โครงการประชุมวิชาการ กายภาพบําบัดแห่ งชาติ ครังที 5
เรือง “คุณภาพชีวิตและการเข้ าถึงงานบริการกายภาพบําบัดในระบบปฐมภูมิ”
วันที 24 – 28 เมษายน 2556
ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
************************************************************************************************************
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมกายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย
สภากายภาพบําบัด
สภาสถาบันการศึกษากายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

2. หลักการและเหตุผล
กายภาพบําบัดเป็ นวิชาชีพทีมีการพัฒนาอย่างต่อเนืองทังในด้ านการวิจัยและทักษะในการตรวจ
ประเมิน การวิ นิ จ ฉัย และการบํ าบัด ความบกพร่ อ งของร่ างกายซึงเกิ ด เนื องจากภาวะของโรคหรื อ การ
เคลือนไหวทีไม่ปกติ การป้องกัน การแก้ ไขและการฟื นฟูความเสือมสภาพความพิการของร่างกาย รวมทังการ
ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ แนวทางในการให้ การรักษาทางกายภาพบําบัด มีวตั ถุประสงค์หลักในการ
ส่งเสริมผู้ทีเข้ ารับการรักษาให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีดีขนึ เพือลดปั ญหาทีเกิดจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วยเรือรัง
เช่น การลางาน การทํางานทีมีประสิทธิภาพลดลง การเสียค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาล การใช้ ย าอย่าง
ต่อเนือง การไม่สามารถทํากิจกรรมต่างๆ ทีต้ องการทํ าได้ หรื อความเครี ยดจากปั ญหาสุขภาพ การประชุม
วิชาการเพือติดตามความก้ าวหน้ าและพัฒนาการทางกายภาพบําบัดในประเทศไทย เป็ นการสร้ างโอกาสให้
เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ในวงการวิชาชีพเพือให้ เกิดการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพซึงจะเป็ นประโยชน์ใน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ทีมารับบริการทางกายภาพบําบัดต่อไป
สมาคมกายภาพบําบัดแห่งประเทศไทยในฐานะองค์กรอิสระของวิชาชีพ ร่วมกับ สภากายภาพบําบัด
สภาสถาบันการศึกษากายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึง
ร่วมดําเนินการจัดการประชุมวิชาการกายภาพบําบัดแห่งชาติ ครังที 5 ประจําปี 2556 เพือให้ เป็ นเวทีวิชาการ
กายภาพบําบัด ในระดับ ชาติที เปิ ดโอกาสให้ นัก กายภาพบํ าบัดทัวประเทศได้ มีโอกาสเข้ าร่วมเสนอผลงาน
วิช าการ รับ ฟั ง และฝึ กทัก ษะทางกายภาพบํ าบัดที ทันสมัย จากวิท ยากรที มีป ระสบการณ์ด้ านการวิจัยและ
ประสบการณ์ ท างคลินิ ก เพื อร่ ว มกัน แสดงความคิ ด เห็ น แลกเปลี ยนประสบการณ์ และพัฒนาวิ ช าชี พ
กายภาพบําบัดในประเทศไทยให้ เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
3. วัตถุประสงค์
1. สร้ างโอกาสให้ เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ และติดตามความก้ าวหน้ าในวงการวิชาชีพกายภาพบําบัด
2. ส่งเสริมการเสนอผลงานการวิจยั กายภาพบําบัดในประเทศไทย

3. พัฒนาทักษะกายภาพบําบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย รักษา และฟื นฟู
4. พัฒนาแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ทีเข้ ารับการรักษาทางกายภาพบําบัด
5. สร้ างเครือข่ายบุคลากรกายภาพบําบัดทีให้ บริการระดับปฐมภูมิ
4. กลุ่มเป้าหมาย
1. นักกายภาพบําบัดทังภาครัฐและเอกชน
2. อาจารย์ นิสิต นักศึกษากายภาพบําบัดจากสถาบันการศึกษาทังภาครัฐและเอกชน
5. วิธีการดําเนินการ

