โครงการประชุมวิชาการภาควิชากายภาพบำบัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง

Evidence-Based Neurological Rehabilitation:

Physical Therapy for Individuals with Spinal Cord Injury
(A model of Hokkaido Chuo Rosai Hospital - Spinal Cord Injury Center)

23 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2556

ณ ห้องบรรยาย 222 ชั้น 2 / ห้องปฏิบัติการ 232 และ 233 ชั้น 3
อาคารจุฬาพัฒน์ 2 ภาควิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 อัตราค่าลงทะเบียนคนละ 5,000 บาท
ลงทะเบียนหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 อัตราค่าลงทะเบียนคนละ 6,000 บาท
วิธีการลงทะเบียน

- โอนเงินเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามาบุญครอง 2 ชื่อบัญชี คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่บัญชี 289-210190-9 พร้อมทั้งส่งสำเนาใบโอนเงินและใบลงทะเบียน ทางอีเมล
ahs.chula.training@gmail.com และทางโทรสาร มายังหมายเลข 0-2218-1064
ภายในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556
**************************************************************
- ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร. อัญชลี ฝูงชมเชย โทร. 0-2218-3765 ต่อ 105 หรือ
โทร. 08-9684-2535 และในเวลาทำการ 8.30-16.30 น. ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณปาณัสกร นวลวัฒน์
คุณอภินันท์ บำรุงสุข หรือ คุณสมหญิง บัวจันทร์ somying369@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-2218-1063 โทรสาร 0-2218-1064

๑
โครงการประชุมวิชาการภาควิชากายภาพบาบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง Evidence-Based Neurological Rehabilitation: Physical Therapy for Individuals with
Spinal Cord Injury (A model of Hokkaido Chuo Rosai Hospital - Spinal Cord Injury Center)
วันเสาร์ที่ ๒๓ และ วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ภาควิชากายภาพบาบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ภาควิชากายภาพบาบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารโครงการ
๑. ผศ. ดร. เปรมทิพย์ ธวีรติธรรม ที่ปรึกษา
๒. อ. ดร. อัญชลี
ฝูงชมเชย ประธานกรรมการ
๓. นายอภินันท์
บารุงสุข กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๔. นางสาวสมหญิง
บัวจันทร์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
๕. กภ. ชนน
ปิ่นวนิชกุล กรรมการฝ่ายปฏิคม
๖. นางปาณัสกร
นวลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ
๒. หลักการและเหตุผล
จากรายงานการศึกษาอุบัติการณ์ การเกิดภาวะอัมพาตครึ่งท่อน (paraplegia) และอัมพาต
ทั้งตัว (quadriplegia) ที่มีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บของเส้นประสาทไขสันหลัง ทั้ งในต่างประเทศ เช่น
ประเทศฟิจิ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และภายในประเทศไทย พบว่า จานวนผู้ป่วยที่เกิดภาวะอัมพาตครึ่ง
ท่อน (อัมพาตขาทั้งสองข้าง) และอัมพาตทั้งตัว (อัมพาตแขนและขาทั้งสองข้าง) มีเพิ่มมากขึ้น งานวิจัยจาก
ข้อมูลในประเทศไทยพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ มี อายุอยู่ในช่วงวัยรุ่นถึงวัยกลางคน และพบว่าสาเหตุของการเกิด
อัมพาตทั้งสองชนิดที่กล่าวข้างต้น คือ อุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเฉพาะอุบัติเหตุรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ซึ่งทาให้เกิดการบาดเจ็บของเส้นประสาทไขสันหลังทีส่ ่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ ช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตรประจาวันไม่ได้ และอาจสูญเสียหน้าที่การงาน ไม่สามารถกลับไปประกอบอาชีพเดิมได้ ทาให้
เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม ดังนั้นการบริการทางสาธารณสุขจึงจาเป็นต้องเข้าไปดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ ให้
สามารถกลับมาดาเนินชีวิตได้อย่างเป็นปรกติ หรือให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในชีวิตประจาวัน รวมถึงการกลับ
เข้าร่วมกิจกรรมในสังคม กายภาพบาบัด เป็นวิชาชีพหนึ่ง ที่มีบทบาทในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยอัมพาตจากการ
บาดเจ็บของเส้นประสาทไขสันหลัง โดยเฉพาะการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เกี่ยวเนื่องกับการเคลื่อนไหว การเดิน
การทรงตัว การขับเคลื่อนรถเข็นนั่ง การทากิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวัน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ หรือกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ดว้ ยศักยภาพสูงสุดที่พึงกระทาได้ของผู้ป่วยแต่ละราย
ปัจจุบันความรู้ทางกายภาพบาบัด ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านงานวิชาการและงานวิจัย ซึ่ง
หมายรวมถึง ทักษะการตรวจประเมินและการบาบัดความบกพร่องของการเคลื่อนไหวซึ่งเกี่ยวเนื่องจากโรค
หรือภาวะที่ไม่ปกติ การป้องกัน การแก้ไข และการฟื้นฟูความเสื่อมสมรรถภาพจากความพิการของร่างกาย นัก
กายภาพบาบัด ซึ่งเป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีบทบาทในการร่วมดูแลประชาชนในทุกระดับ จึงจาเป็น
ที่จะต้องเรียนรู้พัฒนาตนเองเพื่อสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะทาให้ประชากรของ
ประเทศไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี
ภาควิชากายภาพบาบัด ซึ่งได้รับการรับรองเป็น สถาบันหลักผู้จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเพื่อ
การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด ตามประกาศ สภากายภาพบาบัด มุ่งเน้นให้มีการ
พัฒนาศักยภาพนักกายภาพบาบัด เพื่อบริการประชาชน และรวมถึงผู้ป่วย ผู้พิการ บนพื้นฐานของหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ในการนี้ จึงได้จดั ให้มีการประชุมวิชาการในเรื่อง Evidence-Based Neurological Rehabilitation:

