
โครงการประชุมวิชาการ กายภาพบําบัดแห่งชาต ิครั งที 5 

เรื อง “คุณภาพชีวิตและการเข้าถึงงานบริการกายภาพบําบัดในระบบปฐมภมิู” 
วันที 24 – 28 เมษายน 2556 

ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 

************************************************************************************************************ 

1.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  สมาคมกายภาพบําบดัแหง่ประเทศไทย 

สภากายภาพบําบดั 

สภาสถาบนัการศกึษากายภาพบําบดัแห่งประเทศไทย 

สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

2.  หลักการและเหตุผล 

กายภาพบําบัดเป็นวิชาชีพที มีการพัฒนาอย่างต่อเนื องทั  งในด้านการวิจัยและทักษะในการตรวจ 

ประเมิน การวินิจฉัย  และการบําบัดความบกพร่องของร่างกายซึ งเกิดเนื องจากภาวะของโรคหรือการ 

เคลื อนไหวที ไมป่กติ การป้องกนั การแก้ไขและการฟื นฟคูวามเสื อมสภาพความพิการของร่างกาย รวมทั  งการ 

สง่เสริมสขุภาพร่างกายและจิตใจ แนวทางในการให้การรักษาทางกายภาพบําบัด มีวตัถุประสงค์หลกัในการ 

สง่เสริมผู้ที เข้ารับการรักษาให้มีคณุภาพชีวิตที ดีขึ  น เพื อลดปัญหาที เกิดจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยเรือรัง 

เช่น การลางาน การทํางานที มีประสิทธิภาพลดลง การเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การใช้ยาอย่าง 

ต่อเนื อง การไม่สามารถทํากิจกรรมต่างๆ ที ต้องการทําได้ หรือความเครียดจากปัญหาสขุภาพ  การประชุม 

วิชาการเพื อติดตามความก้าวหน้าและพัฒนาการทางกายภาพบําบัดในประเทศไทย เป็นการสร้างโอกาสให้ 

เกิดการแลกเปลี ยนเรียนรู้ในวงการวิชาชีพเพื อให้เกิดการพฒันาทางวิชาการและวิชาชีพซึ งจะเป็นประโยชน์ใน 

การสง่เสริมคณุภาพชีวิตของผู้ที มารับบริการทางกายภาพบําบดัตอ่ไป 

สมาคมกายภาพบําบดัแห่งประเทศไทยในฐานะองค์กรอิสระของวิชาชีพ ร่วมกับ สภากายภาพบําบัด 

สภาสถาบนัการศกึษากายภาพบําบดัแห่งประเทศไทย และสํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึง 

ร่วมดําเนินการจดัการประชมุวิชาการกายภาพบําบดัแห่งชาติ ครั  งที 5 ประจําปี  2556 เพื อให้เป็นเวทีวิชาการ 

กายภาพบําบัดในระดบัชาติที เปิดโอกาสให้นักกายภาพบําบัดทั วประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมเสนอผลงาน 

วิชาการ รับฟังและฝึกทักษะทางกายภาพบําบัดที ทันสมยัจากวิทยากรที มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและ 

ประสบการณ์ทางคลินิก  เพื อร่วมกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี ยนประสบการณ์  และพัฒนาวิชาชีพ 

กายภาพบําบดัในประเทศไทยให้เหมาะสมกบับริบทของสงัคมไทย 

3.  วัตถุประสงค์ 

1. สร้างโอกาสให้เกิดการแลกเปลี ยนเรียนรู้ และตดิตามความก้าวหน้าในวงการวิชาชีพกายภาพบําบดั 

2. สง่เสริมการเสนอผลงานการวิจยักายภาพบําบดัในประเทศไทย
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3. พฒันาทกัษะกายภาพบําบดัในการตรวจประเมนิ วินิจฉยั รักษา และฟื นฟู 

4. พฒันาแนวทางในการสง่เสริมคณุภาพชีวิตผู้ที เข้ารับการรักษาทางกายภาพบําบดั 

5. สร้างเครือขา่ยบคุลากรกายภาพบําบดัที ให้บริการระดบัปฐมภมูิ 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 

1. นกักายภาพบําบดัทั  งภาครัฐและเอกชน 

2. อาจารย์ นิสิต นกัศกึษากายภาพบําบดัจากสถาบนัการศกึษาทั  งภาครัฐและเอกชน 

5.  วธีิการดําเนินการ  บรรยาย อภิปราย สอนสาธิต และปฏิบตัิการ 

6.  จาํนวนผู้เข้าร่วมประชุม  นกักายภาพบําบดั อาจารย์กายภาพบําบดัและกรรมการสมาคม จํานวน 580 

คน ดงันี

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 ปฐมนิเทศนกักายภาพบําบดัใหมใ่นระบบปฐมภมูิ  จํานวน 100 คน 

6.7 กรรมการและอนกุรรมการสมาคมกายภาพบําบดัแห่งประเทศไทย  จํานวน 40 คน 

7.  ค่าลงทะเบียน  สามารถเบิกจ่ายคา่ลงทะเบียนจากต้นสงักดัได้ตามระเบียบกระทรวงการคลงั เมื อได้รับ 

อนมุตัิจากหวัหน้าหน่วยงาน 

อัตราค่าลงทะเบียน  ภายในวันที 15 มีค. 