บรรยาย อภิปราย สอนสาธิต และปฏิบตั ิการ

6. จํานวนผู้เข้ าร่ วมประชุม นักกายภาพบําบัด อาจารย์กายภาพบําบัดและกรรมการสมาคม จํานวน 580
คน ดังนี
6.1 Next move of Cardiorespiratory Management
จํานวน 100 คน
6.2 Physical Therapy Management for the Knee
จํานวน 100 คน
6.3 PT Networks in Community Physical Therapy
จํานวน 100 คน
6.4 Recent Advances in Stroke Management
จํานวน 80 คน
6.5 Neck Pain Management
จํานวน 60 คน
6.6 ปฐมนิเทศนักกายภาพบําบัดใหม่ในระบบปฐมภูมิ
จํานวน 100 คน
6.7 กรรมการและอนุกรรมการสมาคมกายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย
จํานวน 40 คน
7. ค่ าลงทะเบียน สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้ นสังกัดได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง เมือได้ รับ
อนุมตั ิจากหัวหน้ าหน่วยงาน
อัตราค่ าลงทะเบียน
ภายในวันที 15 มีค.
หลังวันที 15 มีค. 2556
2556
นักกายภาพบําบัดทีเป็ นสมาชิกปัจจุบนั ของ
5,500 บาท
6,000 บาท
สมาคมกายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย
นักกายภาพบําบัดทัวไป
6,200 บาท
6,700 บาท
นักกายภาพบําบัดจากโรงพยาบาลชุมชน*
1,200 บาท*
1,700 บาท*
นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก
2,000 บาท
2,500 บาท
ค่ าลงทะเบียนกรณีลงทะเบียนเฉพาะวันที 25
1,600 บาท
1,800 บาท
เมษายน 2556
หมายเหตุ
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*สําหรับอัตราค่าลงทะเบียน 1,200 บาท/ 1,700 บาท ของนักกายภาพบําบัดจากโรงพยาบาลชุมชน เป็ นอัตรา
ค่าลงทะเบี ยนที ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. รับจํ านวนจํ ากัด 100 คน โดยมี หลักฐานแสดงต้น
สังกัด
**นักกายภาพบําบัดจากโรงพยาบาลชุมชนทีสมัครในหัวข้อ PT Networks in Community Physical Therapy
ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุม รับจํานวนจํากัด 100 คน โดยมีหลักฐานแสดงต้นสังกัด
***นักกายภาพบําบัดใหม่จากโรงพยาบาลชุมชนที สมัครในหัวข้อ ปฐมนิเทศนักกายภาพบําบัดใหม่ในระบบ
ปฐมภูมิ ไม่ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการเข้าร่ วมการประชุม รับจํ านวนจํ ากัด 100 คน โดยมี หลักฐานแสดงต้น
สังกัด
****การสมัครถือว่าสมบูรณ์ เมือได้รับหลักฐานการโอนเงินพร้อมแนบใบสมัคร โดยสมาคมฯ ประกาศรายชื อผู้
ได้รับการตอบรับบนเวบไซต์ภายในวันที 10 เมษายน 2556 และถือเป็ นทีสิ นสุด
สมาคมขอสงวนสิทธิทีจะไม่ คืนเงินค่ าสมัคร หลังวันที 15 มีนาคม 2556
วิธีการสมัคร
1. โอนเงินเข้ าบัญชีในนามสมาคมกายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช
เลขทีบัญชี 016-2-20404-5
2. ส่งใบสมัคร (download ได้ จาก www.thaipt.org) พร้ อมสําเนาใบโอนเงินไปที
นางสาวทวีวรรณ เกิดบัว
ภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 02-986-9213-9 ต่อ 7237, 7208 หรือ 085-192-0956
โทรสาร 02-986-9055
**กรุณาติดต่อเฉพาะเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)
หรือ สแกนใบโอนเงิน เอกสารและใบสมัครมาที e-mail address: thaipt56@gmail.com
รับสมัครถึงวันที 31 มีนาคม 2556
8. ระยะเวลาดําเนินการ วันที 24 - 28 เมษายน 2556 จํานวน 5 วัน
9. สถานทีจัดประชุม โรงแรม แอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
10. บทคัดย่ อและการนําเสนองานวิจัย โปรดระบุในใบสมัครเสนอผลงานวิจัยว่าต้ องการนําเสนอแบบปาก
เปล่า (oral presentation) หรื อเป็ นโปสเตอร์ โดยพิมพ์เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน
หนึงหน้ ากระดาษ A4 ตังระยะกันหน้ า/หลัง และบน/ล่าง เท่ากับ 2.45 เซนติเมตร ใช้ font แบบ Cordia