๒
Physical Therapy Rehabilitation for Individuals with Spinal Cord Injury (A model of Hokkaido
Chuo Rosai Hospital - Spinal Cord Injury Center) ขึ้น เพื่อให้นักกายภาพบาบัดทั่วไปที่สนใจ ศิษย์เก่า
และ อาจารย์พิเศษผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นิสิตนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนวิทยาการใหม่ที่ทันสมัย
ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการรักษาและฟื้นฟูทางกายภาพบาบัด แก่
ผู้ป่ ว ยอัมพาตจากภาวะการบาดเจ็ บเส้ นประสาทไขสั นหลั ง เพื่อพัฒนาการให้ การรักษาการบาบัดฟื้นฟูมี
ประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานที่เป็นสากล
๓. วัตถุประสงค์
๑ สร้ า งโอกาสให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละติ ด ตามความก้ า วหน้ า ในวงการวิ ช าชี พ
กายภาพบาบัดทั้งในประเทศไทยและจากต่างประเทศ
๒ พัฒนาทักษะการฟื้นฟูส มรรถภาพผู้ป่วยอัมพาต (paraplegia และ quadriplegia) ที่มี
สาเหตุมาจากการบาดเจ็บของเส้นประสาทไขสันหลัง
๓ สร้างเครือข่ายบุคลากรกายภาพบาบัดที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยทางระบบประสาท
๔. วิธีการดาเนินการประชุม
บรรยาย อภิปราย สอนสาธิต และ ปฏิบัติการ (ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น)
๕. วิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร และ ผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาญี่ปุ่น
๑ Kiichi Sato, RPT
Hokkaido Chuo Rosai Hospital (วิทยากร)
๒ อาจารย์ภารดี อึงขจรกุล
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาญี่ปุ่น)
๓ อาจารย์ ดร. อัญชลี ฝูงชมเชย คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยวิทยากร)
๔ กภ. ปวัน ชัยปริญญา
นักกายภาพบาบัดอิสระ (ผู้ช่วยวิทยากร)
๕ กภ. กนกพร ปูรณวัฒนกุล
นักกายภาพบาบัดอิสระ (ผู้ช่วยวิทยากร)
๖. ระยะเวลาการดาเนินการ
วันเสาร์ที่ ๒๓ และ วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๗. สถานที่ดาเนินการ
ห้องเรียนปฏิบัติการ ๒๓๒ และ ๒๓๓ ชั้น ๓ ห้องบรรยาย ๒๒๒ ชั้น ๒ อาคารจุฬาพัฒน์ ๒
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ ติดกับศูนย์การค้ามาบุญครอง)
๘. กลุ่มเป้าหมาย
๑. นักกายภาพบาบัดทั้งภาครัฐและเอกชน
๒. อาจารย์พิเศษทางคลินิก ศิษย์เก่า นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
๙. จานวนผู้เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งสิ้น จานวน ๖๐ คน ประกอบด้วย
๑ วิทยากรบรรยาย ๑ คน ผู้ช่วยวิทยากร ๓ คน ผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาญี่ปุ่น ๑ คน
๒ นักกายภาพบาบัดทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน ศิษย์เก่า และ อาจารย์พิเศษผู้ควบคุมการฝึก
ปฏิบัติงานทางคลินิกของภาควิชากายภาพบาบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตนักศึกษา
กายภาพบาบัดจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนใจ (รวมจานวน ๔๐ คน)
๓ ที่ปรึกษาและกรรมการบริหารโครงการ ๕ คน อาจารย์ประจาภาควิชากายภาพบาบัด ๕ คน
นิสิตปริญญาโทและนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชากายภาพบาบัด ภาควิชากายภาพบาบัด คณะสหเวชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๕ คน (รวมจานวน ๑๕ คน)

