รายละเอียดการสมัครคัดเลือกเขาฝกอบรม “หลักสูตรเทคนิค Vojta สําหรับนักกายภาพบําบัด รุนที่ 1”
โดยความรวมมือระหวาง ¨ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
• ศูนยสิรนิ ธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ
• สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
¨ International Vojta Society
¨ Zy Movement Foundation

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ หลักสูตรเทคนิค 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.ความเปนมาของหลักสูตรเทคนิค Vojta สําหรับนักกายภาพบําบัด รุนที่ 1
สืบเนือ่ งจากพระเมตตาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงจุดประกายงานดาน
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการและทรงใหความสนพระทัยมาโดยตลอด

จึงเปนพลังที่ยิ่งใหญผลักดันใหทกุ

หนวยงานที่เกี่ยวของมีความมุงมัน่ ในการดําเนินงานอยางเต็มกําลังความสามารถ
ฟนฟูสมรรถภาพอยางดีทสี่ ุด

เพื่อใหคนพิการไทยไดรับการ

พระราชกรณียกิจที่พสกนิกรซาบซึ้งและสํานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ คือ

พระองคเสด็จพระราชดําเนินเยือนโรงพยาบาลกระดูกและขอ

มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก

การที่

สหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 และกรมการแพทยขอพระราชทานพระราชานุญาตให อธิบดีกรมการแพทย
รองอธิบดีกรมการแพทย และผูอ าํ นวยการศูนยสริ ินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยรว มตามเสด็จ จึง
นับวาเปนการจุดประกายความหวังใหกับเด็กพิการทางการเคลือ่ นไหว

โดยเฉพาะความรวมมือระหวางกรมการ

แพทย กับมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก ดานการฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิการแขนขาขาดแตกาํ เนิด (นับตั้งแตกรณีศึกษา
นองZy เปนตนมา)
โรงพยาบาลกระดูกและขอ มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก ใชเทคนิคVojta ในการกระตุนการเคลือ่ นไหวลําตัว
และแขนขาแบบอัตโนมัติ (reflex Locomotion) ใหกับนองZy และสอนใหแมนาํ มาใชฝกนองZy ทุกวันสงผลใหมี
กําลังกลามเนื้อมากขึ้น
เทคนิคVojta เปนเทคนิคทีพ่ ัฒนาขึ้นโดยแพทยจากสาธารณรัฐเชค ตั้งแตป 1950 มีการใชอยางแพรหลาย
ในยุโรป โดยนักกายภาพบําบัดจะใชมอื กด หรือยืดตามจุดตางๆ เพือ่ กระตุนผูปว ยใหมกี ารเคลือ่ นไหวลําตัวและแขน

ขาแบบอัตโนมัติ (reflex Locomotion) ตามจังหวะการกระตุนจากผูฝก สงผลใหกลามเนือ้ ไดใชงาน มีความแข็งแรง
สมองไดเรียนรูรูปแบบวิธีการเคลือ่ นไหวทีถ่ ูกตอง

เกิดการควบคุมการทรงทาของรางกายและการประสานการ

เคลือ่ นไหวของแขนขาดีขึ้น นอกจากนี้ยังไดรวบรวมรูปแบบของการเคลือ่ นไหวที่ผดิ ปกติของเด็ก ซึ่งชวยใหแพทย
ทําการวินิจฉัยเด็กที่มคี วามผิดปกติไดเร็วขึ้นดวย เทคนิค Vojta สามารถประยุกตใชไดกับผูปว ยทั้งเด็กและผูใ หญ
ผูปวยที่
มีปญหาระบบประสาท เชน สมองพิการ อัมพาตครึ่งซีก อัมพาตครึ่งทอน รวมทั้งกลุมที่มีปญหาระบบกระดูกและ
กลามเนือ้ เชน ความผิดปกติของกลามเนื้อทําใหขอ ผิดรูป (hip dysplasia) เปนตน ทั้งนี้ในเยอรมนี จัดใหวธิ ีนี้เปน
มาตรฐานในการดูแลเด็กสมองพิการ สวน ในประเทศไทยยังมีผูที่ใชเทคนิคนีน้ อยมาก กรมการแพทยโดยศูนยสิริน
ธรเพื่อการฟน ฟูฯ จึงจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารขึ้น โดยแบงเปน 4 ชวง หางกันชวงละ 6 เดือน เริ่มตนเดือน
สิงหาคม 2554