New 14 ทังภาษาไทยและอังกฤษ ชือหัวข้ อเรืองใช้ ตวั หนา ชือผู้วิจยั ใช้ ตวั เอนหนา ขีดเส้ นใต้ ชือผู้นําเสนอ
ระบุชือหน่วยงาน และ e-mail address ของผู้นําเสนอ โดยเนือหาประกอบด้ วย วัตถุประสงค์ ผู้เข้ าร่วม
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การวิจยั วิธีการ การวิเคราะห์ผล ผลการศึกษา ข้ อสรุป การประยุกต์ใช้ คําสําคัญ และแหล่งทุน กรณีเสนอ
ผลงานวิจัยทังเรื อง (Full paper) ใช้ รูปแบบเดี ยวกับ การตี พิมพ์ ในวารสารกายภาพบํ าบัด โดยศึกษา
รูปแบบได้ จาก www.thaipt.org (เลือกเมนูวารสารกายภาพบําบัด)
a. กําหนดการส่ งบทคัดย่ อ ภายในวันที 28 กุมภาพันธ์ 2556
รับบทคัดย่ อเฉพาะทาง E-mail เท่ านัน โดยส่ งมาที
E-mail address: thaipt56@gmail.com โดยใช้ ชอเรื
ื อง Abstract Submission
b. ประกาศรายชือผู้ได้ รับการคัดเลือกให้ เสนอผลงาน วันที 25 มีนาคม 2556 ที
www.thaipt.org
c. กําหนดส่ งบทคัดย่ อและ/หรือบทความวิจัยทีแก้ ไขสมบูรณ์ ภายในวันที 31 มีนาคม
2556
d. กรุณาระบุการนําเสนอผลงานเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
e. กรุณาส่งบทคัดย่อ และหรือบทความวิจยั พร้ อมใบสมัครเสนอผลงานวิจยั
f. งานวิจยั ทีได้ รับการคัดเลือกจะได้ รับการตีพิมพ์บทคัดย่อในเอกสารประกอบการประชุม และผู้
ที ส่ ง บทความการวิ จั ย ที ผ่ า นการพิ จ ารณาของผู้อ่ า นและกองบรรณาธิ ก ารวารสาร
กายภาพบําบัด จะได้ รับการตีพิมพ์ ในวารสารกายภาพบําบัด ฉบับเดื อนกัน ยายน-ธันวาคม
2556
g. Download ใบสมัครเสนอผลงานวิจยั และ ตัวอย่างบทคัดย่อได้ จาก www.thaipt.org
หมายเหตุ
- นิสิต/นักศึกษากายภาพบําบัด ชันปี ที 4 ทีสถาบันส่งชือและงานวิจยั มาสถาบันละ 1 คนจะได้ รับการ
ยกเว้นค่าลงทะเบียน
- ผู้ทีต้ องการนําเสนองานวิจยั สามารถลงทะเบียนในวันที 25 เมษายน 2556 เพียงวันเดียวได้
- ผู้นําเสนอผลงานวิจยั ต้ องนําเสนอด้ วย Microsoft office 2007 เท่านัน และส่งการนําเสนอก่อน 8.30
น. ของวันทีนําเสนอผลงาน
11. ตัวชีวัด
1. มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมวิชาการไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของเป้าหมาย
2. คะแนนผลการประเมินจากผู้เข้ าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการทีมีความพึงพอใจระดับมากขึนไป มี
จํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70
12. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
1. เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ในวงการวิชาชีพกายภาพบําบัด
2. มีการเสนอผลงานการวิจยั กายภาพบําบัดในประเทศไทย ทีส่งเสริมความก้ าวหน้ าและพัฒนาการของ
วิชาชีพ
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3. นักกายภาพบําบัดทีเข้ าร่วมอบรมมีการพัฒนาทักษะกายภาพบําบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย
รักษา และฟื นฟู
4. นักกายภาพบําบัดทีเข้ าร่วมอบรมมีความสามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ทีเข้ ารับการรักษาทาง
กายภาพบําบัดได้
5. เกิดเครือข่ายการเรียนรู้กายภาพบําบัดในชุมชนและระบบบริการปฐมภูมิ
13. การนับหน่ วยคะแนนการศึกษาต่ อเนือง
การเข้ าฟั งบรรยาย 1 ชัวโมงหรือปฏิบตั ิการ 2 ชัวโมง นับเป็ น 1 หน่วยคะแนน
14. คณะกรรมการบริหารโครงการ
1. ดร.พัชรี
2. ผศ. ดร.กานดา
3. ดร.อรอุมา
4. ผศ.ดร.มัณฑนา
5. รศ. ดร.รุ่งทิวา
6. ผศ.ดร.อดิษฐ์
7. ดร.สายธิดา
8. ดร.ผกามาศ
9. กภ.สยาม
10. กภ.นงนุช
11. กภ.ยุทธนา
12. กภ.ธยาน์ณฐั
13. กภ.อิสริ ยาภรณ์
14. กภ.อรรควุฒิ
15. กภ.สุริยา
16. กภ.สุภทั ร
17. กภ.พิชญลักขณ์
18. กภ.ชัยรัตน์
19. กภ.รัตมณี
20. กภ.จิตานันท์
21. กภ.พัชริ นทร์

