
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ หลักสูตรเทคนคิ Vojta สําหรับนักกายภาพบําบัด รุนที่ 1 
(หลักสูตร A,B,C และ D) 

เริ่มศึกษา หลักสูตร A  วันจันทร – วันศุกร (เวลา 09.00-16.00 น.) ระหวางวันที่ 15 – 26 สิงหาคม 2554 
เปดรับสมัครตั้งแตบัดนี้  หมดเขต วันที่  20  มิถุนายน 2554 

1.ความเปนมาของหลกัสตูรเทคนิคVojta สําหรับนกักายภาพบําบัด รุนที่ 1 
สืบเนือ่งจากพระเมตตาของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี    ที่ทรงจุดประกายงานดาน 

การฟนฟสูมรรถภาพคนพกิารและทรงใหความสนพระทัยมาโดยตลอด    จึงเปนพลังที่ยิ่งใหญผลักดันใหทกุ 
หนวยงานที่เกี่ยวของมคีวามมุงมัน่ในการดาํเนินงานอยางเต็มกาํลังความสามารถ    เพื่อใหคนพกิารไทยไดรับการ 
ฟนฟูสมรรถภาพอยางดีทีสุ่ด    พระราชกรณียกจิที่พสกนิกรซาบซึ้งและสาํนกึในพระมหากรุณาธิคณุคอื    การท่ี 
พระองคเสดจ็พระราชดาํเนินเยอืนโรงพยาบาลกระดูกและขอ  มหาวทิยาลัยไฮเดลเบิรก    สหพันธสาธารณรฐั 
เยอรมน ี   เม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม 2551  และกรมการแพทยขอพระราชทานพระราชานุญาตให   อธิบดีกรมการแพทย 
รองอธิบดีกรมการแพทย    และผูอาํนวยการศนูยสริินธรเพื่อการฟนฟสูมรรถภาพทางการแพทยรวมตามเสด็จ    จึง 
นับวาเปนการจุดประกายความหวังใหกับเดก็พิการทางการเคลือ่นไหว      โดยเฉพาะความรวมมือระหวางกรมการ 
แพทย    กับมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก    ดานการฟนฟสูมรรถภาพเดก็พกิารแขนขาขาดแตกาํเนิด  (นับตั้งแตกรณีศึกษา 
นองZy เปนตนมา) 

โรงพยาบาลกระดูกและขอ  มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก    ใชเทคนิคVojta  ในการกระตุนการเคลือ่นไหวลาํตัว 
และแขนขาแบบอตัโนมตัิ (reflex Locomotion) ใหกับนองZy  และสอนใหแมนาํมาใชฝกนองZy ทุกวนัสงผลใหมี 
กาํลังกลามเนื้อมากขึ้น 

เทคนิคVojta  เปนเทคนิคทีพ่ัฒนาขึ้นโดยแพทยจากสาธารณรัฐเชค    ตั้งแตป  1950  มีการใชอยางแพรหลาย 
ในยุโรป โดยนักกายภาพบาํบดัจะใชมอืกด หรือยืดตามจุดตางๆ เพือ่กระตุนผูปวยใหมีการเคลือ่นไหวลาํตวัและแขน 

รายละเอียดการสมัครคดัเลือกเขาฝกอบรม “หลักสูตรเทคนิค Vojta สําหรับนักกายภาพบําบัด รุนที่ 1” 
โดยความรวมมือระหวาง  ♦ กรมการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข 

• ศูนยสิรนิธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 
• สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 

♦ International  Vojta  Society 

♦ Zy Movement  Foundation



ขาแบบอัตโนมัติ (reflex Locomotion) ตามจังหวะการกระตุนจากผูฝก สงผลใหกลามเนือ้ไดใชงาน มีความแข็งแรง 
สมองไดเรียนรูรูปแบบวธิีการเคลือ่นไหวทีถู่กตอง  เกิดการควบคุมการทรงทาของรางกายและการประสานการ 
เคลือ่นไหวของแขนขาดขีึ้น  นอกจากนี้ยังไดรวบรวมรูปแบบของการเคลือ่นไหวที่ผิดปกติของเดก็ ซึ่งชวยใหแพทย 
ทําการวนิิจฉยัเด็กที่มคีวามผิดปกติไดเร็วขึ้นดวย    เทคนิค  Vojta  สามารถประยุกตใชไดกับผูปวยทั้งเดก็และผูใหญ 
ผูปวยที่ 