๓
๑๐. ตารางระยะเวลาการประชุม
วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐ – ๐๘.๑๕ น.
๐๘.๑๕ – ๑๐.๑๕ น.
(๒ ชั่วโมง)

๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
(๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
(๒ ชั่วโมง)

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
๑๔.๔๕ – ๑๖.๔๕ น.
(๒ ชั่วโมง)

ลงทะเบียน
พิธีเปิด รศ ดร. ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
บรรยาย: SCI rehabilitation: A model of Hokkaido Chuo Rosai
Hospital - Spinal Cord Injury Center
By KIICHI SATO, RPT
พักรับประทานอาหารว่าง
บรรยาย: SCI rehabilitation: A model of Hokkaido Chuo Rosai
Hospital - Spinal Cord Injury Center (cont)
By KIICHI SATO, RPT
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ปฏิบัติ: PT for SCI patients (management in acute stage)
By KIICHI SATO, RPT และคณะผู้ช่วยวิทยากร
พักรับประทานอาหารว่าง
ปฏิบัติ: PT for SCI patients (sitting and transferring training)
By KIICHI SATO, RPT และคณะผู้ช่วยวิทยากร

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
(๒ ชั่วโมง)

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ น.
(๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)

๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
(๒ ชั่วโมง)

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น.
๑๕.๑๕ – ๑๗.๑๕ น.
(๒ ชั่วโมง)

๑๗.๑๕ – ๑๗.๓๐ น.