คุณคําชู
ชัยภิญโญ
บุณยารมย์
วงศ์ศิรินวรัตน์
วัจฉละฐิ ติ
จิรเดชนันท์
ลาภอนันตสิน
พิริยะประสาธน์
เพิมเพ็ชร์
ล่วงพ้ น
ล้ อถาวร
เลิศวานิชย์
เนตรพระ
คนกาญจน์
ชอลี
สวนจันทร์
ตรีรัตนานุรักษ์
แซ่โค้ ว
เศรษฐวงศ์
เหล่าศิริไพศาล
นิลมาท
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โครงการประชุมวิชาการ กายภาพบําบัดแห่ งชาติ ครังที 5
เรือง “คุณภาพชีวิตและการเข้ าถึงงานบริการกายภาพบําบัดในระบบปฐมภูมิ”
วันที 24 – 28 เมษายน 2556
ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
วันที 24 เมษายน 2556
9.00-9.15 น.
9.15-10.15 น.

10.15-10.30 น.
10.30-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-15.15 น.
15.15-17.00 น.

เปิ ดงาน โดย นายกสมาคมกายภาพบําบัดฯ
แนวทางการส่งเสริมงานกายภาพบําบัดชุมชนของกองทุนฟื นฟูสรรมรรถภาพทาง
การแพทย์และกองทุนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
โดย กองทุนฟื นฟู สปสช.
พักรับประทานอาหารว่าง
Panel discussion: มุมมองสูอ่ นาคตงานบริการกายภาพบําบัดชุมชน
โดย กภ.สมคิด เพือนรัมย์
กภ.วราภรณ์ ฮุงหวล
ผู้ดําเนินรายการ กภ.นงนุช ล่วงพ้ น
พักรับประทานอาหารกลางวัน
คูม่ ือการปฏิบตั ิงานนักกายภาพบําบัดชุมชน
โดย รศ.ดร.ปนดา เตชทรัพย์อมร
เทคนิคการเข้ าหาและสร้ างเครือข่ายในชุมชน
โดย รศ.ดร.น้ อมจิตต์ นวลเนตร
พักรับประทานอาหารว่าง
การบริหารจัดการข้ อมูลงานบริการกายภาพบําบัดชุมชนในระบบงาน สปสช. (ต่อ)
โดย กภ.กิตติ สมบรรดา
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วันที 25 เมษายน 2556
08.30 – 9.15 น.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินโดย
รถยนต์พระทีนัง ถึงโรงแรม แอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)
นายกสมาคมกายภาพฯ นายกสภากายภาพฯ ประธานสภาสถาบัน การศึก ษา
กายภาพบําบัดฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ เฝ้ารับเสด็จ
นายกสภากายภาพฯ ประธานสภาสถาบัน การศึก ษากายภาพบํ า บัด ฯ ผู้แ ทน
คณะกรรมการสมาคมฯ และเลขาธิการ สปสช. ทูลเกล้ าฯ ถวายพวงมาลัย
เสด็จเข้ าภายในพลับพลาพิธี
ประทับพระราชอาสน์
นายกสมาคมกายภาพฯ กราบบังคมทูลรายงาน
09.15 – 10.15 น.
ทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรนิทรรศการ
กายภาพบําบัด
เสด็จกลับไปประทับรถยนต์พระทีนัง (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)
เสด็จพระราชดําเนินกลับ
พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 10.45 น.
เรือง “ทิศทางและนโยบาย สปสช. ต่องานกายภาพบําบัดในระบบปฐมภูมิ”
โดย เลขาธิการ สปสช.
10.45 – 11.00 น.
พิธีมอบรางวัลนักกายภาพบําบัดดีเด่น
11.00 – 12.00 น.
เรือง “ปั จจุบนั และอนาคตของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิของประเทศไทย”
โดย นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.
เรือง “บทบาทของกายภาพบําบัดในระบบปฐมภูมิ”โดย
โดย นพ.สันติ ลาภเบญจกุล ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลําสนธิ
และ นาง สมใจลือวิเศษไพบูลย์ นักกายภาพบําบัดจากโรงพยาบาลอุบลราชธานี
ผู้ดําเนินรายการ ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ
14.00 – 15.30 น.
การนําเสนอผลงานวิจยั
15.30 – 15.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 16.30 น.
เรือง "แนวทางการขอรับการเยียมสํารวจหน่วยงานกายภาพบําบัดเพือพัฒนา
คุณภาพการบริการ" โดย สภากายภาพบําบัด
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เวลา
8.30-9.00

9.00-10.00

10.00-10.15
10.15-11.45

11.45-12.45
12.45-13.15

13.15-14.00
14.00-14.15
14.15-15.30
15.30-16.30

1. Next move of Cardiorespiratory Management
วันที 26 เมษายน 2556
วันที 27 เมษายน 2556
วันที 28 เมษายน 2556
Change in chest PT practice Low grade systemic
8.30-9.30 Cognitive impairment
and role
inflammation and chronic
in chronic diseases
โดย รศ.สุวรรณี จรูงจิตรอารี
diseases
โดย กภ.พิมพ์ปวีณ์ เกิดทรัพย์
ผศ.ดร.จตุพร วงศ์สาธิ ตกุล โดย ดร.อัมพร นันทาภรณ์ ศกั ดิ
Universal design and physical
9.30-10.00 Patient education:
therapy
health literacy
สถาปนิก
โดย ผศ.ดร.จตุพร วงศ์ สาธิตกุล
พักรับประทานอาหารว่าง
What’s new in “Airway
Physical therapy and nutrition From Chest PT perspective:
clearance techniques”?
อ.ณรัตน์ พิชยั ยงค์วงศ์ดี
Should heart and lung be
โดย ดร.เสาวนีย์ วรวุฒางกูร
treated separately?
โดย ผศ.ณิชานันทน์ ปั ญญาเอก
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Revisit lung expansion
Update in respiratory muscle Application of Exercise
techniques
training
physiology: prevention,
โดย รศ.ดร.ชุลี โจนส์
โดย ดร.อรวรรณ เวอร์ เนอร์
treatment, and rehabilitation
โดย ผศ.ดร.จตุพร วงศ์ สาธิตกุล
Better communication: quantify
chest PT treatment
พักรับประทานอาหารว่าง
Panel discussion “What’s the PT in ICU: role and practice
Better communication: quantify
next step of chest PT: current Chest PT in community
chest PT treatment
and future”
โดย กภ.ณัฏฐา รงศิริกุล
โดย กภ.นัฏฐา ติตถะสิริ
กภ.ไพโรจน์ สุรประภาพิชย์
กภ.วิรงรอง ยศะสินธุ
กภ.อัญชลี ธนาดิเรก
กภ.สุภาภรณ์ ทัศนอนันชัย
กภ.กิจการ ตุพิภาค
ผู้ดําเนินรายการ: ผศ.ดร.สุกัลยา
กฤษณเกรี ยงไกร
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2. Physical Therapy Management for the Knee
เวลา
8.30-10.00