มีปญหาระบบประสาท  เชน  สมองพิการ  อัมพาตครึ่งซกี  อัมพาตครึ่งทอน  รวมทั้งกลุมที่มีปญหาระบบกระดูกและ 
กลามเนือ้  เชน ความผิดปกตขิองกลามเนื้อทําใหขอผิดรูป (hip dysplasia) เปนตน ทั้งนี้ในเยอรมนี จัดใหวธิีนี้เปน 
มาตรฐานในการดแูลเดก็สมองพิการ สวน  ในประเทศไทยยังมีผูที่ใชเทคนคินีน้อยมาก กรมการแพทยโดยศูนยสิริน 
ธรเพื่อการฟนฟูฯ   จึงจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัตกิารขึ้น  โดยแบงเปน 4 ชวง   หางกันชวงละ 6 เดือน  เริ่มตนเดอืน 
สิงหาคม 2554 

หลักสตูร 
รายละเอียดหลักสูตรและระยะเวลาการอบรม  โดยแบงเปน 4 หลักสูตร ไดแก 

หลักสูตร A  วันที่  15-26 สิงหาคม  2554 
หลักสูตร B  เดือนกุมภาพนัธ  2555 
หลักสูตร C  เดือนสิงหาคม  2555 
หลักสูตร D  เดือนกุมภาพันธ  2556 

หมายเหตุ  หลักสูตร B, C, D จะแจงวันทีแ่นนอนอีกครั้ง ( International Vojta Society จะแจงใหทราบภายหลัง) 
ดําเนินการอบรม  โดยวิทยากรชาวตางประเทศ  ซึ่งเปนนกักายภาพบาํบัดผูเชี่ยวชาญของ 

International Vojta Society  ใชภาษาเยอรมัน  แตจะมีผูแปลเปนภาษาไทยประกอบตลอดหลกัสูตร 
สถานที่อบรม  ศูนยสิรนิธรเพือ่การฟนฟสูมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 

และสถาบันสขุภาพเดก็แหงชาติ มหาราชินี 

2. คุณสมบัติของผูสมัคร 
1.เปนผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขากายภาพบาํบัดที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรอื กพ.รับรอง 
2.เปนนักกายภาพบําบดัที่มีประสบการณทาํงานดานเดก็พกิาร อยางนอย 2 ป



3.วิธีการคัดเลือก 
1.  พิจารณาจากประวัติเบือ้งตน  ประสบการณการทํางานดานเด็กพิการ  ผลการศึกษา  ทัศนคติ  และความ 

พรอมที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขการฝกภาคปฏิบัตติลอดระยะเวลา 6 เดอืน ของหลักสูตรอยางตอเนื่อง 
2.  คัดเลอืกโดย วิธกีารสอบสัมภาษณ      ทั้งนี้ผูสมัครจะตองผานการสอบสัมภาษณโดยเปนผูมีบคุลิกภาพ 

ที่เหมาะสม  มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานดานเดก็พิการ มีวสิยัทัศน  ความคิดสรางสรรค  วุฒภิาวะ การ 
แสดงออกในความพรอมดานอืน่ๆ ทีจ่ะสามารถศึกษาจนสาํเร็จการศึกษา 

3.  คณะกรรมการหลกัสูตรเทคนิค Vojta สาํหรับนกักายภาพบําบัด รุนที่ 1 เปนผูกาํหนดหลักเกณฑการ 
พิจารณาผลการสอบคดัเลอืกและเปนเอกสิทธิ์ของคณะกรรมการหลักสูตรฯ ที่จะรับผูใดเขาศึกษา 

4.  จํานวนทีร่ับ  20-25 คน  โดยใหหนวยงานละ 1-2  คน 

4.เงื่อนไขการฝกอบรม 
ขอแจงขอกําหนด  ใหผูที่สมัครเขารับการอบรมรับทราบเพื่อถือปฏบิัติ   ไดแก 

1.  ผูเขารับการอบรมตองเขารับการอบรมใหครบท้ัง 4 หลกัสตูรๆ ละ 2 สัปดาห ระยะหางระหวาง 
หลักสูตร 6 เดอืน กาํหนดการอบรมคอื 15-26 สิงหาคม 2554 , กุมภาพันธ 2555 , สิงหาคม 2555 
และกุมภาพันธ 2556 เมื่อเขารับการอบรมครบทั้ง 4 หลักสตูรจะไดรับประกาศนียบัตรรับรอง 
จาก International Vojta Society  สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

2.  การฝกภาคปฏิบัติ  จาํเปนตองทดสอบผานหลกัสูตร A จึงจะสามารถผานไปเรียนลาํดับตอไป โดย 
ตองผานทั้ง 4 หลักสูตรจึงจะมสีิทธิรับใบประกาศนียบัตรสาํเร็จการศึกษาได 

3.  ในชวงของการอบรมนั้น ผูเขารับการอบรมตองไมตั้งครรภ เนื่องจากในระหวางการอบรมตองมี 
การฝกปฏิบัติเทคนิค Vojta ซึ่งอาจสงผลกระทบตอทารกในครรภได 

4.  ในระหวางการอบรม ผูเขารับการอบรมตองแตงกายดวยชุดที่เหมาะสาํหรับการสังเกตการ 
เคลือ่นไหวของกลามเนือ้ได เชน ชดุวายน้าํ 

