
 

โครงการเพ่ือพัฒนาทักษะและวิชาชีพทางกายภาพบําบัด 

เร่ือง “Physical Therapy management in basic vestibular rehabilitation” 

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ประจําปการศึกษา 2559 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 อาการเวียนศีรษะ (dizziness) บานหมุน (vertigo) ตาพรามัวขณะท่ีมีการเคลื่อนไหว (gaze stability) และ

ปญหาสูญเสียการทรงตัว (disequilibrium) ปจจุบันพบไดบอยท้ังในผูปวยระบบประสาทและผูปวยระบบกระดูกและ

กลามเน้ือ เน่ืองจากความผิดปกติในการทํางานของระบบควบคุมการทรงทาหรือระบบเวสติบูลาร  สาเหตุมาจากการ

เคลื่อนหลุดของตะกอนในหูช้ันใน (BPPV) การบาดเจ็บของศีรษะ โรคหลอดเลือดสมอง การติดเช้ือในหูช้ันใน นํ้าในหูไม

เทากัน เปนตน นอกจากน้ีพบวากลุมผูมีภาวะเมารถเมาเรืองาย ผูปวยกระดูกคอเสื่อม ผูมีภาวะนอนนานและกลุมผู

ทํางานท่ีตองใชสายตาเปนระยะเวลานานลวนมีความเสี่ยงตอความผิดปกติของการทํางานของระบบเวสติบูลารเชนกัน 

ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนสงผลตอการจํากัดการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน การทํางาน การเขาสังคมและเพ่ิมความเสี่ยงตอ

การหกลม สงผลตอระดับคุณภาพชีวิตและปญหาดานจิตใจตามมา การรักษาความผิดปกติของระบบเวสติบูลารทางดาน

การแพทยในปจจุบันประกอบดวยการรักษาดวยยาและการรักษาทางกายภาพบําบัด เน่ืองจากการรับประทานยา 

(vestibular suppressant) ในระยะยาวมีขอจํากัดสงผลใหระบบเวสติบูลารไมสามารถปรับสมดุลและเรียนรูการทรงทา

นํามาซึ่งการสูญเสียการควบคุมการทรงทาของรางกาย ดังน้ันกายภาพบําบัดเปนการรักษาโดยเนนการออกกําลังกาย

เพ่ือใหเกิดการปรับตัว (adaptation) การชดเชย (substitution) และความเคยชิน (habituation) ท่ีเหมาะสมตอระบบ

ควบคุมการทรงตัว ซึ่งมีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือลดอาการเวียนศีรษะ เพ่ิมความคมชัดของการมองเห็นขณะท่ีศีรษะมีการ

เคลื่อนไหว เพ่ิมความสามารถในการทรงทาและเพ่ิมความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน การทํากิจกรรมใหผูปวย

กลับมามีระดับคุณภาพชีวิตใกลเคียงปกติมากท่ีสุด  การรักษาทางกายภาพบําบัดประกอบดวยการออกกําลังกายเพ่ือ

ฟนฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูช้ันใน (vestibular rehabilitation) และการจัดตะกอนหินปูนออกจากหูช้ันใน 

(particle repositioning maneuvers) สําหรับกลุมผูมีอาการเวียนศีรษะบานหมุนเฉียบพลันระยะสั้นเมื่อมีการเปลี่ยน

ตําแหนงศีรษะ รวมถึงการใหความรูและแนะนําการปฏิบัติตัวท่ีถูกตองเมื่อมีอาการเวียนหมุนดังกลาว อยางไรก็ตามพบวา

ผูปวยจํานวนมากไดรับการรักษาดวยยาเพ่ือลดระดับอาการดังกลาวแตไมสามารถฟนฟูการทํางานของระบบเวสตบูิลารให

กลับมาปกติไดเน่ืองจากยังขาดความรูดานการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมทางกายภาพบําบัดเพ่ือฟนฟูการทํางานของระบบ

ควบคุมการทรงทาดังกลาว  

ดังน้ันโครงการน้ีจึงเปนสวนหน่ึงท่ีตอบสนองตอปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ การเรียนรูเพ่ือรับใชสังคม และ

ปรัชญาของคณะกายภาพบําบัดคือ นําความรูสูชุมชน เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะทางกายภาพบําบัดเพ่ือรักษาผูปวยท่ีมี

ปญหาเวียนศีรษะบานหมุนหรือผูมีปญหาการทํางานของระบบควบคุมการทรงใหแกนักกายภาพบําบัดท่ัวไปเพ่ือนําไปใช

ในการรักษาผูปวยท่ีมีเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองในอนาคต 

 

 

 

 



2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรูทางวิชาชีพกายภาพบําบัดแกนักกายภาพบําบัดท่ัวไป 

2.2 เพ่ือใหนักกายภาพบําบัดเขาใจปญหา และสามารถตรวจประเมินผูปวยท่ีมีปญหาทางระบบ vestibular ได 

