพชีวิตแย่ลง
ในฐานะนักกายภาพบําบัดซึ่งอาจพบผูป้ ่ วยที่ มีอาการปวดหลังส่ ว นล่า งที่ ส่ว นหนึ่ งมีสาเหตุ มาจาก
ภาวะความไม่มนั่ คงของกระดูกสันหลังระดับเอว หากเราสามารถให้การวินิจ ฉัยและรักษาได้อย่า งถูกต้อง
และเหมาะสม รวมทั้งฟื้ นฟูสมรรถภาพและป้ องก ันการเกิดอาการปวดหลังส่วนล่างซํ้า นั้น ย่อมทํา ให้การเกิด
ประสิทธิผลในการดูแลผูป้ ่ วยดังกล่าวสูงสุด
ทั้งนี้แนวทางในการรักษาผูป้ ่ วยที่มีอาการปวดหลังส่ ว นล่า งดังกล่า วนั้นมีมากมาย รวมทั้งการออก
กาํ ลังกายเพื่อเพิ่ม ความมัน่ คงของลํา ตัว (stabilization exercise) เป็ นอีกแนวทางหนึ่ ง ที่ จ ะสามารถนํา ไป
ปฏิบตั ิจริ งทางคลินิกของนักกายภาพบําบัดในโรงพยาบาลทุกระดับ และผูป้ ่ วยสามารถนํา กลับไปฝึ กเองได้
ซึ่งย่อมจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วย ลดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาในการดูแลของผูป้ ่ วยลง
ดังนั้น หลักสูตรกายภาพบําบัด สํานักวิชาสหเวชศาสตร์ แ ละสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ จึงได้จ ัด โครงการประชุ มวิชาการครั้งที่ 2 เรื่ อง Lumbar instability: diagnosis and management ขึ้ น
เพื่อ เป็ นการเผยแพร่ แลกเปลี่ย นและเพิ่ม พูนองค์ ค วามรู ้ แ ก่นักกายภาพบํา บัด ซึ่ งหวัง เป็ นอย่า งยิ่งว่ า จะ
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นําไปสู่การพัฒนาวิชาชีพกายภาพบํา บัด ให้เป็ นที่ รู้จ ักและยอมรับกนั อย่า งแพร่ ห ลายกบั ประชาชนมากขึ้ น
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู ้แ ละทักษะเกีย่ วก ับการตรวจประเมินและการรักษาทางกายภาพบําบัด ในการดูแล
ผูป้ ่ วยที่มีภาวะ Lumbar instability
2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู ้ทางกายภาพบําบัดระหว่างผูป้ ระกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด
3. เพื่อเผยแพร่ ผลงานวิจยั ทางกายภาพบําบัดของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
0

0

0

5. กลุ่มเป้ าหมาย
จํานวน 60 คน
- นักกายภาพบําบัดที่มีความสนใจ
- อาจารย์ผคู ้ วบคุมการฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิกของนักศึกษากายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6. วิทยากร
รศ.ดร.รุ ้งทิพย์ พันธุเมธากุล
ภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 . ผู้ช่วยวิทยากร
7.1 นักศึกษาปริ ญญาเอก ภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- นายพัฒนสิน อารี อุดมวงศ์
- อาจารย์วนั ทนีย ์ โยชน์ชยั สาร
7.2 อาจารย์หลักสูตรกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- อาจารย์ ดร.ประภัสสร คลังสิน
- อาจารย์พชั ราวดี ศรี รักษ์
8. อัตราค่ าลงทะเบียน
8.1 นักกายภาพบําบัดทัว่ ไป
อัตราท่านละ 3,500 บาท
8.2 นั ก กายภาพบํา บั ด ที่ เ ป็ นอาจารย์ผู ้ค วบคุ ม การฝึ กปฏิ บั ติ ง านทางคลิ นิ ก ของนั ก ศึ ก ษา
กายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โรงพยาบาลละ 1 ท่าน) อัตราท่านละ 3,000 บาท
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9. วันและสถานที่
6-8 พฤษภาคม 2556
ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรี ธรรมราช
10. ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้รับ
- เพิ่มพูนความรู ้และทักษะเกีย่ วก ับการตรวจประเมินและการรักษาทางกายภาพบําบัดในการ
ดูแลผูป้ ่ วยที่มี ภาวะ Lumbar instability
- เผยแพร่ ผลงานวิจยั ทางกายภาพบําบัดของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู ้ทางกายภาพบําบัดระหว่างผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพ
บําบัด
0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ : ขณะนี้อยูใ่ นช่วงการขอคะแนน จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบํา บัด
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กําหนดการโครงการประชุ มวิชาการประจําปี กายภาพบําบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2
เรื่อง Lumbar Instability: Diagnosis and Management
6-8 พฤษภาคม 2556
ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช

กําหนดการวันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2556
เวลา
กิจกรรม
08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น. กล่าวเปิ ดงานและต้อนรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม
โดย อาจารย์ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
09.00 – 10.30 น. Review anatomy and biomechanic of lower back (บรรยาย)
โดย รศ.ดร.รุ ้งทิ พย์ พันธุ เมธากุล

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.45 น.
14.45– 15.00 น.
15.00 – 16.30 น.