หลักสูตร
รายละเอียดหลักสูตรและระยะเวลาการอบรม โดยแบงเปน 4 หลักสูตร ไดแก
หลักสูตร A วันที่ 15-26 สิงหาคม 2554
หลักสูตร B

เดือนกุมภาพันธ 2555

หลักสูตร C

เดือนสิงหาคม 2555

หลักสูตร D

เดือนกุมภาพันธ 2556

หมายเหตุ หลักสูตร B, C, D จะแจงวันทีแ่ นนอนอีกครั้ง ( International Vojta Society จะแจงใหทราบภายหลัง)
ดําเนินการอบรม

โดยวิทยากรชาวตางประเทศ

ซึ่งเปนนักกายภาพบําบัดผูเชี่ยวชาญของ

International Vojta Society ใชภาษาเยอรมัน แตจะมีผแู ปลเปนภาษาไทยประกอบตลอดหลักสูตร
สถานที่อบรม ศูนยสิรนิ ธรเพือ่ การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ
และสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ มหาราชินี

2. คุณสมบัติของผูสมัคร
1.เปนผูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัดที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือ กพ.รับรอง
2.เปนนักกายภาพบําบัดที่มีประสบการณทาํ งานดานเด็กพิการ อยางนอย 2 ป

3.วิธีการคัดเลือก
1. พิจารณาจากประวัติเบือ้ งตน ประสบการณการทํางานดานเด็กพิการ ผลการศึกษา ทัศนคติ และความ
พรอมที่จะปฏิบัตติ ามเงื่อนไขการฝกภาคปฏิบัตติ ลอดระยะเวลา 6 เดือน ของหลักสูตรอยางตอเนื่อง
2. คัดเลือกโดย วิธกี ารสอบสัมภาษณ ทั้งนี้ผสู มัครจะตองผานการสอบสัมภาษณโดยเปนผูมีบคุ ลิกภาพ
ที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานดานเด็กพิการ มีวสิ ยั ทัศน ความคิดสรางสรรค วุฒภิ าวะ การ
แสดงออกในความพรอมดานอืน่ ๆ ทีจ่ ะสามารถศึกษาจนสําเร็จการศึกษา
3. คณะกรรมการหลักสูตรเทคนิค Vojta สําหรับนักกายภาพบําบัด รุนที่ 1 เปนผูก าํ หนดหลักเกณฑการ
พิจารณาผลการสอบคัดเลือกและเปนเอกสิทธิ์ของคณะกรรมการหลักสูตรฯ ที่จะรับผูใ ดเขาศึกษา
4. จํานวนทีร่ ับ 20-25 คน โดยใหหนวยงานละ 1-2 คน

4.เงื่อนไขการฝกอบรม
ขอแจงขอกําหนด ใหผูที่สมัครเขารับการอบรมรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ ไดแก
1.

ผูเขารับการอบรมตองเขารับการอบรมใหครบทั้ง 4 หลักสูตรๆ ละ 2 สัปดาห ระยะหางระหวาง
หลักสูตร 6 เดือน กําหนดการอบรมคือ 15-26 สิงหาคม 2554 , กุมภาพันธ 2555 , สิงหาคม 2555
และกุมภาพันธ 2556 เมื่อเขารับการอบรมครบทั้ง 4 หลักสูตรจะไดรับประกาศนียบัตรรับรอง
จาก International Vojta Society สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

2.

การฝกภาคปฏิบัติ จําเปนตองทดสอบผานหลักสูตร A จึงจะสามารถผานไปเรียนลําดับตอไป โดย
ตองผานทั้ง 4 หลักสูตรจึงจะมีสิทธิรับใบประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษาได

หลักสูตร A
3.

หลักสูตร B

หลักสูตร C
D

ในชวงของการอบรมนั้น ผูเขารับการอบรมตองไมตั้งครรภ เนื่องจากในระหวางการอบรมตองมี
การฝกปฏิบัติเทคนิค Vojta ซึ่งอาจสงผลกระทบตอทารกในครรภได

4.