วันที 26 เมษายน 2556
Updates in knee management:
from cellular issue to treatment
โดย ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ

10.00-10.15
10.15-12.00 Review: functional anatomy
biomechanics, and
pathomechanics of the knee
โดย ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 Kinematic Linkage Imbalance
[K.L.I.M.B.] management in knee
pain 1
โดย ผศ.ปรีชา ธันวารชร
14.30-14.45
14.45-16.30 Kinematic Linkage Imbalance
[K.L.I.M.B.] management in knee
pain 1
โดย ผศ.ปรีชา ธันวารชร

วันที 27 เมษายน 2556
EBP: Anterior knee pain
management
โดย ผศ.สุวิทย์ อริ ยชัยกุล

วันที 28 เมษายน 2556
Knee osteoarthritis: Soft tissue
management
โดย รศ.ดร.วิชยั อึงพินิจพงศ์

พักรับประทานอาหารว่าง
EBP: Knee ligament
management
โดย ผศ.สุวิทย์ อริ ยชัยกุล

EBP: Total knee replacement
rehabilitation
โดย ผศ.ดร.สมรรถชัย จํานงค์กิจ

Lab: Assessment of the knee 1:
functional assessment and
movement analysis
พักรับประทานอาหารว่าง
Lab: Assessment of the knee 2:
Physiological and accessory
movement
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Lab: Training therapy for the knee
(exercise therapy prescription)

Case study: anterior knee pain,
OA
Q&A
Conclusion

เวลา
8.30-10.00

10.00-10.15
10.15-12.00

12.00-13.00
13.00-14.30

14.30-14.45
14.45-16.30

3. PT Networks in Community Physical Therapy
วันที 26 เมษายน 2556
วันที 27 เมษายน 2556
วันที 28 เมษายน 2556
ความสําคัญและแนวทางการสร้ าง ระบบส่งต่อ
การเชือมต่อระหว่างเครือข่าย
เครือข่ายทางกายภาพบําบัด
โดย กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ กายภาพบําบัดและเครือข่าย
โดย รศ.ดร.ปนดา เตชทรัพย์อมร
ท้ องถิน
รศ.ดร.น้ อมจิตต์ นวลเนตร
โดยคุณฉันทนา เลิศประปายหงส์
กภ.นงนุช ล่วงพ้ น
พักรับประทานอาหารว่าง
รูปแบบของเครือข่ายทียังยืน
ระบบพีเลียงงานเครือข่าย รพ.
ปั ญหาและอุปสรรคในทางการสร้ าง
ชุมชน
เครือข่ายทางกายภาพบําบัด
โดย คุณกรรณิกา ปั ญญา
โดย กภ.ชนันท์กานต์ แป้นสวน โดย กภ.สมคิด เพือนรัมย์
อมรวัฒน์
รศ.ดร.ปนดา เตชทรัพย์อมร
รศ.ดร.น้ อมจิตต์ นวลเนตร
ผู้ดําเนินรายการ กภ. นงนุช ล่วง
พ้ น
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การสือสารภายในเครือข่าย
มาตรฐานงานกายภาพบําบัดใน แนวทางการดําเนินงานเครือข่ายที
รพ.ชุมชน
เข้ มแข็งและยังยืน
โดย กภ.กิตติ สมบรรดา
โดย กภ.นันทวรรณ ปิ นมาศ
โดย กภ.สมคิด เพือนรัมย์
รศ.ดร.ปนดา เตชทรัพย์อมร
รศ.ดร.น้ อมจิตต์ นวลเนตร
ผู้ดําเนินรายการ กภ.นงนุช ล่วงพ้ น
พักรับประทานอาหารว่าง
เทคโนโลยีและเครือข่าย
เครืองมือวัดผู้ป่วย Stroke ทาง สรุปและซักถาม
คลินิกและการส่งต่อข้ อมูล
ภายในเครือข่าย
โดย กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ โดย ดร.ผกามาศ พิริยประสาธน์ โดย กภ.นงนุช ล่วงพ้ น
กภ.กิตติ สมบรรดา
กภ.ศุภฤกษ์ นาวารัตน์
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เวลา

8.30-9.30

4. Recent Advances in Stroke Management
วันที 26 เมษายน 2556
วันที 27 เมษายน 2556
บรรยาย
Neuroscience evidence for
brain recovery post stroke
โดย ดร.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ

บรรยาย
International classification of
function (ICF) : concept and
application
โดย ดร.ผกามาศ พิริยะประสาธน์
9.30-10.30
บรรยาย
Standardized assessment in
Stroke: LE/ Gait
โดย ดร.ผกามาศ พิริยะประสาธน์
10.30-10.45
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 บรรยาย
ปฏิบตั ิ
Functional recovery evidence Standardized assessment in
post stroke
Stroke: LE/ Gait
โดย ผศ.ดร.จารุกลู ตรีไตรลักษณะ โดย ดร.ผกามาศ พิริยะประสาธน์
12.00-13.00
13.00-14.45 บรรยาย
Updated stem cell therapy in
stroke
โดย ดร.นพพร จงกมลวิวฒ
ั น์

14.45-15.00
15.00-16.00 Panel discussion
How to promote brain recovery
in stroke? Cellular and functional
levels
โดย ดร.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ
ผศ.ดร.จารุกลู ตรีไตรลักษณะ
ดร.นพพร จงกมลวิวฒ
ั น์

พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย
Standardized assessment in
Stroke: UE/2nd musculoskeletal
impairments
โดย ดร.อัญชลี ฝูงชมเชย

วันที 28 เมษายน 2556
บรรยาย
Standardized assessment in
Stroke: Balance and Mobility
โดย ผศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข
ปฏิบตั ิ 1
Standardized assessment in
Stroke: Balance and Mobility (BBS)
โดย ผศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข
ปฏิบตั ิ 2
Standardized assessment in
Stroke: Balance and Mobility
(BESTest)
โดย ผศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข
13.00-13.30 บรรยาย
Introduction to Evidence-based
practice
โดย ดร.อัญชลี ฝูงชมเชย
13.30-14.45 Panel discussion
Treatment effectiveness: Evidencebased Practice in stroke
โดย ผศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข
ดร.อัญชลี ฝูงชมเชย
ดร.ผกามาศ พิริยะประสาธน์

พักรับประทานอาหารว่าง
ปฏิบตั ิ
Standardized assessment in
Stroke: UE/2nd musculoskeletal
impairments
โดย ดร.อัญชลี ฝูงชมเชย
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Questions and Answers
คณะวิทยากร

5. Neck Pain Management
เวลา
วันที 26 เมษายน 2556
วันที 27 เมษายน 2556
8.30-9.30 Update and trend of neck pain The use of clinical reasoning
in Thailand
in neck pain management:
subjective examination
โดย รศ.ดร.ประวิตรเจนวรรธนะกุล โดย ผศ.ดร.อดิษฐ์ จิรเดชนันท์
9.30-10.30 Evidence based practice neck Concept of manipulative
pain management
therapy
โดย กภ.สิริลกั ษณ์ จงั รุ่ งสกุล
โดย ผศ.ดร.อดิษฐ์ จิรเดชนันท์
พักรับประทานอาหารว่าง
10.30-10.45
10.45-12.00 Pain modulation and effect on Physical Examination of the
manual therapy
neck I: observation &
palpation & neural tissue
โดย ผศ.ดร.จิตอนงค์ ก้ าวกสิกรรม ผศ.ดร.อดิษฐ์ จิรเดชนันท์
12.00-13.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.45 Clinical biomechanics and
Physical Examination of the
anatomy
neck II: movement tests
โดย ผศ.ดร.อดิษฐ์ จิรเดชนันท์
โดย ผศ.ดร.สุจิตรา บุญหยง
14.45-15.00
15.00-16.30 Movement sciences concept
applied to neck pain
โดย ดร.อัครเดช ศิริพร

พักรับประทานอาหารว่าง
Physical Examination of the
neck III: movement tests
โดย ผศ.ดร.อดิษฐ์ จิรเดชนันท์
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วันที 28 เมษายน 2556
Selection of manipulative therapy
for neck pain
โดย ผศ.ดร.อดิษฐ์ จิรเดชนันท์
Effect of neck pain on muscular
control and clinical presentation
โดย ผศ.แดนเนารัตน์ จามรจันทร์
How to manage muscular control

โดย ผศ.แดนเนารัตน์ จามารจันทร์
How to energize muscle
โดย ผศ.ดร.จิตอนงค์ ก้ าวกสิกรรม
Discussion
โดย ผศ.ดร.อดิษฐ์ จิรเดชนันท์
ผศ.แดนเนาวรัตน์ จามรจันทร์
ผศ.ดร.จิตอนงค์ ก้ าวกสิกรรม
ผู้ดําเนินรายการ: กภ.สุภัทร สวนจันทร์

ใบสมัครเข้ าร่ วมโครงการประชุมวิชาการ กายภาพบําบัดแห่ งชาติ ครังที 5
เรือง “คุณภาพชีวติ และการเข้ าถึงงานบริการกายภาพบําบัดในระบบปฐมภูม”ิ
ณ โรงแรม แอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
วันที 24-28 เมษายน 2556
(สําหรับเจ้ าหน้ าทีกรอกข้ อมูล) วันทีได้ รับใบสมัคร
¨ นาย ¨ นางสาว ¨ นาง ¨ อืนๆ โปรดระบุ...................................................
……………………………………………………………………………………..