2556 

หลังวันที 15 มีค. 2556 

นกักายภาพบําบดัที เป็นสมาชิกปัจจบุนัของ 

สมาคมกายภาพบําบดัแหง่ประเทศไทย 

5,500 บาท  6,000 บาท 

นกักายภาพบําบดัทั วไป  6,200 บาท  6,700 บาท 

นกักายภาพบําบดัจากโรงพยาบาลชมุชน*  1,200 บาท*  1,700 บาท* 

นิสิต นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี-โท-เอก  2,000 บาท  2,500 บาท 

ค่าลงทะเบียนกรณีลงทะเบียนเฉพาะวันที 25 

เมษายน 2556 

1,600 บาท  1,800 บาท 

หมายเหตุ
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*สําหรับอตัราค่าลงทะเบียน 1,200 บาท/ 1,700 บาท ของนกักายภาพบําบดัจากโรงพยาบาลชุมชน เป็นอตัรา 

ค่าลงทะเบียนทีได้รับงบประมาณสนบัสนุนจาก สปสช. รับจํานวนจํากัด 100 คน  โดยมีหลกัฐานแสดงต้น 

สงักดั 

**นกักายภาพบําบดัจากโรงพยาบาลชุมชนที สมคัรในหวัข้อ PT Networks in Community Physical Therapy 

ไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการเขา้ร่วมการประชุม รับจํานวนจํากดั 100 คน โดยมีหลกัฐานแสดงตน้สงักดั 

***นกักายภาพบําบดัใหม่จากโรงพยาบาลชุมชนที สมคัรในหวัข้อ ปฐมนิเทศนักกายภาพบําบัดใหม่ในระบบ 

ปฐมภมูิ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุม รับจํานวนจํากัด 100  คน  โดยมีหลกัฐานแสดงต้น 

สงักดั 

****การสมคัรถือว่าสมบูรณ์ เมื อไดร้ับหลกัฐานการโอนเงินพร้อมแนบใบสมคัร โดยสมาคมฯ ประกาศรายชื อผู้ 

ไดร้ับการตอบรับบนเวบไซต์ภายในวนัที 10 เมษายน 2556 และถือเป็นที สิ นสดุ 

สมาคมขอสงวนสิทธ ิที จะไม่คืนเงนิค่าสมัคร หลังวันที 15 มีนาคม 2556 

วธีิการสมัคร 

1. โอนเงินเข้าบญัชีในนามสมาคมกายภาพบําบดัแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช 

เลขที บญัชี 016-2-20404-5 

2.  สง่ใบสมคัร (download ได้จาก www.thaipt.org) พร้อมสําเนาใบโอนเงินไปที 

นางสาวทวีวรรณ เกิดบวั 

ภาควิชากายภาพบําบดั คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ ง  อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12121 

โทรศพัท์ 02-986-9213-9 ตอ่ 7237, 7208  หรือ 085-192-0956 

โทรสาร 02-986-9055 

**กรุณาติดตอ่เฉพาะเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) 

หรือ สแกนใบโอนเงิน เอกสารและใบสมคัรมาที e-mail address: thaipt56@gmail.com 

รับสมัครถงึวันที 31 มีนาคม 2556 

8.  ระยะเวลาดําเนินการ  วนัที 24 - 28 เมษายน 2556  จํานวน 5 วนั 

9.  สถานที จัดประชุม  โรงแรม แอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ 

10. บทคัดย่อและการนําเสนองานวจิัยโปรดระบใุนใบสมคัรเสนอผลงานวิจัยว่าต้องการนําเสนอแบบปาก 

เปลา่ (oral presentation) หรือเป็นโปสเตอร์ โดยพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษความยาวไม่เกิน 

หนึ งหน้ากระดาษ A4 ตั  งระยะกั  นหน้า/หลงั และบน/ล่าง เท่ากับ 2.45 เซนติเมตร ใช้  font แบบ Cordia 

New 14 ทั  งภาษาไทยและองักฤษ  ชื อหวัข้อเรื องใช้ตวัหนา ชื อผู้วิจยัใช้ตวัเอนหนา ขีดเส้นใต้ชื อผู้ นําเสนอ 

ระบชืุ อหน่วยงาน และ e-mail address ของผู้ นําเสนอ  โดยเนื  อหาประกอบด้วย วตัถุประสงค์ ผู้ เข้าร่วม

http://www.thaipt.org/
mailto:thaipt56@gmail.com
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การวิจยั วิธีการ การวิเคราะห์ผล ผลการศกึษา ข้อสรุป การประยกุต์ใช้  คําสําคญั และแหลง่ทนุ กรณีเสนอ 

ผลงานวิจัยทั  งเรื อง (Full  paper)  ใช้รูปแบบเดียวกับการตีพิมพ์ในวารสารกายภาพบําบัด โดยศึกษา 

รูปแบบได้จาก www.thaipt.org (เลือกเมนวูารสารกายภาพบําบดั) 

a.  กําหนดการส่งบทคัดย่อ ภายในวันที 28 กุมภาพันธ์  2556 

รับบทคัดย่อเฉพาะทาง E-mail เท่านั น โดยส่งมาที 

E-mail address: thaipt56@gmail.com  โดยใช้ช ือเรื อง Abstract Submission 

b.  ประกาศรายช ือผู้ได้รับการคดัเลือกให้เสนอผลงาน วนัที 25 มีนาคม 2556 ที 

www.thaipt.org 

c.  กําหนดส่งบทคัดย่อและ/หรือบทความวจิัยท ีแก้ไขสมบูรณ์ภายในวันที 31 มีนาคม 

2556 

d.  กรุณาระบกุารนําเสนอผลงานเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 

e.  กรุณาสง่บทคดัย่อ และหรือบทความวิจยั พร้อมใบสมคัรเสนอผลงานวิจยั 

f.  งานวิจยัที ได้รับการคดัเลือกจะได้รับการตีพิมพ์บทคดัย่อในเอกสารประกอบการประชมุ และผู้ 