ในระหวางการอบรม ผูเขารับการอบรมตองแตงกายดวยชุดที่เหมาะสําหรับการสังเกตการ
เคลือ่ นไหวของกลามเนือ้ ได เชน ชุดวายน้าํ

5.

เมื่อเขารับการอบรมแลว ผูเขารับการอบรมและหนวยงานตนสังกัดยินดีที่จะใหมกี ารติดตาม
ประเมินผลเปนระยะๆ

6.

ในกรณีทสี่ าํ เร็จการอบรมทั้ง 4 หลักสูตรแลว ผูเขารับการอบรมอาจถูกรับเลือกใหเปนวิทยากรกับ
ศูนยสิรนิ ธรเพื่อการฟนฟูฯ ในการถายทอดเทคนิค Vojta ใหกับหนวยงานอืน่ ๆตอไป

5. คาลงทะเบียน
- หนวยงานสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน, กระทรวง ทบวง กรม ชําระคาลงทะเบียน
คนละ 10,000 บาท/หลักสูตร จายเปนรายหลักสูตร
- หนวยงานสังกัดกรมการแพทย องคกรเอกชน ที่ไมหวังผลกําไร ไมตอ งชําระคาลงทะเบียน

6.หลักฐานและเอกสาร ไดแก
6.1 ใบสมัครพรอมติดรูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด 3 x 4 ซม. หรือ 1 นิ้ว
จํานวน 1 รูป
6.2 สําเนาปริญญาบัตร จํานวน 1 ฉบับ
6.3 สําเนาใบแสดงผลการศึกษาชั้นปริญญาตรี (Transcript) จํานวน 1 ฉบับ
6.4 สําเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจําตัวขาราชการ จํานวน 1 ฉบับ

7. การรับสมัคร
สามารถสงเฉพาะใบสมัคร ไดทางโทรสาร หมายเลข 0-2591-1766
หรือทาง E-mail : aeypatcha@gmail.com หลังจากนั้นผูส มัครตองนําสงใบสมัครที่กรอกขอมูลครบถวน
พรอมหลักฐานการสมัครใหครบตามที่กําหนด จัดสงไดดงั นี้
7.1 จัดสงทางไปรษณีย โดยสงมาที่ คุณพัชรินทร กสิบุตร (งานถายทอด ตึกพัฒนาวิชาการ ชั้น 2)
ศูนยสิรนิ ธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ
88/26 ซอยบําราศนราดูร ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 มิถุนายน 2554 (ถือวันประทับตราไปรษณีย)
7.2 สงใบสมัครและหลักฐานดวยตนเอง ที่งานถายทอด ตึกพัฒนาวิชาการ ชั้น 2 ในวัน และเวลาราชการ

ศูนยสิรนิ ธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ
88/26 ซอยบําราศนราดูร ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 20 มิถุนายน 2554

8.วันสอบสัมภาษณ
วันที่ 23 มิถนุ ายน 2554 เวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ อาคารอํานวยการ ชั้น 3 ศูนยสิรินธรเพือ่ การฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ

9.ประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์เขารับการฝกอบรม
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2554 ณ อาคารอํานวยการ ชั้น 2 ศูนยสริ ินธรเพือ่ การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย
แหงชาติ / ผาน www : snmrc.go.th และหนังสือแจงเปนทางการ

10. ผูที่ไดรับการคัดเลือก จะตองโอนเงินคาลงทะเบียน 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตามเงื่อนไขขอ 5
โดยโอนเขาบัญชี ศูนยสิรินธรเพือ่ การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ
(รายละเอียด หมายเลขบัญชีจะแจงอีกครั้งในวันที่ประกาศรายชื่อผูมีสทิ ธิ์เขารับการฝกอบรม)

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่.... คุณพัชรินทร กสิบตุ ร โทรศัพท 0-2591-5455 ตอ 6806,6808
มือถือ 089-1251184 E-mail : aeypatcha@gmail.com
งานถายทอด ตึกพัฒนาวิชาการ ชั้น 2
ศูนยสริ ินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ

