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ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. 

................................................................. ..................................................... 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
๑. กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
๒. สมาคมกายภาพบ าบัดแห่งประเทศไทย 

หลักการและเหตุผล 

 เนื่องด้วยปัจจุบันกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ( Non-communicable Disease : NCDs ) เป็นปัญหาส าคัญ
ทางสาธารณสุขและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน โรคทางเดิน
หายใจเรื้อรัง และโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดความพิการและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร การ
เกิดโรคมีสาเหตุจากหลายปัจจัยเสี่ยงที่มาจากกลไกร่างกาย พฤติกรรมการด าเนินชีวิต การขาดการออกก าลังกาย
อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มโรคเหล่านี้ ซึ่งอาจน าไปสู่การเจ็บปุวยแทรกซ้อน
ที่ส าคัญ อาทิ โรคจอประสาทเสื่อม โรคไตวายเรื้อรัง แผลเรื้อรัง เป็นต้น ความเจ็บปุวยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้ปุวยตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขโดยรวม ซึ่งข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขสถิติล่าสุด
พบว่าประชากรในประเทศไทยมีถึง ๑๔ ล้านคนที่เป็นโรคในกลุ่มโรค NCDs และเป็นสาเหตุหลักการเสียชีวิตถึง
ร้อยละ ๗๓ ของประชาการทั้งหมด และจากสถิติของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ปี ๒๕๖๐ ผู้ปุวยส่วนใหญ่
ที่มารักษาอยู่ในกลุ่มโรค NCDs ร้อยละ ๘๐ ซึ่งเป็นจ านวนมาก การที่จะรักษาผู้ปุวยกลุ่มนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จะต้องใช้วิธีการรักษาและการดูแลหลากหลาย เพ่ือจะท าให้ภาวะของโรคดีข้ึน  

 ทั้งนี้ทางส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ก็ได้
ตระหนักถึงความส าคัญที่ต้องสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพ่ือแก้ไขและลดปัญหาดังกล่าว ผ่านกระบวนการท า
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓  เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติการอย่างบูรณาการ 
แก่ประชาชนให้มีศักยภาพในการจัดการปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว เพ่ือปรับเปลี่ยนการด าเนินชีวิตใหม่ที่ลดความเสี่ยงลด
โรค ลดอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ลดอัตราการเสียชีวิตจาดโรคเหล่านี้ รวมถึงลดค่าใช้จ่ายทั้งระดับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 

 ดังนั้นกองเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมกับสมาคมกายภาพบ าบัดแห่งประเทศ
ไทย ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามรถของนักกายภาพบ าบัด จึงเห็นควรจัด
โครงการ “ Exercise prescription for patient with NCDs : The roles of exercise in prevention and 



control of NCDs ” ขึ้นแก่นักกายภาพบ าบัดทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพ่ือให้นักกายภาพบ าบัดได้เพ่ิมพูนและ
ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ในการตรวจประเมิน การรักษา การส่งเสริม การฟ้ืนฟู และการปูองกันผู้ปุวยในกลุ่ม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเหล่านี้ โดยการออกก าลังกายที่เหมาะสมและถูกวิธี ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะน าไปสู่การพัฒนา
วิชาชีพกายภาพบ าบัดให้เป็นที่รู้จักและเป็นประโยชน์กับผู้ปุวยในการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูต่อไป 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการในการตรวจประเมินและให้การรักษาผู้ปุวยในกลุ่มโรค NCDs 

ด้วยการออกก าลังกายไดอ้ย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และความเข้าใจด้านพยาธิสภาพโรคของผู้ปุวยในกลุ่มโรค NCDs 
๓. เพ่ือเพ่ิมทักษะการตรวจประเมินและออกแบบการออกก าลังกาย รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออก

ก าลังกายต่างๆ ทีเ่หมาะสมแก่ผู้ปุวยในกลุ่มโรค NCDs 
๔. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดูแลผู้ปุวยในกลุ่มโรค NCDs 
๕. ผู้เข้าร่วมอบรมและนักกายภาพบ าบัด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการ

บริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ปุวย 

วิธีการด าเนินการ 
 การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ 

วิทยากร 
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 ๓. ผศ.ดร.นพวรรณ  จารุสุสินธ์ 

 ๔. อ.ดร.นภัสกร  ชื่นศิริ 

ระยะเวลาการจัดประชุม 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผู้ เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบั ติงานให้บริการทาง
กายภาพบ าบัดผู้ปุวยในกลุ่มโรค NCDs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการให้บริการทาง
กายภาพบ าบัดแก่ผู้ปุวยในกลุ่มโรค NCDs 
 
 หมายเหตุ : ขณะนี้อยู่ในช่วงการขอคะแนนจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบ าบัด 
 
 

ค่าลงทะเบียน  
 สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการเมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยงาน 

 นักกายภาพบ าบัดที่เป็นสมาชิกปัจจุบัน   ๔,๐๐๐  บาท 
          ของสมาคมกายภาพบ าบัดแห่งประเทศไทย  

 นักกายภาพบ าบัดทั่วไป     ๕,๐๐๐  บาท 
 

วิธีการสมัคร 
 ๑. Download โครงการและใบปะหน้าโครงการ ได้จาก www.thaipt.org “เฟสบุ๊คสมาคม
กายภาพบ าบัดแห่งประเทศไทย” หรือเฟสบุ๊ค “Rehabteam Bhumibol Adulyadej Hospital” 
 ๒. โอนเงินเข้า นางสาว หทัยรัตน์ สรรพสุข ธนาคารไทยพาณิชย์สาขา เทอร์มินอล 21  
บัญชีเลขที่  ๔๐๗ – ๔ – ๔๔๐๐๑ – ๖ และ ลงทะเบียน online ได้ที ่www.thaipt.org/bhumibol 
  *** (รับสมัครทาง online เท่านั้น) ***  
          ๓. แนบไฟล์ส าเนาใบโอนเงินมาที่  โดยตั้งชื่อหัวข้ออีเมล์ (subject) เป็นชื่อของผู้สมัคร รับสมัครถึง   
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หรือเมื่อได้จ านวนผู้สมัครครบ ๑๒๐ คน   

http://www.thaipt.org/


 ๔. การสมัครจะถือว่าสมบูรณ์ เมื่อได้รับใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงิน และผู้สมัครจะได้รับการตอบ
กลับทาง E-mail โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการตอบรับบนเว็บไซต์สมาคมฯ ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑      
และถือเป็นที่สิ้นสุด 
 ๕. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทางอีเมล์ bhumibol.rehabteam@gmail.com  หรือ      
โทร ๐ ๒๕๓๔ ๗๙๒๐ 
 ๖.  แนะน าทีพั่กบริเวณใกล้เคียง 
 - หอพัก B8 ROOMS โทร ๐ ๒๙๗๒ ๙๘๐๘, ๐๘ ๓๒๖๒ ๕๕๕๘ 
 - หอพักพหลโยธิน พาร์ค เพลส โทร ๐ ๒๙๔๒ ๗๖๓๐ ต่อ ๑๑๐๑ - ๑๑๐๒ 
 - โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต โทร ๐ ๒๕๖๖ ๑๐๒๐ 
 - โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต (ดอนเมือง) โทร ๐ ๒๙๙๒ ๖๙๙๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการอบรมเชิงปฏบิัติการเรื่อง  

เรื่อง “Exercise prescription for patient with NCDs : The roles of exercise  
in prevention and control of NCDs” 

ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. 

……………………………………………………………… 
วันจันทร์ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 
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