ที ส่งบทความการวิจัย ที ผ่านการพิจารณาของผู้ อ่านและกองบรรณาธิการวารสาร 

กายภาพบําบัดจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารกายภาพบําบัดฉบับเดือนกันยายน-ธันวาคม 

2556 

g.  Download ใบสมคัรเสนอผลงานวจิยั และ ตวัอย่างบทคดัย่อได้จาก www.thaipt.org 

หมายเหตุ 

-  นิสิต/นกัศกึษากายภาพบําบดั ชั  นปีที 4 ที สถาบนัสง่ชื อและงานวิจยัมาสถาบนัละ 1 คนจะได้รับการ 

ยกเว้นคา่ลงทะเบียน 

-  ผู้ ที ต้องการนําเสนองานวิจยั สามารถลงทะเบียนในวนัที 25 เมษายน 2556 เพียงวนัเดียวได้ 

-  ผู้ นําเสนอผลงานวจิยัต้องนําเสนอด้วย Microsoft office 2007 เท่านั  น และสง่การนําเสนอก่อน 8.30 

น. ของวนัที นําเสนอผลงาน 

11. ตัวชี  วัด 

1. มีผู้ เข้าร่วมประชมุวิชาการไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 

2. คะแนนผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมการประชมุสมัมนาวิชาการที มีความพึงพอใจระดบัมากขึ  นไป มี 

จํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 70 

12.  ผลท ีคาดว่าจะได้รับ 

1. เกิดการแลกเปลี ยนเรียนรู้ในวงการวิชาชีพกายภาพบําบดั 

2. มีการเสนอผลงานการวิจยักายภาพบําบดัในประเทศไทย ที สง่เสริมความก้าวหน้าและพฒันาการของ 

วิชาชีพ

http://www.thaipt.org/
mailto:thaipt56@gmail.com
http://www.thaipt.org/
http://www.thaipt.org/
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3. นกักายภาพบําบดัที เข้าร่วมอบรมมีการพฒันาทกัษะกายภาพบําบดัในการตรวจประเมิน วนิิจฉยั 

รักษา และฟื นฟู 

4. นกักายภาพบําบดัที เข้าร่วมอบรมมีความสามารถสง่เสริมคณุภาพชีวิตผู้ที เข้ารับการรักษาทาง 

กายภาพบําบดัได้ 

5. เกิดเครือขา่ยการเรียนรู้กายภาพบําบดัในชมุชนและระบบบริการปฐมภมูิ 

13. การนับหน่วยคะแนนการศกึษาต่อเนื อง 

การเข้าฟังบรรยาย 1 ชั วโมงหรือปฏิบตัิการ 2 ชั วโมง นบัเป็น 1 หน่วยคะแนน 

14. คณะกรรมการบริหารโครงการ 

1.  ดร.พชัรี  คณุคํ  าชู  ประธานกรรมการ 

2.  ผศ. ดร.กานดา  ชยัภิญโญ  รองประธานกรรมการ 

3.  ดร.อรอมุา  บณุยารมย์  รองประธานกรรมการ 

4.  ผศ.ดร.มณัฑนา  วงศ์ศิรินวรัตน์  กรรมการ 

5.  รศ. ดร.รุ่งทิวา  วจัฉละฐิติ  กรรมการ 

6.  ผศ.ดร.อดิษฐ์  จิรเดชนนัท์  กรรมการ 

7.  ดร.สายธิดา  ลาภอนนัตสิน  กรรมการ 

8.  ดร.ผกามาศ  พิริยะประสาธน์  กรรมการ 

9.  กภ.สยาม  เพิ มเพช็ร์  กรรมการ 

10.  กภ.นงนชุ  ลว่งพ้น  กรรมการ 

11.  กภ.ยทุธนา  ล้อถาวร  กรรมการ 

12.  กภ.ธยาน์ณฐั  เลิศวานิชย์  กรรมการ 

13.  กภ.อิสริยาภรณ์  เนตรพระ  กรรมการ 

14.  กภ.อรรควฒุิ  คนกาญจน์  กรรมการ 

15.  กภ.สริุยา  ชอลี  กรรมการ 

16.  กภ.สภุทัร  สวนจนัทร์  กรรมการ 

17.  กภ.พิชญลกัขณ์  ตรีรัตนานรุักษ์  กรรมการ 

18.  กภ.ชยัรัตน์  แซ่โค้ว  กรรมการ 

19.  กภ.รัตมณี  เศรษฐวงศ์  กรรมการ 

20.  กภ.จิตานนัท์  เหลา่ศิริไพศาล  กรรมการ 

21.  กภ.พชัรินทร์  นิลมาท  กรรมการและเลขานกุาร
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โครงการประชุมวิชาการ กายภาพบําบัดแห่งชาต ิครั งที 5 

เรื อง “คุณภาพชีวิตและการเข้าถึงงานบริการกายภาพบําบัดในระบบปฐมภมิู” 
วันที 24 – 28 เมษายน 2556 

ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 

วนัที 24 เมษายน 2556 

9.00-9.15 น.  เปิดงาน โดย นายกสมาคมกายภาพบําบดัฯ 

9.15-10.15 น.  แนวทางการสง่เสริมงานกายภาพบําบดัชมุชนของกองทนุฟื นฟสูรรมรรถภาพทาง 

การแพทย์และกองทนุพฒันาระบบบริการปฐมภมูิ 

โดย กองทนุฟื นฟู สปสช. 