บรรยาย: PT Management for complete & incomplete cord injury
By KIICHI SATO, RPT
พักรับประทานอาหารว่าง
บรรยาย: PT Management for complete & incomplete cord injury
(cont)
By KIICHI SATO, RPT
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ปฏิบัติ: PT for SCI patients (standing and walking training)
By KIICHI SATO, RPT และคณะผู้ช่วยวิทยากร
พักรับประทานอาหารว่าง
ปฏิบัติ: PT for SCI patients (standing and walking training - cont)
By KIICHI SATO, RPT และคณะผู้ช่วยวิทยากร
มอบประกาศนียบัตรและปิดการประชุม

หมายเหตุ: - SCI=Spinal Cord Injury, PT=Physical Therapy
- การบรรยายใช้ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น
- แปลการบรรยายจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย โดย อาจารย์ภารดี อึงขจรกุล
- สรุปการบรรยายจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดย อาจารย์ ดร. อัญชลี ฝูงชมเชย

๔
๑๑. ค่าลงทะเบียนและวิธีการลงทะเบียน
สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
เมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน
อัตราค่าลงทะเบียน (ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหารเช้า และ ค่าอาหารเย็น) ลงทะเบียนภายในวันศุกร์
ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ อัตราค่าลงทะเบียนคนละ ๕,๐๐๐ บาท ลงทะเบียนหลังวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
อัตราค่าลงทะเบียนคนละ ๖,๐๐๐ บาท (คณะสหเวชศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าสมัคร)
วิธีการลงทะเบียน
- โอนเงินเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามาบุญครอง ๒ ชื่อบัญชี คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เลขที่บัญชี ๒๘๙-๒๑๐๑๙๐-๙ พร้อมทั้งส่งสาเนาใบโอนเงินและใบลงทะเบียน ทางโทรสาร
มายังหมายเลข ๐-๒๒๑๘-๑๐๖๔ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
- ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร. อัญชลี ฝูงชมเชย โทร ๐ ๒๒๑๘ ๓๗๖๕ ต่อ ๑๐๕
หรือ โทร ๐๘ ๙๖๘๔ ๒๕๓๕ และในเวลาทาการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณปาณัสกร
นวลวัฒน์ หรือ คุณสมหญิง บัวจันทร์ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๘ ๑๐๖๓ โทรสาร ๐ ๒๒๑๘ ๑๐๖๔ หรือ อีเมล
<ahs.chula.training@gmail.com>
๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงการวิชาชีพกายภาพบาบัด
๒ นักกายภาพบาบัดที่เข้าร่วมอบรมมีการพัฒนาทักษะกายภาพบาบัดในการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาต
ที่มีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บของเส้นประสาทไขสันหลัง
๓ เกิดเครือข่ายการเรียนรู้กายภาพบาบัดในผู้ป่วยทางระบบประสาท
๔ เกิดความสัมพันธ์ระหว่างนักกายภาพบาบัดที่เข้าร่วมการอบรม ศิษย์เก่า และ อาจารย์พิเศษ
ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของภาควิชากายภาพบาบัด
๑๓. การนับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
การเข้าฟังบรรยาย ๑ ชั่วโมง หรือ ปฏิบัติการ ๑ ชั่วโมง นับเป็น ๑ หน่วยคะแนน (อยู่ในระหว่าง
การพิจารณารับรองโครงการประชุมจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบาบัด)
๑๔. ตัวชี้วัด
๑ มีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย
๒ คะแนนผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป มี
จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
---------------------------------------------------------------

ใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการภาควิชากายภาพบาบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง Evidence-Based Neurological Rehabilitation:
Physical Therapy for Individuals with Spinal Cord Injury
a model of Hokkaido Chuo Rosai Hospital - Spinal Cord Injury Center, Japan
วันเสาร์ที่ ๒๓ และวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ อาคารจุฬาพัฒน์ ๒ ภาควิชากายภาพบาบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ส่งใบสมัคร ……………………………………………….……………………………………….
ข้อมูลผู้สมัคร

คานาหน้าชื่อ  นาย

 นาง

 นางสาว  อื่นๆ โปรดระบุ.……………………………………….………………..

ชื่อ- สกุล

…………………………………………………………………………………………….

หน่วยงาน
ที่อยู่

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

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ……….…………………….