ชือ- สกุล
หน่วยงาน
ทีอยู่ ……………………………………………………………………………………………………………………….
.......................................................................................................................................................................... .
........................................................................................................................................................................... .
โทรศัพท์........................................ โทรสาร ………………..…. E-mail address:……………………………….
ออกใบเสร็จรับเงินในนาม (กรุณากรอกด้ วยตัวบรรจง เพือความถูกต้ องในการออกใบเสร็จรับเงิน)
ชือ ...................................................... ........................................
ทีอยู่ ...............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... .
........................................................................................................................................................................... .
............................................................................................................................................................................
โปรดทําเครืองหมาย ü หน้ าหัวข้ อทีท่ านต้ องการสมัครเข้าร่ วมการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
¨ Next move of Cardiorespiratory Management 4 วัน ( 25-28 เม.ย. 56)
¨ Physical Therapy Management for the Knee 4 วัน ( 25-28 เม.ย. 56)
¨ PT Networks in Community Physical Therapy 4 วัน ( 25-28 เม.ย. 56)
¨ Recent Advances in Stroke Management 4 วัน ( 25-28 เม.ย. 56)
¨ Neck Pain Management 4 วัน ( 25-28 เม.ย. 56)
¨ ปฐมนิเทศนักกายภาพบําบัดใหม่ในระบบปฐมภูมิ 2 วัน ( 24-25 เม.ย. 56)
โปรดทําเครืองหมาย ü หน้ าอัตราค่าลงทะเบียนทีท่านโอนเงิน
ภายในวันที 15 มี.ค. 2556 หลังวันที 15 มี.ค. 2556
นักกายภาพบําบัดทีเป็ นสมาชิกปัจจุบนั ของสมาคม
o 5,500 บาท
o 6,000 บาท
กายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย
ระบุหมายเลขสมาชิก ....................
นักกายภาพบําบัดทัวไป
o 6,200 บาท
o 6,700 บาท
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นักกายภาพบําบัดจากโรงพยาบาลชุมชน
o 1,200 บาท
o 1,700 บาท
นักกายภาพบําบัดจากโรงพยาบาลชุมชน
o ได้ รับการยกเว้ นค่าลงทะเบียน
เฉพาะหัวข้ อ PT Networks in Community Physical
Therapy และ ปฐมนิเทศนักกายภาพบําบัดใหม่ฯ
นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก
o 2,000 บาท
o 2,500 บาท
นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก
o ได้ รับการยกเว้ นค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียน เฉพาะวันที 25 เม.ย. 56
o 1,600 บาท
o 1,800 บาท
ผู้สมัครเข้าอบรมจะ ได้ รับเสือทีระลึกจากสมาคมฯ ฟรี ( โปรดระบุขนาดเสือ)
ขนาดเสือ (รอบอก) ¨ S (34 นิว) ¨ M (36 นิว) ¨ L (38 นิว) ¨ XL (40 นิว) ¨ XXL (42 นิว)
หมายเหตุ: ท่านทีสมัครหลัง 15 มี.ค. 2556 อาจได้ รับเสือทีไม่ตรงกับขนาดเสือทีท่านระบุ เนืองจากสมาคมฯ ต้ องสังทํา
ล่วงหน้ า
ประเภทอาหารทีท่ านรับประทาน
¨ ไม่จํากัดประเภทอาหาร ¨ มังสวิรัติ
¨ มุสลิม
ใบสมัครจะสมบูรณ์ เมือท่ านโอนเงินเข้ าบัญชีในนามสมาคมกายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย ธนาคารไทย
พาณิชย์ สาขาศิริราช เลขทีบัญชี 016-2-20404-5 ส่งใบสมัครและเอกสาร (download ได้ จาก www.thaipt.org) พร้ อม
สําเนาใบโอนเงินไปที
นางสาวทวีวรรณ เกิดบัว
ภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 02-986-9213-9 ต่อ 7237, 7208 หรือ 085-192-0956
โทรสาร 02-986-9055
หรือ สแกนใบโอนเงิน ใบสมัครและเอกสาร มาที e-mail address: thaipt56@gmail.com
**กรุณาติดต่ อเฉพาะเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) รับสมัครถึงวันที 31 มีนาคม 2556 และจะได้ รับการ
ตอบรับทาง e-mail address ของท่ าน และที www.thaipt.org
ต้ องการจองห้ องพักที โรงแรม แอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
ให้ กรอกใบสมัครการจองห้ องพัก และดําเนินการจองห้ องพักด้ วยตัวของท่านเอง