10.15-10.30 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 

10.30-12.00 น.  Panel discussion: มมุมองสูอ่นาคตงานบริการกายภาพบําบดัชมุชน 

โดย กภ.สมคิด เพื อนรัมย์ 

กภ.วราภรณ์ ฮงุหวล 

ผู้ดําเนินรายการ กภ.นงนชุ ลว่งพ้น 

12.00-13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00-14.00 น.  คูม่ือการปฏิบตัิงานนกักายภาพบําบดัชมุชน 

โดย รศ.ดร.ปนดา เตชทรัพย์อมร 

14.00-15.00 น.  เทคนิคการเข้าหาและสร้างเครือขา่ยในชมุชน 

โดย รศ.ดร.น้อมจิตต์ นวลเนตร 

15.00-15.15 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 

15.15-17.00 น.  การบริหารจดัการข้อมลูงานบริการกายภาพบําบดัชมุชนในระบบงาน สปสช. (ตอ่) 

โดย กภ.กิตติ สมบรรดา
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วนัที 25 เมษายน 2556 

08.30 – 9.15 น.  สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารีเสดจ็พระราชดําเนินโดย 

รถยนต์พระที นั ง ถึงโรงแรม แอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร 

(วงดริุยางค์บรรเลงเพลงมหาชยั) 

นายกสมาคมกายภาพฯ นายกสภากายภาพฯ ประธานสภาสถาบันการศึกษา 

กายภาพบําบดัฯ  และคณะกรรมการสมาคมฯ เฝ้ารับเสดจ็ 

นายกสภากายภาพฯ ประธานสภาสถาบันการศึกษากายภาพบําบัดฯ ผู้ แทน 

คณะกรรมการสมาคมฯ และเลขาธิการ สปสช. ทลูเกล้าฯ ถวายพวงมาลยั 

เสดจ็เข้าภายในพลบัพลาพิธี 

ประทบัพระราชอาสน์ 

นายกสมาคมกายภาพฯ กราบบงัคมทลูรายงาน 

09.15 – 10.15 น.  ทลูเชิญสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารีทอดพระเนตรนิทรรศการ 

กายภาพบําบดั 

เสดจ็กลบัไปประทบัรถยนต์พระที นั ง (วงดริุยางค์บรรเลงเพลงมหาชยั) 

เสดจ็พระราชดําเนินกลบั 

พกัรับประทานอาหารวา่ง 

10.15 – 10.45 น.  เรื อง “ทิศทางและนโยบาย สปสช. ตอ่งานกายภาพบําบดัในระบบปฐมภมูิ” 

โดย เลขาธิการ สปสช. 

10.45 – 11.00 น.  พิธีมอบรางวลันกักายภาพบําบดัดีเดน่ 

11.00 – 12.00 น.  เรื อง “ปัจจบุนัและอนาคตของระบบบริการสขุภาพปฐมภมูิของประเทศไทย” 

โดย นพ.สรุเกียรติ อาชานานภุาพ 

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.00 น.  เรื อง “บทบาทของกายภาพบําบดัในระบบปฐมภมูิ”โดย 

โดย นพ.สนัติ ลาภเบญจกลุ ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลลําสนธิ 

และ นาง สมใจลือวิเศษไพบลูย์ นกักายภาพบําบดัจากโรงพยาบาลอบุลราชธานี 

ผู้ดําเนินรายการ ผศ.ดร.กานดา ชยัภิญโญ 

14.00 – 15.30 น.  การนําเสนอผลงานวิจยั 

15.30 – 15.45 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 

15.45 – 16.30 น.  เรื อง "แนวทางการขอรับการเยี ยมสํารวจหน่วยงานกายภาพบําบดัเพื อพฒันา 

คณุภาพการบริการ"  โดย สภากายภาพบําบดั
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1. Next move of Cardiorespiratory Management 

เวลา  วันที 26 เมษายน 2556  วันที 27 เมษายน 2556  วันที 28 เมษายน 2556 

8.30-9.00  Change in chest PT practice 

and role 

โดย รศ.สวุรรณี จรูงจิตรอารี 

ผศ.ดร.จตพุร วงศ์สาธิตกุล 

Low grade systemic 

inflammation and chronic 

diseases 

โดย ดร.อมัพร นนัทาภรณ์ศกัดิ 

8.30-9.30 Cognitive impairment 

in chronic diseases 

โดย กภ.พิมพ์ปวีณ์ เกิดทรัพย์ 

9.00-10.00  Universal design and physical 

therapy 

สถาปนิก 

9.30-10.00 Patient education: 

health literacy 

โดย ผศ.ดร.จตพุร วงศ์สาธิตกลุ 

10.00-10.15  พกัรับประทานอาหารว่าง 

10.15-11.45  What’s new in “Airway 

clearance techniques”? 

โดย ดร.เสาวนีย์ วรวฒุางกูร 

Physical therapy and nutrition 

อ.ณรัตน์ พิชยัยงค์วงศ์ดี 

From Chest PT perspective: 

Should heart and lung be 

treated separately? 

โดย ผศ.ณิชานนัทน์ ปัญญาเอก 

11.45-12.45  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

12.45-13.15  Revisit lung expansion 

techniques 

โดย รศ.ดร.ชลุ ีโจนส์ 

Update in respiratory muscle 

training 

โดย ดร.อรวรรณ เวอร์เนอร์ 

Application of Exercise 

physiology: prevention, 

treatment, and rehabilitation 

โดย ผศ.ดร.จตพุร วงศ์สาธิตกลุ 

13.15-14.00  Better communication: quantify 

chest PT treatment 

14.00-14.15  พกัรับประทานอาหารว่าง 

14.15-15.30  Panel discussion “What’s the 

next step of chest PT: current 

and future” 

โดย กภ.นฏัฐา ติตถะสิริ 

กภ.วิรงรอง ยศะสนิธุ 

กภ.อญัชลี  ธนาดิเรก 

กภ.สภุาภรณ์ ทศันอนนัชยั 

กภ.กิจการ ตพุิภาค 

ผู้ดําเนินรายการ: ผศ.ดร.สกุัลยา 

กฤษณเกรียงไกร 

PT in ICU: role and practice  Better communication: quantify 

chest PT treatment 

โดย กภ.ณฏัฐา รงศิริกุล 

กภ.ไพโรจน์ สรุประภาพิชย์ 

15.30-16.30  Chest PT in community
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2. Physical Therapy Management for the Knee 

เวลา  วันที 26 เมษายน 2556  วันที 27 เมษายน 2556  วันที 28 เมษายน 2556 

8.30-10.00  Updates in knee management: 

from cellular issue to treatment 

โดย ผศ.ดร.กานดา ชยัภิญโญ 

EBP: Anterior knee pain 

management 

โดย ผศ.สวุิทย์ อริยชยักลุ 

Knee osteoarthritis: Soft tissue 

management 

โดย รศ.ดร.วิชยั องึพินิจพงศ์ 

10.00-10.15  พกัรับประทานอาหารว่าง 

10.15-12.00  Review: functional anatomy 

biomechanics, and 

pathomechanics of the knee 

โดย ดร.ชัชฎา ชินกลุประเสริฐ 

EBP: Knee ligament 

management 

โดย ผศ.สวุิทย์ อริยชยักลุ 

EBP: Total knee replacement 

rehabilitation 

โดย ผศ.ดร.สมรรถชยั จํานงค์กิจ 

12.00-13.00  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00-14.30  Kinematic Linkage Imbalance 

[K.L.I.M.B.] management in knee 

pain 1 

โดย ผศ.ปรีชา ธันวารชร 

Lab: Assessment of the knee 1: 

functional assessment and 

movement analysis 

Lab: Training therapy for the knee 

(exercise therapy prescription) 

14.30-14.45  พกัรับประทานอาหารว่าง 

14.45-16.30  Kinematic Linkage Imbalance 

[K.L.I.M.B.] management in knee 

pain 1 

โดย ผศ.ปรีชา ธันวารชร 

Lab: Assessment of the knee 2: 

Physiological and accessory 

movement 

Case study: anterior knee pain, 

OA

Q & A 

Conclusion
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3. PT Networks in Community Physical Therapy 

เวลา  วันที 26 เมษายน 2556  วันที 27 เมษายน 2556  วันที 28 เมษายน 2556 

8.30-10.00  ความสาํคัญและแนวทางการสร้าง 

เครือข่ายทางกายภาพบําบดั 

โดย รศ.ดร.ปนดา เตชทรัพย์อมร 

รศ.ดร.น้อมจิตต์ นวลเนตร 

ระบบสง่ต่อ 

โดย กภ.สมใจ  ลอืวิเศษไพบลูย์ 

การเชื อมต่อระหว่างเครือข่าย 

กายภาพบําบดัและเครือข่าย 

ท้องถิ น 

โดยคุณฉนัทนา  เลศิประปายหงส์ 

กภ.นงนชุ ลว่งพ้น 

10.00-10.15  พกัรับประทานอาหารว่าง 

10.15-12.00  รูปแบบของเครือข่ายที ยั งยืน 

โดย คณุกรรณิกา ปัญญา 

อมรวฒัน์ 

ระบบพี เลี  ยงงานเครือข่าย รพ. 

ชมุชน 

โดย กภ.ชนนัท์กานต์ แป้นสวน 

ปัญหาและอปุสรรคในทางการสร้าง 

เครือข่ายทางกายภาพบําบดั 

โดย กภ.สมคิด เพื อนรัมย์ 

รศ.ดร.ปนดา เตชทรัพย์อมร 

รศ.ดร.น้อมจิตต์ นวลเนตร 

ผู้ดําเนินรายการ กภ. นงนชุ ลว่ง 

พ้น 

12.00-13.00  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00-14.30  การสื อสารภายในเครือข่าย 

โดย กภ.กิตติ สมบรรดา 

มาตรฐานงานกายภาพบําบดัใน 

รพ.ชมุชน 

โดย กภ.นนัทวรรณ ปิ นมาศ 

แนวทางการดําเนินงานเครือข่ายที 

เข้มแข็งและยั งยืน 

โดย กภ.สมคิด เพื อนรัมย์ 

รศ.ดร.ปนดา เตชทรัพย์อมร 

รศ.ดร.น้อมจิตต์ นวลเนตร 

ผู้ดําเนินรายการ กภ.นงนชุ ล่วงพ้น 

14.30-14.45  พกัรับประทานอาหารว่าง 

14.45-16.30  เทคโนโลยีและเครือข่าย 

โดย กภ.สมใจ  ลอืวิเศษไพบลูย์ 

กภ.กิตติ สมบรรดา 

เครื องมือวัดผู้ ป่วย Stroke ทาง 

คลนิิกและการสง่ต่อข้อมูล 

ภายในเครือข่าย 

โดย ดร.ผกามาศ พิริยประสาธน์ 

กภ.ศภุฤกษ์ นาวารัตน์ 

สรุปและซกัถาม 

โดย กภ.นงนชุ ลว่งพ้น
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4. Recent Advances in Stroke Management 
เวลา  วันที 26 เมษายน 2556  วันที 27 เมษายน 2556  วันที 28 เมษายน 2556 

8.30-9.30  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 

บรรยาย 

Standardized assessment in 

Stroke: Balance and Mobility 

โดย ผศ.ดร.รัมภา บญุสินสขุ 

9.30-10.30  บรรยาย 

Standardized assessment in 

Stroke: LE/ Gait 

โดย ดร.ผกามาศ พิริยะประสาธน์ 

ปฏิบตัิ 1 

Standardized assessment in 

Stroke: Balance and Mobility (BBS) 

