โครงการเพื่อพัฒนาทักษะและวิชาชีพทางกายภาพบําบัด
เรื่อง “Physical Therapy management in basic vestibular rehabilitation”
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประจําปการศึกษา 2559
1. หลักการและเหตุผล
อาการเวียนศีรษะ (dizziness) บานหมุน (vertigo) ตาพรามัวขณะที่มีการเคลื่อนไหว (gaze stability) และ
ปญหาสูญเสียการทรงตัว (disequilibrium) ปจจุบันพบไดบอยทั้งในผูปวยระบบประสาทและผูปวยระบบกระดูกและ
กลามเนื้อ เนื่องจากความผิดปกติในการทํางานของระบบควบคุมการทรงทาหรือระบบเวสติบูลาร สาเหตุมาจากการ
เคลื่อนหลุดของตะกอนในหูชั้นใน (BPPV) การบาดเจ็บของศีรษะ โรคหลอดเลือดสมอง การติดเชื้อในหูชั้นใน น้ําในหูไม
เทากัน เปนตน นอกจากนี้พบวากลุมผูมีภาวะเมารถเมาเรืองาย ผูปวยกระดูกคอเสื่อม ผูมีภาวะนอนนานและกลุมผู
ทํางานที่ตองใชสายตาเปนระยะเวลานานลวนมีความเสี่ยงตอความผิดปกติของการทํางานของระบบเวสติบูลารเชนกัน
ความผิดปกติที่เกิดขึ้นสงผลตอการจํากัดการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน การทํางาน การเขาสังคมและเพิ่มความเสี่ยงตอ
การหกลม สงผลตอระดับคุณภาพชีวิตและปญหาดานจิตใจตามมา การรักษาความผิดปกติของระบบเวสติบูลารทางดาน
การแพทยในปจจุ บันประกอบดวยการรักษาดวยยาและการรักษาทางกายภาพบํา บัด เนื่องจากการรับประทานยา
(vestibular suppressant) ในระยะยาวมีขอจํากัดสงผลใหระบบเวสติบูลารไมสามารถปรับสมดุลและเรียนรูการทรงทา
นํามาซึ่งการสูญเสียการควบคุมการทรงทาของรางกาย ดังนั้นกายภาพบําบัดเปนการรักษาโดยเนนการออกกําลังกาย
เพื่อใหเกิดการปรับตัว (adaptation) การชดเชย (substitution) และความเคยชิน (habituation) ที่เหมาะสมตอระบบ
ควบคุมการทรงตัว ซึ่งมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อลดอาการเวียนศีรษะ เพิ่มความคมชัดของการมองเห็นขณะที่ศีรษะมีการ
เคลื่อนไหว เพิ่มความสามารถในการทรงทาและเพิ่มความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน การทํากิจกรรมใหผูปวย
กลับมามีระดับคุณภาพชีวิตใกลเคียงปกติมากที่สุด การรักษาทางกายภาพบําบัดประกอบดวยการออกกําลังกายเพื่อ
ฟนฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน (vestibular rehabilitation) และการจัดตะกอนหินปูนออกจากหูชั้นใน
(particle repositioning maneuvers) สําหรับกลุมผูมีอาการเวียนศีรษะบานหมุนเฉียบพลันระยะสั้นเมื่อมีการเปลี่ยน
ตําแหนงศีรษะ รวมถึงการใหความรูและแนะนําการปฏิบัติตัวที่ถูกตองเมื่อมีอาการเวียนหมุนดังกลาว อยางไรก็ตามพบวา
ผูปวยจํานวนมากไดรับการรักษาดวยยาเพื่อลดระดับอาการดังกลาวแตไมสามารถฟนฟูการทํางานของระบบเวสติบลู ารให
กลับมาปกติไดเนื่องจากยังขาดความรูดานการออกกําลังกายที่เหมาะสมทางกายภาพบําบัดเพื่อฟนฟูการทํางานของระบบ
ควบคุมการทรงทาดังกลาว
ดังนั้นโครงการนี้จึงเปนสวนหนึ่งที่ตอบสนองตอปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ การเรียนรูเพื่อรับใชสังคม และ
ปรัชญาของคณะกายภาพบําบัดคือ นําความรูสูชุมชน เพื่อพัฒนาความรูและทักษะทางกายภาพบําบัดเพื่อรักษาผูปวยที่มี
ปญหาเวียนศีรษะบานหมุนหรือผูมีปญหาการทํางานของระบบควบคุมการทรงใหแกนักกายภาพบําบัดทั่วไปเพื่อนําไปใช
ในการรักษาผูปวยที่มีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูทางวิชาชีพกายภาพบําบัดแกนักกายภาพบําบัดทั่วไป
2.2 เพื่อใหนักกายภาพบําบัดเขาใจปญหา และสามารถตรวจประเมินผูปวยที่มีปญหาทางระบบ vestibular ได
2.3 เพื่อใหนักกกายภาพบําบัดสามารถนําความรูไปรักษาผูปวยที่มีปญหา vestibular ได
2.4 เพื่อบูรณาการการบริการวิชาการเขากับการเรียนการสอน และ งานกายภาพบําบัด
3. เปาหมาย
3.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ พยาธิสภาพ การตรวจประเมิน และการรักษาทาง
กายภาพบําบัด
ในผูปวยทางระบบ vestibular เพิ่มขึ้น 100%
3.2 ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจระดับ 3.5 ขึ้นไปจาก 5 ระดับ
4. ประเภทโครงการ
เปนโครงการริเริ่มใหม เนนพัฒนาคุณภาพดานพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดโดยใชงบประมาณ
 กองทุนพัฒนาวิชาการของคณะกายภาพบําบัด
 คาธรรมเนียมพิเศษ รหัส
สําหรับเปนคาใชจายทางดาน
 อุปกรณการตรวจประเมินและวัสดุอุปกรณในการทําภาคนิพนธของนักศึกษาตลอดหลักสูตร
 กิจกรรมและโครงการเพื่อทักษะงานดานวิชาการและวิชาชีพ
 กิจกรรมและโครงการ เพื่อสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 งบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรรประจําป
สําหรับเปนคาใชจายทางดาน
 หมวดเงินอุดหนุน ฝกงานทางกายภาพบําบัด
 หมวดเงินอุดหนุน คาใชจายในการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต
 คาใชจายพัฒนานักศึกษา
 กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 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 สถานที่ดําเนินการ
หองปฏิบัติการคณะกายภาพบําบัด (หอง 2-426) ชั้น 4
อาคารเรียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5.2 ระยะเวลาดําเนินการ วันพฤหัสบดีที่ 15 ถึง วันศุกรที่ 16 ธันวาคม 2559 รวม 2 วัน
5.3 กลุมเปาหมาย
ผูเขารับการอบรม จํานวน 60 คน
5.4 กิจกรรมที่จะดําเนินการ
- การบรรยาย สาเหตุ อาการ ของปญหาที่เกิดขึ้น
- ปฏิบัติการตรวจประเมิน หาพยาธิสภาพของผูปวย
- ปฏิบัตเิ ทคนิคการรักษาทางกายภาพบําบัด
- ตัวอยางผูปวย และ การนําไปใช