Over view of lumbar disorders (บรรยาย)
โดย รศ.ดร.รุ ้งทิ พย์ พันธุ เมธากุล
พักรับประทานอาหารว่าง
Causes , incidence, pathomechanic and type of lumbar instability (บรรยาย)
โดย รศ.ดร.รุ ้งทิ พย์ พันธุ เมธากุล
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Assessment and evaluation of clinical lumbar stability (บรรยาย)
โดย รศ.ดร.รุ ้งทิ พย์ พันธุ เมธากุล
พักรับประทานอาหารว่าง
Assessment and evaluation of clinical lumbar stability (ปฏิบตั ิ)
โดย รศ.ดร.รุ ้งทิพย์ พันธุเมธากุล และผูช้ ่วยวิทยากร
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กําหนดการวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556
เวลา
กิจกรรม
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 –10.30น. Management concepts of clinical lumbar stability (บรรยาย)
โดย รศ.ดร.รุ ้งทิ พย์ พันธุ เมธากุล
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. Practice: stabilization exercise I (ปฏิบตั ิ)
โดย รศ.ดร.รุ ้งทิ พย์ พันธุ เมธากุล และผูช้ ่วยวิทยากร
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.45 น. Practice: stabilization exercise II (ปฏิบตั ิ)
โดย รศ.ดร.รุ ้งทิ พย์ พันธุ เมธากุล และผูช้ ่วยวิทยากร
14.45– 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.30 น. Practice: stabilization exercise II (ปฏิบตั ิ)
โดย รศ.ดร.รุ ้งทิ พย์ พันธุ เมธากุล และผูช้ ่วยวิทยากร
กําหนดการวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556
เวลา
กิจกรรม
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 –10.30น. Practice: other PT treatments for clinical lumbar instability (ปฏิบตั ิ)
โดย รศ.ดร.รุ ้งทิ พย์ พันธุ เมธากุล และผูช้ ่วยวิทยากร
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 11.45 น. Practice: other PT treatments for clinical lumbar instability (ปฏิบตั ิ)
โดย รศ.ดร.รุ ้งทิ พย์ พันธุ เมธากุล และผูช้ ่วยวิทยากร
11.45– 12.00 น. มอบประกาศนี ยบัตรและปิ ดงาน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.เป็ นต้น ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ไป

ใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครัง้ ที่ 2
เรื่อง Lumbar Instability: Diagnosis and Management
โรงแรม ทวินโลตัส นครศรีธรรมราช
วันที่ 6-8 พฤษภาคมคม 2556

ชื่อ-สกุล (ผูส้ มัคร)  นาย  นางสาว  นาง …………………………………………………………………………
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ.........................................................................................................................................
ชื่อหน่ วยงาน..........................................................................................................................................................................
ที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้........................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์.......................................................เบอร์โทรสาร...................................เบอร์มอื ถือ............................................
อีเมล์.......................................................................................................................................................................................
ออกใบเสร็จ รับเงินในนาม…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประเภทอาหารที่ท่านรับประทาน
 ไม่จํากัดประเภท
 อาหารมังสวิรตั ิ
 อาหารมุสลิม
 แพ้อาหาร(ระบุ)............................
ค่าลงทะเบียน  นักกายภาพบําบัดทั ่วไป
อัตราท่านละ 3,500 บาท
 สําหรับ CI ของม.วลัยลักษณ์ โปรดระบุ รพ. .................................................. อัตราท่านละ 3,000 บาท
การจองห้องพัก โรงแรมทวินโลตัส
 ไม่ประสงค์จองห้องพัก
 ห้องพักเดีย่ ว (ห้องละ 1,000 บาท)
 ห้องพักคู่ (ห้องละ 1,000 บาท) โดยพักร่วมกับ (ระบุช่อื ผูพ้ กั ร่วม)..........................................................................
ประสงค์เข้าที่พกั วันที่....................เดือน...........................พ.ศ. .............เวลา............................................
ประสงค์ออกจากที่พกั วันที่.............เดือน...........................พ.ศ. .............เวลา............................................
** ค่าทีพ่ กั และใบเสร็จให้ติดต่อกับโรงแรมทวิ นโลตัสโดยตรง

ใบสมัครจะสมบูรณ์ เ มื่อ ท่ านโอนเงิน เข้า บัญชีในนามหลักสู ตรกายภาพบํ าบัด ม.วลัย ลักษณ์ เลขบัญชี 020085189056
ธนาคารออมสิน สาขาย่อยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และส่งใบสมัคร พร้อมสําเนาใบโอนเงินไปที่ นางสาวเนตรชนก เจีย รมาศ
สํานักสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิท ยาลัย วลัย ลักษณ์ 222 ต.ไทยบุร ี อ.ท่ าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์ 08 2817 4459 อีเมล์ netchanog.ji@wu.ac.th หรือที่โทรสาร 075 672106
โปรดส่งใบสมัครและหลักฐานการชําระเงินภายในวันที่ 30 มีนาคม 2556
ลงนามผูส้ มัคร………………………………………………………….
(
)
(สําหรับ เจ้า หน้าทีก่ รอกข้อมูล) วันที่ได้รบั ใบสมัคร ………………………………..ลําดับที.่ ................

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกโครงการ กรณีมผี ู้เข้าร่วมโครงการน้อยกว่า 35 คน