โดย ผศ.ดร.รัมภา บญุสินสขุ 

10.30-10.45  พกัรับประทานอาหารว่าง 

10.45-12.00  บรรยาย 

Functional recovery evidence 

post stroke 

โดย ผศ.ดร.จารุกลู ตรีไตรลกัษณะ 

ปฏิบตัิ 

Standardized assessment in 

Stroke: LE/ Gait 

โดย ดร.ผกามาศ พิริยะประสาธน์ 

ปฏิบตัิ 2 

Standardized assessment in 

Stroke: Balance and Mobility 

(BESTest) 

โดย ผศ.ดร.รัมภา บญุสินสขุ 

12.00-13.00  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00-14.45  บรรยาย 

Updated stem cell therapy in 

stroke 

โดย ดร.นพพร จงกมลวิวฒัน์ 

บรรยาย 

Standardized assessment in 

Stroke: UE/2 nd musculoskeletal 

impairments 

โดย ดร.อญัชลี ฝงูชมเชย 

13.00-13.30 บรรยาย 

Introduction to Evidence-based 

practice 

โดย ดร.อญัชลี ฝงูชมเชย 

13.30-14.45  Panel discussion 

Treatment effectiveness: Evidence- 

based Practice in stroke 

โดย ผศ.ดร.รัมภา บญุสินสขุ 

ดร.อญัชลี ฝงูชมเชย 

ดร.ผกามาศ พิริยะประสาธน์ 

14.45-15.00  พกัรับประทานอาหารว่าง 

15.00-16.00  Panel discussion 

How to promote brain recovery 

in stroke? Cellular and functional 

levels 

โดย ดร.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ 

ผศ.ดร.จารุกลู ตรีไตรลกัษณะ 

ดร.นพพร จงกมลวิวฒัน์ 

ปฏิบตัิ 

Standardized assessment in 

Stroke: UE/2 nd musculoskeletal 

impairments 

โดย ดร.อญัชลี ฝงูชมเชย 

Questions and Answers 

คณะวิทยากร
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5. Neck Pain Management 

เวลา  วันที 26 เมษายน 2556  วันที 27 เมษายน 2556  วันที 28 เมษายน 2556 

8.30-9.30  Update and trend of neck pain 

in Thailand 

โดย รศ.ดร.ประวิตรเจนวรรธนะกลุ 

The use of clinical reasoning 

in neck pain management: 

subjective examination 

โดย ผศ.ดร.อดิษฐ์  จิรเดชนนัท์ 

Selection of manipulative therapy 

for neck pain 

โดย ผศ.ดร.อดิษฐ์จิรเดชนนัท์ 

9.30-10.30  Evidence based practice neck 

pain management 

โดย กภ.สริิลกัษณ์จงัรุ่งสกลุ 

Concept of manipulative 

therapy 

โดย ผศ.ดร.อดิษฐ์  จิรเดชนนัท์ 

Effect of neck pain on muscular 

control and clinical presentation 

โดย ผศ.แดนเนารัตน์  จามรจนัทร์ 

10.30-10.45  พกัรับประทานอาหารว่าง 

10.45-12.00  Pain modulation and effect on 

manual therapy 

โดย ผศ.ดร.จิตอนงค์  ก้าวกสกิรรม 

Physical Examination of the 

neck I: observation & 

palpation & neural tissue 

ผศ.ดร.อดิษฐ์ จิรเดชนนัท์ 

How to manage muscular control 

โดย ผศ.แดนเนารัตน์  จามารจนัทร์ 

12.00-13.00  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00-14.45  Clinical biomechanics  and 

anatomy 

โดย ผศ.ดร.สจุิตรา  บญุหยง 

Physical Examination of the 

neck II: movement tests 

โดย ผศ.ดร.อดิษฐ์  จิรเดชนนัท์ 

How to energize muscle 

โดย ผศ.ดร.จิตอนงค์  ก้าวกสกิรรม 

14.45-15.00  พกัรับประทานอาหารว่าง 

15.00-16.30  Movement sciences concept 

applied to neck pain 

โดย ดร.อคัรเดช  ศิริพร 

Physical Examination of the 

neck III: movement tests 

โดย ผศ.ดร.อดิษฐ์  จิรเดชนนัท์ 

Discussion 

โดย ผศ.ดร.อดิษฐ์ จิรเดชนนัท์ 

ผศ.แดนเนาวรัตน์ จามรจนัทร์ 

ผศ.ดร.จิตอนงค์ ก้าวกสกิรรม 

ผู้ดําเนินรายการ: กภ.สภุัทร สวนจนัทร์
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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวชิาการ กายภาพบาํบัดแห่งชาติ ครั งที 5 

เรื อง “คุณภาพชีวติและการเข้าถงึงานบริการกายภาพบําบัดในระบบปฐมภูม”ิ 

ณ  โรงแรม แอมบาสเดอร์  กรุงเทพฯ 

วันที  24-28 เมษายน 2556 

(สําหรับเจ้าหน้าที กรอกข้อมลู)  วนัที ได้รับใบสมคัร 

ชื อ- สกลุ 

¨  นาย  ¨ นางสาว  ¨  นาง  ¨ อื นๆ โปรดระบ.ุ.................................................. 

…………………………………………………………………………………….. 

หน่วยงาน 

ที อยู่  ………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

โทรศพัท์........................................  โทรสาร  ………………..….     E-mail address:………………………………. 

ออกใบเสร็จรับเงนิในนาม (กรุณากรอกด้วยตัวบรรจง เพ ือความถูกต้องในการออกใบเสร็จรับเงนิ) 

ชื อ  ...................................................... ........................................ 

ที อยู่  ............................................................................................................................................................... 