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
6.1 คณาจารย อาจารยผูควบคุมการฝกงาน และนักกายภาพบําบัดไดพัฒนาทักษะทางกายภาพบําบัด
6.2 มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางอาจารยคณะกายภาพบําบัด อาจารยผูควบคุมการฝกงาน
ศิษยเกา และนักกายภาพบําบัดทั่วไป และศิษยเกา
6.3 มีการเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางศิษยเกาคณะกายภาพบําบัดกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
6.4 เกิดเครือขายการเรียนรูระหวางศิษยเกา อาจารยผูควบคุมการฝกงาน และคณาจารยคณะกายภาพบําบัด
7. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
7.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรัชนี วีระพงศ
ที่ปรึกษาโครงการ
7.2 อาจารยณรัตน
พิชัยยงควงศดี ประธานโครงการ
7.3 อาจารยปวีนุช
ศรีมงคลชัย
กรรมการ
7.4 อาจารยนภิ าพร
เหลาชา
กรรมการ
7.5 อาจารยมัญชุลีพร
วิริยะวัฒนากูล กรรมการและผูชวยเลขานุการ
8. วิทยากร
8.1 อาจารย วัชรินทร
ทายะติ
นักกายภาพบําบัดชํานาญการ คลินิกลดเวียนศีรษะ
งานกายภาพบําบัด กลุมงานเวชกรรมฟนฟู โรงพยาบาลตรัง
8.2 อาจารยธิดาพร
ไตรรัตนสุวรรณ อาจารยประจําคณะกายภาพบําบัด
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

กําหนดการอบรม
โครงการเพื่อพัฒนาทักษะและวิชาชีพ
เรื่อง “Physical Therapy management in basic vestibular rehabilitation”
วันพฤหัสบดีที่ 15 ถึง วันศุกรที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 8.00 -17.15 น.
ณ หองปฏิบัติการคณะกายภาพบําบัด (หอง 2-426) ชั้น 4
อาคารเรียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วัน/เวลา
พฤหัสบดีที่ 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
ศุกรที่ 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

หัวขอ
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.)
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.)
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วิธีการสมัครเขารวม
โครงการพัฒนาทักษะและวิชาชีพทางกายภาพบําบัด
เรื่อง “Physical Therapy management in basic vestibular rehabilitation”
ในวันที่ 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 ภายในระยะเวลาที่กําหนด
1. ชําระ 5,000 บาท หากชําระตั้งแตวันนี้ ถึง 15 ต.ค. 59
หากเกินกวาวันที่กําหนด ตองชําระ 5,500 บาท
2. *****โอนเงินผานบัญชี นางสาว มัญชุลีพร วิริยะวัฒนากูล
ธนาคาร ธนชาต สาขา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเลขที่บัญชี 168-6-10127-0
3. กรุณาหลักฐานการโอนเงิน มาที่ E-mail address: PThcuconference@gmail.com
โปรดระบุชื่อและเบอรโทรติดตอกับมาใหชัดเจน
***** อยูระหวางดําเนินการขอคะแนน ******