2.3 เพ่ือใหนักกกายภาพบําบัดสามารถนําความรูไปรักษาผูปวยท่ีมีปญหา vestibular ได  

2.4 เพ่ือบูรณาการการบริการวิชาการเขากับการเรียนการสอน และ งานกายภาพบําบัด 

3.  เปาหมาย 

 3.1  ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ พยาธิสภาพ การตรวจประเมิน และการรักษาทาง

กายภาพบําบัด 

      ในผูปวยทางระบบ vestibular เพ่ิมข้ึน 100% 

 3.2  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจระดับ 3.5 ข้ึนไปจาก 5 ระดบั 

4.  ประเภทโครงการ  

 เปนโครงการริเริ่มใหม เนนพัฒนาคุณภาพดานพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดโดยใชงบประมาณ 

    กองทุนพัฒนาวิชาการของคณะกายภาพบําบัด 

   คาธรรมเนียมพิเศษ รหัส          สําหรับเปนคาใชจายทางดาน 

  อุปกรณการตรวจประเมินและวัสดุอุปกรณในการทําภาคนิพนธของนักศึกษาตลอดหลักสูตร 

  กิจกรรมและโครงการเพ่ือทักษะงานดานวิชาการและวิชาชีพ 

  กิจกรรมและโครงการ เพ่ือสงเสริมการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

   งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป                  สําหรับเปนคาใชจายทางดาน 

    หมวดเงินอุดหนุน ฝกงานทางกายภาพบําบัด 

  หมวดเงินอุดหนุน คาใชจายในการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต 

  คาใชจายพัฒนานักศึกษา 

    กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยจัดสรรให (ยอดเงิน 30,000 บาท) 

    กิจกรรมนักศึกษา สํานักพัฒนานักศึกษาจัดสรรให (ยอดเงิน 17,000 บาท) 

    กิจกรรมนักศึกษา จากคาธรรมเนียมพิเศษใหคณะเบิกได 30,000 บาท แตละครั้งคาใชจาย 

      ตองไมเกิน 20,000 บาท 

5. แผนการดําเนินการ 

 5.1 สถานท่ีดําเนินการ หองปฏิบัติการคณะกายภาพบําบัด (หอง 2-426) ช้ัน 4 

อาคารเรยีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

 5.2 ระยะเวลาดําเนินการ     วันพฤหัสบดีท่ี 15 ถึง วันศุกรท่ี 16 ธันวาคม 2559 รวม 2 วัน 

 5.3 กลุมเปาหมาย        ผูเขารับการอบรม จํานวน 60 คน  

 5.4 กิจกรรมท่ีจะดาํเนินการ 

  -  การบรรยาย สาเหตุ อาการ ของปญหาท่ีเกิดข้ึน 

-  ปฏิบัติการตรวจประเมิน หาพยาธิสภาพของผูปวย 

-  ปฏิบัตเิทคนิคการรักษาทางกายภาพบําบัด 

-  ตัวอยางผูปวย และ การนําไปใช 

 



6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 คณาจารย อาจารยผูควบคุมการฝกงาน และนักกายภาพบําบัดไดพัฒนาทักษะทางกายภาพบําบัด 

6.2 มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางอาจารยคณะกายภาพบําบัด อาจารยผูควบคมุการฝกงาน 

                 ศิษยเกา และนักกายภาพบําบัดท่ัวไป และศิษยเกา 

6.3 มีการเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางศิษยเกาคณะกายภาพบําบัดกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

6.4 เกิดเครือขายการเรยีนรูระหวางศิษยเกา อาจารยผูควบคุมการฝกงาน และคณาจารยคณะกายภาพบําบัด 

7.  ผูรับผิดชอบโครงการ  คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ

 7.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรัชนี    วีระพงศ  ท่ีปรึกษาโครงการ 

 7.2 อาจารยณรตัน   พิชัยยงควงศดี ประธานโครงการ 

7.3 อาจารยปวีนุช    ศรีมงคลชัย กรรมการ 

7.4 อาจารยนิภาพร   เหลาชา  กรรมการ 

7.5 อาจารยมัญชุลีพร    วิริยะวัฒนากูล  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

8.  วิทยากร    

8.1 อาจารย วัชรินทร ทายะต ิ นักกายภาพบําบัดชํานาญการ คลนิิกลดเวียนศีรษะ   

งานกายภาพบําบัด กลุมงานเวชกรรมฟนฟู โรงพยาบาลตรัง 

8.2 อาจารยธิดาพร      ไตรรัตนสุวรรณ  อาจารยประจําคณะกายภาพบําบัด  

มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กําหนดการอบรม 

โครงการเพ่ือพัฒนาทักษะและวิชาชีพ 

เร่ือง “Physical Therapy management in basic vestibular rehabilitation” 

วันพฤหัสบดีท่ี 15 ถึง วันศุกรท่ี 16 ธันวาคม 2559 เวลา 8.00 -17.15 น. 