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

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

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

โปรดทาํเครื องหมายü หน้าหัวข้อที ท่านต้องการสมัครเข้าร่วมการอบรมเชงิปฏบัิตกิาร 

¨ Next move of Cardiorespiratory Management 4 วนั ( 25-28 เม.ย. 56) 

¨ Physical Therapy Management for the Knee 4 วนั ( 25-28 เม.ย. 56) 

¨ PT Networks in Community Physical Therapy 4 วนั ( 25-28 เม.ย. 56) 

¨ Recent Advances in Stroke Management  4 วนั ( 25-28 เม.ย. 56) 

¨ Neck Pain Management 4 วนั ( 25-28 เม.ย. 56) 

¨ ปฐมนิเทศนกักายภาพบําบดัใหมใ่นระบบปฐมภมูิ 2 วนั ( 24-25 เม.ย. 56) 

โปรดทาํเครื องหมายü หน้าอัตราค่าลงทะเบียนที ท่านโอนเงนิ 

ภายในวันที 15 มี.ค. 2556  หลังวันที 15 มี.ค. 2556 

นกักายภาพบําบดัที เป็นสมาชิกปัจจบุนัของสมาคม 

กายภาพบําบดัแห่งประเทศไทย 

ระบหุมายเลขสมาชิก .................... 

o 5,500 บาท  o 6,000 บาท 

นกักายภาพบําบดัทั วไป  o 6,200 บาท  o 6,700 บาท
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นกักายภาพบําบดัจากโรงพยาบาลชมุชน  o 1,200 บาท  o 1,700 บาท 

นกักายภาพบําบดัจากโรงพยาบาลชมุชน 

เฉพาะหวัข้อ PT Networks in Community Physical 

Therapy และ ปฐมนิเทศนกักายภาพบําบดัใหมฯ่ 

o ได้รับการยกเว้นคา่ลงทะเบียน 

นิสิต นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี-โท-เอก  o 2,000 บาท  o 2,500 บาท 

นิสิต นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี-โท-เอก  o ได้รับการยกเว้นคา่ลงทะเบียน 

ลงทะเบียน เฉพาะวนัที 25 เม.ย. 56  o 1,600 บาท  o 1,800 บาท 

ผู้สมัครเข้าอบรมจะ ได้รับเสื  อที ระลึกจากสมาคมฯ ฟรี ( โปรดระบุขนาดเสื  อ) 

ขนาดเสื  อ  (รอบอก)  ¨ S   (34 นิ  ว)  ¨ M    (36 นิ  ว)  ¨ L    (38 นิ  ว)  ¨ XL (40 นิ  ว)  ¨ XXL (42 นิ  ว) 

หมายเหต:ุ ท่านที สมคัรหลงั 15 มี.ค. 2556 อาจได้รับเสื  อที ไมต่รงกบัขนาดเสื  อที ท่านระบ ุเนื องจากสมาคมฯ ต้องสั งทํา 

ลว่งหน้า 

ประเภทอาหารที ท่านรับประทาน  ¨ ไมจํ่ากดัประเภทอาหาร  ¨ มงัสวิรัติ  ¨ มสุลิม 

ใบสมัครจะสมบูรณ์เมื อท่านโอนเงินเข้าบญัชีในนามสมาคมกายภาพบําบดัแหง่ประเทศไทย  ธนาคารไทย 

พาณิชย์ สาขาศิริราช เลขที บญัชี 016-2-20404-5 สง่ใบสมคัรและเอกสาร (download ได้จาก www.thaipt.org) พร้อม 

สําเนาใบโอนเงินไปที

นางสาวทวีวรรณ เกิดบวั 

ภาควิชากายภาพบําบดั คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ ง  อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12121 

โทรศพัท์ 02-986-9213-9 ตอ่ 7237, 7208  หรือ 085-192-0956 

โทรสาร 02-986-9055 

หรือ สแกนใบโอนเงิน ใบสมคัรและเอกสาร มาที e-mail address: thaipt56@gmail.com 

**กรุณาติดต่อเฉพาะเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) รับสมัครถงึวันที 31 มีนาคม 2556 และจะได้รับการ 

ตอบรับทาง e-mail address ของท่าน และที www.thaipt.org 

ต้องการจองห้องพกัที  โรงแรม แอมบาสเดอร์  กรุงเทพฯ 

ให้กรอกใบสมคัรการจองห้องพกั และดําเนินการจองห้องพกัด้วยตวัของท่านเอง 

ลงนามผู้สมคัร…………………………………………………………. 

(                                                              ) 

วนัที.....................................................................

http://www.thaipt.org/
mailto:thaipt56@gmail.com
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ใบเสนอรายช ือผู้ที สมควรได้รับรางวลันักกายภาพบาํบัดดีเด่น ประจาํปี  2556 

ช ือ.................................................................................................................................อายุ.................ปี 

ที อยู่………………………………………………………….…………………………………………………… 

………………………………………………………….………………………………………………….…… 

………………………………………………………….……………เบอร์โทร……………………………….… 

ประวัติ……………………………………………….……………………………………………………… 

………………………………………………………….………………………………………………….…… 

………………………………………………………….…………………………………………………….… 

………………………………………………………….……………………………………………………… 

………………………………………………………….………………………………………………….…… 

………………………………………………………….…………………………………………………….… 

………………………………………………………….………………………………………………….…… 

………………………………………………………….…………………………………………………….… 

………………………………………………………….…………………………………………………….… 

………………………………………………………….……………………………………………………… 

………………………………………………………….……………………………………………………… 

โปรดบรรยายคุณความดี/ยกย่องเชดิชูที เป็นที ประจักษ์ในด้าน.............................................................. 