หลักสูตร A หลักสูตร B หลักสูตร C 
D



5.  เมื่อเขารับการอบรมแลว ผูเขารับการอบรมและหนวยงานตนสังกัดยนิดีที่จะใหมีการติดตาม 
ประเมินผลเปนระยะๆ 

6.  ในกรณีทีส่าํเร็จการอบรมทั้ง 4 หลักสูตรแลว ผูเขารับการอบรมอาจถกูรับเลอืกใหเปนวิทยากรกับ 
ศูนยสิรนิธรเพ่ือการฟนฟฯู ในการถายทอดเทคนคิ Vojta ใหกับหนวยงานอืน่ๆตอไป 

5. คาลงทะเบียน 
- หนวยงานสังกัดมหาวิทยาลัยของรฐั และเอกชน, กระทรวง ทบวง กรม  ชําระคาลงทะเบียน 

คนละ 10,000 บาท/หลักสตูร  จายเปนรายหลักสูตร 
- หนวยงานสังกัดกรมการแพทย  องคกรเอกชน  ที่ไมหวังผลกาํไร  ไมตองชําระคาลงทะเบียน 

6.หลักฐานและเอกสาร  ไดแก 
6.1 ใบสมคัรพรอมติดรูปถายหนาตรงไมสวมหมวก  และไมใสแวนตาดาํ  ขนาด 3 x 4 ซม. หรอื 1 นิ้ว 

จํานวน 1 รูป 
6.2 สาํเนาปริญญาบตัร จาํนวน 1 ฉบับ 
6.3 สาํเนาใบแสดงผลการศึกษาชั้นปริญญาตรี (Transcript) จํานวน 1 ฉบับ 
6.4 สาํเนาบัตรประชาชน หรอื บัตรประจาํตวัขาราชการ จาํนวน 1 ฉบับ 

7.  การรับสมัคร 
สามารถสงเฉพาะใบสมัคร ไดทางโทรสาร หมายเลข  0-2591-1766 
หรือทาง E-mail : aeypatcha@gmail.com  หลังจากนั้นผูสมัครตองนําสงใบสมัครที่กรอกขอมูลครบถวน 
พรอมหลักฐานการสมัครใหครบตามท่ีกําหนด  จดัสงไดดงันี้ 
7.1  จัดสงทางไปรษณีย  โดยสงมาที่   คุณพัชรนิทร  กสบิุตร  (งานถายทอด   ตกึพัฒนาวิชาการ ชั้น 2) 

ศูนยสิรนิธรเพ่ือการฟนฟสูมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 
88/26  ซอยบาํราศนราดรู  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมอืง  จ.นนทบุรี  11000 
หมดเขตรบัสมัครวันที่  20  มถิุนายน  2554  (ถอืวันประทับตราไปรษณีย) 

7.2  สงใบสมัครและหลักฐานดวยตนเอง  ที่งานถายทอด  ตึกพัฒนาวิชาการ  ช้ัน 2 ในวนั และเวลาราชการ

mailto:aeypatcha@gmail.com


ศูนยสิรนิธรเพื่อการฟนฟสูมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 
88/26  ซอยบําราศนราดรู  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมอืง  จ.นนทบุรี  11000 
หมดเขตรับสมัคร วันที่  20  มถิุนายน  2554 

8.วันสอบสัมภาษณ 
วันที่ 23 มิถนุายน 2554  เวลา 09.00 น. เปนตนไป  ณ อาคารอาํนวยการ ชั้น 3 ศูนยสิรินธรเพ่ือการฟนฟู 

สมรรถภาพทางการแพทยแหงชาต ิ

9.ประกาศรายช่ือผูมสีิทธิ์เขารับการฝกอบรม 
วันที่ 30 มิถนุายน 2554  ณ อาคารอาํนวยการ ชั้น 2 ศูนยสริินธรเพือ่การฟนฟสูมรรถภาพทางการแพทย 

แหงชาติ / ผาน www : snmrc.go.th  และหนงัสือแจงเปนทางการ 

10. ผูที่ไดรับการคัดเลอืก  จะตองโอนเงินคาลงทะเบียน  10,000.00  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตามเงื่อนไขขอ 5 
โดยโอนเขาบัญชี  ศูนยสิรินธรเพ่ือการฟนฟสูมรรถภาพทางการแพทยแหงชาต ิ
(รายละเอียด หมายเลขบัญชีจะแจงอีกครั้งในวันที่ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรม) 

สอบถามขอมลูเพ่ิมเติมไดที่....  คุณพัชรินทร  กสิบตุร  โทรศัพท 0-2591-5455 ตอ 6806,6808 
มือถือ 089-1251184  E-mail : aeypatcha@gmail.com 

งานถายทอด  ตกึพัฒนาวิชาการ  ชั้น 2 
ศูนยสริินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ
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