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

โทรศัพท์ ..……………..…….………...… โทรสาร ……….………………….…. E-mail address ………………………………….….………………….
ใบเสร็จรับเงิน

ชื่อ- สกุล
ที่อยู่

ออกใบเสร็จรับเงินในนาม (กรุณาพิมพ์ หรือเขียนตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องในการออกใบเสร็จรับเงิน)

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

อัตราค่าลงทะเบียน

โปรดทาเครื่องหมาย  หน้าอัตราค่าลงทะเบียนที่ท่านโอนเงิน
 ๕,๐๐๐ บาท (ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)  ๖,๐๐๐ บาท (หลังวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

ประเภทอาหารที่ท่านรับประทาน

 ไม่จากัดประเภทอาหาร

 มังสวิรัติ

 มุสลิม

หมายเหตุ
ใบสมัครจะสมบูรณ์เมื่อท่านโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขามาบุญครอง-๒
ชื่อบัญชี คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่บัญชี ๒๘๙ ๒๑๐๑๙๐-๙
ส่งใบสมัคร (download ใบสมัครได้จาก www.pt.ahs.chula.ac.th) พร้อมสาเนาใบโอนเงินมาที่
งานบริการวิชาการและวิจยั คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรสาร ๐ ๒๒๑๘ ๑๐๖๔
หรือ สแกนใบโอนเงิน ใบสมัคร มาที่ e-mail: <ahs.chula.training@gmail.com>
สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทร ๐ ๒๒๑๘ ๑๐๖๓ (เวลาทาการ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.)
รับสมัครถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ท่านจะได้รับแจ้งการตอบรับทางอีเมล และสามารถดูรายชือ
่ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ที่ www.pt.ahs.chula.ac.th
ลงนามผู้สมัคร

…………….……………..…………………………………………………..
(…………………………………………………………………)
วันที่ ………………เดือน ..............................พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อมูลที่พักและการเดินทาง
- ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดติดต่อโดยตรงกับโรงแรม เพื่อจองห้องพัก
- ที่ตั้ง คณะสหเวชศาสตร์ เลขที่ ๑๕๔ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
- ตัวอย่างราคาห้องพักของโรงแรมบริเวณใกล้เคียงคณะสหเวชศาสตร์
รายชื่อโรงแรม/ราคา/โทรศัพท์
ราคาห้องพัก/คืน (บาท)
โรงแรม
โทรศัพท์-ผู้รับการติดต่อ
ห้องเดี๋ยว
ห้องคู่
เอเชีย*
๑,๔๐๐*
๑,๖๐๐*
คุณเจี๊ยบ ๐๘๓ ๕๔๐ ๙๖๖๓
Holiday in Express (Siam)* ๒,๒๐๐*
๒,๒๐๐*
คุณอริสา ๐๘๙ ๔๔๔ ๕๐๖๗
Siam @ Siam
๓,๒๐๐
๓,๕๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๗ ๓๐๐๐
โทรสาร ๐ ๒๒๑๗ ๓๐๓๐
email: rsvn@siamatsiam.com
ตวันนา (รามาดา)
๒,๐๐๐
๒,๕๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๖ ๐๓๖๑
โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๓๗๓๘
email: info@tawanabangkok.com
*ราคาพิเศษสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ

*คณะสหเวชศาสตร์ได้ประสานไปที่ โรงแรมเอเชีย และ โรงแรม Holiday in Express (Siam) ซึ่ง
ทางโรงแรมยินดีลดราคาห้องพัก สาหรับผู้เข้าร่วมประชุม (กรณีที่เป็นข้าราชการ) เมื่อท่านติดต่อจองห้องพัก
โปรดแจ้ง คุณเจี๊ยบ (โรงแรมเอเชีย) หรือ คุณอริสา (โรงแรม Holiday in Express (Siam) ว่าเป็นผู้เข้าร่วม
ประชุมวิชาการของคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อรับส่วนลดพิเศษสาหรับราคาห้องพัก
หากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ในเวลาราชการ) ได้ที่คุณสมหญิง (กรรมการฝ่าย
ลงทะเบียน) โทร ๐ ๒๒๑๘ ๑๐๖๓ หรือ อีเมล <ahs_training@hotmail.com>
ข้อมูลเพิ่มเติม
๑. โรงแรมเอเซีย
ที่ตั้ง ๒๙๖ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐
เว็บไซต์ http://www.asiahotel.co.th/thai/bangkok/bangkok.html
การเดินทาง
จากโรงแรมเอเซีย เดินทางด้วยรถไฟฟ้า โดยจาก ชั้น ๒ ของโรงแรมมีทางเดินเชื่อมต่อกับสถานี ราชเทวี
(N1) เปลี่ยนรถที่สถานีสยาม (CEN) มายังสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ (W1) ราคาค่าโดยสารเที่ยวละ ๒๒ บาท
หรือ จากหน้าโรงแรมเอเซีย ข้ามถนนพญาไท มาขึ้นรถเมล์ฝั่งตรงข้ามโรงแรมเอเซีย ใช้ รถเมล์สาย ๒๙,
๓๔, ๓๖ มาลงรถฝั่งตรงข้ามมาบุญครอง (หรือป้ายรถเมล์ หน้าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ข้ามถนนพญาไท เดินเท้าผ่านห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง ผ่านโรงแรมปทุมวันพริ้นเซส เข้าซอยจุฬา ๑๒
มายัง คณะสหเวชศาสตร์
จากคณะสหเวชศาตร์ ใช้รถไฟฟ้าจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ผ่านสถานีสยาม ไปยังสถานีราชเทวี
หรือเดินเท้าไปขึ้นรถเมล์สาย สาย ๒๙, ๓๔, ๓๖ ฝั่งหน้าห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง ลงหน้าโรงแรมเอเซีย

๒. โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส บางกอก (สยาม) โรงแรมในกลุ่ม Intercontinental Hotels Group
ทีต่ ง้ั เลขที่ ๘๘๙ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
เว็บไซต์ http://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/reservation?scmisc=header_6c
การเดินทาง
จากโรงแรมเดินเท้าข้ามถนนพระราม ๑ เข้ามายังสนามกีฬาแห่งชาติ มายังคณะสหเวชศาสตร์
๓. โรงแรม สยาม แอท สยาม
ที่ตั้ง ๘๖๕ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
เว็บไซต์ http://www.siamatsiam.com/
การเดินทาง
จากโรงแรมเดินเท้าข้ามถนนพระราม ๑ เข้ามายังสนามกีฬาแห่งชาติ มายังคณะสหเวชศาสตร์
๔. โรงแรมตวันนา (รามาดา)
ที่ตั้ง ๘๐ ซอยสุรวงศ์ ถนนสุริวงค์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ
เว็บไซต์http://www.tawanabangkok.com/
การเดินทาง
จากโรงแรมตวันนา ขึ้นรถฝั่งหน้าโรงแรม ใช้รถเมล์สาย ๑๖ ลงรถที่ป้ายฝั่งตรงข้ามสยามพารากอน เดิน
เท้ามาแยกปทุมวัน เดินผ่านห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง ผ่านโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เข้าซอยจุฬา ๑๒ มายัง
คณะสหเวชศาสตร์
จากคณะสหเวชศาสตร์ เดินเท้าไปขึ้นรถเมล์สาย ๙๓ ที่ฝั่งตรงข้ามห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง (บริเวณ
หน้าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ลงรถ ป้ายซอยพัฒน์พงษ์ บนถนนสุริวงค์ ข้ามถนนสุริวงค์
(โรงแรมตวันนาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับป้ายรถเมล์)
๕. บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน) BTS
เว็บไซต์ http://www.bts.co.th/customer/th/main.aspx
๖. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก)
เว็บไซต์ http://www.bmta.co.th/th/index.php
สอบถามสายรถเมล์และเส้นทาง โทร ๑๓๔๘
………………………………………………………………….