………………………………………………………….………………………………………………….…… 

………………………………………………………….…………………………………………………….… 

………………………………………………………….……………………………………………………… 

………………………………………………………….………………………………………………….…… 

………………………………………………………….…………………………………………………….… 

………………………………………………………….……………………………………………………… 

………………………………………………………….………………………………………………….…… 

………………………………………………………….…………………………………………………….… 

………………………………………………………….……………………………………………………… 

………………………………………………………….………………………………………………….…… 

………………………………………………………….…………………………………………………….… 

………………………………………………………….………………………………………………………
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ใบสมัครนําเสนอผลงานวิจัย 

โครงการประชุมวิชาการ กายภาพบาํบัดแห่งชาติ ครั งที 5 

เรื อง “คุณภาพชีวิตและการเข้าถึงงานบริการกายภาพบาํบัดในระบบปฐมภูมิ” 

ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร 

วันที 24 – 28 เมษายน 2556 

กรุณาพมิพ์ให้ชัดเจนเพ ือประโยชน์ในการตดิต่อส ือสารและการอ้างอิง 

Date received  Reference no. 

ชื อ สกลุ ผู้วิจยัที ติดตอ่ได้ 

(Corresponding author) 

E-mail  โทรศพัท์ 

ชื อคณะผู้วิจยั (กรุณาขีดเส้นใต้ 

ชื อผู้วิจยัที เป็นผู้นาํเสนอ หรือ 

Presenting author) 

ชื อเรื องภาษาไทย 

ชื อเรื องภาษาองักฤษ 

คําสําคญั (ภาษาองักฤษ) 

นําเสนอเป็นภาษา  ¨ ไทย  ¨ องักฤษ 

รูปแบบการนําเสนอ  ¨ Oral presentation  ¨ Poster presentation 

เนื  อหาอยูใ่นกลุ่ม  ¨ Professional Issues  ¨ Cardiopulmonary Rehabilitation 

¨ Musculoskeletal Management  ¨ Exercise Therapy 

¨ Neurological Rehabilitation  ¨ Electrophysical Agents 

¨ Pediatric Physical Therapy  ¨ Others (Please specify) 

¨ Community Physical Therapy 

ประเภทการตพีิมพ์  ¨ Abstract ONLY  ¨ Full paper 

ส่งบทคัดย่อและ/หรือบทความวิจัยทาง E-mail: thaipt56@gmail.com แต่หากต้องการตีพิมพ์ลงในวารสาร 

กายภาพบําบัด ส่งบทความวิจัยทาง http://thailand.digitaljournals.org/index.php/TJPT ภายในวันที 15 มี.ค. 

2556 

ผลการพิจารณาตอบรับให้นําเสนอผลงานวิจัยจะส่งตอบรับทาง E-mail และประกาศรายชื อ 

ที www.thaipt.org ภายในวันที 25 มีนาคม 2556 

Download แบบฟอร์มและรายละเอียดต่างๆ ได้ที www.thaipt.org

mailto:thaipt56@gmail.com
http://thailand.digitaljournals.org/index.php/TJPT%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2015%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5.%E0%B8%84.%202556
http://www.thaipt.org/
http://www.thaipt.org/
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ใบจองห้องพกั 

แบบฟอรม์การจองห้องพกั  โรงแรมแอมบาสซาเดอร ์กรงุเทพฯ 

โครงการประชุมวิชาการกายภาพบาํบดัแห่งชาติ ครั  งที 5 

เรื อง “คณุภาพชีวิตและการเข้าถึงงานบริการกายภาพบาํบดัในระบบปฐมภมิู” 

ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ กรงุเทพฯ 

วนัที  .................................................. 

ช ือ-สกุล.............................................................................................................................................. 

ที อยู่....................................................................ตาํบล..........................................อาํเภอ............................................ 

จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์............................โทรศพัท.์.......................โทรสาร.............................. 

เขา้พกัวนัท.ี...........................................................ออกวนัท.ี....................................................................................... 

พกัคู่กบั......................................................................................................................................................................... 

ราคาห้องพกัตึกเมนวิง 

พกัเดี ยว ราคา ...1,400....บาท/คนื/หอ้ง (รวมอาหารเชา้) 

พกัคู่  ราคา.....1,600 ...บาท/คนื/หอ้ง (รวมอาหารเชา้) 

กรุณาสาํรองหอ้งพกัล่วงหน้าโดยตรงกบัเจา้หน้าที ฝา่ย Reservation 

โทรศพัท:์ 02-254-0444 ต่อ 1220-1225  โทรสาร: 02-254-7503 

E-mail: rsvbkk@amtcl.co.th 

** หมายเหตุ : 

1. ทางโรงแรมขอความกรุณาชาํระค่ามดัจาํล่วงหน้า 1 คนื 

2. ในกรณีที มกีารเปลี ยนแปลง วนัและเวลาเขา้พกั กรุณาแจง้ล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วนั 

3. ในกรณีที ผูเ้ขา้พกัไม่มาแสดงตนตามวนัและเวลาดงักล่าว ทางโรงแรมขอสงวนสทิธิ  ไม่คนืเงนิค่ามดัจาํล่วงหน้า 1 คนื ดงักล่าว 

ขา้งตน้ 

4. รายละเอยีดการชาํระเงนิ 

- ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั สาขาซอยไชยยศ เลขที บญัชี 040-3-03038-7 สั  งจ่ายในนาม “บรษิทัชวรนิ จาํกดั” 

- ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั สาขาบางกะปิ เลขที บญัชี 105-3-21668-3 สั  งจ่ายในนาม “บรษิทัชวรนิ จาํกดั” 

ตดิ Slip การโอนเงนิ ที นี