ลงนามผู้สมัคร………………………………………………………….
(
)
วันที.....................................................................
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ใบเสนอรายชือผู้ทีสมควรได้ รับรางวัลนักกายภาพบําบัดดีเด่ น ประจําปี 2556
ชือ.................................................................................................................................อายุ.................ปี
ทีอยู่………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………….……
………………………………………………………….……………เบอร์โทร……………………………….…
ประวัต…
ิ …………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………….……
………………………………………………………….…………………………………………………….…
………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………….……
………………………………………………………….…………………………………………………….…
………………………………………………………….………………………………………………….……
………………………………………………………….…………………………………………………….…
………………………………………………………….…………………………………………………….…
………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………
โปรดบรรยายคุณความดี/ยกย่ องเชิดชูทีเป็ นทีประจักษ์ ในด้ าน..............................................................
………………………………………………………….………………………………………………….……
………………………………………………………….…………………………………………………….…
………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………….……
………………………………………………………….…………………………………………………….…
………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………….……
………………………………………………………….…………………………………………………….…
………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………….……
………………………………………………………….…………………………………………………….…
………………………………………………………….………………………………………………………
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ใบสมัครนําเสนอผลงานวิจัย
โครงการประชุมวิชาการ กายภาพบําบัดแห่ งชาติ ครังที 5
เรื อง “คุณภาพชีวิตและการเข้ าถึงงานบริการกายภาพบําบัดในระบบปฐมภูมิ”
ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ กรุ งเทพมหานคร
วันที 24 – 28 เมษายน 2556
กรุ ณาพิมพ์ ให้ ชดั เจนเพือประโยชน์ ในการติดต่ อสือสารและการอ้ างอิง
Date received
Reference no.
ชือ สกุล ผู้วิจยั ทีติดต่อได้
(Corresponding author)
E-mail
โทรศัพท์
ชือคณะผู้วิจยั (กรุ ณาขีดเส้ นใต้
ชือผู้วิจยั ทีเป็ นผู้นาํ เสนอ หรือ
Presenting author)
ชือเรื องภาษาไทย
ชือเรื องภาษาอังกฤษ
คําสําคัญ (ภาษาอังกฤษ)
นําเสนอเป็ นภาษา

¨ ไทย

¨ อังกฤษ

รู ปแบบการนําเสนอ
เนือหาอยูใ่ นกลุ่ม

¨ Oral presentation
¨ Poster presentation
¨ Professional Issues
¨ Cardiopulmonary Rehabilitation
¨ Musculoskeletal Management ¨ Exercise Therapy
¨ Neurological Rehabilitation
¨ Electrophysical Agents
¨ Pediatric Physical Therapy
¨ Others (Please specify)
¨ Community Physical Therapy
ประเภทการตีพิมพ์
¨ Abstract ONLY
¨ Full paper
ส่ งบทคัดย่ อและ/หรื อบทความวิ จัยทาง E-mail: thaipt56@gmail.com แต่ หากต้ องการตีพิมพ์ ลงในวารสาร
กายภาพบําบัด ส่ งบทความวิ จัยทาง http://thailand.digitaljournals.org/index.php/TJPT ภายในวั นที 15 มี .ค.
2556
ผลการพิจารณาตอบรับให้ นําเสนอผลงานวิจัยจะส่ งตอบรั บทาง E-mail และประกาศรายชือ
ที www.thaipt.org ภายในวันที 25 มีนาคม 2556
Download แบบฟอร์ มและรายละเอียดต่ างๆ ได้ ที www.thaipt.org
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ใบจองห้องพัก
แบบฟอร์มการจองห้องพัก โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
โครงการประชุมวิ ชาการกายภาพบําบัดแห่งชาติ ครังที 5
เรือง “คุณภาพชี วิตและการเข้าถึงงานบริ การกายภาพบําบัดในระบบปฐมภูมิ”
ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
วันที
..................................................
ชือ-สกุล..............................................................................................................................................
ทีอยู่....................................................................ตําบล..........................................อําเภอ............................................
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย.์ ............................โทรศัพท์........................โทรสาร..............................
เข้าพักวันที............................................................ออกวันที........................................................................................
พักคู่กบั .........................................................................................................................................................................
ราคาห้องพักตึกเมนวิ ง
พักเดียว ราคา ...1,400....บาท/คืน/ห้อง (รวมอาหารเช้า)
พักคู่ ราคา.....1,600 ...บาท/คืน/ห้อง (รวมอาหารเช้า)
กรุณาสํารองห้องพักล่วงหน้าโดยตรงกับเจ้าหน้าทีฝา่ ย Reservation
โทรศัพท์: 02-254-0444 ต่อ 1220-1225
โทรสาร: 02-254-7503
E-mail: rsvbkk@amtcl.co.th
** หมายเหตุ :
1. ทางโรงแรมขอความกรุณาชําระค่ามัดจําล่วงหน้า 1 คืน
2. ในกรณีทมีี การเปลียนแปลง วันและเวลาเข้าพัก กรุณาแจ้งล่วงหน้า อย่างน้ อย 3 วัน
3. ในกรณีทผูี เ้ ข้าพักไม่มาแสดงตนตามวันและเวลาดังกล่าว ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิไม่คนื เงินค่ามัดจําล่วงหน้า 1 คืน ดังกล่าว
ข้างต้น
4. รายละเอียดการชําระเงิน
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด สาขาซอยไชยยศ เลขทีบัญชี 040-3-03038-7 สังจ่ายในนาม “บริษทั ชวริน จํากัด”
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด สาขาบางกะปิ เลขทีบัญชี 105-3-21668-3 สังจ่ายในนาม “บริษทั ชวริน จํากัด”

ติด Slip การโอนเงิน ทีนี
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