ณ หองปฏิบัติการคณะกายภาพบําบัด (หอง 2-426) ชั้น 4 

อาคารเรียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

วัน/เวลา หัวขอ วิทยากร 

พฤหัสบดีท่ี 15 ธ.ค. 59 

07.30 - 08.00  

08.00 - 09.00  

09.00 - 10.30 

 

10.30- 10.45 

10.45- 11.45 

11.45-12.45 

 

12.45 -13.30 

13.30 – 15.30  

 

15.30-15.45 

15.45 -17.15 

 

ลงทะเบียน 

Introduction and conceptual framework (1 ชม.) 

Vestibular rehabilitation and clinical management: 

Trang hospital model (1.30 ชม.) 

พักรับประทานอาหารวาง 

Vestibular anatomy and physiology (1 ชม.) 

Pathology of vestibular system and role of vestibular 

system in postural control (1ชม.) 

พักทานอาหารกลางวัน 

Physical therapy management: 

Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) #1 (2 ชม.) 

พักรับประทานอาหารวาง 

Physical therapy management: 

Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) #2 (1.5 ชม.) 

 

 

อ.วัชรินทร 

อ.วัชรินทร 

 

 

อ.ธิดาพร 

อ.ธิดาพร 

 

 

อ.วัชรินทร 

 

 

อ.วัชรินทร 

 

ศุกรท่ี 16 ธ.ค. 59 

7.30-8.00  

8.00 – 9.00  

 

9.00 -10.30 

10.30- 10.45 

10.45- 12.45 

12.45 -13.30 

13.30 – 15.30  

15.30-15.45 

15.45 -17.15 

 

ลงทะเบียน 

Physical Therapy evaluation: Vertigo and dizziness 

patient (VOR test & occulomotor test) (1 ชม.) 

Functional test and evaluation form (1.5 ชม.) 

พักรับประทานอาหารวาง 

Intervention for vestibular hypofunction patients (2 ชม.) 

พักทานอาหารกลางวัน 

Physical therapy in vestibular rehabilitation #1 (2 ชม.) 

พักรับประทานอาหารวาง 

Physical therapy in vestibular rehabilitation #2 (1.5 ชม.) 

 

 

อ.ธิดาพร 

 

อ.ธิดาพร 

 

อ.วัชรินทร 

 

อ.วัชรินทร 

 

อ.วัชรินทร 

 

 



วิธีการสมัครเขารวม 

โครงการพัฒนาทักษะและวิชาชีพทางกายภาพบําบัด  

เร่ือง “Physical Therapy management in basic vestibular rehabilitation”  

ในวันท่ี 15-16 ธันวาคม 2559ระหวางเวลา 08.00-17.00 น. 

ณ หองปฏิบัติการกายภาพบําบัด (2-426) อาคารเรียน ชั้น 4 

 

***รับลงทะเบียนผาน Online เทานั้น 

Link: https://goo.gl/forms/6vYovQt8J8p551p13 

 

กรุณา ทําตามขั้นตอน ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

1. ชําระ 5,000 บาท หากชําระตั้งแตวันนี้ ถึง 15 ต.ค. 59  

หากเกินกวาวันท่ีกําหนด ตองชําระ 5,500 บาท 

2. *****โอนเงินผานบัญชี นางสาว มัญชุลีพร วิริยะวัฒนากูล  

ธนาคาร ธนชาต สาขา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเลขท่ีบัญชี 168-6-10127-0 

3. กรุณาหลักฐานการโอนเงิน มาท่ี E-mail address: PThcuconference@gmail.com  

โปรดระบุชื่อและเบอรโทรติดตอกับมาใหชัดเจน 

 

***** อยูระหวางดําเนินการขอคะแนน ****** 

 
 

 

https://goo.gl/forms/6vYovQt8J8p551p13

	โครงการเพื่อพัฒนาทักษะและวิชาชีพทางกายภาพบำบัด
	เรื่อง “Physical Therapy management in basic vestibular rehabilitation”
	คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
	ประจำปีการศึกษา 2559
	1.  หลักการและเหตุผล
	2.  วัตถุประสงค์
	3.  เป้าหมาย
	4.  ประเภทโครงการ
	(  กองทุนพัฒนาวิชาการของคณะกายภาพบำบัด
	(  อุปกรณ์การตรวจประเมินและวัสดุอุปกรณ์ในการทำภาคนิพนธ์ของนักศึกษาตลอดหลักสูตร
	(  กิจกรรมและโครงการ เพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
	(  ค่าใช้จ่ายพัฒนานักศึกษา
	ต้องไม่เกิน 20,000 บาท
	5. แผนการดำเนินการ
	6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	8.  วิทยากร
	กำหนดการอบรม
	อาคารเรียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

